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 ث:ملخص البح
املرتتبـة لليهـاو وش اـن أن معرظـة  هـور أو  بآثارهـاُتعـر  أييـة األاـيا       

خفا  األحكام الشـرلية املضاظة إىل األليان هلا أييتها الكربىو وظائدهتا العظمى من 

إ ـاظة األحكـام إىل حيث العمـ  والتعييـ و وتكمـن أييـة هـوا املو ـون   كـون 

ليس   أصول الفقه ظحسبو  متس احلاجة إليهن من أصول الشـر األليان أص  كبري

ـا وه وإنام الفقـه   املسـللة متشـعبة   أصـولو كـام أن هـو  أص    أصـول الـدين أيض 

  الكالم لىل   وتارة  و باب احلقيقة واملجاز    و وتارة  مباحث األحكام ظتوكر تارة   

صلة بدشلة اشقتضا  إىل غري و كام أهنا وطيدة ال  الكالم لىل العموم و وتارة  املجم 

 ذلن مما جعلها َحِرية  بالدراسةو وحقيقة  بالبحث.

وقــد ســلكه   هــوا البحــث املــنهيف التكــامل   البحــود التيبيقيــة ظقــدمه 

ميالـبو ومبحلـ و  ثالثـةاملسللة حم  البحث بمقدمة رضوريـة متللـه   متهيـد مـن 

اهنـا   كتـبه و وحققـه مـا نسـب استقرأت ظيه أقوال األصولي    املسـللة مـن مظ

ظيها إىل بعضـه و ورريـه أثنـا  رريـر أقـوال األصـولي  ترتيبهـا حسـب وظاياهتـاو 

ــاب ا  تعــاىلو وخرجــه  ــن كت ــات إىل مظاهنــا م وترمجــه لاللــالمو ولــيوت اىلي

 للمصـادر ريفةو كام نسبه األاعار إىل أصحاهبا ثـ  ظهرسـهـاألحاديث النبوية الش
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Abstract: 
 

    The importance of things are referred to by their results; no 

doubt the question of the conspicuousness or inconspicuousness of the 

rulings attached to objects of prohibition is of great importance since it 

may lead to the enforcement of a ruling or suspending it. The 

importance of attaching rulings to objects of prohibition consists in 

that it is not only one of the necessary fundamentals of jurisprudence, 

but it is also one of the fundamentals of religion. This issue is 

common in many branches of jurisprudence; it is there under the titles 

“Investigations of Rulings”, “Lexical and Figurative Meanings”, 

“Non-Detailed Rulings”, or “General Rulings”. In addition, it is 

closely related to the concept of “necessity of application”, so it is 

worthy of research.  

The present study has followed the integrative approach in 

applied research. It begins with an introduction that tackles the 

research question in three points, and follows with two sections. The 

paper reviews the sayings of the scholars of fundamental 

jurisprudence on the research question, verifies the sayings ascribed to 

some of them, arranges them chronologically, and introduces 

biographical notes about the notable scholars. The verses of peomsx 

also were related to their poets them mentioned the indexing of 

sources conferences and contents. 

Keywords:  attach - objects of prohibition – Islamic ruling – 

non-detailed rulings – lexical meaning – figurative meaning – 

generalization – necessity of application – disagreement – results of 

disagreement.  
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 املقدمة

إن احلمــد  و نحمــد  ونســتعينه ونســتتفر  ونســتهديهو ونعــوذ بــا  مــن        

رشور أنفسنا ومن سيئات ألاملناو من هيد  ا  ظـال مضـ  لـهو ومـن يضـل  ظـال 

ا لبـد   هادي لهو وأاهد أن ش إله إش ا  وحد  ش رشيـن لـهو وأاـهد أن حممـد 

 ورسوله ...

 ژ ڤ  ڤ  ڦ   ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 (.201)آل لمران: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ        ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

 (.2)النسا : 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ 

 (.10و12)األحياب: ژۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ 

 -ظإن أصدَق احلديث كتـاب ا و وخـرَي اهلـدي هـدي حممـدوبعـــد ... 

وكـَ  بدلـٍة  ـاللةو وكـَ   و ورَش األمور حمدثاهتاو وكَ  حمدثٍة بدلـةو-×

  اللٍة   النار.

الله  صِ  لىل حممـد ولـىل آل حممـدو كـام صـليه لـىل إبـراهي  ولـىل آل 

مدو كام باركـه إبراهي    العامل  إنن محيد جميدو وبارك لىل حممد ولىل آل حم

 لىل إبراهي  ولىل آل إبراهي    العامل  إنن محيد جميدو وسلِ  تسليام  كلريا .



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (744)
 

ــد ُنِصــَب اوــال  بــ  األصــولي    حكــ  إ ــاظة  ــه ق ـــد ...ظإن أمــا بعــ

إذا  وإذا جـازت ظـام نـون هـو  اإل ـاظة األحكام إىل األليـان هـ  زـوز أم ش  

ٍ  مـنهام و وإذا   زــي  ظهــ  هـب مــن قبيــ  كانـه حقيقيــة  أو جمازيــة ظـام نــون كــ

املجمــ  أم ش و ومــاذا لــو كانــه مــن قبيــ  املجمــ  و ومــا الــوي أدى إىل هــوا 

لتعيي  العم  باألحكام الشـرلية و ومن  ذريعةالقول و وما أثر  و وه  هو  

أي أنوان الدششت هب و وإذا كان الكالم ش يصح إش بتقدير ظه  يقـدر العـام 

مما لقد هوا البحث لبيانه إن اـا  ا  -  ك  هو  التساؤشت وغريهاأم اواص

ألرض لإلجابـة لليهـا مـن خـالل هـوا البحـث  -تعاىل وبه اللقة ولليه التوك 

 والوي كان سبب اختيار  يرجع إىل: 

اس كام قال-أن إ اظة األحكام إىل األليان :أوًلا إْلكِيا اهلرَّ
أص  كبـري  ":(2)

                                                           

اي"احلسـن اليـربي املعـرو  بــ أبـوبن لـلو  حممدلىل بن  –(2) و ولـد سـنة "الكَِيـا اهلـرَّ

مخس  وأربعامئة هـو من تصـانيفه: كتـاب   أصـول الفقـهو اـفا  املسرتاـدينو نقـ  

 سنة أربع ومخسامئة هـ.-‘-تو مفردات اإلمام أمحد وغريهاو 

لـل بـن لبـد الشـا  لتاج الدين أيب نصـر لبد الوهاب بن  الكربى الشاظعيةينظر: طبقات 

( 132السبكبو رقيق: حممود حممد اليناحبو لبـد الفتـاحم حممـد احللـو ترمجـة رقـ  )

ــةو ط: 1/132-132 ــنة: ميبع ــا و ط: األوىل س ــب ورشك ــى احللب ـــ2331ليس  -ه

مو طبقات الشاظعية جلامل الدين لبد الرحي  اإلسـنويو رقيـق: كـامل يوسـ  2111

لبنان  -بريوت-و ط: دار الكتب العلمية112-1/111( 2121احلوت ترمجة رق  )

= 
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 ."جة إليه  الشـرن متس احلا

ن لليه  ا للمعتيلة.وظرَّ   : أن العق  ش مدخ  له   أحكام ا  تعاىل خالظ 

ڍ )ومـن ظرولـه: أن قولـه تعـاىل: ":هـ(112)ت:بـقال اليركش

(و ونحــو  هــ  هــو جممــ   ظمــن قــال 13)النســا : (ڌ ڌ

 .(2)"بإ اظة احل  واحلرمة إىل األليان نفى اإلمجالو ومن   يق  به أثبته

احلاجة إليها مقترصة لىل أصول الفقه ظحسبو ب  هب أصـ    وليسه 

ا ظقد قال التـاج السـبكب)ت: واملسـللة مقـررة    "هــ(:112أصول الدين أيض 

مسـللة: قـال أئمتنـا "بعد قوله:  "أصول الديانات وينبنب لليها ظرون منها:...

: إن احلــ  واحلرمــةو واليهــارة والنجاســةو وســائر -مــن طوائــ  أهــ  الســنة-

 .(1)"املعاين الشـرلية ليسه من صفات األليان

                                                                                                                                              

مــن  "أســام  املــ لف  وآثــار املصــنف " هديــة العــارظ م و 1002 -هـــ2211ســنة: 

 -هــ2201و ط: دار الفكـر سـنة: 2/112كش  الظنـون إلسـاملي  بااـا البتـدادي

  م.2131

ب البحر املحيط   أصـول الفقـه لبـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن لبـد ا  اليركشــ –(2)

و 2/212و وراجعه د:لمر سليامن األاـقر العاينالشاظعبو حرر : لبدالقادر لبد ا  

  م .2111 -هـ 2223ط: دار الصفوة بالتردقةو ط: اللانية سنة: 

لتاج الدين لبد الوهـاب بـن لـل بـن لبـد الكـا  السـبكبو  والنظائرينظر: األابا   –(1)

 و ط: دار الكتب العلميةو 1/23معوض رقيق: لادل أمحد لبد املوجود و ولل حممد 

= 
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 .بو متشعبة املسالن   أصول الفقهأن هو  املسللة متنولة املشار ا:ثانًي

 .العموم  الكالم لىل  (2)هـ(323ظقد ذكرها ابن لقي )ت:

وهــو  املســللة مكــررة ســبقه   بــاب  ":قــال اليركشـــب   )التشــني (

ـا كـالفحوى نحـو:  قوله: وقد يعـ  اللفـع لر العموم ڍ ڌ ) ظ 

   -( وإنام ألادها؛ ألن لادة األصولي  يوكرون هنـا13)النسا : (ڌ

.(1)"اوال  لن الكرخب -املجم 

 :-بعد ذكـر اوـال  ظيهـا -وقال األحكام (   مباحثالبحر  ) وذكرها

 .(3)"وذكر هو  املسللة هنا من الترائب "

 كام أن املتفق لليه أن ـث األحـمباح ا  ـوربام كان وجه الترابة   ذكره

                                                                                                                                              

 م. 2112-هـ 2222ط: األوىل سنة:

ينظر: الوا ح   أصول الفقه أليب الوظا  لل بـن لقيـ  بـن حممـد بـن لقيـ   –(2)

و ط: 3/331البتــدادي احلنــبلو رقيــق: د. لبــد ا  بــن لبــد املحســن الرتكــب

 م.2111 -هـ 2210لبنان و ط: األوىل سنة:  -بريوت  -م سسة الرسالة

تشني  املسامع لبدر الدين حممد بن هبادر لبد ا  اليركشـب بجمـع اجلوامـع  –(1)

 لتــاج الــدين الســبكبو دراســة ورقيــق: د. ســيد لبــد العييــيو د. لبــد ا  ربيــع

و ط: مكتبة قرطبة للبحث العلمبو وإحيا  الرتاد اإلسالمب القـاهرةو 1/111

 م.2111 -هـ2221ط: اللاللة سنة: 

 .  2/221البحر املحيط  –(3)
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 األحكام إنام تضا  إىل األظعال ش إىل األليان.

و (1)هــــ(233يس)ت:ــــــرسخـوالو (2)هــــ(231بيدوي)ت:ـالـــ اـرهــــوذك

ــا: ـــ(331والالمشـــب)كان حي  ـــ(120و والنســفب)ت:(3)ه ـــرسو و(2)ه ــال خـ  وم

احلقيقـة     الكـالم لـىل (2) هــ(203)ت: و وأبو بكـر البـاقالين(3)هـ(333)ت:

 .واجملاز

                                                           

ينظر: كش  األرسار لن أصول ظخر اإلسـالم البـيدوي لعـال  الـدين لبـد العييـي بـن  –(2)

و ط: دار الكتـب 231و1/220أمحد البخاريو و ع حواايه: لبد ا  حممود حممد لمـر

 م.2111 -هـ2223لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت  -العلمية

بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســه  الرسخســـبو حقــق  ينظــر: أصــول الرسخســـب أليب –(1)

و لنيــه بنشـــر  جلنــة إحيــا  املعــار  العلامنيــة 213و2/210أصــوله: أبــو الوظــا األظتــاين

 لبنان. -بريوت -بحيدر آباد الدكن باهلندو دار املعرظة

د ينظر: أصول الفقه أليب اللنا  حممود بن زيـد الالمشــب احلنفـب املاتريـدي و رقيـق: لبـ –(3)

 م.2113و ط: دار الترب اإلسالمبو ط: األوىل سنة: 222املجيد تركب ص

ــرو   -(2) ــن أمحــد املع ــد ا  ب ــار كاليــا أليب الربكــات لب ينظــر: كشــ  األرسار لــىل املن

و مع رشحم نور األنوار لىل املنار ألمحد بن أيب سعيد بن لبيـد ا  "حاظع الدين النسفب"بـ

ــر ــوي املع ــب الصــديقب املبه ـــاحلنف ــون"و  ب ــب 111و2/110 "مالجي و ط: دار الكت

 م.2131 -هـ 2201لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت-العلمية

 و 2/223 ينظــر: مــرآة األصــول   رشحم مرقــاة الوصــول   أصــول الفقــه ملالخســـرو -(3)

 م.1003و ولليه حااية لالزمرييو ط: املكتبة األزهرية للرتادو ط: سنة: 211
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 و وابن(3)هـ( 312امم)ت:ـن اهلـو واب(1)هـ(331ندي)ت:ـمـاألس اـرهـوذك

 الشـــكورو وابـــن لبـــد (3)هــــ(332و والفنـــاري)ت:(2)هــــ(112الســـالات )ت:

   و(1)هـ(2221)ت:

                                                                                                                                              

 واإلراــاد )الصــتري( أليب بكــر حممــد بــن حممــد الييــب البــاقالينوينظــر: التقريــب  –(2)

و ط: م سسة الرسالةو ط: اللانية سنة: 2/310رقيق: د. لبد احلميد بن لل أبو زنيد 

 م.2113-هـ 2223

ينظر: بول النظر   األصول ملحمد بن لبد احلميد األسمنديو حققهو وللق لليـه:  –(1)

: مكتبــة دار الــرتاد القــاهرةو ط: األوىل ســنة: و ط131الــرب ص د. حممــد زكــب لبــد

 م .2111 -هـ2221

ينظر: التحرير   أصول الفقه اجلـامع بـ  اصـيالحب احلنفيـة والشـاظعية لكـامل الـدين  –(3)

 "ابــن اهلــامم"حممــد بــن لبدالواحــد بــن لبــد احلميــد بــن مســعود الســيواي الشــهري بـــ

 هـ.2332احللبب بمرص سنة: و ط: ميبعة مصيفى البايب32اشسكندري احلنفب ص

ينظر: هناية الوصول إىل لل  األصول ملظفر الدين أمحـد بـن لـل السـالاتو دراسـة  –(2)

) رسـالة دكتـورا (و جامعـة أم  2/212ورقيق: سـعد بـن غريـر بـن مهـدي السـلمب

 م.2133 -هـ2203كلية الشـريعة والدراسات الرشلية سنة: -القرى

رائع لشـمس الـدين حممـد بـن محـية بـن حممـد ـأصـول الشـينظر: ظصول البـدائع    –(3)

و ط: دار الكتـب 1/201الفناري الرومبو رقيق: حممد حس  حممد حسن إسـاملي 

 م. 1001 -هـ 2211لبنانو ط: األوىل سنة: -بريوت -العلمية

ينظر: ظواتح الرمحوت لعبد العل حممد بن نظام الدين األنصـاري اللكنـوي بشــرحم  –(1)

 د الشكور البهاريو رقيق: لبد ا  ـب ا  بن لبـية ملحـرون احلنفـوت   ظـبل  اللـمس

= 
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و وابـن (1)هــ(131وابـن راـيق)ت: و(2)هــ(212وأبو الوليد  الباجب)ت:

و وابـــن (2)هــــ(112مســـاين )ت:و والشــــري  التل(3)هــــ(121احلاجـــب)ت:

 و (3)هـ(231السمعاين)ت:

                                                                                                                                              

ــر  ــد لم ــود حمم ــة 1/31حمم ــب العلمي ــريوت-و ط: دار الكت ــنة  -ب ــانو ط: األوىل س لبن

 م.1001 -هـ2213

 ينظر: إحكام الفصول   أحكـام األصـول أليب الوليـد سـليامن بـن خلـ  البـاجبو –(2)

بنتـازيو -و ط: جامعة املرقـب 2/213ران لل أمحد العريب رقيق ودراسة: أ.د. لم

 م.1003ط: األوىل سنة: 

ينظر: لباب املحصول   لل  األصول للحسـ  بـن راـيق املـالكبو رقيـق: حممـد  –(1)

 -وإحيا  الرتاد  -و ط: دار البحود للدراسات اإلسالمية1/211غيايل لمر جايب 

 م.1002 -هـ 2211اإلماراتو ط: األوىل سنة: 

ر منتهـى السـ ل واألمـ    للمـب األصـول واجلـدل جلـامل الـدين أيب ـينظر: خمتص –(3)

و دراسة ورقيـق: د. نـوير "ابن احلاجب"لمرو للامن بن لمر بن أيب بكر املعرو  بـ

ــن حــيم1/312محــادو  ــريوت -و ط: دار اب ــانو ط: األوىل ســنة:  -ب ـــ2211لبن  -ه

 م.1001

بنا  الفرون لىل األصولو ويليه كتـاب ملـارات التلـط   ينظر: مفتاحم الوصول إىل  –(2)

األدلة  أليب لبـد ا  حممـد بـن أمحـد احلسـينب التلمسـاينو دراسـة ورقيـق: حممـد لـل 

لبنـانو  -بريوت -مكة املكرمةو م سسة الريان -و ط: املكتبة املكية 212ظركوس ص

 م .2113 -هـ 2221ط: األوىل سنة: 

 ارــبـد اجلـن لبـد بـمــن حمــور بـصـفر منـول أليب املظـة   األصـلع األدـواطـينظر: ق –(3)

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

ـــــرازي)ت:(2)هــــــ(303والتـــــيايل)ت: و واىلمـــــدي (1)هــــــ(101و وال

 و وأبـــــو اويـــــاب(2)هــــــ(123)ت: و والصـــــفب اهلنـــــدي(3)هــــــ(132)ت:

 و (1)هـ(110)ت: و وابن قدامة(3)هـ(320)ت:

                                                                                                                                              

-و ط:مكتبـة التوبـة1/231السمعاينو رقيـق: د. لبـد ا  بـن حـاظع بـن أمحـد احلكمـب 

 م.2113-هـ2221الرياضو ط: األوىل سنة:

ينظــر: املستصــفى مــن للــ  األصــول أليب حامــد حممــد بــن حممــد التــيايلو دراســة  –(2)

 بدون ذكر طبعة.  3/31: د. محية بن زهري حاظع ورقيق

ينظر: املحصول   لل  أصول الفقه لفخر الدين حممد بن لمر بن احلس  الرازيو  –(1)

 لبنان. -و ط: م سسة  بريوت3/212دراسة ورقيق: د. طه جابر ظياض العلواين 

ـق لل –(3) يـه: لبـد الـرزاق ينظر: اإلحكام   أصول األحكام لعل بن حممد اىلمديو للَّ

  م.1003 -هـ2212الرياضو ط: األوىل سنة:  -و ط: دار الصميعب3/22لفيفب

ينظر: الفائق   أصول الفقه لصفب الدين حممد بن لبد الرحي  بـن حممـد األرمـوي  –(2)

 -بـريوت -و ط: دار الكتـب العلميـة2/313اهلندي الشاظعبو رقيق: حممـود نصـار 

 لبنانو ط: األوىل.

: التمهيد   أصول الفقه أليب اوياب حمفـو  بـن أمحـد بـن احلسـن الكلـوزاين ينظر –(3)

 -و ط: م سسـة الريـان1/132احلنبلو دراسة ورقيق: د. حممد بن لـل بـن إبـراهي 

 -هــ 2212مكـة املكرمـةو ط: اللانيـة سـنة:  -لبنانو املكتبة املكية السعودية  -بريوت

 م.1000

 دين ـوظق الـ  ملـن حنبـد بـام أمحـب اإلمـوهـىل مـنا ر لينظر: رو ة النا ر وجنة امل –(1)

= 
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و وابــــن (1)هـــــ(131)ت: و وابــــن لبــــداحلق(2)هـــــ(121واليــــو )ت:

 .اجململ  الكالم لىل  (2)هـ(333و واملرداوي)ت:(3)هـ(113مفلح)ت:

 ىل القول ـرتب لـولية تـن املباحث األصـع كلري مـداخلها مـدة تـن اـوم

                                                                                                                                              

بـريوتو ط: األوىل  -لبنـان  -و ط: دار الكتـب13ا  بن أمحد بـن قدامـة املقـدي صلبد

 م.2132 -هـ 2202سنة: 

ربيــع ســليامن بــن لبــد القــوي بــن ر الرو ــة لــنج  الــدين أيب الـينظــر: رشحم خمتصــ –(2)

و ط: 1/131قيق :د. لبد ا  بن لبد املحسن الرتكبالكري  بن سعيد اليو و رلبد

 م.2113-هـ 2221لبنانو ط: األوىل سنة:   -بريوت -م سسة الرسالة 

ر رقيـق األمـ    للمـب األصـول ـصـينظر: قوالد األصول ومعاقد الفصـول )خمت –(1)

 اجلدل( لصفب الدين  لبد امل من بـن كـامل الـدين بـن لبـد احلـق البتـدادي احلنـبلوو

 -و ط: مركـي إحيـا  الـرتاد اإلسـالمب33رقيق وتعليق: د. لل لباس احلكمب ص

  م.2133-هـ2201اململكة العربية السعوديةو ط: األوىل سنة:  -مكة املكرمة

ينظر: أصول الفقه لشمس الدين حممد بن مفلح املقدي احلنبلو رقيق: د. ظهد بن  –(3)

الريــاضو ط: األوىل  -الســعودية -نو ط: مكتبــة العبيكــا3/2002حممــد الســدحان 

 م.2111 -هـ2210سنة: 

ينظر: ررير املنقول وهتويب لل  األصول لعال  الدين أيب احلسـن لـل بـن سـليامن  –(2)

املرداوي الدمشقب الصاحلب احلنبلو  تقريع: لبد ا  بن لبد العييي بن لقي و رقيق: 

 -األوقـا  والشـ ون اإلسـالميةو ط: وزارة 120لبد ا  هاا و د. هشام العريب ص

  م.1023 -هـ 2232قيرو ط: األوىل سنة: 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

ا تعري  احلك  الشــرلب ظقـد  بإ اظة األحكام إىل األليان حقيقة  أو جماز 

...ولىل األول ظيكون مـن املجـاز املنقـول حتـى صـار حقيقـة "قال اليركشـب:

رلية ـظيةو وقي : إنه من باب احلو  بقرينة دشلة العق  لىل أن األحكام الشـلر

إنام تتعلق بلظعال املكلف  دون ألياهن ؛ وهلوا لرظوا احلك  بلنه اوياب املتعلق 

 .(2)"بفع  املكل 

كــام أن هــو  املســللة اــديدة التعلــق بدشلــة اشقتضــا  مــن حيــث لمــوم 

ـــ ــال اليركش ــد ق ــه ظق ــاب  "ب:املضــمر أو لدم ــن ب ــه م ــي  ظي ــ : إن التعم وقي

رلية ـاشقتضا ؛ ألن رري  األليان حمال؛ لقيام دلي  العق  لىل أن األحكام الشـ

إنام تتعلق بلظعال املكلف  دون ألياهن  ظالبد من إ امر؛ ليستقي  الكالم ظيكون 

 .(1)"لىل اوال    لموم املقتىض

 مـن رضب ظيـه بسـه  مـن أن هوا األص  لـىل أييتـه   أقـ  لـىل ا:ثالًث

 الباحل  ظلحببه أن لو كان يل قصب السبق ظيهو وأن يكون لبنة   بنيانه.  

 وقد كانه خية البحث مقسمة بعد املقدمة إىل متهيدو ومبحل :

واوفـا و و إ ـاظة األحكـام إىل  و والظهـورفب معنى احلك ظ التمهيدأما 

 يالب:      ـة مـه ثالثـىَضو وظيـوم املقتـا و ولمـة اشقتضـا بدشلـاألليانو ولالقته

                                                           

 . 1/111ينظر: تشني  املسامع  –(2)

 .220و1/222 املصدر السابق –(1)
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 امليلب األول: معنى احلك .

 امليلب اللاين: معنى الظهور واوفا .

ــ ـــاظـى إ ـامليلــب اللالــث: معن ـــكـة األحـ ـــام إىل األليــ ـــانو ولـ ها ـالقت

 اشقتضا و ولموم املقتىَض. ةـــدشلـب

  إ اظــــة ـكــــن   حـــــال  األصولييـاختـــ ظفـــب األول ثـاملبحـــ وأمـــا

ـام إىل األليــــانو ورقيــــق نســبة القــول باإلمجــال لــبع  األصــولي و ـــاألحـكـ

 وظيه ميلبان:

 األصولي    حك  إ اظة األحكام إىل األليان. امليلب األول: اختال 

ـدو ـــــال إىل إلمـــام أمحـــــول باإلمجـامليلــب اللــاين:   رقيـــق نســبة القــ

 حلنبل.رخبو والقايض أيب يعىل اـوالك

فــب نــامذج مــن إ ـاظة األحـــكام إىل األليــانو وأثــر ظ اللـايناملبحــ  وأمـا 

 اشختال    نموذج منهاو وظيه ميلبان:

ـــان   الق ـــكام إىل األلي ــامليلــب األول: نمـــاذج مــن إ ـــاظة األحـ ـرآن ـ

 والسنة النبوية امليهرة. ري وـالك

 م إىل األليان .امليلب اللاين: أثر اشختال    حك  إ اظة األحكا

   أه  نتائيف البحث. خامتةو

وقد سلكه   هوا البحـث املـنهيف التكـامل   البحـود التيبيقيـة لـىل النحـو 

 اىلت:



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (714)
 

املسللة حم  البحث بمقدمة رضورية متلله   متهيد من ثالثة  قدمه :أوًلا

ميالب مجعه ظيها ك  ما من النه أن ييي  النقابو ويكشـ  الللـام لـن هـو  

للة ظبينه معنـى احلكـ و والظهـور واوفـا و وإ ـاظة األحكـام إىل األليـان املس

 ولالقتها بدشلة اشقتضا و ولموم املقتىَض.

ــا ــبه و  :ثانًي ــن مظاهنــا   كت ــوال األصــولي    املســللة م اســتقرأت أق

                 وحققه ما نسب ظيها إىل بعضه .                                                         

ــا رريــه أثنــا  رريــر أقــوال األصــولي  ترتيبهــا حســب مــواهبها  :ثالًث

ووظاياهتا إش إذا اجتمع األول واألخري   العيو أغفله الرتتيب مرالاة  للمعيو 

 إليه   مجع ك  من ُلِيى إليه تقدم أو تلخر.

ــا وأمــا األلــالم  -حســب  نــب -ترمجــه لاللــالم غــري املشــهورة :رابًع

 املشهورة ظاكتفيه بوكر تاريخ وظاهتا   أول ورود هلا. 

ليوت اىليات إىل مظاهنا من كتاب ا  تعاىل   املتن؛ لعدم إثقال  :خامًسا

البحث باهلوامشو وخرجـه األحاديـث مكتفي ـا بصـحيحب البخـاري ومسـل  

ــا إياهــا إىل  ــات إىل أصــحاهبا لازي  ــيهامو كــام نســبه األبي ــى كــان احلــديث ظ مت

.دواو  ينها متى وجدت إىل ذلن سبيال 

 ملراجعو واملو ولات.لمصادر واظهرسه ل :سادًسا

ظيه اشقرتاب من الكامل ظضال  لنه؛ إذ الكـامل   وبعد ظهوا بحلب ش أدلب 

تعاىل وحد و ظإن كنه قد وظقه ظهو من ظض  ا  تعـاىلو وإن كانـه األخـرى 



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــه قــ َّ أن  لــوا مُ ظحســبب أين أردت اوــري َصــنَّ م مــن اهلفــواتو أو ينجــوا ؛ ظإنَّ

 ُمَ لِّ م من العلرات.

 لـن كـالم -(1)إىل العامد األصـفهاين (2)هوا ولسان حايل التوار ابن البيساين 

: إنه قد وقع يل يش م وما أدري أوقع لن أم ش  وها أنـا ُأخـربك -استدركه لليه

  غِد : لو ُغريِّ هـوا به وذلن أين رأيه أنه ش يكتُب إنسان كتاب ا   يومه إش قال 

م هـوا لكـان أظضـ و ولـو ُتـِرَك  لكان أحسنو ولو ِزيد لكان ُيْستحَسُنو ولـو ُقـدِّ

                                                           

لبد الرحي  بن لل بن السعيد اللخمـبو مـن أئمـة الكتـابو كـان وزيـرا  للسـليان  –(2)

لىل األيامو وديـوان اـعر صالحم الدين األيويبو من تصانيفه: كتاب   التاريخ مرتب 

 سه وتسع  ومخسامئة هـ.سنة -‘-تو وغريياو 

و رقيـق:   األدبا ( لياقوت احلموي الرومـبإرااد األريب إىل معرظة األديب)معج ينظر:

 -و ط: دار التـرب اإلسـالمب2311 -2311/ 2(111إحسان لبـاس ترمجـة رقـ )

 .2/310 هدية العارظ مو2113 -هـ 2222بريوتو ط: األوىل سنة 

حممد بن حممد األصبهاينو امل رخو األديبو من أكابر الكتاب   لهد صالحم الدينو  –(1)

من تصانيفه: خريدة القرص وجريدة العصـرو والربق الشامبو وديوان اـعر وغريهـاو  

  سبع وتسع  ومخسامئة هـ.سنة  -‘-تو 

لل بن يوسـ  القفيـبو  املحمدون من الشعرا  وأاعاره  جلامل الدين أيب احلسنينظر: 

حققه وقدم له وو ع ظهارسه: حسن معمريو راجعه ولار ه بنسخه امل لـ : محـد 

مو معج  2110 -هـ 2310و ط: دار الياممة سنة: 123( ص232اجلارس ترمجة رق )

 .2311 -1113/ 1(2203األدبا  ترمجة رق )



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 هوا لكان أمج . 

اســتيالِ  الــنقىِل لــىل مجلــِة وهــوا مــن ألظــِ  العــرِب وهــو دليــ م لــىل 

 .(2)البرِش 

وأسلل ا  تعاىل أن يرزقنب اإلخالص   القول والعمـ و وأن ينفـع هبـوا 

حسـبب ونعـ  الوكيـ و و وأن يرح  أيبو وأن يبارك   أمب وأوشدي إنه البحث

                                        وصىل ا  لىل سيدنا وموشنا حممد ولىل آله وصحبه وسل .

                                                           

  القسـينيينب ينظر: كش  الظنون لن أسامب الكتب والفنون ملصيفى بن لبـد ا –(2)

و ط: دار 2/22الرومب احلنفب الشهري باملال كاتب اجللبب واملعـرو  بحـاجب خليفـة

 م.2131 -هـ 2201الفكر سنة 

 



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 

 
 

 التمهيد

 يف
 إىل األحكام وإضافة واخلفاء، والظهور احلكم، معنى
 املقتَضى. وعموم ،االقتضاء بداللة وعالقتها األعيان،

 :مطالب ثالثة وفيه
 

 .احلكم معنى :األول املطلب
 .واخلفاء الظهور معـنى :الثاني املطلب
 ان،ــاألعي إىل امـكـاألح ةــافــإض نىـمع :الثالث املطلب

 .املقتَضى وعموم االقتضاء، بداللة وعالقتها                            



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 
 املطلب األول
 معىن احلكم

 :ف احلكم لغًةتعري
 احلك  مصدر َحَكَ  وهو   اللتة له معاٍن منها: 

 : حك  بينه  حيك  أي: قىض.تقول القضاء *

حكمه السفيه وأحكمته إذا أخوت لىل يد و ومنعتـه ممـا  :تقول املنع *

 .(1)و ومنه سميه حكمة اللجام؛ ألهنا متنع الفرس من اجلري الشديد(2)أراد

 :(3)قال جرير

                                                           

العربيـة إلسـاملي  بـن محـار اجلـوهريو رقيـق: ينظر: الصحاحم تاج اللتة وصحاحم  –(2)

  و ط: دار العلــ3/2101 "احلــا "ظصــ    و"املــي "بــاب  وأمحــد لبــد التفــور ليــا

 م. 2132 -هـ 2202لبنانو ط: اللاللة سنة:  -بريوت -للمالي 

و رقيــق: حممــد 1/331ينظــر: املحــيط   اللتــة إلســاملي  بــن لبــاد مــادة)حم ك م(  –(1)

ــب ــا  الكت ــريوت -حســن آل ياســ و ط: ل ــنة: -ب ــانو ط: األوىل س ـــ2222لبن -ه

 م.2112

مب البرصيو مـن ُظحـول اـعرا  جرير بن ليية بن حويفة اَوَيفبو أبو حيرة التمي –(3)

و ونقائضـه مـع  ا   النسيب واملدحمو ومن أاـد النـاس هجـا   الدولة األمويةو كان جُميد 

 هـ. 220الفرزدق واألخي  مشهورةو تو  بالياممة سنة 

م بن لبـد ا  حممـرا  أليب لبـول الشعـات ظحـينظر: طبق  يد ا  اجلمحبو رقيق: ـد بن سالَّ

= 



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 َأحكُِمـــوا ُســـَفها ُك  أبنـــب َحنيفـــةَ 

 

*

*

*

* 

 .(2)اإيِنِّ أخــــاُ  للــــيُكُ  أن أْغَضــــبَ 

 ومن هوا قي  للحاك  ب  الناس حاك ؛ ألنه يمنع الظا  من الظل . 

ــ  * ــم والفقــ  (پ پ پ)و ومنــــه قولــــه تعــــاىل:(1)العلــ

 (.21)مري :

يقال: حك  الرج  حيكـ  حكـام  إذا  ،بلوغ النهاية يف معنى من املعاني *

ا قال مرقشبلغ ال ا شِزم  نهاية   معنا  مدح 
(3):

                                                                                                                                              

جدةو ط: األوىل بدون سنة  –و ط: دار املدين1/111( 333كر ترمجة رق )حممود حممد اا

صـــالحم الـــدين املنجـــد  -طبــعو ظحولـــة الشـــعرا  لالصـــمعبو رقيــق:  . تـــوري

 م.2130 -هـ2200ط:سنة:  لبنانو–بريوت  -و ط: دار الكتاب اجلديد23و21ص

ــر ص –(2) ــوان جري ــريوت لليبالــة والنشـــر21ينظــر: دي ــريوت -و ط:دار ب ــانو ل –ب بن

 م.2131-هـ 2201ط:سنة 

ينظر: لسان العرب أليب الفض  مجال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور اإلظريقـب  –(1)

 بريوت. -و ط: دار صادر 21/220 "احلا "و  ظص  "املي "املصـريو باب 

بن سعد بن مالـن بـن  ـبيعة بـن قـيس بـن ثعلبـة املـرقش  -ربيعة -لو  -لمرو –(3)

ــاق العــرب املشــهورينو كــان لــه بــلسو واــجالةو األكــربو اــالر جــاهلو  أحــد لشَّ

م   املشاهدو ونكاية   العدوو وحسن أثر مات ودظن   بنب مراد.  ونجدةو وتقدُّ

ينظر: معج  الشعرا  أليب لبيد ا  حممد بن لمران املرزباينو بتصـحيح وتعليـق: األسـتاذ 

 –بـريوت -ب العلميـةو ط : مكتبة القديو دار الكتـ102الدكتور:   . كرنكو ص

ـ 2201لبنانو ط: اللانية سنة: مو الشعر والشعرا  شبن قتيبة رقيق ورشحم: 2131 -ه

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

ــــــَوِريَن وشَ  ــــــباُب األَْق ــــــلِت الشَّ  َي

 

ـــــ ْ   ـــــاَل َحَك ـــــاَك َأْن ُيق ـــــبِْط َأخ  َتْت

 .(2)أي: بلغ النهاية   معنا  

 :تعريف احلكم اصطالًحا
اختلفـه لبــارات العلــام    تعريــ  احلكــ  كــ م حســب اصــيالحه 

لنـه لنـد الفقهـا  لنـه لنـد  (3)ند اللتوي لنه ل (1)املناطقةظاختل  تعريفه لند 

األصولي  مع اتفاقه  لـىل أن احلكـ  بمعنـا  العـام: إثبـات أمـر ألمـرو أو نفيـه 

 .(2)لنه

                                                                                                                                              

و ط: دار املعار و األغاين أليب الفرج لل بن احلس  103-2/103أمحد حممد ااكر

األصبهاينو رقيق: د. إحسان لباسو د. إبراهي  السعاظ و أ. بكر لباس ترمجـة رقـ  

 م. 1003-هـ 2211بريوتو ط: اللاللة سنة:  -و ط: دار صادر13 - 1/13( 32)

ينظر: هتويب اللتة أليب منصور حممد بن أمحد األزهريو رقيق: حممـد لـل النجـار  –(2)

 و ط : الدار املرصية للتللي  والرتمجة .222و2/222)حم ك م(  وآخرون مادة

أليب البقا  أيوب بن موسى ينظر: الكليات معج    املصيلحات والفروق اللتوية  –(1)

و ط: 332حممـد املصــري ص -احلسينب القريمب الكفـويو رقيـق: لـدنان درويـش

 م.2113 -هـ2221بريوتو ط: اللانية سنة: -م سسة الرسالة 

ينظر: التوق  لىل مهامت التعاري  معج  لتوي مصيلحب ملحمد لبـد الـرؤو   –(3)

 -بـريوت-و ط: دار الفكـر املعـار223املناويو  رقيق: د. حممد ر وان الدايـة ص

 م.2110 -هـ 2220سوريةو ط: األوىل سنة: -دمشق -لبنانو دار الفكر

و ط: 20ينظر: موكرة   أصول الفقه ملحمد األم  بن حممد املختار الشـنقييب ص  –(2)

 املدينة املنورة. –واحلك  مكتبة العلوم



 

(717)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

لكن الـوي يعنينا   هـوا املقام مـن أقســام احلكــ  هـو احلكــ  الشــرلب 

 واصــيالحمومـــن اشصــيالحات اشصــيالح  األخــريين اصــيالحم الفقهــا و 

 األصولي .

 :: تعريف احلكم عند الفقهاءأوًلا
لرَّ  الفقها  احلك  بلنه: مـا ثبـه باويـابو أو مـا تعلـق باويـابو أو 

 مقتضـى اوياب.

 :: تعريف احلكم عند األصولينينًياثا
لرَّ  األصوليون احلك  بتعريفات كلرية ش ختلو مـن نقـ و ومـن أمجـع 

ظـه بـه العالمـة مجـال الـدين بـن وأمنع ما ُلرِّ  به احلك  لنـد األصـولي  مـا لرَّ 

ـــال: ــب ظق ـــلق بـلظ "احلاج ـــاب ا  املتع ـــا و أوخي ـــن بـاشقتـض ـــال املكلفي  ع

 .(2)"التـخيـريو أو الو ع

: أن األصـولي  نظـروا والفرق بني تعريف األصوليني وتعريف الفقهاء

إىل احلك  من حيث املصدر وهـو خيـاب ا و والفقهـا  نظـروا إليـه مـن حيـث 

 .(1)علَّقو وهو أظعال املكلف املت

                                                           

 . 131و2/133خمترص املنتهى –(2)

لوصول إىل قوالد األصول ومعاقد الفصول لعبد امل من بن لبد احلق ينظر: تيسري ا –(1)

 -و ط: دار ابـن اجلـوزي13البتدادي احلنبلو رشحم د. لبد ا  بن صالح الفـوزان ص

 هـ.2232اململكة العربية السعوديةو ط: الرابعة سنة: 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 
 املطلب الثاني

 اخلفاءمعىن الظهور و
إذا كان لفظب الظهور واوفـا  يـا أحـد مكونـات العنـوان كـان شبـد مـن 

التعرض هلام ظالظاهر واوفب يا قسام وجـو  البيـان بـالنظ  وإن كـان األوىل أن 

إىل نفسهو لكـن  ؛ إذ اليش  ش ينقس "غري الوا ح"و "الوا ح"يعرب لنهام بـ

الظــاهرو والــنىلو واملفرســو  لــىل كــ  حــال ظــاألول ينقســ  إىل أربعــة أقســام:

اوفـــبو واملشـــك و  واملحكـــ  و  مقابلتهـــا ينقســـ  اللـــاين إىل أربعـــة أقســـام:

 واملجم و واملتشابه.

