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 :المقدمة
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينو، ونستغفره،       

ونستيديو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل لو، ومن يضمل فال ىادي 

.  لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل، وأن محمدًا عبده ورسولو
أما بعد، فيذه دراسة أصولية تتحدث عن مسألة ذات       

صمة بداللة االقتضاء ىي عموم المقتضى التي اختمف فييا 
عمماء األصول اختالفًا كثيرًا، وكان ليذا االختالف أثره 

.  الواسع في اختالف الفقياء في الفروع الفقيية
وقد اعتمدت في بحث جوانب ىذا الموضوع عمى       

لمصادر والمراجع األصيمة التي دونيا جممة من ا
عمماؤنا األقدمون، كما وقفت عمى أبرز ما كتبو العمماء 

بيذه المعاصرون وقمت باستخالص المعمومات المتعمقة 
  المسألة ومعالجتيا بعد أن تشكل لدي تصور كامل

  

 .األردنيةجامعة ال، الشريعة، كمية مشاركأستاذ    *
       . لكل جوانبيا المتعددة

وقد جعمت ىذه الدراسة في مباحث ثالثة أدرجت       
تحت كل مبحث منيا عددًا من المطالب، وىذه المباحث 

: ىي
.  تعريف المقتضى وبيان أنواعو :  المبحث األول
.  المحذوف والفرق بينو وبين المقتضى: المبحث الثاني
.  عموم المقتضى: المبحث الثالث

قضايا ىذه الدراسة المنيج وقد سمكت في تناولي ل      
العممي في استقراء أقوال العمماء وأدلتيم من مصادرىا 

.  األصمية مع التعميل والمناقشة والترجيح
أسأل اهلل تعالى أن يميمني الرشد والصواب في       

.  القول والعمل إنو سميع مجيب

المبحث األول 

تعريف المقتضى وبيان أنواعه 

 المقتضى والمحذوف عند األصوليين

  * العبد خليل أبو عيد
م 24/5/2004 :قبول البحثتاريخ م    15/3/2004: تاريخ وصول البحث

ملخص 

ن يبيتتعريف المقتضى والمحذوف وبيان الفرق بينيما، وسبب ىذا التفريق، وموقف العمماء منو، ثم تتناول ىذه الدراسة       
. لمقول الراجح في ذلك

.  فون ليذا العمومتجاىات العمماء في مسألة عموم المقتضى، وما استدل بو المثبتون والناالوفي ىذا البحث تجمية       
وبعد استعراض أدلة الفريقين وما دار حوليا من مناقشات بدا لي أن القول الراجح ىو ما ذىب إليو الحنفية ومن معيم       

.  وىو أن المقتضى ال عموم لو
Abstract 

      This study handles the definition of the required and the omitted as well as showing the difference 

between both of them, in addition to exploring the reason for this difference and providing the heavier 

opinion for this issue.  

      Within this research, there is a presentation of the Olama’s (Scientists) judges in terms of the 

generalization issue of the required and the evidence of the supporters and opponents for this 

generalization.  

      After discussing the evidence provided by both parties and their discussions, it was evident for me 

that the Hannifin’s opinion and their supporters is the most suitable in terms of the issue that the required 

has no generalization.  
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 مطمبين جعمت األول منيما في  يتضمن ىذا المبحث      
: تعريف المقتضى وجعمت الثاني منيما لبيان أنواعو

 :تعريف المقتضى :المطلب األول
اسم مفعول من  –بفتح الضاد  –المقتضى لغة       

اقتضى، أي طمب، واالقتضاء ىو الطمب واالستدعاء، 
واستقضيتو طمبت قضاءه، واقتضيت عنو حقي أخذتو، 

، وقاضيتو عمى مال صالحتو عميو، وقاضيتو حاكمتو
.  ( )واقتضى األمر الوجوب أي دّل عميو

وأما في اصطالح األصوليين فإن لممقتضى تعريفات       
عدة، أكثرىا متقارب في المفظ والمعنى، وبعض ىذه 

التعريفات يمكن الوقوف عمييا من خالل تعريفاتيم لداللة 
: ياالقتضاء، ومن أبرز ىذه التعريفات ما يل

المقتضى ": تعريف القاضي أبي زيد الدبوسي: أووًال 
.  ( )زيادة عمى النص لم يتحقق معنى النص بدونيا

وأما الثابت باقتضاء النص " :تعريف اإلمام البزدوي:  ااياًال 
مما لم يعمل إال بشرط تقدم عميو، فإن ذلك أمر اقتضاه 

النص لصحة تناولو، فصار ىذا مضافًا إلى النص 
تضى، وكان كالثابت بالنص، وعالمتو أن بواسطة المق

. ( )"يصح بو المذكور وال يمغى عند ظيوره
مقّدر ضروري يتوقف " :تعريف ابن أمير الحاج:  ال اًال 

.  ( )"الكالم صدقًا أو صحة شرعية عميو
المقتضى وىو " :تعريف شمس األئمة السرخسي: رابعاًال 

عبارة عن زيادة عمى المنصوص عميو يشترط تقديمو 
.  ( )"ير المنظوم مفيدًا أو موجبًا لمحكمليص

وأما المقتضى " :تعريف جالل الدين الخبازي: خامساًال 
.  ( )"فزيادة عمى النص ثبت شرطًا لصحة المنصوص

: التعريف المختار
يبدو لي أن تعريف المقتضى عند اإلمام البزدوي       

ىو المقدم عمى غيره من التعاريف، وسبب ىذا التقديم 
وح الذي اتسم بو ىذا التعريف، وكونو ذكر ىو الوض

فر في المقتضى وىو تقدمو االشرط الذي ينبغي أن يتو
عمى النص، ثم إشارتو إلى حكم المقتضى إذ جعل 

الثابت بو كالثابت بالنص، ثم ىو بعد ذلك يبين العالمة 
التي تميزه عن المحذوف وىي أن تقديره يصح بو 

ال يتغير ظاىر النص، وال يمغى إذا صّرح بو، أي 
عرابو عند التصريح بو بل يبقى كما  الكالم عن حالو وا 

.  كان قبمو

 أنواع المقتضى : المطلب الثاني
المقتضى وىو المعنى الزائد الذي يستدعيو النص،       

: ( )وتتوقف استقامة معناه عميو ينقسم إلى ثالثة أنواع

 ومثالو، ( )ما يتوقف عميه صدق الكالم: الاوع األول
رفع عن أمتي الخطأ "في الحديث المشيور  قولو 

.  ( )"والنسيان وما استكرىوا عميو
فيذا الحديث دل بظاىره عمى أن الخطأ والنسيان وما       

أكره عميو اإلنسان ال يقع في األمة، وىذا المعنى الظاىر ال 
.  يطابق الواقع، فاألمة ليست معصومة عن الخطأ

فع العمل بعد وقوعو مستحيل، ومعموم أيضًا أن ر      
وىو معصوم  وما دام ىذا الكالم قد وقع من الرسول 

من الخطأ، فال بد من تقدير معنى زائد عن المعنى الذي 
دل عميو النص بعبارتو ليستقيم الكالم ويطابق الواقع وىذا 

.  (  )"الحكم"أو " اإلثم"المعنى المقدر ىو 

 (  ):كالم عقالًال ما يتوقف عميه صحة ال: الاوع ال ااي
وقد مثل العمماء ليذا النوع من المقتضى بقولو       
َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكاَّا ِفيَها َواْلِعْيَر الَِّتي َأْقَبْمَاا  :تعالى

اَّا َلَصاِدُقونَ  .  [يوسف:   ]ِفيَها َواِِإ
واسأل "فإن ىذا الكالم ال يصح عقاًل إال بتقدير       

