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 لخصامل
العاملني  احلمد رب  ا،  هلل  اهلادي  النبي  عىل  والسالم  آله والصالة  وعىل  ألمني، 

 ، وبعد. وصحبه أمجعني

بعنوان:   بحث  )التطبيفهذا  األحكام  على آايت  األصولية  الصيام قات  آايت 
فاعليِة علِم أصول الفقه، وأثِره يف فهِم النصوص    َرِغْبت من خالله بيانَ ،  أمنوذجاً(

صحيح،اوة  الرشعي وجه  عىل  منها  القواعد   الستنباِط  بعض  بتطبيق  وذلك 

احلكم  إىل  خالهلا  من  والوصول  الكريم،  القرآن  آيات  عىل  األصولية  والدالالت 

 الرشعي، مستشهًدا بكالم العلامء واملفرسين رمحهم اهلل تعاىل.

 : هي  يت توصلت هلاال  أهم النتائجو 
إذ    .1 شأنه؛  وِعَظم  الفقه  أصول  علم  الكتاب أ  هوأمهية  من  االستنباط  داة 

 ه يتم استخراج األحكام منهام.والسنة وب

القرآنية،  .2 اآليات  فهم  يف  والفقهية  األصولية  القواعد  أثر  وغزارة   ظهور 

 ية.  سيام ما يتعلق بقواعد تفسري النصوص والدالالت اللفظ التطبيقات األصولية ال

املفرسين    .3 ك  استحضار  يف  األصولية  وإعامهمتبللقواعد  هلا،  أثناء   هلم 

 نزيل األحكام. ممارسة عملية االجتهاد وت

 :كاآلت   أهم التوصياتوكانت  
املسائل   .1 الفقه يف  أثر علم أصول  وإبراز  التطبيقية،  بالبحوث األصولية  االعتناء 

 الذي يوصم بقلة األمثلة والتطبيقات. واألحكام؛ لتظهر ثمرة هذا العلم اجلليل 

ص  .2   وبيان رشوطه وضوابطه وأدواته ومهاراته. ل ق األصو التطبي   يف ة  إجراء دراسة متخصِّ

الفقه وعلم أصول التفسري، وأثر ذلك  .3 القواعد املشرتكة بني علم أصول  بحث 

 عىل فهم القرآن الكريم وتفسريه.

التفسري   .4 كتب  ببعض  األصولية العناية  القواعد  بعض  واستخراج  مة،    املتقدِّ

 وتطبيقاهتا الفقهية منها. 

 .صيام - أحكام – آيات – أصولية – تطبيقات ة :املفتاحيالكلمات  
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 املقدِّمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله األمني، وعىل آله وصحبه  

 : أمجعني، وبعد

بعنوان بحث  األصويل التط"  :فهذا  )  بيق  األحكام  آايت  صيام الآايت  على 
 أصول الفقه، وأثِره يف فهِم النصوص علمِ ِة  فاعلي  انَ له بيَرِغْبت من خال،  "(أمنوذًجا

صحيح، وجه  عىل  منها  واالستنباِط  القواعد   الرشعية  بعض  بتطبيق  وذلك 

احلكم  إىل  خالهلا  من  والوصول  الكريم،  القرآن  آيات  عىل  األصولية  والدالالت 

 الرشعي، مستشهًدا بكالم العلامء واملفرسين رمحهم اهلل تعاىل.

ن أهمِّ أغراِض علِم أصول الفقه، ومتى َخال عن ذلك  ممرَ هذا األ  فى أن  وال َي 

الفائدة، ضعيَف األ ِعْلاًم قليَل  املقصود من  »:  ثر، وقد قال شيخ اإلسالم  كان 

 . (1) « أصول الفقه أن ُيفقه مراُد اهلل ورسولِه بالكتاب والسنة

يوف   أن  العبد  عىل  تعاىل  اهلل  من ة  عظيم  لفه ومن  كالمق  وح  هللا  م  سن  ، 

إن من أدرك علم أحكام اهلل يف  »:   الشافعيوالعمل به، ولذا يقول  الستدالل  ا

بالفضيلة يف دينه  فاز   كتابه نصًا واستدالالً، ووفقه اهلل للقول والعمل ملا علم منه، 

َيب، ونوِّ ودنياه، وانتفت عنه   الديرت يف قلبه احلكمة، واستوجب يفالرِّ  ن موضع  

. (2)«اإلمامة

 البحث: ية  أمه
 اإلسالمي وهو القرآن العظيم. ل من مصادر الترشيع ق البحث باملصدر األو  ل  تع 

   .تناول األحكام الفقهية املتعلِّقة بالركن الرابع من أركان اإلسالم وهو الصيام 

   البحوث للتطبيقاتحاجة  علم  األصولية  مسائل  حترير  يف  تسهم    التي 

 ته وثمرته.ز فائدوإبرا األصول

 
 .(20/497جمموع الفتاوى ) (1)

 .(19)ص الرسالة (2)
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 البحث: أهداف  
من ايب  .1 االستنباط  وسالمة  االستدالل  صحة  يف  الفقه  أصول  علم  أمهية  ن 

 النصوص الرشعية. 

 باألمثلة التطبيقية الواردة يف آيات األحكام. إثراء القواعد األصولية .2

املفرسينإبراز    .3 استش    جهود  يف  واملتأخرين  منهم  دهم  اهاملتقدمني 

 كتبهم.  وتفعيلهم هلا يف عد األصوليةالقواب

منه، هنن  مو واالستنباط  تعاىل  اهلل  فهم كالم  يف  مني  حماولة  البحث  هذا  كان  ا 

عىل  و التطبيق  يف  اختياري  وقع  يف  آيات  قد  الواردة  من األحكام  رمضان  صيام 

 :لسببنيالبقرة؛ وذلك سورة 

 يف موضع واحد. ا وردتلكوهن التي متيزت هبا هذه اآليات؛ الوحدة املوضوعية 

 عىل هذه اآليات الكريامت. ي يمكن تطبيقها لتا ةد األصوليكثرة القواع 

 وقد قسمت البحث إىل ثالثة مباحث وخامتة، كاآليت: 

 فيه ثالثة مطالب:و تعريف التطبيق األصويل لغة واصطالحاً، املبحث األول:

 .واصطالًحا  لغة (  التطبيق )  تعريف   : األولطلب  امل

 .ًحاتعريف )األصويل( لغة اصطال  :ينثاال  طلبامل
 . تعريف مصطلح )التطبيق األصويل(  ث:الثال  املطلب

 وفيه ثالثة مطالب:  تعريف آايت األحكام لغة واصطالحاً، املبحث الثاين:

 . واصطالًحاتعريف )آايت( لغة    املطلب األول: 

 . تعريف )األحكام( لغة واصطالًحا  املطلب الثاين:

 .ألحكام(ايت اطلح )آريف مصتع  املطلب الثالث:
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البقرة،األصويل   بيقالتط  الثالث:املبحث   سورة  من  الصيام  آايت  على    وفيه   

 أربعة مطالب: 
األول: تعاىل  املطلب  قوله  على  األصويل         ٹ ٿ ٿ ٿ﴿:  التطبيق 

 . اآلية  ﴾ ٹ   ٹ

     ڃ  ڄ  ڄڄ ڄ﴿  التطبيق األصويل على قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

 .اآلية  ﴾  چ  چ    ڃ  ڃ    ڃ

 ڱ ڱ ڳ   ڳ﴿   :على قوله تعاىل  ويل التطبيق األص  الث:ب الثاملطل 

 . اآلية ﴾  ڱ ڱ

الرابع: تعاىل:  املطلب  قوله  على  األصويل   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   التطبيق 

 . اآلية ﴾ پ    پ  ٻ

 وفيها النتائج والتوصيات.  اخلامتة

  حث: الب  ف منهجي  
املعلو  .1 ملصادرهاتوثيق  بالعزو  اسم    األصلية  مات  دون  الكتاب  اسم  بذكر 

 . للحاجةاملؤلف إال
اآلية   ياتآلاو  زع  .2 بعد  اآلية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  البحث  يف  الواردة 

 البحث. مبارشة يف صلب 
كان   .3 إن  بالصحيحني  واالكتفاء  األصلية،  مصادرها  من  األحاديث  ختريج 

فيهام،   األخإفاحلديث  السنة  كتب  من  جته  خر  فيهام  يكن  مل  درجته ن  ذكر  مع  رى، 

 عليه.  وحكم املحدثني 
دة أسامؤهم يف البحث خشية اإلطالة، واكتفيت  الوار  معاللأل  عدم الرتمجة  .4

 ة بعد اسم العَلم يف صلب البحث. بذكر تاريخ الوفا
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 : لتطبيق األصويلمنهجي ف ا
 اآلية الكريمة.نص  إيراد .1
 ب األصولية.، معزوة ألهم الكتنص القاعدة األصولية بني معقوفتني رذك .2
إن  -، مستشهًدا  األصول  بيق لتطوجه ا  بيانو  ،يةاآل  منالشاهد  حمل    إيراد  .3

ين    -وجدت املفرسِّ ترتيبهم    بنقوالت  حسب  واملتأخرين  منهم  املتقدمني 

 . الزمني

خالًصا البحث  هذا  جيعل  أن  أرجو  تعاىل  لعباده   ربل  واهللَ  نافًعا  العاملني، 

يواملؤمنني، ذخرً  لكاتبه وقارئه  اللها  الدين، وصلِّ  نبينا حمم  مد وعىل  م وسلِّم عىل 

 أمجعني.  حبهوص آله
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 املبحث األول
 تعريف )التطبيق األصولي( لغة واصطالًحا

 وفيه ثالثة مطالب:

 ااملطلب األول: تعريف )التطبيق( لغة واصطالحً 
ْطباق، وله يف اللغة عدة  مأخوذ من كلمة )َطَبق(، ومَجُْعها: أَ   لغة  )التطبيق(لفظ  

   :(1)معان، منها

وا .1 وفالط    :ةاواملسالتغطية  يشء،  كلِّ  غطاء  تساويا، َبق:  إذا  الشيئان:  تطابق 

قوله  ومنه  وألَزْقَتهام،  واحٍد  حذٍو  عىل  جعلتهام  إذا  الشيئني،  بني  طابقت  ويقال: 

 أي: بعضها فوق بعض.، [٣مللك:ا]  ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ﴿ تعاىل:
  أصاب   : ي أ   ، تطبيقاً   يمُ الغ   ق ب  طَ :  ل قا وي   ، واسع   عام  :  أي   َطَبق،   ث  يْ غَ   ومنه :  العموم    .2

َعَلْيِهْم   َفَأْطبَقْت  ،َفُسُقوا اْلَغْيَث  ×  َفَدَعا َرُسوُل اهلِل » ويف احلديث:   ، األرض   مجيعَ   ه مطرُ 

تهم  (2)«َسبًعا  باملطر.السامء أي: عم 
اليشء:   .3 الذي  املط  يقال:  ،لَص فْ املِ   إصابةمن    وأصلهإصابة  السيوف  من  بِّق 

املِْفَص  فُيبِينُه،ُيصيب  إصابةيبلتط وا  ل  ويقال:    ق:  ،  َطب ق املِْفَصل،    أصابه،   إذا  احلق 

الرجـمطبِّ ـوال من  يصيـق  الذي  بـال:  األموَر  أليب  ه،  ـرأيـب  عّباس  ابِن  قوُل  ومنه 