 لكن أي هو  األقسام مراد من القسم  

ما يقابله مـن الواقع أن ك  قس  من أقسام الوا ح تتحقق معرظته بمعرظة 

 "أقسام غري الوا حو وإذا كان املجم  أحد طر  النيان   صلب هـو  املسـللة

وتبنــا  أحــد طــر  النــيان ظيهــا ظالبــد أن يتبنــى  "إ ــاظة األحكــام إىل األليــان

ـو وبنـا   لليـه  الير  اىلخر ما يقابلهو وما يقاب  املجم  من األقسام هـو املفرسَّ

 ول  من خالل التعري  هبام لىل النحو التايل:كان الواجب التعرض هلوين الن

 :: تعريف املفسر لًغة واصطالًحااأوًل
 :تعريف املفس ََّر يف اللغة
 ْ او ولـه معـان ـر ظسـب  أظرسِّ  بالكسـُت الشاس  مفعول من َظرسَّ ا وتفسـري  ر 

 منها:



 

(713)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ا أبانهـيقال: ظرسَّ اليش  يفس و(2)البيان والتفصيل * ر  ظسـر 
 و وك  يش (1)

ٱ )و ومنـه قولـه تعـاىل:(3)هَرتُ ـيعر  به تفسـري الشــب  ومعنـا  ظهـو َتْفِسـ 

 (.33)الفرقان: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 .(2)كشف املغطى، أو كشف املعنى املعقول *

 :تعريف املفس ر اصطالًحا
ظه الشايش هـ(بلنه: ما  هر املراد به مـن اللفـع ببيـاٍن مـن قبـ  322)ت:لرَّ

                                                           

 .3/322و املحيط   اللتة مادة )  س ر(1/121ينظر: الع  مادة)  س ر(  –(2)

ن إسـاملي  بـن سـيد  املـريو ينظر: املحكـ  واملحـيط األلظـ  أليب احلسـن لـل بـ –(1)

ــادة )  س ر(  :رقيــق ــداوي م ــد هن ــد احلمي ــة3/230لب ــب العلمي  –و ط: دار الكت

 م.1000 -هـ2212بريوتو ط: األوىل سنة:

و العــ  مــادة )  س ر( 201و21/201ينظــر: هتــويب اللتــة مــادة )  س ر(  –(3)

1/123. 

ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ملحمـد مرتىضـ احلسـينب اليبيـديو رقيـق: د.  –(2)

و ط: دار 23/313 حممود اليناحبو راجعـه: لبـد السـالم حممـد هـارون مـادة)  س ر(

مو بصائر ذوي التمييي   ليائ  الكتاب 2113 -هـ 2223الرتاد العريب بالكويه سنة:

ــن  ــد ب ــاهر حمم ــدين أيب ط ــد ال ــي ملج ــل العيي ــد ل ــق: حمم ــادىو رقي ــوب الفريوزآب يعق

 -جلنة إحيـا  الـرتاد اإلسـالمب -و ط: املجلس األلىل للشئون اإلسالمية2/211النجار

  م.2111-هـ 2221القاهرةو ط: اللاللة سنة:



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (714)
 

 .  (2)احتامل التلوي  والتخصيىلاملتكل  بحيث ش يبقى معه 

 :: تعريف اجململ لغًة واصطالًحاثانًيا
 :تعريف اجململ لغًة

 اإلمجال مصدر أمج  وهو   اللتة ييلق لىل معاٍن منها: 

تقول: أمجلُه احلساَب إِذا مَجعَه آحاد  وكَملََّه َأظـراد و وأمَجـَ   اجلمع *

وئ ۇئ ۇئ ) قوله تعـاىل: و ومنه(1)الشـبَ : مجعه لن تفرقة من غري تفصي 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 (. 31)الفرقان:
َله التحصيل *  .(3)يقال: أمج  اليش  إذا حصَّ

                                                           

ينظر: أصـول الشـايش لنظـام الـدين أيب لـل أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق الشـايشو  –(2)

لشايش ملحمد ظي  احلسن الكنكوهبو  ـبيه وهبامشه لمدة احلوايش رشحم أصول ا

لبنانو ط:  -بريوت-و ط: دار الكتب العلمية 11وصححه: لبد ا  حممد اوليل ص

 م.1003 -هـ2212األوىل سنة: 

بـاب  وو الصـحاحم22/213"اجلـي "و ظصـ  "الـالم"بـاب  وينظر: لسان العـرب –(1)

 . 2/2111 "اجلي "و ظص  "الالم"

ــاييس -(3) ــر: معجــ  مق ــة أليب احلســ  أمحــينظ ــق: اللت ــاو رقي ــن زكري ــارس ب ــن ظ د ب

 -هــ2311وط : دار الفكـر سـنة: 2/232"ج م ل"السالم حممد هـارونو مـادة لبد

مو جمم  اللتة أليب احلس  أمحد بن ظارس بن زكريا  القيوينب الرازيو دراسة 2111

 –الة و ط: م سسة الرس2/213 "ج م ل"ادة ـورقيق: زهري لبد املحسن سليانو م

= 
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ــة * ــهُ  اإلذاب ــُه إذا َأَذْبُت ُل ــُه الشــحَ  َأمْجُ ْل : -×-و ومنــه قولــه(2)تقــول: مَجَ

ُلوَهاو ظَ " ُحوُم َظَجمَّ َمْه َلَلْيِهُ  الشُّ  أي: أذابوها. (1)"َباُلوَهاَلَعَن ا  الَيُهوَدو ُحرِّ

ـنها  الكثرة * يقال: أمج  القوم أي: كلرت مجـاهل و وأمجـ  الصـنيعة: حسَّ

 .(3)وكلَّرها

 دل ظل  ـلد والتـلب: اتـ    اليـول: أمجـتق التؤدة واالعتدال و الرفق *

                                                                                                                                              

 م. 2131 -هـ2201بريوتو ط: اللانية سنة: 

  .2/2111"اجلي "و ظص  "الالم"باب  وينظر: الصحاحم –(2)

 .-÷-و ومسل    صحيحيهام بسند  لن لمر بن اويابالبخاريأخرجه اإلمام  -(1)

ر من أمور رسول ا  صىل ا  لليه وسل  وسننه ـينظر: اجلامع املسند الصحيح املختص

بن إساملي  بن إبـراهي  بـن املتـرية  اجلعفـب البخـاريو  حممد  ا يب لبد وأيامه أل

ش يـواب "(و باب 32رق ) "البيون"رقيق: حممد زهري بن نار النارو كتاب 

و ط: دار 3/31( 1113(و حـديث رقـ )203رقـ ) "اح  امليتة وش يبان ودكه

ملسـند الصـحيح هـو صحيح مسل  )املسمى ا2211طوق النجاةو ط: األوىل سنة: 

املخترص بنق  العدل لن العدل إىل رسول ا  صىل ا  لليه وسل  ( أليب احلسـ   

 "(و  بـاب 11رقـ ) "املسـاقاة"مسل  بن احلجاج القشريي النيسابوريو كتـاب 

( 2331( حـديث رقـ )23رقـ ) "رري  بيع اومرو وامليتةو واونييرو واألصنام

 و ط: دار طيبة.1/121

 و تاج العـروس مـادة2/2111"اجلي "و ظص  "الالم"باب  والصحاحمينظر:  –(3)

 . 13/133)ج م ل( 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

ُه َ ْ َيُكْن َلبْ  ":-×-ومنه قوله  و(2)يفرط ْزَقو َظإِنَّ دم َلَيُموَت َش َتْسَتْبيُِئوا الرِّ

َرامِ  اَلِل َوَتْرُك احْلَ  .(1)"َحتَّى َيْبُلَغ آِخَر ِرْزٍق ُهَو َلُهو َظَلمْجُِلوا ِ  اليََّلِبو َأْخُو احْلَ

ظـيام  -  أقـ  للـيهام-للمجم  غري مـا تقـدم معني  األصوليونوقد ذكر 

 اطلعه لليه   كتب اللتة بعد تقىٍل.

                                                           

بــاب  وينظــر: القــاموس املحــيط ملجــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز ابــادي –(2)

ــالم" ــنة: 3/320 "اجلــي "ظصــ   "ال ــاب س ــة للكت ــة املصـــرية العام وط: اهليئ

  م.2113-هـ 2313

حديث صـحيح لـىل رشط الشـيخ  و   هوا ": وقال مستدركهأخرجه احلاك     –(1)

 .-÷-و وابن حبان   صحيحه بسند  لن جابر بن لبد ا " رجا 

ينظر: املستدرك لىل الصحيح  أليب لبد ا  حممـد بـن لبـد ا  احلـاك  النيسـابوريو مـع 

ــه وواملنــاوي   ظــي   تضــمينات الــوهبب   التلخــيىل ووامليــيان ووالعراقــب   أمالي

وغريه  من العلام  األجال و دراسة ورقيق: مصيفى لبد القادر لياو كتـاب  القدير

 -بـريوت -و ط: دار الكتب العلميـة1/3(1233(حديث رق )21رق ) "البيون "

ـ 2211لبنانو ط: اللانية سنة: مو اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ترتيب 1001-ه

بط نصه: كامل يوسـ  احلـوت األمري لال  الدين لل بن بلبان الفاريو قدم لهو و 

( 1رقـ  ) "مـا جـا    احلـرص ومـا يتعلـق بـه "(و بـاب22رقـ  ) "اليكـاة"كتاب 

حـديث رقـ   "ذكر اليجر لن استبيا  املر  رزقه مع ترك اإلمجال   طلبـه"بعنوان: 

ــــة3/31( 3131) ــــريوت -و ط: دار الكتــــب العلمي ــــانو ط: األوىل ســــنة:  -ب لبن

 م.2131 -هـ2201
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 .إذا أهبمهتقول: أمج  األمر  :األول: االبهام

 و(1)و وابـــن الســـالات(2)هــــ(331ظقـــد ذكـــر  كـــ  مـــن الســـمرقندي)ت:

 و (3)هـ(122والستناقب)ت:

                                                           

ييان األصول   نتائيف العقول    أصول الفقه لعال  الدين امس النظر أيب ينظر: م –(2)

 بكر حممد بن أمحد السمرقندي دراسة ورقيق: لبد امللن لبد الرمحن أسعد السـعدي

ريعة والدراسـات اإلسـالمية ـكليـة الشـ -)رسالة دكتورا ( جامعة أم القرى 1/303

 م .2132 -هـ 2202سنة: 

صول إىل دراية األصول لصفب الدين حممد بن لبد الرحي  األرموي ينظر: هناية الو -(1)

و ط: 231/ 1اهلنديو رقيق: د. صالح بن سليامن أليوس و د. سعد بن سا  السويح

مكة املكرمة و ط: اللانية سـنة:  -اململكة العربية السعودية  -مكتبة نيار مصيفى الباز

 م.2111 -هـ 2221

وي حلسـام الـدين حسـ  بـن لـل بـن حجـاج السـتناقبو ينظر: الكا  رشحم البـيد -(3)

الريـاضو  -و ط: مكتبـة الراـد2/131دراسة ورقيق: ظخر الدين سيد حممـد قانـه

 م.1002 -هـ 2211ط: األوىل سنة: 

: حس  بن لل بن حجاج و حسام الدين الستناقبو الفقيه احلنفـبو األصـويلو والستناقب

ــة ــن تصــانيفه: النهاي ــيدويو   رشحم  النحــوي م ــا  رشحم أصــول الب ــة و والك اهلداي

 سنة أربع لرشة وسبعامئة هـ.-‘-تو والنجاحم   الصـر  وغريهاو 

ات حممد لبـد احلـب اللكنـوي اهلنـدي ـة أليب احلسنـ  احلنفيـراجـ  ت ةـالبهيوائد ـينظر: الف

 مد ـ: حمليقهـيحه وتعـنب بتصحـم ل  لـهية للـوائد البـة لىل الفـات السنيـليقـمع التع

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

و (3)هــ(110و وابن نجي )ت:(1)و واملرداوي(2)هـ(311وابن أمري احلاج)ت:

 و(2)هـ(111وابن النجار)ت:

                                                                                                                                              

هــ و بتيـة 2312و ط: دار الكتـاب اإلسـالمب سـنة: 11بدر الدين أبـو ظـراس النعـاين ص

 و  طبقـات اللتـوي  والنحـاة للحـاظع جـالل الـدين لبـد الـرمحن السـيوطب الولاة 

لبنـان  -و ط: دار الفكر 2/331(2223حممد أبو الفض  إبراهي  ترمجة رق ) رقيق:

 م.2111-ـه2311صيداو ط: اللانية سنة  –

ينظر: التقرير والتحبري رشحم شبن أمري احلاج لـىل التحريـر   أصـول الفقـه اجلـامع  –(2)

ب  اصيالحب احلنفية والشاظعية ملحمد بـن لبـد الواحـد بـن لبـد احلميـد السـيواي 

و 2/101كامل الدين ابن اهلامم احلنفبو  بيه وصححه: لبد ا  حممـود حممـد لمـر 

 م .2111 -هـ 2221لبنانو ط: األوىل سنة:  –بريوت  -ط: دار الكتب العلمية

التحريـر   أصـول الفقـه لعـال  الـدين أيب احلسـن لـل بـن سـليامن  رشحمينظر: التحبري  –(1)

املــرداوي احلنــبلو رقيــق: د. لبــد الــرمحن اجلــربينو د. لــوض القــرينو د. أمحــد الســـراحم 

 م.1000 -هـ 2212ة الرياضو ط: سن -و ط: مكتبة الراد السعودية 1/1130

بــ)مشكاة األنـوار   أصـول املنـار( لـيين  املعـرو ينظر: ظتح التفـار بشــرحم املنـار  –(3)

ولليـه بعـ  حـوايش لبـد الـرمحن  "ابن نجـي  احلنفـب"الدين بن إبراهي  الشهري بـ

و ط: ميبعة مصيفى البايب احللبب وأوشد  بمرصو 2/213البحراوي احلنفب املصـري

 هـ.2333عها: حممود أبو دقيقة سنة:ط: األوىل راج

ر التحريــر أو املختــرب املبتكــر رشحم ـخمتصــ "ينظــر: رشحم الكوكــب املنــري املســمى بـــ –(2)

 ملحمد بن أمحد بـن لبـد العييـي بـن لـل الفتـوحب احلنـبل "املختصـر   أصول الفقه

 مكتبة  و ط:3/223 و رقيق: د. حممد اليحيلو د. نييه محاد"ابن النجار"املعرو  بـ

= 
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ــــري  ــــا  )ت: وأم ــــاد ا ـــــ(111ب ـــــ(2231)ت: والصــــنعاين و(2)ه  و(1)ه

 .(3)هـ(2130والشوكاين)ت:

 : الثاني: االختالط
مشـتق مـن اجلمـ  الـوي هـو اولـطو  املجمـ  ":هـ(132)ت:قال القرا 

ــول ا  ــول رس ــه ق ــُحوُم  ":-×-ومن ــْيِهُ  الشُّ ــْه َلَل َم ــوَدو ُحرِّ ــَن ا  الَيُه  َلَع

ــا  ــوا َأْثاَمهَنَ ــاو َوَأَكُل ــاو َظَباُلوَه ــ   "َظَجَمُلوَه ــه العل ــا بالســبنو ومن أي: خلوطه

ــه الوجــه املعلــوم بالوجــه املجهــول   تلــن احلقيقــةو اإلمجــايلو أ ي: اخــتلط ظي

                                                                                                                                              

 م .2113 -هـ2223الرياض سنة:  -العبيكان 

احلسينب احلنفـب  "أمري  باداا "ينظر: تيسري التحرير رشحم ملحمد أم  املعرو  بـ –(2)

اوراساين البخاري املكب لىل كتاب التحرير   أصول الفقـه اجلـامع بـ  اصـيالحب 

احلميد بن مسعود الشهري  احلنفية والشاظعية لكامل الدين حممد بن لبد الواحد بن لبد

 لبنان . -بريوت -و ط: دار الكتب العلمية2/231األسكندري احلنفب "ابن يام"بـ

ينظر: إجابة السائ  رشحم بتية اىلم  ملحمد بن إسـاملي  األمـري الصـنعاينو رقيـق:  -(1)

و ط: م سســة 330حســ  بــن أمحــد الســياغبو د. حســن حممــد مقبــويل األهــدل ص

الـيمنو ط: اللانيـة سـنة:  -صـنعا -لبنـانو مكتبـة اجليـ  اجلديـدة -بـريوت -الرسالة

 م.2133-هـ2203

ينظر: إرااد الفحول إىل رقيق احلق من لل  األصـول ملحمـد بـن لـل الشـوكاين و  –(3)

و ط: دار الفضـيلةو ط: 1/110رقيق وتعليق: أيب حفىل سـامب بـن العـريب األثـري 

 م .1000 -هـ 2212األوىل سنة: 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

والوجــه املجمــ  اخــتلط ظيــه لــىل الســامع مــراد املــتكل  بتــري و ظلــولن يســمى 

 .(2)"جممال  

املي   وإسكانملخوذ من اجلم  بفتح اجلي   املجم  ":وقال التاج السبكب

َم ا  َلَلْيِهُ  ُاُحوَم املَْيَتـِة َلَعَن ا  الَيُهوَدو َحرَّ  ":-× -وهو اولطو ومنه قوله

؛  "و وَباُلوَهــاو ظــَلَكُلوا َثَمنََهــا-أي: خليوهــا -َظَجَمُلوَهـا ظســمب اللفــع جممــال 

 .(1)"شختالط املراد بتري 

املجمــ    تعريهـــ(112)ت: -لــن ابــن قــايض اجلبــ  ابــن النجــارنقــ  و

: خليوهـاو أي "مجلوها"لن اليهود: -×-لتة من اجلم و ومنه قوله ":بلنه

باملجهولو وسمب ما يوكر   هـوا البـاب املعلوم  شختالطومنه العل  اإلمجايل؛ 

                                                           

س األصول   رشحم املحصول لشهاب الدين أيب العباس أمحـد بـن إدريـس بـن نفائ –(2)

و دراسـة و رقيـق: لـادل أمحـد "القـرا "لبد الرمحن الصنهاجب املصـري املشهور بـ

ط: مكتبـة نـيار مصـيفى  البـازو ط: األوىل  1/123لبد املوجودو لل حممد معوض 

 م .2113 -هـ 2221سنة: 

ــ –(1) ــاج   رشحم املنه ــايض اإلهب ــ  األصــول للق ــاج الوصــول إىل لل ــىل منه اج رشحم ل

البيضـاوي لعـل بـن لبـد الكــا  السـبكبو وولـد  تـاج الــدين لبـد الوهـاب بـن لــل 

الســـبكبو دراســـة ورقيـــق: د. أمحـــد مجـــال اليميمـــبو د. نـــور الـــدين لبـــد اجلبـــار 

ــا  الــرتادو ط: 3/2313صــتريي و ط: دار البحــود والدراســات اإلســالمية وإحي

 م .1002 -هـ2212سنة: األوىل 
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؛ شختالط املراد بتري   .(2)"جممال 

مجلوهـا يعنـب:  "هـ( للَّة ذكر هوا املعنـى بقولـه:132ت:) وب َّ ابن القي 

أذابوها وخليوها؛ وإنام ظعلوا ذلن لييول لنها اس  الشـح  وحيـدد هلـا اسـ  

يفيد احل  ظإن التحـري  تـابع للحقيقـة وهـب   تتبـدل ر وهو الودك وذلن ش آخ

 .  (1)"بتبدل اشس 

 :تعريف اجململ اصطالًحا
 .(3)إليه أمرين ش ميية ألحديا لىل اىلخر بالنسبةهو ما له دشلة لىل أحد 

 .بعموم املقتضىعالقة اجململ  
إن قلنا بعموم املقتَضــى  ـرج   يقدر   املقدر لكان جممال  ظ أن العموم لو 

ى مـع تعـدد التقـديرات و  ـاملقتضـى لن اإلمجالو وأما إن   نق  بعمـوم املقتضـ

يدل الدلي  لىل تعي  واحد مـن هـو  املعـاين املقـدرة ظإنـه يصـبح جممـال  بينهـاو 

ومن هنـا تظهـر العالقـة بـ  املجمـ  ولمـوم املقتَضــىو حيـث إنـه قبـ  القـول 

                                                           

 .3/223رشحم الكوكب املنري  –(2)

حااية ابن القي  اجلوزية لىل لون املعبود رشحم سنن أيب داودو رقيق: لبـد الـرمحن  –(1)

 -هـ2333املدينة املنورةو ط: اللانية سنة :  -و ط: املكتبة السلفية1/320حممد للامن 

  م.2113

و احلـدود   2/213و أصول الرسخســب3/21ينظر: اإلحكام   أصول األحكام  -(3)

و 23األصول أليب الوليد سليامن بن خل  الباجب األندلسـبو رقيق: د نييه محـاد ص

 .13بريوتو رو ة النا ر وجنة املنا رص–لبنان  -ط: م سسة اليغبب



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 .(2)قتَضـى يكون املقتضـى من قبي  املجم بالعموم    امل

ــ  األصــولي  ــام الشــريازي اوــال  ب ــد اإلم ــد لق ــان أو إمجــال  وق   بي

لند ررير اوال    مسللة لموم املقتضـَى حيـث  األحكام املضاظة إىل األليان

األلفا  التب للـق التحليـ  والتحـري  ظيهـا لـىل -اختل  أصحابنا ظيها "قال:

لىل وجه : من أصحابنا من قـال :إهنـا جمملـة...ومن أصـحابنا مـن  -اناأللي

 .(1)قال: هب مبينة

وهوا يتضح بجـال  لنـد بيـان العالقـة بـ  املجمـ  والعـامو ظقـد اختلـ  

 األصوليون   العام ه  هو من قبي  الظاهر أم من املجم  

أنـه مـن ظريى لامة األصولي  أن العام من قبي  الظاهر بينام يـرى الـبع  

 ":-  معرض الكالم لىل العالقة ب  العمـوم واإلمجـال- قال التيايلاملجم و 

 .(3)"جمم  لند أكلر املتكلم  ...  اهر لند أكلر الفقها  -العام-ب  هو

                                                           

ينظر: رشحم الكوكب الساطع نظ  مجـع اجلوامـع  جلـالل الـدين السـيوطبو رقيـق:  –(2)

م و 1000 -هــ2210و ط: مكتبة اإليامن سـنة: 2/213اهي  احلفناوي أ.د/حممد إبر

 .311و2/313إرااد الفحول 

ينظر: رشحم اللمع أليب إسحاق إبراهي  الشريازي حققهو وقدم لهو وو ع ظهارسه:  –(1)

 -هــ 2203و ط: دار التـرب اإلسـالمبو ط: األوىل سـنة: 2/233لبد املجيد تركب 

 م.2133

 . 3/11 ينظر: املستصفى –(3)
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حكـ  العـام التوقـ  لنـد الـبع   ":هــ(121ت:) ريعةـوقال صدر الش

 .(2)"حتى يقوم الدلي ؛ ألنه جمم 

 -  هــو  املســللة-العمــوم والبيــان وبــ  لدمــه ظهنــاك لالقــة وطيــدة بــ 

هـ(   معـرض اوـال    لمـوم 113واإلمجال؛ ولوا قال اإلمام ابن تيمية)ت:

وقال أكلر احلنفيةو وبعـ  الشـاظعية: ش يلبـه العمـوم   ذلـنو  ":-املقتضـى

 .(1)"ب  هو جمم 

                                                           

 -بـريوت -و ط: دار الكتـب العلميـة2/33التو يح ملتن التنقـيح   أصـول الفقـه –(2)

 لبنان .

املسودة   أصـول الفقـه ىلل تيميـة أيب الربكـات لبـد السـالم بـن تيميـةو وولـد  أيب  –(1)

 املحاسن لبد احللي  بن لبـد السـالمو وحفيـد  أيب العبـاس أمحـد بـن لبـد احللـي  بـن

و ط: دار 2/122قيق وتعليق: د. أمحـد بـن إبـراهي  بـن لبـاس الـوريالسالمو رلبد

 م.1002 -هـ 2211الرياضو ط: األوىل سنة:  -الفضيلة



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (714)
 

 
 املطلب الثالث

 معىن إضافة األحكام إىل األعيان، وعالقتها 
ى( بــ

َ
 ـ )داللة االقتضاء، وعموم املقتض

 

 :: معنى إضافة األحكام إىل األعيانأوًلا
التعبري بإ اظة األحكام إىل األليان لـيس املقصـود منـه اإل ـاظة النحويـةو 

وإنام املقصود إسناد احلك  إىل الع  أو الوات وهو ما يعرب لنـه   للـ  البالغـة 

نشـائب ويعـر  بلنـه: احلكـ  بمفهـوم باإلسناد اوـربي وهـو قسـي  اإلسـناد اإل

ملفهوم كقولنا: يش  ثابهو يش  ليس ثابت ا ظفب األول رك  بـاللبوت للشــب و 

 .(2)و  اللاين بالالثبوت لليش 

ولادة غالب األصولي  التعبـري بــ)إ اظة األحكـام إىل األليـان(و ومـنه  

ابنا قــالوا: وبعــ  أصـح "و والعيـار:(1)مـن لـربَّ باإلســناد قـال التــاج السـبكب

                                                           

 ينظر: مفتاحم العلوم  أليب يعقوب يوس  بن أيب بكر بن حممـد بـن لـل السـكاكب و –(2)

-ط: دار الكتـب العلميـة و211 بيه وكتب هوامشه وللق لليه: نعـي  زرزور ص

 م.2131 -هـ 2201لبنانو ط: اللانية سنة  –بريوت 

 الـدين لبـد الوهـاب بـن لـل بـن لبـد ر ابن احلاجب لتـاجـرظع احلاجب لن خمتص –(1)

و  3/332 الكا  بن متام السبكبو رقيق: لل حممد معوضو لادل أمحد لبد املوجود

 م.2111-هـ2221بريوتو ط: األوىل سنة: –لبنان  -ط: لا  الكتب
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 .(2)"إسناد التحري  إىل الع  ش يصح 

 .(1)"قال املخالفون: إسناد التحري  إىل الع  ش يصح ":وقال ابن النجار

ومعنــى إ ــاظة أو إســناد األحكــام إىل الــووات أو األليــان أن يــوكر 

 وله تعـاىل:ــام   قــ  أو ذات كــد إىل لــا  أو مسنـحك  مض

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژ ژ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

(.13)النسا : (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ظاحلك  )احلرمة( مضا  لالليان املـوكورة   اىليـة مـن أمهـاتو وبنـاتو 

وأخــواتو ولــامتو وخــاشتو وبنــات اإلخــوة واألخــواتو واملر ــعاتو 

 ات األبنا و ـربيباتو وزوجـاتو والـاليوجواألخوات من الر الةو وأمهات 

                                                           

العيار لىل مجع اجلوامع حلسـن العيـار لـىل رشحم اجلـالل املحـل لـىل مجـع  حااية –(2)

اجلوامع شبن السبكبو وهبامشه تقرير: لبد الرمحن الرشبينب لىل مجع اجلوامع لإلمـام 

و ط: دار الكتــب 1/13ابــن الســبكب مــع تقريــرات: حممــد لــل بــن حســ  املــالكب

 لبنان.-بريوت-العلمية

 .3/212رشحم الكوكب املنري –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 واجلمع ب  األخت .

ولىل هوا املنوال مجيع مـا يـرد مـن األحكـام كـان أصـله أن  ":قال القرا  

يضا  إىل األظعالو ويركب معهاو ظإذا ركب مـع الـووات   العـر  ومـا بقـب 

 يستعم    العر  إش مع الوواتو ظصار هـوا الرتكيـب اوـاص وهـو تركيـب

ا   العـر  للتعبـري بـه لـن رـري  األظعـال املضـاظة  احلك  مع الووات مو ول 

 .(2)لتلن الوواتو وليس ك  األظعال ب  ظع  خاص مناسب لتلن الووات

ا ألن األحكام إنـام تضـا  إىل األظعـال؛ لكوهنـا   مقـدور املكلفـ و  ونظر 

يلت إن اـا   بخال  األليان ظقد اختل  األصوليون   حك  هو  اإل اظة كام

 ا  تعاىل.

 (.داللة االقتضاءـ): عالقة إضافة األحكام إىل األعيان بثانًيا
األحكام إىل األليان بدشلة اشقتضا    كوهنـا إحـدى ترتبط مسللة إ اظة 

حم (1)أنوان دشلة اشقتضا  به غري واحد كـاليو  ظقـد جعلهـا مـن النـون  كام رَّ

الوجه اللالث ممـا تـدلو الضــرورة إىل  "ظقال: اللالث من أنوان دشلة اشقتضا 

                                                           

الفروق لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القـرا  مـع إدرار الشــروق لـىل  -(2)

و 2/313أنوا  الفروق شبن الشاطو قدم له وحققه وللـق لليـه: لمـر حسـن القيـام 

 م.1003-هـ2212لبنانو ط:األوىل سنة-بريوت-ط: م سسة الرسالة

او إما لضـرو وهب: –(1) رة صدق املـتكل و وإمـا لصـحة وقـون ما كان املدلول ظيه مضمر 

 .3/32ينظر: اإلحكام        .امللفو  به
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ڍ )اإل ــامر ألجلــه: وجــود احلكــ  لقــال  نحــو قولــه ســبحانه وتعــاىل:

ــا :( ڌ ڌ ــلبى إ ــاظة التحــري  إىل 13)النس ــ  ي ــإن العق (و ظ

ظوجب لولن إ امر ظع  يتعلق به التحري  وهو الـوط و كـام سـبق    ;األليان

ــاكو و ــائر  هن ــولن نظ ــ و وك ــ  واملب ــاىل:املجم ــه تع ( ڱ ڱ)كقول

(و ظإن الس ال إنام يصح لقال  مما يصح منه اجلوابو والقريـة التـب 31)يوس :

و ظوجب  ;هب اجلدران واألبنية ش يصح منها ذلن رضورة تصحيح اوـرب لقـال 

 .(2)"إ امر ما يصح س اله وجوابه وهو أه  القرية

ا   ال -وقال التيايل  :-نون اللالثبعد بيان نولب دشلة اشقتضا  اارل 

ــاىل: " ــه تع ــال  ظقول ــه لق ؛ لتصــور املنيــوق ب ــه اقتضــا   ــا ثب ــال م ــا مل  وأم

( ظإنـه يقت ـ إ ـامر الـوط  13)النسا : ( ڍ ڌ ڌ)

أي: حرم لليك  وط  أمهاتك ؛ ألن األمهات لبارة لن األليانو واألحكام 

ع ش تتعلق باألليان ب  ش يعق  تعلقهـا إش بلظعـال املكلفـ و ظاقتضــى اللفـ

ظعال  وصار ذلن هو الوط  من ب  سائر األظعال بعر  اشستعاملو وكولن 

(  ک ک گ گ)( 3)املائدة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ) قوله:

( أي: 31)يوسـ : (ڱ ڱ) ( أي: األك و ويقرب منه:2)املائدة:

                                                           

 .122و1/120رشحم خمترص الرو ة  –(2)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 .  (2)"إ امر  من األه  حتى يعق  الس ال ظال بد من  أه  القرية؛ ألنه شبد

 .حكام إىل األعيان بعموم املقتضََّى: عالقة إضافة األثالًثا
 -إ اظة األحكام إىل األليان بعموم املقتىَض ظيام يلت: تتمل  لالقة

أن اوـال    لمــوم املقتضــَى بنــب لــىل اوـال    حكــ  إ ــاظة  :أوًلــا

ــيلت ــان وس ــام إىل األلي ــاىل -األحك ــا  ا  تع ــ  إ ــاظة  -إن ا ــالم   حك الك

صولي  من أجازو ومـنه  مـن منـعو ومـنه  مـن األحكام إىل األليان أن من األ

ظصَّ و أما املجييون مع اوـال    نـون اإل ـاظة اختلفـوا   لمـوم املفهـوم أو 

 املحوو  أو املضمر أو ش  

ى هـو أهـ  لوامـ  املنـع؛ إذ مـع ـَوأما املانعون ظقـد جعلـوا لمـوم املقتضـ

 لمومه سو  يقع اإلمجال لىل كال أحد التقديرين.

  أثنا  الكالم لىل مظان اإلمجال وأنه إما أن يكون    اليركيش ولوا ذكر

حال اإلظراد أو الرتكيب وأن الرتكيب له صور اتى ومنهـا األلفـا  التـب للـق 

واللـ  أن هـو  املسـللة هـب لـ  مسـللة  "التحري  ظيها لىل األليان ظقـد قـال:

 .  (1)"املقتَضـى ه  له لموم   مجيع مقدراته أم ش 

غري واحد من األصولي  لىل أن اوال  منصـوب للفـرار مـن  وقد نىلَّ 

 .(3)اإلمجال

                                                           

 .3/203املستصفى  –(2)

 .  3/211البحر املحيط  –(1)

 .311و1/313ينظر: إرااد الفحول  –(3)
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وقـد جعـ   ":-بعـد حكايـة اوـال    هـو  املسـللة قال ابـن السـمعاين

و -وســيلت مــن بعــد الكــالم   املجمــ  -بعــ  الفقهــا  هــو  األلفــا  جمملــة 

 .(2)"وبعضه  جع  هو  األلفا  لامة   ك  ما حيتمله وا  ألل 

إذا قلنا أنـه  "ب  العموم والظهور وب  اإلمجال ظقد قال: ابن تيمية وربط

( 3)املائـدة:(ٱ ٻ ٻ)يصح ادلا  العمـوم   املضـمرات كقولـه:

ظظاهر كالم أصحابناو ش ب  رحيه أنه حيرم ظيها ك  يش  كاألك  والبيـع ومـا 

لــيس بمجمــ و وإنــام  (ٱ ٻ ٻ)أاــبههامو وقــال املقــدي: قولــه:

دون اللمس والنظر؛ لظهور  من جهة العـر    رـري  األكـ و  ك املراد به األ

وقــد ذكــر نحــو هــوا لــن أيب اويــابو واحللــواين قــال: هــب  ــاهرة   رــري  

 .(1)"ر  ظيهاـالترص و واستدل لىل أن املراد مجيع أنوان التص

أنه إذا كان إ اظة األحكام إىل األليان من قبي  دشلة اشقتضا  لند  :ثانًيا

ى أحـد أركـان هـو  الدشلـة كـان اوـال    لمـوم ـر األصولي و واملقتَضـأكل

 املقتضـَى يرتتب لليه القول باإلمجال من لدمه   إ اظة األحكام إىل األليان.

يعنـب: إ ـاظة احلكـ  إىل -وقيـ : إن العمـوم ظيـه ":ولوا قال ابن العراقب

مر مـا يصـح بـه مـن بـاب اشقتضـا ؛ شسـتحالة رـري  األليـان ظيضـ -األليان

                                                           

 .2/330قواطع األدلة –(2)

 .121و2/123املسودة  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 .(2)"الكالمو وجيري ظيه اوال    لموم املقتىض

واللـ  أن مـن األصـولي   "الكالم لىل هو  املسـللة: أثنا  وقال الصنعاين

 .(1)"يوكر هو  املسللة   باب العموم وهب املسامة بعموم املقتىَض من 

 وقد اختل  األصوليون   لموم املقتىَض لىل ثالثة مواهب:

ــبها األ ــ  امل ــوم ل ــىََّ ال عم ــه  :ول: أن املقتض ظخــر اإلســالم  ذهــبوإلي

 .  (3)و والقرا (2)و والتيايل(3)البيدوي

ــ(1)لحـن مفـــابــ بـذهــه ــــوإلي :املــبها الثــاني: للمقتضــىََّ عمــوم ن ـو واب
 .  (3)ونسب لإلمام الشاظعب و(1)ارـجـالن

                                                           

الدين أيب زرلة أمحد بن أمحد بن لبد الرحي  العراقـب رشحم مجـع التيث اهلامع لويل  –(2)

تــاج الــدين لبــد الوهــاب بــن لــل الســبكب و رقيــق: حممــد تــامر حجــازي لاجلوامــع 

 م.1002 -هـ 2213لبنان سنة:  -بريوت -و ط: دار الكتب العلمية133ص

 .333إجابة السائ  ص –(1)

 .1/331ينظر: كني الوصول مع الكش  –(3)

 .110/ 3نظر: املستصفى ي –(2)

 حصـول   األصـول لشـهاب الـدين أيبينظر: رشحم تنقـيح الفصـول   اختصـار امل –(3)

 لبنان . -بريوت  -و ط: دار الفكر121العباس أمحد بن إدريس القرا  ص

 .331و1/313ينظر: أصول الفقه  –(1)

 .3/211ينظر: رشحم الكوكب املنري  –(1)

 اكبو ـد الكـن أمحـد بـد بن حممـار )للنسفب( ملحمـرحم املنـارار   ـينظر: جامع األس –(3)

= 



 

(717)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

ـ    علىاملبها الثال : أن  حيمل   وم احلكم املـختلف في ؛ ألن مـا سـوام معل
 .(2) باإلمجاع

 
 

 
 
 

                                                                                                                                              

 -و ط: مكتبـة نـيار مصـيفى البـاز321/ 1رقيق: د. ظض  الرمحن لبـد التفـور األظتـاين

 م.1003 -هـ 2211اململكة العربية السعوديةو ط: اللانية سنة:

 .3/233ينظر: البحر املحيط  –(2)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 
 األول املبحث

 يف
 األعيان، إىل األحكام إضافة حكم يف األصوليني اختالف

 ،األصوليني لبعض باإلمجال القول نسبة وحتقيق
 :مطلبان وفيه

 

 إضافة األحكام حـكم يف األصوليـني اختالف :األول املطلب
 .األعيان إىل                      

  اإلمــام باإلمجال إىل القـول نسبة قيـقحت يف: الثاني املطلب
 .احلنبلي يعلى  أبي والقاضي والــكرخي، أحـمـد،                            



 

(713)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 
  املطلب األول

 مذاهب األصولييـن يف حكم إضافة األحكام إىل األعيان
بعــد بيــان مــا شبــد منــه لبيــان هــو  املســللة ألــرض ملــواهب األصــولي و 

 ته  ظيها.وأقواهل و وأدل

أن أاــري إىل مــا ينبتــب مرالاتــه لنــد حكايــة  أود لكــن قبــ  بيــان اوــال 

 " ظقـد أاـار إىل ذلـن العالمـة ابـن تيميـة بقولـه: اوال    مسللة من املسـائ 

أحسن ما يكون   حكايـة اوـال : أن ُتسـتولب األقـوال   ذلـن املقـامو وأن 

ر ظائـدة اوـال  وثمرتـه؛ لـئال ُينبَّه لـىل الصـحيح منهـا وُيبيـ  الباطـ و وُتـوك

 ييول النيان واوال  ظيام ش ظائدة رتهو ظُيشتت  به لن األه .

