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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم علـى              

 وعلى آلـه وصـحبه       سيدنا محمد    سيد المرسلين 
  : وبعد.أجمعين
فإن قاعدة التأسيس أولى من التأكيد من القواعد              

المهمة المتفـق عليهـا بـين األصـوليين والفقهـاء           
والمفسرين والمحدثين، والمتفرعة عن قاعدة إعمـال       

  .الكالم أولى من إهماله
  .أستاذ مساعد، كلية الشريعة، جامعة آل البيت* 

وهي من القواعد األصولية التي تـستخدم فـي               
تفسير نصوص الشارع، وتعين علـى فهـم مـراده،          

  .واإلهمال وصون كالمه عن اإللغاء
وهي قاعدة مهمة ايضا لفهـم مقـصد الكـالم                

الصادر عن المكلف، لما يترتب على ذلك من أثر كبير 
في الحكم على تصرفه،وهي قاعدة أصولية ترجيحيـة   

  . حسم خالف أصولي أو فقهي أو تفسيريتتدخل في
  :مشكلة الدراسة

  :اآلتية التساؤالت نتحاول الدراسة اإلجابة ع      

 

 


  

: م٣٠/١٢/٢٠٠٩      : م ٢٤/٣/٢٠١٠  
 

قاعدة التأسيس أولى من التأكيد من القواعد األصولية الفقهية المتفق عليها بين األصوليين والفقهـاء والمفـسرين                       
أن اللفظ إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وهو التأسيس، وبين أن يؤكد معنى سابقاً، فحمله على التأسيس : والمحدثين وتعني

    . وأوجب من حمله على التأكيدأولى
وهي قاعدة مهمة في تفسير نصوص الشارع " أعمال الكالم أولى من إهماله" وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة       

  .وفهم مقاصده، فهي تتعلق بالدرجة األولى بخطابات الشارع الحكيم وتصون كالمه عن اإللغاء واإلهمال
كالم الصادر عن المكلف وصونه عن اإللغاء واإلهمال لما يترتب على ذلك من أثر كبير               وهي أيضاً قاعدة مهمة لفهم ال     

  .على تصرفاتهفي الحكم 
وكما يظهر من صيغة القاعدة فهي قاعدة ترجيحية، فكما استخدمها األصوليون والفقهاء والمفسرون والمحـدثون                     

  . ل على آخركدليل على ما ذهبوا إليه إبتداء، استخدموها لترجيح قو
وقد تناولت هذه الدراسة هذه القاعدة بالتحليل فشرحتها وبينت معناها اإلجمالي، والصيغ التي وردت بها، وبينـت              

  .أيضا أثر هذه القاعدة وتطبيقاتها عند األصوليين والفقهاء والمفسرين والمحدثين
Abstract  

         This Rule is one of the fundamental jurisprudence which agreed among most of the scholars of figh 
, Tafsier, and Hadith. This rule means that of a word used in many ways, this indict that there is a new 
meaning  of this which means the establishment Rule are  more priority than emphasis.   
        The rule is branch from the main rule "implement the words more priority than neglecting it". 
        This is an important base for the interpretation of shariah text, and to understand the speech of the 
adult, and to balance between opinions. 
In   conclusion the researcher shows the effect of this rule and its implementations according to scholars  
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 ١٩٠

ومـا   ما معنى قاعدة التأسيس أولى من التأكيد ،        -١
  .وظيفتها ؟

هل هذه القاعدة  متفق عليها بين العلماء أم أنـه            -٢
  .مختلف فيها ؟

ما أهم تطبيقات هذه القاعـدة عنـد األصـوليين           -٣
  .الفقهاء والمفسرين والمحدثين ؟و

 
  :اآلتييناتبعت في هذا البحث المنهجين       

قمت بدراسة القاعـدة دراسـة      : المنهج التحليلي  -١
تحليلية،حيث بينـت  معـاني مفرداتها،ومعناهـا      

  .االجمالي والصيغ التي وردت بها
قمت ببيان أثر هذه القاعـدة      : االستقرائيالمنهج   -٢

عند األصوليين والفقهاء والمفـسرين     وتطبيقاتها  
 اآلراء واألقوال مـن     باستقراءوالمحدثين وذلك     

ء ووضـعها  اكتبهم المعتمدة، ثم تحليل هـذه اآلر     
على شكل مذاهب، ثم ترتيب هذه المذاهب مـع          

  .ادلتها على شكل دراسة مقارنة ما أمكن
 

 قاعـدة (لم أجد في حدود إطالعي مـن أفـرد                
 ببحث مستقل، وقد تنـاول      )التأكيد  أولى من  التأسيس

  :العلماء هذه القاعدة عند الحديث عن موضوعين
، وذلك من   إهمالهقاعدة إعمال الكالم أولى من      : األول

خالل بيان العالقة بينها وبين قاعدتنا موضوع البحث،        
 متفرعة عن   التأكيد من   أولىحيث إن قاعدة التأسيس     

 أولى من إهماله، ومن الدراسـات  قاعدة إعمال الكالم 
  :في هذا المجال

القاعدة الكلية إعمال الكالم أولـى مـن إهمالـه           -١
وأثرها في األصول، للشيخ محمـود مـصطفى        
هرموش وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة       

وقـد تنـاول    اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية،  
 في اثنتي   التأكيد أولى من    التأسيسقاعدة   الباحث

فحة في الفصل السابع من الباب األول       عشرة ص 
  .في القاعدة الكلية وما تفرع عنها

دراسـة  ( قاعدة إعمال الكالم أولى من إهمالـه    " -٢
، للدكتور أحمد ياسـين القرالـة       )"تحليلية تطبيقية 

وهو بحث منشور في مجلة المنارة، جامعـة آل         
وقـد تنـاول    ) م٢٠٠٤، نيسان   ١،ع١٠م( البيت،

 أولى من التأكيد  في نصف أسيستالباحث قاعدة ال
صفحة في بيان العالقة بينها وبين قاعدة إعمـال         

  .الكالم أولى من إهماله
 تحدثوا التأكيد، فمعظم الذين كتبوا في  التأكيد: الثـاني 

، على اعتبار أن    التأكيد من   أولىعن قاعدة التأسيس    
التأكيد هو خالف األصل، وأن التأسيس أولى منه ومن 

التـي    المجال رسـالة الماجـستير  الدراسات في هذا 
التأكيـد عنـد    : " عليها وقد كانـت  بعنـوان       أشرفت

للطالب أكرم غرايبـة،    " األصوليين وتطبيقاته الفقهية  
وقد تم الحديث عن هذه القاعدة في ست صفحات، وقد 
تم التركيز في الدراسة على موضوع التأكيد وإغفال        

 .ةموضوع التأسيس حتى في جانب التطبيقات الفقهي

كل هذه الدراسات لم يكن مدار البحـث فيهـا هـذه            
القاعدة، وإنما تناولتها عرضاً مما استدعى البحث فيها 
استقالالً، وإبراز أهميتها وتطبيقاتها عند األصـوليين،     

  .   ثيندوالفقهاء، والمفسرين، والمح
 

  :قمت بتقسيم البحث إلى  أربعة  مباحث وخاتمة      
  :      التعريف بقاعدة التأسيس أولى مـن

  .التأكيد
:       تطبيقات قاعدة التأسيس أولى مـن 

  .  التأكيد عند األصوليين
 :      تطبيقات قاعدة التأسيس أولى مـن
  .التأكيد عند الفقهاء
 :      تطبيقات قاعدة التأسيس أولى مـن

نثيالتأكيد عند المفسرين والمحد  .  
وقد ضمنتها أهم النتائج  .  
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 :تدور مفردات هذة القاعدة حول مصطلحين هما          
  .التأسيس والتأكيد
 :   من أسس ومنه األساس وهو أصـل 

 أسـست داراً إذا بنيـتُ حـدودها    البناء وبدايته، يقال  
        ورفعتُ من قواعدها، فقال عنها أسستها تأسيساً، وُأس

  .)١(اِإلنسان َأصله
  :    عرف التأسيس بتعريفات تكاد

  :منها تكون واحدة،
  .)٢(إفادة معنى آخر لم يكن أصال قبله

  .)٣(إفادة معنى آخر لم يكن حاصال قبل
م يفده اللفظ السابق له، ويقال له اللفظ الذي يفيد معنى ل

   .)٤(إفاده
اللفظ الذي يفيد معنى جديدا  :وأرى أن يقال في تعريفه   
  .لم يفده اللفظ السابق له

 : قال  : من أكدأكد : بمعنى أوثق وأحكم، ي
  .)٥( واحدوتَوكَّد اْألمر وتَأكَّد بمعنًى.عقدك أي أوثقه

 :   تعريفات تكاد تكون   عرف التأكيد ب
  :متقاربة منها

  .)٦(هو تقوية مدلول اللفظ السابق كيف كان
  ).٧( ثاٍنلفٍظهو تقوية مدلول ما ذكر ب

 لفٍظتقوية مدلول ما ذكر ب    : وأفضل ما عرف به هو          
  . )٨(مستقٍل باإلفاده  ثاٍن

 

  .)٩(أوإعادته بإعادة معناه إعادة اللفظ بتكراره،: تقوية •
إما أن يكون بتكرار اللفظ وهـو التوكيـد         : ٍظ ثان لف •

جاء عمرو جاء عمرو، أو يؤكد بغير       : اللفظي كقولنا 
حضر الطالب : لفظه ويسمى التأكيد المعنوي، كقولنا    

  .)١٠(كلهم
أخرج التابع ألنـه غيـر مـستقل        : باإلفادةمستقل   •

  .)١١(باإلفادة
 والمقصود بكلمة أولى في القاعدة هنا أولوية وجوب            
   .وتعيين

واعلم أن التأكيد وإن كان حسنا،إال أنه : "يقول الرازي     
وجب صرفه   :متى أمكن حمل الكالم على فائدة زائـدة      

  ) ١٢(".إليها
أى بين التأكيد  -فإذا دار اللفظ بينهما" :يقول السيوطي     

  )١٣(". تعين حمله على التأسيس-والتأسيس
 

أن اللفظ أو الكالم إذا احتمـل أو   : معنى القاعدة       
دار بين أن يحمل على التأسيس أي أن يفيـد معنـى            
جديدا وبين أن يحمل على التأكيد أي أن يؤكد معنـى           
سابقا،فيتعين ويجب حمله على التأسيس، وحمله على       

  .)١٤(التأسيس أوجب وأولى من حمله على التأكيد
للفظ في األصل إنما وضع إلفادة معنى غير األن       

المعنى الذي يستفاد من غيره فحمله على التأكيد دون         
، فلما كان إعمال    )١٥(التأسيس إهمال لوضعه األصلي   

الكالم أولى وأفضل من إهماله كان حمل اللفظ ولـو          
كان مكرراً على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد 

     حمله على التأكيـد فيـه      وتكرار المعنى السابق؛ ألن
إهمال الكالم من وجه، وحمله على اإلفادة لمعنى جديد 

  .)١٦(خير من حمله على اإلعادة لمعنى سابق
ويبدو من صيغة القاعدة أنها تطبق في حالة ما               

إذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس وحينئـذ اليحمـل          
 اللفظ على التأكيد إال عند تعذر حمله على التأسيـسن         

ولكن هناك بعض الحاالت يتعـين فيهـا التاكيـد وال      
  :ومن هذه الحاالت تنطبق عليها هذه القاعدة،

قصد التأكيد عند المتكلم،فلو نوى المتكلم بكالمـه     -١
التأكيد فقد تعين، وقد ذكر اإلسنوي قاعدة في هذا         

؛ ومعناهـا أن    )١٧("نية التأكيد معتبرة  :" حيث قال 
بهذا الكالم التأكيد ال    المتكلم إذا تكلم كالماً وقصد      

االستئناف أي التكرار، فيكون على حسب نيتـه        
انت طـالق طـالق     : ومثاله قول الرجل المرأته   

، قيقـع عليـه   )١٨(طالق، فقال إنما قصدت التأكيد   
  .طلقة واحدة

كون األمر األول مستغرقاً للجنس، مستوعباً له،        -٢
ألنـه إذا    ؛)اجلد الزناة، اجلد الزناة   : (كقول القائل 
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 ١٩٢

ن األمر األول كالثاني لم يبق منه شيء يتناوله         كا
األمر الثاني، فإذا تكرر تناول الثاني نفـس مـا          

  .    )١٩(تناوله األول
أن يقول الزوج لزوجته    : االستحالة الشرعية مثل   -٣

أنت طالق، طالق، طالق، فإنه     :غير المدخول بها  
ال يقع إال طلقة واحدة ؛ألن الزوجة غير المدخول    

ة واحدة، وال عدة عليها فتـصادفها       بها تبين بطلق  
الطلقة الثانية وهي غير زوجة، فيحمـل تكـرار         

  .)٢٠(الكالم على التأكيد ال على التأسيس
اقتـل عمـراً، اقتـل      : (االستحالة العقلية مثـل    -٤

ألنه ال بقاء للحياة بعد القتل، فيحمل تكرار   ؛)عمراًً
  .)٢١(الكالم على التأكيد بال احتمال

: ة بين اآلمر والمأمور كقوله    عادة التخاطب للقرين   -٥
)   اسقني ماء ،لم أنه إنَّمـا       ؛)اسقني ماءإلنه قد ع 