بلَ ُهريرة   هباحني  مْدخول  غرَي  َثالثًا  امُلطل قة  يف  ُفْتياُه  حتِ   إهّنا»   :غه  له حتى  ال  ل  

 .(3) «أَصْبَت َوْجه الُفْتيا :أي (،َت قْ طب  ):  له فقال (،غرَيهتنْكِح َزْوجًا 
إخضاع املسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية  فهو:    اصطالًحا وأما تعريفه  

 . (4) أو نحوها

 
مقاييس    (1) مفردات٣/٣44)  اللغةينظر:  القرآن  (،  لس516)ص  ألفاظ  العرب(،  (، 10/209)  ان 

 جلميع.(، مادة: )طبق( يف ا585)ص (، الكليات1/1165) القاموس املحيط

 (. 0102املسلمني عند القحط، ح )باستشفع املرشكون  : إذاي، ك: االستسقاء، بأخرجه البخار (2)

 (.٣/114) (، النهاية يف غريب احلديث٣2/518(، تاج العروس )٣/4٣9) اللغة ييسنظر: مقاي (٣)

 (. 2/550ملعجم الوسيط )ينظر: ا( 4)
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العالقو املعوجه  بني  واالصطالحي:ة  اللغوي  اللغوية   نى  املعاين  أقرب  أن 

  (، فإن ءيشال  )إصابة  لث:ملعنى الثاا  ستعامل كلمة التطبيق اصطالًحا هوالسابقة ال

به   يراد  العلمية  القواعد  صحيح تطبيق  وجه  عىل  وتفعليها  القواعد  هذه    إشغال 

 واهلل أعلم. للحق،  صائب
 لغة واصطالًحا الثاين: تعريف )األصويل(  املطلب  

 :  ( 1) معان يف اللغة، منها وهلا عدة  لفظ )األصول( لغة مأخوذ من كلمة: )َأْصل(، 

ال .1 منه ( أي: أسفلها وأساسها، وةرجالش : )أصل  قالسه، ييش وأساأسفل 

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ       ﴿  قوله تعاىل:

ڳ   ﴿  وله تعاىل:أي: أسفلها وأساسها، وق ، [24إبراهيم:  ] ﴾  ی  ی  جئ  حئ

 وقْعرها.   أي: يف أسفلها، [64الصافات: ]  ﴾ڱڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
، أي:  اهَبت أصلُ : ث الشجرُة، أي  الثبوت، يقال: استأَصَلت .2 ، ورجل  أصيل 

.  ثابُت الرأي عاقل 
 : (2) بني عدة معان، منها وأما اصطالحا فهو لفظ مشرتك عند العلامء 

ٹ  ٹ  ٹ    ﴿  اىل: ل يف حتريم الربا قوله تعالدليل، ومنه قوهلم: األص .1

 . (3) الفقه أصول يف علمهو املراد املعنى  وهذا ،[275لبقرة: ا]   ﴾ڤ  ڤ
 . " احلقيقةيف الكالم  األصل" قوهلم: منهالراجح، و .2
 . "أكل امليتة عىل خالف األصل"القاعدة املستمرة يف الرشع، ومنه قوهلم:  .3
 باب القياس.  املقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع يف  .4

 
(1)  ( اللغة  مقاييس  )1/109ينظر:  العرب  لسان  امل1/114-115(،  القاموس  (، 961)ص:  حيط(، 

 يف اجلميع. )أصل((، مادة: 122:)صات الكلي

 (.1/٣9) ، رشح الكوكب املنري (16-15)ص  صولتنقيح الفينظر: رشح  (2)

 (.1/٣9) ينظر: رشح الكوكب املنري (٣)
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 املراد بلفظ )األصويل(: 
باألصول   اء  ـراد العلم ـاألصول(، وموب إىل كلمة )ـظ )األصول( منسـلف

 تعريفات كثرية يف االصطالح، منها:  ، وله "الفقه ول أص علم" :هنا

يعىل   .1 أيب  القايض  عليه مسائل  »:  هـ(458)  تعريف  تبنى  عام  عبارة  هو 

 .  (1)«كامها بهالفقه، وتعلم أح
أدلة الفقه وما يتوصل به إىل األدلة عىل »  هـ(:476)  تعريف الشريازي   .2

 .(2) «يل اإلمجالسب
كام، وعن معرفة  حاألأدلة هذه  عن  عبارة  »:هـ( 550)    تعريف الغزال .3

 . (3) « ه داللتها عىل األحكام من حيث اجلملة ال من حيث التفصيلوجو
الرازي   .4 اإلمجال، »:  هـ(606)  تعريف  سبيل  عىل  الفقه  طرق  جمموع 

هبا املستدل  حال  وكيفية  منها،  االستفادة  عرفهوبنحو  ،(4)«وكيفية  ي اآلمد  ه 

هـ(6٣1)
 .(6)   «( هـ685)والبيضاوي ، (5) 

ا  .5 العلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل  »:  هـ(646)   اجب  حلتعريف ابن 

 . (7) «ية عن أدلتها التفصيليةاستنباط األحكام الرشعية الفرع
 التعريف املختار: 

 عها أمج مجيع التعريفات السابقة متقاربة، وال َتْسَلم من نقٍد واعرتاض، ولعل  من

 
ة (1)  (. 1/70) العد 

 (. 1/108) رشح اللمع (2)

 (. 1/٣6) املستصفى( ٣)

 (. 1/08) املحصول( 4)

 (. 1/21) ينظر: اإلحكام (5)

 (. ٣9)صلوصول انهاج ينظر: م( 6)

 (. 1/201خمترص املنتهى )( 7)
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الرازي   تعريف  ووأسلمها  ط»  هو:،  عىل  رق  جمموع  اإلمجال،  ي سبالفقه  ل 

 . (1) «فادة منها، وكيفية حال املستدل هباوكيفية االست

 ف كاآلت:زات التعريوبيان حمت 
: املراد هبا األدلة الرشعية الكلية )جمموع طرق الفقه على سبيل اإلمجال(فقوله:

مجاالً، ة إ، ودليل السننة، مثل: دليل القرآن إمجاالً معي    سألةتدل عىل مللفقه التي ال  

صة التفصيلية املخت  ل اإلمجاع إمجاالً، ونحو ذلك، وخرج هبذا القيد: أدلة الفقهيودل

االستدالل أو  التمثيل  إال عىل سبيل  الفقه  تذكر يف أصول  فال  معينة،  ، (2) بمسائل 
وجوب صالة الفريضة،   ىل عدليالً ، [4٣البقرة:] ﴾ڱڱ ﴿ :مثل قوله تعاىل

  دلياًل عىل مرشوعية اخليار يف البيع. (3)  «اقا مل يتفر  ر م ن ابخلياعاالبي   »: ×وقوله 
االست )وكوقوله:   منها(:يفية  صفةأي:    فادة  الرشعية   وبيان  األحكام  استنباط 

وا األمر  قواعد  مثل:  االستنباط،  طرق  بذلك  واملقصود  األدلة،  والعام من  لنهي، 

 ها.املنطوق واملفهوم، وغريواخلاص، و

ا)وقوله:   حال  هبا(:ملسوكيفية  ويأ  تدل  صفة  :  يستدل    املجتهدبيان  الذي 

 . هاعية منم الرشاألحكاباألدلة، ويستنبط 

 املطلب الثالث: تعريف مصطلح )التطبيق األصويل(   
عر  ب كلمتي:  عدما  واصطالًحا،  (األصويل)و  (التطبيق )فنا  أن    لغة  ف نُ يمكن  عر 

لقاعدة ال ام )إع   ال هو:يق  إضافًيا، بأنباعتباره مركًبا    ألصويل()التطبيق ا  مصطلح
 . كم( األصولية ف النص لفهم املعىن أو استنباط احل

 
 (. 1/80) املحصول (1)

 (.21(، تقريب احلصول )ص18)ص  ينظر: تيسري الوصول (2)

ك:    (٣) البخاري،  )ح  البيوع، ب: أخرجه:  اخليار،  يف 2112كم جيوز  الصدق  البيوع، ب:  ك:  ومسلم،   ،)

 .بن حزام  (، عن حكيم145٣1يان، )ح)البيع والب 
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 ت التعريف كاآلت:وبيان حمتزا
الرتك   )إعمال(قوله:   وهو:  اإلمهال  به:  وخرج  والتفعيل،  اإلشغال  به:  املراد 

 والتقصري. 

قواعد علم أصول  )القاعدة األصولية(  له:وقو به:  أي:  القاعدة    الفقه، وخرج 

 وغريها مما ال عالقة له بعلم أصول الفقه. ة والرصفيةحويالن

الرشعي كتاًبا وسنة، ويشمل نصوص املكلفني يشمل النص    ص()ف النوقوله:  

 ريها. وعباراهتم التي يرتتب عليها أحكام رشعية كعبارات األوقاف والوصايا وغ

املوقوله:   ا)لفهم  استنباط  أو  ل  حلكم( عىن  توضيحي؛  إعقيد  ثمرة    لامبيان 

ره، صولية يف النص، فإما أن يكون لفهم معناه ألالقاعدة ا أو الستنباط وصحة تصو 

 حلكم منه.ا
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 املبحث الثاني
 تعريف آيات األحكام لغة واصطالحًا 

 وفيه ثالثة مطالب:
 لغة واصطالًحا   (املطلب األول: تعريف )آايت

ة معان، منهاعق يف اللغة تطلية(، و دها )آُمْفرَ  لمة )آيات(ك  :(1) ىل عد 

ۉ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿  العالمة: ومنه قوله تعاىل: .1

 .[248البقرة: ]  ﴾ ى  ى   ې  ې  ېې   
ومـْب ـالعِ  .2 قـن ـرة:  تعـول ـه  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ﴿  اىل:ـه 

 .[248البقرة: ]  ﴾ ىئ  ی   
    ڱ  ڱ ڳ  ڱ گ   ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ قوله تعاىل:: ومنه  املعجزة .3

 . [50ملؤمنون: ا]  ﴾ ںں  ڻ  ڱ
يت   .4 وسمِّ بجامعتهم،  أي:  بآيتهم،  القوم  خرج  قوهلم:  ومنه  آية  اجلامعة: 

 هنا مجاعة حروف. ن بذلك؛ أل القرآ
عت تعبريات العلامء   عنها، ومن ذلك:  وأما معناها اصطالًحا فقد تنو 

الكَفوي   .1 القر»بقوله:    هـ(1094)  تعريف  من  حروف  عُ طائفة  لِم آن 

الكالم الذي    عناها عن الكالم الذي بعدها يف أول القرآن، وعنميف انقطاُع  توقالب

آق يف  وعن  بلها  قبلها  خره،  مثل  الذي  عىل  مشتمل  غري  غريمها  يف  بعدها  والذي 

 .  (2) «ذلك
ع مندرجة َمْطلع وَمْقط  طائفة ذات »   بقوله:   هـ(1٣76)  تعريف الزرقاين   .2

 .  (3) «يف سورة من القرآن
 

 (. ٣2ز )ص(، املعجم الوجي219)ص (، الكليات169-1/168) اييس اللغةقظر: مين( 1)

 (.220-219الكليات )ص (2)

 (. ٣٣2-1/٣٣1مناهل العرفان ) (٣)
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 . (1) «مُجلة أو مُجَل ُأثَِر الوقُف يف هنايتها» قوهلم:بعجم الوجيز املها يف وفر  عو .3
عدد   من القرآن عبارة عن  أن اآليةويدل جمموعها عىل  ات متقاربة  لتعريفوهذه ا