ــا   مســللة و  يســتولب أقــوال النــاس ظيهــا ظهــو  ظلمــا مــن حكــى خالظ 

وييلقـه وش  ناقىل؛ إذ قـد يكـون الصـواب   الـوي تركـهو أو حيكـب اوـال 

ا.  ينبه لىل الصحيح من األقوال ظهو ناقىل أيض 

ا ظقــد تعمــد الكــوبو أو جــاهال  ظقــد   َح غــري الصــحيح لامــد  ظــإن َصــحَّ

أخيلو كولن من نصب اوال  ظيام ش ظائدة رته أو حكى أقواش  متعددة لفظ او 

ويرجع حاصـلها إىل قـول أو قـول  معنـى ظقـد  ـيع اليمـانو وتكلَّـر بـام لـيس 

 .(2)"بصحيح ظهو كالبس ثويب زور

                                                           

 :  ن تيميةو التنى بهـقب الدين أمحد بن لبد احللي  بينظر: مقدمة   أصول التفسري لت -(2)

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (714)
 

لتحلي  والتحري  املضـاظ  إىل األليـان كـام وقد اختـل  األصوليون   ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) تعاىل:   قوله

ـــدة: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ـــة 11)املائ ( لـــىل ثالث

 مواهب:
 .املبها األول: أن  جيوز إضافة األحكام إىل األعيان 
  األصولي : مجهورهب ذوإليه            

خـــــر اإلســـــالم و وظ(2)هــــــ(310)ت:: اجلصـــــاصمـــــن احلنفيـــــة

 .(3)و وابن اهلامم(2)و ولال  الدين السمرقندي(3)و و الرسخسـب(1)البيدوي

 راقي  ـعـال  اكب إىلـكـو وال(1)رخبـكـسن الـخاري إيل أيب احلـيا  البـول 

                                                                                                                                              

هــ 2222لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت -و ط: دار ابن حيم13و11ظواز أمحد زمل ص

  م.2112 -

ينظر: الفصول   األصول ألمحد بن لـل الـرازي اجلصـاصو دراسـة ورقيـق: د. لجيـ   –(2)

 م .2112 -هـ2222للانية سنة: و ط: مكتبة اإلراادو ط: ا2/131ب ـجاس  النمش

 .231و1/231ينظر: أصول البيدوي مع الكش   –(1)

 .2/213ينظر: أصول الرسخيس  –(3)

 .2/323ينظر: مييان األصول  –(2)

 .32ينظر: التحرير   أصول الفقه ص –(3)

 . 1/231ينظر: كش  األرسار  –(1)



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ـــــة املـامـــــنفيةو ولـن احلـــــمــــ ــــابرت)ت: و(2)ةـعتيل  إىل هـــــ( 131والب

 .(3) أه  احلقو ونظام الدين األنصاري إىل(1)األصولي  أكلر

و (1)و وابـن راـيق(3)و وأبـو الوليـد البـاجب(2): أبو بكر الباقاليناملالكيةمن و

 .(3)و والقرا (1)وابن احلاجب

                                                           

  .1/202ينظر: جامع األرسار للكاكب  –(2)

بن حممد بن أمحد اوجندّي السنجاريو قوام الدين الكاكب الفقيه احلنفبو : حممد الكاكبو

األصويل من تصانيفه: معراج الدراية   رشحم اهلدايةو وجامع األرسار   رشحم املنـارو 

 وسبعامئة هـ. سنة تسع وأربع  -‘-تو وليون املواهب الكاملو وغريهاو 

  طبقــات األصــولي  لعبــد ا  مصــيفى و الفــتح املبــ  231ينظــر: الفوائــد البهيــة ص 

 م.2111 -هـ2221و ط: املكتبة األزهرية للرتاد سنة: 1/231املراغب 

ينظر: الردود و النقود رشحم خمترص ابن احلاجب ملحمد بن حممود بـن أمحـد البـابرت  –(1)

و ط: مكتبـة 1/111احلنفبو دراسة ورقيق:  ي  ا  بـن صـالح بـن لـون العمـري

 م.1003 -هـ 2211اضو ط: األوىل سنة: الري -الراد

 .1/20ينظر: ظواتح الرمحوت  –(3)

 .2/323ينظر: التقريب واإلرااد  –(2)

 . 2/211ينظر: إحكام الفصول –(3)

 .1/211ينظر: لباب املحصول  –(1)

 .1/311ينظر: خمترص املنتهى –(1)

 .121و رشحم تنقيح الفصول ص3/1100ينظر: نفائس األصول  –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

ـــايض العضـــد  ـــور112والرهـــوين)ت: و(2)ولـــيا  الق  و(1)هــــ( إىل اجلمه

هــ( 311والرجراجـب)ت: و(2)و والشـاطبب(3)والشـري  التلمساين إىل املحققـ 

ـــ ـــور م ـــارإىل اجلمه ـــد اجلب ـــايض لب ـــيالو كالق ـــ  اشلت ـــ  الســـنةو وأه  ن أه

هــ(و وأيب 312هـ(و وأيب هاا  )ت:303هـ(و وأيب لل اجلبائب)ت:223)ت:

 .(3)احلس  البرصي

                                                           

لبـد  ظر: رشحم خمتصـر املنتهى أليب لمرو للامن ابن احلاجب املالكب لعضد الدينين –(2)

ــازاينو وحااــية الشـــري  اجلرجــاينو  ــدين التفت الــرمحن اإلجيــب مــع حااــية ســعد ال

وحااية حسن اهلروي الفناريو وحااية حممد أيب الفض  الوراقب اجليياويو رقيق: 

 لبنـان و -بريوت -الكتب العلميةو ط: دار 3/222حممد حسن حممد حسن إساملي 

 م.1002 -هـ 2212ط: األوىل سنة: 

أليب زكـريـــا حييـى بـن مــوسى  األصـــولينظر: رفـة املســ ول اــرحم خمتصـــر منتــهى   –(1)

جامعـة أم " رسالة دكتـورا "و  3/111الـرهوين و دراسة ورقيق: اهلادي بن احلس  ابيل

 م.2113 -هـ2221اإلسالمية سنة: كلية الشـريعة والدراسات  -القرى

 .211ينظر: مفتاحم الوصول ص –(3)

: دي ينظر: املواظقات أليب إسحاق إبراهي  بن موسى بن حممد اللخمب الشاطببو تق –(2)

 بكر بن لبد ا  أبو زيدو رقيق وتعليق: أبـو لبيـدة مشـهور بـن حسـن بـن آل سـلامن

العقربيـةو ط: األوىل  -اُورَب  -سعوديةاململكة العربية ال –و ط: دار ابن لفان 3/210

 م .2111 -هـ 2221سنة: 

ينظر: رظع النقاب لن تنقيح الشهاب أليب لل حس  بن لل بن طلحة الرجراجـب  –(3)

 الرياضو ط:-و ط: مكتبة الراد2/301د السـراحمـد بن حممـالشوااويو رقيق: أمح

= 



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

و وإمـــام (2)"هـــو الصـــحيح "ال:ـريازي وقـــــــــــ: الشالشـــافعيةمـــن و 

و (3)و والــرازي(2)و والتــيايل(3)"هـو األصــح "وابــن الســمعاين وقــال: و(1)احلـرم 

واىلمدي وليا  إىل الشاظعية ومجالة من املعتيلة كالقايض لبد اجلبارو وأيب لل 

ــائبو وأيب هااــ و وأيب احلســ  البصـــري ــيا  إىل (1)اجلب ــدي ول و والصــفب اهلن

 و(1)مجاهري األصولي 

                                                                                                                                              

  م.1002 -هـ2213األوىل سنة:  

 .2/233رشحم اللمع  –(2)

ينظر: التلخيىل   أصول الفقه إلمام احلرم  أيب املعايل لبد امللن بـن لبـد ا  بـن  –(1)

و ط: دار 2/213يوس  اجلوينبو رقيق: د. لبد ا  جو  النيبايلو ابري أمحـد العـري

مكـة املكرمـةو ط: األوىل سـنة:  -لبنـانو مكتبـة دار البـاز  -البشائر اإلسالمية بـريوت

 .م 2111 -هـ 2221

 .222/ 1قواطع األدلة –(3)

 .   2/210و البحر املحيط 3/31ينظر: املستصفى  –(2)

 . 3/212ينظر: املحصول للرازي  –(3)

و منتهى السـول   للـ  األصـول لسـي  الـدين أيب 3/23ينظر: اإلحكام لآلمدي  –(1)

و ويليـه رصــي  املـلمول مــن للـ  األصــول 232احلسـن لـل بــن حممـد  اىلمــدي ص

إرااد الفحول ( أليب الييب صديق بـن حسـ  القنـوجب البخـاريو رقيـق  )خمتصـر

لبنانو ط: األوىل سـنة:  -بريوت-وتعليق: أمحد ظريد املييديو ط: دار الكتب العلمية

 م.1003 -هـ2212

 .2/313و الفائق 3/2321ينظر: هناية الوصول  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 .(1)و وليا  اليركشـب إىل مجع من احلنفية(2)والتفتازاين

والــوي يقــوى لنــدي أن ذلــن لــيس  ": أبــو اويــاب وقــال:احلنابلــةمــن و   

و (1)ن لبـد احلـقـو وابـ(1)ن قدامـةـو وابـ(3)رهانـو وابن ب(2) ـوابن لقيو (3)" ـبمجم

 و (20)رداويــه املـححــو وص (1)هـ(303ام)ت:ــحــن اللــو واب(3)حـلـن مفـــواب

                                                           

 .1/213ينظر: التلويح –(2)

 .2/221ينظر: البحر املحيط  –(1)

 .1/132التمهيد –(3)

 .3/331ينظر: الوا ح  –(2)

ينظر: الوصول إىل األصول أليب الفتح أمحد بن لل بن برهان البتداديو رـقيق: د.  –(3)

اململكـة العربيـة  -الريـاض -و ط: مكتبـة املعـار 2/203لبد احلـميد لل أبو زنيد 

 م.2133 -هـ 2203السعوديةو ط: سنة 

 .13وجنة املنا ر ص ينظر: رو ة النا ر –(1)

 .33ينظر: قوالد األصول ومعاقد الفصول ص –(1)

 .3/2002ينظر: أصول الفقه  –(3)

ينظر: املخترص   أصول الفقه لىل موهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـ  لعـال  الـدين أيب  –(1)

احلسن لل بن حممد بن لل بن لباس بن ايبان البعل ث  الدمشقب احلنبل  املعـرو  

ـــ ــن ال"ب ــر بقــا ص"لحــاماب ــق: د. حممــد مظه ــرتاد 211و رقي ــا  ال و ط مركــي إحي

 م.1002 -هـ2211مكة املكرمةو ط: اللانية سنة  -اإلسالمب

 . 1/1110ينظر: التحبري رشحم التحرير  –(20)



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(2)وابن النجار

هااـ و وليا  اليو  إىل القايض لبد اجلبارو وأيب لل اجلبائبو وأيب 

 وابــن املــربدو(3)ورـمهـــارات إىل اجلــــو  اإلا(1)ريـصــــ  البـســـوأيب احل

 .(2)هـ( إىل األكلر110)ت:

أبـو احلسـ  البصــريو ولـيا  إىل أيب لـل اجلبـائبو وأيب  :ومن املعتزلـة 

 .  (3)هاا و والقايض لبد اجلبار

 ن املعتيلةو ـلر مـييديةو واألكـيا  إىل الـدي ولـاليمنب اليي :ومن الزيدية

                                                           

 .3/221ينظر: رشحم الكوكب املنري  –(2)

 .1/131ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(1)

 الدين أيب الربيع سليامن بن لبد باحث األصولية لنج ينظر: اإلاارات اإلهلية إىل امل –(3)

القوي بن لبد الكري  اليو و ألد  للنشـر: أبو لاص   حسـن بـن لبـاس بـن قيـب 

 م.1001 -هـ 2213القاهرةو ط: األوىل سنة:  -و ط: ميبعة الفروق احلديلة1/22

لبد اهلادي ينظر: رشحم غاية السول إىل لل  األصول ليوس  بن حسن بن أمحد بن  –(2)

و دراسـة ورقيـق: أمحـد بـن طرقـب العنـيي "ابـن املـربد"احلنبل الدمشقب الشـهري بــ

 -هــ  2212لبنـانو ط: األوىل سـنة:  -بريوت  -و ط: دار البشائر اإلسالمية332ص

 م .1000

ينظــر: املعتمــد   أصــول الفقــه أليب احلســ  حممــد بــن لــل بــن الييــب البصـــري  –(3)

و ط:املعهـد 332و2/333مد محيـد ا و حممـد بكـرو حسـن حنفـباملعتييلو رقيق: حم

 م.2112 -هـ 2332دمشق سنة:–العلمب الفرنسـب للدارسات العربية 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

 . (2)والشاظعيةو واحلنفية

 .أدلة القائلني جبواز إضافة األحكام إىل األعيان
 استدل القائلون لىل جواز إ اظة األحكام إىل األليان بام يلت.

َمــْه "قــال: -×-مــا روي أن رســول الــدليل األول: ــوَد ُحرِّ َقاَتــَ  ا  هَيُ

ُحوُمو َظَباُلوَها َوَأَكلُ  .(1)"وا َأْثاَمهَنَاَلَلْيِهُ  الشُّ

                                                           

ينظر: هداية العقـول إىل غايـة السـول   للـ  األصـول للحسـ  بـن املنصـور بـا   –(2)

 هـ.2202و ط:املكتبة اإلسالميةو ط:اللانية سنة: 1/321القاس  بن حممد  

: احلسـ  بـن القاسـ  بـن حممـد بـن لـلو الفقيـه الييـديو األصـويلو مـن والييدي اليمنب

-تـو تصانيفه: هداية العقول رشحم غاية السولو وآداب العلام  واملتعلم  وغريياو 

 سنة مخس  وأل  هـ. -‘

ينظر: خالصة األثر   أليان القرن احلادي لرش ملحمد أم  بن ظض  ا  بـن حمـب الـدين 

بـريوتو البـدر  –و ط: دار صادر 203و1/202بن حممد املحبب احلموي و الدمشقبا

اليالع بمحاسن من بعد القرن السابع ملحمد بن لـل الشـوكاينو حققـهو وقـد لـه: د: 

و ط: دار الفكـــر 111و2/111( 221حســـ  بـــن لبـــد ا  العمـــري ترمجـــة رقـــ )

هــ ـ 2221: األوىل سـنة سـورية و ط -دمشـق -لبنانو دار الفكـر -بريوت  -املعار

 م.2113

 .-÷-أخرجه اإلمام  البخاري   صحيحه بسند  لن أيب هريرة -(1)

ش يواب اـح  امليتـة  "(و باب 32رق ) "البيون"كتاب  وينظر: صحيح اإلمام  البخاري

 .3/31( 1112( حديث رق )203رق  ) "وش يبان ودكه



 

(717)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

أن التحري  املضا  إىل الشـحوم لـو   يفـد رـري  كـ   :ووج  االستدالل

نــون مــن أنــوان الترصــظات املتعلقــة هبــا ملــا اســتحقوا اللعــن لــىل بيعهــا وأكــ  

 .(2)أثامهنا

أن الصحابة احتجوا بظواهر هو  األمورو و  يرجعوا إىل  :الدليل الثاني

 .(1)ب    حيتجوا هباغريهاو ظلو   تكن من امل

ن رشهبـاـمـ-~-حابةـمر امتنـع الصــيل رري  اوــا نـأنه مل فمن ذلك:

مـا كـان لنـا مخـر غـري  ":-÷-ظقـد قـال أنـس بـن مالـن وكسـروا  روظهاو

ـاو (3)ظضيخك  هوا الوي تسمونه الفضيخ و ظـإين لقـائ  أسـقب أبـا طلحـةو وظالن 

ا إذ جا  رج  ظقال: وه  بلتك  اورب   ظقـالوا: ومـا ذاك  قـال: حرمـه وظالن 

اومرو قالوا: أهرق هو  القالل يا أنسو قال: ظام سللوا لنها وش راجعوهـا بعـد 

 . (2)"خرب الرج 

                                                           

 .3/211و املحصول للرازي 3/2322ينظر: هناية الوصول   دراية األصول  –(2)

 .3/212ينظر: رشحم الكوكب املنري  –(1)

الفضخ: َكرُس ك  يش  أْجوَ و وظضخ الرطبة: َاْدُخهاو والفضيخ: لصري العنبو  -(3)

ا-ويتخو   من البرس املفضوخ. -أيض 

 .3/22ينظر: املحك  واملحيط األلظ  مادة )  ض خ( 

 .-÷-  لن أنس بن مالنأخرجه اإلمام  البخاري   صحيحه بسند -(2)

 ٻ ٻ ):قوله"باب  (و13رق ) "تفسري القرآن"كتاب  وينظر: صحيح اإلمام البخاري

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

هــ(و قـال: تصـدق لـىل 13)ت: -^ -ما روي لـن ابـن لبـاس :ومن 

ــة ــوشة مليمون ــر هبــا رســول ا 32)ت:-’-م ــه ظم ـــ( بشــاة ظامت -×-ه

َا َمْيَتـةم َظَقـاَل:َهالَّ َأَخْوُتْ  إِ  "ظقال: ا َظَدَبْتُتُموُ  َظاْنَتَفْعُتْ  بِِه  َظَقاُلوا: إهِنَّ ـاَم  "َهاهَبَ إِنَّ

 .(2)"َحُرَم َأْكُلَها

ــاىل: ــه تع ــن قول ــوا م ــن لــىل أهنــ  َلِقُل ل ذل ــدَّ (   ٱ ٻ ٻ) ظ

ـا   كالمهـ  3)املائدة: ( رري  األظعال واشنتفان بامليتةو وإذا كـان ذلـن متعارظ 

 .(1)البينات من األلفا  صار كسائر

أن املعقول   لتة العـرب مـن التحـري  املنـعو واملنـع إنـام  :الدليل الثال 

 يتجه إىل ما لليه تسـلطو وش نـون تسـلط لـىل األليـان إش باألظعـالو ظلـام قـال:

( ُلِقَ  أهن  ممنولون منهاو 11)املائدة:   (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

ــع ــه   حــق  ا وســكناه  ظيهــاو وكــولنيعــود إش إىل دخــوهل  إليهــ وش من قول

                                                                                                                                              

( مـن سـورة النسـا  20رق ) "(10)املائدة: (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 .1/33(  2121حديث رق  )

 .-^ -أخرجه اإلمام  مسل    صحيحه بسند  لن لبدا  بن لباس -(2)

 "طهـارة جلـود امليتـة بالـدبا "(و بـاب 3رقـ ) "ي احلـ"كتـاب  وينظر: صحيح مسل 

 .2/212( 313( حديث رق  )11رق )

 .2/233ينظر: رشحم اللمع  –(1)



 

(713)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

املنـــع مـــن  ( لـــاد إىل21)القصـــىل:(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)موســـى:

 .(2)اشرتضان من ثدي غري أمه من النسا  األجنبيات

: ظالن يملن الدار قدرته لىل الترصـ  ظيهـا بالسـكنى فاملفهوم من قولنا

بيع والوط  والبيعو ومن قولنا: ظالن يملن اجلارية قدرته لىل التصـر  ظيها بال

واشستخدامو وإذا جـاز أن تتخلـ  ظائـدة امللـن لـىل هـوا النحـو جـاز مللـه   

 .(1)التحري  والتحلي 

ظإذا أطلق أحد هو  األلفا  سبق املعنى املـراد إىل الفهـ  مـن غـري توقـ  

 .(3)ظتلن الدشلة متضحة ش إمجال ظيها

 مـا ملكـه اإلنسـان أنه ش خال    أنه لو َللََّق حكام  لـىل :الدليل الرابع

و وإن (3)النسا :( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)من األليان كقوله تعاىل:   يكن جممال 

كـان ش يملـن إش األظعــال   األليـانو والترصــ  ظيهـا باملنــاظع ودظـع املضــارو 

ر  املعــرو    املــال محــ  ـولكــن ملــا تعــور  اســتعامل هــو  األلفــا    التصــ

 .(2)إطالقه لليه ظكولن هاهنا

                                                           

 .3/333ينظر: الوا ح   أصول الفقه  –(2)

 .3/213ينظر: املحصول للرازي  –(1)

 .1/1112ينظر: التحبري رشحم التحرير  –(3)

 آبادي إبراهي  بن لل بن يوس  الفريوز قينظر: التبرصة   أصول الفقه أليب إسحا –(2)

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (714)
 

ا لىل أن املراد من ذلن رري  الفع  املقصـود منـه؛ ظـإن ظالعر  ي دل قيع 

من اطلع لىل َأْلُرِ  أه  اللتةو ومارس ألفا  العرب ش يتبـادر إىل ظهمـه لنـد 

رابو وحرمـه لليـن النسـا  ـــقول القائ  لتري : حرمه لليـن اليعـام والش

تمتان   سوى رري  األك  والشـرب   اليعام والرشاب ورري  الوط  واشس

النسا و وش يتخاجله ان   أن هـوا التحـري  لـيس بتحـري  لـنفس العـ  وإنـه 

و وصـار كلنـه قيـ : حـرم للـيك  نكـاحم  رري  الفع  املقصود ظال يكـون جممـال 

ــ   ــ  أك ــةو وأحــ  لك ــ  امليت ــيك  أك ــرم لل ــنو وح ــتمتان هب ــاتك  أو اشس أمه

 .(2)الييباتو وحرم لليك  رشب اومر لعينه

أن اإلمجال    بالتفاه  املقصود من الكالمو وهو لىل  :خامسالدليل الـ

 .(1)خال  األص 

و أم جمازية     غري أهن  اختلفوا    نون هو  اإل اظة ه  هب حقيقة 

ث  هنا بحث آخر وهـو أن  "ولوا لقَّب ابن أمري احلاج هو  املسللة بقوله:

   .(3)"هوا اشستعامل حقيقب أو جمازي

                                                                                                                                              

سـورية  -و ط: دار الفكـر دمشـق10الشريازيو رشحه وحققه: د. حممـد حسـن هيتـو ص

 م .2133-هـ 2203تصوير سنة: 

 .1/231األرسار مع أصول البيدويينظر: كش   –(2)

 . 1/110ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(1)

  .2/121التقرير والتحبري–(3)



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ررير حم  النيان ظيام لو كان منشـل احلرمـة العـ  أو ش   لكن ينبتب ابتدا   

ا لتري  وهو ما ش يكون منشـل حرمتـه لـ   ظإن كان اللاين وهو كون الفع  حرام 

ذلن كحرمة أك  مـال التـري ظإهنـا ليسـه لـنفس املـال؛ بـ  لكونـه ملـن التـري 

غـري  ظقـد ذكـر  ظاألك  حمرمو واملح  قاب  له حالش  بلن يلكلـه مالكـه أو ُيْ كَِلـهُ 

َلِقـب -ابن أمري احلاج ما يشري إىل كون استعامله هنا لىل سـبي  املجـاز؛ إذ قـال 

هو استعامل جمازي إما من إطالق اس  املح  لىل احلـالو أو  ":-ذكر هوا النون

دون تفصـي  بخـال   (2)"من باب حـو  املضـا  وإقامـة املضـا  إليـه مقامـه

ا لعينه.النون األول وهو ما كان الفع  حرا  م 

ا لعينه وهو ما يكون منشل حرمتـه لـ  ذلـن املحـ   وإن كان الفع  حرام 

 كحرمة أك  امليتةو ورشب اومر ظقد اختلفوا ظيه لىل ثالثة أقوال:

ــول األول  ــة  : الق ــق احلقيق ــان بطري ــام إىل األعي ــافة األحك  أن إض

ة ثـ  تلبـه كالتحري  والتحلي  املضاظ  إىل الفع  ظيوص  املح  أوش  باحلرمـ

  حرمة الفع  بنا  لليه.

بـ  وأنكـر لـىل مـن  وظخـر اإلسـالم البـيدويو (1)اجلصـاص وإليه ذهـب 

ومـن النـاس مـن  ـن  "ادلى أنه من قبي  املجاز وادد النكري لليه حيث قال:

                                                           

 .2/121لتقرير والتحبرياينظر:  –(2)

 .2/131ينظر: الفصول   األصول  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

أن التحري  املضا  إىل األليان مل : املحـارم واومـر جمـاز ملـا هـو مـن صـفات 

ا وهوا غلط لظي الفع  ظيصري وص  الع  به جم  .(2)"از 

به  قله: ش  رج هبـوا التقريـر لـن املجازيـةو  ":ابن السالات بقولهوتعقَّ

ا ووجودها حقيقة سوا و وإنام هـو إ هـار ظائـدة العـدول  ظإن لدم القابلية رشل 

لن احلقيقة إىل املجاز وهو قصد املبالتـة   اشنتهـا  وإش ظـاحلرام مـن أوصـا  

 .(1)"ون األليانو ظإن اللمس والنظر إىل األم ليسا حمرم األظعال التكليفية د

به   -ابـن السـالاتو وابـن اهلـامم -بلن كلامهتـ  نظام الدين األنصاريوتعقَّ

تدل لىل أن الرتكيب حقيقة رشليةو وهوا ش يصح؛ ظإن اإلمام ظخر اإلسالم ش 

مـه قـد قنعـوا يرى احلقيقة الشـرلية ظقد َباَن لن أن ه ش  التائص    بحر كال

لن الآللئ باألصـدا و وهلـن مـن هلـن ظيـهو والـوي يشـفى العليـ  ويـروى 

أن التحـري  لتـة  املنـع لقولـه  "الكشـ "التلي  ما قرر  اإلمام اهلـامم صـاحب 

ڄ )( أي: منعهام 30)األلرا :   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) تعاىل:

( أي: ممنولةو ومنه حرم مكة وباجلملة 11)املائدة:(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ا مما ش سرتة ظيهو ومن الَب ِّ أن اطالقـات الشــرن  كون التحري  للمنع لتة  ولرظ 

لىل حسب اطالقات اللتة ظمعنى حرم مال التري منعو ومعنـى حرمـه اومـر: 

                                                           

  .231و1/231أصول البيدوي مع الكش   –(2)

 .2/213هناية الوصول إىل لل  األصول  -(1)



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

منعهو لكن املنع نولان: منع لن الفعـ  مـع صـلوحم املحـ و ومنـع املحـ  لـن 

 الفع .

حقيقـة ظيـه ويليمـه منـع واللاين إلخراج املح  لن حمليـة الفعـ  واللفـع  

الفع  بيريق الليوم وجوز ميلع األرسار اإلهليـة والـدي قـدس رس  أن يكـون 

هوا التحري  كناية لن رري  الفع  لـىل أبلـغ وجـه وأوكـد طريـق وهـوا ممـا ش 

َز ظيهو ب  هو احلق الِصـراحُم الواجب القبول    .(2)َزوُّ

ص ثابتـة لالليـان احلرمة هبو  النصو ":األئمة الرسخسـب وقالوامس 

املوصوظة هبا حقيقة؛ ألن إ اظة احلرمة إىل العـ  تنصـيىل لـىل ليومـه ورققـه 

ا  .(1)"ظيه ظلو جعلنا احلرمة صفة للفع    تكن الع  حرام 

ــدين الســمرقندي و والالمشـــب (3)و والنســفب(2)و واألســمندي(3)ولــال  ال

 و (1)و وابن مفلح(1)وليا  للحنفية

                                                           

 .20و1/22ينظر: ظواتح الرمحوت  –(2)

 .2/213أصول الرسخيس  –(1)

 .2/323ينظر: مييان األصول  –(3)

 .133ينظر: بول النظر ص  –(2)

 .2/111ينظر: كش  األرسار  -(3)

 .222ينظر: أصول الفقه ص -(1)

 .3/2003ينظر: أصول الفقه  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (711)
 

وهو الصحيح مـن مـوهبناو ومـوهب  "رداوي وقال:وامل و(2)ومال خسـرو

 .(1)"احلنفية

واللالـث: أن  "  اإلهباج إىل اإلمـام الكرخب ظقـال: التاج السبكبوليا  

ـــاىل: ـــه تع ـــري  كقول ـــن غ ا م ـــ  مقصـــود  ـــون ألظ  (ٱ ٻ ٻ)يك

ظـإن حقيقـة اللفـع  "احلـ  ميتتـه "(و وقولـه لليـه السـالم   البحـر:3)املائـدة:

و وظيـه نظـر كـام (3)نفس العـ  كـام ذهـب إليـه الكرخـب إىل  إ اظة احلرمة واحل

 سيلت   القول اللاين إن اا  ا  تعاىل.

الم ـلام  الكــمـن لـ ةـيــحلنفن اـوأومل   األابا  إىل أن القـائل  بـولن مـ

إىل أن األحكـام  -المـــمن للام  الك -مب إىل أيب حنيفةـن ينــوذهب م "ال:ـظق

و ورأوا أن التحــري  والوجــوب راجعــان إىل ذات الشـــرلية صــفات للمحــ 

 .(2)"الفع  املحرم والواجب

ــام تتعلــق باألظعــال  ":ثــ  قــال وهــو لنــدنا باطــ ؛ إذ األحكــام لنــدنا إن

املقدورة للمكل  وليسه الع  كولنو ظال يتعلـق هبـا حـ  وش حرمـة ظيتعـ  

   أوىل؛ ألنهـاألكاو وـع أو نحويـ و أو البيـا: األكـاملجاز باإل امر ظيضمر إم

                                                           

 .2/211ينظر: مرآة األصول  -(2)

 . 1112/ 1التحبري رشحم التحرير  –(1)

 . 3/2312ينظر: اإلهباج  –(3)

 .1/23األابا  والنظائر  –(2)



 

(711)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ا ظيحم  اللفع لليه   .(2)"ألظ  املقصود من تلن األايا  لرظ 

( 3)املائـدة:  (ٱ ٻ ٻ)تعـاىل: قولـه "قال اإلسنوي:بينام 

 .(1)"اللفع رري  نفس الع  كام قال به بعضه  لكنه باط  قيع احقيقة 

به  ول هـوا قـ "ببيان املـراد بـالبع  وأنـه حـق ظقـال: الشيخ املييعبوتعقَّ

 .(3)"اإلمام ظخر اإلسالم واملحقق  من احلنفية وإنه حق قيع ا

إىل األكلر لىل معنـى أن املحـ  أصـ و والفعـ  تبـع  ابن أمري احلاجوليا  

ــار الفعــع ثـ  صــ  وُمنـول الفعـن قبـرج أوش  مـ  ُأخـبمعنى أن املح ا ـ  خمرج 

ا ظحسن نسبة احلرمة وإ اظتها ا من اشلتبار تبع  إىل املح  دشلة لـىل أنـه  وممنول 

ا حتى كلنه احلرام نفسه  .(2)غري صالح للفع  رشل 

و والشـوكاين   اإلراـاد (3)إىل حمققب احلنفية نظام الدين األنصاريوليا  

 .(1)إىل اجلمهور

                                                           

 . 2310و3/2312اإلهباج   رشحم املنهاج –(2)

ية السول   رشحم منهاج األصول للقايض نار الـدين بـن لمـر البيضـاوي جلـامل هنا –(1)

و ومعـه حااـية سـل  321و1/312الدين لبد الرحي  بن احلسـن اإلسـنوي الشـاظعب 

 الوصول لشـرحم هناية السول ملحمد بخيه املييعبو ط: لا  الكتب .

 .1/312حااية املييعب  –(3)

  .2/121ينظر: التقرير والتحبري –(2)

 .1/20ينظر: ظواتح الرمحوت  –(3)

 .1/111ينظر: إرااد الفحول  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 وقد اعرتض على هبا الرأي مبا يلي: 

أن التحــري  لــيس إش للفعــ ؛ ألنــه مــن أقســام احلكــ و واحلكــ  :األول

ز.خياب ا وُّ    املتعلق بلظعال املكلف  ظتعليقه بالع  َزَ

أن تكـون حرمـة اومـر أقـوى مـن حرمـة مـال  -مـلال   –أنه يلـيم  :الثاني

التري لكن األمر بالعكس؛ ألن اومر وامليتـة والـدم ونحوهـا جيـب تناوهلـا لنـد 

ــد  ــه لن ــري ش جيــب تناول ــال الت ــاو وم ــة إىل لينه الضـــرورة وإن أ ــي  احلرم

 .(2)ورة ب  الصرب أوىل وإن ماتالضـر

أن ظخر اإلسالم قد الرت  باملجاز؛ ألن إقامة الع  مقـام الفعـ   :الثال 

 ليوص  بالتحري  توصي  الفع  به نون من املجاز .

أن إقامـة العـ  مقـام الفعـ  ليسـه بمعنـى أن يوصـ    :ليـ اجلواب عو

عامل لفـع األسـد   املح  باحلرمة بدش  لن توصي  الفع  باحلرمـة كـام أن اسـت

او ب  بمعنى أن توصي  العـ   الشجان بدل لن استعامله   الفرس ظيكون جماز 

باحلرمة حقيقةو لكن املقصود منه إظادة حرمة الفع  ونفيه باليريق األوىل؛ ألنـه 

ش يتصور بدون املح  ظإذا انتفى املح  كان الفع  باشنتفا  أوىل وبـاملنع أحـرى 

هبا املو ون له لكن ش لواتهو ب  لينتق  إىل شزمه ظال يكـون  ظهوا كالكناية أريد

 .(1)من املجاز   يش 

                                                           

  .2/121ينظر: التقرير والتحبري –(2)

 .2/231ينظر: ظتح التفار  –(1)



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

إن التحـري  املضـا  إىل األليـان جمـاز  "أن قول ظخـر اإلسـالم: :الرابع

ز " ز   التحري  وليس ه ش  يقولون بهو ب  إنام يقولـون بـالتجوُّ يفيد أن التجوُّ

   األليان أو اإل اظة.

أن حاصــ  كالمــه أن مــن النــاس مــن  ــن أن التحــري    :ليــاجلــواب عو

املضا  إىل األليان هو معنى كون الفع  بحيث يستحق ظالله العقاب ولربَّ لنه 

ا لند و وإذا كان التحـري  هـو هـوا صـار  بلنه جماز لام هو صفة الفع ؛ لكونه جماز 

ا  ا–وص  الع  به جماز   ؛ ألن الع  ش يوص  به .-أيض 

ا بلصـله"له: أن قو :اخلامس ا ليصري مشـرول  منظـور  "ظلما أن جيع  جماز 

ـاو وأمـا كونـه مشـ ا بلصـله ـظيه؛ ظإن املجازية إنـام تسـتليم كـون الفعـ  حمرم  رول 

 ظكال.

ا بـه   :ليـ اجلواب عو  ا لـن رـري  الفعـ  وكونـه مسـتحق  أن جعلـه جمـاز 

ا بلصله دون وصفه ولو   بعـ  الصـور كـام  للعقاب يوجب أن يكون مرشول 

ا رشلي ا؛ ألن التحري  املتعلـق بالشــرليات  إذا كان الفع  املقصود   املح  أمر 

 يفيد املشـرولية بلصله مع ظساد  بوصفه.

أن  اهر هـوا القـول مشـعر بـلن هـ ش  الظـان  قـائلون بكـون  :السادس

 املشـرولية بالنظر إىل األص و وليس كولن.
 ون بهو ب  إنه يليم لليه .أنه ليس املقصود أهن  قائل  :ليواجلواب ع

 ٻ ٻ ) أن كالم ظخر اإلسالم منقوض بقوله تعاىل: :السابع



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

(؛ ظإن التحري  بالتبار العي  مضا  إىل الع  مع 12)النسا : (ٻ

ا للنكاحم.  أنه    رج لن املحلية حتى يبقى صاحل 

أن املحصنات وص  مشتق ظإ اظة التحري  يكون حال   :ليواجلواب ع

كــام هــو املتعــار    العــر  ظيفيــد خــروج املحصــنات حــال كوهنــا  قيــام املبــدأ

 .(2)حمصنات لن حملية النكاحم

ومما جيب التنبيه لليه أن القائل  بإ اظة األحكام إىل األليان حقيقة  ليس 

مراده  إش وصـ  العـ  بـالتحري  مـع مرالـاة الفعـ  ش مـع قيـع النظـر لنـه 

 .(1)أصال  

 .حقيقية أدلة القائلني بأن اإلضافة
 استدل القائلون بلن إ اظة األحكام إىل األليان بيريق احلقيقة بام يل:

هـوا طعـام  "أن الـوي يسـبق إىل الفهـ  مـن قـول القائـ : :الدليل األول

رـري  وطئهـاو ومبـادرة  "هـو  املـرأة حـرام"رري  أكلـهو ومـن قولـه:  "حرام

 .(3)الفه  دلي  احلقيقة

                                                           

 .1/22ينظر:  ظواتح الرمحوت  –(2)

ينظر: الفوائد السنية   رشحم األلفية لشمس الدين حممد بن لبـد الـدائ  الربمـاويو  –(1)

ــد ا  ــق :لب ــق 2/213 رمضــان موســىرقي ــة اإلســالمية للتحقي ــة التولي و ط: مكتب

 -مجهوريـة مصــر العربيـةو مكتبـة دار النصـيحة -اجليـية  -والنشـر والبحث العلمـب

 م.1023 -هـ  2231اململكة العربية السعوديةو ط: األوىل سنة:  -املدينة النبوية 

 . 3/211ينظر: املحصول  للرازي  –(3)



 

(113)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

( هـو رـري  3)املائـدة:( ٻ ٱ ٻ)ظاملفهوم من قولـه تعـاىل:

ڍ ) األك ؛ ألن ذلن هو امليلوب من تلـن األليـانو وكـوا قولـه تعـاىل:

.  (2)ظإن املفهوم منه هو رري  الوط  (13)النسا :(  ڌ ڌ

ظالتحري  املضا  إىل األليان تقدر إ اظته إىل ما هـو املقصـود مـن ذلـن 

 :×-ن احلريـرو ظقولـهالع  كالرشب من اومرو واألك  من امليتةو واللبس م

 رم ـح"ن الشـب  ـود مـو املقصـا هـرم مـيعنب: إذا ح (1)"إن ا  إذا حرم ايئ ا"

                                                           

 .1/111لفحول ينظر: إرااد ا –(2)

و وابن حبان   صحيحهو واإلمام أمحد   مسـند  -واللفع له -أخرجه الدار قينب   سننه –(1)

 ."إن ا  تعاىل إذا حرم ايئ ا حرم ثمنه "قال: -÷-بسند  لن لبدا  بن لباس

بويله التعليق املتنب لـىل الـدار قينـب قينب لعل بن لمر الدار قينبو و ينظر:  سنن الدار

يب الييب حممد امس احلق العظي  آباديو رقيق: اعيب األرنـاؤوطو حسـن لبـد أل

( حديث 23رق ) "البيون"املنع  الببو لبد الليي  حرز ا و أمحد برهومو كتاب 

لبنــان و ط: األوىل ســنة:  -بــريوت -و ط: م سســة الرســالة3/333(1323رقــ )

البيـع  "(و بـاب12رقـ  ) "البيون"مو صحيح ابن حبان كتاب  1002 -هـ  2212

ذكر اورب الدال لىل أن بيع اونـازير والكـالب حمـرم "( بعنوان: 3رق  ) "املنهب لنه

و مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـ  22/321( 2133حديث رق  ) "وش جيوز استعامله

أليب لبد ا  أمحـد بـن حممـد بـن حنبـ  بـن هـالل بـن أسـد الشـيباينو رقيـق: اـعيب 

آخــرونو إرشا : د. لبــد ا  بــن لبــد املحســن الرتكــب األرنــ وطو لــادل مراــدو و

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (114)
 

ظاملقصـــود مـــن امليتـــةو واونييـــرو واومـــر األكـــ   "بيعـــه وأكـــ  ثمنـــه

 .(2)والرشب

 أنـه يصـح  وصـ  العـ  باحلرمـة حقيقـة كـام يصـح :الدليل الثـاني 

ـا وص  الفع  هباو ومعنى اتصاظها هبا خ روجها من أن تكون حمال  للفعـ  رشل 

ا ظإذا أمكن العم   كام أن معنى وص  الفع  باحلرمة خروجه من اشلتبار رشل 

بحقيقته ش معنى لإل امر؛ ألنـه رضوري يصـار إليـه لنـد تعـور العمـ  بظـاهر 

 اللفع.

ۈ ۈ ) اىل:ـال تعــع قــن املنــــارة لـــة لبـرمــاحل :الدليل الثال 

ۇئ ۇئ ۆئ )ي: منعنـــاو وقـــال جـــ  جاللـــه:أ (21)القصـــىل: (ٴۇ

( أي: مــنعه  رشاب اجلنــة وطعامهــاو 30)األلـرا :(   ۆئ ۈئ ۈئ

ومنه حرم مكة ملنع الناس لن اشصيياد ظيه وغري و وحري  البئر ملنع التـري لـن 

التصـر    حواليهـا ظيوصـ  الفعـ  باحلرمـة لـىل معنـى: أن العبـد منـع لـن 

                                                                                                                                              

 -هـــ 2212و ط: م سســة الرســالةو ط: األوىل ســنة: 3/223(1112حــديث رقــ )

 م. 1002

ينظر: رشحم ظتح القدير للكامل الدين حممد بن لبد الواحد السيواي ث  السكندري  –(2)

لربهـان الـدين لـل بـن  احلنفب لىل اهلداية رشحم بداية املبتدي "ابن اهلامم"املعرو  بـ

و ط: 1/223أيب بكر املرغيناينو للق لليه وخرج أحاديله: لبد الرزاق غالب املهدي 

 م.1003-هـ 2212لبنانو ط:األوىل سنة:  -بريوت –دار الكتب العلمية 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــا ــا لنــهو وتوصــ  العــ   اكتســابه ورصــيله ظيصــري العبــد ممنول  والفعــ  ممنول 

ا ظيها ظيصري العـ  ممنولـة  باحلرمة لىل معنى: أن الع  منعه لن العبد تصـرظ 

ا لنها ظعرظنا أن وص  الع  باحلرمة صحيح وأن املنع نولان:  والعبد ممنول 

ب  كقولــن لتالمــن: ش تلكــ  هــوا اوبــي وهــو ـمنــع الرجــ  لــن الشــ

 مو ون ب  يديه.