يريد منه شرب ما يزيل عطشه ال التكرار، وهذا         
 .)٢٢(مما يعرف بمستقر العادة

صـل ركعتـين، صـل      : (تعريف الثاني مثـل    -٦
الم في الثانية تعود إلى     لألن األلف وا  ). الركعتين

 األمر الثاني هي    فياألول وبذلك تكون الركعتان     
  .)٢٣(عين الركعتين في األمر األول

 شرط المعنى الجديد الذي يفيده اللفظ أن يكـون          -٧
محتمال له، فإذا كان اللفظ ال يحتمل المعنى الجديد  
ففي هذه الحالة يتعين التأكيد ويكون حمل اللفـظ         

ن  أل على التأكيد أولى من حمله على التأسـيس؛       
و كأنه غيـر موجـود،      التأسيس هنا يكون بعيدا أ    

ويمكن أن نضرب مثاال على ذلك بقول الـزوج         
أنت طالق طالق طالق  : لزوجته غير المدخول بها   

فالطلقة الثانية ال تصادف محلهـا؛ ألن الزوجـة        
 .بانت بالطلقة األولى

 

ن لقد بحث األصوليون قاعدة التأسيس أولى م        
  :ى هيخرأ وتحت صيغ ،)٢٤(التأكيد تحت هذه الصيغة

نه ال يحمل   إأي  : )٢٥("التأكيد على خالف األصل   . "١ 
اللفظ على التأكيد إال عند تعذر حمله على فائـدة         
مجددة؛ ألن األصل في وضع الكالم؛ إنمـا هـو       

  .)٢٦(إفهام السامع ما ليس عنده
 ومع أن الزركشي قد ذكر أن هذه القاعدة هـي               

معنى قاعدة التأسيس أولى من التأكيد إال أنني أرى أن 
هذه القاعدة تصلح أن تكون تعليال لقاعـدة التأسـيس         

 األصـل فـي    ألنهأولى من التأكيد ؛ فيقدم التأسيس؛       
  .الكالم،والتأكيد على خالف األصل

حمل الكالم على التأسيس أولى من حمله علـى         . "٢
 أن يفيد فائدة  أي أن األصل في الكالم   :)٢٧("التأكيد

 ألن  ؛مستأنفة أي جديدة غير مـا أفـاده سـابقه         
االستئناف تأسيس، وإفادة ما أفاده السابق تأكيـد،        

  .)٢٨(فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس
 الكـالم إذا    نإأي  : )٢٩("التأسيس خير من التأكيد   . "٣

          دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤِكد معنى
، كان حمله على إفادة المعنى الجديد خيـر         سابقاً

  .)٣٠(وأولى من حمله على التأكيد؛ ألنه أكثر فائدة
، أي إن حمل الكـالم     )٣١("اإلفادة خير من اإلعادة   ". ٤

على إفادة معنى جديد خير من حمله على علـى          
  .)٣٢(إعادة معنى سابق 

حمل الكالم على زيادة فائدة أولى من حمله على          . ٥
  .)٣٣(ر فائدةالتكرار لغي

وأرى أن التعبير عن القاعدة بصيغة التأسـيس              
أولى من التأكيد هو أفضل وأدق هذه الصيغ والتعبير         
بكلمة أولى أفضل من التعبير بكلمة خير وذلـك لمـا        

  :يأتي
إن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة إعمال الكـالم          -١

أولى من إهماله، والتعبير بـأولى يتناسـب مـع      
  .القاعدة األم

إن األولوية هنا أولوية وجوب وتعيين وكلمة أولى  -٢
تدل وتعبر عن ذلك أفضل مما تدل عليه كلمـة          

  . خير
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 ١٩٣

      
  

قبل أن أتكلم عن العالقة بين القاعـدتين سـوف              
  ".الكالم أولى من إهمالهإعمال "أتكلم عن معنى قاعدة

  ":إعمال الكالم أولى من إهماله"معنى قاعدة: أوالً
في مقام التشريع أو التـصرف       إن اللفظ الصادر       

إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة ال يترتب عليه 
حكم، وحمله على معنى آخر يترتـب عليـه حكـم،           

 ألن ؛فالواجب حمله على المعنى المفيد لحكـم جديـد    
  .  خالفه إهمال وإلغاء

وعليه فال يجوز إهمال كالم صادر من عاقل، كله      
أو بعضه وإعتباره دون معنى إذا أمكن حمـل ذلـك           
الكالم على معنى مفيد بوجه من وجـوه اإلسـتعمال          

  . )٣٤(المعتبرة لغة وشرعا
بقاعدة " التأسيس أولى من التأكيد   "عالقة قاعدة   : ثانياً

  ": إهمالهإعمال الكالم أولى من"
من القواعـد  " التأسيس أولى من التأكيد " قاعدة        

، "إعمال الكالم أولى من إهمالـه    "عن قاعدة    المتفرعة
وتظهر العالقة بين القاعدتين  عندما نعلم أن المـراد          
باإلهمال في القاعدة ما هو أعم من اإللغـاء بـالمرة،    

عمال وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكداً، فيكون اإل       
مقدماً على اإللغاء الكامل، ومقدماً على التأكيد، ويكون 

    .)٣٥(إعماالً جديداً بالتأسيس لمعنى جديد أو حكم زائد


 

تظهر أهمية قاعدة التأسيس أولى من التأكيد من             
  :أتيخالل ما ي

 أولى من التأكيد مـن  تظهر أهمية قاعدة التأسيس  -١
خالل عالقتها بقاعدة إعمال الكالم أولـى مـن         

  .  متفرعة عنهاأنهااهماله حيث تبين فيما سبق 
 قاعدة ذات إهمالهوقاعدة إعمال الكالم أولى من        

أهمية كبيرة عند األصوليين والفقهاء حيـث ذكرهـا         
العلماء بعد القواعد الخمس الكلية،بل اعتبرها البعض       

 القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارهـا        سادسة
  )٣٦(.والعمل بها

ومن هنا كانت قاعدة التأسيس أولى من التأكيـد           
  .أيضا متفقا على اعتبارها والعمل بها

تزداد أهمية هذه القاعدة في كونها قاعدة مهمة في       -٢
تفسير نصوص الشارع وفهم مقاصده، فهي تتعلق     

  . الشارع الحكيمبالدرجة األولى بخطابات
وتؤكد هذه األهمية عندما نعلم أن المعنى الجديد              

الذي يفيده التأسيس قد يكون حكما شرعيا وعدم العمل  
بهذه القاعدة يهدر األحكام الشرعية،ونعلم أن مقـصد        
أصول الفقه التوصل الى األحكام الشرعية عن طريق       

  .تطبيق قواعده ومباحثه
لفهم مقصد الكالم الصادر  وهي قاعدة مهمة أيضا      -٣

عن المكلف وصونه عن اإللغاء واإلهمـال لمـا         
يترتب على ذلك من أثر كبير في الحكـم علـى           

  . تصرف المكلف
يتضح من صيغة القاعدة أنها قاعدة ترجيحية ومن  -٤

هنا تظهر أهميتها في كونها قاعدة أصولية تتدخل        
في حسم خالف أصولي أو فقهـي أو تفـسيري          

ة للدليل جهة ما ذكر الشوكاني من مرجحة وموجه
أنـه  " :المرجحات باعتبار المدلول النوع التاسع     

  ) ٣٧ (".يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد

وقد ذكر التلمساني بعد الحديث عن الظاهر وهو            
اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما مـن     
حيث الوضع، من أسباب إتضاح الداللة مـن جهـة          

  . )٣٨("التأسيس وفي مقابلته التأكيد:" وضعال
وهذا يؤكد أن هذه القاعدة ترجيحية يرجع فيهـا               

  .عند الخالف الى األصل وهو التأسيس
 

 

أكثر ما استخدم األصوليون هذه القاعدة في باب             
وا بهذه القاعدة كثيرا من المسائل      الترجيح،حيث رجح 

األصولية المختلف عليها بينهم، سأكتفي بذكر أهم هذه        
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 ١٩٤

المسائل كتطبيق على هذه القاعدة ضـمن المطالـب         
  :اآلتية

     األمران المتعاقبان المتماثالن كتطبيق
  ."التأسيس أولى من التأكيد"لقاعدة 
ن،وكان لهـذه   من المسائل التي بحثها األصوليو          

القاعدة أثر كبير فيها، مسألة األمر الوارد عقيب األمر   
بحرف العطف وبغير حرف العطف،هل األمر الثاني       

  أم هو أمر آخر؟ هو نفس األمر األول،
فرق األصوليون بين األمرين المتعـاقبين المتمـاثلين        

  .المعطوفين، وغير المعطوفين
تمـاثالن  األمـران المتعاقبـان الم    : المسألة األولـى  

   :المعطوفان
اتفق األصوليون علـى أنـه إذا ورد أمـران                

متماثالن متعاقبان معطوفان ولم يكن المأمور به قابال        
: للتكرار فإن األمر الثاني للتأكيد من غير خالف كقوله

  .صم يوم الجمعة، وصم يوم الجمعة
كما اتفقوا إذا كان المأمور به قابال للتكـرار،ولم              

عادة مانعة من التكرار، وال الثاني معرفا وذلك        تكن ال 
صل ركعتين وصل ركعتين علـى أن األمـر          :كقوله

 فيعمـل بـاألمرين     واالسـتئناف الثاني يفيد التأسيس    
لسببين ، فعليه أن يصلي أربع ركعات، وذلك ل       )٣٩(معا

  : اآلتيين
ألن حرف العطف يقتضي التغـاير، فالـشيء ال         . ١

  .يعطف على نفسه
  .)٤٠(تأكيد بالعطف لم يعهدألن ال. ٢

واختلفوا فيما إذا كان المأمور به قابال للتكرار،              
وكانت العادة تمنع من التكرار، أو كان الثاني معرفـا       

صـل ركعتـين   :اسقني ماء واسقني ماء وكقوله  :كقوله
وصل الركعتين أو صل ركعتين وصل الصالة، على        

  :رأيين
فعليه أن يـصلي    األمر الثاني للتاسيس،  : الرأي األول 

  .)٤١ (أربع ركعات وهو رأي جمهور األصوليين
بأنه قد تعارض في هذه الحالة الظاهر من        : واستدلوا

حروف العطف مع الالم المعرف أو مع منع العادة من  

التكرار فتأتي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد لترجح        
  .التأسيس

 األمر الثاني للتأكيد،فعليـه أن يـصلي      : الرأي الثاني 
  .)٤٢ (ركعتين وهو رأي الشوكاني

 بأن داللة الالم على إرادة التأكيد أقوى مـن          :واستدل
  داللة حرف العطف على إرادة التأسيس 

الوقـف، وهـو رأي أبـو الحـسين         : الراي الثالـث  
  . )٤٣(البصري
بأنه يمكن أن يقال يجب حمله علـى تلـك          : واستدل

الصالة ألجل الم التعريف ويمكن أن يقال بل يجـب          
مله على صالة أخرى ألجل العطف وليس أحـدهما         ح

  .)٤٤ (أولى من األخر فوجب التوقف
  : الرأي الراجح

إن لم يعمل بقاعدة التأسيس أولـى مـن         : أقول      
التأكيد في هذه الحالة فمتى يعمل ؟ ففي هذه الحالـة           
يجب أن نرجع الى األصل،وهو التأسـيس فيتـرجح         

  . ف هناعندنا رأي الجمهور، وال يجوز التوق
ثم النسلم للشوكاني فيما ذهب إليه؛ ألن داللـة الـالم    
محتمله فقد تكون لتعريف الماهية وقد تكون لتعريـف         
ــود   ــون للمعه ــدير أن تك ــسابق، وبتق ــود ال المعه
السابق،فيمكن أن يكون المعهود السابق هو الـصالة        
التي تناولها األمر األول، ويمكن أن تكـون صـالة           

كذلك بقي العطف سليما عـن      أخرى، وإن كان األمر     
   .)٤٥(المعارض

األمران المتعاقبان المتماثالن غيـر     : المسألة الثانية 
  .المعطوفين

اتفق األصوليون علـى أنـه إذا ورد أمـران                
متماثالن متعاقبان غير معطوفين ولم يكن المأمور به        
قابال للتكرار والتزايد، فإن األمر الثاني للتأكيد المحض 

صم يوم الجمعة، صـم يـوم       : ف كقوله من غير خال  
  .الجمعة
كما اتفقوا فيما إذا كان المأمور به قابال للتكرار               

 :وكانت العادة مما تمنع من تكراره كقول السيد لعبده        
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 ١٩٥

اسقني ماء اسقني ماء، أو كان الثاني منهمـا معرفـا           
كقوله اعط زيد ا درهما اعط زيدا الدرهم فإن األمـر         

  .)٤٦(ولالثاني لتأكيد األ
واختلف األصوليون فيما إذا كان المـأمور بـه              

قابالً للتكرار،ولم تكن العادة مانعة من التكرار والثاني        
صـل ركعتـين صـل      : غير معرف كقـول القائـل     

  :على ثالثة آراء،ركعتين
األمر الثاني للتأسيس، فيكون مكـرراً،      : الرأي األول 

  .فعليه أن يصلي أربع ركعات
، وجمهور  )٤٨(، والمالكية )٤٧( الحنفية وهو مذهب       

، وهو مذهب عبد الجبار من )٥٠(، والحنابلة )٤٩(الشافعية
  .  )٥٢(، و الطوسي من الشيعة اإلمامية)٥١(المعتزلة

  :يأتواستدل أصحاب هذا الرأي بما ي
         أن األمر يقتضي الوجوب، والفعل األول وجـب