   ايتها. من األحرف والكلامت كونت مجلة أو مجال يف سورة من القرآن أثر الوقف يف هن 

 ًحا صطالوالغة    حكام(املطلب الثاين: تعريف )األ
( مع  ألحكام(اكلمة  ة  عد  عىل  اللغة  يف  ويطلق  )ُحْكم(،  كل هامفردها  تدور   ان 

املنع  عىل َمنَْعُت ،  (2) معنى:  أي:  ْمُت  وَحك  وَأْحَكْمُت  َحَكمُت  العرب:  تقول 

يمن ألنه  حاكاًِم؛  الناس  بني  القايض  ي  وسمِّ وُسميِّت  َوَرَدْدُت،  الظلم،  من  الظامل  ع 

 :(3) ا، ومنه قول القائل هألهنا متنع لك؛بذب ة الدا َحَكمة

 اـ ب ـَض ـكُم أْن َأغْ ـاف عليـإين أخ    َفهاَءكموا ُس َة َأْحكِمُ ـي َحنِْيفـأَبن

تعبريات  عت  تنو  وقد  الرشعي،  احلكم  به:  فاملراد  احلكم اصطالًحا  معنى  وأما 

 ذلك:  يف تعريفهم له، ومن  األصوليني 

الغزال    .1 اخطا»وله:  قبهـ(  505)  تعريف  تعل ق  ب  إذا  عال أفبلرشع 

 .(4) «املكل فني
الر  .2 املكل فني »بقوله:  هـ(  606)  ازي  تعريف  بأفعال  املتعلِّق  اخلطاب 

 . (5) « باالقتضاء أو التخيري
 . (6) « خطاب الشارع املفيد فائدة رشعية » بقوله: هـ(  6٣1)   تعريف اآلمدي     .3

 
 (.٣2)ص  املعجم الوجيز( 1)

اللغة  (2) (، القاموس  4/186)، لسان العرب  (248)ص  ألفاظ القرآن   مفردات(،  2/91)  ينظر: مقاييس 

 .)حكم((، مادة: 1095)ص يطاملح

 (. 47صديوان جرير ) (٣)

 (. 1/112صفى )املست (4)

 . (1/89حصول )امل (5)

 (. 1/1٣2) اإلحكام (6)
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فعال  تعلِّق بأاملتعاىل  اهلل خطاب» بقوله: هـ(646) جب تعريف ابن احلا .4

 . (1) «أو الوضعالتخيري  قتضاء أوني باالفاملكل  
 . (2)«خطابه املتعلِّق بفعل املكل ف»: بقوله هـ(972) تعريف الفتوحي .5

 التعريف املختار: 
احلاجب ابن  تعريف  وأسلمها  أمجعها  ومن  متقاربة،  التعريفات  هذه   مجيع 

امل»وهو:      هـ(646) تعاىل  هللا  أبتعل   خطاب  و أ  ابالقتضاءاملكل فني  ال  فعق 
 . (3)«ري أو الوضعالتخي

 وبيان حمتزات التعريف كاآلت:
، ويلحق به السنة النبوية لكوهنا    املراد به كالم اهلل    )خطاب هللا تعاىل(قوله:  

من   والسنة  القرآن  يتبع  وما  تعاىل،  اهلل  عند  املعتربة  من  كاإلمجاع  األدلة  رشًعا 

 .(4) له تاتبال مثم الرشعي ات للحكفعرم كوهناحيح لالقياس الصو

املكل فني  )املتعل  ق أبفعال املكل فني(وقوله:   املرتبط بأعامل  فيه:  (5) أي:  ، ويدخل 

بذواهتم تعل ق  ما  به:  وخرج  وتروكهم،  وأقواهلم  والباطنة  الظاهرة  أو    (6) أعامهلم 

 . (7)باملخلوقات األخرى

بالطل  )ابالقتضاء(ه:  ولوق ويأي:  فب،  وال ألا  يهدخل  سواءمر    عىل  أكان  نهي، 

ال طلب  فيشمل:  ال،  أم  اجلزم  وطلب  سبيل  الواجب،  وهو  اجلزم  وجه  عىل  فعل 

 
 (. 1/282خمترص املنتهى ) (1)

 . (1/٣٣4)ري رشح الكوكب املن( 2)

 (. 1/282) خمترص املنتهى (٣)

 (. 1/84)ينظر: هناية السول  (4)

 (. 2/211(، اإلهباج )1/54)ول ينظر: هناية الوص. املكل ف هو: البالغ العاقل( 5)

 .[11فاطر: ]   ﴾ىئ  ىئ   ی  ی﴿ تعاىل: كقوله ( 6)

 . [2 -1الليل:]  ﴾ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ﴿ كقوله تعاىل: (7)
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الفعل ال عىل وجه اجلزم وهو املندوب، وطلب الرتك عىل وجه اجلزم وهو املحرم،  

 اجلزم وهو املكروه. وطلب الرتك ال عىل وجه

 سواء. وجه ك عىلوالرت أي: جتويز الفعل (و التخيري)أوقوله: 

الو )أوقوله:   اإللغاء،   ع(ضو  أو  لالعتداد  أمارات  من  الشارع  جعله  ما  أي: 

 . (1) كالصحة والفساد، وكون اليشء سبًبا أو رشًطا أو مانًعا
 املطلب الثالث: تعريف مصطلح )آايت األحكام(

ذا  تعاىل اختلفوا يف تعريف ه  ب آيات األحكام جيد أن العلامء  الناظر يف كت

ًبا إضره مرباعتاب صطلحامل نيني مشهورين، أحدمها عام واآلخر خاص،  عىل مع افًياك 

 : (2)اختلفوا يف عدِّ آيات األحكاموبناء عليه 

العام هو: لبيان    فاملعىن  نزلت  سواء  فقهي  منها حكم  يستفاد  آية  األحكام  كل 

ۓ   ﴿  اىل:ها ظاهرة أو خفية، كقوله تعالفقهية أو غري ذلك، وسواء كانت داللت

 ىل صحة أنكحة الكفار. ل  به عدِ فقد استُ ،  [11:تحريملا] ﴾ڭ

هو: اخلاص  بذلك   واملعىن  وخرج  فقط،  الفقهية  األحكام  لبيان  نزلت  آية  كل 

 سيقت لذلك. اآليات التي ُيستنبط منها احلكم الفقهي ومل تكن 

آيا ملعنى  األقرب  هو  اخلاص  املعنى  وعليولعل  اإلطالق،  عند  األحكام  ه  ت 

 .كام الفقهية َقْصًدا(زلت لبيان األحن)اآلايت اليت  : هنابأ فهاريكن تعفيم 

 وبيان حمتزات التعريف كاآلت:
هب  )اآلايت(:قوله:   اهلل    ااملقصود  قاله  به   ما  وخرج  الكريم،  القرآن  يف 

قوله من  النبوية  واألحاديث  القدسية   أقوالو  ،× هيرقروتله  عوف   األحاديث 

 . ريهم وغ  الصحابة

 
 (. ٣2-٣1ص) (، تقريب احلصول25)ص(، احلكم الرشعي 1/89صول )املح ينظر: (1)

 . (٣871-8/07٣8)  (، التحبري رشح التحرير6/199) ينظر: البحر املحيط (2)
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ن)اليت  :هلوقو لبي  األحكام(:زلت  خفي ة، اء  وس   ان  أو  ظاهرة  بداللة  ذلك  كان 

 وخرج به اآليات التي نزلت لبيان القصص واألخبار. 

 نزلت لبيان األحكام العقدية وغريها. خرج به اآليات التي  )الفقهية(:وقوله: 

نت أحكامًا فقهية عخرج به اآليات التي ت  )َقْصًدا(:وقوله:   بع،  تل يل اىل سبضم 

 واالستنباط. خراجها بطريق التأملستا موت
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 املبحث الثالث
 التطبيق األصولي على آيات الصيام من سورة البقرة

 وفيه أربعة مطالب:  

األو  تعاىل:املطلب  قوله  على  األصويل  التطبيق  ٹ   ٿ  ٿ ٿ﴿ل: 

 . [18٣البقرة: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڤ     ٹ  ٹ  ٹ 

 : يلو صألا  بيقتطال
 آلية )ست( قواعد أصولية، وهي كاآليت:ق عىل هذه ايمكن أن يطب  

 (1))األمساء املوصولة تعم(القاعدة األوىل:  

 وذلك يف موضعني: 

واء كان  كل مؤمن س عام يشمل  ه لفظ  فإن  ﴾ٿ  ٿ ﴿يف قوله تعاىل    . 1

 تية. آل ا ة  عد القا   صه يف أة؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم، وسيأيت ختصي رجاًل أو امر 
ت .2 قوله  من  ﴾ڦ ڤ  ڤ ﴿ اىل:  عيف  قبلنا  كان  من  كل  فيشمل   ،

 وم.األمم السابقة؛ لداللة االسم املوصول )الذين( عىل العم 
 .(2) « نصارى وغريهمعام يف الـ)الذين( ـف»: هـ(542)  قال ابن عطية
هذا يقتيض  ﴾ڤ  ڤ  ڦ   ڤ ڤ  ٹ   ﴿»: هـ(716) وقال الطويف 

 .(3) « ا من األمم املترشعةنبلان قكمن وم  عم م عىلووجوب الص
 (4)اخلصوص()صيغة العموم قد يراد هبا  القاعدة الثانية:  

سواء كان   ل كل مؤمنظ عام يشم إنه لفف  ﴾ٿ  ٿ  ﴿وذلك يف قوله تعاىل  

 
املينظر  (1) البحر   :( التحبري٣/8٣حيط  التحرير   (،  الفهوم   ،(5/2٣50)  رشح  رشح    (،4٣0)ص  تلقيح 

 (. ٣/12٣الكوكب املنري )

 .(1/2٣7الوجيز ) املحرر( 2)

 (. 1/٣17اإلشارات اإلهلية )( ٣)

 (. ٣/247(، البحر املحيط )4/1٣46) (، اإلهباج1/1٣5)  (، الفصول5٣)صينظر: الرسالة  (4)
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خصوص  أة؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم، لكنه لفظ عام يراد به رجاًل أو امر

 .( 1) ام غري خماطبني بالصيام باتفاق األئمة هن ون فإ ن ملج وا لصبي  منه ا املكل فني، فخرج  
ل فعام أريد باخلاص وهم أه  ﴾ٿ  ٿ  ﴿أما  »:  هـ(716)  قال الطويف  

 . (2) «فيخرج من ليس كذلك كالصبي واملجنون.. واخلطاب، تكليفال
 . ( 3) « وب الوج   وصف الفعل ابلَكْتب أو الَفْرض أو حنومها يدل على »   القاعدة الثالثة: 

وجوبه، وهو  ، فقد ُوِصف به الصياُم فدل عىل  ﴾ڤ  ﴿  عاىل:توله  ق  وذلك يف

 من صيغ األمر غري الرصحية.