ألن أىل القرية ىم أىل البيان الذين يصح ، "أىل القرية
أن يوجو إلييم السؤال، وأما القرية بأرضيا وأبنيتيا فإنو 
ال يعقل توجيو السؤال إلييا، فتعين أن يكون المقصود 

.  (  )إرادة سؤال أىل القرية ال القرية ذاتيا

 (  )ما يتوقف عميه صحة الكالم شرعاًال : الاوع ال الث
لنوع من المقتضى األمر بالتحرير ومن أمثمة ىذا ا      

ألنو في معنى  [النساء:   ]َفَتْحِريُر َرَقَبةٍة :في قولو تعالى
األمر، أي فحرروا رقبة مقتض لمممك، ألن تحرير الحر 
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ال يتصور، وكذا تحرير ممك الغير عن نفسو، فصار 
فعميو تحرير رقبة ممموكة لو، ثم إذا قدر مذكورًا : التقدير

الكالم، ويبقى صالحًا لما أريد بو وىو  لم يتغير موجب
.  (  )التكفير

المبحث الثاني 

 المحذوف، والفرق بينه وبين المقتضى
: وفي ىذا المبحث مطالب ثالثة      

 تعريف المحذوف :المطلب األول

ومن تبعيم من  (  )والسرخسي (  )ذىب البزدوي      
يره إلى التفرقة بين ما توقف عمى تقد (  )متأخري الحنفية

صحة الكالم شرعًا وبين ما توقف عميو صدق الكالم واقعًا 
وعقاًل، فأطمقوا عمى األول اسم المقتضى، وجعموا القسمين 
الثاني والثالث قسمًا واحدًا وسموه محذوفًا أو مضمرًا، وعمى 

ما أضمر ضرورة : "ىذا يكون تعريف المحذوف عندىم ىو
. (  )"صدق الكالم أو صحتو عقالً 

جميور العمماء من الحنفية والشافعية وغيرىم  أما      
فقد أدخموا المحذوف في تعريفيم لممقتضى، وأطمقوا اسم 
المقتضى عمى كل ما أضمر لصدق الكالم أو صحتو 

.  (  )عقاًل أو شرعاً 

الفرق بين المقتضى والمحذوف  :المطلب الثاني

كما  –أول من فرق بين المقتضى والمحذوف       
، (  )ىو اإلمام البزدوي  -كتب الحنفيةتشير إلى ذلك 

فنيج نيجو، وسار  (  )وجاء من بعده اإلمام السرخسي
عمى طريقتو، وكان لو دور بارز في التأصيل ليذا 

المسمك، والتفصيل فيو، ولحق بيما آخرون بعد ذلك، 
.  (  )منيم اإلمام جالل الدين الخبازي الحنفي

عمم أن ا: "يقال البخاري في شرحو ألصول البزدو      
عامة األصوليين من أصحابنا وجميع أصحاب 

الشافعي، وجميع المعتزلة جعموا ما يضمر في الكالم 
: لتصحيحو ثالثة أقسام

ما أضمر ضرورة صدق المتكمم كقولو عميو السالم  - 
 ."…رفع عن أمتي الخطأ "

 ارًا ـالى إخبـه تعـوما أضمر لصحتو عقاًل كقول - 

".  واسأل القرية"
اعتق : لصحتو شرعًا كقول الرجل وما أضمر - 

.  عبدك عني بألف
ىو : وسموا الكل مقتضى، وليذا قالوا في تحديده      

جعل غير المنطوق منطوقًا لتصحيح المنطوق، وىو 
.  (  )"مذىب القاضي اإلمام أبي زيد

وقد اعتبر اإلمام السرخسي أن التسوية بين       
قد عمل المقتضى والمحذوف سيو ممن يقول بذلك، و

فإن المحذوف غير المقتضى ألن من عادة "ذلك بقولو 
أىل المسان حذف بعض الكالم لالختصار إذا كان فيما 
بقي منو دليل عمى المحذوف، ثم ثبوت ىذا المحذوف 
من ىذا الوجو يكون لغة، وثبوت المقتضى يكون شرعًا 

.  (  )"ال لغة
ن وأما البزدوي فقد جعل عالمة الفرق بينيما أ      

المقتضى يصح بو الكالم ويصير مفيدًا لمعناه، وموجبًا 
عرابو  لما تناولو، وأنو ال يتغير ظاىر الكالم عن حالو وا 

.  عند التصريح بو، بل يبقى كما كان قبمو
ن كان يصح بو الكالم إال أنو        أما المحذوف وا 

عرابو كما في  ربما يتغير بو ظاىر الكالم عن حالو وا 
.  (  )"واسأل القرية: "قولو تعالى

وىذا البيان في الفصل بين المقتضى والمحذوف      
درج الحنفية عمى تأكيده، وضرب األمثمة لتوضيحو، 

وممن سمك ىذا المسمك اإلمام الخبازي، وىو من أعالم 
الحنفية في القرن السابع اليجري، فقد قال في كتابو 

وقد يشكل عمى السامع ": المغني في أصول الفقو"
فصل بين المقتضى والمحذوف وىو ثابت لغة، وآية ال

ذلك أن ما اقتضى غيره فالتصريح بالمقتضى ال يغيره 
فتحرير : "بل يقرره، ألنو ثبت شرطًا لصحتو كقولو تعالى

ن كان " رقبة مؤمنة ىو مقتضى لكونيا ممموكة، وا 
محذوفًا فقدر مذكورًا انقطع الحكم عن المذكور األول 

َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُموِبِهُم  ،َأِل اْلَقْرَيةَ َواْس  :كقولو تعالى
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، فعند "والنسيانرفع عن أمتي الخطأ : "، وقولو اْلِعْجلَ 
  يتحول" مـالحك"و" المحبة"و" األىل"ذكر 

.  (  )نسبة السؤال واإلشراب والرفع إلى ما صرح بو
وكذا الكرماستي يؤكد وجود فرق بين المقتضى       

والمحذوف مما يتصل بالمقتضى وىو "والمحذوف فيقول 
مما يغير إثباتو المنطوق بخالف المقتضى، فيكون 
المحذوف ثابتًا لغة، فيجري فيو العموم والخصوص 

. (  )"بخالف المقتضى
فحاصل المقام أن الحنفية قد اختمفوا في دائرة       

ما ذىب إليو جميورىم : األول :المقتضى عمى قولين
مر ضرورة صدق الكالم أو وىو أن المقتضى ما أض
ما ذىب إليو المتأخرون : وال اايصحتو عقاًل أو شرعًا، 

منيم وىو أن المقتضى ما أضمر لصحة الكالم شرعًا، 
.  وأن ما عداه محذوف أو مضمر

ومما سبق بيانو تتبدى لنا الشروط والضوابط التي       
وضعيا المتأخرون لمتمييز بين المقتضى والمحذوف، 

: يميوىي كما 
ثبوت المحذوف يكون لغة، بينما ثبوت المقتضى  - 

.  (  )يكون شرعاً 
المحذوف في حالة إظياره أو إضماره يقبل العموم  - 

فيصدق عمى جميع المعاني التي تصمح لو، أما 
كان ظاىرًا أو أالمقتضى فال يحتمل العموم سواء 

، ثم إن المحذوف في حالة إظياره لفظًا (  )مقدراً 
جممة التي يدخل عمييا، وليس إعراب ال فييؤثر 

كذلك المقتضى، ألنو في اجتياد المتأخرين من 
الحنفية مجرد معنى عقمي، فال تجري عميو عوارض 

.  (  )المفظ
المقصود في النص يتحول إلى المحذوف عند  - 

ظيوره، وكان قبل ذلك يتجو إلى العبارة المنطوق 
، فبعد أن "واسأل القرية"بيا، كما في قولو تعالى 