بأمر األول فيستحيل وجوبه باألمر الثـاني؛ ألن        
حاصل محال، فلو انصرف األمر الثاني تحصيل ال

إلى الفعل األول لزم حصول ما يقتضي الوجوب        
من غير حصول األثر؛ وذلك غير جائز فوجـب         

  .)٥٣(صرفه إلى فعل آخر
 ّا لو صرفنا األمر الثاني إلى عين ما هو متعلق          أن

األمر األول لكان األمر الثاني تأكيدا ؛ولو صرفناه 
،وإذا وقع التعارض بين إلى غيره ألفاد فائدة زائدة

أن يفيد الكالم فائدة أصلية وبين أن يفيد تأكيدا فال      
  .)٥٤(شك حمله على األول أولى

          التأسيس أكثر والتأكيد أقل وهذا معلوم عند كـل
 .)٥٥(من يفهم لغة العرب

األمر الثاني للتأكيد، فيكون األمر غيـر  : الرأي الثاني 
هب لبعض  وهذا المذ ،مكرر، فيكفيه أن يصلي ركعتين    

، )٥٦(الشافعية كما ذكر ذلك الكمال بن الهمام والشوكاني
 علي الجبائي من المعتزلة كما ذكر ذلـك أبـو            ووأب

  .)٥٧(الحسين البصري
  :يأتواستدل أصحاب هذا الرأي بما ي

         ،األصل براءة ذمة المكلف من التكليف مرة ثانية
واألصل عدمه، وإذا جعل األمر الثاني للتأسـيس    

لفة لبراءة الذمة التي هي األصـل،       يكون فيه مخا  
  .)٥٨(فلم يبق إال حمله على التأكيد وهو الظاهر

    التأسيس أقل، فكان الحمل على ما      والتأكيد أكثر
  .)٥٩( هو أكثر وإلحاق األقل به أولى

  .التوقف: الرأي الثالث
، وأبي الحسين )٦٠(مذهب أبي بكر الصيرفي وهو      

    .)٦١(البصري
تعارضت أدلة القـائلين    : هقف بأن استدل القائلون بالو  

بالتأكيد وأدلة القائلين بالتأسيس دون أن يظهر ترجيح        
  .)٦٢(أحدهما، واألشبه أن يقال في ذلك بالوقف

  :الرأي الراجح
أرى أن الرأي األول الـذي رأى أصـحابه أن                

  :أتيي األمر الثاني للتأسيس هو الراجح لما
لنـزاع، وال   إن دعوى أكثرية التأكيد هي محـل ا       . ١

يستدل بمحل النزاع؛ فإن داللة كل لفـظ علـى          
  .)٦٣(مدلول مستقل هو األصل الظاهر

 بأصلية البراءة أوظهورها؛    االستدالليمنع صحة   . ٢
فإن تكرار اللفظ يدل على مدلول كل واحد منهما         
أصال وظاهرا ؛ألن أصل كـل كـالم وظـاهره          
اإلفادة ال اإلعادة، فالتكرار فـي األصـل يفيـد          

عادة، فدل على أن الحمل على التأسيس أولى        اإل
  .)٦٤(ألنه هو الظاهر

ال يعمل بقاعدة األصل براءة الذمة هنا؛ ألن هناك         . ٣
دليال وهو األمر، واألمر يفيد الوجوب، ويلزم من        
القول بالتأكيد مخالفة ظاهر األمر، والقول بالتأكيد   
فيه محذور فوات المقصود من الواجب، وال يخفى 

 مقصود التأكيـد وتحـصيل مقـصود        أن تفويت 
  .)٦٥(الواجب أولى

إذا ترجحت أدلة القائلين بالتأسيس، بطـل القـول         . ٤
  )٦٦(.بالوقف

 :


  
تعـارض خبـران     اختلف األصوليون فيما إذا         

أحدهما مثبت واآلخر نافي في أيهما يرجح على ثالثة         
  : آراء
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 ١٩٦

يجب ترجيح المثبت على النافي، وهـو       : ولالرأي األ 
  :)٦٩(منهم الحنفية)٦٨(رأي جمهور األصوليين

ومن هؤالء من رجح المثبت على النافي مطلقا،              
ومنهم من رجح المثبت على النافي في حالة ما إذا كان 
النفي أصليا فقط ألنه إذا كان النفي قد ثبت بدليل يطلب 

  .)٧٠(الترجيح من غير هذا الوجه
  :يأتواستدلوا بما ي

إن المثبت بخبر عما علم به والنافي اعتمد الظاهر  -١
فيكون المثبت أولى؛ ألن عنده زيادة علم فكما إذا         
تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم الجـرح؛ ألن        
فيه زيادة على التعديل عرفها الذي جرحه ولـم         

  .)٧١(يعرفها غيره
؛ألن اإلثبات يفيد التأسيس، والنفي يفيـد التأكيـد       -٢

األصل هو النفي،والنافي جاء ليؤكد هذا األصل،       
ومعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد ؛ألن التاكيد        
اليفيد أمرا جديدا والتأسيس يفيد أمرا جديدا فكان        

  .)٧٢(أولى
المثبت وإن كان رافعا لحكم النافي على تقـدير           -٣

تأخره عنه،فرافع لما فائدته التأكيد ؛ولـو قـدرنا         
ن مبطال لما فائدته التاسيس، فكان      تأخر النافي كا  

 .)٧٣(فرض تأخر المثبت أولى

يرجح النافي على المثبت، وهـو رأي       : الرأي الثاني 
  .)٧٤(اآلمدي

  :)٧٥(يأتواستدل بما ي
 المثبت وإن كان مترجحا على النافي إلشـتماله         .١

على زيادة علم،غير أن النافي لو قدرنا تقدمه على 
قدرنا تأخره كانت   المثبت كانت فائدته التأكيد،ولو     

فائدته التأسيس، وفائدة التأسيس أولى فكان القضاء 
  .بتأخره أولى

تاخر النافي وإن لزم منه مخالفة المثبت ورفـع           .٢
حكمه، فتأخر المثبت يلزم منه مخالفة النافي ورفع 
حكمه،وترجح تأخر المثبت بكونه رافعا لما فائدته       

 فائدته  االتأكيد، بخالف تأخر النافي، لكونه رافعا لم      

التاسيس، معارض بكون المثبت على تقدير تأخره   
األصل والنافي، وكـون    :  رافعا لما يثبت بدليلين   

النافي رافعا لما يثبت بدليل واحد وهو المثبـت،         
 . وما كان رافعا لدليل أولى مما كان رافعا لدليلين

هما سواء فال يـرجح أحـدهما علـى         : الرأي الثالث 
 عبد الجبار والقاضي أبـو    األخر، وهو رأي القاضي     

 .)٧٦(جعفر السماني وأبو وليد الباجي

بـراءة   موافق لألصل، وهـو    بأن االنافي : واستدلوا
تأخر النافي عن المثبت ووروده      وألن الظاهر  الذمة،

بعده، إذ لو قدر تقدم النافي على المثبت كانت فائدتـه   
التأكيد، ولو قدرنا تأخره عن المثبت كانـت فائدتـه          

وإذا كان  ،   وهو أولى من التأكيد فيتأخر عنه      التأسيس،
  ؛فيستويان الظاهر تأخر النافي عن المثبت كان تأسيسا

  .)٧٧(ألنه تعارض األصل والظاهر
نالحظ فيما سبق من هذه المسألة كيف       : الرأي الراجح 

مـن   أولـى  أن الخالف فيها دار حول قاعدة التأسيس 
 وكـل رأي   التاكيد، فاألراء الثالثة استدلت بالقاعـدة،     

رأيـه   ة بالقاعدة وتوجيههـا لنـصر     االستدالليحاول  
  .هوتأييد

وأرى أن الرأي األول الذي رجح أصحابه المثبت على 
النافي هو الراجح؛ ألن المثبت يفيد التأسيس سواء تقدم 
أو تأخر،وأما النافي فال يفيده إالإذا قدرنا تأخره،ومـا         

ه في حالة   كان مفيدا للتأسيس في حالتين أولى مما يفيد       
  .)٧٨(واحدة

 
   

اختلف األصوليون من غير الحنفية في تعارض             
مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أيهما يـرجح علـى         

  :األخر ؟على رأيين
يرجح مفهوم الموافقـة علـى مفهـوم        : الرأي األول 
  .)٧٩(روهو رأي الجمهو المخالفة،
بأن مفهوم الموافقـة أقـوى مـن مفهـوم         : واستدلوا

المخالفة، والخالف في حجيته أقل من الخـالف فـي         
  .)٨٠(حجية مفهوم المخالفة
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 إلى )٨٢(والصفي الهندي )٨١(ذهب اآلمدي : الرأي الثاني 
على مفهـوم    أنه يمكن تقديم وترجيح مفهوم المخالفة     

  :الموافقة من وجهين
لتأسيس، وفائدة مفهـوم    إن فائدة مفهوم المخالفة ا     -١

الموافقة التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، فكان       
  .مفهوم المخالفة أولى وأرجح

فهم المقصود   إن مفهوم الموافقة ال يتم إال بتقدير       -٢
من الحكم في محل النطق، وبيان وجـوده فـي          
المسكوت عنه، وإن اقتضاءه للحكم أشد،أما مفهوم 

  .)٨٣(المخالفة فيتم دون ذلك
وقد ذكـر    اليرجح أحدهما على األخر   : رأي الثالث ال

  .)٨٤(هذا الرأي الشوكاني دون أن ينسبه ألحد
  :الرأي الراجح

ما يهمنا في هذه المسألة هـو أن نـرى كيـف                
لتأكيـد   ا  األصوليون قاعدة التأسيس أولى من     ستخدما

لترجيح مفهوم المخالفة على مفهـوم الموافقـة عنـد          
  .ه القاعدةالتعارض كتطبيق على هذ

وإن كنت أرى أن هذا الترجيح ليس على إطالقه              
؛ألن مفهوم الموافقة قد يكـون قطعيـا وقـد يكـون            
ظنيا،وعندما يكون قطعيا فهـو يقـدم علـى مفهـوم           
المخالفة عندما يكون ظنيا، وبعـض أنـواع مفهـوم          

فهوم الحصر يقدم ويـرجح علـى       من مثل   المخالفة  
   .ياًمفهوم الموافقة عندما يكون ظن

 
  

موضوع الفقه هو أفعال وأقوال المكلفـين مـن             
حيث عروض األحكام الشرعية لها، وهـذه القاعـدة         
تساعد الفقيه في الحكم على أقوال المكلف وتصرفاته،        
ا وصون كالمه عن اإلهمال وإللغاء، وفيما يلي تطبيق       

  :اآلتيةعلى ذلك ضمن المطالب 


  

قد يتكرر المقسم به عليه باستخدام أداة العطف،              
أو بدون استخدامها، وقد يتكرر المقسم عليه مع المقسم 

  . به،ويكون ذلك في مجلس واحد أو مجلسين
  .تكرار المقسم به: ولىالمسألة األ

  .تكرار المقسم به  بدون حرف العطف: األولى الحالة
نه إذا تكرر المقسم به بـدون     أعلى   اتفق الفقهاء       

حرف العطف كانت يميناً واحدة فيلزمه كفارة واحـدة         
واهللا اهللا ال أفعل    : سواء كان المقسم به متفقا كأن يقول      

 الرحمن الرحيم ال    واهللا: كذا، أو كان مختلفا كأن يقول     
  .)٨٥(أفعل كذا

  :يأتواستدلوا بما ي
أفعل  واهللا اهللا ال:  متفقا نحو أن يقولاالسمإذا كان   . ١

كذا، فإن الثاني ال يصلح نعتا لألول و إنما يصلح      
،إال أن ينوي   تكررا وتأكيدا له فيكون يمينا واحدة     

اهللا ابتداء يمـين بحـذف      :به يمينين فيصير قوله   
  .قسم صحيححرف القسم وهو 

واهللا الرحمن  :  مختلفا نحو أن يقول    االسمإذا كان   . ٢
 الثاني يصلح صفة لألول،     االسمال أفعل كذا فإن     

ومنه يعلم أنه أراد به الصفة، فيكون حالفا بـذات    
موصوف،ال باسم الذات على حـدة، وال باسـم         

  )٨٦(.الصفة على حدة

تكرار المقسم بـه بواسـطة حـرف        : الحالة الثانية 
  .العطف
اختلف الفقهاء فيما إذا تكرر المقسم به بواسطة              

واهللا و واهللا ال أفعـل      : حرف العطف كأن يقول القائل    
  : كذا، على رأيين

 أنها يمين واحدة، فيلزمه كفارة واحـدة        :الرأي األول 
، )٨٩(، والحنابلـة  )٨٨(، والشافعية )٨٧(وهو رأي المالكية  

ــة ــة)٩٠(والظاهري ــية)٩١(، والزيدي  ،)٩٢(، واإلباض
  .)٩٣(واإلمامية

  :يأتواستدلوا بما ي
سبب الكفارة واحد فتلزم عنـه كفـارة واحـدة،           .١

  .فالمحلوف به واحد
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  .)٩٤(ألن الجمع بين األسماء واأللفاظ تأكيد. ٢
 أنها يمينان فيلزمه كفارتان، وهو رأي       :الرأي الثاني 

    .)٩٥(الحنفية
 على اآلخـر    االسمينلما عطف أحد    : واستدلوا بأنه 

 ألن المعطوف غير المعطوف ؛ي غير األولفكان الثان
عليه فكان كل واحد منهما يمينا على حده بخالف ما          