القرطبي   تعاىلوق»  :هـ( 671)قال  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿   :له 

ملا ذكر ما كتب عىل املكلفني من القصاص والوصية، ذكر أيضا أنه كتب   ﴾ٹ

 .  (4) «  فيهف ال خوال عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم،

فهذه اآلية رشعت وجوب صيام رمضان،  »:  هـ(1٣94)  شور  وقال ابن عا

 .(5) «عىل الوجوبَب( يدل فعل )ُكتِ  ألن
 ( 6) )صيغة "على" من ألفاظ الوجوب(القاعدة الرابعة:  

 تدل عىل وجوب الصيام.  فصيغة )عىل(   ﴾ ٹ        ٹ           ٹ   ﴿   قوله: وذلك يف  

 
 (.1/٣82) ينظر: اإلفصاح (1)

 (. 1/٣17) اإلشارات اإلهلية( 2)

)  ظر:ين  (٣) الفصول  )ص1/177إحكام  العريب  البن  املحصول  الب(٣/422)  املوافقات  (،55(،  حر ، 

)امل املنري1/181حيط  الكوكب  الرش1/٣45)  (، رشح  احلكم  الرشعية  185)ص عي  (،  األساليب   ،)

   (.5٣5)ص ة عىل األحكام التكليفيةالدال

 (. 2/272)ن حكام القرآاجلامع أل( 4)

 . (2/571) ير والتنويرالتحر( 5)

البحر  (،  4/1٣07)  ائدبدائع الفو (،  2/٣25كشف األرسار )(،  4/92ينظر: اجلامع ألحكام القرآن )  (6)

، (50ل( )صحممول صيغة األمر )افع   ،(18)ص  ألصولاألصول من علم ا(،  ٣06-2/٣05)املحيط  

 (. 566)ص التكليفيةدالة عىل األحكام لية اعاألساليب الرش
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 (1)يل(لتعل ل  عل"ة "ل)صيغ   مسة:القاعدة اخلا

، فعلة فرض الصيام هي: رجاء حصول ﴾ڦ  ڦ  ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:

 )لعل( عىل التعليل، وهي من صيغ التعليل النصية.   اللة صيغةلتقوى؛ لدا

بيان حلكمة الصيام ﴾ڦ ڦ﴿وقوله:  »:  هـ(1٣94)  قال ابن عاشور  

 .(2) «﴾           ٹ   ﴿ فعول ألجله لـوما ألجله رشع، فهو يف قوة امل
 . (3) «جليل، أي: أل: لعل للتعل ﴾ڦ﴿»: هـ(1421) ال ابن عثيمني قو

تعليل، ففيها بيان احلكمة من فرض الصوم،  ، )لعل( لل﴾ڦڦ ﴿»وقال:

 .(4) «، هذه هي احلكمة التعبدية للصوم أي تتقون اهلل 
 (5) املتعل ق يدل على العموم النسيب()حذف  القاعدة السادسة:  

مل  عموم، فيش، فقد حذف مفعوله فدل عىل ال﴾ ڦ ﴿ :  عاىله تقول  يف  لكوذ

 .(6)املعايص وغريهااتقاء 
و)تتقون( قيل: معناه هنا تضعفون، فإنه كلام قل   »:  هـ(671)  ل القرطبي  اق

قل ت   الشهوة  ضعفت  وكلام  الشهوة،  ضعفت  جمازي  األكل  وجه  وهذا  املعايص، 

وقيل املعايص،  لتتقوا  وقيل:  هوحسن،  عليه    نأل   العموم،  عىل  :  قال  كام  الصيام 

 .(7) «الشهوات ووجاء( وسبب تقوى، ألنه يميت لصيام جنةلسالم: )ا ا
 

 (، إعالم املوقعني 525-524/ ٣(، مغني اللبيب )580الداين )ص  نى(، اجل267)ص  صاحبيينظر: ال  (1)

 (.5/196) ملحيط(، البحر ا٣٣٣/2)

 (. 2/158التحرير والتنوير ) (2)

 (.252م ببعض آيات األحكام )صاإلملا (٣)

 (.2/٣17)  ة( رالبق سري القرآن الكريم )سورةتف( 4)

 (، القواعد احلسان ٣/202ح الكوكب املنري )(، رش٣/162)  حيط(، البحر امل1/٣08ام )نظر: اإلحكي   (5)

 (.2/975(، قواعد التفسري )٣4)ص

 (. 2/598) قواعد التفسرينظر: ي (6)

 (. ٣/126اجلامع ألحكام القرآن ) (7)
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ڄ  ڃ       ڄڄ  ڄ ﴿ : املطلب الثاين: التطبيق األصويل على قوله تعاىل

  ڎڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ    ڇڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 . [184رة: بقلا] ﴾ ڳ      گ  گ   گگک  ک  ک     کڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ  ڈ 

 التطبيق األصويل: 
 يمكن أن يطب ق عىل هذه اآلية )سبعة عرش( قاعدة أصولية، وهي كاآليت:

 (1) )حكم اجململ التوقُّف حىت البيان( القاعدة األوىل:  

األيام،    تعيني هذهجممل يف    ، فإنه لفظ﴾ڄ  ڄ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: 

 . ﴾ڳ    ڳ ﴿ :ىلتعا  قولهبيها تي تلوُبنيِّ يف اآلية ال 

وقال بعض العلامء: هي رمضان، وعىل  »:  هـ(1٣9٣)   قال األمني الشنقيطي  

 . (2) « اآلية ﴾ڳ   ڳ  ﴿هذا القول بي نها تعاىل بقوله: 
  ﴾ ڄ  ڄ ﴿ قوله: أليام من  واملراد با»:  هـ(1٣94)  وقال ابن عاشور

 .(3) « شهر رمضان عند مجهور املفرسين
 (4) (مرط تع لشا  اء)أمسية:  القاعدة الثان

)من(  لداللة  امرأة؛  أو  رجاًل  مؤمن  كل  فيشمل  )فَمن(،  تعاىل:  قوله  وذلك يف 

 الرشطية عىل العموم.

 .   (5) )النكرة ف سياق الشرط تعم(القاعدة الثالثة:  

 
 (.2/8٣1) الت األلفاظ(، دال ٣/456) (، البحر املحيط811)ص ينظر: تقويم األدلة (1)

 (.1/14٣واء البيان )أض( 2)

 (. 2/161) نويرلتحرير والتا( ٣)

(، 2/٣25)  ، املحصول(2/110ملستصفى )ا  (،1/٣16)(، رشح اللمع  110تقويم األدلة )ص  ينظر:  (4)

 (.٣/7٣بحر املحيط )(، ال٣20(، تلقيح الفهوم )ص2/12ار )(، كشف األرس 2/27)العقد املنظوم 

 (. 117  / ٣البحر املحيط ) (،  449الفهوم )ص   (، تلقيح 25/ 2)   ألرسار (، كشف ا 72/ 2العقد املنظوم )  ينظر: (5)
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 . ( 1) عموم قد يراد هبا اخلصوص(ة ال)صيغبعة:  والقاعدة الرا

 يف موضعني:  نيوتطبيق هاتني القاعدت

تقول .1 فيشمل﴾ڃ ﴿:عاىله  أي    لك  ،  أو  مريض  شديًدا  مرُضه  كان  ا 

عىل   الرشط  سياق  يف  الواقعة  النكرة  لداللة  ذلك؛  وغري  قصرًيا  أو  طوياًل  خفيًفا، 

أخر شفاؤه بالصوم،  تيمرضه أو  العموم، لكنه يراد به خصوص املريض الذي يزيد  

 . (2)هإباحة الفطر ل يف اجلملة عىل وقد أمجع أهل العلم 
تق  يف .2 أو م شفي   ،﴾چ ﴿  عاىل:وله  قصريًا  سفرًا  كان  سواء  سفر،  كل  ل 

لكنه   العموم،  عىل  الرشط  سياق  يف  الواقعة  النكرة  لداللة  شاقًا؛  أو  يسريًا  طوياًل، 

الطويل   السفر  به خصوص  يبيراد  العلم  ا  يحالذي  أهل  أمجع  وقد  يف   لقرص، 

   .(3)اجلملة عىل إباحة الفطر له
اجلصاص   .3 ا  يقتيضظاهره  »  :هـ(٣70)  قال  حلقه طافإل جواز  ملن  ر 

ال  االس  الذي  املريض  أن  نعلم خالفًا  ال  أنا  إال  ال،  أو  ه  يرض  الصوم  كان  سواء  م 

ص له يف  ه الصوُم غري مرخ   . (4) «طاراإلفيرض 
هذا عام أريد به اخلاص، وهو املريض الذي ياف » :  هـ(716)  وقال الطويف  

بالص يُ رضرًا  سفرًا  واملسافر  يف  وم،  واملسافرمط  ال  ،ةالصالمثله  قرَص  املريض  ، لق 

 . (5) «دل  عىل هذا التخصيص النظُر واإلمجاُع املعترب
اهلرايس   الكيا  تعليق يق»:  هـ(504)   وقال  اإل  تيض  اسم جواز  عىل  فطار 

ه الصوم خمصوص إمجاعًا، وال ُيعرف املرض والس   فر، إال أن املريض الذي ال يرض 

 
 (. ٣/247، البحر املحيط )(4/461٣) هباج(، اإل 1/1٣5)  (، الفصول5٣)ص ينظر: الرسالة (1)

 (.4/40٣(، املغني )71ينظر: مراتب اإلمجاع )ص (2)

 . (4/٣45) يينظر: املغن (٣)

 (. 1/174) نالقرآأحكام  (4)

 (. 1/٣18ة )شارات اإلهلياإل  (5)
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اإل من  أقوى  مأخذ  وأطله  المجاع،  واملسافكر  يذ  وملسفر  لق  حدًا،  ال  له  القريبة  ة 

ى سفرًا يف العرف، فال جرم اختل  .(1)« ف العلامء يف حتديده.. تسم 
يعني مرضًا يشق  به الصوم أو يتأخر به الرُبء  »:  هـ(1421)  ني  وقال ابن عثيم 

 .( 2) «   ة م من العل  به الصوم ما ُيفهَ ..، ودليل التخصيص بمرض يشق  أو يفوت به العالج 
   (3) )داللة االقتضاء معتربة(اخلامسة:   ةدع اقال

ة من أ ، والتقدير: فأفطر، فعليه ع ﴾ چ   چ  ڇ  ڇ ﴿  تعاىل: وذلك قوله    يام أخر. د 
العريب   ابن  الفصاحة،  »:  هـ( 54٣)  قال  لطيف  القول من  هذا  قال علامؤنا: 

ة من  .(4)«أيام أخر ألن تقديره: فأفطر فعد 
الق ـوق يف الكالم    ﴾ڇ چچ  ﴿:  ىـالـع ـت  هـلوـق»:  هـ(716)  طبي  رـال 

 . (5) « فطر فليقضحذف، أي من يكن منكم مريًضا أو مسافًرا فأ
جزي   ابن  يسمى »:  هـ(741)  وقال  حمذوف  اجلمهور  عند  الكالم  ويف 

ة من   فحوى اخلطاب، والتقدير: فمن كان منكم مريضًا أو عىل سفر فأفطر فعليه عد 

يف ومل  أخر،  الظأيام  فرأذحملاهذا    اهريةعل  ال  وف  واملريض  املسافر  صيام  أن  وا 

وأوجب عليـيصح،  عــوا  مـه  ة  أيـد  أخـن  صــام  وإن  رماـر،  وهـضـم  مـان،  م  ـه ـنـ ذا 

 .(6) « ربـالم الع ـ كـل بـهـج
 

 . (1/62القرآن ) أحكام (1)

 (.2/٣21)  تفسري القرآن الكريم )سورة البقرة(  (2)

نصوص  (، تفسري ال٣/160)  (، البحر املحيط 2/4٣8)    كشف األرسار(،  110)صدلة  تقويم األينظر:    (٣)

 (. 2/14٣)(، دالالت األلفاظ 1/564)

 (. 1/411)أحكام القرآن  (4)