ن السؤال متجيًا إلى القرية أصبح بعد التصريح كا
.  (  )"بالمحذوف متجيًا إلى األىل

 ،سبب التفريق بين المحذوف والمقتضى :المطلب الثالث
. وموقف العلماء من هذا التفريق

 ضى ىو أن ـسبب التفريق بين المحذوف والمقت       
عامة الحنفية لم يقبموا القول بعموم المقتضى، ولكن 

ا وجد أن العموم قد تحقق في بعض أفراد عندم
المقتضى، وال مناص من إجرائيا عمى العموم قال 

المتأخرون ىذا من المحذوف، والمحذوف غير 
ال يقبمو،  المقتضى، ففرقوا بين ما يقبل العموم وما

وجعموا ما يقبل العموم قسمًا آخر غير المقتضى، 
.  (  )طمقوا عميو اسم المحذوفأو

دى غير واحد من العمماء عدم رضاه عن وقد أب      
: ىذا التفريق بين المحذوف والمقتضى

وفيو بحث … "يقول التفتازاني في شأن ىذا التفريق       
ألنو إن أريد توجو الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود 

أي فضربو " فانفجرت"التغيير وعدمو فال تغيير في مثل 
ون يوسف أييا فأرسل: "فانفجرت، وقولو تعالى حكاية

، ومثل ىذا "أييا الصديق"رسموه فأتاه وقال أأي " الصديق
ن أريد أن عدم التغيير الزم في  كثير في المحذوف، وا 
المقتضى وليس بالزم في المحذوف لم يتميز المحذوف 

.  (  )الذي ال تغيير فيو عن المقتضى
وقد نفى ابن ممك أيضًا صحة ىذا الفرق بعبارة       

ىذا الفرق غير صحيح ألن الكالم قد يتغير " :صريحة فقال
.  (  )"بعد إظيار المقتضى، ويتقرر بعد إظيار المحذوف

وقد أورد الرىاوي إجابة عن ىذين اإلشكالين، فقال       
عن األول بأنا ال نسمم أن تقرير المقتضى يؤدي إلى 

تغيير المذكور، ولو سمم التغيير، ولكن ال نسمم أن مثل 
مما يمنع كونو مقتضى ألنو لم يقع ذلك فيما ىذا التغيير 

نسب الفعل إليو، ولم يتغير بو معنى الكالم الذي قصد 
تصحيحو، والتغيير الذي ينافي االقتضاء ىو ما يقع فيو 

.  ذلك
" فانفجرت"بأنا ال نسمم أن تمك اآلية : وعن الثاني      

من قبيل المحذوف بل من قبيل المقتضى، كما نص 
: ة النسفي في شرحو لممنتخب حيث قالعميو العالم
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فقمنا اضرب بعصاك : "ومن نظائر المقتضى قولو تعالى
نعم عمماء العربية يعدون الكل محذوفًا " الحجر فانفجرت

.  (  )وال يفرقون بين المقتضى والمحذوف
 

 

القول الراجح  :المطلب الرابع

القول بالتفريق بين المقتضى والمحذوف لجأ إليو       
من أصوليي الحنفية لمعالجة بعض  (  )أخرونالمت

المسائل التي ندت عن المنيج الذي التزموه وىو القول 
بأن المقتضى ال عموم لو، ذلك أنيم وجدوا أن بعض 
الصور والنصوص تقبل العموم وتحتمل التخصيص، 

ولما كان المقتضى ال عموم لو، والمحذوف يقبل العموم 
وا أن المضمر في ىذه لجأوا إلى ىذا التفريق، واعتبر

المسائل والنصوص ىو من قبيل المحذوف وليس من 
.  قبيل المقتضى

ومع ذلك فإن ىذه القاعدة التي اعتمدىا       
المتأخرون من الحنفية لم تكن جامعة وال مانعة، إذ وجد 

. (  )أن بعض المحذوفات لم يثبت فييا العموم
دو كونو ومن ثم يمكن القول بأن ما فعموه ال يع      

مجرد اصطالح كي يتناسب مع بعض المسائل 
: واألحكام، وىذا ما ألمح إليو الرىاوي حيث قال

والتحقيق أن المقتضى إن كان أمرًا اصطالحيًا فال "
مشاحة في االصطالح، فإن لكل طائفة أن يصطمحوا 
ن كان غير اصطالحي فال بد لمن ترجح  بما شاءوا، وا 

.  (  )ذكره مذىبو أن يقيم الدليل عمى ما
ويبدو أنو ال دليل عند ىؤالء عمى ما ذكروه، ومن       

ثم يظل مسمك المتقدمين من الحنفية في عدم التفريق 
.  بين المقتضى والمحذوف ىو األكثر وضوحًا وانضباطاً 

المبحث الثالث 

عموم المقتضى 

ن بيىذه مسألة أصولية ىامة وقع فييا خالف       
ف في كثير من األحكام العمماء ترتب عميو اختال

الشرعية، وتجمية التجاىات العمماء في ىذه المسألة 
أدرت الحديث فييا عمى خمسة مطالب، جعمت األول 

لغة واصطالحًا، " عموم المقتضى"منيا في بيان معنى 
والثاني في تحرير محل النزاع، والثالث في بيان مذاىب 

لة العمماء في عموم المقتضى، والرابع في بيان أد
المثبتين والنافين لعموم المقتضى، وجعمت الخامس 

.  لمناقشة األدلة وبيان القول الراجح
: وفيما يمي بيان لما تضمنتو ىذه المطالب      

معنى عموم المقتضى لغة واصطالحاً : المطلب األول

العموم في المغة يعني الشمول واإلحاطة، تقول       
ليم، وعم الخصب عميم الصالح والعدل أي شم: العرب

.  (  )أي شمل البمدان أو األعيان
ما كان متناواًل لكل ما : "العموم: وفي االصطالح      

.  (  )وقيل ىو شمول أمر لمتعدد (  )"يصمح لو
وقد اختمف العمماء في أن العموم ىل يختص       

باأللفاظ أم ىو موجود في المعاني، فذىب أكثر 
م من خصائص األلفاظ، األصوليين إلى القول بأن العمو

وذىب غيرىم وىم األقل إلى أن العموم موجود في 
.  (  )المعاني حسب وجوده في األلفاظ

وأما المقتضى فقد سبق بيان معناه لغة       
، وبناًء عمى ما ذكر فإن المقصود بعموم (  )واصطالحاً 

المقتضى في اصطالح األصوليين ىو أن ما يصمح 
مل أفرادًا كثيرين ولم يقم دليل لمتقدير إذا كان عامًا يش
فإنو يبقى عمى عمومو وشمولو عمى تعيين واحد منيا 

.  (  )فرادهألكل 
رفع عن أمتي الخطأ " :مثال ذلك قول النبي       

فإن ظاىر ىذا الحديث  (  )"والنسيان وما استكرىوا عميو
ال يستقيم واقعًا وال شرعًا، ألن الخطأ إذا وقع ال يرتفع، 

نسيان واإلكراه، ولما كانت ىذه األفعال ال ترتفع وكذلك ال
بعد وقوعيا فقد اقتضى المقال إضافة عبارة يستقيم بيا 

" الحكم"معنى الحديث، وقد تبين أن النص يقبل إضافة 
: فيكون المعنى عمى التقدير األول" اإلثم"كما يقبل إضافة 

رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، والحكم عام من 
لحكم األخروي وىو اإلثم أو العقاب في اآلخرة، أفراده ا
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في العبادات " الصحة والبطالن"والحكم الدنيوي من 
في األفعال الضارة التي تقع " الضمان"والمعامالت أو 
.  (  )خطأ أو إكراىاً 

، (  )قال بعموم المقتضى" حكم"فمن قدر كممة       
.  (  )قال بأن المقتضى ال عموم لو" إثم"ومن قّدر كممة 