  .)٩٦(إذا لم يعطف
القائل بأنه يمين أرى أن رأي الجمهور     :الرأي الراجح 

واحدة فيلزمه كفارة واحدة هو الـراجح وذلـك لمـا           
  :يـأتي
 تكرر دون تغير للفظ فالظاهر أنـه        المقسم به ألن  . ١

  .تأكيدأراد ال
األصل براءة الذمة،فال نستطيع أن نلزم المكلـف        . ٢

  . احتمالبكفارة أخرى لمجرد 
   .تكرار المقسم عليه مع المقسم به: الثانية المسألة
قد يتكرر المقسم عليه مع المقسم به ويكون ذلك               

  . في مجلس واحد أو مجلسين
تكرار المقسم عليه مع المقسم به في       : الحالة األولى 

  .جلس واحدم
إذا تكرر المقسم عليه مع المقسم به في مجلـس            

واهللا ال أفعل   : واحد، كأن يقول القائل في مجلس واحد      
ــذا،، أو قــال واهللا ال أفعــل  كــذا واهللا ال أفعــل ك
كذا،والرحمن ال أفعل كذا، فقد اختلفت آراء الفقهاء في 

   :هذه المسألة على ثالثة آراء
 إن واحدة فيلزمه كفارة واحـدة    أنه يمين    :الرأي األول 

، )٩٨(، والحنابلـة  )٩٧( وهذا القول قال به المالكية     حنث
ــة ــة)٩٩(والظاهري ــية)١٠٠(، والزيدي ، )١٠١(، واإلباض

  .)١٠٢(واإلمامية
  :يأتي واستدلوا بما

  .)١٠٣(ألن سببها واحد وهو تكرار المقسم عليه .١
  .)١٠٤(ألنه ال تأثير للنية هنا مع إتحاد المقسم عليه. ٢

 انهما يمينان فتلزمه كفارتان وهو رأي     : انيالرأي الث 
  )١٠٥(الحنفية

بأنه لما أعاد المقسم عليه مع األسم الثاني  : واسـتدلوا 
علم أنه أراد يمينا أخرى؛إذ لو أراد الصفة أو التأكيـد   

  )١٠٦(.لما أعاد المقسم عليه
في هذه المسألة،   )١٠٧( وقد فصل الشافعية   :الرأي الثالث 

  :ة احتماالتفقالوا إن لهذا الكالم ثالث
 إن إن نوى بالثاني التأكيد لم يلزمه إال كفارة واحدة. ١

  . حنث
  : إن نوى االستئناف ففيه قوالن. ٢

النهما يمينان بـاهللا    ،   إن حنث  يلزمه كفارتان : أحدهما
عزوجل، فتعلق بالحنث فيهما كفارتان، كما لو كانـت     

  . )١٠٨(على فعلين
 ألن ؛صح وهو األ إن حنث تجب كفارة واحدة:والثاني

 فلم يجب أكثر مـن  األولىالثانية ال تفيد إال ما أفادت       
  .)١٠٩(كفارة، كما لو قصد بها التأكيد

نه إذا نوى االستئناف    إإن لم يكن له نية، فإن قلنا        . ٣
  . فهنا أولى إن حنثلزمته كفارة واحدة

 ففي هذا    إن حنث  وإن قلنا هناك تجب كفارتان          
  :قوالن

  .مين األول دون الثانيوقع الي: القول األول
 في القديم - رحمه اهللا -حكي عن الشافعي : القول الثاني

ألن الكالم إذا لم ينقطع ارتـبط       ؛  )١١٠(يقع يمينان : أنه قال 
  .)١١١(بعضه ببعض
  :يأت رأي الشافعية هو الراجح وذلك لما ي:الرأي الراجح

   .ربطوا اليمين بالنية، فالنية معتبرة في تكرار اللفظ. ١
  .ظاهر أنه أراد التأكيد ما دام الكالم في مجلس واحدال. ٢

تكرار المقسم عليه مع المقسم بـه فـي     : الحالة الثانية 
  .مجلسين

إذا تكرر المقسم عليه مع المقسم به في مجلسين كأن       
واهللا ال أكلم زيداً، ثم يقول في مجلس آخر،         : يقول القائل 

فقهاء في هذه المسألة واهللا ال أكلم زيداً، فقد اختلفت آراء ال
   :على ثالثة أراء

فيلزمه كفارة واحدة إن حنث،   أنه يمين واحدة:الرأي األول
ــه  ــال ب ــذا ق ــة: وبه ــة)١١٢(المالكي ، )١١٣(، والحنابل

  . )١١٤(والظاهرية
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 ١٩٩

سبب الكفارة واحد؛ وهو عدم الكالم مـع     بأن  : واستدلوا
  .)١١٥(زيد فكان كما لو قصد التأكيد والتفهيم

ه يمينان فيلزمه كفارتان إن حنـث،        أن :الرأي الثاني 
  .)١١٨(واإلمامية، )١١٧(،و الزيدية)١١٦(الحنفية: وهو رأي
بأنه لما أعاد المقسم عليه مع األسم الثاني        : واستدلوا

التأكيـد   علم أنه أراد يمينا أخرى؛إذ لو أراد الصفة أو 
  .)١١٩(لما أعاد المقسم عليه

  :  لهذه األيمان ثالثة احتماالت:الرأي االثالث
، أو ينـوي بالثانيـة   نوي بالثانية األولىإما أن ي        

  .االستئناف، أو ال تكون له نية
فإن قال أردت بالثانية األولى قُبل وكانـت يمينـاً          . ١

  .فعليه كفارة واحدة إن حنث واحدة
ألنه غلَّـظ  ، وإن قال أردت االستئناف فهما يمينان    . ٢

  .في اليمين فيلزمه كفارتان إن حنث
نِو فيحمل على االستئناف فيلزمه كفارتان      وإن لم ي  . ٣

وهو المجلس،   إن حنث، لبعد التأكيد مع اختالف     
  .)١٢٠(والشافعيةرأي 

  :الرأي الراجح
أرى أن التفصيل في هذه المسألة هو األفضل، فرأي       

الشافعية هو الراجح حيث جعلوا الضابط في تكرار اليمين 
د معتبرة وهي قاعدة    النية، وكما ذكرنا سابقا أن نية التأكي      

   .مهمة ومعمول بها عند الفقهاء
تكون هناك نية، فهنا نعمل بقاعدة التأسيس أولى  وعندما ال

من التأكيد، ويؤكدها أن اتحاد المجلس لـيس كتعـدده،           
  . فالظاهر أنه ال يريد التأكيد



 .  
من أهم تطبيقات هذه القاعدة عند الفقهاء تطبيقها في         

مسألة تكرار لفظ الطالق،وذلـك كـأن يقـول الـزوج           
  .أنت طالق طالق طالق:لزوجته
قد يتكرر لفظ الطالق باستخدام أداة العطف أو بدون       

استخدامها، و قد تكون الزوجة المطلقة مدخوال بها أو غير 
 مجلس واحد إذا وقع الطالق فيمدخول بها،وسأبحث ذلك 

  :اآلتيةفقط ضمن المسائل 

تكرار لفظ طالق الزوجة غير المدخول       : األولى المسألة
  .بها

اختلف الفقهاء فيما إذا قال الزوج لزوجته غير الداخل      
  :أنت طالق طالق طالق على رأيين :بها في مجلس واحد

احدة سواء أن مثل هذا الطالق يقع به طلقةً و: الرأي األول
أنت طالق،  :أنت طالق، طالق، طالق، أو قال لها      : قال لها 

،  متصالً ووطالق، وطالق، وسواء قال لها ذلك منفصالً أ       
  .)١٢١(الفقهاءوهو رأي جمهور 

 ال عدة   ألنه؛   غير المدخول بها تبين بطلقة     بأن: واستدلوا
ألنها ؛ عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائناً فال يقع الطالق بها

  .أصبحت غير زوجة
 ابتداء ألنه ؛قد بانت باألولى ولم يلزمها ما بعدها فهي      
  . )١٢٢(كالم

يقع بهذا الطالق ثـالث طلقـات،فتبين       : الرأي الثاني 
الزوجة من زوجها بينونة كبرى بمجرد التلفظ بـذلك،       

واألوزاعي، والليـث بـن     ،)١٢٣(وهو رأي اإلمام مالك   
  .)١٢٤(سعد

: بكالم متصل فأشبه قولـه    بأنه طلق ثالثا    : واستدلوا
  .)١٢٥(ًأنت طالق ثالثا
  :الرأي الراجح

رأي الجمهور في هذه المسألة هو الراجح؛ ألن              
التأكيد هنا متعين وال يمكن أن نطبق قاعدة التأسـيس          
أولى من التأكيد هنا لالستحالة الـشرعية حيـث إن           
الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، وعليـه         

  .ثانية ال تصادف محلها والثالثة كذلكفالطلقة ال
تكرار لفظ طالق الزوجة المدخول بها : الثانية المسألة

  بدون أداة العطف في مجلس واحد 
بدون أداة  ،إذا تكرر لفظ الطالق في مجلس واحد            

أنـت  : العطف وكان الرجل داخالً بامرأته وقال لهـا       
سألة طالق طالق طالق، فقد اختلف الفقهاء في هذه الم        

   :على ثالثة آراء
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أنت  :فلو قال لزوجته    يقع ثالث طلقات،   :الرأي األول 
طالق طالق طالق طلقت ثالثا فإن قال أردت به التأكيد  

  . )١٢٦( وبهذا الرأي قال الحنفية،قضاء صدق ديانة ال
  :استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة عقلية هي: األدلة

ام لكونه  ألنه ذكر جملتين كل واحدة منهما ايقاع ت        .١
  .)١٢٧(مبتدأ أو خبرا والمحل قابل للوقوع

أي ال  ،  )١٢٨(ألنه إيقاع فال يتصور فيـه التكـرار       . ٢
يتصور في هذه الحالة أن يستعمل تكرار اللفـظ         

  . للتأكيد عرفاً، فيحمل على التأسيس
ولو قال عنيت بالثاني االخبار عن األول لم يصدق . ٣

ـ          ة في القضاء؛ ألن هذه األلفاظ في عـرف اللغ
 إلـى والشرع تستعمل في إنشاء الطالق فصرفها       

خبار يكون عدوال عن الظاهر فال يصدق فيـه      اإل
)١٢٩(  .  

  :  لهذا الطالق ثالث حاالت:الرأي الثاني
  .إن قصد التأكيد وقعت طلقة واحدة. ١
  .إن قصد االستئناف وقعت ثالث طلقات. ٢
إن لم ينو وقعت ثـالث طلقـات عمـالً بظـاهر           . ٣

  .)١٣٠(اللفظ
وبهــذا الــرأي قــال جمهــور الفقهــاء مــن       

ــة ــشافعية)١٣١(المالكي ــة)١٣٢( ، وال ، )١٣٣(، والحنابل
  .  )١٣٦(، والزيدية)١٣٥(، واإلباضية)١٣٤(والظاهرية

  :يأتواستدلوا بما ي
وبخاصة فـي   ،  بقاعدة نية المتكلم معتبرة    عمالً   -١

، فالنية تعين أحد احتمالالطالق عندما يكون هناك 
  .االحتمالين

بقاعدة التأسـيس   ون هناك نية نعمل     تك  عندما ال  -٢
؛ ألن التأسـيس هـو األصـل    أولى من التأكيـد  

 .والظاهر

اللفظ الصريح في الطـالق لإليقـاع، ويقتـضي       -٣
 وإنما ينصرف   ما لولم يتقدمه مثله،   الوقوع بدليل   

عن ذلك بنية التأكيد واإلفهام فإذا لم يتوفر ذلـك          
ا وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم في العام إذ

لم يوجد المخصص، وباإلطالق في المطلق إذا لم      
  .)١٣٧(يوجد المقيد

 تقع طلقة واحدة، وبهـذا  قـال شـيخ           :الرأي الثالث 
  . رحمة اهللا عليه)١٣٨(اإلسالم ابن تيمية

طلق ركانه :" عن ابن عباس أنه قال  رويبما: واستدل
 مجلس  في ثالثا   امرأتهبن عبد يزيد أخو بنى المطلب       

فسأله رسول اهللا   : حزنا شديدا قال  واحد، فحزن عليها    
 فقـال فـى    :طلقتها ثالثا قـال :  كيف طلقتها، قال

فإنمـا تلـك واحـدة،    : نعم، قـال : قال مجلس واحد، 
  .)١٣٩(" هاعفأرج :فأرجعها إن شئت، قال

أن الثالث بلفظ واحد أو بتكـرار لفـظ         : وجه الداللة 
أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق       : الطالق كأن يقول  

ألن قول النبى     ؛ تقع واحدة، إذا كان في مجلس واحد      
فى مجلس واحد مفهومه أنه لو لم يكن فى مجلس واحد 

 مجـالس  فيلم يكن األمر كذلك؛ وذلك ألنها لو كانت     
 عنـده،   فإنهـا ها   العادة أن يكون قد إرتجع     فيألمكن  

   .)١٤٠(والطالق بعد الرجعة يقع
  :الرأي الراجح

أرى أن  المسألة؛ فإني  هذهبعد عرض آراء الفقهاء في
  :يأتالراجح ما ي

إذا نوى شيئا فقد تعـين؛ فالنيـة معتبـرة فـي             .١
الطالق،فإن نوى التأكيد وقع الطالق واحدة، وإن       