 (. ٣/1٣5كام القرآن )اجلامع ألح( 5)

 (. 1/71)  لعلوم التنزيلالتسهيل ( 6)
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 ( 1) )األمر املطلق يقتضي الوجوب(القاعدة السادسة:  
 ل، لب الفععىل طفإنه اسم فعل لألمر، فيدل  ،  ﴾چ    ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 .(2) فر إذا أفطراوجوب القضاء عىل املريض واملسا  عىل ءالعلام وقد أمجع
 ( 3)  سياق اإلثبات تدل على اإلطالق(رة ف)النك عة:القاعدة الساب

 ( 4) بدليل يقي  ده()جيب العمل ابملطلق على إطالقه إال   والقاعدة الثامنة:

لة  ق؛ لداللطم  ، فإنه﴾ڇ چ  چ   ﴿ يف قوله تعاىل:    دتنيوتطبيق هاتني القاع

وجي  يف  ةرالنك اإلطالق،  عىل  اإلثبات  إالسياق  إطالقه  عىل  به  العمل  بدليل   ب 

 ليه فيصح قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا.يِّده، وعيق

الشافعي أيامًا من رمضان  »:هـ(204)  قال  أفطر  : قضاهن   -من عذر-فمن 

أومتفرقا اهلل  جمت  ت  أن  وذلك:    مل و   ،﴾ڇ ڇچ چ  ﴿  قال:  معات، 

 .(5) «هن متتابعاتيذكر
قد أوجب القضاء    ﴾ڇڇ   چچ  ﴿ قوله  »:  (هـ٣70)  وقال اجلصاص  

متتابعًا،   أو  شاء  إن  متفرقًا  قضائه  جواز  يقتيض  وذلك  معينة،  غري  منكورة  أيام  يف 

التتابع   فيه  اآليومن رشط  زائفقد خالف ظاهر  دة غري مذكورة يف  ة؛ إلجيابه صفة 

 . (6)«هل بنص مثلنص إال اعىل يادةز الزاللفظ، وغري جائ
 

(، 1/201)  الفصولام  (، إحك1/224)  (، العدة 1/50)(، املعتمد  58املقدمة يف األصول )ص  ينظر:  (1)

 (.2/604)(، روضة الناظر 2/44(، املحصول )1/4٣) (، أصول الرسخيس1/171)رشح اللمع 

 (.4/٣89) (، املغني71)ص اعمجب اإل ينظر: مرات (2)

الناظر  ينظر:    (٣) بيان  2/859(، خمترص املنتهى )٣/5)  ام يف أصول األحكام(، اإلحك2/76٣)روضة   ،)

 (.87(، حاشية اجلاوي عىل رشح املحيل )ص2/4٣)  اررس(، كشف األ2/0٣5املخترص )

واملتفقهظر:  ين  (4) ا1/٣08)  الفقيه  التلخيص2/108)للمع  (، رشح  األدلة  2/761)  (،  قواطع   ،)(1 / 

 (.٣/416)حر املحيط ، الب(482

 (. 120آن )صأحكام القر (5)

 (. 1/208) أحكام القرآن (6)
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بظاهره   يعطي   ﴾ ڇ ڇچ چ  ﴿ قوله تعاىل:  »:هـ(54٣)  عريب  وقال ابن ال

ُعِدم التعيني  وإنام وجب التتابع يف الشهر لكونه معي نًا، وقد    قضاء الصوم متفرقًا،..

 . (1)«ز بكل حاليف القضاء فجا

القضاء من غري تعيني لزمان،»وقال:   ي، الرتاخيف  يناال    وذلك  يقتيض وجوب 

مسرتسلللافإن   األز  فظ  بعضعىل  دون  ببعضها  يتص  ال  قال (2)«منة  وبمثله   ،

 . (3) القرطبي

  ﴾ چ   چ  ڇ  ڇ ﴿ولنا إطالق قوله تعاىل  »:  هـ(620)  وقال ابن قدامة  

 .(4)«غري مقيد بالتتابع

ه  فإن  رقًا،يدل عىل جواز القضاء متتابعًا ومتف»:  هـ(504)  وقال الكيا اهلرايس  

رةااألير كذ ق فقد أتى بام اقتضاه األمر ،م منك   . (5) «فإذا فر 

عاشور   ابن  ر»:  هـ(1٣94)  وقال  صوم  قضاء  صفة  اآلية  تبنيِّ  مضان،  ومل 

أت﴾چ   چ  ڇ  ڇ ﴿فأطلقت   تبنيِّ  فلم  وال  ،  تفريقها،  أم جيوز  متتابعة  كون 

ت جواز  أو  هبا  املبادرة  وجوب  أخريها،وجوب  يف  مت  فطرال  عىلرة  الكفا  وال  عمدًا 

النظر يفيبعض أ القضاء، ويتجاذب  ك باإلطالق لعدم   ام  التمس  الثالثة دليل  هذه 

صه وجود ما يقيِّد ك بالعام إذا مل يظهر املخصِّ  . (6) «كام يتمس 
 

 (. 1/114) أحكام القرآن( 1)

 (. 1/114) نحكام القرآأ( 2)

 (.٣/1٣7) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن (٣)

 (. 4/409املغني ) (4)

 (. 1/66) أحكام القرآن (5)

 (. 1/165ر )يالتنو التحرير و( 6)
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 (1) )صيغة "على" من ألفاظ الوجوب(  ة:القاعدة التاسع 
(  ىلعفظ )، فل﴾ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  ڍ   ڇ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:

 وجوب الفدية.  عىلدل 

 ( 2) )األمساء املوصولة تعم( قاعدة العاشرة:لا

، فيشمل كل من يطيق الصيام سواء ﴾ڍ  ڍ   ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 اًل أو مرضعًا أو ال؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم.كان رجاًل أو امرأة؛ حام
 .( 3) « ية وم اآل عم   يف   ان لت اخ ا د ومه » عن احلامل واملرضع:  هـ(  206)     قال ابن قدامة 

 (4) )أمساء الشرط تعم(  قاعدة احلادية عشرة:لا

، فيشمل كل مؤمن رجاًل أو امرأة، حرًا أو عبدًا؛  ﴾ڈ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 ن( الرشطية عىل العموم.لداللة )مَ 

 (5) عم( ق الشرط ت)النكرة ف سيا القاعدة الثانية عشرة: 
 وذلك يف ثالثة مواضع:

فعل الواقع يف سياق ع؛ لداللة الوِّ ، فيشمل كل تط﴾  ڈ   ﴿  :تعاىل  يف قوله .1

 عىل العموم، واألفعال من قبيل النكرات. الرشط 
 

البحر  (،  4/1٣07)  بدائع الفوائد(،  2/٣25كشف األرسار )(،  4/92حكام القرآن )ظر: اجلامع ألين  (1)

، (50)ص  حممول صيغة األمر )افعل(  ،(18ص)  لعلم األصواألصول من  (،  ٣06-2/٣05)املحيط  

 (. 656)صالدالة عىل األحكام التكليفية  يةاألساليب الرشع

البحر    (2) التحبري  ٣/8٣)  طاملحيينظر:  التحرير (،  الفهو  ،(5/2٣50)  رشح    رشح   (،4٣0)ص  م تلقيح 

 (. ٣/12٣الكوكب املنري )

 (. 4/٣49املغني ) (٣)

(،  2/٣25)  (، املحصول2/110)املستصفى    (،1/٣16)    للمعا  (، رشح110صتقويم األدلة )  ينظر:  (4)

 (.٣/٣7)البحر املحيط  (،٣20م )ص(، تلقيح الفهو2/12)(، كشف األرسار 2/27) قد املنظومالع 

)  ينظر:  (5) املنظوم  األرسا2/72العقد  كشف   ،)( )ص2/25ر  الفهوم  تلقيح  املحيط  449(،  البحر   ،)

(٣/117.) 
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تعاىل .2 قوله  ال﴾ژ  ﴿يف  لداللة  كل خري؛  فيشمل  سياق  ،  يف  الواقعة  نكرة 

 الرشط عىل العموم. 
تعاىل: .3 قوله  فيشم ﴾ک ﴿ يف  كل صوم  ،  أفضل،فهل  الفعل   و  لداللة 

 العموم.ىل رشط عالسياق الواقع يف 

 (1) وص()أمساء اإلشارة نص ثالثة عشرة: ال ةدعالقا

تعاىل:  قوله  يف  قبيل ﴾ژ ﴿ وذلك  من  اإلشارة  وأسامء  إشارة،  اسم  فإنه   ،

 ال حتتمل معنى آخر. النصوص التي

 ( 2) حباب(على االستلزام يدل )التغيب من غري إ القاعدة الرابعة عشرة:
  ىل عض  واحل  الرتغيبيه  ، فف ﴾گ  ک   ک  ک﴿  وذلك يف قوله تعاىل: 

 إلزام، وهي طريقة من طرق معرفة احلكم التكليفي: االستحباب. الصوم من غري 

 .(3) «لصومفإنه يقتيض احلض عىل ا وعىل اجلملة» : هـ(671) قال القرطبي 

   (4) لقرآن( خ ابن يُنسَ )القرآ ة: القاعدة اخلامسة عشر 
فقد   ﴾ک   گک  ک    کڑڑ      ژ  ژ   ڈ  ڈ  ﴿  :وذلك يف قوله تعاىل

 .   ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ﴿ ت باآلية التي بعدها يف قوله تعاىل:خِ سنُ 
العريب   ابن  تعاىل وحتقيق  »  :هـ(54٣)  قال  اهلل  أن  قال:القول  كان      من 

كان مسافرًا أو مريضًا فال صوم عليه، ومن كان   لصوم، ومن لزمه اصحيحًا مقيامً 

 
لسيبويه  الكتا  ينظر:  (1) )1/90)ب  اإلعراب  صنعة  يف  املفصل  األ1/245(،  اصول  (،  علم  ألصول  من 

 (.٣8)ص

 (. 810)ص ام التكليفيةالدالة عىل األحك ةيلرشعاألساليب ا (،287ي )صاحلكم الرشعينظر:  (2)

 (. ٣/149) حكام القرآناجلامع أل (٣)

)ص  ينظر:  (4) األدلة107-106الرسالة  تقويم  املعتمد2/42٣)  (،  الفصول إح   (،٣90/1)  (،   كام 

ر (، روضة الناظ٣/٣07)(، املحصول  2/68)  ول الرسخيس(، أص2/21٣)(، رشح اللمع  1/42٣)

(1/٣21.) 



 يمشهور بن حامت احلارث . د                       ( أمنوذجاً  مآايت الصيا ) التطبيق األصويل على آايت األحكام 

310 

ال ولزمه  مقياًم  وأصحيحًا  تصوم،  فرراد  طعام  فدي  يهلعكه،  اهلل نيسكمة  نسخ  ثم   ،  

ڻ     ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ﴿تعاىل ذلك بقوله:

ھ  ھ  ھ  ے      ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ

مطلقا، وهلذا املعنى كرره، ولوال جتديد الفرض فيه   ﴾ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

كا ما  وتأكيده  منتزع  وحتديده  وهذا  مقصودة،  فائدة  ذلك  لتكرار  اسخ الن  نعن 

 . (1) « ينظر فيهلوخ فنسوامل
ذلك ُفرض الناسخ واملنسوخ أن    وذكر أهل»:  هـ(1٣94)  وقال ابن عاشور  

ۀ  ہ  ہ  ہ    ﴿عليهم الصوم ثم ُنسخ بقوله تعاىل:  ملا شق   اإلسالم    يف أول

ونقل ذلك عن ابن عباس ويف البخاري عن ابن عمر وسلمة بن األكوع   ﴾ہ

 .(2) «﴾ ڳ   ڳ  ﴿نسختها آية
 ( 3) يدل على العموم النسيب(تعل ق ملا ف)حذ عشرة:  ادسةالس قاعدة لا

، فقد ُحذف مفعوُله فدل عىل العموم،   ﴾ گ  گ      ڳ  ﴿:  له تعاىللك يف قوذو

ب العلم  بثوابه، فيشمل  العلم  أو أخروية، ويشمل  دنيوية  الصوم سواء كانت  فوائد 

 وغري ذلك. 