ومما ينبغي ذكره أن الذين قالوا بعموم المقتضى فرقوا 
بين عموم التقدير وعموم التقادير في المقتضى، فقالوا 
بصحة عموم التقدير وىو أن يكون المقدر متضمنًا 

لمعان مختمفة، وىذا قد سبق بيانو، وىو الذي أخذ بو 
ببقائو عمى عمومو "الشافعي ومن معو حيث قالوا 

. (  )"ألفراد التي تحتووشمولو لكل ا
وأما عموم التقادير فال يقول بو أحد، وذلك كأن       

يحتمل نص عدة تقديرات، فال يؤخذ إال بما يقوم الدليل 
ذا لم يرجح أحدىا دليل كان النص  عمى تعيينو، وا 

.  (  )مجمالً 
عمى اليد ما أخذت " قول الرسول : مثال ذلك      

.  (  )"حتى ترده
معان تصمح عقاًل لمتقدير ىنا ليستقيم  فإن عدة      

".  الرد"أو " الضمان"أو " الحفظ"معنى الحديث من 
لكن ىذا األخير وىو الرد ال يصمح مقتضى؛ ألنو       

جعل غاية، والشيء ال يكون غاية لنفسو، فبقي التقديران 
الحفظ والضمان، وكل منيما صالح : اآلخران وىما

م يقم دليل عمى تعيين أحدىما لمتقدير وال يقدران معًا ول
.  جتياد بالرأي في تعيينوفوجب اال

اجتيادًا أوجب التعويض " الضمان"فمن قّدر كممة       
عمى الوديع والمستعير، ومن قّدر كممة الحفظ اجتيادًا لم 

يوجب الضمان عمييما إذا وقع التمف مع الحفظ 
.  (  )المعتبر
اختالف التقدير، وىكذا يتبين أن المعنى يختمف ب      

نما يقدر  (  )فمن التناقض إذن القول بعموم التقادير وا 
.  منيا ما قام الدليل عمى تعيينو نصًا أو اجتياداً 

: يقول العضد في شرحو لمختصر ابن الحاجب      
فالمقتضى إذا كان ثمة تقديرات متعددة يستقيم الكالم بكل )

الجميع، بل واحد منيا فال عموم لو في مقتضاه فال يقدر 
يقدر واحد بدليل، فإن لم يوجد دليل معين ألحدىما كان 

مجماًل بينيما، وأما المقتضى إذا تعين بدليل فيو كظيوره، 
إذ ال فرق بين الممفوظ والمقدر في إفادة المعنى، فإن كان 
ال فال، فقد اختار أن لو عمومًا،  ظاىره عامًا فيو عام، وا 

  .(  )(وذلك أيضًا مما اختمف فيو

تحرير محل النزاع  :المطلب الثاني

ن عمى أنو إذا توقف صدق الكالم اتفق األصوليو      
أو صحتو عمى مقدر معين فإنو يجب تقديره بخصوصو 

. (  )سواء كان ذلك المقدر خاصًا أو عاماً 
ُحرَِّمْت َعَمْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم : مثال ذلك قولو تعالى      

ُحرَِّمْت : وكذلك قولو تعالى. [المائدة:  ]يرِ َوَلْحُم اْلِخْازِ 
َهاُتُكمْ  ، فإنو قد قام الدليل عمى أن [النساء:   ]َعَمْيُكْم ُأمَّ

، وفي (  )نتفاعالمراد بالتحريم في اآلية األولى األكل واال
، ألن األحكام الشرعية ال تتعمق (  )اآلية الثانية الزواج

نما تتعمق باألفعال وىذ ا ال خالف فيو لتعيين بالذوات وا 
.  المقتضى بالدليل

نما الذي اختمفوا فيو أنو لو كان المقام يحتمل        وا 
عدة تقديرات يستقيم الكالم بواحد منيا، أيقدر ما يعم 
تمك األفراد، أو يقدر واحد منيا، وذلك التقدير ىو 

.  (  )المقتضى
فالشافعي ومن معو يقولون بجواز عموم المقتضى       
كل ما يصح ويتوقف عميو صدق الكالم أو صحتو في 

.  (  )عقاًل أو شرعاً 
وأما الحنفية فمم يقولوا بعموم المقتضى، لكنيم       

.  (  )يجتيدون الختيار تقدير واحد مما يصح بو الكالم
وذىب البزدوي وشمس األئمة السرخسي ومن معيما       

وىو ما إلى أن اسم المقتضى يطمق عمى النوع الثالث فقط 
قدر لصحة الكالم شرعًا وسموا الباقي محذوفًا أو مضمرًا، 

.  (  )وقالوا بالعموم في المحذوف دون المقتضى
وىذا الخالف في : "وفي ىذا يقول اإلمام الشوكاني      

ىذه المسألة إنما ىو فيما إذا لم يقم دليل يدل عمى 
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ل تعيين أحد األمور الصالحة لمتقدير، أما إذا قام الدلي
عمى ذلك فال خالف في أنو يتعين لمتقدير ما قام الدليل 

 .(  )"عمى تقديره
 

 
 

مواقف األصوليين من عموم المقتضى : المطلب الثالث

 نفياً ووثباتاً 

سبق أن أشرت في تحرير محل النزاع إلى مواقف       
العمماء من مسألة عموم المقتضى ومن ثم يمكن القول إن 

 :ى مذىبين ىمالمعمماء في عموم المقتض
وىو مذىب القائمين بأن المقتضى  :المذهب األول      

، وجمع من (  )ال عموم لو، وىؤالء ىم عامة الحنفية
، (  )، والغزالي(  )الشافعية منيم أبو إسحق الشيرازي

، ومن المالكية (  )، واآلمدي(  )وفخر الدين الرازي
، وقد ذكر الشوكاني أن (  )ابن الحاجبو (  )الباجي
 . (  )اب ىذا المذىب ىم جميور العمماءأصح

وىو مذىب القائمين بأن المقتضى لو  :المذهب ال ااي      
، وقال بو كثير (  )عموم وينسب ىذا القول لإلمام الشافعي

.  (  )والمالكية (  )ةمن الحنابل

أدلة النافين والمثبتين لعموم المقتضى : المطلب الرابع

ومناقشتها 

ون لعموم المقتضى استدلوا ألقواليم النافون والمثبت      
بنصوص شرعية وقواعد لغوية، وفيما يمي بيان ألبرز ما 

: استدلوا بو
: أدلة الاافين لعموم المقتضى –أ 

: وقد استدل ىؤالء بما يمي      
إن التقدير أمر دعت إليو الضرورة، وىي صدق  - 

الكالم أو صحتو، وما دامت الضرورة ترتفع بتقدير 
ات فإنو يمتنع إضمار الجميع، وذلك كما بعض المضمر

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا " في قولو 
فإنو أخبر برفع الخطأ والنسيان، ويتعذر حممو " عميو

 عمى حقيقتو إلفضائو إلى الكذب في كالم الرسول 
ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق األمة فال بد من 

حكام الدنيوية أو إضمار حكم يمكن نفيو من األ

ذا كانت أحكام  األخروية ضرورة صدقو في كالمو، وا 
الخطأ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار الجميع إذ 
اإلضمار عمى خالف األصل والمقصود حاصل 

فوجب االكتفاء بو " اإلثم"بإضمار البعض، وىو ىنا 
وىو حكم " اإلثم"ضرورة تقميل مخالفة األصل، وألن 

جماع وبو ترتفع الحاجة، ويصير الكالم اآلخرة مراد باإل
.  (  )بو مفيداً 
وقد اعتبر السرخسي في أصولو أن المقتضى       

الذي تعّين تقديره في ىذه الحال ىو نظير أكل الميتة 
لممضطر، فإن لو أن يأكل من الميتة قدر ما يسد بو 