  .نوى التأسيس واإلستئناف وقع ثالثا
 شيئا،فاألرجح أن يقع واحدة لما      إن اطلق ولم ينو    .٢

 :يأتي
محتمل،فقـد   تكرار الطالق بدون حرف العطـف    . أ

 والطالق ال ،يكون للتأكيد واإلفهام،ويحتمل اإليقاع   
 )١٤١(ألن ماثبت بيقين اليزول إال بيقين يقع بالشك؛

في هذه المسألة تعارضت قاعدة التاسيس أولى من   . ب
رفع هذا فال ن"األصل بقاء النكاح "التاكيد مع قاعدة 

النكاح الثابت بيقين إال بيقين،ففي هذه الحالة يجب      
أن نبحث عن مرجح آخر،وقد يكون مـن بـاب          
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 ٢٠١

الترجيح بالمقاصد، ونعلم أن الشريعة حرصـت       
  .على دوام واستمرار الحياة الزوجية

تكرارلفظ طالق الزوجة المدخول بها      :الثالثة المسألة
 .باستخدام أداة العطف في مجلس واحد

إذا تكرر لفظ الطالق باستخدام أداة مـن أدوات               
أنت طالق،  : الرجل المرأته الداخل بها    العطف كقول 

أنت طالق، ثـم طـالق،ثم      : وطالق، وطالق، أو قوله   
   ؟اًطالق، فهل تقع واحدة أم ثالث

  :اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة على رأيين
 فـصل    مثل هذا الطالق يقع ثالثاً سواء      :الرأي األول 

أنت  :بينهما بالواو أو الفاء أو ثم، كقول الرجل المرأته
ثم طـالق، ثـم      طالق، فطالق، فطالق، أو أنت طالق،     

، )١٤٣(، والمالكيــة)١٤٢(الحنفيــة: طــالق، وهــو رأي
  .)١٤٥(، واإلباضية)١٤٤(والحنابلة

  :أتيي استدلوا بما
 ١٤٦(ألن حرف العطف يفيد المغايرة( .  
  ١٤٧(بعضألنها كلمات متفرقة فصل بعضها عن(.  

 يقع باألولى طلقة والثانيـة طلقـة؛ ألن       :الرأي الثاني 
 . )١٤٨(الثاني عطف ال يحتمل التأكيد

  :فلها ثالث احتماالت:  أما الطلقة الثالثة
إن قال أردت تأكيد الثانية قبل منه؛ ألنه كرر نفس        . ١

  .الكلمة فنيته معتبرة
  .وإن قال أردت االستئناف لزمه ثالث طلقات. ٢
أردت بها تأكيد األولى لم يقبل منه وجهاً    : لوإن قا . ٣

واحداً، كما ال يقبل إذا قال أردت بالثانية تأكيـد          
األولى؛ ألن المغايرة بينهمـا بحـرف العطـف         

  . )١٤٩(يقتضي االستئناف
  .)١٥١(،والزيدية)١٥٠(رأي الشافعيةوهو 

  : الرأي الراجح
بعد عرض األقوال واألدلة أرجح الـرأي األول             
  :يأته يقع ثالث طلقات وذلك لما يبأن: القائل

ألنه معهود عند العرب أن أداة العطف تفيد التغاير    . ١
  .أي أن األول غير الثاني

ألنه لما فصل بين ألفاظ الطالق بحرف العطـف؛         . ٢
  .فالظاهر من اللفظ أنه ال يريد التأكيد


    

قد يتكرر اإلقرار بلفظ الدين بدون استخدام أداة              
  .العطف، أو باستخدامها

   .تكرار لفظ الدين بدون أداة العطف: المسألةاألولى
إذا تكرر لفظ الدين بدون أداة اختلف الفقهاء فيما       

عطف كأن يقر المدين للدائن بمبلغ معين من المـال،          
  : على رأيينم درهم درهمله عندي دره: كقوله

 وهـو    يلزمه درهم واحد في هذه الحالة      :الرأي األول 
   )١٥٢( الفقهاءرأي جمهور
  :أتيي واستدلوا بما

        ألن التكرار بدون أداة العطف الظاهر منه التأكيد 
  . )١٥٣(كأنه قال له عندي شيء واحد هو درهم

         ألن اإلقرار خبر، والخبر يكرر ويكون الثاني هو
  .)١٥٤(األول

يلزمه ثالثة دراهـم ؛إلنـه مقتـضى    : ي الثـاني  الرأ
إقراره،وإن قال نويت التأكيد قبل منه ذلـك ويلزمـه          
ــه،وهو رأي   ــصلح ل ــه ي ــم واحــد ؛ألن لفظ دره

 .)١٥٥(الحنابلة
  :الرأي الراجح

مع أن الرأي الثاني وهو رأي الحنابلة قد عمل               
: بقاعدة التأسيس أولى من التاكيد، وهذا معنى قـولهم        

 ضى إقراره، وعمل بقاعدة نية المتكلم معتبرة،      ألنه مقت 
ال يوجـب    إال انني ارجح الرأي األول؛ ألن التكرار      

المغايرة إذا لم يتخللها حرف عطف، فيكون التأكيد هو      
الظاهر، ويؤكد هذا قاعدة أخرى،وهي قاعدة األصـل        

، فال نستطيع أن نلزمـه      )١٥٦(براءة الذمة من الحقوق   
  . بدرهمين لمجرد احتمال

  :  تكرار لفظ الدين بأداة العطف: مسألة الثانيةال
إذا تكرر لفظ الدين بأدة عطف، كأن يقر المدين بمبلغ       

له عندي درهم ودرهم ودرهم، فقد : معين من المال، كقوله
  .اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثالثة آراء
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 يلزمه ثالثة دراهم سواء أكان العطف بالواو      :الرأي األول 
أم الفاء أم ثم علـى حـد سـواء وهـو رأي جمهـور               

  .)١٥٧(الفقهاء
ـ اخببقاعدة التأسيس أولى من التأكيد و     : واستدلوا  أن  ةص

التأسيس هنا متعين بحرف العطف؛ ألن العطـف يفيـد          
  .)١٥٨(المغايرة

 يلزمه باألول والثاني درهمـان، وأمـا        :الرأي الثاني 
  :الدرهم الثالث فله ثالثة احتماالت

  . رهما آخر لزمه ثالثة دراهمإن أراد به د -
وإن قال أردت به تأكيد الثـاني قبـل، ولزمـه            -

درهمان فقط، وإن قال أردت به تأكيد األول لـم          
  .يقبل على األصح فيلزمه ثالثة دراهم

  .وإن لم ينو لزمه ثالثة دراهم -
  .)١٥٩(الشافعيةوهو رأي 

 يلزمـه درهـم واحـد، وهـو رأي          :الرأي الثالـث  
  .)١٦٠(اإلمامية
  . )١٦١(ره نفس الكلمة يفيد التأكيد عرفاألن تكرا

  : الرأي الراجح
أنه يلزمه ثالثة دراهم هو : القائل أرى أن الرأي األول     

  :يأت وذلك لما ي؛الراجح
ألنه معهود عند العرب أن أداة العطف تفيد التغاير أي  . ١

  .أن األول غير الثاني
ا متعين فالتاسيس هنولقاعدة التأسيس أولى من التأكيد،  . ٢

باداة العطف مما يجعله راجحا على قاعدة األصـل         
  .براءة الذمة

 

   
أولى ما يمكن أن تطبق فيه هذه القاعدة األصولية هو       

تفسير نصوص الشارع الحكيم وفهم خطاباتـه،حيث إن        
م أولى من إهماله، وصون كالم الشارع عن        إعمال الكال 

وشارح  اإلهمال واإللغاء أعظم ما يمكن أن يقوم به المفسر
  .الحديث
إن المقرر في علـم    : "يقول محمد األمين الشنقيطي         

 إذا األصول أن النص من كتاب اهللا وسـنة رسـوله        

احتمل التأسيس والتأكيد معا،وجب حمله على التأسيس،وال 
  . )١٦٢("لدليل يجب الرجوع إليه ه على التأكيد إاليجوز حمل

 
  

لقد استخدم المفسرون هذه القاعدة في محاولتهم             
  .لفهم كالم اهللا 

إذا " :يقول أبو بكر بن العربي مقررا هذه القاعدة         
ة مجددة لم يحمـل علـى       أمكن حمل اللفظ على فائد    

التكرار فـي كـالم النـاس، فكيـف كـالم العلـيم             
  .)١٦٣("؟الحكيم

وهذه القاعدة استعملها عامة المفسرين مختلفين            
في طرق اعتمادها والتنبيه عليها فمنهم مـن ينـشيء       
تفسيره ويعتمدها كقاعدة تفسيرية ويفسر امثلتهـا بمـا      

ن لـم  يوافقها،ومنهم من يرجح مـضمون القاعـدة وإ   
يصرح بلفظها، ومن العلماء من يرجح بهـا ويـنص          
عليها مستشهدا بها على صحة ترجيحه، وكل هـؤالء       

  .)١٦٤(يعتمدون عليها في ترجيحاتهم
  : تطبيقي على ذلكمثالي أتوفيما ي
قَالُواْ تَـاهللا تَفْتَـُأ تَـذْكُر       : تفسير قوله تعالى  : المثال

آية [ ون ِمن الْهاِلِكينيوسفَ حتَّى تَكُون حرضاً َأو تَكُ
  ].، يوسف٨٥

اختلفت أقوال المفـسرين فـي تفـسير قولـه                
  :حرضا على أقوال منها:تعالى

الفساد في الجسم أو العقـل مـن        :أصل الحرض  -١
  .الحزن أو العشق أو الهرم

الهرم، وقيل : ما دون الموت، وقيل :وقيل الحرض  -٢
  .البالي الداثر:الحارض

 .الفاسد الجسم والعقلالحارض :وقال الفراء -٣

إذا  :حرضه الهـم  أوحكى أهل اللغة    :قال النحاس  -٤
 .أحمق ورجل حارض أي أسقمه

 .الحارض الذاهب:وقال األخفش -٥

 .وقال ابن األنباري هو الهالك -٦

واألولى : "يقول الشوكاني بعدما ذكر هذه األقوال      
تفسير الحرض هنا بغير الموت والهـالك مـن هـذه      
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 ٢٠٣

أو تكـون مـن   : تى يكون لقولـه المعاني المذكورة ح 
الهالكين معنى غير معنى الحرض فالتأسيس أولى من        

  .)١٦٥ ("التأكيد ومعنى من الهالكين من الميتين
 

   
 بهذه  يث النبوي الشريف  دلقد استعان شراح الح         

معاني الكلمات الـواردة    القاعدة للكشف عن كثير من      
  .في بعض األحاديث

وهي قاعدة مهمة من قواعد شرح غريب الحديث           
 يتوضـح   اآلتيينالنبوي الشريف،ومن خالل المثاليين     

  .األمر
روى الطبراني عن ابن عباس رضي اهللا : المثال األول

ن ثالث مرات ثـم   ارتقى المنبر فأمأن النبي  عنهما
: قـال  اهللا ورسوله أعلم،  : الوا؟ ق أمنتتدرون لم   :"قال

من ذكرت عنده فلم يـصلي       : فقال جاءني جبريل 
ومن  آمين،: قلت عليك دخل النار، فأبعده اهللا وأسحقه،

 والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار، فأبعده         أدرك
 رمضان فلم يغفر    أدركومن   آمين،: قلت ،اهللا وأسحقه 

  .)١٦٦("آمين: تله دخل النار فأبعده اهللا وأسحقه، فقل
 اهللا وكلمـة واسـحقه   أبعدهفي هذا الحديث كلمة         

  اهللا، وشرح الحديث    أبعده :سحقه اهللا أر  وهناك من فس 
بها يؤدي الى أن يكون تقدير عبارة الحديث فأبعده اهللا          
وأبعده ويكون المعنى ههنا هو تأكيد االبعاد وحـسب،         
وهناك معنى آخر لتفسير كلمـة وأسـحقه وهـو أن           

الشديد البعد وليس البعيد فحسب، وعليه يكون : يقالسح
المعنى في الحديث فأبعده اهللا من رحمته وزاده بعـداً          

  . بأبعاده ابعاداً اشد من اإلبعاد األول
 أولى من التأكيد، فـشرح      التأسيسوبناء على قاعدة    

الحديث بالمعنى الثاني، أولى من شـرحه بـالمعنى         
  .)١٦٧(األول

و داود في سننه عن عبد اهللا بن        روى أب : المثال الثاني 
يحـضر الجمعـة ثالثـة      :" قـال  عمرو عن النبي  

رجل حضرها فرجل يلغو بلغو وهو حظه منهـا،         :نفر
ن ورجل حضرها يدعو،فهو رجل دعا اهللا عز وجل إ        

ورجل حضرها بإنـصات      وإن شاء منعه،   أعطاهشاء  
وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً،فهي كفارة         

التي تليها وزيادة ثالثة أيام، وذلك بأن اهللا        إلى الجمعة   
  )١٦٨ ()"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها:(عز وجل يقول

اختلف شراح الحديث النبوي في بيـان معنـى               
  : )١٦٩(اإلنصات والسكوت على آراء

اإلنصات والسكوت بمعنى واحد وجمـع    : الرأي األول 
ت له سك:بينهما للتأكيد، فيقال أنصت سكت، وأنصت له