   لن الرج  بلن رظع اوبي من يديه أو أك .ومنع اليش

األولو وإذا أ ـي   ظإذا أ ي  التحري  إىل الفع  كان مـن قبيـ  النـون

إىل الع  كان مـن النـون اللـاين... وهـوا النـون مـن التحـري    غايـة التوكيـد؛ 

شنتفا  الفع  ظيه بالكلية وانقيان تصور  أصال  ظإن من قـال لعبـد : ش تشــرب 

الوي   هوا الكوز حيتم  أن يرشبه لبقا  املح  والقدرة لليه ظلما إذا صـبه املا  

املوىل بعد النهب أو رشبه كان اشنتفا  ظيه أقوى؛ شنقيان ذلن اشحتامل بفوات 

املح  ظإذا أمكن رقيـق إ ـاظة التحـري  إىل العـ  واتصـاظها باحلرمـة بـاليريق 

ا بالتبار لدم قبول املح  صفة احلرمة واحل  كـام  الوي قلنا كان َجْعُ  ذلن جماز 

ا.  زلموا خيل  ظاحش 

 إذا أ ـي  التحـري  إىل العـ  كـان حرمـة الفعـ  آكــد :الـدليل الرابـع  

وأليم والليوم من أمارات احلقيقة حتى جعلنـا الفـارق بـ  احلقيقـة واملجـاز أن 

ـا وينفـى ظـام ي كـد ال لـيوم تكون احلقيقة شزمـة ش تنفـى واملجـاز ش يكـون شزم 

ـا   التحـري  بخـال  مـا إذا أ ـي   ا  لكن يصري الفع  تابع  ظكي  يكون جماز 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

ا بـالتحري  ظيقـام املحـ  مقـام الفعـ  يعنـب: ملـا    إىل الفع  ظإنه يكـون مقصـود 

ا؛ إذ   يوكر الفع  رحي ا أقي  العـ  مقـام الفعـ     يلبه رري  الفع  مقصود 

صـفه باحلرمـة ثبتـه حرمـة الفعـ  رضورة  إثبات حرمة الفع ؛ ألن الع  ملا ات

ا.  ا رشل   ... أو أقيمه مقامه   اشتصا  باحلرمة؛ ألن الفع    يبق متصور 

ورــري  الفعــ  بــإخراج املحــ  لــن املحليــة   هنايــة التحقيــق وإن كــان  

ــا أقــوى مــن نفيــه إذا كــان  ــا؛ ألن نفــب الفعــ  ظيــه وإن كــان تبع  الفعــ  ظيــه تابع 

ا ... ظلم ا   الع ؛ ليصري مقصود  ا أن جيعله أي: التحري  املضا  إىل الع  جماز 

ا لبقا  حمله كلك  مال التري ظتلـط ظـاحش؛  الفع  ظيها بالنظر إىل أصله مشـرول 

ألن ظيه إخراج ما هو مقصود وأص  وهو الع  لن األصالةو وإقامة ما هو تبـع 

   .(2) وهو الفع  مقامه؛ وألن ظيه إبقا  جهته للفع    املح

أن هو  األايا  أليـان موجـودة ظـال يصـح النهـب  :الدليل الـخامس

لنهاو وش األمر هبا؛ ألن النهب لنها يصري   معنى النهب لن أن يكون هوا 

 .(1)  معنى األمر بلن يكون هوا املوجود وهوا حمالاملوجودو واألمر هبا يصري 

يان مـن قبيـ  احلقيقـة األحكام إىل األل لكنه  بعد اتفاقه  لىل أن إ اظة

 :قولنياختلفوا   نون هو  احلقيقة لىل 

                                                           

ــيدوي –(2) ــع أصــول الب ــر: كشــ  األرسار م ــويح 231-1/231ينظ و 1/211و التل

 .211و2/211مع حااية األزمرييو مرآة األصول 1/201ظصول البدائع 

 .2/131ينظر: الفصول   األصول  –(1)



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 :أن إضافة األحكام إىل األعيان حقيقة عرفية :األول *        

و (3)و والقــــرا (1)و والــــرازي(2)وإليــــه ذهـــــــب أبــــو احلســــ  البصـــــري

 .  (2)والرجراجب

 .(3) وليا  ابن أمري احلاج إىل الفا   الكرماين

ــ : ــد لــ  املقصــود  أن هــوا مــن وبيان ــإن العــر  ق ــب؛ ظ جمــاز الرتكي

ا لـولن  بالتكلي    ك  لـ و حتـى صـار ذلـن املركـب   العـر  مو ـول 

                                                           

 .2/332ينظر: املعتمد  –(2)

 . 3/211ينظر: املحصول  –(1)

 .121ينظر: رشحم تنقيح الفصول ص –(3)

 .2/320ينظر: رظع النقاب لن تنقيح الشهاب  –(2)

  .2/121ينظر: التقرير والتحبري –(3)

يوس  بن لىل و امس الـدين الكرمـاينو الفقيـه الشـاظعبو  : حممد بنالفا   الكرماينو 

األصويلو املفسـرو املحدد من تصانيفه: الكواكب الدراري رشحم صحيح البخـاريو 

 سنة سه وثامن  وسبعامئة هـ. -‘-تو والنقود والردود   األصول وغريياو 

بةو رقيـق: د. ينظر: طبقات الشاظعية أليب بكر بن أمحد بـن حممـد بـن لمـر بـن قـايض اـه

بريوتو  -و ط: لا  الكتب121و3/123(101احلاظع لبد العلي  خان ترمجة رق  )

هـو طبقات املفرسين للحاظع امس الدين حممـد بـن لـل بـن 2201ط: األوىل سنة: 

 -بريوت  -و ط: دار الكتب العلمية 131-1/133(101أمحد الداودي ترمجة رق  )

 م. 2133 -هـ 2203لبنانو ط: األوىل سنة 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

و وش حيتـاج    الفع  املخاطب به   تلن الع و واملركب حينئو حقيقة  لرظية 

هو  احلقيقة العرظية إىل تقدير يش  غري املتبـادر مـن هـو  احلقيقـةو و... النقـ  

  املفردات حيص    املركباتو ويكون ذلن املركب حقيقة  لرظيـة   كام حيص 

و ظــإذا  او وهــو جمــاز   الرتكيــب ااــتهر حتــى صــار حقيقــة  لرظيــة  ــ ا لتوي  جمــاز 

ُظهـ  مـن  (2)"حرام لليك أش إن دما ك  وأموالك  وألرا ك   ":قال

فهـ  األول السفنو ومن اللاين األك و ومن اللالث التكل  والسـبو وكـولن ي

 .(1)من اومر الشـربو ومن اللوب اللبسو ومن اونيير األك 

ا ظإنه ش يمتنع أن يكون العر  قـد نقـ  التحـري  املتعلـق باألليـان  وأيض 

ظجعله حقيقة   رري  أظعال خمتلفة بحسـب اخـتال  األسـام  ظـيفه  بـالعر  

 وله: ـن قـم فه ـهاو ويـان بـتمتـة اشسـالنـلين ظـرمه لـائ : حـول القـن قـم

                                                           

 .-^ -أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن ابن لباس –(2)

رقــ   "اويبــة أيــام منــى"(و بــاب 13رقــ ) "احلــيف"ينظــر: صــحيح البخــاريو كتــاب 

 . 1/211( 2131(و حديث رق  )231)

و الفروق 1102و3/1100و نفائس األصول 121ينظر: رشحم تنقيح الفصول ص –(1)

أصول الفقه لعال  الدين الكناين  الروض النارض  و سواد النا ر واقائق 2/3330

)رسالة دكتـورا (  1/301العسقالينو رقيق ودراسة: محية بن حس  بن محية العفر 

كلية الشـريعة والدراسات اإلسـالمية بمكـة املكرمـة سـنة:  -جامعة امللن لبد العييي

 م.2111 -هـ2311



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(2)حرمه للين طعامب أكله

 :األحكام إىل األعيان حقيقة لغوية: أن إضافة الثاني *    
 

ــه ذهــب  ــة ظقــد قــالوإلي والصــحيح   هــوا البــاب خــال   ":ابــن تيمي

القــول : أن األليــان توصــ  باحلــ  واحلرمــة حقيقــة لتويــة كــام توصــ  هبــا 

ـا   ظـإنام هـب حمظـورة للينـا ومباحـة لنـا كـام  األظعالو وإن كانه األليـان خلق 

يوص  باليهارة والنجاسـة والييـب واوبـثو وش حاجـة اىل تكلـ  ش يقبلـه 

 .(1)"لق م وش لتةم وش رشنم 

 :ألحكام إىل األعيان بطريق اجملاز: أن إضافة االقول الثاني         
مـام و وإ(2)وأبـو الوليـد البـاجب و(3)وإليه ذهـب القـايض أبـو بكـر البـاقالين

   و(1)ووالعي بن لبد السالم(1)و وابن لقي (3)احلرم 

                                                           

 .2/332ينظر: املعتمد   أصول الفقه  –(2)

 .121و2/123املسودة  –(1)

  .2/310ينظر: التقريب واإلرااد  –(3)

 . 2/211ينظر: إحكام الفصول –(2)

 .2/213ينظر: التلخيىل  –(3)

 .1/221ينظر: الوا ح  –(1)

ينظر: اإلمام   بيان أدلة األحكام لعي الدين لبد العييـي بـن لبـد السـالم السـلمبو  –(1)

 بريوتو –و ط: دار البشائر اإلسالمية 122دراسة ورقيق: ر وان خمتار بن غربية ص

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (171)
 

 .(2)و واإلسنوي(3)والتاج السبكب و(1)واليو  و(2)وابن السالات

و ولـال  الـدين (1)و والالمشــب للمعتيلـة(3)وليا  لال  الدين السمرقندي

ـــامته (1)البخـــاري ـــن نجـــي  إىل أيب احلســـن (1)و ويـــا(3)و والكـــاكب إىل ل و واب

و والتفتـازاين إىل (21)والفناري إىل العراقي  مـن احلنفيـة و(22)و والكاكب(20)الكرخب

 و(23)كلري من املحقق 

                                                                                                                                              

  م.2131 -هـ 2201ط: األوىل سنة: 

 . 2/211ينظر: هناية الوصول  -(2)

 .1/112ينظر: رشحم خمترص الرو ة –(1)

 . 3/2311 ينظر: اإلهباج  –(3)

 .1/312ينظر: هناية السول  –(2)

 .2/323ينظر: مييان األصول  –(3)

 .222ينظر: أصول الفقه ص -(1)

 .231/ 1ينظر: كش  األرسار  –(1)

 .1/202ينظر: جامع األرسار  –(3)

 .1/202و جامع األرسار 231/ 1ينظر: كش  األرسار  –(1)

 .2/231ينظر: ظتح التفار  –(20)

 .1/202ينظر: جامع األرسار  –(22)

 .1/201ينظر: ظصول البدائع  –(21)

 .213و1/211ينظر: التلويح  –(23)



 

(177)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

و وابن أمري (1)و وابن النجار إىل أيب احلسن التميمبو والشاظعية(2)واملرداوي

 .(2)و ونظام الدين األنصاري إىل الشاظعيةو وبع  احلنفية(3)احلاج لالكلر

قيقة   نون ما تفيد   اإل اظة من أنوان احلقيقة وكام اختل  القائلون باحل

 :قولنياختل  القائلون باملجاز   نون املجاز الوي تفيد  هو  اإل اظة لىل 

 :: أن  من باب جماز احلبفاألول *

وهـو يعـدد  -ظقـد ظقـال والعـي بـن لبـد السـالمو (3)الشـاطببوإليه ذهـب 

يتعلق به التحلي  والتحـري  : النون السادس: حو  الفع  الوي -أنوان املجاز

ــاىل: ــه تع ــا : نكــاحم  (13)النســا :  (ڍ ڌ ڌ) كقول معن

 وحل  اونيير ( أي: أك  امليتة والدم3)املائدة:( ٱ ٻ ٻ)أمهاتك 

ڈ )( أي: تنـــاول الييبـــات231)األلـــرا : (ڌ ڎ ڎ)

ٺ ٺ ٺ ٺ )( أي: قربـــان اوبائـــث231)األلـــرا :( ڈ ژ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )كـ ( أي: نكاحم ما ورا  ذل12)النسا :(   ٿ

                                                           

 . 1/1112التحرير ينظر: التحبري رشحم  –(2)

 .3/211ينظر: رشحم الكوكب املنري  –(1)

  .2/121ينظر: التقرير والتحبري –(3)

 .1/20ينظر: ظواتح الرمحوت  –(2)

 .3/210ينظر: املواظقات  –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (171)
 

( معنا : وأك  طعام الوين أوتوا الكتاب ح  3)املائدة: (ې ې ې ې 

ــا بعــر   لكــ  وأكــ  طعــامك  حــ  هلــ  وحــو  املضــا    هــوا البــاب غالب 

 .(2)اشستعامل حتى ش يكادون يوكرون الفع  املتعلق بالع  املحللة أو املحرمة

وذكـر أنـه بملابـة قولـه  قالينوأبو بكر البـاو (3)والتفتازاينو (1)التيايلحكام و

( أي: 31)يوســـ :(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )تعـــاىل:

ک )أه  القرية وأصحاب العريو ظحو  لفه  معنا و وكولن قوله تعـاىل:

( حموو  منه أك  هبيمـة األنعـامو وكـولن قولـه 2)املائدة:(  ک گ گ

( املفهــوم منــه أكــ  3)املائــدة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)تعــاىل:

 .ذلن ظحو  للعل  به

وهوا ليس ببعيد؛ ألنه قد ُلل  أن املـراد بـه مـا ذكـروا أنـه حـو   ":وقال

و وإنام الترض حصول   منهو وليس الترض من ذلن وصفه بلنه جمازم أو حموو م

                                                           

و وينظـر: جمـاز القـرآن لعـي الـدين لبـد 122و121اإلمام   بيان أدلة األحكـام ص –(2)

قب الشاظعبو رقيـق: د. مصـيفى حممـد حسـ  العييي بن لبد السالم السلمب الدمش

 -هــ 2221لنـدنو ط: سـنة:  –و ط: م سسة الفرقان للرتاد اإلسالمب1الوهبب ص

 م.2111

 .3/20ينظر: املستصفى  –(1)

 .  1/211ينظر: التلويح –(3)



 

(173)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(2)"العل  باملقصود منه

 انو وإنام ـاألليـق بـأن األحكام ش تتعل -  البحر- اليركشـبب  ذكر 

 يفه األحكام لالليان وتعلقـه هبـا تتعلق باألظعالو لكن إن حدد وأ

ظلنه من باب احلو  بقرينة دشلـة العقـ  أن األحكـام إنـام تتعلـق باألظعـال دون 

 .(1)األليان

ــد ــب  وق ــيايللقَّ ــه: الت ــول بقول ــه "لــىل هــوا الق ــه إحلاق وهــوا إن أراد ب

ا ــه حمــووظ  ــع كون ــه م ــ  ب ــه حصــول الفه ــلو وإن أراد ب ــو خي ــو  باملجمــ  ظه ظه

 .(3)"صحيح

 .اسم احملل على احلال إطالق: أن  جماز من باب انيالث *

   و(1)وقايض زاد و (1)ومالخسـرو و (3)وابن أمري احلاجو (2)صدر الشـريعةحكا         

                                                           

  .2/321التقريب واإلرااد –(2)

 .  2/221ينظر: البحر املحيط –(1)

 .3/20املستصفى  –(3)

 .2/213: التنقيح مع التو يح ينظر –(2)

 .2/121ينظر: التقرير والتحبري  –(3)

 .2/211ينظر: مرآة األصول  -(1)

 .20/203ينظر: نتائيف األظكار   كش  الرموز واألرسار  –(1)

 نفبو ـقيه احلـرومب الفـمس الدين األدرنوي الـمود اـدين حمـد بن بدر الـ: أمحقايض زادةو

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (174)
 

 .  (2)إىل املحقق  التفتازاين وليا 

ــب وقــد القــول بــلن إ ــاظة األحكــام إىل  اــمس األئمــة الرسخســـب لقَّ

ا بلنه غلط ظاحش    .(1)األليان جماز 

 إذا كان لال  الدين السـمرقنديو والالمشــبو ولـال  الـدين البخـاريو

كام -قد نسبوا القول باملجاز ظيام تفيد  إ اظة األحكام إىل األليان للمعتيلة 

ــ  اإلمــام لــال  الــدين الســمرقندي إنكــار املعتيلــة إ ــاظة  -تقــدم ظقــد للَّ

عتيلة حرمة األليان وإنام أنكرت امل "التحري  إىل األليان لىل احلقيقة بقوله:

ا لن مناقضة موهبه  الفاسد   نفب خلق أظعال العباد لن ا  تعاىلو  احرتاز 

بقوهل : إن منها ما يوص  بالقبح واحلرمة مل : الكفر واملعايصو وش جيـوز 

املستقورة من  نسبة خلق القبيح إىل ا  تعاىلو ظيليمه  خلق األليان القبيحة

                                                                                                                                              

انيفه: تعليقة لىل التلـويح   كشـ  حقـائق التنقـيحو وحااـية األصويلو اللتويو من تص

-تـو  لىل رشحم الوقايـة لصـدر الشــريعةو ورشحم مفتـاحم العلـوم   املعـاين وغريهـاو

 وتسعامئة هـ. سنة ثامن وثامن -‘

مع الشقائق النعامنية 213-211ينظر: العقد املنظوم   ذكر أظا   الروم ملنق الرومب ص

لبنــانو ســنة:  -بــريوت –لياْاــُكرْبي َزاَدْ و ط: دار الكتــاب العــريب   للــام  الدولــة 

 .221و2/223مو هدية العارظ  2113 -هـ 2313

 .  1/211ينظر: التلويح  –(2)

  .2/213ينظر: أصول الرسخيس –(1)



 

(171)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

نــاظسو والقــرودو واونــازير ونحوهــاو ظــلنكروا األنجــاسو واجلعــالنو واو

وقالوا: إهنا ليسه بقبيحةو وأنكـروا املحسـوسو واللابـه ببداهـه العقـولو 

ا ظلنكروا حرمة األليان حتى  ش توص  بالقبح؛ ظإن  ك  حمرم يكـون موصـوظ 

 .(2)"بالقبح

ق ان بـلن تعلــام إىل األليــاظة األحكــيلة إ ــع املعتـمن را ـالق لكن للَّ 

ظـام  "من بـاب تكليـ  مـا ش ييـاق ظقـال: -حقيقة  –التحلي  والتحري  بالع  

تلخىل يل أن العقال  جممعون لىل أن التحري  ش يتعلق باألليـانو وإنـام يتعلـق 

باألظعالو ب  أه  احلق جيوزون تعليق التكلي  باألليان من باب تكلي  مـا ش 

 يياق.

 .(1)"نع تكلي  ماش يياقظيمنعون ذلن بنا   لىل م وأما املعتيلة

 .أدلة القائلني بأن اإلضافة جمازية
ألحكام إىل األليان لىل سبي  املجـاز اوقد استدل القائلون بجواز إ اظة 

 بام يلت:

أربــاب الشـــرائع أطبقــوا لــىل اســتحالة نعــه األليــان  أن:الــدليل األول

 املنـدرج رـه بالتحري ؛ إذ التحري  إنام يتعلق بام يندرج رـه التكليـ و وإنـام

                                                           

 و وينظــر: كشــ  األرسار مــع أصــول البــيدوي332و2/330ميــيان األصــول  –(2)

 .  2/221و البحر املحيط 1/231-231

  .  1/133نفائس األصول  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (171)
 

قضيتها أظعال املكلف  دون األجسام اوارجة لن مقدورات اوالئقو واملقصد 

من ذلن: أن املعنـى لتحـري  األم رـري  ظعـ    األم؛ إذ رريمهـا   لينهـا غـري 

متحقق ظتجوزوا   اإلطالقو وسوغوا اإلنبا  لن ظع  متعلق باألليـان بعبـارة 

 .(1)(31)يوس :(   ڱ ڱ):و ظجرى جمرى قوله(2)لن األليان

دم إرادة ـىل لــقال  لــدل لــوي يــالم الــكـ  الـظاحلقيقة تركه بدشلة حم

ا  .(3)احلقيقة؛ ظيصري إ اظة األحكام إىل األليان جماز 

أن املفهـوم مـن لـادة أهـ  اللسـان ولـر  التخاطـب أن  :الدليل الثاني

ا   ا ألصــ ؛ لتعليــق التحــري  املــراد رــري  األظعــال   األليــان وإن كــان جمــاز 

باألليان وكلر ذلنو وقد يستعم  اللفع   بعـ  مـا و ـع لـه   أصـ  اللتـة 

ڦ ڦ ڦ ڦ )ظيتلب ذلن لليه حتى يكون املفهوم منه كام   قولـه تعـاىل: 

ظإذا ثبـه ذلـن ظمفهـوم مـن لتـة العـرب أن التحليـ  ، (1)املائدة:(   ڄ ڄ

لقه بالفعـ  ـن ذلـن تعــ  مــان ُظهِ ـوالتحري  إذا للق أحديا لىل ل  من األلي

 .(2)املقصود منه

                                                           

 .2/310و التقريب واإلرااد 2/213ينظر: التلخيىل  –(2)

 .101و التبرصة ص2/231ينظر: رشحم اللمع  –(1)

 .2/211ينظر: حااية األزمريي –(3)

 .213و211/ 2ينظر: إحكام الفصول –(2)



 

(171)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

أن أول املقاصــد وألظمهــا هــو املتبــادر إىل الفهــ  لنــد  :الــدليل الثالــ 

 .  (2)اإلطالق

  (ٻ ٻ پ)وقد تراد املقاصد إىل املحـووظات املختلفـة كقولـه:

( اىلية معنا : إنـام رشب اومـرو وقـامر امليســرو واستقسـام األزشمو 10)املائدة:

لبـادة األنصـابو أو ذبـح األنصـاب ظلراـد املقصــود مـن كـ  لـ  مـن هــو  و

 .(1)األليان إىل ما حو  منها

ــه  ــ  قول ــرام   مل ــري  األج ــىل احلــو ؛ إذ ش يصــح ر ــدل ل ــ  ي ظالعق

ڍ ڌ )(و وقولـه تعـاىل:3)املائدة:(ٱ ٻ ٻ)تعاىل:

ا ؛ (13)النســا : (ڌ ألن مــن رشط التكليــ  أن يكــون الفعــ  مقــدور 

 .(3)لليه

 .(2)وإليه ذهب صدر الرشيعة القول الثال : التفصيل 

 رمته ل  املح  كحرمة ـل حـان منشـرمة ظام كـوذلن بالنظر إىل منشل احل

                                                           

اية السـول و هن2311و3/2312و اإلهباج   رشحم املنهاج3/210ينظر: املواظقات  –(2)

 .321و1/312

 .121ينظر: اإلمام   بيان أدلة األحكام ص –(1)

 .3ينظر: جماز القرآن ص –(3)

 .2/213ينظر: التنقيح مع التو يح  –(2)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (171)
 

أك  امليتة ورشب اومر وهو احلرام لعينه حسـن نسـبة احلرمـة وإ ـاظتها 

ا حتى كلنه احلرام نفسه.  إىل املح  دشلة لىل أنه غري صالح للفع  رشل 
منشل حرمته غري ذلن املح  كحرمة أك  مال التري ظإهنـا ليسـه  وما كان

لنفس ذلن املال؛ ب  لكونـه ملـن التـري ظاألكـ  حمـرم ممنـون لكـن املحـ  قابـ  

لالك    اجلملة بلن يلكله مالكه بخال  األول ظإنـه إذا أ ـي  احلرمـة ظيـه إىل 

   قولـه املح  يكون لىل حو  املضا و أو لىل إطـالق املحـ  لـىل احلـال كـام

( حيمـ  تـارة لـىل حـو  املضـا  أي: 31)يوسـ :(   ڱ ڱ) تعاىل:

ا للمح  لىل احلال  .(2)أه  القريةو وتارة لىل أن القرية جماز لن األه  إطالق 

 : أن  ال جيوز إضافة األحكام إىل األعيان.املبها الثاني 
 .(3)ووالتاج السبكب(1)القايض أبو يعىل وإليه ذهب 

 و (3)و والنسفب(2)لاتابن السا وليا 

                                                           

 .1/211ينظر: التلويح  –(2)

ينظر: العدة   أصول الفقه أليب يعىل حممد بن احلس  بن حممد بن خل  بن الفرا و  –(1)

بــدون ذكــر ميبعــةو ط: اللانيــة  و2/223لــل بــن ســري املبــاركبد بــن رقيــق: د. أمحــ

 م.2110 -هـ 2220سنة:

  .1/21ينظر: األابا  والنظائر –(3)

 . 2/212الوصول ينظر: هناية  -(4)

 .2/111ينظر: كش  األرسار  -(3)



 

(171)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

والفنــاري إىل أيب لبــد ا  البصـــري  و(1)و وهــ (2)وابــن اهلــامم إىل الكرخــب

و ولال  الدين البخاري إىل قوم من نوابه القدرية كليب لبد ا  (3)هـ(311)ت:

والفنـاري  و(3)والكـاكب إىل قـوم مـن القدريـة و(2)البصـريو وأصحاب أيب هاا 

 .  (1)إىل البهشمية

ظمحـدد خـال     "إىل نوابه القدريـة وقـال: أبو بكر الباقالين  وليا

 ن ـلة مــدود   مجــولهو وش معـعتد بقـري مـدرية غــه القـن نوابــ  مـوا لليهــه

                                                           

 .32ينظر: التحرير   أصول الفقه ص –(2)

 األرسار رشحم املنـــار و كشــ 2/212ينظــر: هنايــة الوصــول إىل للــ  األصــول  -(1)

 .32و التحرير   أصول الفقه ص2/111

 .1/201ينظر: ظصول البدائع  –(3)

 .1/231ينظر: كش  األرسار  –(2)

 .1/202ينظر: جامع األرسار  –(3)

 .1/201ينظر: ظصول البدائع  –(1)

وا ويقال هلا الوميمة أتبان أيب هاا  لبد السالم بن حممـد اجلبـائبو وقـد اـارك البهشميةو

ــر  ــالشهتا وانفــردوا لــنه  بفضــائح   يســبقوا  ــة   أكل ليهــا منهــا: قــوهل : إاملعتيل

 باستحقاق الوم والعقاب ش لىل ظع .

ينظر: الفرق ب  الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر البتـداديو رقيـق: جلنـة 

: اوامســة بــريوتو ط –و ط: دار اىلظــاق اجلديــدة 211إحيــا  الــرتاد العــريب ص

 م.2131 -هـ 2201سنة



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

هـــــ(   رشحم الربهــــان إىل 123و واإلبيــــاري)ت:(2)"لــــر  خيــــاهب 

و (2)بصــريو وابن احلاجب إىل الكرخبو وأيب لبـد ا  ال(3)و وابن رايق(1)املعتيلة

 .(3)والقرا  إىل الكرخب

وابـــن لبـــد الـــرمحن  و(1)وواىلمـــدي(1)أبـــو احلســـ  البصــــري ولـــيا 

ــد ا  البصـــري و(3)األصــفهاين ــرازي إىل أيب (1)والشــوكاين إىل أيب لب و وهــ و وال

 و (20)احلسن الكرخب

                                                           

 .2/323واإلرااد التقريب  –(2)

ينظر: التحقيق والبيان   رشحم الربهان   أصول الفقه لعل بن إسـاملي  اإلبيـاريو  –(1)

و ط: وزارة األوقـا   2/333دراسة ورقيق: د. لل بن لبد الرمحن بسـام اجليائـري

 م.1023 -هـ 2232والشئون اإلسالمية بقيرو ط: األوىل سنة: 

 .1/211ينظر: لباب املحصول  –(3)

 .1/311ينظر: خمترص املنتهى –(2)

 . 121ينظر: رشحم تنقيح الفصول ص –(3)

 .2/333ينظر: املعتمد  –(1)

 .232و منتهى السول ص3/23ينظر: اإلحكام  –(1)

ينظر: بيان املختصـر رشحم خمتصـر ابن احلاجب لشمس الـدين أيب اللنـا  حممـود بـن  –(3)

املدينــة  -و ط: دار املـدين1/313لبـد الـرمحن األصــبهاينو رقيـق د. حممـد مظهــر بقـا

 م.2131 -هـ 2201املنورةو ط: األوىل سنة: 

  .1/111ينظر: إرااد الفحول –(1)

 . 3/212ينظر: املحصول  –(20)



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــيايل إىل ــال بفســاد  والت ــة وق ــن القدري ــوم م و والشــريازي إىل بعــ  (2)ق

ـــــاظعيةو وأ ـــــةالش ـــــن احلنفي ـــــد ا  البصــــــري م و وركـــــن الـــــدين (1)يب لب

 .  (3)هـ( إىل أيب احلس  البصـري123اشسرتاباذي)ت:

و واليو  إىل القايض أيب يعـىلو (2)وليا  ابن قدامة إىل مجالة من املتكلم 

ــد ا  البصـــري ــبو وأيب لب ــداحلق(3)والكرخ ــن لب ــىلو  و واب ــايض أيب يع إىل الق

رج ـــفـى الـــةو وأبـــفيـنـر احلـــلــام ألكـــحــلــو وابـن ال(1) ــلمــ  املتكــعــوب

بع  احلنابلـةو والشـاظعيةو واألكلـر  إىل وابن النجار و(1)هـ( 231املقدسى)ت:

 و(3)من احلنفية

                                                           

 .3/31ينظر: املستصفى  –(2)

 .102ينظر: التبرصة ص –(1)

حم خمتصـر منتهى الس ل  واألم   لركن الدين احلسن ينظر: ح  الُعقد والُعق    رش-(3)

بن حممد بن رشظشا  األسرتباذي املوصلو دراسة ورقيق: لبد الـرمحن بـن حممـد بـن ا

)رســالة دكتــورا ( جامعــة أم  1/331لــاي  القــرينو لــل بــن حممــد بــن لــل بــاروم

 م.1000 -هـ 2212كلية الشـريعة والدراسات اإلسالمية سنة  -القرى

 .12ينظر: رو ة النا ر وجنة املنا ر ص –(2)

 . 1/131ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(3)

 .33ينظر: قوالد األصول ومعاقد الفصول ص –(1)

 .211ينظر: املخترص   أصول الفقه ص –(1)

 .3/210ينظر: رشحم الكوكب املنري  –(3)
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 .(2)وابن املربد إىل أبى الفرج املقدسى 

هـ(و والكرخبو وأيب 230اليمنب الييدي إىل اإلمام أيب حنيفة)ت:وليا  

 .(1)د ا  البصـريلب

ــا-وقــد أومــل إليــه أمحــد ":وقــال أبــو يعــىل طالــة "  كتــاب  -أيض 

 .(3)"الرسول

غري أن ه ش  اختلفوا ظيام بينه  ه  القول بعـدم جـواز إ ـاظة األحكـام 

 إىل األليان يف  إىل اإلمجال أم ش 

 الواقع أن لامته  ذهب إىل القول باإلمجال.

 .افة األحكام إىل األعيانجواز إض أدلة القائلني بعدم 
 استدل القائلون بعدم جواز إ اظة األحكام إىل األليان بام يلت:

أن التحليــ  والتحــري  يســتحي  أن يتعلقــا باألليــان؛ ألهنــام  :الــدليل األول

حكـامن رشليــانو واحلكــ  الرشـلب إنــام يتعلــق بـام هــو مقــدور للعبـد مــن أظعالــهو 

لقهام هباو وحينئو جيب رظهام لـن  اهريـا واألليان غري مقدورة له ظيستحي  تع

وتعليقهام باألظعال املتعلقة بتلـن األليـان دظعـا للتعييـ و ظإمـا أن تعلقهـام بجميـع 

 -األظعال املتعلقة هبا وهو باط ؛ ألنه إ امر من غري حاجة أو يتبع  بمع  وهـو 

                                                           

 .332ينظر: رشحم غاية السول ص –(2)

 .1/321لسول ينظر: هداية العقول إىل غاية ا –(1)

  .223-2/223العدة  –(3)
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ا ومعنـى   ما يـدل لليـه لفظ ـاباط ؛ ألنه ليس البع  أوىل من البع  لعدم  -أيض 

ــا باطــ ؛ ألنــه خــال  اإلمجــان  أو ش تعلقهــام  أو بــبع  غــري معــ و وهــو أيض 

ا–بشـب  وهو  ا -باط ؛ ألنه تعيي  للنىل وهو -أيض   (2)خـال  اإلمجـان -أيض 

 .(3)ظوجب التوق  (1)ظكان جممال  

أنه ش يدري ه  املحرم من امليتة أكلهاو أم بيعهاو أم النظـر إليهـاو  :وبيان 

ومـن األم وط هـاو أم النظـر إليهـاو أم ملسـها  وإ ـامر مجيـع األظعـال  أم ملسها 

املحتملة تكلري ملا هو لىل خال  األصـ  وهـو اإل ـامر ظـال جيـوز إ ـامر ظعـ  

 .(2)مع  ش دلي    اللفع لليه ظتع  اإلمجال وهو امليلوب

وكلن ه ش  بنوا القول باإلمجال لىل القول بعموم املقتىض   لدم معرظة 

املراد من مقتضيات اللفع ظـلدي القـول بـالعموم إىل القـول باإلمجـالو وجعلـو  

ومن وجو  اإلمجـال أن يـرد لفـع مو ـوله  "من قبي  ما قال إمام احلرم  ظيه:

ــه لــىل حكــ  العمــوم  ــاح جريان ــ  أن العقــ  ين ــا نعل   اللســان العمــومو ولكن

 .(3)"العقىل ظمقتىض اللفع لىل اإلمجال إىل أن ُينِهَى العاق  نظر 

                                                           

 .3/213و املحصول للرازي 3/2323ينظر: هناية الوصول   دراية األصول  –(2)

ــاري –(1) ــر: كشــ  األرسار للبخ ــدي 1/231ينظ ــام لآلم ــان 23و3/21و اإلحك و بي

 .1/1112و التحبري رشحم التحرير 1/312املختصـر 

  .3/213ازي و املحصول للر 3/332ينظر: رظع احلاجب  –(3)

 .1/110ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(2)

 د امللن بن لبد ا  اجلوينبوـايل لبـرم  أيب املعـام احلـه إلمـول الفقـان   أصـربهـال –(3)

= 
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... ظلمـا ":-لند الكالم لىل اإلحكـام املنفيـة املضـاظة إىل األليـان-وقال

الصائرون إىل دلوى اإلمجال ظقد اختلفـوا   جهـة اإلمجـال ظصـار صـائرون إىل 

ا  ـا ووجـود  أهنا جمملة من جهة أن اللفظة بظاهرها متضـمنة انتفـا  اجلـنس وقول 

ا وإ ا للفظة باملجمالتوليس األمر كولن ظاقتضـى هوا وقف     .(2)"حلاق 
قد ييلـق املجمـ  لـىل العمـوم  "املجم  لىل العموم: إطالق  ويقول 

وأدرجتــه رــه صــيتة جامعــة   قولــن: أمجلــه احلســاب إذا مجعــه آحــاد  

 .  (1)"هلا

 وجياب على هبا االستدالل مبا يأتي:
نسل  أن سلمنا امتنان تعلق التحلي  والتحري  بنفس الع و لكنا ش  :أوًلا

تعليقها باألظعال امليلوبة من تلن األليان لىل وجه اإل امرو وهـوا ألن اللفـع 

  يدل لليه بيريق احلقيقة بعر  اشستعامل بدلي  التبادر ...و وإذا كان كـولن 

 يكن هناك إ امرو ظضال  لن أن يكون بتري حاجة.
رب ش أن ك  من اطلع لىل لر  أه  اللتةو ومارس ألفـا  العـ وبيان :

حرمـه لليـن اليعـام والشــرابو "يتبادر إىل ظهمـه لنـد قـول القائـ  لتـري  :

 رابو ـسوى رري  األك  والشـرب من اليعام والش "وحرمه للين النسا 

                                                                                                                                              

 و ط: دار األنصار بالقاهرة.2/212رقيق: د.  لبد العظي  الديب 

 .2/303 إلمام احلرم  الربهان–(2)

 .2/221املصدر السابق –(1)
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 ورري  وط  النسا .

واألص    ك  ما يتبادر إىل الفه  أن يكون حقيقةو إما بالو ع األصلو 

كــ  واحــد مــنهام؛ وهلــوا كــان اإلمجــال أو بعــر  اشســتعاملو واإلمجــال منتــ  ب

ملـا كـان املتبـادر إىل الفهـ  ذوات األربـع  "رأيه دابـة"منتفي ا لند قول القائ : 

 بعر  اشستعاملو وإن كان لىل خال  الو ع األصل.

ولىل ظرض التسلي  بلنه شبـد مـن اإل ـامرو ولكـن مـا املـانع مـن إ ـامر 

 ليها التحلي  والتحري .مجيع الترصظات املتعلقة بالع  املضا  إ

أن إ امر البع  إما أن يف  إىل اإلمجـال أو ش يفضــب إليـهو ظـإن  :ثانًيا

كان اللاينو ظقد بي  موهبك و وإن كـان يف ـ إىل اإلمجـال ظـال بـد مـن إ ـامر 

ا من تعيي  دشلة اللفع.  الك  حور 

وور  سلمنا إظضا  إ امر مجيـع األظعـال إىل حمـوور لكـن التـيام حمـ :ثالًثا

 إ امر مجيع األظعال أوىل من التيام حموور اإلمجال   اللفع؛ للالثة أوجه:
أن اإل امر   اللتة أكلر استعامش  مـن اسـتعامل األلفـا  املجملـةو  األول:

 ولوش أن املحوور   اإل امر أق  ملا كان استعامله أكلر.

قـرآن واختلـ  أنه انعقد اإلمجان لىل وجود اإل امر   اللتـة وال الثاني:

   وجود اإلمجال ظيهامو وذلن يدل لىل أن حموور اإل امر أق .

ُحوُم "قال: -×-أن رسول الثال : َمْه َلَلْيِهُ  الشُّ َلَعَن ا  الَيُهوَدو ُحرِّ

ُلوَهاو َظَباُلوَها  وذلن يدل لىل إ امر مجيع التصـرظات املتعلقة بالشحوم "َظَجمَّ
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 .وإش ملا حلقه  اللعن ببيعها 

 .(2)ولو كان اإلمجال أوىل من إ امر الك و لكان ذلن لىل خال  األوىل

إ اظة التحري  إىل الع  ش توجب اإلمجال للعر  الشـائع ظيـه؛ أن  :رابًعا

لفه  املنع لن الفع  املقصود وش ينـاح لـروض اإلمجـال بعـارض آخـر كتعـدد 

 .  (1)املقاصد ولدم القرينة لىل بع  مع 

من قال: هوا جمم  ش يفه  معنا ؛ ألج  أن األليـان غـري  أن قول :خامًسا

مقدورة للعباد وش يصح رريمها وش رليلها قول بعيد خارج لن تعار  أهـ  

 .(3)اللتةو ظوجب اطراحه

أن هــوا هــو املعلــوم املعــرو  بــ  املتخــاطب  الــوي ش يقــع ظيــه  :سادًســا

ا    .(2)اسرتابة والكالم   الوا حات يييدها غمو  

أن اىلية لو دله لىل رري  ظعـ  معـ  لوجـب أن يتعـ   :الدليل الثاني

ڍ )ذلن الفع    ك  املوا ـع ولـيس كـولن؛ ألن املـراد بقولـه تعـاىل: 

 ٱ )وله:ـانو وبقـة اشستمتـرمـ(ح 13ا :ـ)النس(  ڌ ڌ

                                                           

 .3/2323و هناية الوصول   دراية األصول 21و3/21ينظر: اإلحكام لآلمدي –(2)

 .2/31ينظر: مسل  اللبوت  –(1)

 .2/321ينظر: التقريب واإلرااد  –(3)

 .1/211ينظر: لباب املحصول  –(2)
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 .(2)( حرمة األك 3)املائدة:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 .وجياب على هبا االستدالل
ال   ظهـ  تعلقهـا باألليـان ممنـونو بـ  رجحـان تعلـق بلن تساوي األظعـ

 بعضها حاص  بالعر ؛ إذ املتبادر من قول القائ : حرمه للين هوا اليعام

 رري  أكلهو وحرمه للين هو  املرأة رري  وطئها دون ما سوى ذلن.  

و لكنـا نضـمر مجيـع األظعـال  ـا أو لتـة  ولو سلمنا لدم هوا الرجحـان لرظ 

ألن اإل ـامر وإن كـان لـىل خـال  األصـ و لكنـه  ;قها بـالع  التب حيتم  تعل

 .(1)أق  مفسدة من اإلمجالو وإذا أ مرنا مجيع األظعال ظال إمجال

ب  ما إذا كان احل  واحلرمة ملعنى   الع   املبها الثال : التفصيل 

 أ يفا وإش ظال؛ ألهنا نسبة كام يقال: حرمه األم؛ ألن رريمها ملعنى ظيها وهو:

تربيتهاو وكوهنا السبب   اإلنجابو والك  الوي الولد جي  منهاو صينه لـن 

البولة باملتعةو وهلوا ألتقه سالة متلكها صيانة لن دوام امللـن املوجـب للبولـة 

 .  (3)واشستخدام

 رار ـصاحب األسـلويح لــازاين   التـو والتفت(2)حرـليا  اليركشـب   الب

                                                           

  . 3/2321و هناية الوصول   دراية األصول 3/213ينظر: املحصول للرازي  –(2)

 .3/212و املحصول للرازي 110و1/112ترص الرو ة ينظر: رشحم خم –(1)

 .332و3/333ينظر: الوا ح   أصول الفقه  –(3)

 .2/221ينظر: البحر املحيط  –(2)
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      .(2)القايض أيب زيد الدبوي

وبعد هـوا البيـان الـوجيي يتضـح جلي ـا رجحـان مـوهب القـائل  بجـواز 

 إ اظة األحكام إىل األليان؛ وذلن ملا يلت:

أن القول بعدم اجلواز إلظضائه إىل اإلمجـال قـول لـىل خـال  األمـة  :أوًلا

وهوا القـول خـال  لـىل األمـة وكاظـة أهـ  اللتـة  "ظقد قال أبو بكر الباقالين:

 . (1)"نده  ليس بمح  من يفه  اوياب ظضال  لن املنا رة لىل معنا وحُمِدُثه ل

ذهـب رشذمـة مـن الفقهـا  إىل إحلـاق هـوا القبيـ   ":وقال إمـام احلـرم 

بـاملجمالت التــب ش تســتق  بلنفسـها   إثــارة املعــاينو وتلقـوا هــوا اإلمجــال مــن 

 إ اظة النفب إىل األليان مع رقيق ثبوهتا . 