ثبوت : "رمقو، ال أزيد من ذلك، وىذا ىو نص عبارتو
لضرورة، حتى إذا كان المنصوص المقتضى لمحاجة وا

مفيدًا لمحكم بدون المقتضى ال يثبت المقتضى لغة وال 
شرعًا، والثابت بالحاجة يتقدر بقدرىا، وال حاجة إلى 

إثبات صفة العموم لممقتضى، فإن الكالم مفيد بدونو، 
وىو نظير تناول الميتة لما أبيح لمحاجة تقدر بقدرىا، 

من الحمل والتمول  وىو سد الرمق، وفيما وراء ذلك
والتناول إلى الشبع ال يثبت حكم اإلباحة فيو، بخالف 
المنصوص فإنو عامل بنفسو فيكون بمنزلة حل الذكية 

. (  )"يظير في حكم التناول وغيره مطمقاً 
يعتبر العموم من عوارض األلفاظ، والمقتضى ليس  - 

بممفوظ حقيقة، وبيان ذلك أن المقتضى معنى ذىني الزم 
كالم المتمفظ فيو، وما كان كذلك ليس لو من لتصحيح ال

.  (  )األوصاف ما لمفظ المنطوق بو من صفات العموم
ذا كان كذلك فينبغي        ثم إن التقدير خالف األصل، وا 

أال يتوسع فيو، فإذا ما اندفعت الضرورة بالقميل منو عمل 
.  (  )بو، وما سوى ذلك فإنو يبقى غير مشروع فيو

م المنصوص المقتضي المقتضى تبع لمكال - 
التصحيح، وليس أصاًل فيو، فمو جعل ىو كالمنصوص 

خرج من أن يكون تبعًا، ولما كان العموم صفة 
.  (  )لممنصوص خاصة فال يجوز إثباتو في المقتضى

: أدلة القائمين بعموم المقتضى –ب 
: وقد استدل ىؤالء بما يمي      
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إن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم  - 
ه، حتى كان الحكم الثابت بو كالثابت بالنص، فكذلك ب

في إثبات صفة العموم فيو، فيجعل كالمنصوص، فيجوز 
فيو العموم كما يجوز في النص، والقول بخصوصو 
بعاد العموم عنو تحكم ال يستند إلى دليل عقمي وال  وا 

.  (  )وضع لغوي
من أجل تصحيح الكالم ال بد من مضمر، وىذا  - 

المضمر قد يكون لفظًا عامًا، وقد يكون لفظًا خاصًا، 
فعمى ىذا التردد يقدم المفظ العام عمى الخاص، ألن 
العام يمتاز بزيادة الفائدة حيث إنو يكون أكثر وأجمع 

ثم إنو لما لم يظير سبب قوي لمقول . (  )لممقاصد
يتعين لزم العمل بالمقدر بخصوص المقتضى الذي لم 

عمى نحو العمل بالممفوظ لعدم التفريق بين الممفوظ 
.  (  )والمقدر الذي ىو المفظ العام

إضمار جميع األحكام واجب ؛ ألنو ال يخمو إما أن  - 
يقال بإضمار الكل أو البعض أو ال بإضمار شيء 

أصاًل، والقول بعدم اإلضمار خالف اإلجماع، وليس 
من البعض ضرورة تساوي نسبة  إضمار البعض أولى

.  (  )المفظ إلى الكل فمم يبق سوى إضمار الجميع
رفع عن أمتي الخطأ : "إن المفظ في مثل قولو  - 

يدل بظاىره عمى رفع ذات الخطأ " (  )والنسيان
والنسيان، وىذا متعذر فوجب حمل الكالم عمى أقرب 

مجاز مالئم، وىو رفع جميع األحكام، دنيوية كانت أو 
ية، ألنو إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى أخرو

ما ىو أقرب إلى الحقيقة وىو ىنا جميع األحكام، فإن 
رفعيا يجعل الحقيقة كالعدم، فكأن الذات قد ارتفعت 

حقيقة، وقد نص العمماء عمى أن المجاز إذا كان أقرب 
إلى الحقيقة من باقي المجازات فإنو يقدم عمى غيره من 

 . (  )ك كان تقدير الكل أولىالمجازات، لذل

المطلب الخامس 

المناقشة والترجيح 

 مناقشة األدلة :أووً 

: مااقشة أدلة الحافية –أ 
ناقش الشافعية ومن معيم أدلة الحنفية القائمين       

عموم لو، وكانت مناقشاتيم عمى الوجو  بأن المقتضى ال
  :اآلتي
      :وجوهفيجاب عنو من ثالثة  أما الدليل األول      

قول الحنفية إن المراد من الحديث ىو نفي  :الوجه األول
.  اإلثم

ال يصح، ألنو لو أراد نفي : قال فيو أبو الخطاب      
اإلثم لم يكن ليذه األمة عمى غيرىا من األمم مزية، ألن 
الناسي وغيره من أىل األعذار كالمخطئ والمكره غير 

.  (  )مكمفين أصاًل في جميع الشرائع
إن المقصود حاصل بإضمار : قوليم: الوجه ال ااي      

البعض، وىو ىنا اإلثم، فوجب االكتفاء بو ضرورة تقميل 
مخالفة األصل، فيجاب عنو بأن إضمار أحد الحكمين 

ليس بأولى من اآلخر، فإما أال تضمر حكمًا أصاًل، وىو 
.  (  )غير جائز، أو تضمر الكل وىو المطموب

استدالل الحنفية بالحديث إنما  :ثالوجه ال ال      
دااًل عمى رفع جميع " الرفع"يصح أن لو لم يكن لفظ 

: أحكام الخطأ والنسيان، وليس األمر كذلك، فإن قولو
، يدل عمى رفعيما "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"

مستمزمًا لرفع أحكاميا، فإذا تعذر العمل بو في نفي 
.  (  )كامالحقيقة تعين العمل بو في نفي األح

فيعترض عميو بأن المضمر  وأما الدليل ال ااي      
كالممفوظ سواء، فيو يأخذ أحكامو، ويتسم بأوصافو 
وسماتو، فإذا كان المفظ صيغة في العموم ينبغي أن 
يتحقق معناه فيما يتضمن من أفراد كثيرة، كذلك فإن 

المقدر إن كان مما يقتضي العموم عممنا بو لعدم الفرق 
.  لغة وعقاًل وشرعاً بينيما 
ثم إن المقتضى كالمحذوف، ولما كان المحذوف       

يجري فيو العموم والخصوص فكذا المقتضى لعدم الفرق 
.  (  )بينيما
أما الدليل الثالث الذي استدل بو القائمون بعدم       

العموم فيجاب عنو بأن المقتضى بمنزلة النص، لذا كان 
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نص، والنص يدخمو العموم، الحكم الثابت بو كالثابت بال
فكذا المقتضى الذي ىو بمنزلة النص يدخمو العموم 

.  (  )كذلك
: مااقشة أدلة الشافعية ومن معهم –ب 

: ناقش الحنفية أدلة الشافعية فقالوا
إن المقتضى : قوليم في الدليل األول من أدلتيم      

بمنزلة المنصوص غير مسمم، ألن المقتضى تبع 
رطو ليكون مفيدًا، وشرط الشيء يكون لممقتضي، فإنو ش

تبعو، فمو جعل المقتضى كالمنصوص لخرج من أن 
يكون تبعًا، والعموم حكم صيغة النص خاصة، فال 

.  (  )يجوز إثباتو في المقتضى
بن ممك بجواب آخر فقال ال نسمم أن اوقد أجاب       

نما كان بمنزلتو  المقتضى بمنزلة النص من كل وجو، وا 
لى القياس، وال يمزم من ىذا أن يكون في في تقدمو ع