  .واستمع لحديثه
اإلنصات يختلف عن السكوت فاإلنصات : الرأي الثاني

، إنـصات سكوت مقترن باستماع والسكوت مجـرد       
  .واألول إذا كان قريبا،ً والثاني إذا كان بعيداً

يحتمل أن يكون المقصود باإلنصات أن      : الرأي الثالث 
  .يسكت هو نفسه، والسكوت أن يسكت الناس باإلشارة

يحتمل أن يكون المقـصود باإلنـصات   : ابعالرأي الر 
  . اإلنصات للخطيب، والسكوت سكوت عن اللغو

 التأكيـد وبناء على قاعدة التأسيس أولى مـن              
 فحمل السكوت على معنى مختلف عن معنى اإلنصات       

أولى من حمله على نفس المعنى،وعليه فالرأي األول        
 واهللا تعـالى   ،)١٧٠(األخـرى  مرجوح بالنسبة لألراء  

  .أعلم
 

جملـة مـن     إلىتوصلت في نهاية هذا البحث            
  :أهمهاالنتائج 

           قاعدة التأسيس أولى من التأكيـد مـن القواعـد
األصولية الفقهية المهمة المتفرعة عـن قاعـدة        

  .إعمال الكالم أولى من إهماله
         وهي قاعدة مهمة في تفسيرنـصوص الـشارع

همـال،  الحكيم، وتصون كالمه عن اإللغـاء واإل     
وهي قاعدة مهمة ايضا لفهم الكالم الصادر عـن         

  .المكلف وترتيب األحكام الشرعية عليه
  التأسيسمجال عمل القاعدة فيما إذا دار اللفظ بين 

 فقط، وهناك بعض الحاالت يتعين فيهـا        والتأكيد
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  الالتأكيـد  وبعض الحاالت يتعين فيهـا      التأسيس
 .مجال للعمل بالقاعدة فيها

   عندما يفصل بين الكالم بالعطف،      سالتأسييتعين 
 .فالعطف يقتضي المغايرة

          يتعين التاكيد في كثير من الحاالت منها تعريـف
 .الثاني وعادة التخاطب وغيرها

      هذه القاعدة متفق عليها عند األصوليين والفقهـاء
والمفسرين وأهل الحديث اعتمدوها للداللة على ما 

دوها للترجيح كما اعتم،  من أقوال ابتداءإليهذهبوا 
 على هذه   اتفاقهمومن شدة    المسائل، في كثير من  

 العلماء في المسألة الواحدة كل      استخدمهاالقاعدة  
 .يوجهها لنصر مذهبه

       عنـد  أخـرى قد تتعارض هذه القاعدة مع قواعد 
التطبيق مثل قاعدة األصل براءة الذمة وقاعـدة        
الطالق ال يقع بالشك ومن هنـا يتوجـب علـى           

 للبحـث عـن     والتأملفقيه النظر   األصولي و ال  
 . أخرىمرجحات 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
 

                                            
محمد بن مكرم بن منظور األنصاري اإلفريقـي           )١(

، تحقيق عامر أحمد حيدر،     لسان العرب المصري،  
، ١ م، ط ٢٠٠٣بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،      

  .٦، ص٦ج
، بيروت، دار   التعريفاتالسيد الشريف الجرجاني،      )٢(

  .٥٤ص) ١ط(م ٢٠٠٠ة، الكتب العلمي
 التوقيف على مهمات محمد عبد الرؤوف الميناوي،  )٣(

، تحقيق محمد رضوان الداية، بيـروت،       التعاريف
  .  ٤٨، ص١دار الفكر المعاصر، ط

، درر الحكام شـرح مجلـة األحكـام       علي حيدر،     )٤(
ومحمد . ٥٣ ص ،١بيروت، دار الكتب العلمية، ج    

إعمـال   القاعدة الكليـة  مصطفى عبود هرموش،    
، مصر،  الكالم أولى من إهماله وأثرها في األصول  
م، ١٩٨٧المدرسة الجامعية للدراسـات والنـشر،       

  .٢٨٥ ص،١ط
، معجم مقاييس اللغـة   أحمد بن فارس بن زكريا،        )٥(

تحقيق عبد الـسالم محمـد هـارون، بيـروت،           
 لسان  إبن منظور، .١٣٨، ص   ٦الداراإلسالمية، ج 

حمد بن يعقوب مجد الدين م. ٥٧١، ص٣، جالعرب
تحقيـق مكتـب    القاموس المحيط،   : الفيروزآبادي

  .٤١٧ صالتراث في مؤسسة الرسالة،

  

البحر المحيط في أصول محمد بن بهادر الزركشي،   )٦(
،الكويت، وزارة اإلوقاف والشؤون اإلسالمية، الفقه

  .١١٦، ص٢ج) ٢ط(م، ١٩٩٢
،  منهاج الوصول الى علـم األصـول       ،البيضاوي  )٧(

بهاج، بيروت، دار الكتب العلميـة،      مطبوع مع اإل  
  .١٨٦، ص١ج

عبد الوهاب ووالده علي بن عبد الكافي الـسبكي،           )٨(
اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصـول        

، بيروت، دارالكتـب    األصول للبيضاوي  إلى علم 
  .١٨٦، ص١م، ج٢٠٠٤، ه١٤٢٤، ١العلمية، ط

شرح البدخشي مناهج   محمد بن الحسن البدخشي،       )٩(
 لجمال عقول ومعه شرح اإلسنوي نهاية الـسول  ال

الدين عبدالرحيم اإلسنوي، كالهما شـرح منهـاج    
الوصول في علم األصول للقاضـي البيـضاوي،        

  .٢٩٣، ص١، ج١بيروت، دار الكتب العلمية، ط
الـسبكي،  . ٢٩٣،ص١،جمناهج العقول البدخشي،    )١٠(

  .١٨٦، ص١، جاإلبهاج شرح المنهاج للبيضاوي
، ١، ج اإلبهاج شرح المنهاج للبيـضاوي    السبكي،    )١١(

  .١٨٧ص
المحصول في    محمد بن عمر بن الحسين الرازي،         ) 12(

، دراسة وتحقيـق طـه جـابر    علم أصول الفقـه   
) ٣ط(م،  ١٩٩٧العلواني، بيروت،مؤسسة الرسالة،  

  .٢٥٩،ص١ج
األشـباه      جالل الدين عبـدالرحمن الـسيوطي،        ) 13(

،  ةوالنظائر في قواعـد وفـروع فقـه الـشافعي         
، ١ ج ،٣م ط ٢٠٠٥بيروت، دار الكتب العلميـة،      

  .٢٩٤ص
األشـباه  الـسيوطي،  :      ينظر في شرح القاعـدة  )14(

، ١، ج والنظائر في قواعد وفروع فقه الـشافعية      
األشباه بن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم .٢٩٤ص

بيروت، ، على مذهب أبي حنيفة النعمـان   والنظائر
   أحمد الزرقا،.١٤٩ صم١٩٨٥دار الكتب العلمية،

،، دار الغـرب اإلسـالمي،    شرح القواعد الفقهية  
 جمال الدين عبد الرحيم بن.٢٥٣ ص،١م، ط١٩٨٣

، التمهيد في تخريج الفروع على األصولاإلسنوي، 
بيروت،مؤسسة الرسالة،  ،  تحقيق محمد حسن هيتو   

القواعـد الفقهيـة    محمد الزحيلي،   .١٦٧ص،  ٤ط
يت مجلـس   ، الكو والشافعي على المذهب الحنفي  

النشر العلمي،لجنة التأليف والتعريب والنشر،جامعة 
البحر المحـيط فـي     الزركشي،  . ٣٤٩الكويت ص 
  . ١١٧، ص٢، جأصول الفقه

 هرمـوش، . ٥٣،ص١،جدرر الحكـام  علي حيدر،     )١٥(
  .٢٨٨، صاعمال الكالم قاعدة

موسوعة القواعد  محمد صدقي بن أحمد البورنو،        )١٦(
، ١م، ط٢٠٠٣لة،     مؤسسة الرسا  ،، بيروت الفقهية

  .١٥١، ص٣ج
، التمهيد في تخريج الفروع على األصولاإلسنوي،   )١٧(

  .١٦٨ص
  . المرجع السابق نفسه  )١٨(
 إبراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفيروزآبـادي           )١٩(

، تحقيق محمد ، التبصرة في أصول الفقه    الشيرازي
أبـو  . ٥٠م ص ١٩٨٠حسن هيتو، الطبعة بدون،     

شـرح تنقـيح    ،  العباس أحمد بن إدريس القرافي    
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، تحقيق اختصار المحصول في األصول الفصول في
طه عبـدالرؤوف سـعد، بيـروت، دار الفكـر،          

أبو بكرمحمد بن الطيب    . ١٣٢، ص ١م، ط ١٩٧٣
، تحقيق عبد التقريب واإلرشاد الـصغير  الباقالني،  

الحميد بن علي أبو زنيد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
  .١٤٢، ص٢ج ،١م، ط١٩٩٨

الواضـح فـي     بن محمد بن عقيل،      علي بن عقيل    )٢٠(
، تحقيق عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، أصول الفقه

ــالة،  ــسة الرس ، ٣،  ج١م، ط١٩٩٩بيروت،مؤس
، التبصرة في أصـول الفقـه     الشيرازي،  . ١٤ص
. ١٣٢، ص شرح تنقيح الفصول  القرافي،  . ٥٠ص

  .١٥٢، ص٧، ج المغنيابن قدامة،
. ٥٠، ص التبصرة في أصـول الفقـه     الشيرازي،    )٢١(

الباقالني، . ١٣٢، صشرح تنقيح الفصولالقرافي، 
 ابـن  .١٤١، ص٢ج ،التقريب واإلرشاد الـصغير  

  .١٤، ص٣، جالواضح في أصول الفقهعقيل، 
، ٢ج،  الباقالني، التقريـب واإلرشـاد الـصغير        )٢٢(

ــصول، ج .١٤٢ص ــرازي، المح  ١٥٢، ص٢ال
. ٥٠، ص التبصرة في أصـول الفقـه     الشيرازي،  

  .١٣٢، صلفصولا شرح تنقيحالقرافي، 
. ٩، ص ٣، ج الواضح في أصول الفقه   ابن عقيل،     )٢٣(

 المعتمد في أصول  أبو الحسين البصري المعتزلي،     
، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسـات       الفقه

  .١٧٤، ص١م، ج١٩٦٤العربية، 
عبـد  . ٢٩٤، ص١ج، األشباه والنظائرالسيوطي،    )٢٤(

 الكوكب الـدري فـي  الرحيم بن الحسن اإلسنوي،     
، الفروع الفقهية على المـسائل النحويـة       تخريج

تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت،       
  .١٩٣م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥دار الكتب العلمية،  

اإلسـنوي،  .١١٧، ص ٢ ج البحرالمحيط،الزركشي،  )٢٥(
، التمهيد فـي تخـريج الفـروع علـى األصـول       

محمد بن عبداهللا بن أحمد بـن محمـد         . ١٦٧ص
الوصول إلـى   الغزي الحنفي،   الخطيب التمرتاشي   

، تحقيق محمد شريف مصطفى أحمد قواعد االصول
م، ٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١سليمان، ط

  .  ١٤٨ص
، ٢، ج البحر المحيط في أصول الفقـه     الزركشي،    )٢٦(

التمهيد في تخريج الفروع على اإلسنوي، .١١٧ص
  .١٦٧، صاألصول

ابـن  . ٢٩٤، ص ١، ج األشباه والنظائر السيوطي،    )٢٧(
اإلسـنوي،  . ١٧٣، ص األشـباه والنظـائر   نجيم،  
الدري في تخريج الفروع الفقهيـة علـى     الكوكب

  .١٦٧، صالمسائل النحوية

ابـن  . ٢٩٤، ص ١، ج األشباه والنظائر السيوطي،    )٢٨(
أحمد الزرقـا،   . ١٧٣، ص األشباه والنظائر نجيم،  

اإلسـنوي،  . ٢٥٣،  ص  شرح القواعـد الفقهيـة    
، فـروع علـى األصـول   التمهيد فـي تخـريج ال    

القواعد الفقهية على المذهب    الزحيلي،  . ١٦٧ص
  .٣٤٩، صالحنفي والشافعي

  

اإلسـنوي،  . ١٤٩، ص األشباه والنظائرابن نجيم،   )٢٩(
، التمهيد فـي تخـريج الفـروع علـى األصـول       

 ،الوصول إلى قواعد االصول التمرتاشي، .١٧٠ص
  .١٤٩ص

، ٢، ج البحر المحيط في أصول الفقـه     الزركشي،    )٣٠(
ــرازي، . ١١٧ص ــصولال . ٢٥٩، ص٢،جالمح

ــو،  ــةالبورن ، ٣، جموســوعة القواعــد الفقهي
  .   ١٥١ص

علـى  التقريـر والتحبير  ابن أمير الحاج الحلبي،       )٣١(
 لإلمام كمال الـدين بـن       التحرير في أصول الفقه   

) ١ط(م،١٩٩٩بيروت،دار الكتب العلميـة،   الهمام،  
  .٢١٠، ص١ج

  .١٥١ ص٣،جيةموسوعة القواعد الفقهالبورنو،   )٣٢(
   نقل هذه الصيغة علي الندوي عن إبن رشد فـي             ) 33(

 القواعد  علي الندوي، :المقدمات والممهدات، انظر  
ــة ــم، الفقهي ــشق، دار القل ، )٥ط(م ٢٠٠٠، دم