   .(3)"ال لىل هوا املنهيف سجية اجلهال بحقائق اجلدالواملصري إىل اإلمج

اظة ـار إ ــن األخبـ  مـاب واملستفيـواهر الكتـد ثبه    ـوق ":الـوق

النفب واإلثبات إىل أليان مع استحالة محلها لىل التخصيىل بالـووات   النفـب 

 واإلثباتو ولئن سـا  اهتـام اللقـات   اىلحـاد ش نحسـ  هـوا البـاب    ـواهر

 .(2)"الكتاب ومستفي  السنن ظهوا وجه الرد لىل هو  اليائفة

                                                           

 .1/211ينظر: التلويح  –(2)

 .2/321التقريب واإلرااد  –(1)

 .2/103التلخيىل  –(3)

 .2/101 املصدر السابق–(2)
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أن األمة بلرسها أمجعه قب  هـو  اليائفـة مـن القدريـة لـىل أن ا   :ثانًيا

سبحانه وتعاىل قد دل لىل رري  وط  األمهات والبناتو ورـري  امليتـة والـدمو 

ــرون امل ــه ويكف ــب ظي ــا ش ري ــات إمجال  ــنع  هبــو  اىلي ــ  أكــ  ال ــلول هلــا ورلي ت

ـا ش حيتمـ  إش لـىل معنـى واحـد وش  ويقولون: إنام حكمنا بكفـر ؛ لتلويلـه نص 

حيتجون لليه إش بظـواهر هـو  اىليـاتو واملخـال    أن هـوا دليـ  ثابـه غـري 

حمتم  مكوب األمةو وش ظرق ب  خمالفة األمة   أن املراد هبو  اىليات ما ذكرنـا 

والبنـاتو وامليتـةو والـدم ظمـن أجـاز أحـديا وب  خالظها   رـري  األمهـاتو 

ليمه زويي اىلخر... ومما يدل لليـه أن اللفـع إذا احتمـ  معنيـ  وبيـ  بـدلي  

العقــ  أحــديا وجــب املصــري إىل اىلخــر و  جيــي التوقــ  ظيــهو وقــد ورد لفــع 

ا باألليان التـب ش يصـح كوهنـا مـن أظعالنـا وش يصـح  التحري  والتحلي  متعلق 

ها لوجودهـا تعـ  القسـ  اىلخـر وهـو رجـون التحـري  والتحليـ  إىل النهب لن

ترصــظنا ظيهــا و  يكــن للتوقــ  ظــيهام معنــى مــع صــحة أحــد القســم  بــبيالن 

 .(2)اىلخر

هوا اوال  ببيان  ع  قـول املـانع و بـ  ذكـر أن  التفتازاينوقد لقَّب 

ا كحرمــة امليتــة واو مــر دون إ ــاظة احلرمــة إىل بعــ  األليــان مستحســنة جــد 

الـبع  كحرمـة خبــي التـريو وامتــدحم طريقـة اإلمـام صــدر الشــريعة ووصــفها 
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وملـا  "باليريقة الوسط؛ وذلن بالتفرقة ب  احلـرام لعينـه و احلـرام لتـري  ظقـال:

رن قـد نقلـه لـن ـشحم لىل هوا الكالم أثر الضع  بنـا   لـىل أن احلرمـة   الشـ

ا لنه رش او أو كونه بحيـث يعاقـب ظاللـه معناها اللتوي إىل كون الفع  ممنول  ل 

ا كحرمـة امليتـة  وكان مع ذلن إ اظة احلرمـة إىل بعـ  األليـان مستحسـنة جـد 

   -رمحـه ا  تعـاىل  -واومر دون البع  كحرمـة خبـي التـري سـلن املصـن  

 ذلن طريقة متوسيةو وهو أن الفع  احلرام نولان:

أكــ  امليتــةو مــا يكــون منشــل حرمتــه لــ  ذلــن املحــ  كحرمــة  أحــدهما:

ا لعينه.  ورشب اومر ويسمى حرام 

ما يكون منشل احلرمة غري ذلن املح  كحرمـة أكـ  مـال التـريو  والثاني:

ظإهنا ليسه لنفس ذلن املال؛ بـ  لكونـه ملـن التـري ظاألكـ  حمـرم ممنـون لكـن 

املح  قاب  لالكـ    اجلملـة بـلن يلكلـه مالكـه بخـال  األولو ظـإن املحـ  قـد 

ة الفع  وليم من ذلن لدم الفع  رضورة لدم حملهو ظفب احلـرام خرج لن قابلي

لعينه املح  أص  والفعـ  تبـع بمعنـى: أن املحـ  ُأخـرج أوش  مـن قبـول الفعـ  

ــة  ــار ظحســن نســبة احلرم ــا لــن اشلتب ــا وخمرج  ــ  صــار الفعــ  ممنول  ــعو ث ومن

ـا حتـى كلنـه احلـ رام وإ اظتها إىل املح  دشلة لىل أنـه غـري صـالح للفعـ  رشل 

نفسهو وش يكون ذلن من إطالق املح  وإرادة الفع  احلال ظيـه بـلن يـراد بامليتـة 

أكلهـا ملــا   ذلــن مــن ظــوات الدشلــة لــىل خــروج املحــ  لــن صــالحية الفعــ  

  كون لىل حو ـيه إىل املح  يـرمة ظـبخال  احلرام لتري و ظإنه إذا أ ي  احل
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 املضا و أو لىل إطالق املح  لىل احلال.

: امليتة حرام ظمعنا : أن امليتة منشـل احلرمـة أكلهـاو وإذا قلنـا خبـي قلنا ظإذا

او أو لىل حـو  املضـا  كـام   قولـه  التري حرام ظمعنا : أن أكله حرام إما جماز 

( حيمـ  تـارة لـىل حـو  املضـا  أي: 31)يوس :  (ڱ ڱ)تعاىل:

ىل احلال ويـا أه  القريةو وتارة لىل أن القرية جماز لن األه  إطالقا للمح  ل

 .  (2)"متقاربان

أن أغلب ما اطلعه لليه من أسباب اإلمجـال   ُيـوكر ظيهـا إ ـاظة  :ثالًثا

 وش ما انفـردو(1)األحكام إىل األليان كلحد أسبابه ش ظيام ُأتفق لليه من األسباب

 وجرت "ال:ــال قـاب اإلمجـا ذكر أسبـدمـام بعـن اهلمـتى إن ابـح (3)ع ـبه الب

                                                           

 .2/231و ظتح التفار2/211و وينظر: مرآة األصول1/211التلويح  –(2)

ــ –(1) ــر: خمتص ــىـينظ ــيط و332-1/313ر املنته ــر املح ــباب 211-3/231البح و أس

 واإلمجال   الكتاب والسنة وأثرها   اشستنباط أ.د/ أسـامة حممـد لبـد العظـي  محـية

مو أثر البيـان واإلمجـال   2112 -هـ2222سنة : القاهرة ط: األوىل  –ط: دار الفتح 

و ط:دار الوظــا  لليبالــة 13-10الفقــه اإلســالمب أ.د/حممــد إبــراهي  احلفنــاوي ص

 م.2111 -هـ2221املنصورةو ط: األوىل سنة: –ر والتوزيعـوالنش

 كالسيوطب   اإلتقانو واليركيش   معرتك األقران.  –(3)

-2/2211يب الفض  جالل الدين لبد الرمحن السـيوطبينظر: اإلتقان   للوم القرآن أل

و العربية السعوديةو بدون ذكر طبعةاململكة  -رقيق: مركي الدراسات القرآنية 2211

معرتك األقران   إلجاز القـرآن أليب الفضـ  جـالل الـدين لبـد الـرمحن بـن أيب بكـر 

= 
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لشــاظعية باتبــان املجمــ  بخــال    جيئيــات أهنــا منــه   مســائ  لــادة ا 

 .(2)"األوىل التحري  املضا  إىل األليان

واملجم  حصـر    األمللة ":-بعد ذكر أسباب اإلمجال -وقال املرداوي

ثـ  رشن   ذكـر مـا  "لسـرو ولكن الفين يعلـ  ذلـن بـالتتبع مـع اشحـتامشت

 .(1)"اختل    إمجاله

العلـام  متفقـون لـىل لـدم جـواز التكليـ  باملحـال و  جــواز  أن :رابًعـا 

اإلمجال   إ ـاظة األحكـام إىل األليـان يـ دي إىل التكليـ  باملحـال وهـو غـري 

وقـد اتفـق  "جائي  ملا ظيه من تلخري البيان لن وقه احلاجة ظقد قال ابن العـريب:

؛ ألنـه تكليـ  ش جيـوز -تلخري البيـان لـن وقـه احلاجـة  -اجَلَفىَل لىل أن ذلن

ماش يياق وملا تكرر ذكـر ذلـن   الكتـب اتفـق لليـه العلـام  قـديام  وحـديل ا و  

 ُيعر  ظيه نيان من ُموالِ  وش خُمال و شحظته مرة ظظهر يل أن ذلن جائيو وش 

ا للحك    .(3)"له اوإسقاط  يكون من باب تكلي  ما ش يياق ب  يكون رظع 

                                                                                                                                              

ــدين  ــق: أمحــد اــمس ال ــب و ط: دار ال212و 2/213الســيوطب الشــاظعبو رقي كت

  م.2133 -هـ 2203لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت-العلمية

 .32و21التحرير ص –(2)

 .1/1110التحبري رشحم التحرير  –(1)

ينظر: املحصول   أصول الفقه أليب بكر بن العريب املعاظري املالكبو رقيق: حس   –(3)

 م.2111 -ـ ه2210لامنو ط: سنة  -ط: دار البيارق و 21لل اليدريو سعيد ظودة ص
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وابـن  و(3)و والتـيايل(1)وابـن السـمعاين و(2)وقـد نقـ  أبـو بكـر البـاقالين

اإلمجـان لـىل امتنـان تـلخري البيـان لـن وقـه  (1)و والشاطبب(3)واىلمدي و(2)قدامة

الل  أن أرباب الرشائع أمجعـوا لـىل أن البيـان  "احلاجة حتى قال إمام احلرم :

 .(1)"ش ي خر لن وقه احلاجة   قضية التكلي 

نق  اإلمجـان لـىل ذلـن ينبتـب أن ُيفهـ  لـىل مما جيب التنبيه لليه أن  لكن

ــد  ــات واملحرمــات مــن العقائ ــان الواجب ــدلوا إىل بي ــد ت ــإن احلاجــة ق وجهــه؛ ظ

ـِغو أمـا  ـُغ أو املَُبلَّ ا إما من جهة املَُبلِّ واإللامل لكن قد حيص  التلخري للحاجة أيض 

و وش  ــاطبه ــدا   ــا ابت ــاس مجيع  ــه أن  اطــب الن ــه ش يمكن ــُغ ظإن ــع املَُبلِّ   بجمي

 الواجبات مجلةو ب  يبلِّغ بحسب الياقة واإلمكان.

ا ب  لىل سـبي  التـدرييفو  ِغ ظال يمكنه سمع اوياب وظهمه مجيع  وأما املَُبلَّ

وقد يقوم السبب املوجـب ألمـرين مـن التقـادين أو لملـ  أو غـري ذلـن لكـن 

                                                           

 .3/332ينظر: التقريب واإلرااد  –(2)

 .1/230ينظر: قواطع األدلة  –(1)

 .3/13ينظر: املستصفى  –(3)

 .11ينظر: رو ة النا ر ص –(2)

 .3/31ينظر: اإلحكام  –(3)

 .2/220ينظر: املواظقات  –(1)

 .103/ 1التلخيىل  –(1)
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ـاو  وش يمنـع يضيق الوقه لن بياهنام أو القيام هبام ظي خر أحـديا للحاجـة أيض 

ــان اىلخــر نعــ  هــو  احلاجــة ش جيــب أن يســتليم  ذلــن أن احلاجــة داليــة إىل بي

حصول العقاب لىل الرتك ظفب احلقيقة ُيقال: ما جاز تلخري    جيب تعلمه لـىل 

الفورو لكـن هـوا ش يمنـع قيـام احلاجـة التـب هـب سـبب الوجـوبو لكـن يمنـع 

ين لـىل ُمعســر حصول الوجوب؛ لوجود املياح  املوجب للعجي ويصري  كالـدَّ

 .(2)أو كاجلمعة لىل املعوور
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 .إضافة األحكام إىل األعياننوع اخلالف يف حكم   

  هوا اوالبعد بيان مواهب األصولي  وأدلته    هو  املسللة يتب  أن 

وهو  -هنا معنوي؛ ألنه لىل موهب القائل  بجواز إ اظة األحكام إىل األليان 

يقتضـيه الـنىل  جيـوز العمـ  بـام -ال   األحكام املضـاظة إىل األليـانأنه ش إمج

ــ  بعــدم جــواز إ ــاظة األحكــام ــهو أمــا لــىل املــوهب القائ إىل  حــال ســاملنا ل
ظال جيوز العم  به إش إذا دلَّـه قرينـة لـىل  -وهو أنه من قبي  املجم  -األليان

 املراد.

ان جيـوز التمسـن هبـا األحكـام املضـاظة إىل األليـ ":قال ابن برهـانولوا 

 .(2)"وليسه جمملة

ذهــب مجالــة مــن املتكلمــ  إىل أنــه جممــ  ش يصــح  ":وقــال األســمندي

التمسن بهو وذهب أصحابناو وبع  أصحاب الشاظعب إىل أنه لـيس بمجمـ  

 .(1)"ظيصح التعلق به

                                                           

 .2/203الوصول إىل األصول  –(2)

 .131بول النظر ص –(1)
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 املطلب الثاني

 هـ(، 142)ت:  حتقيق نسبة القول باإلمجال إىل اإلمام أمحد
 والقاضي أبي يعلى احلنبلي لكرخي،وا

 

حتقيق نسبة القول بعدم جواز إضافة األحكام إىل األعيان إىل اإلمام 
 :- ‘- أمحد

سبق وأن نسب القايض أبو يعىل القـول بعـدم جـواز إ ـاظة األحكـام إىل 

طالـة "األليان إلظضائها إىل  اإلمجال إيل  اإلمام أمحد مستدش  بام جـا    كتابـه 

 ."الرسول

ا   نسبة هوا القول لإلمام أمحـد؛ وذلـن ملـا واحل ق أن القايض   يكن دقيق 

 يلت:

أنه ربام ظه  كالمه لىل غري مراد  ظكالم اإلمام أمحد ش يـدل لـىل أن  :أوًلا

اىليات املوكورة جمملةو ب  يدل لـىل أهنـا كانـه لامـة يعمـ  هبـا حتـى جـا ت 

ا أخرىو ويدل   لليه ما يلت:النصوص األخرى ظيادت لليها أحكام 

ك  ذي نـاب مـن السـبانو  لن-×-ظلام هنى رسول ا  "قول القايض:

لـىل أن اىليـة ليسـه -×-وك  ذي خملب من اليـري دلـه أحكـام رسـول ا 

و ظالظاهر غري املجمـ ؛ إذ الظـاهر مـن بـاب الوا ـحو واملجمـ  "لىل  اهرها

 من باب اوفب؛ وألن الظاهر جيب العم  به بخال  املجم .



 

(131)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

و يفيـد أن "  الكـالبـح حلــيمه أن يبيـر اىلية لـيم  اهـن لـوم "له:وـوق

النصوص املوكورة دالة لىل أحكامها مليمة هباو واملجم  ش يدل دشلـة معينـةو 

 وش إليام بام جا  به.

( أليس 12)النسا :( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وقوله تعاىل: " وقوله:

نـه جمملـة ملـا دلـه لـىل و ولـو كا"الظاهر يدل لىل أن ما ورا  ما حرم مبـاحم  

 يش و وملا أطلق لليها اس : الظاهر.

ــال   املســودة   مســللة العمــوم   املضــمرات -العمــوم غــري اإلمجــال ق

وقال أكلر احلنفيةو وبع  الشـاظعية ش يلبـه العمـوم   ذلـن بـ   ":-واملعاين

 .(2)هو جمم 

لقـايض أيب قد الرتض   املسود لىل نسبة ا -وهو دلي  لىل األول :ثانًيا

القــايض    -اإلمجــال-واختــار  "يعــىل القــول باإلمجــال إىل اإلمــام أمحــد ظقــال:

ـا ش  أوائ  العدةو وآخر العمدةو وزل  أن أمحـد قـد أومـل إليـهو وذكـر لنـه كالم 

 .(1)يدل لندي لىل ما قال: ب  لىل خالظه

والوي يقوى لندي أن ذلن ليس بمجمـ و بـ   ":قال أبو اويابولوا 

 .(3)"هو  اهر

                                                           

 .2/121املسودة  –(2)

 .121و2/123املصدر السابق –(1)

 .1/132التمهيد  –(3)
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واختـار القـايض    موا ـع مـن كتبـه: ش يعـ و وأنـه  ":وقال ابن مفلـح

وأن أمحـد أومـل  -كقول أيب لبد ا و وأيب احلس  البرصـي  )وغرييـا(-جمم  

 إىِل القول .

يعنـب: أنـه ش يعـ و وأنـه  -: أنه ش يـدل لـىل اللـاينوذكر صاحب  املحرر

  .  (2)" اهر كالمه -ومهيعنب: لم-ب  لىل خالظهو وأن األول -جمم 

و الظاهر أن األمر مرد  إىل اوال    العموم ه  هـو مفـٍ  إىل اإلمجـال 

 أم ش 

 .األحكام إىل األعيان إىل الكرخي حتقيق نسبة القول بعدم جواز إضافة
 

لــىل  -كــام تقــدم-لكرخــب هــوا القــول مجــع كلــري مــن العــام إىل نســب 

 اختال  مواهبه : 

 لسالاتو والنسفبو والفناريو وابن اهلامم.ابن ا فمن احلنفية:

 ابن رايقو وابن احلاجبو والقرا .  ومن املالكية:

أيب احلسـ  البصــريو والـرازيو واىلمـديو وابـن لبـد  ومن الشافعية:

 الرمحن األصفهاينو والشوكاين.

 اليو . ومن احلنابلة:

 اليمنب الييدي. ومن الزيدية:

                                                           

 .1/331أصول الفقه  –(2)



 

(131)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

لكرخب القول بجواز إ ـاظة األحكـام يل اإلكن   املقاب  نجد من نسب 

و حتـى إن نظـام (1)و وابـن نجـي (2)إىل األليان كعال  الـدين البخـاريو والكـاكب

الدين األنصاري ردَّ نسبة حمب ا  بن لبـد الشـكور القـول بعـدم جـواز إ ـاظة 

نسبة اإلمجال إىل الكرخب خمالفة ملـا   "األحكام إىل األليان إىل الكرخب ظقال: 

ش ؛ ظإنه قال: وذهب بع  أصحبانا ومنه  الشـيخ أبـو احلسـن الكرخـب الك

ومـن تابعـه إىل أن املـراد رـري  الفعـ و وذهـب قـوم مـن القدريـة كـليب لبــد ا  

 .(3)"البصـري وأبى هاا  إىل أنه جمم 

َح القول بعـدم جـواز إ ـاظة األحكـام إىل األليـان  ولىل هوا ظإما أن ُيَرجَّ

يه الكلرة الكاثرة من العلام  سـيام احلنفيـة؛ إذ ش يعتـرب   إىل الكرخب وهو ما لل

الرتجيح قول غري احلنفية ظيرتجح القول بكلرهت  ظهـ  أهـ  البيـه وأهـ  مكـة 

 أدرى بشعاهبا.

وإما أن يرتجح قول لـال  الـدين البخـاريو ونظـام الـدين األنصـاري   

الكرخب شسيام مـع  لدم نسبة القول بعدم جواز إ اظة األحكام إىل األليان إىل

وجود نىل ريح لن اإلمام الكرخب يدل لىل رأيه   هو  املسللة ظقد ذكـر   

  ـا لـىل مـب لـاب يمضـس ال واويـأن ال "  التاسع منها :ـه   األصـأصول

                                                           

 .1/202ينظر: جامع األرسار  –(2)

 .2/231ينظر: ظتح التفار  –(1)

 .1/31مسل  اللبوت مع ظواتح الرمحوت  –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (141)
 

 .(2)"وغلب ش لىل ما او وندر 

ا للـكرخبو وأبى لبـــد ا   ":حمب ا  بن لبد الشكور وأما قـول خــالظ 

للكرخـب منـاو وأبـى لبـد ا   "وبيان نظام الدين األنصاري بقولـه: "البصـري

إنــام يقصــد أن الكرخــب مــن الفقهــا و وأبــا لبــد ا   (1)"املعتيلــة البصـــري مــن

 البصـري من املتكلم  وإش ظكاليا حنفب معتييل.

 إىل األعيان إىل حتقيق نسبة القول بعدم جواز إضافة األحكام  

 :علىالقاضي أبي ي
ــان إىل    قضــية نســبة القــول باإلمجــال مــن إ ــاظة األحكــام إىل األلي

القايض أيب يعىل   يكن اش ـيراب   النقـ  لنـهو بـ  كـان اش ـيراب   

)النسـا : (ڍ ڌ ڌ)كالمه حيث ذكر أن قولـه تعـاىل:

وذلــن لنــد  ( مبينــة3)املائــدة:  (ٱ ٻ ٻ)(و وقولــه تعــاىل:13

 .(3)البيانكالمه لىل 

                                                           

لعل بن حممد البيدوي احلنفـب  "ة األصولكني الوصول اىل معرظ "أصول البيدوي –(2)

وهبامشه خترييف أحاديث أصول البيدوي للحـاظع قاسـ  بـن قيلوبتـا احلنفـبو ويليـه 

أصــول الكرخــب مــع ذكــر أمللتهــا ونظائرهــا واــواهدها مــن اإلمــام نجــ  الــدين أيب 

  و ط: مري حممد كتب خانة. 311حفىل لمر بن أمحد النسفب ص

 .1/31الرمحوت  مسل  اللبوت مع ظواتح –(1)

 . 2/201ينظر: العدة   أصول الفقه  –(3)



 

(147)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .  (2)أهنا جمملة لند الكالم لىل املجم ث  ذكر 

ا مـا ينقـ  لـن اإلمـام  لكن قد يدلب البع  أن القايض أبا يعىل كان كلري 

أيب بكر اجلصاص وش ينسب إليه وكان من مجلة ذلن القـول ببيـان قولـه تعـاىل: 

ٱ ٻ )(و وقوله تعاىل:13)النسا : (ڍ ڌ ڌ)

پ )قولــه تعــاىلأش تــرى أن  "( ظقــد قــال اجلصــاص:3)املائــدة:  (ٻ

( ڍ ڌ ڌ)وقولــــه تعــــاىل: (و1)املائــــدة:( پ

ـــدة:   (ٱ ٻ ٻ)(و و13)النســـا :  ـــي  (3)املائ ـــط   حي   يكـــن ق

 .  (1)اإلاكال ظلخرج هبوا البيان إىل التجل

 ولندئو يرتجح القول لند  باإلمجال.

ــُ  ــاىل:قل ــه تع ــن أن قول ــو يعــىل م ــايض أب ــا ذكــر  الق ــدلب مم ــن امل  : وأي

(و مـن مجلـة مـا يمكـن اسـتعامله 13)النسا :(ڍ ڌ ڌ)

... ظهـو  األلفـا  معانيهـا "لىل  اهر  وحقيقتهو ظال حيتاج إىل البيان ظقد قـال:

 .(3)"معقولة  اهرةو ظهب غري مفتقرة إىل البيان

  -اـأيض  -للةــو  املســاص   هـوص اجلصـة نصـراجعـحث ومـن بالبـلك

                                                           

 . 2/223ينظر: العدة   أصول الفقه  –(2)

 .21/ 1ينظر: الفصول   األصول  –(1)

 . 2/220ينظر: العدة  –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (141)
 

غــري أنــه زاد   وجـدت القــايض أبـا يعــىل نقلهــا برتمجتهـا لــن اجلصـاص 

مما غريَّ املعنى من اإلمجال لند اجلصاص إىل البيان لند  "غري"النىل لفظة 
(2). 

ا مـن اجلصـاص إش أنـه  العجاو مـن القـايض أيب يعـىل وقـد اسـتفاد كلـري 

وكلنه يستهوي خمالفته ظعند ترمجة املسللة املوكورة ذكرها من قبي  اإلمجال بيـنام 

؛ إذ قـال بجـواز إ ـاظة األحكـام إىل األليـانو ذكرها اجلصاص من مجلة البيـان

ولند الكالم لام حيتاج إىل بيان أو ما ش حيتـاج إىل بيـان ذكـر اجلصـاص أهنـا مـن 

 املجم  بينام ذكر القايض أبو يعىل أهنا من املب . 

ڍ ڌ )أن قولــه تعــاىل: القــايض أبــو يعــىلثــم صــر    

ــا : (ڌ ــا  ال13)النس ــن صــحة ادل ــالم ل ــد الك ــة لن ــوم   ( لام عم

 و والكـالم لـىل اوـال    لمـوم األظعـال ظـيام لـو أ ـي  (1)املضمرات واملعاين

حم بعمــوم قولــه  التحــري  إىل مــا ش يصــح رريمــهو وقــد رحم بعمومــه كــام رَّ

 و وهوا ينا  كوهنا جمملة.(3)(3)املائدة:(ٱ ٻ ٻ)تعاىل:

اب ـيـــو اوـىل أبـــقايض أيب يعـــال إىل الـــاإلمجـــقول بـيى الـــد لـــوقــ

 و (2)"هـقـفــول الــ  أص "دةــعــال"ر    ـــا ذكـنـخـيـار اـيـهو اخت "ال:ـقـظ

                                                           

 .11/ 1ينظر: الفصول   األصول  –(2)

 . 1/323ينظر: العدة   أصول الفقه  –(1)

 . 1/323 املصدر السابقينظر:  –(3)

 .1/130التمهيد  –(2)



 

(143)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

و ظهوا ظه  ه ش  ملا نـىل لليـه (3)و واملرداوي(1)و وابن لبد احلق(2)واليو 

 القايض   العدة وه  ألر  بموهبه من غريه .

ه للعـدة : القايض له كولن كتـاب )الكفايـة( وأنـه مـا بـ  تلليفـ َفإن قل 

هــ( وتـو  سـنة 213وب  موته ثالثون سنة؛ إذ قد ظر  من تللي  العـدة سـنة )

ــاب 233) ــام كــان كت هـــ( ظلــربام كــان أخــر أمــر  القــول بعــدم اإلمجــال  أو رب

)الكفايــة( صــن  بعــد العــدة وقــد رجــع ظيــه لــن القــول باإلمجــال شســيام وأن 

 الكتاب   يصلنا 

رين لن القايض والوين اطلعـوا : هو  دلوى منقو ة بلن املتلخ ُقل 

سبة القول باإلمجال إليـه لىل كاظة كتبه حتى تلن التب   تصلنا نصوا لىل ن

ا ظقد ك املرداوي ظقد ذكر   مقدمة )التحبري( كتب القايض ظلتى لليها مجيع 

و "الكفايـة  "ظمن الكتب التب لالصحاب مما نقلـه لنهـا ومنهـا:  "قال:

 "و و "املجـرد  "و و"اوال   "و و"ملعتمدا"  األصولو و "العدة  "و

كـ  ذلـن للقـايض  "املختصــر"و و "كتاب الروايت   "و و "إبيال التلوي  

 .(2)"أيب يعىل

                                                           

 . 1/131ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(2)

 .33ينظر: قوالد األصول ومعاقد الفصول ص –(1)

 . 1/1112ينظر: التحبري رشحم التحرير  –(3)

 .3و2/1التحبري رشحم التحرير  –(2)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (144)
 

لقـول باإلمجـال واحلق أنه قد جا    املسودة ما يفيد برجون القايض لـن ا

 :-مـدةوآخر العأوائ  العدة بعد نسبة القول باإلمجال إليه   -ظقد قال   املسود

 .(2)"واختار القايض   الكفاية األول "

أكلـر -وقد حكى الشيخ لبد احللي  بن تيمية لن ابن برهـان أن مـوهبه 

 .(1): أن هوا ليس بمجم -الشاظعية واحلنفية

ــه ش يفضــ ــارة إىل أن ــن   إا ــوم املضــمرات أو ـوذل ــدم لم ــول بع ب الق

 لون باإلمجال.املقدرات إىل اإلمجال ظمع القول بعدم العموم ظال يقو

                                                           

 .2/123املسودة  –(2)

 .123و2/121ينظر: املصدر السابق  –(1)



 

(141)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 

 
 

 
 الثاني املبحث
 يف

 وأثر األعيان، إىل األحـكام إضافة من مناذج
 منها يف منوذج االختالف

 :مطلبان وفيه
 

  يف يانـاألع إىل األحـكام إضـافـة مـن مناذج: األول باملط
 .املطهرة النبوية والسنة الكريم، القرآن                        

  كامـاألح إضـافة كمـح يف االختـالف ـرـأث:  الثاني املطلب
 .األعيان إىل                             



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (141)
 

 
 املطلب األول

 مناذج من إضافة األحكام إىل األعيان يف القرآن الكريم
 والسنة النبوية املطهرة

 

وردت كلــر مــن اإلحكــام املضــاظة إىل األليــان   القــرآن الكــري  والســنة 

  هـوا املو ـون حـري بالبحـث والتحقيـق و  يقتصــر النبوية امليهـرة ممـا جيعـ

األمر لىل الوجوب و احلرمة ب  دارت هو  اإل اظة   ظن األحكـام التكليفيـة 

  معرض الكالم لـىل حـو  املضـاظات -حتى قال اإلمام العي ب  لبد السالم

منهـا نسـبة التحليـ و والتحـري و والكراهـةو واإلجيـابو  ":-من أنوان احلو 

سـوا   (1)و وتابعه لىل ذلن أبو العبـاس القسـيالين(2)"باب إىل األليانواشستح

  سياق اإلثبات أو   سياق النفب مع مرالـاة أسـاليب احلـ  و احلرمـة اجتمعـا 

 أو اظرتقا.

 -:ألحكام إىل األعيان يف جانا احللومما ورد يف القرآن الكريم من إضافة ا 

 (.13ن:)آل لمرا (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قـوله تعـاىل: 

                                                           

 .1عي بن لبد السالم صينظر: جماز القرآن لل –(2)

ينظر: إرااد الساري لرشحم صحيح البخاري لشهاب الدين أمحد بن حممد بـن أبـى  –(1)

ــب املصـــري ــن القســيالين القتيب ــد املل ــن لب ــة الكــربى  20/111بكــر ب و ط:امليبع

 هـ.2313مصـرو ط:السابعة سنة: -األمريية



 

(141)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(12)النسا :(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وقوله تعاىل: 
 (.2)املائدة: (ک ک گ گ)وقـوله تعـاىل: 

 (.2)املائدة:(  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)وقـوله تعـاىل: 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وقـوله تعـاىل: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 (.3)املائدة:(   ۆئ
 (.30)احليف:(   ۅ ۉ ۉ ) وقـوله تعـاىل: 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وقـوله تعـاىل: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

  (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 .(30)األحياب:
حكــام إىل األعيــان يف جانــا وممــا ورد يف القــرآن الكــريم مــن إضــافة األ 

 -:احلرمة

ک ک ک ک گ گ گ  ڑ ڑ):قـوله تعـاىل 

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 (. 213)البقرة:



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (141)
 
ــاىلو   ــه تـع ــول ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ):ق

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .(13)النسا : ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
ــــاىل  ـــــوله تع  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ):وق

 (.1)املائدة: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈے 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):وقوله تعاىل 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 (.3)املائدة:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )وقـــــــوله تعـــــــاىل: 

 (.11ئدة:)املا( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقـوله تعـاىل: 
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 (.11)املائدة:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ــــاىل:  ــــوله تع ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وق

 (.31)املائدة:(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) وقـــــوله تعـــــاىل: 

 (.221)األنعام:(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )وقولــه تعــاىل: 

 .(231)األنعام:(   ڄ ڃ ڃ ڃ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وقـوله تعــاىل: 

 .(220)األنعام: (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
ـــــاىل:  ـــــوله تع ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وق

 .(223)األنعام:   (ٿ ٿ
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )وقـــــوله تعـــــاىل: 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 (.221)األنعام:(  ىئ ی ی ی ی جئ حئ ىئ ىئ

ـــاىل:  ـــوله تع ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )وق
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 .(31)األلرا :(  ڦ
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):وقـــوله تعـــاىل 

 .(33)األلرا : (ڱ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ـــــاىل:  ـــــوله تع ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )وق

 .(30)األلرا :( ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )قـوله تعـاىل:و 

 (.223)النح : (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

  (.223)النح : (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ):وقـوله تعـاىل 

 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) وقــــــوله تعــــــاىل: 

 .(12)النم :
 (.21)القصىل: ( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) وقـوله تعـاىل: 
ڌ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) وقـــوله تعـــاىل: 

 .(31)األحياب: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 .(20)املمتحنة:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) وقـوله تعـاىل: 
األعيـان واجتمـع فيـ     ومما ورد يف القرآن الكريم من إضافة األحكـام إىل   

 -:احلل واحلرمة

 .(113)البقرة:(  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) قـوله تعـاىل: 
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ۇ ۇ ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) وقــــــوله تعــــــاىل: 

 .(210)النسا :( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
ــــاىل:  ــــوله تع ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) وق

 .(31)املائدة:( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) وقــــــــوله تعــــــــاىل: 

 (.231)األلرا :
حكام إىل األعيان يف جانا ومما ورد يف السنة النبوية املطهرة من إضافة األ 

 -:احلل
    .(2)"نَائِ ُ ُأِحلَّْه يِل التَ ":-×-قـوله 

 .(1)"َأْنَه َأِخب ِ  ِديِن ا  َوكَِتابِِهو َوِهَب يِل َحاَللم  ":-×-وقوله 

ــه  وُت  ":-×-وقول ــاحْلُ ــاِن: َظ ــا املَْْيَتَت ــاِن َظَلمَّ ــاِنو َوَدَم ــا َمْيَتَت ــْه َلنَ ُأِحلَّ

                                                           

 .-^-ا  أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن جابر بن لبد -(2)

: -×-قول النبـب "(و باب 31رق ) "ظرض اومس"ينظر: صحيح البخاريو كتاب 

 .   2/33(3211(و حديث رق )3رق ) "أحله لك  التنائ  "

-×-و أن النبـب-÷-أخرجه اإلمام البخـاري   صـحيحه بسـند  لـن لـروة -(1)

 و ظقال له أبو بكر: إنام أنا أخوكو ظقال...-^-خيب لائشة إىل أيب بكر

 "تيوييف الصتار من الكبار "(و باب 11رق ) "النكاحم "ينظر: صحيح البخاريو كتاب 

 . 1/3(3032(و حديث رق )22رق )



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

َماِن: َظاْلَكبُِد َواليَِّحاُل  ا الدَّ َراُدو َوَأمَّ  .(2)"َواجْلَ

حكام إىل األعيان يف جانا رد يف السنة النبوية املطهرة من إضافة األومما و 

 -:احلرمة

تِب":-×-قوله   .(1)"َهَواِن َحَرامم َلىَل ُذُكوِر ُأمَّ

و قالوا: ا  ورسوله أللـ و "أتدرون أي يوم هوا "بمنى: :-×-وقوله 

ه أللـ و و قـالوا ا  ورسـول"ظإن هـوا يـوم حـرامو أظتـدرون أي بلـد هـوا "ظقال: 

 "و قـالوا: ا  ورسـوله أللـ و قـال: "بلد حـرامو أظتـدرون أي اـهر هـوا  "قال:

اهر حرامو قال: ظـإن ا  حـرم للـيك  دمـا ك و وأمـوالك و وألرا ـك  كحرمـة 

 .(3)"يومك  هواو   اهرك  هواو   بلدك  هوا 

                                                           

 .-’-أخرجه اإلمام أمحد   مسند  بسند  لن ابن لمر -(2)

 .20/21(3113ينظر: مسند اإلمام أمحد حديث رق )

-أن النبب-÷-طالب أخرجه اإلمام ابن حبان   صحيحه بسند  لن لل بن أيب -(2)

ا َظَجَعَلُه ِ  َيِمينِِهو َوَذَهب ا َظَجَعَلُه ِ  ِااَملِِهو ُث َّ َرَظَع َيَدُ و َوَقاَل:...-×  أَخَو َحِرير 

ذكـر البيـان بـلن  "(و بعنوان: 21رق  ) "اللباس وآدابه"ينظر: صحيح ابن حبانو كتاب 

 .21/130( 3232حديث رق  ) "لبس احلرير ليس من لباس املتق 

 .-^-أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن ابن لمر -(3)

 رقــ  "اويبــة أيــام منــى"(و بــاب 13رقــ ) "احلــيف"ينظــر: صــحيح البخــاريو كتــاب 

 .  1/211(2121(و حديث رق  )231)
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َّْن َكاَن َقْبَلُكْ  َخَرَجْه بِـِه قُ  ":-×-وقوله  و َظَلـامَّ آَذْتـُه إِنَّ َرُجال  مِم ْرَحـةم

ُكـْ :  ُم َحتَّــى َمـاَتو َقـاَل َربُّ َقــْد "اْنَتـَيَن َسـْهام  ِمـْن كِنَاَنتِـِه َظنََكَلَهــاو َظَلـْ  َيْرَقـلِ الـدَّ

نَّةَ  ْمُه َلَلْيِه اجْلَ  .(2)"َحرَّ

ـُه َغـرْيُ  ":-×-وقوله  ْساَلِم َغرْيَ َأبِيِهو َيْعَلـُ  َأنَّ ا ِ  اإْلِ َلى َأب   َأبِيـِهو َمِن ادَّ

نَُّة َلَلْيِه َحَرامم     .(1)"َظاجْلَ

ـــه  ـــُهو  ":-×-وقول ـــُهو َوَماُل و َدُم ـــَرامم ـــلِِ  َح ـــىَل املُْْس ـــلِِ  َل ـــ ُّ املُْْس ُك

 .(3)"َوِلْرُ هُ 

                                                           

 .-÷-أخرجه اإلمام مسل    صحيحه بسند  لن ُجنَْدبم  -(2)

غلع رري  قت  اإلنسان نفسـهو  "باب (و 2رق ) "اإليامن  "كتاب  وينظر: صحيح مسل 

 "وأن من قت  نفسه بيشـ  لـوب بـه   النـارو وأنـه ش يـدخ  اجلنـة إش نفـس مسـلمة

 . 2/13( 223( حديث رق  )21رق )

 .-÷-بسند  لن سعد بن أيب وقاص  أخرجه اإلمام مسل    صحيحه -(1)

يـامن مـن رغـب لـن بيان حال إ "(و  باب 2رق ) "اإليامن "كتاب  وينظر: صحيح مسل 

 . 2/23(13(و حديث رق )11رق ) "أبيه وهو يعل  

قـال: قـال رسـول  -÷-أخرجه اإلمام مسل    صـحيحه بسـند  لـن أيب هريـرة -(3)

اَسُدواو َوَش َتنَاَجُشواو َوَش َتَباَغُضواو َوَش َتَداَبُرواو َوَش َيبِْع َبْعُضُكْ   ": -×-ا  َش َرَ

ُوُلـُهو َوَش  َلىَل َبْيِع َبْعٍ و ا امْلُْسلُِ  َأُخو امْلُْسـلِِ و َش َيْظلُِمـُه َوَش َ ْ َوُكوُنوا ِلَباَد ا ِ إِْخَوان 

ِقُرُ  التَّْقَوى َهاُهنَا اٍت  -حَيْ ِقَر  -َوُيِشرُي إىَِل َصْدِرِ  َثاَلَد َمرَّ ِّ َأْن حَيْ بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الرشَّ

 ."َأَخاُ  امْلُْسلَِ ...

= 
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شَ حَيـِـ ُّ َدُم اْمــِرٍئ ُمْســلٍِ و َيْشــَهُد َأْن شَ إَِلــَه إِشَّ ا  َوَأينِّ  ":-×-وقولــه 

يِن َرُسوُل ا  إِشَّ  ايِنو َواملَاِرُق ِمَن الـدِّ بِإِْحَدى َثاَلٍد: النَّْفُس بِالنَّْفِسو َواللَّيُِّب اليَّ

 .(2)"التَّاِرُك لِْلَجاَمَلِة 

َم َرُسـوُل ا  "أنـه قـال: (1)-÷-وما روي لن أيب َثْعَلبة اُوَشنبُّ   -َحـرَّ

                                                                                                                                              

رـري   لــ  "(و بـاب 23رقــ ) "الـرب والصـلة واىلداب"كتــاب  وصـحيح مسـل  ينظـر:

 ( حـــديث رقـــ 20رقـــ ) "املســـل و وخولـــهو واحتقـــار  ودمـــهو ولر ـــهو ومالـــه 

(1312)1/2213 . 

 . -^-أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن لبد ا  بن مسعود-(2)

ۓ ڭ ):ول ا  تعاىلق"(و  باب 31رق ) "الديات"كتاب  وينظر: صحيح البخاري

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .  1/3(1313)  (و حديث رق 1رق )"(23)املائدة:(  وئ وئ

او بـايع  -(2) ـا كلـري  الصحاب اجللي  أبو ثعلبة اوشنب اختل    اسمه واس  أبيه اختالظ 

 : تو  سنة مخس و وقي-÷-أيام معاوية-÷-بيعة الر وانو ث  نيل الشام تو 

 وسبع  أيام لبد امللن بن مروان.