.  (  )قبول العموم مثل النص
وأما ما استدلوا بو ثانيًا فقد أجاب عنو السرخسي       

بأن ثبوت المقتضى إنما ىو لمحاجة والضرورة، حتى إذا 
كان المنصوص مفيدًا لمحكم بدون المقتضى ال يثبت 

ر بقدرىا، المقتضى لغة وال شرعًا، والثابت بالحاجة يتقد
وال حاجة إلى إثبات صفة العموم لممقتضى، فإن الكالم 

.  (  )مفيد بدونو
وأما ما استدلوا بو ثالثًا فقد ناقشيم فيو اآلمدي       
قوليم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما : فقال

يصح أن لو قمنا بإضمار حكم معين، وليس كذلك، بل 
ع، فإن قيل فيمزم بإضمار حكم ما، والتعيين إلى الشار

من ذلك اإلجمال في مراد الشارع وىو عمى خالف 
لو قيل بإضمار الكل لزم منو زيادة : األصل، قمنا

اإلضمار، وتكثير مخالفة الدليل، وكل واحد منيما عمى 
.  (  )خالف األصل

ويناقش الدليل الرابع من أدلتيم بأن العموم إنما       
نما ه و شيء مقدر أثبت ىو لأللفاظ وال لفظ ىنا، وا 

لمضرورة، والضرورة تتحقق بما اتفق عمى رفعة، وىو 

الحكم األخروي، أما الحكم الدنيوي فال حاجة لتقدير 
.  (  )رفعو ألنو يكون بال مقتضى

: القول الراجح:  ااياًال 
بعد استعراض أدلة الفريقين وما دار حوليما من       

ه الحنفية مناقشات يبدو أن القول الراجح ىو ما ذىب إلي
ومن معيم من أئمة الشافعية وغيرىم، وىم القائمون بأن 

.  المقتضى ال عموم لو
ولعل من أىم االعتبارات التي اقتضت رجحان       

: ىذا القول ما يمي
وجاىة األدلة التي استدل بيا الحنفية حيث إنيا  - 

تستند إلى منطق لغوي وتشريعي يصعب دفعو أو 
.  تجاوزه

ىو المقدر اقتضاء في الحديث " إلثما"إن القول بأن  - 
يقدم عمى " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"النبوي 

وىو الحكم " اإلثم"ألن " الحكم"قول من قدر لفظ 
األخروي متفق عميو بين العمماء فيكون ىو المراد، 

المتضمن لمحكمين الدنيوي " الحكم"وأما تقدير 
 واألخروي فيو موضع خالف، وما كان متفقًا عميو

.  يقدم عمى ما اختمف فيو
إن قول المتأخرين من الحنفية بعموم المحذوف  - 

المقدر في الحديث السابق ىو " الحكم"واعتبارىم أن 
من المحذوف، وليس من المقتضى ال يضعف 

موقف المتقدمين من الحنفية، ألن المتأخرين ومن 
المقدر في الحديث " الحكم"معيم قد اعتبروا أن لفظ 

لمشترك، والمشترك عندىم ال عموم ىو من قبيل ا
لو، وبيذا يكون المتقدمون والمتأخرون من الحنفية 

قد اتفقوا عمى أن المقدر في الحديث ىو الحكم 
.  األخروي وىو اإلثم والعقوبة

رفع عن أمتي "إن القول بعموم المقتضى في حديث  - 
يتعارض في صور كثيرة مع ما " الخطأ والنسيان

ل في شأن اإلكراه والنسيان، قرره الفقياء من أقوا
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وما يترتب عمييما من أحكام في العبادات 
.  والمعامالت

الخاتمة 

: الناظر في ىذا البحث يتبين لو ما يمي      
ما ثبت تقديره ضرورة صدق الكالم أو صحتو : أووًال 

.  عقاًل أو شرعًا ىو المقتضى عند األصوليين
عمى " المقتضى"أطمق المتأخرون من الحنفية اسم :  ااياًال 

ضمر لصحة الكالم شرعًا، وأما ما أضمر أما 
ضرورة صدق الكالم أو صحتو عقاًل فقد أسموه 

".  محذوفاً "
المحذوف عند القائمين بو ثابت لغة فيجري فيو :  ال اًال 

العموم والخصوص ويؤثر إظياره في إعراب 
.  الجممة التي يدخل عمييا، وليس كذلك المقتضى

اء عمى أن المقتضى إذا تعين بالدليل اتفق العمم: رابعاًال 
.  لزم العمل بو دون تفريق بين عموم وخصوص

اختمف العمماء في عموم المقتضى عمى قولين، : خامساًال 
 . أرجحيما أن المقتضى ال عموم لو

 :الهوامش
                                              

القاموس : الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب :ااظر ( )
،  ، ج    شركة مصطفى الحمبي، القاىرة  ،المحيط

المعجم الوسيط، دار : مجمع المغة العربية .   ص
.    ، ص ، ج    ،  المعارف، القاىرة، ط

، دار تقويم األدلة ،الدبوس، أبو زيد عبيد اهلل بن عمر ( )
.     م، ص    ،  الكتب العممية، بيروت، ط

، دار دوي ومعه كشف األسرارأصول البز ،البزدوي ( )
،    ، ص ، ج ، ط    الكتب العممية، بيروت، 

     .
، دار الكتب العممية، التقرير والتحبير ،ابن أمير الحاج ( )

.     ، ص ، ج ، ط    بيروت، 
، أصول السرخسي ،السرخسي، أحمد بن أبي سيل ( )

أبي الوفا األفغاني، مطابع دار الكتاب العربي،  :تحقيق
.     ص ، ، ج ه    لقاىرة، ا

 

المغاي في  ،الخبازي، جالل الدين عمر بن محمد ( )
، إصدار جامعة أم القرى، مكة المكرمة، أصول الفقه

.     ص،  ه    ،  ط
كشف األسرار عن  ،عبد العزيز بن أحمد: البخاري ( )

،  ، دار الكتب العممية، بيروت، طأصول البزدوي
  .   ، ص ، ج    

اإلحكام في  ،مدي، سيف الدين عمي بن أبي عمياآل ( )
،  ، ج    ، مطبعة المعارف، القاىرة، أصول األحكام

التمويح إلى كشف  ،التفتازاني، سعد الدين .   ص
،  ، ج    ،  ، دار األرقم، بيروت، طحقائق التاقيح

.     ص
الجامع الصغير  ،ىذا الحديث رمز لو السيوطي بالصحة ( )

وحسنو النووي في األربعين النووية  من طريق ثوبان،
وشرحيا من طريق ابن عباس، وأخرجو من ىذه الطريق 

بمفظ ( موارد الظمآن)إبن ماجة، وابن حيان في صحيحو 
إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا "

ولفظ الوضع : "، قال السبكي في طبقات الشافعية"عميو
ورواه . ويين روي بالمعنىوالرفع متقاربان ولعل أحد الرا

قال الحاكم " تجاوز اهلل عن أمتي"الحاكم والبييقي بمفظ 
صحيح عمى شرط الشيخين ولم يخرجاه، : في المستدرك

، كشف الخفاء ،العجموني، إسماعيل بن محمد :وااظر
،  م، ج    ،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

شرح معااي  ،الطحاوي، أحمد بن محمد.    ص
،  ، ج    ،  الكتب العممية، بيروت، ط ، داراآل ار
، دار الفتح الكبيرالسيوطي، جالل الدين،  .  ص

،  ، ج ه    الكتب العربية الكبرى، القاىرة، 
.     ص

أصول السرخسي،  .   ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )
الغزالي، أبو حامد محمد  .   ، ص ، جالسرخسي