عاشور    ابن  :  ي أل،  ييذت  ﴾ ڳ  گگ   ﴿  وقوله:»:  هـ(1٣94)  قال 

إن كان املراد    ﴾ ڍ  ڍ   ڇ ﴿له:  رجوعه لقولصوم عىل  ائد اوفتعلمون  

كنت إن  أي:  القادرين  كنتم  هبم  وإن  أخرى،  وثوابه  دنيا  الصوم  فوائد  تعلمون  م 

 .(4)«تعلمون ثوابه عىل االحتامالت األخر
 

 (. 1/115ن )آالقر أحكام (1)

 (. 1/166) رتحرير والتنويال ( 2)

 (، القواعد احلسان ٣/202)  (، رشح الكوكب املنري٣/162)  (، البحر املحيط1/08٣اإلحكام )  ينظر:  (٣)

 (.2/597د التفسري )اع(، قو٣4)ص

 (. 1/168والتنوير )التحرير ( 4)
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   (1) )املشقة جتلب التيسري(  القاعدة السابعة عشرة: 

 . ﴾ ڇ   ڇ   چ   چ   چ چ      ڃ   ڃ     ڃ     ڃ ڄ  ﴿: تعاىل هلوذلك يف قو
ابن عثيمني   لقوله تعاىل: »:  هـ(1421)  قال  التيسري  املشقة جتلب  ومنها: أن 

 .(2) «﴾  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃ    چ   ڄ  ڃ     ڃ    ڃ ﴿
تعاىل: قوله  على  األصويل  التطبيق  الثالث:  ڱ ڳ ڳ   ﴿  املطلب 

 ہ ہ  ۀ    ۀڻڻ    ڻ  ڻ   ں ں ڱ ڱڱ 

ۇ  ۇ    ڭھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھ ھ   ھہ   ہ

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 .[185البقرة: ] ﴾ېې  ې  

 التطبيق األصويل: 
 :وهي كاآليتأصولية،  ةقاعد (بعة عشر)سية يمكن أن يطب ق عىل هذه اآل

 ( 3) الظرف معترب()مفهوم   :األوىلالقاعدة 
ومفهومه: أن القرآن مل يبدأ إنزاُله    ن،ف زماظرو  )فيه(، فه  :ىلتعاله   قولك يفذو

 من السامء أو مل يكتمل إنزاله يف غري شهر رمضان.
يف   نص    ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ قوله تعاىل:  » :  هـ(671)  قال القرطبي  

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿:  رمضان، وهو يبني قوله  قرآن نزل يف شهر  ال  أن

القدر، ولقوله:   ةيلل يعني [٣-1خان:دال]  ﴾ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ  پ  پ ٻ

أن    [1]القدر:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ وال خالف  من    القرآن...،  اللوح أنزل 

القدر  امل ليلة  بيناه-حفوظ  ما  سامء    -عىل  يف  العزة  بيت  يف  فوضع  واحدة،  مجلة 

 
  ب املنري (، رشح الكوك 1/97)   ملذهب(، املجموع ا1/281)ق  (، الفرو2/1٣)القواعد الكربى    ينظر:  (1)

(4/454.) 

 (.2/٣24)  ة البقرة( ن الكريم )سورتفسري القرآ (2)

 (. 6/2912(، التحبري رشح التحرير )1/٣01ينظر: الربهان ) (٣)
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جربيل  الدنيا كان  ثم  والنواهي    ×،  األوامر  يف  نجاًم  نجاًم  به  اب، واألسبينزل 

 . (1) «ين سنةعرشلك يف ذو
يقتيض    ﴾ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ﴿»:  هـ(716)  الطويف    الوق

أمجن  أ القرآن  إىل يع  املحفوظ  اللوح  من  مجيعه  أنزل  كذلك  وهو  رمضان،  يف  نزل 

هر رمضان، وأما نزوله إىل األرض فنزل يف رمضان بيت العزة يف السامء الدنيا يف ش 

 .(2) «وغريه
 ( 3) لبيان(ا  قف حىتتو المل  جملم ا)حك :الثانيةالقاعدة 

تعاىل:  يفك  وذل قوله  فإنه حيتمل ،  ﴾ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ  ﴿  

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿إنزاله يف أول رمضان أو آخره، أو يف هناره أو ليله، وُبنيِّ بقوله تعاىل:  

 . ﴾ ٻ  ٻ
ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿  قوله تعاىل:»:  هـ(1٣9٣)   قال األمني الشنقيطي  

ا  هذغري   نّي يفكنه بُ ول  ؟هارالنأو  ه  الليل منمل يبنيِّ هنا هل أنزل يف    ﴾ڱ ڱ

،  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ من رمضان، وذلك يف قوله: املوضع أنه أنزل يف ليلة القدر  

 . (4) «   ﴾ ڀ   پ  پ  پ  پ﴿وقوله: 
   ( 5) )صيغة "املفعول له" للتعليل( :الثالثةالقاعدة 

تعاىل:   قوله  يف  القر﴾ںں  ﴿وذلك  إنزال  فعلة  هي:،  اية  هد  آن 

 ل النصية.تعليالع من أنوا وهو، لهجفعول ألعه: مس، ونوناال

 
 (. ٣/160)اجلامع ألحكام القرآن  (1)

 (. 1/٣20اإلشارات اإلهلية )( 2)

 (.2/٣18دالالت األلفاظ ) (،٣/456) (، البحر املحيط811)ص ينظر: تقويم األدلة (٣)

 (.1/14٣)  واء البيانأض (4)

الناظرروضينظر:    (5) الروضة  ٣/8٣6)  ة  خمترص  العليل٣/٣59)(، رشح  شفاء  إع1041/٣)  (،  الم  (، 

)2/٣٣٣)  نياملوقع  احلاجب  رفع   ،)4/٣14( املحيط  البحر  ا5/189(،  التحبري  (،  رشح  لتحبري 

 .(4/121) املنري لكوكب(، رشح ا٣٣15/7)
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 ( 1))أمساء الشرط تعم( :الرابعةالقاعدة 

 (2)صف املقارن للعموم خيص  ص(لو )ا  :اخلامسةوالقاعدة 
، فيشمل كل  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ ﴿يف قوله تعاىل:    تطبيق هاتني القاعدتنيو

امرأة؛ أو  رجاًل  الشهر  شهد  )  أحد  الرشطلداللة  عمن(  اية  ص  صِّ وخ  م،مولعىل 

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ    ﴿تعاىل:  بقوله  ة  صفمتصاًل بال  اً يصصخت

 . ﴾ ڭڭ  
ص بقوله:  »:  هـ(671)  رطبي  قال الق     ڃ     ڃ  ڄ ﴿وهو يقال عام فيخص 

 . (3) «اآلية ﴾ چ  چ    ڃ  ڃ
عام فيمن شهد  ﴾ہ ہہ ۀ  ہ  ﴿»: هـ(716) وقال الطويف 

ملسافر بمفهومه وبام  اه  منر، فُخص   ساف مري غ  رضاً له حاشاهدًا أهالشهر، أي: كان  

و وقبله،سبق،  بعده  بام  األ  املريض  أهل  بالدليل،وباقي  عىل   عذار  للقياس 

 .(4)  «املخصوص من العموم أو غريه
 ( 5)الشرط تعم(اق  سي  كرة ف)الن :السادسةالقاعدة 

تعاىل قوله  يف  كل  وذلك  فيشمل  )شهد(،  للشهر،  :  شهد  شهود    هرالشسواء 

لداللةبع  أو  امالً ك الواقع يفلف ا  ضه؛  الرشط عىل    عل  من  سياق  واألفعال  العموم، 

 النكرات. قبيل 
 

(، 2/٣25املحصول )  (،2/110تصفى )املس  (،1/٣16)اللمع    (، رشح110)ص  ةتقويم األدل  ينظر:  (1)

 (.٣/7٣البحر املحيط ) (،٣20)صفهوم (، تلقيح ال2/12(، كشف األرسار )2/27) العقد املنظوم

(، 1/٣8٣)  (، اإلحكام21٣)ص  (، رشح تنقيح الفصول٣/69)  صول(، املح1/2٣9ينظر: املعتمد )  (2)

 (. ٣/7٣4كوكب املنري )لرشح ا

 (. ٣/6٣1ع ألحكام القرآن )اجلام (٣)

 (. 1/٣20ارات اإلهلية )اإلش (4)

ر ــحـ(، الب449)ص  ومـه ـح الفـلقيـ(، ت2/25)  اررـف األسـشـ(، ك 2/72وم )ـظـمنـد الـقـالع ر:  ـظـنـي  (5)

 (.٣/117ط )ـحيـمـال
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 ( 1))داللة االقتضاء معتربة( :السابعةالقاعدة 

ف  قـوذلك  تـي  من  ـم ـ وال   ﴾ہہ ۀ  ہ  ﴿اىل:  ـع ـوله  منكم راد:  شهد 

 يف الشهر. املرِْص 
من شهد    أي  ضامر،إ  وفيه   حرض،  و)شهد( بمعنى»:  هـ(671)  قال القرطبي  

 .(2) «مقياًم فليصمه صحيحًا  بالغاً لشهر عاقالً رْص يف ااملِ منكم 
 ( 3) )األمر املطلق يقتضي الوجوب( : الثامنةالقاعدة 

تعاىل:   قوله  فعل    ،﴾ہ﴿ وذلك يف  اقرتفهو  امضارع  به الم  فدل  ن  ألمر 

 عىل الوجوب. 
تعاىل:  »:  هـ(671)  القرطبي  ل  قا  ﴾ ہ ہ ہ ہۀ  ﴿قوله 

حلسن واألعرج بكرس الالم، وهي الم األمر وحقها اأ  وقرلالم،  ا  زمجب  مةالعا  قراءة

 .(4) «م والكرسهان: اجلزالكرس إذا أفردت، فإذا وصلت بيشء ففيها وج
 اء يدل على وصف بصيغة الشرط واجلز )احلكم املرت ب على    : التاسعةالقاعدة  

 ( 5) علي ة الوصف(
تعاىل: قوله  يف  ف﴾ہ ہہ ہ ۀ  ﴿ وذلك    ﴾ ہ﴿  لهقو، 

و  محك أن    هو: شهودو   صفُرتِّب عىل  فدل عىل  واجلزاء،  الرشط  بصيغة  الشهر، 

الصيام؛ وهذا األسلوب من أنواع التعليل ة األمر ب هر( هو علالوصف )شهود الش

 يامء والتنبيه. باإل

 
(، تفسري النصوص ٣/160)  حر املحيطب، ال(2/4٣8)(، كشف األرسار  110األدلة )صتقويم  ينظر:    (1)

 . (2/4٣1لفاظ )(، دالالت األ1/564)

 (. ٣/16٣امع ألحكام القرآن )اجل (2)