ينظر: أسد التابة   معرظة الصحابة لعي الدين ابن األثـري أيب احلسـن لـل حممـد اجلـيريو 

وط:  1/23(3132رقيق: لل حممد معوضو ولادل أمحد لبد املوجود ترمجة رقـ )

 م.2112 -هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:-بريوت-دار الكتب العلمية
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وَم احُلُمِر األَْهلِيَّةِ -×  .(2)"حُلُ

هنــى  "هـــ( قالــه:33)ت:-’-ن  لائشــةومــا روي لــن أم املــ م 

نَْتِ  َوالنَِّقرِي َواملَُْيظَِّه -×-رسول ا  اِ  َواحْلَ بَّ .(1)"َلِن الدُّ

هَنَى َلْن ُك ِّ -×-َأنَّ َرُسوَل ا ِ  ":-^-وما روي لن ابن لباس 

َباِنو َوَلْن ُك ِّ ِذي خِمَْلٍب ِمَن اليَّرْيِ   .(3)"ِذي َناٍب ِمَن السِّ

َم َرُسـوُل ا ِ  "قال: هـ(13)ت:-^-ي لن ابن لمروما رو  -َحـرَّ

رِّ -×  .(2)"َنبِيَو اجْلَ

                                                           

 .-÷-أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن أيب ثعلبة -(2)

حلــوم احلمــر "(و بــاب 11رقــ ) "الــوبائح والصــيد"ينظــر: صــحيح البخــاريو كتــاب 

 . 1/13(3311(و حديث رق )13رق  ) "اإلنسية

النهـب لـن اشنتبـاذ   "(و  بـاب 31رق ) "األرشبة"كتاب  وينظر: صحيح مسل  -(1)

ر ـواحلنــت  والنقــريو وبيــان أنــه منســوخو وأنــه اليــوم حــالل مــا   يصــ امليظــه والــدبا 

ا  . 1/131(2113(حديث رق  )1رق ) "مسكر 

(و  32رق )"الصيد والوبائح وما ي ك  من احليوان  "كتاب  وينظر: صحيح مسل  -(3)

( 3رقـ ) "رري  أك  ك  ذي نـاب مـن السـبانو وكـ  ذي خملـب مـن اليـري "باب 

 . 1/132( 2132حديث رق )

أخرجه اإلمام مسل    صحيحيه بسند  لن سعيد بن جبريو قال: سـلله ابـن لمـر -(2)

رِّ  ظقال:...   لن نبيو اجْلَ

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

ــن لــازب  ا  "قــال: هـــ(12)ت:-÷-ومــا روي لــن الــربا  ب ــ هَنَاَن

َهِب -×-النَّبِبُّ  اَتِ  الـوَّ َهِب -َلْن َسبٍْع: هَنَاَنا َلْن خَـ ِة الـوَّ اَل: َحْلقَـ و -َأْو قَـ

ِق ـَوَلِن احَلِريِرو َواإِلْس  يبَاِجو َواملِيلـتَرْبَ و َوآنِيَـِة ـسِـّ ـَراِ و َوالقَ ـَْرةِ احَلمــَو َوالدِّ بِّ

ِة...   .(2)"الِفضَّ

األعيان واجتمـع  ومما ورد يف السنة النبوية املطهرة من إضافة األحكام إىل  
 -:في  احلل واحلرمة

َم " :-×-قوله   َّ أِلََحٍد َقبِْلو َوشَ إِنَّ ا  َحرَّ
َةو َظَلْ  َرِ ٍد َمكَّ  ُّ أِلَحَـ

 َرِ

ْه يِل َساَلة  ِمْن هَنَارٍ  اَم ُأِحلَّ  .(1)"َبْعِديو َوإِنَّ

                                                                                                                                              

النهب لن اشنتباذ   امليظه  "(و  باب 31رق ) "األرشبة  "كتاب  وينظر: صحيح مسل 

ار مـوالدبا  واحلنت  والنقريو وبيـان أنـه منسـوخو وأنـه اليـوم حـالل مـا   يصـ  "سـكر 

 . 1/110(2111( حديث رق )1رق )

ـاَلِمو " -(2) ِيو َوَتْشِميِه الَعـاطِِسو َوَردِّ السَّ
َباِن اجَلنَائِ ...َوَأَمَرَنا بَِسْبٍع: بِِعَياَدِة امَلِريِ و َواتِّ

اِلبو َوإِْبَراِر امُلْقِسِ و َوَنرْصِ امَلْظُلوِم   ."َوإَِجاَبِة الدَّ

ــر: صــحيح البخــاري ــاب  وينظ ــاسا"كت ــ ) "للب ــاب 11رق ــوهب "(و  ب ــواتي  ال  "خ

 .  1/211(3313(و حديث رق  )23رق )

 . -^-أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه بسند  لن  ابن لباس -(1)

 "ش ينفر صـيد احلـرم "(و  باب 13رق ) "جيا  الصيد"كتاب  وينظر: صحيح البخاري

 .  3/22(2333(و حديث رق  )1) رق 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 
 املطلب الثاني

 أثر االختالف يف حكم إضافة األحكام إىل األعيان
 

ولبيان أثر اشختال    إ اظة األحكام إىل األليان ينبتـب دراسـة بعـ  

 و  اإل اظة أو لدم جوازها.النامذج السابقة لبيان ما يرتتب لىل القول بجواز ه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) قولـــه تعـــاىل:

 (ڀٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڀڀ ڀ ٺ 

 (.11)املائدة:
 ينبتب ابتدا   تعري  الصيد وأنواله:

 :تعريف الصيد
مصدر صاَدُ  َيصيُدُ  َصْيدا  وهو معرو  غري أنـه يـلت بمعنـى  الصيد لغًة:

 .(2)اشصييادو ويلت بمعنى املصيد

وقــد يقــع الصــيد لــىل املَِصــيِد نفســهو تســمية  "هـــ(:2103)ت: ليبيــديقــال ا

 (...و  قوله تعاىل:13)املائدة:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) باملصدر كقوله تعاىل:

 ع ــو ـدر مـــع املصـــو ...(11دة:ـائـ)امل(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

                                                           

و كتاب الع  مادة )ص يـ 1/211"الصاد"و ظص  "الدال"ينظر: الصحاحم باب  –(1)

 .21/110و هتويب اللتة مادة )ص ا د(1/223 د(



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 .(2)املفعول

ا إمـا ظعـ  بمعنـى  "هــ(:110)ت:وقال الفيـومب وسـمب مـا يصـاد صـيد 

 .(1)"وإما تسمية باملصدر مفعولو

هـو احليـوان املتـوحش   أصـ  اولقـةو املمتنـع بجناحيـه أو  الصيد اصطالًحا:

 .(3)بقوائمه

 :أنواع الصيد
 الصيد نولان:

 .(2)وهو ما كان تولد  وملوا    البحر األول: صيد البحر:

                                                           

)ص يــ  و املحك  واملحيط األلظ   مـادة3/303ينظر: تاج العروس مادة)ص يـ د( –(2)

 .3/112 "الصاد"و ظص  "الدال"و لسان العرب باب  3/331 د(

لكبـري للراظعـب ألمحـد بـن حممـد بـن لـل املقـري رحم اـاملصباحم املنـري   غريـب الشـ –(1)

 -و ط: دار املعـار 2/333الفيومبو رقيق: د. لبد العظي  الشناوي مـادة )ص ا د(

 القاهرةو ط: اللانية.

ينظر: اشختيار لتعلي  املختار لعبد ا  بن حممود بن مودود املوصل احلنفبو تعليق:  –(3)

بريوتو املسالن   املناسن أليب  –ب العلمية و ط: دار الكت2/213حممود أبو دقيقة 

منصور حممد بن مكرم بن اعبان الكرماينو دراسة ورقيق: د. سعود بن إبـراهي  بـن 

لبنان و ط: األوىل سـنة: –بريوت  -و ط: دار البشائر اإلسالمية1/113حممد الشـري  

 م.1003 -هـ 2212

 عـاظــه النـفقــر الـرحم ملختصــو اـفب وهـنسد الــن أمحــبد ا  بـعـفى لـينظر: املستص –(2)

= 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 :ثالثة أنواعوما يعيش   املا  لىل 

 ا  وهو السمن.ما ش يعيش إش   امل: األول       

مـا يعيش   املــا  وغـري و إش أنـــه أكــلر مــلوا  كالســرطــان  ي:الثان       

 والسلحفاة البحريةو والضفدن .

 .(2)ما تكون إقامته   الربو ومعااهو وكسبه   املا  كالييور :الثال        

ش إش   ما يكون توالد    الرب سـوا  كـان ش يعـيالثاني: صيد الرب وهو: 

 .(3)تتليب ا للحرمة (1)الربو أو يعيش   الرب والبحر ظالعربة للتوالد

                                                                                                                                              

أليب القاس  حممد بن يوس  السمرقندي )قس  العبادات( دراسة ورقيق: أمحد بن حممـد  

اململكــة –)رســالة دكتــورا ( جامعــة أم القــرى  1/111بــن ســعد آل ســعد التامــدي

 هـ.  2231 -هـ 2232العربية السعودية  العام اجلامعب

ة رشحم اهلداية ملحمود بن أمحد بن موسى بن أمحـد بـن احلسـ  املعـرو  ينظر: البناي –(2)

و ط: دار الكتـب 2/312احلنفىو رقيق: أيمن صـالح اـعبان "بدر الدين العينى"بـ

  م. 1000 -هـ  2210لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت –العلمية 

مسـعود الكاسـاين  ينظر: بدائع الصنائع   ترتيب الرشائع لعال  الـدين أيب بكـر بـن –(1)

 -هـ 2201لبنان وط: اللانية سنة:  -بريوت  -ط: دار الكتب العلمية 1/211احلنفب

 م .2131

ينظـر: أســنى امليالـب رشحم روض اليالــب أليب حييـى زكريــا األنصـاري الشــاظعب  –(3)

ر بجـوار ـو ط: امليبعـة امليمنيـة بمصـ2/322وهبامشه حااية أيب العباس أمحد الرمل

 هـ. 2323هرو ط:سنة اجلامع األز



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 .ا على إضافة األحكام إىل األعيانما يرتت 

 :: ما يرتتا على القول باجلوازًلاأو 
جـواز إ ـاظة األحكـام إىل األليـان مـن خـالل  يمكن بيان ما يرتتـب لـىل

 املحاور اىلتية:

 :م املضافة إىل األعيانهور األحكا: ظاحملور األول
ــ   ــىل حكم ــة ل ــة الكريم ــتمله اىلي ــة"اا ــ  واحلرم مضــاظ  إىل  "احل

وقد ذهب مجهور األصولي  إىل جواز هـو   "وصيد الرب وصيد البحر "العين 

اإل اظة لـىل معنـى  هـور احلكـ  ظـيهامو مـع اخـتال  ظـيام بيـنه    نـون هـو  

 اإل اظة ه  هب حقيقة أم جمازية 

ــبا  ـــال إولـ ـــام احلـــرم ق ـــه: ":م ـــاهر قول  (ٱ ٻ ٻ ٻ) و 

رائع لـىل ـ( ينبئ لن رلي  أليـان الصـيودو وقـد أطبـق أربـاب الشـ11)املائدة:

استحالة نعه األليان املنعوتة   سـياق هـوا البيـان بـالتحري ؛ إذ التحـري  إنـام 

يتعلق بام  يندرج ره التكلي و وإنام املندرج ره قضيتها أظعال املكلفـ  دون 

 .(2)"جسام اوارجة لن قبي  مقدورات اوالئقاأل

 اإلضافة:: نوع احملور الثاني
ســبق أن اختلــ  األصــوليون   نــون إســناد احلكــ  إىل العــ  لــىل أقــوال 

 متعددة كان مرجعها إىل قول :

                                                           

 .2/213التلخيىل  –(2)



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

صيد البحـرو وصـيد "إىل الع   "احل  و احلرمة"أن إ اظة احلك   :األول

ابــن اهلــامم؛ وذلــن أن األصــ  أن  إليــه ذهــبإ ــاظة حقيقيــة للمبالتــةو و "الــرب

ـا لـه لـن  تضا  األحكام إىل أظعال املكلف  ظإذا أ يفه إىل الع  كـان إخراج 

ـا  حملية الفع  الوي هو متعلق احلرمة باألصالة ظإنه جع  نفس هوا العـ  حرام 

ا لـن اشقـرتاب منـه نفسـه وهـوا إخراجـه  ونفس احلرام ش يقرتب منه ظكان منع 

 . (2)حليةلن امل

ا بكـ  وجـهو وكانـه إ ـاظته إليـه  ظصار الصيد   الرب   حق املحرم ممتنع 

ـــاختال   ـــ  ب ـــة؛ إذ إن التحـــري  ش  تل ـــ  وامليت ـــر إىل املكلف كإ ـــاظة اوم

 .(1)املحرمات

صيد البحرو وصيد "إىل الع   "احل  و احلرمة"أن إ اظة احلك   :الثاني

ا ظيجـب أن تكـون إ اظة جمازيةو قال ابن اهلامم "الرب : ولـىل ظـرض كوهنـا جمـاز 

ا لقلي ـا وذلـن ش يضــر؛ إذ العـدول لـن إ ـاظته إىل الفعـ  إىل إ ـاظته إىل  جماز 

 .(3)نفس الع  سببه ما قلنا

                                                           

 .3/31ينظر: رشحم ظتح القدير –(2)

و راجـع "ابـن العـريب"ينظر: أحكام القرآن أليب بكر حممد بـن لبـد ا  املعـرو  بــ –(1)

و ط: دار الكتـب 1/211أصوله وخرج أحاديله وللَّق لليه: حممـد لبـد القـادر ليـا

 م.1003 -هـ 2212نة: لبنانو ط: اللاللة س –بريوت  -العلمية

 .3/31ينظر: رشحم ظتح القدير –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 :ني: العموم يف كال العينر الثال احملو 

 :أوًلا: صيد البحر

 :العموم يف املصيد *   

لـام  "الصـيد"ن لفـع هــ( إىل أ331)ت:ذهب البع  كالكساين احلنفب

او أو اشصـيياد  ا أو طـري  سوا  كان املراد به املصيد ملكوش  أو غري مـلكول سـمك 

ـا مسـتدش  بقولـه تعـاىل: كانسوا   ٱ ٻ ٻ ٻ ) الصـائد حـاش  أو حمرم 

( واملراد منه اصيياد مـا   البحـر؛ ألن 11)املائدة: (ٻ پ پ پ پ

ا واســتعامله   املصــيد جمــازو والكــالم  الصــيد مصــدر يقــال: صــاد يصــيد صــيد 

ا...واسـ  الصـيد يقـع لـىل مـا ســوى  بحقيقتـه إباحـة اصـيياد مـا   البحـر لام 

و وبقـول النبـبـمن حيوان البحر ظيقتض السمن  ب أن يكون الك  حالش 

وصـ  ميتـة  "هـو اليهـور مـاؤ  واحلـ  ميتتـه"البحـر ظقـال: ح  سئ  لـن

 .  (2)البحر باحل  من غري ظص  ب  السمن وغري 

ٱ ٻ ٻ ٻ )ولمــــوم قولــــه: "هـــــ(:333)ت:قــــال اويــــايب

ــدة:( ٻ ــوان 11)املائ ــِث وغــري  مــن أن ي ( قــد أتــى لــىل إباحــة أكــ  اجِلرِّ

 .(1)"السمن وا  ألل 

                                                           

 .3/33و 1/211ينظر: بدائع الصنائع  –(2)

 يايب البستبو حققه: ـن اوـ  بـن إبراهيـد بـن حممـغريب احلديث أليب سليامن محد ب –(1)

= 



 

(113)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــبا  ــيينول ــال امل ـــ(:112)ت:ق ــه اــيئ ا  "ه ــوم ظمــن خــىل من ــوا لم وه

اد ظاملخصوص ش جيوز لند أه  العل  إش بسنة أو إمجان الوين ش جيهلون مـا أر

 .  (2)"ا 

و وابـن (2)و ومالخســرو(3)و وصححه ابن اهلامم(1)الشاظعب إليهوهو ما ذهب 

 .(3)نجي  و عَّفوا التخصيىل بامللكول وهو السمن خاصة

                                                                                                                                              

و ط: 1/231لبد الكري  إبراهي  الترباويو وخرج أحاديله: لبـد القيـوم لبـد رب النبـب

 م.2131 -هـ  2201دمشقو ط: سنة –كردار الف

حييى بن إساملي  املصــري خمتصـر امليين   ظرون الشاظعية أليب إبراهي  إساملي  بن –(2)

 -و ط: دار الكتـب العلميـة311و ع حواايه: حممد لبـد القـادر اـاه  ص امليينو

 م.2113 -هـ2221لبنان و ط: األوىل سنة: -بريوت

دريــس الشــاظعبو رقيــق: د. رظعــه ظــوزي لبــد امليلــب ينظــر: األم ملحمــد بــن إ –(1)

 م.1002-هـ 2211و ط: دار الوظا  و ط: األوىل سنة: 3/323

 .3/12ظتح القديررشحم ينظر:  –(3)

 (منالخســروـ)ينظر: الدرر احلكام رشحم غرر األحكام ملحمد بـن ظرامـرز الشـهري ب –(2)

لل  اوالص حسن بن لامد بن احلنفب مع غنية ذوي األحكام   بتية درر احلكام أليب

 و ط:ميبعة مري حممد كتب خانة.2/121الوظائب الشـرنباليل

وهبامشـه "ابـن نجـي  "ينظر: البحر الرائق رشحم كني الدقائق ليين الدين الشهري بــ –(3)

مع  "ابن لابدين"احلوايش املسام  منحة اوالق لىل البحر الرائق ملحمد أم  الشهري بـ

 اهرةو ط: األوىل ـالق –لمية ـبة العـو ط: املكت3/11 "اليوري"ري بـتكملة :حممد الشه

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (114)
 

وقيَّد لال  الدين السمرقندي الصيد بامللكول
(2)  . 

و والكرماين إىل أن الوي يرخىل للمحرم من صـيد (1)بينام ذهب الرسخيس

؛ ولـوا جيـب (3)ن خاصة ظلما طري البحر ش يرخىل ظيـه للمحـرمالبحر هو السم

 .(2)اجليا  لىل املحرم بقت  طري البحر

وإذا كــان هــ ش  خصصــوا الصــيد باملــلكول وبالســمن منــه خاصــة ظهــ  

                                                                                                                                              

 هـ.2322سنة: 

ــة3/13ينظــر: رفــة الفقهــا  لعــال  الــدين الســمرقندي –(2)  -و ط: دار الكتــب العلمي

 م. 2132 -هـ 2203لبنانو ط: األوىل سنة:  –بريوت 

لبنـان  -بـريوت-و ط: دار املعرظـة 2/12ينظر: املبسوط لشمس الدين الرسخســب –(1)

 م.2131 -هـ 2201 :سنة

 .112و1/113ينظر: املسالن   املناسن –(3)

: حممـد بـن مكـّرم بـن سـفيان أبـو منصـور الكرمـاين  مـن تصـانيفه: املسـالن   الكرماينو

 ومخسامئة هـ. سنة سبع وتسع  -‘-تو و املناسن   الفقه احلنفب

العدل قاسـ  بـن ُقيُلوبتـا السـودوين اجلـاميل  ينظر: تاج الرتاج  أليب الفدا  زين الدين أبو

و ط: دار القلـ  132( ص112احلنفبو رقيق: حممد خري رمضان يوس  ترمجة رق )

مو اجلـواهر املضـية   طبقـات احلنفيـة 2111-هــ  2223دمشقو ط: األوىل سـنة:  –

ظـا  ملحيب الدين أيب حممد لبد القادر بن حممد بن حممد بـن نصــر بـن سـا  بـن أيب الو

و ط: 3/313( 2321القريش احلنفبو رقيق :د. لبد الفتاحم حممد احللو ترمجـة رقـ )

 م .2113 -هـ 2313ميبعة ليسى البايب احللبب ورشكا  سنة 

 .2/12ينظر: املبسوط للرسخيس –(2)



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 جيري العموم   السمن ظيصري ك  سمن ملكول 

 :: السمك الطايفأوًلا
إىل حــ   (3)وأمحــد و(1)و والشــاظعب(2)هـــ(211ظقــد ذهــب اإلمــام مالــن)ت:

 .(2)اليا  من السمن لمال  بالعموم بينام ذهب احلنفية إىل لدم حله

                                                           

ينظر: املدونة الكربى ملالن بن أنس األصبحب روايـة سـحنون بـن سـعيد التنـوخب  –(2)

قاسـ  ويليهـا مقـدمات ابـن راـد لبيـان مـا اقتضـته املدونـة مـن لن لبد الرمحن بن ال

 -و ط: دار الكتــب العلميــة2/231األحكــام أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن راــد 

مو الـوخرية لشـهاب الـدين أمحـد 2112 -هــ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:  -توبري

 -إلسـالمبو ط: دار التـرب ا2/13بن إدريس القـرا و رقيـق :أ. حممـد أبـو خـري  ا

 م .2112لبنان وط: األوىل سنة:  -بريوت

و احلاوي الكبري   ظقه موهب اإلمام الشاظعب وهو رشحم خمتصـر 3/311ينظر: األم –(1)

امليين أليب احلسـن لـل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي البصــريو رقيـق: لـل حممـد 

 –بـريوت  -و ط: دار الكتـب العلميـة13و23/12معوضو لادل أمحد لبد املوجود 

 م.2112-هـ  2222لبنانو ط: األوىل سنة: 

ينظر: مسائ  اإلمام أمحد بن حنب  وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بـن منصـور  –(3)

 -اجلامعة اإلسالمية باملدينـة املنـورة -و ط: لامدة البحث العلمب3/3113املروزيو  

 م.1001-هـ2213اململكة العربية السعوديةو ط: األوىل سنة: 

 و رفة الفقها 3/23و اشختيار لتعلي  املختار22/121بـينظر: املبسوط للرسخس –(2)

3/13. 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 :: صغار السمك وكبارمثانًيا 

السمن صتار وكبار ظه  يستوي صـتار  وكبـار  ظـيام لـو اـويه صـتار 

السمن و  يشق جوظها و   رج ما ظيه  وجهان صحح مجالة التحري  بسـبب 

؛ وذلـن (2)س ما يقىل به ووجه اجلواز مشقة تتبعهـاما   اجلو  ظإنه نجس وينج

ا.   صيد البحرلمال  بالعموم ا أو كبري   من سمن أو غري  صتري 

 :العموم يف الصائد *

ا كان ُي ك  صيد  سـوا   ويبنى لىل القول بالعموم   الصائد أن الصائد أي 

كان جموسي ا أو وثني ا وإليه ذهب الشاظعب
(1). 

راد اجلـسـمنو أو ال  مـن احلنابلـة إىل لـدم جـواز أكـ  بينام ذهب ابن لقي

 .(3)ش مرتدصاد  جموي وش وثنب والوي 

                                                           

ينظر: كفاية األخيار   ح  غاية اشختصار لتقب الدين أيب بكـر بـن حممـد احلسـينب  –(2)

احلصنبو الدمشقبو الشاظعبو  رقيق وتعليق: لل لبد احلميد بليجب وحممد وهبـب 

 م.2112 -هـ 2221دمشقو ط: األوىل سنة: –وريو ط: دار ا311سليامن ص 

 .  3/311ينظر: األم –(1)

ينظــر: التــوكرة   الفقــه أليب الوظــا  لــل بــن لقيــ  بــن حممــد بــن لقيــ  البتــدادي  –(3)

 -و ط: دار إاـبيليا311رقيق وتعليق: د. نار بـن سـعود بـن لبـد ا  السـالمة ص

مو اإلنصـا  1002-هــ 2211و ط:األوىل سنة: اململكة العربية السعودية -الرياض

  معرظة الراجح من اوال  لىل موهب اإلمام أمحد بن حنب  لعال  الدين أيب احلسن 

= 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 :"البحر": العموم يف قول  *

ظقـد لـرَّ   (11)املائـدة: (ٻ پ)قولـه: إىل العمـوم   ابن العـريب ذهب

او  ؛كـ  مـا  كلـريو وأصـله اشجـتامن بلنـه: البحر ولـولن سـميه املـدائن بحـار 

ُة؛ شجـتامن النـاس ظيهـاويقال للبلدة : اْلَبْحَرُة َواْلُبَحـرْيَ
ـا وأنـه مفـرد (2)  و خصوص 

 معر  بـ)أل(.

 مسائ  منها: "البحر"ويبنى لىل القول بالعموم   قوله :

اـــموله مليـــا  البحـــارو واألهنـــارو والـــربكو واألوديـــةو واىلبـــارو  :األوىل

 .(1)واملستنقعات أو غريها

                                                                                                                                              

لل بن سليامن بن أمحد  املرداوي السـعدي احلنـبلو رقيـق: أيب لبـد ا  حممـد حسـن 

األوىل  لبنانو ط: -بريوت -و ط : دار الكتب20/331حممد حسن إساملي  الشاظعب

  م.2111-هـ 2223سنة: 

 .211و1/213أحكام القرآن شبن العريب –(2)

ينظر: اشستوكار اجلامع ملواهب ظقها  املصار وللام  القيار ظيام تضمنه املوطـل مـن  –(1)

معاين الرأي واىلثار ورشحم ذلن كله باإلجياز واشختصار أليب لمـر يوسـ  بـن لبـد 

 بو رقيـق: د. لبـد املعيـب أمـ  قلعجـبـاألندلسـ ا  بن حممد بن لبـد الـرب النمـري

القـاهرةو ط: األوىل  –حلب  -بريوتو دار الوغى -دمشق –وط: دار قتيبة 22/113

و 2/322واحلــاوي الكبــري322و 3/213مو األم للشــاظعب1000 -هـــ 2222ســنة:

ن املبدن رشحم املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهي  بن حممد بن لبد ا  بن حممد بـ

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

َق العموم ا :الثانية لبحر ظه  ك  بحر حالل صيد  للمحرم إذا حَلِ

ـا إذا مـا قلنـا إن  ه ليس ك  بحر صيد  حـالل للمحـرمأن اجلواب: خصوص 

املراد بالبحر ميا  البحار واألهنارو والربكو واألوديـةو واىلبـارو واملسـتنقعات أو 

غريها كام تقدم ظاحل  متعلق بـاملحرمو أمـا إذا تعلـق بـاحلرم ظـيام لـو كـان البحـر 

يحــرم صــيد ؛ ألن التحــري  ظيــه للمكــان ظــال ظــرق ظيــه بــ  صــيد الــرب بــاحلرم ظ

 .(2) والبحر

 :: صيد الربثانًيا
حــال اإلحــرام ظعنــد  "صــيد الــرب"إىل العــ   "احلرمــة"أ ــي  احلكــ  

 القائل  بجواز إ اظة احلك  إىل الع  يرتتب لليه األحكام اىلتية:

 :"الصيد": ما يبنى على املراد بـاأوًل
 كـ ٍ لالصيد ييلق ويراد به )الفع (و وييلق ويـراد بـه )املصـيد( وتقدم أن 

 حكمه.

ظـاملعنى منـع اشصـيياد كلـه لـىل  "الفع "إذا كان املراد بالصيد  أوًلا:

                                                                                                                                              

وط: دار الكتـب 3/222مفلحو رقيق: حممد حسـن حممـد حسـن إسـاملي  الشـاظعب

  م.2111 -هـ  2223لبنانو ط: األوىل سنة:  –بريوت  -العلمية

ــانىو –(2) ــة املنتهــى ملصــيفى الســيوطبو الرحيب ينظــر: ميالــب أويل النهــى   رشحم غاي

دمشقو  -سالمبو ط: املكتب اإل1/322وزريد زوائد التاية والشـرحم حلسن الشيب

 .1/213مو أحكام القرآن شبن العريب2112 -هـ2332ط: األوىل سنة: 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(2)أنواله

هـــ(كون الصــيد   اىليــة بمعنــى 333)ت:العينــبوقــد رجــح بــدر الــدين 

ن اإل ـاظة الصيد   اىليـة مصـدر بمعنـى اشصـييادو ويكـو "اشصيياد ظقال:

وحرم لليه  اشصيياد   الرب  وبمعنى: ) ( أي: أح  لك  اشصيياد   البحر

بدلي  أن املحرم جيوز له أك  حل  اصيياد  حالش  لندنا ولنده  ظعل  أن املراد 

 .(1)"بالصيد   اىلية اشصيياد ش احليوان

ول بالفعـ و لىل معنى تسمية املفعـ "املصيد"إذا كان املراد بالصيد  :ثانًيا

ظاملراد أنوان صيد الرب وهو نولان: ملكولو وغري ملكول.

و هـ( إىل العموم   صـيد الـرب121)ت: وابن مازة و(3)الرسخسـبظقد ذهب 

ظتتناول احلرمـة مـلكول اللحـ  وغـري مـلكول اللحـ ؛ ألن ا  ذكـر الصـيد   آيـة 

ــري  بــالم التعريــ  حيــث قــال:  ( 13)املائــدة: (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )التح

ويتنـاول غـري مـلكول اللحـ   وظتناول جنسهو واس  الصيد يتناول مـلكول اللحـ 

 .(2)لليه السالم... إش أن البع  صار مستلنى لن التحري  ببيان رسول ا  

                                                           

 .1/211ينظر: أحكام القرآن شبن العريب  –(2)

  .22/332البناية رشحم اهلداية –(1)

 .2/10ينظر: املبسوط  –(3)

لربهـان  -÷-الربهاين   الفقه الـنعامين ظقـه اإلمـام أيب حنيفـة املحيطينظر:  –(2)

 ن مازة البخاري احلنفبو رقيق: ـأيب املعايل حممود بن أمحد بن لبد العييي ب الدين

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 بيــنام ذهــب الكاســاين إىل التفرقــة بــ  املــلكول وغــري املــلكول ظحــرم األول

(و وقوله 11)املائدة:( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)مستدش  بقوله تعاىل:

ب رـري  ـ( ظظـاهر اىليتـ  يقتضـ13)املائـدة:  ( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ) تعاىل:

ا إش ما خىل أو قيد بدلي . ا أو ميلق  صيد الرب للمحرم لام 

ا بـاألذىو وبـ  مـا ش يبتـدئ  ا بيبعه مبتـدئ  وظصَّ  اللاين ب  ما كان م ذي 

 .(2)باألذى غالب ا ظاألول للمحرم قتله وش يش  لليه

و ومالخســرو أن املـراد (2)و وابن لابـدين(3)و وابن نجي (1)رجح النسفبوقد 

                                                                                                                                              

لبنـان وط:  -بـريوت  -ط: دار الكتـب العلميـة 1/231لبد الكري  سامب اجلنـدي

و املبســـوط 211و1/211م وبـــدائع الصـــنائع 1002 -هــــ 2212األوىل ســـنة 

 .212و 2/210للرسخيس

 .1/211ينظر: بدائع الصنائع  –(2)

ينظر: تبي  احلقائق رشحم كنـي الـدقائق لفخـر الـدين لـلامن بـن لـل الييلعـب  –(1)

لبنــان لــن امليبعــة الكــربى األمرييــة  -و ط: دار املعرظــة  بــريوت1/21احلنفــب ِ

 هـ .2322ببوشق مرص املحميةو ط: األوىل سنة: 

 .1/323ينظر: البحر الرائق –(3)

تنـوير األبصـار ملحمـد أمـ  الشـهري  ينظر: رد املحتار لىل الـدر املختـار رشحم –(2)

مع تكملة ابن لابـدين لنجـ  امل لـ و دراسـة ورقيـق: لـادل  "ابن لابدين"بـ

  -الرياض -ط: دار لا  الكتب  3/211أمحد لبد املوجودو لل حممد معوض

= 



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

بالصيد املصيد معلِّل : بلنه لو أريد به املصـدر وهـو اشصـيياد ملـا صـح إسـناد 

 .  (2)القت  إليه

ڀ ) بلنه أ ـا    قولـه: "املصيد"كون املراد بالصيد  املرداويوللَّ  

ا حقيقة( الصيد إىل الربو و11)املائدة: (ڀ ڀ ڀ  .(1)ليس املحرم صيد 

 :: ما يبنى على العموم يف الصائداثانًي
الصـائدالصائد ظال  تل  احلك  ظـيام لــو كـانإذا كان جيري العموم  

ا كان أو أمة  رجال   متى وجدت العلـة وهـب اإلحـرام؛ وذلـن ألن أو امرأة حر 

 ( لام   النول .13)املائدة:(   ۆ ۈ ۈ ) قوله:

 :على جريان العموم يف آلة الصيديبنى  ما: ثالًثا
؛ إذ -كام تقدم ظيام لو كان املراد بالصيد الفعـ -جيري العموم   آلة الصيد

ــن  ــري  م ــوىل صــيد  بنفســهو أو بت ــة ظســوا  ت ــاختال  اىلل ــة ب ش ختتلــ  احلرم

ا ظقتلهو أو أرسـ  كلبـهو أو بازيـه املعلـ  ... ؛ ألن  املحرم  بلمر و أو رمى صيد 

                                                                                                                                              

 م .1003 -هـ 2213اململكة العربية السعوديةو ط: سنة 

 .2/112ينظر: درر احلكام رشحم غرر األحكام –(2)

ينظر: الفرون لشمس الدين حممد بن مفلح املقدي ومعه تصحيح الفرون لعـال   –(1)

الدين لل بن سليامن املرداويو وحااية ابن قندس لتقب الدين أيب بكر بـن إبـراهي  

و ط: م سسة 3/322 بن يوس  البعلو رقيق: د. لبد ا  بن لبد املحسن الرتكبا

 م.1003 -هـ2212 سنة: دار امل يدو ط: األوىل -الرسالة



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

  بلمر  صيد  معنىو وكوا صيد البازيو والكلبو والسـه ؛ ألن ظعـ  صيد غري

 .(2)اشصيياد منه وإنام ذلن آلة اشصيياد والفع  ملستعم  اىللة ش لآللة
 :لزمان و املكان والتلبس باإلحرامما يبنى على العموم يف ا: رابًعا

ـا و     التحـري  جيري العمـوم ـا ومكان  رـري   حالـة اإلحـرامو إش أنزمان 

او وبقب رـري  املكـان وحالـة اإلحـرام  اليمان خرج باإلمجان لن أن يكون معترب 

 .(1)(13)املائدة:(   ۅ ۅ ۉ)لىل أص  التكلي ؛ لعموم قوله تعاىل:

 :أثر اخلالف يف  عموم مقتضََّى األحكام املضافة إىل األعيان: خاًمسا
 :: صيد البحرأوًلا   

لصـيد  (احلـ )لموم   مقتضـَى إ اظة  إىل أنه ش (3)ذهب البع  كاليو 

 البحر ولىل ذلن قدر  باألك . 

حتــى (2)بيــنام ذهــب الــبع  إىل أن للمقتضـــَى لمــوم ظلبــاحوا أكلــه وبيعــه 

                                                           

 .1/103ينظر: بدائع الصنائع  –(2)

 .1/211أحكام القرآن شبن العريب  ينظر: –(1)

 .1/110ينظر: رشحم خمترص الرو ة  –(3)

ينظر: جممع األهنر لعبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبـويل املـدلو بشـيخب  –(2)

اهي  احللبـبو ومعـه الـدر زاد    رشحم ملتقى األبحر إلبراهي  بن حممـد بـن إبـر

ــالعال   ــن حممــد احلصــنب املعــرو  ب ــن لــل ب املنتقــى   رشحم امللتقــى ملحمــد ب

 -و ط: دار الكتـب العلميـة2/213احلفصكبو رقيـق: خليـ  لمـران املنصـور

 م.2113 -هـ 2221لبنانو ط: األوىل سنة: –بريوت 



 

(113)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

أمجع أه  العل  لىل أن صيد البحر مبـاحم  "حكى ابن قدامة اإلمجان لليه ظقال:

 .(2)"للمحرم اصيياد و وأكلهو وبيعهو ورشاؤ 

     احل  وش يستلنى منه إش بدلي .والعموم هو األص

 :: صيد الربثانًيا   
خترجي ا لىل القول بعموم املقتىَض ظقد قال البع  بعمـوم مـا يقتضـيه قولـه 

ــــاىل: ــــدة:(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)تع ــــائر 11)املائ ــــوا س ( ظمنع

ــة (1)اشنتفالــات ــان يوجــب خروجهــا لــن حملي ؛ إذ التحــري  املضــا  إىل األلي

ا ك ر  الصـادر مـن غـري ـتحري  امليتةو ورـري  األمهـات والتصـالتصـر  رشل 

ا بالعدم  .(3)األه  و  غري حمله يكون ملحق 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) حـرم نفـس اشصـيياد ظقـال: ":قال ابـن العـريب

  .(2)"( ظاقتىض ذلن رري  ك  ظع  يتعلق بع  الصيد11)املائدة:(  ٺ ٺ ٺ

                                                           

بـن قدامـة رشحم خمترصـ املتنب ملوظق الدين أيب حممد لبد ا  بن أمحد بن حممد  –(2)

اورقب أليب القاس  لمر بن احلس  بن لبد ا و رقيق: د. لبدا  لبد املحسـن 

الرياضو ط:  –و ط: دار لا  الكتب 3/213الرتكبو د. لبد الفتاحم حممد احللو

 م.2111-هـ 2221اللاللة سنة: 

 .3/11ينظر: رشحم ظتح القدير –(1)

 .1/102ينظر: بدائع الصنائع  –(3)

 .1/213أحكام القرآن شبن العريب –(2)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (114)
إىل األعيـان يف هـبم اةيـة     وقد ُبين على القول بظهور األحكـام املضـافة     

 املسائل اةتية:
أنه ش جيوز للمحرم قبول صيد إذا ُوِهَب له بعد إحرامهو وش جيـوز  :األوىل

وش  وله رشاؤ  وش اصيياد  وش استحداد ملكه بوجه مـن الوجـو  وهـو حمـرم

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )خال  بـ  العلـام    ذلـن لعمـوم قولـه تعـاىل:

هـ( إمجـان العلـام  لـىل 213د حكى ابن لبد الرب )ت:(و وق11)املائدة:(  ٺ ٺ

    .(2)ذلن

ظيكون بيعه أو رشاؤ  باط ؛ ألن الصيد حمـرم العـ  ظقـد أ ـا  التحـري  

 إىل الع  ظلظاد سقوط التقوم   حقه كاومر   حق املسل . 

وحاصله إخراج العـ  لـن املحليـة لسـائر التصــرظات ظيكـون التصــر  

ا لعينه ظيبي  سوا  كانا حمرم  أو أحدياظيها لبل ا ظيكون ق  .(1)بيح 

ــة ــيمن أحــرم و  ملكــه صــيد أيمســكه أم يرســله   :الثاني اشخــتال  ظ

ــه تعــاىل: (  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وإرســاله مبنــب لــىل لمــوم قول

 .(3)(و وهوا لام   منع امللن والترص  كله11)املائدة:

                                                           

 .22/111ينظر: اشستوكار –(2)

 و رشحم ظتح القدير23/211بـو املبسوط للرسخس3/30ينظر: البحر الرائق  –(1)

 . 11و3/11

 و 112و22/113و اشستوكار101و1/102ينظر: أحكام القرآن شبن العريب –(3)

= 



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ي   يصـد  أو صـاد  ال    حك  أك  الصيد للمحـرم الـوتخاش ة:الثالث

 .(2)"وهوا باب اختل  ظيه اول  والسل  "احلالل قال ابن لبد الرب:

خروج الصيد من أن يكون حمـال  للـوبح   حـق املحـرم ظـال حيـ   :الرابعة

ڀ ڀ )للمحرم أك  ما ذبحه من الصـيد وهـو بمنيلـة امليتـة لقولـه تعـاىل:

ألليـان يوجـب (و والتحـري  املضـا  إىل ا11)املائدة:( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا .(1)-كام تقدم-خروجها لن حملية التصـر  رشل 

 .(3)اإلمجان لليهو واختل    رريمه لىل غري  النوويوحكى  

وسبب اختالظه  هو األص  املشهور وهـو  "هـ(:313)ت: قال ابن راد

 .(2)"ه  النهب يعود بفساد املنهب أم ش 

                                                                                                                                              

أليب احلس  حييـى بـن أيب اوـري و  البيان   موهب اإلمام الشاظعب 311/ 3الوخرية

و ط: دار 2/233بن سا  العمراين الشاظعب اليمنب و رقيق: قاس  حممد النوريا

 م. 1000 -هـ2212جدةو ط: األوىل سنة: –املنهاج

 .113-22/111اشستوكار –(2)

 . 3/11و رشحم ظتح القدير1/102ينظر: بدائع الصنائع  –(1)

ــا حمــب الــدين بــن رش  لشــريازي أليب زينظــر: املجمــون رشحم املهــوب ل –(3) كري

 -جــدة –و ط: مكتبــة اإلراـاد 1/332و رقيـق: حممــد نجيـب املييعـبالنـووي

 اململكة العربية السعودية.