  .١٤٤ص
قاعدة إعمال الكالم أولى من     أحمد ياسين القرالة،      )٣٤(

،مجلـة المنـارة   )دراسة تحليلية تطبيقيـة    (إهماله
ــوث والدرا ــت،جللبح ــات،جامعة آل البي ، ١٠س

ــدد ــسيوطي، .٤٩٧م،ص١،٢٠٠٤الع ــباه ال األش
درر الحكـام   علي حيـدر،    .٢٨٦،ص١،جوالنظائر

  ٥٣، ص١، جشرح مجلة األحكام
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذهب     الزحيلي،    )٣٥(

  .٣٨٧، صالحنفي والشافعي
ــو، ) 36( ــة   البورن ، ٢،جموســوعة القواعــد الفقهي

  .٢٢٠ص
ارشـاد  بن علي بن محمـد  الـشوكاني،            محمد     37)(

، تحقيق محمـد البـدري، بيـروت، دار         الفحول
  .٤٦٥ ص ١ ط،م١٩٩٢الفكر،

 مفتاح الوصول الـى       محمد بن أحمد  التلمساني،      ) 38(
، تحقيق عبد الوهاب عبد بناء الفروع على األصول

م، ١٩٨٣اللطيف    ،بيروت، دار الكتب العلميـة،       
 .٦٣ص

 اإلحكام فـي    محمد اآلمدي،  سيف الدين علي بن       )٣٩(
، بيروت،دار الكتب العلمية،بـدون     أصول االحكام 

المحصول الرازي،  . ٤٠٤ ص ،٢طبعة وتاريخ، ج  
أبـو الحـسين   . ١٥٢، ص ٢، ج في أصول الفقـه   

. ١٧٥، ص١، جالمعتمد في أصول الفقهالبصري، 
إحكام الفصول في أحكام    سليمان بن خلف الباجي،     

كي، بيروت، دار   ، تحقيق عبد المجيد التر    األصول
ــالمي،  ــرب اإلس  .٩٦، ص١ ج،٢ طم١٩٩٥الغ

. ٥٠،صالتبصرة في أصـول الفقـه     ،  الشيرازي
  .١٣٢، ص شرح تنقيح الفصولالقرافي، 

ــن  )٤٠( ــاج، اب ــر الح ــر أمي ــر والتحبي ، ١،جالتقري
محمد  .١٩١ص،إرشاد الفحولالشوكاني، .٣٨٠ص

بن نظام الدين محمد السهالوي األنصاري اللكنوي، 
، بيـروت   وت وشرحه فواتح الرحموت   مسلم الثب 

  . ٤٢١، ص١ج ،١م، ط٢٠٠٢دار الكتب العلمية، 
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، ٢،ح اإلحكـام فـي أصـول األحكـام           اآلمدي،   ) 41(
  .٤٠٥ص

  .١٩١، ص إرشاد الفحولالشوكاني،)     42(
ــصري، )43( ــسين الب ــو الح ــد     اب ، ١،ج المعتم

 .١٥١، ص٢،جالمحصولالرازي، .١٧٤ص
 .١٥١ ص،٢، ج المحصول    الرازي،) 44(
 .١٥٣، ص٢، ج المحصول     الرازي،) 45(
 أبو الحسين   .١٩٠، ص إرشاد الفحول الشوكاني،     )٤٦(

   ابـن عقيـل،    .١٧٤، ص ١ج ،المعتمدالبصري،  
 .٩، ص٣، جفي أصول الفقه الواضح

ابن .٣٨٠،ص١،جالتقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   )٤٧(
مـسلم الثبـوت وشـرحه فـواتح         نظام الـدين،  

  .٤٢١، ص١ج،الرحموت
، ١ ج  ،إحكام الفصول في أحكام األصول    الباجي،    )٤٨(

، ٢، جالتقريب واإلرشاد الصغيرالباقالني، . ٩٤ص
  .١٣٩ص

. ٥٠، ص التبصرة في أصـول الفقـه     الشيرازي،    )٤٩(
ــرازي،  ــدي، . ١٥١، ص٢،جالمحــصولال اآلم

القرافي، . ٢٠٦، ص٢،جاإلحكام في أصول األحكام  
  .١٣١،صشرح تنقيح الفصول

م بن عبداهللا بن الخضر وعبدالحليم بـن        عبدالسال  )٥٠(
المسودة عبدالسالم وأحمد بن عبدالحليم آل تيمية،       

، تحقيق أحمد الذروي، بيـروت،      أصول الفقه  في
، ١م،ط٢٠٠١دار ابن حزم، الريلض، دار الفضيلة،  

أحمد بن علي الجـصاص الـرازي،     . ٢٣ص ١ج
 المسمى الفصول في األصـول،      أصول الجصاص 
 .١٨٤ ص ،٢، ج ١ب العلمية، ط  بيروت، دار الكت  

العدة في محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، 
، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا،       أصول الفقه 

،  ١ ج ،١م، ط ٢٠٠٢بيروت، دارالكتب العلميـة،     
  .١٩٣ص

، ٢، ج اإلحكام في أصول األحكام   اآلمدي عنه،   نقله    )٥١(
. ١٥١، ص ٢، ج المحـصول الرازي،   و .٢٠٦ص
، ١ج ،التقريـر والتحبيـر    أميـر الحـاج،      ابنو

  .٣١٩ص
، العدة في أصول الفقـه    محمد بن حسن الطوسي،       )٥٢(

،  ه١٤١٧تحقيق محمد رضا األنصاري القمـي،      
  .٢١٥، ص١، ج١ط

  .١٥٢، ص٢،جالمحصول     الرازي، 53)(
 .المرجع السابق نفسه)    54(
  .١٩٠، صإرشاد الفحولالشوكاني،   )٥٥(
 .٣٨٠، ص ١، ج التقرير والتحبير  ابن أمير الحاج،    )٥٦(

   .١٩٠، صإرشاد الفحولالشوكاني، 
  .١٧٥، ص١، ج المعتمدابو الحسين البصري،  )٥٧(
. ٣٨٠، ص١، ج التقرير والتحبير ابن أمير الحاج،      )٥٨(

 اإلسـنوي،   .١٩٠،ص إرشاد الفحـول   الشوكاني،
، التمهيد فـي تخـريج الفـروع علـى األصـول       

 وشـرحه   مسلم الثبوت  ابن نظام الدين،   .٢٧٨ص
  .٤٢١، ص١، ج،فواتح الرحموت

. ٣٨٠، ص ١ج ،التقرير والتحبير ابن أمير الحاج،      )٥٩(
  .١٩٠،صإرشاد الفحولالشوكاني، 

  

   .المراجع السابقة  )٦٠(
  .١٧٥، ص١، ج المعتمدابو الحسين البصري،  )٦١(
  .المرجع السابق نفسه  )٦٢(
ابن أمير الحاج، .١٩٠،صإرشاد الفحولالشوكاني،   )٦٣(

  . ٣٨٠، ص١ج ،لتحبيرالتقرير وا
ابن نظام الدين، .١٩٠،صإرشاد الفحولالشوكاني،   )٦٤(

، ١ج،مسلم الثبوت وشـرحه فـواتح الرحمـوت       
         .٤٢١ص

  .٤٠٥، ص٢،جاإلحكلم في أصول األحكاماآلمدي،   )٦٥(
  .١٩٠،  صإرشاد الفحولالشوكاني،   )٦٦(
بحث بعض العلماء هذه المـسألة تحـت عنـوان            )٦٧(

وإذا ثبت "ل والمبقي،يقول الرازي الترجيح بين الناق
أنه البد في النفي واإلثبات من كون أحدهما عقليا         

من أن الناقل أرجـح أم   :رجع الترجيح الى ما تقدم    
  .٤٣٩، ص٥، جالمحصولالرازي،:انظر"المبقي؟

ــشوكاني،  )٦٨( ــولالـ ــاد الفحـ آل . ٤٦٥،صارشـ
ــاجي،.٦٠٨،ص١،جالمــسودةتيميــة، إحكــام الب

ــصول ــد اهللا.٧٥٩،ص٢،جالف ــد عب ــن حمي  ب
،تحقيق طلعة الشمس شرح شمس األصول    السالمي،

ــام،بيروت،دار   ــسن القيــ ــر حــ عمــ
  .٣١٦،ص٢،ج١م،ط٢٠٠٨الرشد،

كشف األسرار عن أصـول     عبد العزيز البخاري،      )٦٩(
م، ١٩٩٧، بيروت، دار الكتـب العلميـة،      البزدوي

  .١٤٨، ص٣،ج١ط
، أدلـة التـشريع المتعارضـة     بدران أبو العنين،      )٧٠(

م، ١٩٨٥سسة شـباب الجامعـة،      اإلسكندرية، مؤ 
 دراسـات فـي     السيد صـالح عـوض،    . ٩٣ص

، القاهرة، دار   التعارض والترجيح عند األصوليين   
  .٤٩١، ص١م، ط١٩٨٠الطباعة المحمدية، 

، ٣، ج  كـشف األسـرار    عالء الـدين البخـاري،      )٧١(
  .١٤٨ص

 دراسـات فـي التعـارض    السيد صالح عـوض،     )٧٢(
  .٤٩٠، صوالترجيح

  .٤٨٠، ص٤،جاإلحكاماآلمدي،   )٧٣(
  .المرجع السابق نفسه  )٧٤(
  .المرجع السابق نفسه  )٧٥(
  .٧٥٩، ص٢،جإحكام الفصولالباجي،   )٧٦(
  .٣١٦، ص٢،جطلعة الشمسالسالمي،   )٧٧(
 دراسـات فـي التعـارض    السيد صالح عـوض،     )٧٨(

  .٤٩١، صوالترجيح
البحر الزركشي،  . ٤٧٤، ص ٤، ج اإلحكاماآلمدي،  )٧٩(

، د الفحـول  إرشاالشوكاني،.١٦٩، ص ٦،جالمحيط
  .٤٦٤ص

  .المراجع السابقة  )٨٠(
  .٤٧٤، ص٤،جاإلحكاماآلمدي،   )٨١(
 صفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي الهندي،  )٨٢(

، تحقيق صـالح    نهاية الوصول في دراية األصول    
اليوسف وسعد السريح، مكة المكرمة والريـاض،       

، ٩ج٢م، ط، ١٩٩٩مكتبة نزار مـصطفى البـاز،     
  .٣٧٠٩ص

  .٤٧٤، ص٤جحكام،، اإلاآلمدي  )٨٣(
  .٤٦٤، ص إرشاد الفحولالشوكاني،  )٨٤(
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تحفـة  محمد بن أحمد بن أبي أحمد الـسمرقندي،          )٨٥(
،، ه١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلميـة،       الفقهاء

بـدائع  عالء الدين الكاساني،    . ٢٩٩ ص ٢، ج ١ط
م، ١٩٨٢ دار الكتاب العربـي،      ، بيروت ،الصنائع

، ٤جالشربيني، مغني المحتاج،    . ٩ص  ٣ ج ،٢ط
علـى مـتن     كـشاف القنـاع   البهوتي،  . ٣٢٤ص

،  المدونـة  مالك بن أنس،  . ٢٤٤، ص ٦، ج اإلقناع
. ٥٣، ص ٨، ج المحلـى ابن حزم،   .١٠٣، ص ٣ج

كتاب البحر الزخـار    المرتضى،  أحمد بن يحيى بن     
علماء األمصار مع كتـاب جـواهر        الجامع لمذاهب 

 دار الحكمـــة اليمانيـــة،  األخبارواآلثـــار،
أبو إسـحاق   . ٢٥٨، ص ٤، ج ١م، ط ١٩٤٧/ه١٣٦٦

، الطبعة والـسنة    مختصر الخصال إبراهيم بن قيس،    
أبوطالب محمـد   . ١٢٧م، ص ١٩٨٣/ه١٤٠٣بدون،  

إيضاح الفوائد  بن الحسنين يوسف بن المطهر الحلي،       
، قـم،   في شرح إشكاالت القواعد، المطبعة العلميـة      

  .٢٢، ص٤، ج١، طه١٣٨٩
ين  زين الد.٩، ص٣ج، بدائع الـصنائع الكاساني،    )٨٦(

،بيروت،دار المعرفة  البحر الرائق ابن نجيم الحنفي،  
  .٣١٦، ص٤ج

أبو عبداهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري،   )٨٧(
، ٢، طه١٣٩٨، بيروت، دار الفكر،     التاج واإلكليل 

الكافي في فقه اهـل     ابن عبدالبر،   . ٢٧٧، ص ٣ج
  .١٩٤، ص١، جالمدينة المالكي

  .٣٢٤ ص،٤، جمغني المحتاجالشربيني،   )٨٨(
 أبو عبداهللا .٢٤٤، ص ٦، ج  كشاف القناع  البهوتي،  )٨٩(

، تحقيق حـازم    الفروعمحمد بن المفلح المقدسي،     
، ه١٤١٨القاضي، بيروت، دار الكتب العلميـة،       

  .٣١٤، ص٦، ج١ط
  .٥٣، ص٨، جالمحلىابن حزم،   )٩٠(
  .٢٥٨، ص٤ جالبحر الزخار،ابن المرتضى،   )٩١(
م، ١٩٩٦،  يضاحكتاب اإلعامر بن علي الشماخي،   )٩٢(

، مختـصر الخـصال   ابن قيس،   .٧٢، ص ٤، ج ٢ط
  .١٢٧ص

إيضاح الفوائـد فـي شـرح       ابن المطهر الحلي،      )٩٣(
  منهاج الموسوي،. ٢٢، ص ٤، ج إشكاالت القواعد 