(، 1/201)  (، إحكام الفصول1/224) عدة(، ال 1/50(، املعتمد )58)ص  املقدمة يف األصول   ينظر:  (٣)

 (.2/604)اظر ن(، روضة ال2/44) (، املحصول1/٣4 )(، أصول الرسخيس1/171)رشح اللمع 

 (.٣/16٣) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن( 4)

)٣/840)  الناظرروضة  ينظر:    (5) الروضة  خمترص  الب٣/٣67(، رشح  املحيط  (،  (، ورشح  5/201)حر 

 (. 4/129ري )الكوكب املن
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 ( 1)(كل ما كان ابعثاً على احلكم فهو علة   ) :العاشرةالقاعدة 

  عث، فالبا﴾  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ﴿  له تعاىل:وذلك يف قو

القىل  ع املشقة ووجوب  الفطر عند حصول  رادة ضاء هو: إاحلكم وهو: مرشوعية 

  ونفي العرس. اليرس
عاشور   ابن  بياين  ا»:  هـ(1٣94)  قال  تعاىل:ستئناف  لقوله    ھ﴿ كالعلة 

ه يريد بكم الرخصة، أي رشع لكم القضاء ألناآلية، بني  به حكمة  ﴾ھ  ھ

 . (2) « ةشقند امليرس عال
 .(3) «يلفية للتعلاستئنا ﴾ۇ  ۇ   ﴿»: هـ(1421)  منيوقال ابن عثي

   (4))"ال" االستغراقية تعم( ة:احلادية عشر القاعدة 
 ضعني: وذلك يف مو

 االستغراقية عىل العموم. قوله تعاىل: )اليرس(، فيشمل كل يرس، لداللة )ال(   . 1
 ة عىل العموم. ي اق ستغر اال ل(  )ا داللة  يشمل كل عرس، ل قوله تعاىل: )العرس(، ف  . 2
 .(5)«اإلطالق لعرس عىل واليرس وا »: هـ(741) ل ابن جزي اق

 (6))املشقة جتلب التيسري( : الثانية عشرةالقاعدة 
، وهذه ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴿له تعاىل:  يف قووذلك  

 اآلية تعترب أصال هلذه القاعدة.

 
)2/254)اإلحكام  ر:  ينظ  (1) املنتهى  خمترص  ا2/10٣9(.  املحي(،  أصول 5/11٣) ط  لبحر  يف  مذكرة   ،)

 (. 274الفقه )ص

 (. 2/175) التحرير والتنوير( 2)

 (.254ام )صض آيات األحك: اإلملام ببع ينظر( ٣)

 (. ٣1٣/ ٣نري ) الكوكب امل (، رشح  110/ 1)   ى (، املستصف 2٣7/ 1(، إحكام الفصول ) 519/ 2)   العدة ينظر:    ( 4) 

 (. 1/71)  التسهيل لعلوم التنزيل( 5)

 (. 454/ 4(، رشح الكوكب املنري ) 97/ 1املذهب )   ع جمو مل (، ا 281/ 1(، الفروق ) 1٣/ 2الكربى )   القواعد   ينظر:   ( 6) 
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 ( 1) (يلعل التدل على  )"الالم" ت : الثالثة عشرةة القاعد
األمر بصيام   ، فعلة  ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿   :اىليف قوله تع  كلذو

 اللة )الالم( عىل التعليل. الشهر هي: إكامل العدة وتكبري اهلل تعاىل؛ لد
ابن عاشور   ﴾ ۆ ۆ ۇ  ۇ  ﴿عطف عىل مجلة  »:  هـ(1٣94)    قال 

ه إذ  ااآلية،  اجلمل  هذه  جمموع  فإن  علمت،  كام  العلة  موقع  يف  تعليلي  ا  مل  ألربع 

..،  ﴾  ڭڭ   ڭ ۓ ﴿  قوله  ىلإ  ﴾ہہ ہ ۀ  ﴿:  لهوق  من  اهلبق

قوله    ﴾ېې  ۉۉ  ۅ ﴿وقوله:   عىل  ۋ  ﴿ عطف 

 .(2) «وهذا يتضمن تعليال  ﴾ۅ
وا،. ﴾ ۋ﴿ »   : هـ( 1421)   وقال ابن عثيمني    .( 3) «   للتعليل  م والال   . : ولتتم 

 ( 4) تعليل(دل على ال)"على" ت :الرابعة عشرةالقاعدة 
دة وتكبري اهلل لعا  إكاملاألمر بلة  ؛ فع﴾ې   ې   ۉ﴿ لك يف قوله تعاىل:ذو

 تعاىل هي: هداية اهلل تعاىل؛ لداللة لفظ )عىل( التعليل.  

 (5))األمساء املوصولة تعم( : اخلامسة عشرةالقاعدة 
لة داكم، لدال، أي: عىل كل الذي ه﴾ې   ې   ۉ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 وم.عىل العم املوصولة )ما( 
 

و)2/850)  اللمع  رشح(،  1/042)  العدة:  ينظر  (1)  )1/5٣9( األدلة  قواطع  يف  (،  1/69(،  التمهيد 

الفقه و)4/01)  أصول  النظر  (،  2/845)  األصولميزان  (،  1/411(    املحصول (،  617)صبذل 

 (.2/1072املنتهى ) خمترص (،2/٣18(، اإلحكام )٣/8٣6الناظر ) (، روضة5/1٣9)

 (. 2/176ر )التحرير والتنوي( 2)

 (.254األحكام )صعض آيات اإلملام بب( ٣)

)  ينظر:  (4) املسامع  اهلامع1/477تشنيف  التحرير  لتحبري رش (، ا1/221)  (، الغيث  (، رشح 2/640)ح 

 (. 1/248)الكوكب املنري 

امل(  5) البحر  )٣/8٣)  حيطينظر:  التحرير  التحبري رشح  )ص  ،(5/02٣5(،  الفهوم  رشح    (،4٣0تلقيح 

 (. ٣/12٣)نري الكوكب امل
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: ملا ضل  فيه  قيل   ﴾ې   ې  ۉ﴿ :  عاىلقوله ت»:  هـ(716)  قال القرطبي  

بد وقيل:  صيامهم.  تبديل  من  التفاخر  النصارى  من  تفعله  اجلاهلية  كانت  عام  الً 

إليه  ا أرشدكم  ظاهر باألحساب وتعديد املناقب. وقيل: لتعظموه عىل مباآلباء والت

 .(1) «﴾ې  ې ﴿هو عام، وتقدم معنى لرشائع، فمن ا
 ( 2)(عليل ل" للتعل "  )صيغة : عشرة دسةاالس القاعدة 

، فعلة األمر بصيام الشهر هي:  ﴾ ې  ې ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 اللة لفظ )لعل( عىل التعليل. شكر اهلل تعاىل؛ لد
تعليل آخر    ﴾ې  ې ﴿وقوله:  »:  ـ(ه1٣94)  قال ابن عاشور  

أعم من مضمون مجلة   ال  ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ﴿وهو  تكبري فإن 

 .(3) «  .كر أعم.لشوا راً كيتضمن ش عظيم ت
 .( 4) « لعل للتعليل، أي: ألجل     ﴾ ې ﴿ »  :هـ(1421) ثيمني ع ابنوقال 

 (5) العموم النسيب(يدل على    )حذف املتعل ق  :السابعة عشرةة اعدالق 

تعاىل:   قوله  فدل عىل ﴾ ېې  ﴿وذلك يف  مفعوله  فقد حذف   ،

 . عىل كل يشء العموم، فيشمل شكر اهلل 
الرابع:  على ويل صاأل   بيقتطال  املطلب  تعاىل: قو     ٻ   ٻٻ   ٱ ﴿  له 

ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٿ ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پپ پ   ٻ

ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 
 (. ٣/176قرآن )حكام الاجلامع أل (1)

 املوقعني   (، إعالم255-524/ ٣)  (، مغني اللبيب580)ص  (، اجلنى الداين267)ص  ينظر: الصاحبي  (2)

 (.5/196) (، البحر املحيط٣٣٣/2)

 (. 2/177لتنوير )التحرير وا (٣)

 (.254ألحكام )ص:ا يات آاإلملام ببعض  (4)

 (، القواعد احلسان ٣/202)  كوكب املنري، رشح ال(٣/162حيط )(، البحر امل1/08٣)  ينظر: اإلحكام  (5)

 (.2/597)  (، قواعد التفسري٣4)ص
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  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

گ        گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 .[187 لبقرة:ا ]  ﴾ڳ   ڳ   گ  ڳ   ڳ  گ

 : يلاألصو يق  التطب
 أصولية، وهي كاآليت: ةاعد( قثنتني وعرشيناعىل هذه اآلية ) يطب ق  يمكن أن

 ( 1) )العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب( القاعدة األوىل:
ورد  هف ما  وهو  نزول،  هلا سبب  اآلية  الرباء  ذه  عازب  عن  كان » :  قال  بن 

حممد   كان    ×أصحاب  صائإذا  ا  ،امالرجل  مل   ،فطر ي  أن  قبلفنام  ر  طاإلففحرض 

يميس يومه حتى  ليلته وال  بن رص  ،يأكل  قيس  األنصاري  وإن  فلام   ،كان صائاممة 

ولكن أنطلق فأطلب  ،  ال  :قالت  ؟أعندك طعام  :حرض اإلفطار أتى امرأته فقال هلا

ام  فل  ، بة لكخي  :ه قالتفلام رأت  ،فجاءته امرأته  ،وكان يومه يعمل فغلبته عيناه  ،لك

والقاعدة: ، (2)«فنزلت هذه اآلية  ×للنبي  ك  ذل  فذكر  ،يهغيش عل  ارنهلنتصف اا

فال يتص احلكم بالصحايب قيس بن   ال خبصوص السبب(   عربة بعموم اللفظ )أن ال

األنصاري   األلفاظ    ،سلمة  بعموم  العربة  ألن  املسلمني؛  عموم  يشمل  وإنام 

 . ﴾ پ   پ   ٻ ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ﴿فيها  الوارد

 (3)ة(ابح اإلصيغ   من   ل" "احل  )لفظ نية:ة الثا القاعد
(، وقد وردت بصيغة وذلك يف قوله تعاىل: )أُ   اإلخبار. ِحل 

 
كوكب (، رشح ال٣/198)  (، البحر املحيط216)ص  ، رشح تنقيح الفصول(1/297)  انالربهظر:  ين  (1)

 (. 2/59٣) قواعد التفسري (،11)ص  ناالقواعد احلس(، ٣/177) املنري

 (.1782لة الصيام الرفث إىل نسائكم( )ح: ل لكم ليب: )أح لصوم،ك: ا البخاري،رجه: أخ( 2)

(٣)  ( الفوائد  بدائع  امل  ،(4/1٣11ينظر:  )البحر  )1/627حيط  املنري  الكوكب  احلكم  1/426(، رشح   ،)

 (.٣7٣الرشعي )ص
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 ( 1))اإلضافة تعم( القاعدة الثالثة:
 وذلك يف موضعني: 

تعاىل:   .1 ليال  ﴾ٻ ٻ ﴿قوله  كل  فيشمل  املفرد ،  لداللة   الصيام؛ 

 م. عىل العمواملضاف 
تعاىل: .2 قوله  نف﴾ٿ  ﴿  يف  فيشمل كل  منها    س،  ؛  يانختاالحصل 