 بداية املجتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  –(2)

= 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

ا أو ح :اخلامسة الش  لىل الصـيد ومـا جيـب اشختال    دشلة املحرم حمرم 

 .(2)لىل الدال

و أو ألـان أمــا  ظقـد أوجــب احلنفيـة اجلــيا  لـىل املحــرم سـوا  صــادو أو دلَّ

(و وأما اللـاين ظالنـه 13)املائدة:( ې ى ى ائ ائ ەئ)األول ظلقوله تعاىل:

ظوت لىل الصيد األمـن؛ ألن بقـا  حيـاة الصـيد بلمنـه؛ ظإنـه اسـتحق األمـن إمـا 

ــا ــه تع ــاإلحرام لقول ــدة: (ۅ ۅ )ىل:ب ــه 13)املائ ــه احلــرم لقول (و أو بدخول

( ظإذا َدلَّ لليه ظقـد ظـوت األمـن 11)آل لمران: ( ہ ہ ہ ھ ھ )تعاىل:

املستحق لليه ظيجـب اجلـيا  كاملبـارشو وأمـا اللالـث ظالنـه إنـام متكـن مـن قتلـه 

 .(1)بإلارته

هو ب  رـري  ألسـبابـوألن الدشلة واإلاارة سـبب إىل القتـ و ورـري  الشـ

وكوا ش حي  له اإللانة لىل قتلـه؛ ألن اإللانـة ظـوق الدشلـة واإلاـارةو ورـري  

                                                                                                                                              

امشـه السـبي  املراـد إىل وهب "ابن راد احلفيد "بـ راد القرطبب األندلسـب الشهري

و ط: دار 3/2231بداية املجتهد وهناية املقتصد رشحم ورقيق د. لبد ا  العبادي

 م.2113 -هـ 2221القاهرة ط: األوىل سنة: -السالم

 .111-22/113ينظر: اشستوكار –(2)

و املجمون رشحم 2/212و رفة الفقها 2/211ينظر: اشختيار لتعلي  املختار –(1)

 .233و3/231و املتنب شبن قدامة 321و 1/323املهوب



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .(2)األدنى رري  األلىل من طريق األوىل كالتلظي  مع الرضب والشت 

أن اجليا  جيب لىل املبتـدئو والعائـدو والنـايو والعامـد سـوا   :السادسة

 .(1)لوجود اجلناية منه  وهو املوجب

واإلنشا  سوا    احلرمة ظلو أحرم و  يد   بب ظعليـه أن  وكوا اشستدامة

يرسله؛ ألن استدامة اليد لليه بعد اإلحـرام بمنيلـة اإلنشـا  ظـإن اليـد مسـتدامة 

 .(3)وكام أن إنشا  اليد متل  معنى الصيدية ظيه ظاشستدامة كولن

ش  ـامن لـىل مـن أرسـ  صـيد املحـرم؛ ألن الصـيد حـرام لليـه  :السابعة

؛ ظالصـيد حمـرم العـ  لـىل املحـرم بـالنىل قـال ا  (2)يـجب الضـامنظـال لـعينه

(و ظلـ  يملكـه باألخـو 11)املائدة:(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)تعاىل:

ا ش يملكها؛ ألهنا حمرمة الع  ظإذا   يملكه   يكن املرسـ  مـن  كمن اارتى مخر 

ـا  ا لليه ايئ ا؛ وألنه ظع  ل  مـا حيـق لليـه ظعلـه رشل  ظهـو كمـن أراق يد  متلف 

 .(3)اومر لىل املسل 

                                                           

 .1/211ينظر: بدائع الصنائع  –(2)

 .2/211ينظر: اشختيار لتعلي  املختار –(1)

 .2/31ينظر: املبسوط للرسخيس –(3)

 .2/222ينظر: البناية رشحم اهلداية –(2)

 .2/33ينظر: املبسوط للرسخيس –(3)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 دخول الصيد   مرياد املحرم. :الثامنة

ــن  أم ش  دخــول الصــيد   مــرياد املحــرم   الفقهــا اختلــ   ظــوهب اب

أن الصـــيد ش يـــدخ    مـــرياد إىل  (1)هــــ(2033و واحلصـــكفب )ت:(2)نجـــي 

د لقيـام صي املحرم؛ لعدم كون اإلرد سبب ا   صورة املحرم إذا مات مورثه لن

املانعو وهـو اإلحـرام كقيـام املوانـع األربعـة أي: الـرقو والكفـرو والقتـ و 

ڀ )واختال  امللـن؛ ألن الصـيد حمـرم العـ  لـىل املحـرم بقولـه تعـاىل:

ٺ ٺ ٺ ٺ   ( وقاش: هو الظاهر.11)املائدة:(  ڀ ڀ ڀ 

بهام  و  يظهر يل وجه  هور ؛ إذ بعد رقق سبب  ":ابن لابدين بقولهوتعقَّ

ـا مـن اإل رد وهو موت املورد شبد من قيام نىل يدل لـىل كـون اإلحـرام مانع 

إرد الصيد كقيامه لىل املوانع األربعةو وكـون الصـيد حمـرم العـ  لـىل املحـرم 

(؛ ولــوا لــو منــع مــن 11)املائــدة:(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)بقولــه :

ــائر التصــ ــا ـس ــ  أيض  ــة الع ــرة حمرم ــإن اوم ــه؛ ظ ــع إرث ــىل من ــدل ل رظات ش ي

 .(3)"وتورد

ــعة ـــأن احلــ:التاس ـــرمة   ق (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)اىل:ـوله تع

                                                           

 .3/23ينظر: البحر الرائق –(2)

 .3/121املختار ينظر: الدر –(1)

 .3/121الدر املختار –(3)



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ـا؛ ألنـه يقـال: أحـرم إذا دخـ    (11)املائدة: تتنـاول صـيد اإلحـرام واحلـرم مجيع 

اإلحرامو وأحرم إذا دخ    احلرم... ظالـدخول   احلـرم واإلحـرام مـرادا بـاىليت  

 .(2)إش ما خىل بدلي 

لو ا ير إىل ميتة أو صيد ظعىل قول أيب حنيفـةو وأيب  اوال  ظيام :العاشرة

ــاول مــن هــوا الصــيدو ويــ دي اجلــيا و ولــىل قــول 231يوســ  )ت: هـــ( يتن

ـا 233زظر)ت: هـ( يتناول من امليتة؛ ألنه لو قت  الصيد صار ميتـة ظيكـون جامع 

 .ة بلن يتناول امليتةب  أك  امليتةو وقت  الصيدو وله لن أحديا غنيَّ 

حرمة امليتة أغلع أش ترى أن حرمـة الصـيد  نقول:ولكنا "خيس :قال الرس

ترتفــع بــاوروج مــن اإلحــرامو وحرمــة امليتــة ش  ظعليــه أن يتحــرز لــن أغلــع 

احلرمت  باإلقدام لىل أهـوهنامو وقتـ  الصـيد وإن كـان حمظـور اإلحـرام ولكنـه 

ول مـن رورة ش بلس به كاحللق لند األذى ظلهـوا يقتـ  الصـيدو ويتنـاـلند الض

 .(1)"حلمهو وي دي اجليا و وا  سبحانه وتعاىل ألل 

ب  الـربي والبحـري ظيحـرم األول وحيـ  اللـاين  ةفرقتما احلكمة   ال لكن

 مع أن كال  منهام صيد 

                                                           

 .1/101ينظر: بدائع الصنائع  –(2)

 .2/201املبسوط للرسخـيس–(1)

 . 301/ 22و اشستوكار3/10 ظتح القديررشحم و 1/223املحيط الربهاينينظر: و 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

أن الربي إنام يصـاد غالب ـا للتنـي  والتفـرجو واإلحـرام ينـا  ذلـن  اجلواب:

 .  (2)ملسكنة ظلح  ميلق ابخال  البحري؛ ظإنه يصاد غالب ا لال يرار وا

 .جواز إضافة األحكام إىل األعيان ثانًيا: ما يرتتا على القول بعدم 
سبق أن مجهور األصولي  قائلون بجواز إ اظة األحكـام إىل األليـان 

لىل معنـى أن النصـوص املتضـمنة إ ـاظة حكـ  إىل لـ  نصـوص  ـاهرة 

حم بـيصح التمسن هبا   إثبات تلن  ولن غـري واحـد مـن األحكـام وقـد رَّ

 .  (2)احلنفب واألسمندي  و(3)و وابن برهان احلنبل(1)العلام  كليب اليسـر البيدوي

وإذا كان األمر كولن بالنسـبة للمجيـيين ظـال اـن أن يلبـه خالظـه لنـد 

و وهـوا  املانع  وهو لدم التمسن بتلـن النصـوص والتوقـ  حتـى يـرد املبـ ِّ

الكتـاب والسـنة دون لمـ ؛ ألن حكـ  بدور  ي دي إىل بقا  كلري من نصـوص 

و وهوا ي دي إىل تعيي  العم  بكلري من النصـوص وهـو (3)املجم  هو التوق 

  اهر البيالنو ب  ش يقوله مسل  لاق .

                                                           

 .2/322ينظر: حااية الرمل لىل أسنى امليالب –(2)

 .11ينظر: معرظة احلجيف الرشلية ص –(1)

 .2/203ينظر: الوصول إىل األصول  –(3)

 .131ينظر: بول النظر   أصول الفقه ص –(2)

معرظــة و 311رشحم ابـن ملــن لـىل املنــار ص و1/332رسار جــامع األينظـر:  –(3)

  .11ص احلجيف الرشلية



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ظضال  لن أن املجم  املتوق  لىل بيان الشارن ينقلـب إىل متشـابه بمجـرد 

وإن كـان  حمك إىل -×-كام أن املفرس ينقلب بعد وظاة النبب-×-وظاة النبب 

 حمكام  لتري .

اوال    هو  املسللة خال  لفظـبو وإنـام هـو  وبعد ظال يمكن القول بلن

 خال  معنوي ومما يرتب لىل القول باإلمجال   آية الصيد ما يلت:

صـيد  "إىل العينـ  "احلـ  واحلرمـة"لـدم جـواز إ ـاظة احلكمـ   :أوًلا

ظة تفضــب إىل اإلمجـال الـوي يملـ  لىل معنى أن هو  اإل ا "البحر وصيد الرب

 الدرجة اللاللة من درجات اوفا و وإليه ذهب الكرخب ومن معه .

 .(2)اختلفوا   الصيد يصيد  احلالل ه  حي  للمحرم أكله :ثانًيا

ڀ ڀ ) دلوى اإلمجال   قوله تعاىل:-÷-قد نق  لن ابن لباسظ

  صـيد البتـة ( ولليـه ظـال جيـوز ملحـرم أكـ11)املائدة:(  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا لظاهر لمومها  .(1)استناد 

 

 
                                                           

 .22/132ينظر: اشستوكار –(2)

 .1/103و بدائع الصنائع 2/113ينظر: اشستوكار  –(1)



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 
 
 
 
 

 امتــــــةخالـ
 



 

(113)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 
 مـن ظقـد وقفـه -×-والسـالم لـىل سـيدنا حممـد والصالةبعد محد ا  تعاىل 

 خالل البحث   مسللة إ اظة األحكام إىل األليان لىل ما يلت:

ية أهنا أص  كبري من أصول الشـرنو متشعب   كلري من املباحث األصـول :أوًلا

بنب لليه الكلري من األحكام سوا  ظيام يتعلق بعل  أصول الدينو أو للـ  

 الفرون.

؛  أهنا إحدى أنوان دشلـة اشقتضـا  ظقـد جعلهـا التـيايل :ثانًيا ممـا ثبـه اقتضـا  

و واليو  من النـون اللالـث ممـا تـدلو الضــرورة  لتصور املنيوق به لقال 

 .إىل اإل امر ألجله وهو: وجود احلك  لقال  

إىل األليـان  األحكـامأن اوال  احلاص  ب  املجييين واملانع  إل اظة  :ثالًثا 

ليس   اجلواز   ذاتـه؛ إذ قـد وقـع بالفعـ  وهـو كلـري   القـرآن الكـري  

والسنة النبوية امليهرة كام تقدمو وإنام اوـال  قـائ  ظـيام بعـد اجلـواز ظـيام 

 يبنى لىل اجلواز.

ائل  بجـواز إ ـاظة األحكـام إىل األليـان واملـانع  هلـا أن الكـ  مـن القـ :رابًعا

متفقون لىل أن األص  أن األحكـام تضـا  إىل األظعـال؛ لقـدرة املكلـ  

 لىل الفع  أو الرتك.

أن منع الكرخب ومن معه إ اظة األحكام إىل األليان إنام هـو إلظضـائها  :خامًسا

 ليه اإلمجانــعقد لـا انـمىل ـل ع بنا   ـر واقـو غيــال وهــلي  باملحـإىل التك



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (114)
 
 األص  إ اظة األحكام إىل األظعال.ن أن ـم 

أن الوين ذهبوا إىل القول بعموم املقتىَض   هـو  املسـللة إنـام ذهبـوا إليـه  :سادًسا

ا من اإلمجال مما يعنب أن العموم بيانو بينام ذهب الـبع  اىلخـر إىل  هروب 

ألليـان إنـام هـو العمـوم؛ أن سبب اإلمجال   مسللة إ اظة األحكـام إىل ا

لعدم وجود دلي  أو قرينة تـدل لـىل املـراد حالـة وجـود مقـدرات يصـلح 

مجيعهاو ظاإلمجال ناائ من لدم تعي  أحدها؛ إذ ش تـرجيح لـبع  لـىل 

ا  ا للبيـان لنـد الـبع  ومصـدر  بع  دون مرجحو ظكان العمـوم مصـدر 

 لإلمجال لند البع  اىلخر.

هو من القائل  بعمـوم املقتضــَى يقـول باإلمجـال   ولوا نجد القايض أبا يعىل و

األحكام املضاظة إىل األليان ظالعموم لند  مفٍ  إىل اإلمجالو و  املقاب  

ا ممن قال بظهـور األحكـام املضـاظة إىل األليـان يقولـون بعمـوم  نجد كلري 

املقتىَض كاجلصاصو وابن مفلحو واملرداوي وغريه  ووا ح لنده  أن 

ا واوـال  راجـع إىل كـون ـيفضالعموم ش  ب إىل اإلمجال وإش كان تناقض 

ا أو ش.  العموم بيان 

مسـللة  إ ـاظة األحكـام إىل األليـان أنه مما يرتتب لىل اوـال    حكـ  :سابًعا

ــا لنــد القــائل  باإلمجــال   األحكــام املضــاظة إىل  بقــا  املجمــ  خصوص 

ــان كــالكرخب وغــري ؛ إذ  ــة قــد يكــون   اإلمجــالاأللي  األحكــام العملي

 كون   ـد يـيفو وقـيامو واحلـاةو والصـيكـالةو والـات الصـرة كآيـاهـالظ



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

.  األحكام العقائدية كآية اشستوا  ملال 

رن حمـال؛ إذ ذلـن يصـادم ـ  األحكام العمليـة املنـوط بياهنـا بالشـ املجم ظبقا  

التكلي  بام قوالد الرشن الكلية من جلب التيسري ورظع احلرج ملا ظيه من 

ش يياقو وقد تعا دت أدلة الرشن لىل منعهو ظـام مـن آيـة أو حـديث إش 

ا كاظي ا اـاظي ا لرظـه مـن لرظـه وجهلـه مـن جهلـهو ودلـوى  وهو مب  بيان 

 لدم العل  غري مقبولة ظيه .

   قوله تعـاىل: "اهللون"يو ح ذلن أن من املجم  ما تكف  ا  تعاىل ببيانه كـ

ڇ ڇ ) ( ظقد بينـه   قولـه تعـاىل:21عارج:)امل(  چ چ چ ڇ)

كسـائر -×-(و أو لىل لسان نبينا سيدنا حممـد 10)املعارج:(  ڍ ڍ

و وهـو -×-أنوان البيان وهوا النون من اإلمجـال قـد أغلـق بابـه بوظاتـه

إذا مـا أطلـق    "بيـان املجَمـ  ش يكـون إش مـن املجِمـ  "املراد بقوهل :

ا اىلن ظمن الوي سيبينه  لسان الرشنو ظلو كان هوا النون  موجود 

  قولـه  "القـر "ومنه ما ُوكَِ  البحـث   بيانـه إىل العلـام  املجتهـدين كلفـع: 

(و 113)البقــــرة: (ڃ ڃ چ چ چ چ) تعــــاىل:

ظالوين قالوا باإلمجال ممن قال بجواز إ اظة األحكام إىل األليان مـراده  

م إىل األليان مـراده  هوا النون من اإلمجالو والوين منعوا إ اظة األحكا

النون األول وإش ملا قالوا بالتوق  وهو ما يتلتى معه تعيي  األحكام كـام 

 ذكر الصفب اهلندي.



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 
 

 
 الفـهارس

 
 

 
 .واملراجع املصادر فهرس: أوًلا

 .املوضوعات فهرس: ثانًيا



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 .القرآن الكريمأوًلا: 
 .ثانًيا: التفسير وعلوم القرآن

يب الفضــ  جــالل الــدين لبــد الــرمحن الســيوطبو اإلتقــان   للــوم القــرآن أل (2

اململكـة العربيـة السـعوديةو بـدون ذكـر  -رقيق: مركي الدراسات القرآنية

 طبعة.

أحكام القرآن أليب بكر حممد بن لبد ا  املعرو  بابن العريب و راجـع أصـوله  (1

ــد ــه: حمم ــق للي ــه وللَّ ــب  وخــرج أحاديل ــاو ط: دار الكت ــادر لي ــد الق لب

 م.1003 -هـ  2212لبنانو ط: اللاللة سنة:  –وت بري -العلمية

بصائر ذوي التمييي   ليائ  الكتاب العييي ملجد الـدين أيب طـاهر حممـد بـن  (3

ــادىو رقيــق: حممــد لــل النجــارو ط: املجلــس األلــىل  يعقــوب الفريوزآب

القـاهرةو ط: اللاللـة  -جلنـة إحيـا  الـرتاد اإلسـالمب -للشئون اإلسـالمية

 م.2111-هـ 2221سنة:

معرتك األقران   إلجاز القرآن أليب الفض  جالل الدين لبـد الـرمحن بـن أيب  (2

ــب  ــدينو ط: دار الكت ــق: أمحــد اــمس ال ــاظعبو رقي ــر الســيوطب الش بك

 م.2133 -هـ 2203لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت -العلمية

ه: احللي  ابن تيميةو التنـى بـ لبدمقدمة   أصول التفسري لتقب الدين أمحد بن  (3

ــن حــيم ــل و ط: دار اب ــواز أمحــد زم ــريوت -ظ ــانو ط: األوىل ســنة:  -ب لبن

 م.2112 -هـ 2222



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 
اللباب   للوم الكتاب أليب حفىل لمر بن لل بن لادل الدمشـقب احلنـبلو  (1

رقيــق: لــادل أمحــد لبــد املوجــودو ولــل حممــد معــوضو ط: دار الكتــب 

 م.2113-هـ  2221لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت-العلمية

 ثالًثا: الحديث وعلومه.
اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ترتيب األمـري لـال  الـدين لـل بـن بلبـان  (1

الفــاريو قــدم لــهو و ــبط نصــه: كــامل يوســ  احلــوتو ط: دار الكتــب 

 م.2131 -هـ 2201لبنان وط: األوىل سنة:  -بريوت -العلمية

دين أمحـد بـن إرااد الساري لرشحم صحيح البخاري أليب العباسو اهاب الـ  (3

حممد بن أبى بكر ابن لبد امللـن القسـيالين القتيبـب املصــريو ط:امليبعـة 

 هـ.2313مصـرو ط:السابعة سنة: -الكربى األمريية

اجلامع املسـند الصـحيح املخترصـ مـن أمـور رسـول ا  صـىل ا  لليـه وسـل   (1

بــن إبــراهي  بــن املتــرية  وســننه وأيامــه أليب لبــد ا   حممــد ابــن إســاملي  

اجلعفــب البخــاريو رقيــق: حممــد زهــري بــن نــار النــارو ط: دار طــوق 

 هـ.2211النجاةو ط: األوىل سنة: 

سنن الدار قينب لعل بن لمر الدار قينبو وبويله التعليق املتنـب لـىل الـدار    (20

ــق: اــعيب  ــاديو رقي ــب حممــد اــمس احلــق العظــي  آب ــب أليب اليي قين

أمحـد برهـومو ن لبد املنع  الببو لبد اللييـ  حـرز ا و األرناؤوطو حس

 م.1002 -هـ 2212لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت  -ط: م سسة الرسالة
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رشحم اإلملام بلحاديث األحكام شبن دقيق العيد أيب الفتح تقب الدين حممد بن   (22

 لل بن وهب القشرييو حققه وللق لليه وخـرج أحاديلـه: حممـد خلـو 

 م.1001 -هـ 2230سورياو ط: اللانية سنة: -و ط: دار النوادرالعبد ا 

صحيح مسل  )املسمى املسند الصحيح املختصـر بنق  العدل لـن العـدل إىل   (21

رسول ا  صىل ا  لليه وسل ( أليب احلس   مسل  بـن احلجـاج القشـريي 

 النيسابوري و ط: دار طيبة.

إبـراهي  بـن اويـايب البسـتبو غريب احلديث أليب سليامن محـد بـن حممـد بـن   (23

حققه: لبد الكري  إبراهي  التربـاويو وخـرج أحاديلـه: لبـد القيـوم لبـد 

 م.2131-هـ 2201دمشقو ط: سنة –رب النببو ط: دار الفكر

 احلاك  النيسـابوريو املستدرك لىل الصحيح  أليب لبد ا  حممد بن لبد ا   (22

لعراقب   أماليهو واملنـاوي   الوهبب   التلخيىلو واملييانو وا مع تضمينا

ظي  القدير وغريه  من العلام  األجال و دراسـة ورقيـق: مصـيفى لبـد 

لبنــــانو ط: اللانيــــة -بــــريوت-القــــادر ليــــاو ط: دار الكتــــب العلميــــة

 م.1001-هـ 2211سنة:

مسند اإلمام أمحد بن حنب  أليب لبد ا  أمحد بن حممد بن حنب  بن هـالل بـن   (23

لــادل مراــدو وآخــرونو  -قيــق: اــعيب األرنــ وطأســد الشــيباينو ر

إرشا : د. لبــد ا  بــن لبــد املحســن الرتكــبو ط: م سســة الرســالةو ط: 

 م. 1002 -هـ 2212األوىل سنة: 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

 .رابًعا: أصول الفقه
اإلهباج   رشحم املنهاج )رشحم لىل منهاج الوصول إىل لل  األصول للقـايض   (21

وولد  تـاج الـدين لبـد الوهـاب البيضاوي( لعل ابن لبد الكا  السبكبو 

بن لل السبكبو دراسـة ورقيـق: د. أمحـد مجـال اليميمـبو د. نـور الـدين ا

ــا   ــار صــترييو ط: دار البحــود والدراســات اإلســالمية وإحي ــد اجلب لب

 م .1002 -هـ 2212الرتادو ط: األوىل سنة: 

قيـق: إجابة السائ  رشحم بتية اىلم  ملحمد بن إساملي  األمـري الصـنعاينو ر   (21

حسـ  بــن أمحــد الســياغبو د. حسـن حممــد مقبــويل األهــدلو ط: م سســة 

الــيمنو ط:  -صــنعا  -لبنــانو مكتبــة اجليــ  اجلديــدة -بــريوت -الرســالة

 م.2133 -هـ 2203اللانية سنة: 

اإلحكام   أصول األحكام لعل بن حممد اىلمديو للَّـق لليـه الشـيخ: لبـد    (23

 -هــ 2212ياضو ط: األوىل سـنة: الر -الرزاق لفيفبو ط: دار الصميعب

 م.1003

إحكام الفصول   أحكـام األصـول أليب الوليـد سـليامن بـن خلـ  البـاجبو    (21

بنتـازيو -رقيق ودراسة: أ.د. لمران لل أمحد العريبو ط: جامعة املرقب

 م.1003ط: األوىل سنة: 

الوظا  ط:دار  واإلمجال   الفقه اإلسالمب أ.د. حممد إبراهي  احلفناويو البيانأثر    (10

 م.2111 -هـ 2221املنصورةو ط: األوىل سنة: –لليبالة والنشـر والتوزيع



 

(117)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

إرااد الفحول إىل رقيق احلق من لل  األصـول ملحمـد بـن لـل الشـوكاينو    (12

رقيق وتعليق: أيب حفىل سامب بن العـريب األثـريو ط: دار الفضـيلةو ط: 

 م .1000 -هـ 2212األوىل سنة: 

  الكتاب والسنة وأثرها   اشستنباط أ.د. أسامة حممد لبـد أسباب اإلمجال    (11

 -هــــ 2222القـــاهرةو ط: األوىل ســـنة : –ط: دار الفـــتح  والعظـــي  محـــية

 م.2112

األرسار   األصول والفرون   تقوي  األدلة أليب زيد لبيـد ا  بـن لمـر بـن    (13

ــواط ــد ا  الع ــق لب ــود توظي ــق: د. حمم ــة ورقي ــدبويو دراس ــى ال ل ليس

لـامنو ط:  -الرظالبو ط: وزارة األوقا  والش ون واملقدسات اإلسالمية

 م.2111 -هـ 2210األوىل سنة:

اإلاارات اإلهلية إىل املباحث األصـولية لـنج  الـدين أيب الربيـع سـليامن بـن    (12

لبد القوي بن لبد الكـري  اليـو و ألـد  للنشــر: أبـو لاصـ   حسـن بـن 

القـاهرةو ط: األوىل سـنة:  -احلديلـة لباس بن قيـبو ط: ميبعـة الفـروق

 م.1001 -هـ 2213

األابا  والنظائر لتاج الدين لبد الوهاب بـن لـل بـن لبـد الكـا  السـبكبو    (13

ــب  ــد املوجــودو لــل حممــد معــوضو ط: دار الكت ــق: لــادل أمحــد لب رقي

 م.2112 -هـ 2222العلميةو ط: األوىل سنة:

 لعل بن حممد البيدوي  "صولمعرظة األ إىلكني الوصول  "أصول البيدوي    (11



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

ــن  ــيدوي للحــاظع قاســ  ب ــث أصــول الب ــب وهبامشــه ختــرييف أحادي احلنف

قيلوبتـــا احلنفـــب ويليـــه أصـــول الكرخـــب مـــع ذكـــر أمللتهـــا ونظائرهـــا 

واواهدها من اإلمام نج  الدين أيب حفىل لمر بن أمحد النسفبو ط: مري 

  حممد كتب خانة.

د بـن أيب سـه  الرسخســبو حقـق ب أليب بكر حممد بن أمحــأصول الرسخس   (11

أصــوله: أبــو الوظــا األظتــاينو لنيــه بنرشــ  جلنــة إحيــا  املعــار  العلامنيــة 

 لبنان . -بريوت  -بحيدر آباد الدكن باهلندو دار املعرظة

أصــول الشــايش لنظــام الــدين أيب لــل أمحــد بــن حممــد بــن إســحاق الشــايش    (13

ــد  ــايش  ملحم ــدة احلــوايش رشحم أصــول الش ــه لم ــن وهبامش ــي  احلس ظ

ــب  ــيلو ط: دار الكت ــد اول ــد ا  حمم ــوهبو  ــبيه وصــححه: لب الكنك

 م.1003هـ ـ 2212لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت -العلمية

أصول الفقه أليب اللنا  حممود بـن زيـد الالمشــب احلنفـب املاتريـديو رقيـق:    (11

 م.2113لبد املجيد تركبو ط: دار الترب اإلسالمبو ط: األوىل سنة: 

أصول الفقه لشمس الدين حممد بن مفلح املقدي احلنبلو حققه وللق لليه    (30

 -السـعودية -وقدم لـه: د. ظهـد بـن حممـد السـدحانو ط: مكتبـة العبيكـان

 م.2111 -هـ2210الرياضو ط: األوىل سنة: 

 اإلمام   بيان أدلة األحكام لعي الدين لبد العييي بـن لبـد السـالم السـلمبو   (32

 –المية ـشائر اإلسـةو ط: دار البـتار بن غربيـوان خمـ: ر قيقـة ورـدراس



 

(113)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 م.2131 -هـ 2201بريوتو ط: األوىل سنة: 

إيضاحم املحصول من برهان األصول أليب لبد ا  حممد بن لل بـن لمـر بـن    (31

حممد التميمب املازريو دراسة ورقيق: أ.د. لامر اليـالببو ط: دار التـرب 

 م .1002سنة:  بريوتو ط: األوىل -اإلسالمب

اليركشـب  البحر املحيط   أصول الفقه بدر الدين حممد بن هبادر بن لبد ا    (33

الشاظعبو قام بتحرير  الشيخ :لبد القادر لبد ا  العـاينو وراجعـه د:لمـر 

 -هـــ 2223ســليامن األاــقرو ط: دار الصــفوة بالتردقــةو ط: اللانيــة ســنة: 

 م .2111

بن لبد احلميد األسمنديو حققه وللـق لليـه:  بول النظر   األصول ملحمد   (32

د. حممــد زكــب لبــد الــربو ط: مكتبــة دار الــرتاد القــاهرة وط: األوىل ســنة 

 م.2111 -هـ 2221

بــن لبــد ا   الربهــان   أصــول الفقــه إلمــام احلــرم  أيب املعــايل لبــد امللــن   (33

 لبد العظي  الديبو ط: دار األنصار بالقاهرة. اجلوينبو رقيق: د.

بيان املختصـر رشحم خمتصـر ابن احلاجب لشمس الدين أيب اللنـا  حممـود بـن    (31

املدينـة  -لبد الرمحن األصبهاينو رقيق د. حممـد مظهـر بقـاو ط: دار املـدين

 م.2131 -هـ 2201املنورةو ط: األوىل سنة: 

ــادي ـالتبصــ   (31 ــريوز آب ــل الف ــن ل ــراهي  ب ــه أليب إســحاق إب رة   أصــول الفق

 -حه وحققه: د. حممد حسن هيتو و ط: دار الفكر دمشقالشريازي و رش



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (114)
 
 م .2133-هـ 2203سورية تصوير سنة:  

التحبري رشحم التحرير   أصول الفقه لعال  الدين أيب احلسن لل بن سـليامن    (33

املرداوي احلنبلو رقيق: د. لبد الرمحن اجلربينو د. لوض القرينو د. أمحد 

 -هـــ 2212الريــاضو ط: ســنة  -ة الســـراحمو ط: مكتبــة الراــد الســعودي

 م.1000

التحريــر   أصــول الفقــه اجلــامع بــ  اصــيالحب احلنفيــة والشــاظعية لكــامل    (31

الدين حممد بن لبد الواحد بن لبد احلميـد بـن مسـعود السـيواي الشـهري 

اشسـكندري احلنفـب و ط :ميبعـة مصـيفى البـايب احللبـب  "ابـن اهلـامم"بـ

 هـ.2332بمرص سنة 

نقول وهتويب للـ  األصـول لعـال  الـدين أيب احلسـن لـل بـن سـليامن امل ررير   (20

املــرداوي الدمشــقب الصــاحلب احلنــبلو تقــريع: لبــد ا  بــن لبــد العييــي بــن 

لقي و رقيق: لبد ا  هاا و د. هشام العريبو ط: وزارة األوقـا  والشـ ون 

 م. 1023 -هـ  2232قيرو ط: األوىل سنة  -اإلسالمية

ـــة امل   (22 ــن رف ــى ب ـــا حيي ـــول أليب زكـريـ ـــهى األصـ ـــر منت ســـ ول اـــرحم خمتصـ

رســالة "مـــوسى الـــرهوين و دراســة ورقيــق: اهلــادي بــن احلســ  اــبيل و 

كليـة الشــريعة والدراسـات اإلسـالمية سـنة  -جامعة أم القـرى "دكتورا 

 م.2113 -هـ2221

 لي  اإلبياريول بن إسامـول الفقه لعالتحقيق والبيان   رشحم الربهان   أص    (21



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

دراسة ورقيق: د. لل بن لبد الرمحن بسام اجليائريو ط: وزارة األوقا   

 م.1023 -هـ 2232والشئون اإلسالمية بقيرو ط: األوىل سنة: 

بجمع اجلوامـع  تشني  املسامع لبدر الدين حممد بن هبادر لبد ا  اليركشـب   (23

عيييو د. لبد ا  ربيـعو لتاج الدين السبكبو دراسة ورقيق: د. سيد لبد ال

ط: مكتبة قرطبة للبحث العلمبو وإحيا  الـرتاد اإلسـالمب القـاهرةو ط: 

 م.2111 -هـ 2221اللاللة سنة: 

التقريــب واإلراــاد )الصــتري( أليب بكــر حممــد بــن حممــد الييــب البــاقالينو    (22

رقيق: د. لبد احلميد بن لـل أبـو زنيـدو ط: م سسـة الرسـالةو ط: اللانيـة 

 م.2113-هـ 2223سنة 

التقرير والتحبري رشحم شبن أمري احلاج لىل التحرير لل  األصول اجلـامع    (23

ب  اصيالحب احلنفية والشاظعية ملحمد بن لبد الواحد بن لبد احلميـد 

الســيواي ثــ  الســـكندري كــامل الــدين ابـــن اهلــامم احلنفــبو  ـــبيه 

بـريوت  -وصححه: لبد ا  حممود حممد لمرو ط: دار الكتـب العلميـة

 م .2111 -هـ 2221لبنانو ط: األوىل سنة:  –

تقوي  األدلة   أصول الفقه أليب زيد لبيد ا  بـن لمـر بـن ليسـى الـدبوي    (21

 -احلنفبو قدم له وحققه: خلي  حمب الدين امليسو ط: دار الكتـب العلميـة

 م .1002 -هـ 2221لبنان و ط: األوىل سنة  -بريوت

 مام احلرم  أيب املعايل لبد امللن بن لبد ا  بن التلخيىل   أصول الفقه إل (21



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

يوس  اجلوينبو رقيق: د. لبد ا  جو  النيبايلو ابري أمحد العـريو ط: دار 

مكــة املكرمــةو ط:  -لبنــانو مكتبــة دار البــاز  -بــريوت -البشــائر اإلســالمية

 م .2111 -هـ 2221األوىل سنة: 

فو  بـن أمحـد بـن احلسـن الكلـوزاين التمهيد   أصول الفقه أليب اوياب حم   (23

 -احلنبلو دراسة ورقيق: د. حممد بن لل بن إبراهي و ط: م سسـة الريـان

مكـة املكرمـةو ط: اللانيـة سـنة:  -لبنانو املكتبة املكيـة السـعودية  -بريوت 

 م.1000 -هـ 2212

احلسينب احلنفـب  "أمري  باداا "تيسري التحرير رشحم ملحمد أم  املعرو  بـ   (21

وراساين البخاري املكب لىل كتاب التحريـر   أصـول الفقـه اجلـامع بـ  ا

اصيالحب احلنفية والشاظعية لكامل الدين حممد بن لبـد الواحـد ابـن لبـد 

األســكندري احلنفــبو ط: دار  "ابــن يــام"احلميــد بــن مســعود الشــهري بـــ

 لبنان . -بريوت  -الكتب  العلمية

معاقـد الفصـول لعبـد املـ من بـن لبـد تيسري الوصول إىل قوالـد األصـول و   (30

بــن ااحلـق البتــدادي احلنـبل رشحم د. لبــد ا  بـن صــالح الفـوزانو ط: دار 

 هـ.2232اململكة العربية السعوديةو ط: الرابعة سنة:  -اجلوزي

جامع األرسار   رشحم املنار )للنسـفب( ملحمـد بـن حممـد بـن أمحـد الكـاكبو    (32

األظتـاينو ط: مكتبـة نـيار مصـيفى رقيـق: د. ظضـ  الـرمحن لبـد التفـور 

 م.1003 -هـ 2211اململكة العربية السعودية ط: اللانية سنة: -الباز



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

حااية ابن القي  اجلوزية لىل لون املعبود رشحم سـنن أيب داودو رقيـق: لبـد    (31

املدينـة املنـورةو ط: اللانيـة سـنة :  -الرمحن حممد للامنو ط : املكتبة السلفية

 م.2113 -هـ2333

ااية العيار لىل مجع اجلوامع حلسن العيار لـىل رشحم اجلـالل املحـل لـىل ح   (33

مجع اجلوامع شبن السبكبو وهبامشه تقرير: لبد الرمحن الرشبينب لىل مجـع 

اجلوامع لإلمام ابن السبكب مع تقريرات: حممد لل بن حس  املالكبو ط: 

 لبنان.-بريوت-دار الكتب العلمية

الوليد سليامن بن خل  البـاجب األندلســبو رقيـق: احلدود   األصول أليب    (32

 بريوت. –لبنان  -د.  نييه محادو ط: م سسة اليغبب

حــ  الُعقــد والُعقــ    رشحم خمتصـــر منتهــى الســ ل  واألمــ   لــركن الــدين    (33

احلسن بن حممد بـن رشظشـا  األسـرتباذي املوصـلو دراسـة ورقيـق: لبـد 

بـن حممـد ابـن لـل بـاروم )رسـالة الرمحن بن خممد بن لاي  القرينو لـل 

كليـة الشــريعة والدراسـات اإلسـالمية ســنة  -دكتـورا ( جامعـة أم القـرى

 م.1000 -هـ 2212

 الردود و النقود رشحم خمترص ابن احلاجب ملحمد بن حممود بن أمحد البابرت     (31

 احلنفبو دراسة ورقيق:  ي  ا  بن صالح بن لون العمريو ط: مكتبة 

 م.1003 -هـ 2211ضو ط: األوىل سنة: الريا -الراد

 احلاجب لن خمترص ابن احلاجب لتاج الدين لبد الوهاب بن لل بن رظع     (31



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (111)
 

لبد الكا  بن متام السبكبو رقيـق: لـل حممـد معـوضو لـادل أمحـد لبـد 

-هــ2221بـريوتو ط: األوىل سـنة:  -لبنـان  -املوجودو ط: لا  الكتـب 

 م .2111

ــيح ا   (33 ــن تنق ــاب ل ــع النق ــة رظ ــن طلح ــل ب ــن ل ــل حســ  ب لشــهاب  أليب ل

ــة  ـــراحمو ط : مكتب ــد الس ــن حمم ــق: أمحــد ب الرجراجــب الشواــاوي و رقي

 م.1002 -هـ 2213الرياضو ط: األوىل سنة:  -الراد

رو ة النا ر وجنة املنا ر   أصول الفقه لىل موهب اإلمام أمحد بـن حنبـ     (31

 -لبنـان  -و ط: دار الكتـبملوظق الدين لبد ا  بن أمحد ابن قدامة املقـدي

 م.2132 -هـ 2202بريوتو ط: األوىل سنة: 

سواد النا ر واقائق الروض النـارض   أصـول الفقـه لعـال  الـدين الكنـاين    (10

ــر )رســالة  ــن محــية العف ــن حســ  ب ــق ودراســة: محــية ب العســقالينو رقي

 كلية الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية -دكتورا ( جامعة امللن لبد العييي

 م.2111 -هـ 2311بمكة املكرمة سنة: 

رشحم التلــويح لــىل التو ــيح ملــتن التنقــيح   أصــول الفقــهو ط: دار الكتــب    (12

 لبنان . -بريوت  -العلمية

رشحم تنقــيح الفصــول   اختصــار املحصــول   األصــول لشــهاب الــدين أيب   (11

 لبنان . -بريوت  -العباس أمحد بن إدريس القرا و ط: دار الفكر

 د بن ـن أمحـن بـ  بن حسـوســول ليــ  األصـلــسول إىل لــاية الـغرحم ـا    (13



 

(111)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

و دراسـة ورقيـق: أمحـد "ابن املربد"لبد اهلادي احلنبل الدمشقب الشهري بـ

لبنـانو ط: األوىل  -بريوت  -بن طرقب العنييو ط: دار البشائر اإلسالميةا

 م .1000 -هـ  2212سنة: 

وامـع جلـالل الـدين السـيوطبو رقيـق: رشحم الكوكب الساطع نظ  مجـع اجل   (12

 م .1000 -هـ2210أ.د. حممد إبراهي  احلفناويو ط: مكتبة اإليامن سنة: 

ر التحريــر أو املختــرب املبتكــر رشحم ـخمتصــ "رشحم الكوكــب املنــري املســمى بـــ   (13

ملحمد بن أمحد بن لبد العييي بن لل الفتـوحب  "املختصـر   أصول الفقه

و رقيق: د. حممـد الـيحيلو د. نييـه محـادو "ن النجاراب"احلنبل املعرو  بـ

 م .211 -هـ2223الرياض سنة:  -ط: مكتبة العبيكان 

ــحاق إبــراهي  الشــريازي حققــهو وقــدم لــهو وو ــع رشحم    (11 اللمــع أليب إس

ظهارسـه: لبـد املجيـد تركــبو ط: دار التـرب اإلسـالمبو ط: األوىل ســنة: 

 م.2133 -هـ 2203

ج  الدين أيب الربيع سليامن بن لبـد القـوي بـن لبـد رشحم خمتصـر الرو ة لن  (11

الكري  بن سعيد اليو و رقيق :د. لبد ا  بـن لبـد املحسـن الرتكـبو ط: 

 م.2113-هـ2221لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت -م سسة الرسالة 

رشحم خمترص املنتهى األصويل أليب لمرو للامن ابـن احلاجـب املـالكب رشحـه    (13

ن لبد الرمحن اإلجيب مع حااية سعد الدين التفتـازاين و القايض لضد الدي

وحااية الشـري  اجلرجاين و وحااية حسـن اهلـروي الفنـاري و وحااـية 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 

حممــد أيب الفضــ  الــوراقب اجليــياويو رقيــق: حممــد حســن حممــد حســن 

لبنـــان وط: األوىل ســـنة:  -بـــريوت -إســـاملي و ط: دار الكتـــب العلميـــة

 م.1002 -هـ 2212

 أصول الفقه أليب يعىل حممد بن احلسـ  بـن حممـد بـن خلـ  بـن العدة     (11

ط:  الفرا و رقيق: د. أمحد بن لل بن سري املباركبو بدون ذكر ميبعة و

 م.2110 -هـ 2220اللانية سنة:

التيث اهلامع لويل الدين أيب زرلـة أمحـد بـن أمحـد بـن لبـد الـرحي  العراقـب    (10

د الوهاب بن لل السبكب و رقيق: رشحم مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين لب

ــريوت -حممــد تــامر حجــازيو ط: دار الكتــب العلميــة لبنــان ســنة:  -ب

 م.1002 -هـ 2213

الفائق   أصول الفقه لصفب الدين حممد بن لبد الرحي  بن حممـد األرمـوي    (12

 -بـريوت -اهلندي الشاظعبو رقيق: حممود نصارو ط: دار الكتب العلميـة

 لبنانو ط: األوىل.