  .٢٥٦، ص٢، جالصالحين
ــشربيني،   )٩٤( ــاجالــ ــي المحتــ ، ٤، جمغنــ

  .٢٤٤،ص٦،جكشاف القناعالبهوتي،.٣٢٤ص
ــسي،   )٩٥( ــسوط،السرخـ ــروت، المبـ دار ، بيـ

الكاساني، . ١٥٧، ص ٨، ج ٣م،  ط  ١٩٧٨المعرفة،
البحـر  ابـن نجـيم،     . ٩، ص ٣ج،  بدائع الصنائع 

 محمد أمين الشهير بـابن      .٣١٦، ص ٤ج ،الرائق
، حاشية رد المحتار على الـدر المختـار    عابدين،  

  .٧١٤، ص٣، ج٢طه ١٣٨٦بيروت، دار الفكر، 
  .١٠، ص٣ج، بدائع الصنائعالكاساني،   )٩٦(
 العبـدري،   .١٠٣، ص ٣، ج  المدونة س،مالك بن أن    )٩٧(

  .٢٧٧، ص٣،، جالتاج واإلكليل

  

،  انظرالبهوتي .٣١٤، ص ٦ ج الفروعابن المفلح،     )٩٨(
  .٢٤٤، ص٦، جكشاف القناع

  .٥٣، ص٨، جالمحلىابن حزم،   )٩٩(
  .٢٥٨، ص٤، جالبحر الزخارابن المرتضى،  )١٠٠(
، ٤، ج كتـاب اإليـضاح   عامر بن علي الشماخي،      )١٠١(

  .١٢٧، صالخصال ختصرمابن قيس، . ٧٢ص
. ٢٢، ص ٤، ج إيضاح الفوائد، ابن المطهر الحلي،     )١٠٢(

  .٢٥٦، ص٢الموسوي، منهاج الصالحين، ج
ابن قدامة  . ٢٤٤، ص ٦، ج كشاف القناع البهوتي،   )١٠٣(

  .٤٨٧، ص٨، ج، المغنيالمقدسي
  .٢٥٨، ص٤، جالبحر الزخارابن المرتضى،  )١٠٤(
ـ .٣٠٣، ص٢، جتحفة الفقهـاء  السمرقندي،   )١٠٥( ن  اب

 السرخـسي،   .٣١٦، ص ٤، ج البحر الرائق نجيم،  
  .١٥٧، ص٨،جالمبسوط

  .١٠، ص٣،جبدائع الصنائع   الكاساني، 106)(
كتـاب  أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي،         )١٠٧(

، تحقيق محمـد    المجموع شرح المهذب للشيرازي   
نجيب المطيعي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

يا محيى الدين انظر أبو زكر. ٢٦٨، ص١٩، ج١ط
روضـة الطـالبين وعمـدة      بن شرف النـووي،     

، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض     ،المفتين
 .٧١، ص٨، جدار الكتب العلميةبيروت، 

  .٢٦٨، ص١٩، ج المجموعالنووي، )١٠٨(
  .٢٦٨، ص١٩، جالمجموعالنووي،  )١٠٩(
النـووي،  . ٢٦٨، ص ١٩، ج  المجمـوع  النووي، )١١٠(

  .٧١٩، ص٨، جنروضة الطالبين وعمدة المفتي
  .٢٦٨، ص١٩، ج المجموعالنووي، )١١١(
أحمـد  . ٢٧٧، ص ٣،  ج  التاج واإلكليل العبدري،   )١١٢(

،  تحقيق محمـد   الشرح الكبير دردير أبوالبركات،   
  .١٣٦، ص٢عليش، بيروت، دار الفكر، ج

نـي علـى    المغ بن قدامة المقدسـي،    عبد اهللا انظر )١١٣(
 ،٨ج بيروت، دار الكتب العلمية، ،مختصر الخرقي 

  .٤٨٧ص
  .٥٣، ص٨، جالمحلىابن حزم،  )١١٤(
  .٤٨٧، ص٨ جالمغني،ابن قدامة المقدسي،  )١١٥(
 ابـن   .٣٠٣، ص   ٢، ج تحفة الفقهاء السمرقندي،   )١١٦(

 السرخـسي،   .٣١٦، ص ٤ج ،البحر الرائق نجيم،  
  .١٥٧، ص٨، جالمبسوط

  .٢٥٨، ص٤، جالبحر الزخارابن المرتضى،  )١١٧(
ابن . ٢٥٦، ص ٢، ج منهاج الصالحين الموسوي،   )١١٨(

  .٤٣٤، ص٣، ج إيضاح الفوائدالمطهر الحلي،
  .١٠، ص٣، جبدائع الصنائعالكاساني،  )١١٩(
، ٨، جروضة الطالبين وعمـدة المفتـين   النووي،   )١٢٠(

  .٧١ص
محمـد  . ٨٩، ص ٦ج ، المبـسوط  السرخسي،    )١٢١(

، تحقيق محمـد    حاشية الدسوقي عرفة الدسوقي،   
النووي، . ٣٨٥، دار الفكر، بيروت، ص ٢عليش،ج

. ٧٣، ص ٦، ج وضة الطالبين وعمدة المفتيـين    ر
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ابـن حـزم،    . ١٥٣، ص ٧، ج المغنيابن قدامة،   
 البحـر   ابن المرتـضى،  .١٧٤، ص ١٠، ج المحلى
  .٢٠٣، ص٤،جالزخار

  .١٥٣، ص٧، المغني،جةقدام ابن )١٢٢(
، بداية المجتهـد ونهايـة     محمد بن رشد القرطبي    )١٢٣(

، ٨م، ط ١٩٨٦، بيـروت،دار المعرفـة،    المقتصد
  .٨٠،ص٢ج

  .١٥٣، ص٧،جالمغني، ةقدام ابن )١٢٤(
  .المرجع السابق )١٢٥(
بدائع الكاساني، . ٨٩،ص٦، ج المبسوطالسرخسي، )١٢٦(

 األشــباهابــن نجــيم، .١٠٢، ص٣ج، الــصنائع
  .١٤٩، صوالنظائر

  .١٠٢، ص٣، جبدائع الصنائعالكاساني،  )١٢٧(
  .٢٤، ص٢، جكشف األسرارالبخاري،  )١٢٨(
  .١٠٢، ص٣، ج بدائع الصنائعالكاساني، )١٢٩(
. ١٩٥. ٣٨٥، ص ٢، ج حاشية الدسوقي الدسوقي،   )١٣٠(

سليمان بن . ٧٣، ص٦، جالطالبين  روضةالنووي،
حاشية البجيرمي علـى    عمر بن محمد البجيرمي،     

، ٤، ديار بكر، تركيا، المكتبة اإلسالمية، جالخطيب
أبـو  . ١٥٢، ص ٧، ج المغنيابن قدامة،   . ١٥ص

 اإلنصاف فـي  الحسن علي بن سليمان المرداوي،      
معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد       

، تحقيق محمد حامد الفقي، بيـروت، دار      بن حنبل 
  . ٢٢، ص٩إحياء التراث، ج

  . ٣٨٥، ص٢، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  )١٣١(
  .٧٣، ص٦، جروضة الطالبينالنووي،  )١٣٢(
  .١٥٣، ص٧، جالمغنيابن قدامة،  )١٣٣(
  .١٧٤، ص١٠، جالمحلىابن حزم،  )١٣٤(
جامع أبو الحسن علي بن محمد بن علي البسيوي،          )١٣٥(

  .٩٢، ص٣م، ج١٩٨٤، البسيوي
-٢٠٣، ص ٤، ج البحـر الزخـار   ابن المرتضى،    )١٣٦(

٣٠٤.  
  .١٥٣، ص٧، ج المغنيابن قدامة، )١٣٧(
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة      أحمد بن تيمية،     )١٣٨(

م، ١٩٩١، الرياض، دار عـالم الكتـب،      في الفقه 
  . ١٤، ص٣٣ج

، المستدرك علـى الـصحيحين    لنيسابوري،الحاكم ا  )١٣٩(
  . ١٩٩، ص٢ج

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة فـي   ابن تيمية،   )١٤٠(
  . ١٤، ص٣٣، جالفقه

القواعد الندوي، .١٣٤، ص١٧جالمجموع،النووي،  )١٤١(
   ١٠٥، صالفقهية

. ٢٨٦، ص٣، ج حاشية ابن عابـدين   ابن عابدين،    )١٤٢(
  .٧٩، ص٦، جالمبسوطالسرخسي، 

، الكافي في فقه اهل المدينة المالكي،  ابن عبد البر   )١٤٣(
  .٢٦٧، ص١ج

  .١٥٣، ص٧، ج المغنيابن قدامة، )١٤٤(

  

، ٧، ج شرح النيـل وشـفاء العليـل      ابن طفيش،    )١٤٥(
  .٤٦٨ص

  .١٥٣، ص٧، جالمغنيابن قدامة،  )١٤٦(
  .٨٩، ص٦، ج المبسوطالسرخسي، )١٤٧(
  .١٩٥، ص١٨، جالمجموعالنووي،  )١٤٨(
  . المرجع السابق نفسه )١٤٩(
  .رجع السابق نفسهالم )١٥٠(
  .٣٠٤، ص٤، جالبحر الزخارابن المرتضى،  )١٥١(
الـدردير،  . ٨، ص ١٨، ج المبـسوط السرخسي،   )١٥٢(

مغنـي  الشربيني،  .. ٤٠٧، ص ٣، ج الشرح الكبير 
شرح النيل  ابن طفيش،   . ٢٤٨، ص ٢، ج المحتاج

ابـن المرتـضى،    .٥٨٢، ص ١٣، ج وشفاء العليل 
 ابن المطهـر الحلـي،    . ٩، ص ٥البحر الزخار،ج 

، ٢، ج الفوائد في شرح إشكاالت القواعـد      احإيض
  .٤٤٢ص

الخطيــب . ١٣٤، ص١٧،جالمجمــوعالنــووي،  )١٥٣(
  .٢٤٨، ص٢،جمغني المحتاجالشربيني، 

. ١٠٥، ص ٥، ج المغنـي ابن قدامـة المقدسـي،       )١٥٤(
  .٩، ص١٨، ج المبسوطالسرخسي،

كشاف البهوتي،  .٨٥، ص ١٣، ج الفروعابن مفلح،    )١٥٥(
  ٤٨٢، ص٦، جالقناع

  ١٢٠، ص١،جاألشباه والنظائري، السيوط )١٥٦(
الشرح الدردير،.٩، ص ١٨، ج المبسوطالسرخسي، )١٥٧(

، ٦جكشاف القناع،   البهوتي،. ٤٠٧، ص ٣،جالكبير
. ٩، ص ٥،جالبحر الزخار ابن المرتضى، .٤٨٢ص

، ١٣، ج شرح النيل وشـفاء العليـل     ابن طفيش،   
  .٥٨٢ص

السرخـسي،  . ١٠٥، ص ٥ ج ، المغنـي  ابن قدامة،  )١٥٨(
  .٨، ص١٨، جالمبسوط

، ٤، جروضة الطالبين وعمـدة المفتـين   النووي،   )١٥٩(
  .٢٨٧، ٢٨٦ص

إيضاح الفوائـد فـي شـرح       ابن المطهر الحلي،     )١٦٠(
  .٤٤٢، ص٢، جإشكاالت القواعد

  .المرجع السابق نفسه )١٦١(
أضواء محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي،        )١٦٢(

، بيروت، عـالم    البيان في ايضاح القرآن بالقرآن    
  .٦٩٢، ص٦الكتب،ج

احكـام  أبو بكر محمد بن عبد اهللا بـن العربـي،            )١٦٣(
، تحقيق محمد عبد القادر عطا،بيروت،دار      القرآن

  .٢٣٢، ص١،ج١، ط١٤٠٨الكتب العلمية، 
قواعد الترجيح  حسين بن علي بن حسين الحربي،        )١٦٤(

، دراسة نظرية تطبيقية، الريـاض،   عند المفسرين 
  .٤٧٤، ص١ط، م١٩٩٦دار القاسم،

فتح القدير الجامع بـين    علي الشوكاني،   محمد بن    )١٦٥(
، ٣، ج فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير        

  .٧٠ص
رواه الطبراني وفيه اسحاق بن عبد اهللا بن كيسان          )١٦٦(

مجمع علي بن أبي بكر الهيثمي، :وفيه ضعف انظر
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 ٢٠٩

  

م، ١٩٩٢،بيروت، دار الفكر،  الزوائد ومنبع الفوائد  
  .٣٣،ص١١ج

ط شرح غريب الحديث عصام أنس الزفتاوي،ضواب )١٦٧(
: ، من خالل الموقع الشخصي لعصام الزفتـاوي      ٢

Esamanas googlepages.com.  
، سنن أبو داود مع شرحه عون المعبود      ابو داود،    )١٦٨(

ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، باب        
، حـديث رقـم     ٢٣٣الكالم واإلمام يخطب، رقم     

ــة، ج)١١٠٩( ــب العلمي ــروت، دار الكت ، ٣، بي
  . ٣٢٤ص

 عـون   أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،      )١٦٩(
، بيروت، دار الكتب    المعبود شرح سنن ابي داود    

  . ٣٢٤، ص٣العلمية، ج
  . المرجع السابق نفسه )١٧٠(
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