ة ، مؤسسالمستصفى من عمم األصول ،بن محمدا
 .   ، ص ، ج    ،  الرسالة، بيروت، ط

، مؤسسة الرسالة، المااهج األصولية ،الدريني، فتحي
 ابن تيمية، عبد السالم .   ، ص    ،  بيروت، ط

، دار ابن حزم، المسودة في أصول الفقه ،وابنو وحفيده
تقويم الدبوسي،  .   ، ص م، ج    ،  بيروت، ط

.     ، صاألدلة
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 ،اآلمدي .   ، ص ، جاألسراركشف  ،البخاري (  )
.    ، ص ، جاإلحكام

 ،اآلمدي .   ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري (  )
 ،الصالح، محمد أديب :وااظر،   ، ص ، جاإلحكام

،     ،  ، مطبعة جامعة دمشق، طتفسير الاصوص
 المطيف بن عبد الدين عبد بن ممك، عزا .   ص

، ولشرح الماار وحواشيه من عمم األص ،العزيز
.     ص  ، ه    دت، المطبعة العثمانية، درسعا

، إصدار البحر المحيط ،محمد بن بيادر ،الزركشي (  )
.    ، ص ، ج    ،  وزارة األوقاف الكويتية، ط

.     ، ص ، جالتقرير والحبير ،بن أمير الحاجا
أمير بادشاه،  .   ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري (  )

، مطبعة مصطفى الحمبي، رتيسير التحري ،محمد أمين
.     ، ص ، ج ه    القاىرة، 

.     ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري (  )
.     ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )
،    ، صالمغاي في أصول الفقه ،الخبازي :ااظر (  )

القرافي، شياب  .   ، ص ج ،التمويح ،التفتازاني
رح افائس األصول في ش ،الدين أحمد بن إدريس

،  ، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، طالمحصول
.      ، ص ، ج    

كشف  ،البخاري .   ، ص ، جالتاويح ،التفازاني (  )
.     ، ص ، جاألسرار

ابن النجار،  .   ، ص ، جالبحر المحيط ،الزركشي (  )
محمد الزحيمي، ونزيو  :محمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق

،  ، ج    اض، حماد، مكتبة العبيكان، الري
ماع  ،أبن السبكي، عبد الوىاب بن عمي.    ص

، دار البشائر اإلسالمية، الموااع عن جمع الجوامع
المطيعي، محمد .    ، ص    ،  بيروت، ط
، المطبعة سمم الوصول ومعه اهاية السولبخيت، 

.     ، ص ج ، ه    السمفية، القاىرة، 
، كشف األسرارأصول البزدوي ومعه  ،البزدوي :ااظر (  )

.     ، ص ج
.     ،    ، ص ، جاصول السرخسي ،السرخسي (  )
.     ، صالمغاي في أصول الفقه ،الخبازي (  )

 

كشف  ،البخاري.    ، صتقويم األدلة ،الدبوسي (  )
الرىاوي، يحيى  .   ،    ، ص ، جاألسرار
درسعادت،  ،حاشية الرهاوي عمى ابن ممك ،المصري

.     ص  ، ه    المطبعة العثمانية، 
 .   ،    ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )

.     ، صتقويم األدلة ،الدبوسي
،  ، جكشف األسرار، ومعو أصول البزدوي ،البزدوي (  )

.     ،    ص
 ،    ، ص  ، جالمغاي في أصول الفقه ،الخبازي (  )

حاشية الباااي عمى شرح  ،البناني :وااظر .   
،  ر إحياء الكتب العربية، القاىرة، ج، داالجالل المحمي

.     ص
الوجيز في أصول  ،الكرماستي، يوسف بن حسين (  )

، الجامعة (رسالة ماجستير)محمد ماىر،  :، تحقيقالفقه
  .  ، ص    األردنية، 

.     ، ص ، جالتمويح ،التفتازاني :ااظر (  )
 .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )

العمري،  .   ، صأصول الفقه المغاي في ،الخبازي
، ىجر لمطباعة دولة اوقتضاءناديو محمد شريف، 
  .   ، ص    ،  والنشر، القاىرة، ط

،  ، جاهاية السولومعو  سمم الوصول ،المطيعي (  )
.     ، صشرح الماار ،ابن ممك .   ص

.     ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري (  )
وما     ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري :ااظر (  )

 ،السرخسي .   ، صشرح الماار ،إبن ممك .بعدىا
صدر  :وااظر .   ، ص ، جأصول السرخسي

التوضيح شرح  ،الشريعة، عبيد اهلل بن مسعود الحنفي
،  ، دار األرقم، بيروت، طالتاقيح ومعه التمويح

.     ،    ، ص ، ج    
  .   ، ص ، جالتمويح ،التفتازاني (  )
.     ،    ، صح الماارشر ،بن ممكا (  )
.     ، صحاشية الرهاوي عمى ابن ممك ،الرىاوي (  )
عمى من جاء بعد الدبوسي من " المتأخرون"يطمق اسم  (  )

الحنفية، ألن الدبوسي ومن سبقو لم يكن عندىم من فرق 
شرح الماار  ،ابن ممك :ااظر ،بين المقتضى والمحذوف

.     ص ،وحواشيه
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التوضيح شرح التاقيح ومعه  ،صدر الشريعة :ااظر (  )
، أصول السرخسي ،السرخسي .   ، ص ، جالتمويح

.     ، ص ج ،التمويح ،التفتازاني .   ، ص ج
.     ، صحاشية الرهاوي عمى ابن ممك ،الرىاوي (  )
، دار لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مكرم :ااظر (  )

الفيروز  .(عمم)مادة     ، ص    صادر، بيروت، 
أصول  ،السرخسي .   ، ص  ، جالمحيط ،آبادي
.     ، ص ، جالفقه

 المعتمد ،البصري، أبو الحسين محمد بن عمي :ااظر (  )
،  ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، جفي أصول الفقه

الوصول إلى  ،ابن برىان، أحمد بن عمي.    ص
،  ، ج    ، مكتبة المعارف، الرياض، األصول

.     ص
 ،عمي بن عبد الكافي وولده تاج الدينالسبكي  :ااظر (  )

، دار الكتب العممية، بيروت، اإلبهاج في شرح الماهاج
 ،العبادي، أحمد بن قاسم.   ، ص ، ج    ،  ط

،  ، دار الكتب العممية، بيروت، طاآليات البياات
.     ، ص ، ج    

، إرشاد الفحول ،الشوكاني، محمد بن عمي :ااظر (  )
،  ، ط    القاىرة،  مطبعة مصطفى الحمبي،

،  ، جالوصول إلى األصول ،ابن برىان .   ص
 ،العبادي .  ، ص ، جالمستصفى ،الغزالي .   ص

.     ، ص ج ،اآليات البياات
.  من ىذا البحث(   ) ص  :ااظر (  )
، مؤسسة العدة في أصول الفقه ،أبو يعمى، الفراء (  )

.     ، ص ، ج    ،  الرسالة، بيروت، ط
.  من ىذا البحث(   ) تخريجو ص  :رااظ (  )
 ،اآلمدي .   ، صإرشاد الفحول ،الشوكاني (  )

األسنوي، جمال الدين عبد  .   ، ص ، جاإلحكام
، المطبعة اهاية السول شرح ماهاج األصول ،الرحيم

 ،آل تيمية .   ، ص ، ج ه    السمفية، القاىرة، 
العجمي، محمد بن محمود،  .   ، صالمسودة

، دار الكتب ن المحصول في عمم األصولالكاشف ع
 .   ، ص م، ج    ،  العممية، بيروت، ط

.     ، صالمااهج األصولية ،الدريني

 

، مطبعة ميزان األصول ،السمرقندي، محمد بن أحمد (  )
.     ، ص ، ج    الخمود، 

 .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )
.     ، ص ، جالمستصفى ،الغزالي