ظتح التفـار برشـحم املنـار املعـرو  بــ)مشكاة األنـوار   أصـول املنـار( لـيين    (11

احلنفبو ولليه بع  حوايش لبد  "ابن نجي "الدين بن إبراهي  الشهري بـ

الــرمحن البحــراوي احلنفــب املصـــريو ط: ميبعــة مصــيفى البــايب احللبــب 

 هـ.2333وأوشد  بمصـرو ط: األوىل راجعها: حممود أبو دقيقة سنة

 ية بن حممد ـد بن محـدين حممــرائع لشمس الـدائع   أصول الشـول البـظص    (13



 

(317)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــق: حممــد حســ  حممــد حســن إســاملي و ط: دار  ــاري الرومــبو رقي الفن

 م.1001 -هـ 2211لبنان و ط: األوىل سنة: -بريوت -الكتب العلمية

الفصول   األصول ألمحـد بـن لـل الـرازي اجلصـاصو دراسـة ورقيـق: د.    (12

 -هــ 2222ي  جاس  النميشـو ط: مكتبـة اإلراـادو ط: اللانيـة سـنة: لج

 م .2112

الفوائد السنية   رشحم األلفية لشمس الدين حممد بن لبد الـدائ  الربمـاويو    (13

رقيــق :لبــد ا  رمضــان موســىو ط: مكتبــة التوليــة اإلســالمية للتحقيــق 

مكتبــة دار مجهوريــة مصـــر العربيــةو  -اجليــية  -والنشــر والبحــث العلمــب

اململكــة العربيــة الســعوديةو ط: األوىل ســنة:  -املدينــة النبويــة  -النصــيحة

 م.1023 -هـ  2231

ظواتح الرمحوت لعبد العل حممد بن نظام الدين األنصاري اللكنـوي بشــرحم    (11

مسل  اللبوت   ظرون احلنفية ملحب ا  بن لبد الشكور البهاري و رقيق: 

لبنـان و ط:  -بـريوت  -و ط: دار الكتب العلميـة لبد ا  حممود حممد لمر

 م.1001 -هـ2213األوىل سنة 

ــار    (11 ــد اجلب ــن لب ــن حممــد ب ــر منصــور ب ــة   األصــول أليب املظف قواطــع األدل

ــة  ــد ا  بــن حــاظع بــن أمحــد احلكمــبو ط: مكتب الســمعاينو رقيــق: د. لب

 م.2113 -هـ 2221الرياضو ط: األوىل سنة:  -التوبة

     للمب األصول ـق األمــر رقيـصول)خمتصـول ومعاقد الفـقوالد األص    (13



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 

اجلدل( لصفب الدين لبد امل من بن كامل الدين بـن لبـد احلـق البتـدادي و

احلنبلو رقيق وتعليق: د. لـل لبـاس احلكمـبو ط: مركـي إحيـا  الـرتاد 

ــة -اإلســالمب ــة املكرم ــنة  -مك ــة الســعوديةو ط: األوىل س ــة العربي اململك

 م.2133-هـ2201

الكا  رشحم البـيدوي حلسـام الـدين حسـ  بـن لـل بـن حجـاج السـتناقبو    (11

الريـاضو  -دراسة ورقيق: ظخر الدين سيد حممد قانهو ط: مكتبة الراـد

 م.1002 -هـ 2211ط: األوىل سنة: 

كش  األرسار لن أصول ظخر اإلسالم البـيدوي لعـال  الـدين لبـد العييـي    (30

ه: لبـد ا  حممـود حممـد لمـرو ط: دار بن أمحـد البخـاريو و ـع حوااـيا

 م .2111 -هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت  -الكتب العلمية

ــن أمحــد    (32 ــد ا  ب ــار أليب الربكــات لب كشــ  األرسار رشحم املصــن  لــىل املن

مع رشحم نور األنـوار لـىل املنـار ألمحـد  "حاظع الدين النسفب"املعرو  بـ

حلنفــــب الصــــديقب املبهــــوي املعــــرو  بــــن أيب ســــعيد بــــن لبيــــد ا  اا

لبنانو ط: األوىل سـنة:  -بريوت  -و ط: دار الكتب العلمية "مالجيون"بـ

 م .2131 -هـ 2201

لباب املحصول   لل  األصول للعالمة احلس  بن راـيق املـالكبو رقيـق:    (31

حممد غيايل لمـر جـايبو ط: دار البحـود للدراسـات اإلسـالميةو وإحيـا  

 م.1002 -هـ 2211اراتو ط: األوىل سنة: اإلم -الرتاد 



 

(313)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

املحصــول   أصــول الفقــه أليب بكــر بــن العــريب املعــاظري املــالكبو رقيــق:    (33

ــدري  ــل الي ــ  ل ــارق -حس ــودةو ط: دار البي ــعيد ظ ــنة  -س ــامنو ط: س ل

 م.2111 -هـ 2210

املحصــول   للــ  أصــول الفقــه لفخــر الــدين حممــد بــن لمــر بــن احلســ     (32

قيق: د. طه جابر ظياض العلواينو ط: م سسـة  بـريوت الرازيو دراسة ور

 لبنان. -

املخترص   أصول الفقه لىل موهب اإلمام أمحـد بـن حنبـ  لعـال  الـدين أيب    (33

احلسن لـل بـن حممـد بـن لـل بـن لبـاس بـن اـيبان الـبعل ثـ  الدمشـقب 

و رقيـق: د. حممـد مظهـر بقـاو ط: مركـي "ابن اللحـام"احلنبل  املعرو  بـ

ــا ــة ســنة:  -  الــرتاد اإلســالمب إحي  -هـــ 2211مكــة املكرمــةو ط: اللاني

 م.1002

ر منتهـى السـ ل واألمـ    للمـب األصـول واجلـدل جلـامل الـدين أيب ـخمتص   (31

و دراســة "ابــن احلاجــب"لمــرو لــلامن بــن لمــر بــن أيب بكــر املعــرو  بـــ

: لبنانو ط: األوىل سنة -بريوت -ورقيق: د. نوير محادوو ط: دار ابن حيم

 م.1001 -هـ 2211

موكرة   أصول الفقه ملحمد األم  بن حممد املختـار الشـنقييبو ط: مكتبـة    (31

 املدينة املنورة. –العلوم واحلك  

 ه ـقه ملالخسـروو  ولليـول الفـول   أصـاة الوصـمرآة األصول   رشحم مرق    (33



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (314)
 

 م .1003حااية لالزمرييو ط: املكتبة األزهرية للرتادو ط: سنة 

ستصــفى مــن للــ  األصــول أليب حامــد حممــد بــن حممــد التــيايلو دراســة امل   (31

 ورقيق: د. محية بن زهري حاظع بدون ذكر طبعة.

املسودة   أصول الفقه ىلل تيمية: أيب الربكات لبد السالم بن تيميةو وولـد     (10

أيب املحاسن لبد احللي  بن لبد السالمو وحفيد  أيب العباس أمحد بـن لبـد 

لبـد السـالم و رقيـق وتعليـق: د. أمحـد بـن إبـراهي  بـن لبـاس احللي  ابن 

 م.1002 -هـ 2211الرياضو ط: األوىل سنة:  -الوريو ط: دار الفضيلة

املعتمــد   أصــول الفقــه أليب احلســ  حممــد بــن لــل بــن الييــب البصـــري    (12

 املعتييلو رقيق: حممد محيد ا و حممد بكرو حسن حنفبو ط:املعهد العلمب

  م.2112 -هـ 2332دمشق سنة:–سـب للدارسات العربية الفرن 

مفتاحم الوصول إىل بنا  الفرون لىل األصول ويليـه كتـاب ملـارات التلـط      (11

األدلة  أليب لبـد ا  حممـد بـن أمحـد احلسـينب التلمسـاينو دراسـة ورقيـق: 

 -مكــة املكرمــةو م سســة الريــان -حممــد لــل ظركــوسو ط: املكتبــة املكيــة

 م .2113 -هـ 2221نانو ط: األوىل سنة: لب -بريوت

 و احلسن لل بن حممد  اىلمدي منتهى السول   لل  األصول لسي  الدين أيب     (13

ويليـه رصـي  املـلمول مـن للــ  األصـول )خمتصــر إراـاد الفحــول ( أليب 

الييب صديق بن حس  القنـوجب البخـاريو رقيـق وتعليـق: أمحـد ظريـد 

 ة: ـانو ط: األوىل سنــلبن –روت ــبي -يةـلمـالع بــديو ط: دار الكتــامليي



 

(311)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 م.1003 -هـ 2212

املواظقــات أليب إســحاق إبــراهي  بــن موســى بــن حممــد اللخمــب الشــاطببو    (12

تقدي : بكـر بـن لبـدا  أبـو زيـدو رقيـق وتعليـق: أبـو لبيـدة مشـهور بـن 

 -اُوـرَب -اململكة العربية السـعودية -حسن بن آل سلامنو ط: دار ابن لفان

 م.2111 -هـ 2221العقربيةو ط: األوىل سنة: 

مييان األصول   نتائيف العقول    أصول الفقـه لعـال  الـدين اـمس النظـر    (13

أيب بكر حممد بن أمحد السمرقنديو دراسة ورقيق: لبد امللن لبد الـرمحن 

ريعة ـكليــة الشــ -أســعد الســعدي )رســالة دكتــورا ( جامعــة أم القــرى

 م .2132 -هـ2202سنة:  والدراسات اإلسالمية

هداية العقـول إىل غايـة السـول   للـ  األصـول للحسـ  بـن املنصـور بـا     (11

 هـ.2202القاس  بن حممدو ط:املكتبة اإلسالميةو ط:اللانية سنة: 

ــن    (11 ــاس أمحــد ب ــدين أيب العب ــائس األصــول   رشحم املحصــول لشــهاب ال نف

و دراسـة "القـرا "بــي  املشهور إدريس بن لبد الرمحن الصنهاجب املرص

املوجـودو ولـل حممـد معـوضو ط: مكتبـة نـيار  رقيق: لادل أمحـد لبـدو

 م .2113 -هـ2221مصيفى  البازو ط: األوىل سنة: 

هناية السول   رشحم منهاج األصول للقايض نار الدين بن لمر البيضـاوي   (13

جلامل الدين لبد الرحي  بن احلسن اإلسنوي الشاظعبو ومعه حااـية سـل  

 الوصول لشـرحم هناية السول ملحمد بخيه املييعبو ط: لا  الكتب .



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 
هناية الوصول إىل لل  األصول ملظفر الـدين أمحـد بـن لـل السـالاتو دراسـة   (11

ورقيق: سعد بن غريـر بـن مهـدي السـلمب) رسـالة دكتـورا (و جامعـة أم 

 م.2133 -هـ 2203كلية الشـريعة والدراسات الشـرلية سنة  -القرى

ــ  (200 ــرحي  هناي ــد ال ــن لب ــة األصــول لصــفب الــدين حممــد ب ة الوصــول إىل دراي

األرموي اهلنديو رقيق: د. صالح بن سليامن أليوس و د. سـعد بـن سـا  

مكـة  -اململكة العربيـة السـعودية  -السويحو ط: مكتبة نيار مصيفى الباز

 م.2111 -هـ 2221املكرمة و ط: اللانية سنة: 

 الوظـا  لـل بـن لقيـ  بـن حممـد بـن لقيـ  الوا ح   األصول الفقـه أليب   (202

البتدادي احلنبلو رقيق: د. لبد ا  بن لبد املحسن الرتكـبو ط: م سسـة 

 م.2111 -هـ 2210لبنان و ط: األوىل سنة:  -بريوت  -الرسالة

الوصول إىل األصول أليب الفتح أمحد بن لل بن برهان البتـداديو رقيـق:    (201

ــة املعــار يــدند. لبــد احلميــد لــل أبــو ز اململكــة  -الريــاض -و ط: مكتب

 م.2133 -هـ 2203العربية السعوديةو ط: سنة: 

 .خامًسا: الفقه المذهبي
 .أوًلا: الفقه الحنفي

اشختيار لتعليـ  املختـار لعبـد ا  بـن حممـود بـن مـودود املوصـل احلنفـبو    (203

 بريوت. –تعليق: حممود أبو دقيقة و ط: دار الكتب العلمية 

وهبامشه "ابن نجي  "لرائق رشحم كني الدقائق ليين الدين الشهري بـالبحر ا   (202

ابـن "احلوايش املسام  منحة اوالق لىل البحر الرائق ملحمد أم  الشـهري بــ



 

(311)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 -و ط: املكتبـة العلميـة "اليـوري"مـع تكملـة حممـد الشـهري بــ "لابدين

 هـ.2322القاهرةو ط: األوىل سنة: 

ع لعال  الدين أيب بكر بن مسـعود الكاسـاين بدائع الصنائع   ترتيب الرشائ   (203

هــ 2201لبنانو ط: اللانية سـنة:  -احلنفبو ط: دار الكتب العلمية بريوت 

 م .2131 -

البناية رشحم اهلداية ملحمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلس  املعرو     (201

احلنفبو رقيق: أيمن صالح اعبانو ط: دار الكتب  "بدر الدين العينب"بـ

 م. 1000 -هـ  2210لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت –علمية ال

تبي  احلقائق رشحم كني الدقائق لفخر الدين للامن بن لل الييلعب احلنفبو    (201

لبنان لن امليبعة الكربى األمريية ببـوشق مصــر  -بريوت -ط: دار املعرظة

 هـ .2322املحميةو ط: األوىل سنة: 

–بـريوت  -لسمرقنديو ط: دار الكتب العلميـةرفة الفقها  لعال  الدين ا   (203

 م.2132 -هـ 2203لبنانو ط: األوىل سنة: 

 ابن "رد املحتار لىل الدر املختار رشحم تنوير األبصار ملحمد أم  الشهري بـ    (201

 مع تكملة ابن لابدين لنج  امل ل و دراسة ورقيق: لادل أمحد "لابدين

اململكـة  -الرياض -الكتب  لبد املوجودو لل حممد معوضو ط: دار لا  

 م .1003 -هـ 2213العربية السعوديةو ط: سنة 

  "منالخسـرو"بـالدرر احلكام رشحم غرر األحكام ملحمد بن ظرامرز الشهري     (220



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 

احلنفب مع غنية ذوي األحكام   بتية درر احلكام أليب اوالص حسـن بـن 

 انة.لامد بن لل الوظائب الشـرنباليلو ط:ميبعة مري حممد كتب خ

ظتح القدير للكامل الدين حممد بـن لبـد الواحـد السـيواي ثـ  السـكندري    (222

احلنفــب لـىل اهلدايـة رشحم بدايـة املبتـدي لربهــان  "ابـن اهلـامم"املعـرو  بــ

الــدين لــل بــن أيب بكــر املرغينــاين ومــع نتــائيف األظكــار   كشــ  الرمــوز 

ه: لبـد واألرسار لشمس الدين أمحد بـن قـودرو للـق لليـه وخـرج أحاديلـ

لبنـانو ط:األوىل  -بريوت –الرزاق غالب املهديو ط: دار الكتب العلمية 

 م.1003-هـ 2212سنة: 

لبنـان سـنة:  -املبسوط لشمس الدين الرسخســبو ط: دار املعرظـة بـريوت    (221

 م.2131 -هـ 2201

جممع األهنر لعبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدلو بشـيخب زاد      (223

تقى األبحر إلبراهي  بن حممـد بـن إبـراهي  احللبـبو ومعـه الـدر   رشحم مل

العـال  "املنتقى   رشحم امللتقى ملحمد بن لل بن حممد احلصنب املعرو  بـ

 -و رقيــق: خليــ  لمــران املنصــورو ط: دار الكتــب العلميــة "احلفصــكب

 م.2113 -هـ 2221لبنانو ط: األوىل سنة:  –بريوت

لربهـان   -÷ -ه الـنعامين ظقـه اإلمـام أيب حنيفـة املحيط الربهـاين   الفقـ   (222

الدين أيب املعايل حممود بن أمحد بن لبد العييي بـن مـازة البخـاري احلنفـبو 

 –بريوت  -ديو ط: دار الكتب العلميةـب اجلنـري  سامـق: لبد الكـرقي



 

(311)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 م.1002 -هـ 2212لبنانو ط: األوىل سنة: 

ن مكــرم بــن اــعبان الكرمــاينو املســالن   املناســن أليب منصــور حممــد بــ   (223

دراسة ورقيق: د. سعود بـن إبـراهي  ابـن حممـد الرشـي  و ط: دار البشـائر 

 م.1003 -هـ 2212لبنان و ط: األوىل سنة: –بريوت  -اإلسالمية

املستصفى لعبد ا  بن أمحد النسـفب وهـو رشحم ملختصــر الفقـه النـاظع أليب    (221

عبـادات( دراسـة ورقيـق: القاس  حممـد بـن يوسـ  السـمرقندي )قسـ  ال

أمحــد ابــن حممــد بــن ســعد آل ســعد التامدي)رســالة دكتــورا ( جامعــة أم 

 هـ.  2231 -هـ 2232اململكة العربية السعودية  العام اجلامعب –القرى 

 .ثانًيا: الفقه المالكي
اشستوكار اجلامع ملواهب ظقها  املصار وللـام  القيـار ظـيام تضـمنه املوطـل    (221

واىلثـار ورشحم ذلـن كلـه باإلجيـاز واشختصـار أليب لمـر  من معاين الرأي

يوس  بن لبد ا  بن حممد بن لبد الرب النمري األندلسـبو رقيق: د. لبد 

حلـب  -بريوتو دار الـوغى -دمشق –املعيب أم  قلعجبو ط: دار قتيبة 

 م.1000 -هـ 2222القاهرةو ط: األوىل سنة: –

 الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بـن بداية املجتهد وهناية املقتصد أليب   (223

وهبامشـه السـبي   "ابـن راـد احلفيـد "راد القرطبب األندلسـب الشهريبــ

املراـــد إىل بدايـــة املجتهـــد وهنايـــة املقتصـــدو رشحم ورقيـــق: د. لبـــد ا  

 م.2113 -هـ 2221القاهرة ط: األوىل سنة: -العباديو ط: دار السالم



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (371)
 
د بن إدريس القرا و رقيق :أ. حممد أبـو خـري و الوخرية لشهاب الدين أمح   (221

 م .2112لبنانو ط: األوىل سنة:  -بريوت -ط: دار الترب اإلسالمب

ــع إدرار    (210 ــرا  م ــس الق ــن إدري ــاس أمحــد ب ــدين أيب العب الفــروق لشــهاب ال

الشـروق لىل أنوا  الفروق شبن الشاطو قدم له وحققه وللـق لليـه: لمـر 

: لبنــانو ط:األوىل ســنة-ريوتبــ-لرســالةحســن القيــام و ط: م سســة ا

 م.        1003-هـ2212

املدونة الكربى ملالن بن أنس األصبحب رواية سحنون بن سـعيد التنـوخب    (212

لن لبد الـرمحن ابـن القاسـ  ويليهـا مقـدمات ابـن راـد لبيـان مـا اقتضـته 

املدونة من األحكام أليب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن راـدو ط: دار الكتـب 

 م.2112 -هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:  -توبري -ةالعلمي

 .ثالًثا: الفقه الشافعي
أسنى امليالب رشحم روض اليالب أليب حييـى زكريـا األنصـاري الشـاظعب    (211

ر بجـوار ـوهبامشه حااية أيب العباس أمحد الرملو ط: امليبعة امليمنية بمص

 هـ.2323اجلامع األزهرو ط:سنة 

لشاظعبو رقيق: د. رظعه ظوزي لبـد امليلـبو ط: األم ملحمد بن إدريس ا   (213

 م.1002-هـ 2211دار الوظا  و ط: األوىل سنة: 

البيان   موهب اإلمـام الشـاظعب أليب احلسـ  حييـى بـن أيب اوـري بـن سـا     (212

 –ق: قاس  حممد النوريو ط: دار املنهاجـمنبو رقيـاظعب اليـراين الشـالعم



 

(377)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 م. 1000 -هـ2212جدةو ط: األوىل  سنة: 

ر املـيين أليب ـاحلاوي الكبري   ظقه موهب اإلمام الشاظعب وهو رشحم خمتصـ   (213

ريو رقيــق: لـل حممــد ـاحلسـن لـل بــن حممـد بـن حبيــب املـاوردي البصـ

 –بــريوت  -معــوضو لــادل أمحــد لبــد املوجــودو ط: دار الكتــب العلميــة

 م.2112-هـ  2222لبنانو ط: األوىل سنة: 

املتقـ  لإلمـام النـوويو إرشا : زهـري الشـاويشو رو ة اليالب  ولمدة    (211

 م .2133 -هـ 2203بريوت و ط: اللانية سنة:  -ط: املكتب اإلسالمب

كفاية األخيار   ح  غاية اشختصار لتقب الدين أيب بكر بن حممد احلسينب    (211

احلصنبو الدمشقبو الشاظعبو  رقيق وتعليـق: لـل لبـد احلميـد بليجـب 

 -هــ 2221دمشـقو ط: األوىل سـنة: –ط: دار اوري وحممد وهبب سليامنو

 م.2112

املجمون رشحم املهوب للشريازي أليب زكريا حمب الدين بن رش  النـوويو    (213

اململكـة العربيـة  -جـدة –رقيق: حممد نجيب املييعبو ط: مكتبة اإلرااد 

 السعودية.

ن إسـاملي  خمتصـر امليين   ظرون الشاظعية أليب إبراهي  إساملي  بن حييى ب   (211

املصـري امليينو و ع حواايه: حممد لبـد القـادر اـاه و ط: دار الكتـب 

 م.2113 -هـ2221لبنان و ط: األوىل سنة: -بريوت -العلمية

 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (371)
 

 .رابًعا: الفقه الحنبلي
اإلنصا    معرظة الراجح من اوال  لىل موهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـ     (230

محد  املرداوي السعدي احلنـبلو لعال  الدين أيب احلسن لل بن سليامن بن أ

رقيق: أيب لبد ا  حممـد حسـن حممـد حسـن إسـاملي  الشـاظعبو ط : دار 

 م.2111-هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة: -بريوت -الكتب

التوكرة   الفقه أليب الوظا  لل بن لقي  بن حممد بـن لقيـ  البتـدادي    (232

ا  السـالمةو ط: دار  احلنبلو رقيق وتعليق: د. نار بن سعود بن لبد

هـ 2211اململكة العربية السعوديةو ط:األوىل سنة:  -الرياض -إابيليا

 م.1002-

الفرون لشمس الدين حممد بن مفلح املقدي ومعه تصحيح الفرون لعـال     (231

الدين لل بن سليامن املرداويو وحااية ابن قندس لتقب الدين أيب بكر بـن 

: د. لبد ا  بن لبد املحسـن الرتكـبو ط: إبراهي  بن يوس  البعلو رقيق

 م. 1003 -هـ  2212دار امل يدو ط: األوىل سنة:  -م سسة الرسالة

 برهان الدين إبراهي  بن حممد بن لبد ا  بن  املبدن رشحم املقنع أليب إسحاق    (233

 و رقيق: حممد حسن حممد حسن إساملي  الشاظعبو ط: دار حممد بن مفلح

 م.2111 -هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:  –وت بري -الكتب العلمية

مســائ  اإلمــام أمحــد بــن حنبــ  وإســحاق بــن راهويــه بروايــة إســحاق بــن    (232

اجلامعــة  -هـــ(وط: لــامدة البحــث العلمــب132منصــور املــروزي )ت: 



 

(373)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

ــورة ــة املن ــة الســعوديةو ط: األوىل ســنة:  -اإلســالمية باملدين اململكــة العربي

 م.1001 -هـ 2213

 النهـى   رشحم غايـة املنتهـى ملصـيفى السـيوطبو الرحيبـانىو ميالب أويل   (233

 -وزريــد زوائــد التايــة والشـــرحم حلســن الشــيبو ط: املكتــب اإلســالمب

 .م2112 -هـ 2332دمشقو ط: األوىل سنة: 

املتنــب ملوظــق الــدين أيب حممــد لبــد ا  بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة رشحم    (231

س  بن لبد ا و رقيق: د. لبـدا  خمتصـر اورقب أليب القاس  لمر بن احل

 –لبد املحسـن الرتكـبو د. لبـد الفتـاحم حممـد احللـوو ط: دار لـا  الكتـب 

 م.2111-هـ 2221الرياضو ط: اللاللة سنة: 

 .سادًسا : اللغة والمعاجم
ى احلســينب اليبيــديو ـتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ملحمــد مرتضــ   (231

لبــد السـالم حممــد هــارونو ط: دار  رقيـق: د. حممــود الينـاحب و راجعــه:

 م.2113 -هـ 2223الرتاد العريب بالكويه سنة:

هتــويب اللتــة أليب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــريو رقيــق :حممــد لــل    (233

 النجار وآخرونو ط : الدار املرصية للتللي  والرتمجة .

الرؤو  التوق  لىل مهامت التعاري  معج  لتوي مصيلحب ملحمد لبد    (231

 -بـريوت -يو رقيق: د. حممد ر وان الدايةو ط: دار الفكر املعـاراملناو

 م.2110 -هـ 2220سوريةو ط: األوىل سنة:  -لبنانو دار الفكر دمشق



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (374)
 
لبنـانو ط:سـنة  –بـريوت  -ديوان جريـرو ط:دار بـريوت لليبالـة والنشــر   (220

 م.2131-هـ 2201

ريو رقيـق: الصحاحم تاج اللتة وصحاحم العربية إلساملي  بن محار اجلـوه   (222

ــ  ــ  للمالي ــور ليــاو ط: دار العل ــد التف ــريوت -أمحــد لب ــانو ط:  -ب لبن

 م.2132 -هـ 2202اللاللة سنة: 

ــدي     (221 ــق: د. مه ــدي رقي ــن أمحــد الفراهي ــ  ب ــرمحن اولي ــد ال العــ  أليب لب

 املخيومبو ود. إبراهي  السامرائبو ط: دار ومكتبة اهلالل.

يعقـوب الفـريوز آبـاديو ط: اهليئـة  القاموس املحيط ملجد الـدين حممـد بـن   (223

مو مصور لن اليبعة اللاللة 2113هـ 2313املصـرية العامة للكتاب سنة: 

 هـ.2302للميبعة األمريية سنة 

الكليــات معجــ    املصــيلحات والفــروق اللتويــة أليب البقــا  أيــوب بــن    (222

حممــد  -موســى احلســينب القريمــب الكفــويو رقيــق: لــدنان درويــش 

ــة ســنة: -م سســة الرســالة  املصـــريو ط:  -هـــ 2221بــريوتو ط: اللاني

 م.2113

لسان العرب أليب الفض  مجال الدين حممد بن مكـرم بـن منظـور اإلظريقـب    (223

 بريوت. -املصـريو ط: دار صادر 

 جمــاز القــرآن لعــي الــدين لبــد العييــي بــن لبــد الســالم الســلمب الدمشــقب   (221

 وهببو ط: م سسة الفرقان ــد حس  الـفى حممـرقيق: د. مصيالشاظعبو 



 

(371)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 م.2111 -هـ 2221لندنو ط: سنة:  –للرتاد اإلسالمب

اللتــة أليب احلســ  أمحــد بــن ظــارس بــن زكريــا  القيوينــب الــرازيو  جممــ    (221

بريوتو  –دراسة ورقيق: زهري لبد املحسن سليانو ط: م سسة الرسالة 

 م.2131 -هـ 2201ط: اللانية سنة: 

يب احلسـن لـل بـن إسـاملي  بـن سـيد  املـريو املحك  واملحيط األلظ  أل   (223

بـريوتو ط: األوىل  –رقيق: لبد احلميد هنداويو ط: دار الكتب العلمية 

 م. 1000 -هـ 2212سنة: 

املحيط   اللتة إلساملي  بن لبادو رقيق: الشـيخ حممـد حسـن آل ياسـ و     (221

 م.2112-هـ 2222لبنانو ط: األوىل سنة: -بريوت -ط: لا  الكتب 

املصباحم املنـري   غريـب الرشـحم الكبـري للراظعـب ألمحـد بـن حممـد بـن لـل    (230

ــار  ــناويو ط: دار املع ــي  الش ــد العظ ــق: د. لب ــومبو رقي ــري الفي  -املق

 القاهرةو ط: اللانية.

معج  مقاييس اللتة أليب احلس  أمحد بـن ظـارس بـن زكريـاو رقيـق: لبـد    (232

 م.2111 -هـ 2311السالم حممد هارونو ط : دار الفكر سنة: 

 مفتاحم العلوم  أليب يعقوب يوس  بن أيب بكر بن حممد بن لل السـكاكب و   (231

وط: دار الكتـب 211 بيه وكتب هوامشه وللق لليه: نعـي  زرزور ص

 .م2131 - هـ2201 سنة اللانية: ط لبنانو –بريوت -العلمية

 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (371)
 

 .سابًعا: التراجم والتاريخ والسير
ــة األ   (233 ــب إىل معرظ ــاقوت احلمــوي إراــاد األري ــا ( لي ــب)معج  األدب دي

بـريوتو  -الرومب و رقيق: إحسان لباس و ط: دار التـرب اإلسـالمب

 م.2113 -هـ 2222ط: األوىل سنة 

أسد التابة   معرظة الصحابة لعـي الـدين ابـن األثـري أيب احلسـن لـل حممـد    (232

اجليريو رقيق: لـل حممـد معـوضو ولـادل أمحـد لبـد املوجـود وط: دار 

 م.2112 -هـ 2223لبنانو ط: األوىل سنة:-بريوت-ب العلميةالكت

األغاين أليب الفرج لل بن احلس  األصـبهاينو رقيـق: د. إحسـان لبـاسو    (233

بـريوتو ط: اللاللـة  -د. إبراهي  السعاظ و أ. بكـر لبـاسو ط: دار صـادر

 م.1003-هـ 2211سنة: 

لل الشـوكاين و ط:  البدر اليالع بمحاسن من بعد القرن السابع ملحمد بن   (231

 القاهرة.-دار الكتاب اإلسالمب

بتية الولاة   طبقات اللتوي  والنحاة للحاظع جالل الـدين لبـد الـرمحن    (231

ــق: ــراهي و ط: الســيوطب رقي ــو الفضــ  إب ــان  -دار الفكــر  حممــد أب  –لبن

 م.2111-هـ2311صيداو ط: اللانية سنة 

عدل قاس  بن ُقيُلوبتـا السـودوين تاج الرتاج  أليب الفدا  زين الدين أبو ال   (233

دمشـقو  –اجلاميل احلنفبو رقيق: حممد خري رمضان يوس و ط: دار القل  

 م.2111-هـ  2223ط: األوىل سنة: 
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اجلواهر املضـية   طبقـات احلنفيـة ملحيـب الـدين أيب حممـد لبـد القـادر بـن    (231

قيـق :د. حممد بن حممد بن نصـر بن سا  بـن أيب الوظـا  القـريش احلنفـبو ر

لبــد الفتــاحم حممــد احللــوو ط: ميبعــة ليســى البــايب احللبــب ورشكــا  ســنة 

 م .2113 -هـ 2313

خالصة األثر   أليان القـرن احلـادي لرشـ ملحمـد أمـ  بـن ظضـ  ا  بـن    (210

 بريوت. –حمب الدين بن حممد املحبب احلموي و الدمشقبو ط: دار صادر 

: أمحــد حممــد اــاكرو ط: دار الشــعر والشــعرا  شبــن قتيبــةو رقيــق ورشحم   (212

 املعار .

الشقائق النعامنية   للام  الدولة العلامنية لياْاُكرْبي َزاَدْ  مع العقد املنظوم    (211

 -بــريوت –  ذكــر أظا ــ  الــروم ملنــق الرومــب و ط: دار الكتــاب العــريب 

 .م2113 - هـ2313: سنة لبنانو

م بـن لبيـد ا  اجلمحـبو طبقات ظحول الشعرا  أليب لبد ا  حممد بن سالَّ    (213

جـدةو ط: األوىل بـدون سـنة  –رقيق: حممـود حممـد اـاكرو ط: دار املـدين 

 طبع .

طبقات الشاظعية الكربى لتاج الدين أيب نصـر لبد الوهاب بن لل بن لبـد    (212

الشا  السبكبو رقيق: حممود حممد اليناحبو لبد الفتاحم حممد احللوو ط: 

 م.2111 -هـ 2331ط: األوىل سنة:ميبعة ليسى احللبب ورشكا و 

 رحي  اإلسنويو رقيق: كامل يوس  ـطبقات الشاظعية جلامل الدين لبد ال    (213



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (371)
 

 -هــــ2211لبنـــان ســـنة:  -بـــريوت-احلـــوت و ط: دار الكتـــب العلميـــة

 م.1002

حممـد بـن لمـر بـن قـايض اـهبةو طبقات الشـاظعية أليب بكـر بـن أمحـد بـن    (211

بـريوتو اليبعـة:  -طبعة: لا  الكتـب : د. احلاظع لبد العلي  خان ورقيق

 هـ.2201األوىل سنة: 

طبقات املفرسين للحاظع امس الدين حممد بـن لـل بـن أمحـد الـداودي و    (211

ــة  ــب العلمي ــريوت  -ط: دار الكت ــنة  -ب ــانو ط: األوىل س ـــ ـ 2203لبن ه

 م.2133

الفــتح املبــ    طبقــات لعبــد ا  مصــيفى املراغــبو ط: املكتبــة األزهريــة    (213

 م.2111 -هـ2221لرتاد سنة ل

صالحم الـدين املنجـدو ط:  -ظحولة الشعرا  لالصمعبو رقيق:  . توري   (211

 م.2130 -هـ2200ط:سنة:  لبنانو –بريوت  -دار الكتاب اجلديد

و طـاهر البتـدادي الفرق ب  الفـرق وبيـان الفرقـة الناجيـة لعبـد القـاهر بـن   (210

 و ط: دار اىلظاق اجلديدة 211رقيق: جلنة إحيا  الرتاد الرتاد العريب ص

 .م2131 - هـ2201سنة اوامسة: ط بريوتو –

الفوائد البهيـة   تـراج  احلنفيـة أليب احلسـنات حممـد لبـد احلـب اللكنـوي    (212

اهلندي مع التعليقات السنية لىل الفوائـد البهيـة للم لـ  لنـب بتصـحيحه 

 ب اإلسالمب كتاـاينو ط: دار الـراس النعـدين أبو ظـوتعليقه: حممد بدر ال



 

(371)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 هـ . 2312سنة: 

ـــد ا     (211 ـــب والفنـــون ملصـــيفى بـــن لب كشـــ  الظنـــون لـــن أســـامب الكت

القسينيينب الرومب احلنفب الشهري باملال كاتب اجللبب واملعرو  بحـاجب 

 م.2131 -هـ 2201خليفةو ط: دار الفكر سنة 

املحمدون مـن الشـعرا  وأاـعاره  جلـامل الـدين أيب احلسـن لـل بـن    (213

فيــبو حققــه وقــدم لــه وو ــع ظهارســه: حســن معمــريو يوســ  الق

راجعــه ولار ــه بنســخه امل لــ : محــد اجلــارسو ط: دار الياممــة ســنة: 

  م.2110 -هـ 2310

معج  الشعرا  أليب لبيد ا  حممد بن لمـران املرزبـاين بتصـحيح وتعليـق:    (212

 -األستاذ  الدكتور   . كرنكو و ط : مكتبة القـديو دار الكتـب العلميـة

 م.2131 -هـ  2201لبنانو ط: اللانية سنة:  - وتبري

هدية العارظ  أسام  امل لف  وآثار املصنف  من كشـ  الظنـون إلسـاملي     (213

  م.2131 -هـ 2201بااا البتداديو ط: دار الفكر سنة: 

 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 

 املوضوعات فهرس
 

 الصفحة املوضوع

 املقدمة.

 222 أسباب اختيار املو ون.

 231 منهيف البحث.

                                                                                                                                 هيد.التم

 امليلب األول: معنى احلك .

               .    233   تعري  احلك  لتة 

 212 تعري  احلك     اصيالحم الفقها  و األصولي .              

 الظهور واوفا . امليلب اللاين: معنى

ا.               ة و اصيالح   211 تعري  املفرس لت 

 212 تعري  املجم  لتة  .              

 211 معاٍن للمجم    ترد   كتب اللتة.             

ا.                212 تعري  املجم  اصيالح 

 212 لالقة املجم  بعموم املقتىض             

  ةـدشلـها بـالقتـانو ولــام إىل األليــاظة األحكـنى إ ــمع ث:ـالـب اللـلـاملي

 ولموم املقتىَض.و اشقتضا                            

 212 معنى إ اظة األحكام إىل األليان.               



 

(317)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 
 

 الصفحة املوضوع

 211 لالقة إ اظة األحكام إىل األليان بدشلة اشقتضا .           

 213 لالقة إ اظة األحكام إىل األليان بعموم املقتىَض.           

                                                                                                           املبحث األول

 امليلب األول: اختال  األصولي    حك  إ اظة األحكام إىل األليان.

 233 ما ينبتب مرالاته لند حكاية اوال    مسالة من املسائ .

 232 املوهب األول: أنه جيوز إ اظة األحكام إىل األليان.

 232 من قال به من احلنفية.

 233 من قال به من املالكية.

 231 من قال به من الشاظعية.

 233 من قال به من احلنابلة.

 231 من قال به من املعتيلة.

 231 من قال به من الييدية.

 210 أدلة أصحاب املوهب األول.

 212 اختال  أصحاب املوهب األول   نون اإل اظة.

 213 ألول: أن اإل اظة حقيقية.القول ا 

 101 أدلته . 

 101 اختالظه    نون احلقيقة.



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (311)
 
 

 الصفحة املوضوع

 101 القول اللاين: أن اإل اظة جمازية.

 122 اختالظه    نون املجاز.

 122 للة ذهاب بع  املعتيلة إىل القول بلن اإل اظة جمازية.              

 123 أدلة القائل  بلن اإل اظة جمازية.             

 اظةـاإل  لنـ  بـائلـن القـن القوليـصي  بيـالتفالث:ـول اللـالق  

. حقيقية                            والقائل  بلهنا جمازية 
121 

 123 املوهب اللاين: أنه ش جيوز إ اظة األحكام إىل األليان.

 111 أدلته .                                 

 ملعنىاملوهب اللالث: التفصي  ب  ما إذا كان احل  واحلرمة 

   الع  أو ش.                        
111 

 113 القول الراجح وسبب الرجحان.                        

 133 نون اوال    حك  إ اظة األحكام إىل األليان.                      

 األحكام املضاظة إىل األلياننسبة القول باإلمجال    رقيقامليلب اللاين:   

 والقايض أيب  يعىل . اإلمام أمحدو والكرخبو  إىل                      

رقيق نسبة القول باإلمجال   األحكام املضاظة إىل األليان إىل 

 اإلمام أمحد.

131 

 



 

(313)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 الصفحة املوضوع

  اظة إىل األليان إىلـكام املضـال   األحـول باإلمجـة القـرقيق نسب

 الكرخب.

133 

 إىل  إىل األليان اظةـام املضـال   األحكـول باإلمجـة القـق نسبـرقي

 القايض أيب يعىل.

120 

                                                                                                                  املبحث اللاين

  ري وـرآن الكـان   القـام إىل األليـاظة األحكول: نامذج من إ امليلب األ

 امليهرة. النبوية والسنة                                        

 ن إ اظة األحكام إىل األليان ــم ري ـكـالرآن ـنامذج مما ورد   الق

   جانب احل .
121 

   نامذج مما ورد   القرآن الكري  من إ اظة األحكام إىل األليان

 جانب احلرمة.
121 

  اظة األحكام إىل األليانـن إ ـري  مـرآن الكـا ورد   القنامذج مم

 واجتمع ظيه احل  واحلرمة .
130 

 ن إ اظة األحكام إىل األليان ـوية مـة النبـا ورد   السنـاذج ممـنم

   جانب احل .
132 

 ام إىل األليانــاظة األحكـن إ ـوية مـة النبـا ورد   السنـنامذج مم

   جانب احلرمة.
131 

 يان ـام إىل األلـكـاظة األحـن إ ـوية مـا ورد   السنة النبـنامذج مم

 واجتمع ظيه احل  واحلرمة .
131 



 

 (دراسة أصولية تطبيقية) ني الظهور واخلفاءب األحكام الشرعية املضافة إىل األعيان (314)
 

 

 الصفحة املوضوع

 امليلب اللاين: أثر اشختال    إ اظة األحكام إىل األليان.

ا.               131 تعري  الصيد لتة  واصيالح 

 133 أنوان الصيد.              

 110 إ اظة األحكام إىل األليان. ما يرتتب لىل القول بجواز

 110 املحور األول:  هور األحكام املضاظة إىل األليان.          

 110 .اإل اظةاملحور اللاين: نون          

 111 املحور اللالث: العموم   كال العين .         

: صيد البحر.  111 أوش 

 111 العموم   املصيد.         

 113 ما يبنى لىل القول بالعموم   السمن.        

          :  113 السمن اليا .أوش 

 111 ثاني ا: صتار السمن وكبار .         

 111 العموم   الصائد.         

 111 ."البحر"ما يبنى لىل القول بالعموم   قوله :         

 113 ثاني ا: صيد الرب.

: ما يبنى لىل املراد بـ          113 ."الصيد"أوش 

 112 ثاني ا: ما يبنى لىل العموم   الصائد.        

 



 

(311)  جملة الشريعة والقانون  ( 9112 -هـ 1441العدد الرابع والثالثون اجلزء الثاني)م  

 

 الصفحة املوضوع

 112 العموم   آلة الصيد .  ثالل ا: ما يبنى لىل جريان         

ا              لبسان والتـكـان و املـوم   اليمـىل العمـنى لـا يبـ: مرابع 

 باإلحرام.

111 

سا: أثر اوال     لموم مقتض            ى األحكام املضاظة إىلـَخام 

 األليان.                                          

111 

: صيد البحر.         111 أوش 

 113 ا: صيد الرب.ثاني         

 ان ـاظة إىل األليـكام املضـهور األحـول بظـىل القـه لـائ  ُبنيمس

   اىلية.
112 

 130 ما يرتتب لىل القول بعدم جواز إ اظة األحكام إىل األليان.

 133 اوامتة وأه  النتائيف.

 الفهارس

 131 ظهرس املصادر واملراجع.

 310 ظهرس املو ولات.

 