، طبع دائرة ايل األوطار ،اني، محمد بن عميالشوك (  )
،  البحوث العممية واالفتاء بالمممكة العربية السعودية، ج

.    ص
ابن الحاجب،  .   ، ص ج ،التمويح ،التفتازاني (  )

ماتهى الوصول واألمل في عممي  ،عثمان بن عمرو
،  ، دار الكتب العممية بيروت، طاألصول والجدل

صول التشريع أ ،، عميحسب اهلل .   ، ص    
، م    ،  ، دار المعارف، مصر، طاإلسالمي

.     ص
، والترمذي في    ، ص أخرجو أبو داود في سننو، ج (  )

والحاكم في المستدرك،  .   ، ص سننو وصححو، ج
وقال صحيح عمى شرط البخاري، وأخرجو  .  ، ص ج

  .  ، ص البييقي في السنن الكبرى، ج
 ،الدريني .  ، ص ، جايل األوطار ،الشوكاني :ااظر (  )

  .   ، صالمااهج األصولية
التناقض بين التقديرين واضح، حيث إن أحدىما يوجب  (  )

.  الضمان واآلخر ينفيو
عبد الرحمن بن  ،عضد الممة والديناإليجي،  :ااظر (  )

، دار الكتب شرح العضد عمى مختصر الماتهىأحمد، 
  .   ، ص    ،  العممية، بيروت، ط

.     ، صالمسودة ،آل تيمية (  )
،  ، جالعدة في أصول الفقه ،أبو يعمي الفراء (  )

.     ، ص ، جالبحر المحيط ،، الزركشي   ص
.     ، ص ، جالبحر المحيط ،الزركشي (  )
 .   ، صشرح مختصر الماتهى ،اإليجي :ااظر (  )

  .   ، ص ، جاآليات البياات ،العبادي
ميزان  ،السمرقندي .   ، ص ، جيحالتمو ،التفتازاني (  )

، أصول السرخسي ،السرخسي .   ، ص ، جاألصول
.     ، ص ج

 .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )
المغاي  ،الخبازي .   ، ص ، جالتمويح ،التفتازاني
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، تقويم األدلة ،الدبوسي .   ، صفي أصول الفقه
.     ص

،  ، جسراركشف األومعو  أصول البزدوي ،البزدوي (  )
.     ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي .   ص

.     ، صإرشاد الفحول ،الشوكاني (  )
 ،السرخسي.    ، ص ، جكشف األسرار ،البخاري (  )

تقويم  ،الدبوسي.    ، ص ، جأصول السرخسي
.     ، صاألدلة

، الممع في أصول الفقه ،الشيرازي، إبراىيم بن عمي (  )
.    لقاىرة، صمطبعة مصطفى الحمبي، ا

.     ، ص ، جالمستصفى ،الغزالي (  )
شرحه افائس ومعو  المحصول ،الرازي، فخر الدين (  )

،  الرياض، ط -لمقرافي، مكتبة نزار الباز، مكة األصول
.      ، ص ، ج    

األسنوي،  :وااظر .   ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )
.     ، ص ج

لفصول في أحكام إحكام ا ،الباجي، سميمان بن خمف (  )
،  ، ج    ،  ، دار الغرب اإلسالمي، طاألصول

.     ص
 .   ، صماتهى الوصول واألمل ،ابن الحاجب (  )

.     ، صشرح مختصر الماتهى ،اإليجي :وااظر
آل  :وااظر .   ، صإرشاد الفحول ،الشوكاني (  )

الزنجاني، محمود بن  .   ، ص ، جالمسودة ،تيمية
محمد : ، تحقيقعمى األصولتخريج الفروع  ،أحمد

.     ، ص    ،  أديب صالح، دمشق، ط
 ،آل تيمية .   ، ص ، جميزان األصول ،السمرقندي (  )

، أصول السرخسي ،السرخسي .   ، ص ، جالمسودة
.     ، ص ، جالتمويح ،التفتازاني .   ، ص ج

أبو  .   ، ص ، جشرح الكوكب الماير ،ابن النجار (  )
الدومي، عبد  .   ، ص ، جعدهال ،يعمى، الفراء

، دار الكتب ازهة الخاطر العاطر ،القادر بن أحمد
.    ، ص العممية، بيروت، ج

افائس األصول في شرح  ،القرافي، أحمد بن إدريس (  )
،  الرياض، ط –، مكتبة نزار مصطفى، مكة المحصول

.      ، ص ، ج    

 

، لويحالت ،التفتازاني .   ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )
 .   ، صشرح الماار ،ابن ممك .   ، ص ج

، تقويم األدلة ،الدبوسي .   ، ص السرخسي، ج
.     ، ص ، جتيسير التحريرأمير بادشاه،  .   ص

 :وااظر .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )
.     ، صتقويم األدلة ،الدبوسي

شرح  ،ابن ممك .  ، ص ، جالمستصفى ،الغزالي (  )
،  ، جحاشية الباااي ،البناني .   ص ،الماار
التحبير شرح  ،المرداوي، عمي بن سميمان .   ص

،  م، ج    ،  ، مكتبة الرشد، الرياض، طالتحرير
.      ص

  .   ، ص ، جرخسيـول السـأص ،سيـالسرخ (  )
.     ، ص ، جاهاية السول ،األسنوي

 .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )
.     ، ص ، جألسراركشف ا ،البخاري

أصول  ،السرخسي .   ، صتقويم األدلة ،الدبوسي (  )
تخريج الفروع  ،الزنجاني .   ، ص ، جالسرخسي

 ،النممة، عبد الكريم بن عمي .   ، صعمى األصول
، مكتبة الرشد، المهذب في عمم أصول الفقه المقارن

.      ، ص ، ج    ،  الرياض، ط
 ،الشوكاني .    ، ص ج ،افائس األصولالقرافي،  (  )

.     ، صإرشاد الفحول
 :وااظر .   ، صشرح مختصر الماتهى ،اإليجي (  )

.     ، ص ، جتيسير التحرير ،أمير بادشاه
افائس  ،القرافي .   ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )

، اهاية السول ،البيضاوي .    ، ص ، جاألصول
  .   ، ص ج

  .(  ) تخريجو ص  :ااظر (  )
.    ، صشرح العضد لمختصر الماتهى ،األيجي (  )

.     ، ص ، جتيسير التحرير ،أمير بادشاه :وااظر
روضة  ،ابن قدامة، موفق الدين عبداهلل بن أحمد (  )

، المطبعة السمفية، القاىرة، الااظر وجاة المااظر
شرح  ،إبن النجار :وااظر.   ، ص ، طىـ    

التجبير شرح  ،المرداوي .   ، ص ، جالكوكب الماير
.      ، ص ، جالتحرير

.     ، ص ، جالكاشف عن المحصول ،العجمي (  )
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.     ص،  ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )
حاشية األزميري عمى مرآة األصول في  ،األزميري (  )

دولة  ،العمري .  ، ص ، جشرح مرقاة األصول
، شرح الكوكب الماير ،ابن النجار .   ، صاوقتضاء

.     ، ص ج
.     ، صشرح مختصر الماتهى ،اإليجي (  )
.     ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي :ااظر (  )
.     ، صشرح الماار ،ابن ممك (  )
 :وااظر .   ، ص ، جأصول السرخسي ،السرخسي (  )

.     ، ص ، جتيسير التحرير ،أمير بادشاه
 ،اإليجي :وااظر.    ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )

.     ، صهىشرح مختصر المات
 ،ابن نجيم :وااظر .   ، ص ، جاإلحكام ،اآلمدي (  )

مشكاة األاوار في أصول  ،زين الدين بن إبراىيم الحنفي
،  ، ج    ، مطبعة مصطفى الحمبي، القاىرة، الماار
.     ص