 وم.ضاف عىل العم املمع ة اجلالللد

 ( 2) )مفهوم الظرف معترب( عدة الرابعة:قاال

يف ليلة الصيام، فيفهم منه عدم   ، واملراد:﴾ ٻ ٻ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 الرفث إىل النساء يف هنار رمضان. إباحة 

 ( 3) )"ال" االستغراقية تعم( مسة:ة اخلااعدالق 
 : وذلك يف موضعني

ل( االستغراقية عىل  )ا  داللة؛ لرفث ل كل  يشم ، ف﴾ٻ﴿  عاىل:يف قوله ت .1

 العموم.
أنواع الرفث من    هو عام مطرد يف مجيع الليلة، ويف» :  هـ(716)  قال الطويف  

 . (4) «...ومقدماته وما يتصل به اجلامع 

ة  فيشمل كل املساجد؛ لداللة )ال( االستغراقي، ﴾ژ﴿: يف قوله تعاىل .2

وهو   العموم،  املالكيوقعىل  ملإذ  (6) ية والشافع  (5) ةل  يكن  ا  يتخل  مجعة، اعتكافه  له 

 
الناظر  ينظر:  (1) اإلحك2/666)  روضة  الفصول  4/252)م  ا(،  تنقيح  رشح  د  العق  (،180-181)(، 

 .(٣/108)(، البحر املحيط 4/125٣)، اإلهباج (414ص)  الفهوم(، تلقيح 1/6٣6) ماملنظو

 (. 6/2912ير )رشح التحر  ، التحبري(1/٣01ينظر: الربهان ) (2)

 (. 1٣٣  / ٣ري ) ن امل ب  (، رشح الكوك 110/ 1)   (، املستصفى ٣72/ 1)   (، إحكام الفصول 519/ 2ينظر: العدة )     ( ٣) 

 (. 1/٣20اإلشارات اإلهلية )( 4)

 . (2/455، مواهب اجلليل )(1/1٣8) أحكام القرآنينظر:  (5)

 . (٣/215)(، هناية املحتاج 1/451مغني املحتاج )ينظر: ( 6)
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احلنفية ب  (2)واحلنابلة  (1) وأما  اآلية  يف  املساجد  عموم  وا  اجلامع فخص  فيه  تقام  ة  ام 

 لداللة السنة عىل وجوب صالة اجلامعة.  

اب العرقال  تعاىل:  »  :هـ(54٣)  يب  ن  مالك ﴾ژ ژ﴿قوله  مذهب   :

نه تعاىل قال: أل؛  مسجد  كل  ف يفتكااالع  واه جوازس   لهب  يح الذي ال مذهالرص

 . (3) «فعم املساجد كلها ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿
ابن جزي   دليل عىل جواز االعتكاف يف   ﴾ژژ ﴿»:  هـ(741)  وقال 

 .(4) « كل مسجد
قدامة   ابن  إباحة   ﴾ژژ ڈ ڈ  ﴿»:  هـ(620)  وقال  يقتيض 

يقي أنه  إال  مسجد،  كل  يف  فاالعتكاف  تقام  بام  اجلد  باألخبع اميه  واة  املعار   لذي نى 

 .(5)«ميام عدا يبقى عىل العموفف اه،ذكرن
 (6))صيغة العموم قد يراد هبا اخلصوص( سة:القاعدة الساد

، فهو عام؛ لداللة االسم املضاف عىل العموم، ﴾پ ﴿:وله تعاىلوذلك يف ق

 لكنه يراد به خصوص الزوجات اخلاليات عن موانع اجلامع.
والنفساء،  ئض  احلانه   مُخص  عام    ﴾پ پ..﴿»   :(هـ716)    ويفقال الط

 .(7) «وهن ممن هبا مانع من الوطء حكامً واملحرمة، واملعتكفة، ونح
 

 (.2/440(، حاشية ابن عابدين )2/٣9٣) ح القديرفتينظر: ( 1)

 (.5/٣76) عاقنال (، كشاف2/٣96) ح منتهى اإلراداترشينظر: ( 2)

 (. 1/1٣8) كام القرآنأح( ٣)

 (. 1/72)  م التنزيلالتسهيل لعلو  (4)

 (. 4/46٣) املغني( 5)

 (. ٣/247ر املحيط )(، البح 4/1٣46) (، اإلهباج1/1٣5)  (، الفصول5٣)ص نظر: الرسالةي (6)

 (. 1/٣20) اإلشارات اإلهلية (7)
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   ( 1) ( علة   فهو   -  لو مل يكن علة ملا كان لذكره فائدة   -)كل وصف    السابعة: عدة  القا 

تعاىل:   قوله  يف  فإن﴾ ٺڀ ڀ ڀ   ڀ پ  ﴿ وذلك  وصف،  ن اقرت  ه 

يكنباحل مل  ولو  لذك  كم،  كان  ملا  فعلة  فدئاره  عأ   ىلع  لدة،  إىلن  الرفث  إباحة    لة 

 رأة.باسًا للم والرجل ل النساء: كون املرأة لباسًا للرجل
تشبيه بالثياب، الشتامل كل    ﴾پ  ڀ   ڀ  ﴿  »:  هـ(741)  قال ابن جزي  

 . (2) «واحد من الزوجني عىل اآلخر، وهذا تعليل لإلباحة
ة لفة كالعمستأنمجلة    ﴾ ڀڀ  پ ﴿ولقو»:  هـ(1٣94)  عاشور  ابن  قال  

  .(3) « ذلك لعرس االحرتاز عنحل أي: أ ها،قبلا مل
وما ُعطِف عليها   ﴾پ  ڀ   ڀ  ﴿ومجلة  »:  هـ(1421)  وقال ابن عثيمني  

 .(4) «تعليل لإلحالل
 (5))النسخ ال يكون إال بدليل( القاعدة الثامنة: 

 ا كان قبل اآلن.  فهو يدل عىل نسخ م  ﴾ ڤ  ڤ    ﴿ :تعاىلوذلك يف قوله 
يف    فًا ملن أنكره، وهوالنسخ خال   منها ثبوتو»:  هـ(4211)  ني  يم بن عثقال ا

 . (6) «   يعني: وقبل اآلن مل يكن حالاًل   ﴾ ڤ ڤ  ﴿ هذه اآلية رصيح؛ لقوله تعاىل: 
 

بذل  (،  ٣9)ص  شفاء الغليل(،  4/164)  ةلداأل  قواطع(،  2/252)  (، املعتمد 4/158)الفصول  ينظر:    (1)

هناية الوصول (،  2/٣24)(، اإلحكام 842/ ٣)  اظرروضة الن(،  5/491ول )املحص(،  619)ص  النظر

 (. 4/125) رشح الكوكب املنري (،694)ص ولمفتاح الوص (،6/2٣15) اإلهباج(، ٣272/8)

 (. 1/72التسهيل لعلوم التنزيل )( 2)

 (. 2/182)التحرير والتنوير  (٣)

 (.258)ص اإلملام ببعض آيات األحكام (4)

اللم(،  1/416)  مداملعتينظر:    (5) )1/2٣5ع )رشح  املحصول  الناظر٣/٣77(،  روضة   ،)  (1/٣٣7  ،)

 (. 4/97ملحيط )(، البحر ا1٣2)ص ولرشح تنقيح الفص

 (.2/٣52)  تفسري القرآن الكريم )سورة البقرة(  (6)
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التاسعة: ا  القاعدة  يدل على رجوع  احلظر  بعد  ما كان قبل حلكم  )األمر  إىل 
 . (1)(رــ ظ ـ حـ ال

 ، ﴾ ڄ  ڄ    ڄڦڦ   ڦ  ڤ  ڦ ڤ  ڤ     ﴿ :  وذلك يف قوله تعاىل

مباحاً  احلظر  قبل  والرشب  األكل  كان  به  فقد  َأَمر  ثم  الفجر،  طلوع  بعد  م  ُحرِّ ثم   ،

 ما كان قبل احلظر، وهو: اإلباحة.الشارع بعد احلظر، فدل عىل رجوع حكمه إىل 
 . (2)«حة)بارشوهن( إبا ﴾ڤ   ﴿ »: هـ(741) جزي  ابنل قا

عاشور ابن  مر األ  ﴾ڤ ڤ﴿  :تعاىل  وقوله»  :هـ(1٣94)    وقال 

 .(3) «لإلباحة
   ( 4) )األمساء املوصولة تعم( القاعدة العاشرة:

، فيشمل ابتغاء كل يشء كتبه اهلل    ﴾  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 ك؛ لداللة )ما( املوصولة عىل العموم.ري ذلتعاىل لكم من األوالد وغ

 (5)لق(تقي  د املط   ايةلغ)ا  القاعدة احلادية عشرة:
   ني:موضع يف لك ذو

،   ﴾ ڇ چ      چ   چ     چ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ ڄ     ڄ﴿ قوله تعاىل:   .1

 
تفسري1/106)  املسودةينظر:    (1) ك اب  (،  الفقه2/452)  ثري ن  أصول  يف  مذكرة  تق٣0٣)ص  (،  ريب (، 

 (.100احلصول )ص

 (. 1/72)  يللوم التنزتسهيل لع ال  (2)

 (. 2/182) التحرير والتنوير( ٣)

املح  (4) البحر  التحرير التحبري رش(،  ٣/8٣)  يطينظر:  )ص  ،(5/2٣50)  ح  الفهوم  رشح    (،4٣0تلقيح 

 (. ٣/12٣نري )الكوكب امل

األص  (5) ر  قر  تقي    ونوليوقد  جيوز  فإنه  به  العام  ختصيص  جاز  ما  اأن  به  يد  فال،  ملطلق  ال  ينظر:  وما 

  كب املنري(، رشح الكو49/ 2بناين )(، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع املطبوع مع حاشية ال2/6) حكاماإل 

(٣/٣95 .) 

بالغ  التخصيص  يف  )وينظر  املعتمد  )1/2٣9اية:  األدلة  قواطع  املحصول1/470(،   ،)  (٣/65) ،

 (. ٣/٣44)(، البحر املحيط 1/٣8٣إلحكام )ا
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األ الفجر، وذلك حني  فيكون  وقت  بدخول  مقي دًا  والرشب  باألكل  املطلق  مر 

  ضوء النهار من ظالم الليل. تبني  ي
القرطبي   للغاي  )حتى(»:  هـ(671)  قال  يقة  أن  يصح  وال  التبي تبيني،    ني ع 

 .( 1) «مىض لطلوع الفجر قدر ل إال وقدكاأل هعليم وحيرُ  حدأل
 . (2) «مد  األكل إىل غاية التبني»: هـ(620) قال ابن قدامة 

تعاىل:   .2 الصيام    فيكون،  ﴾ڌ ڍ   ڍڇ  ڇ ﴿قوله  بإمتام  املطلق  األمر 

 . من الليلزء مقي د بدخول أول ج
 ( 3) معترب()مفهوم الغاية   القاعدة الثانية عشرة: 

 :  عنيموضيف  وذلك

، فدل  ﴾  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ﴿ عاىل:  ت  لهوق .1

الفجر وتب بعد دخول  النهار بمفهومه عىل حتريم اجلامع واألكل والرشب  ني ضوء 

 من ظالم الليل. 
ى   يفسد صومه؛ فألن  كل أو رشب  كون من أ  وأما»:  هـ(695)  قال ابن املنج 

  ﴾   چ  ڇ   چ   چ  چ  ڃ  ڃ    ڃڄ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ اهلل تعاىل قال:  

 .(4) «وحكم ما بعد الغاية يالف ما قبلها
 .( 5) « غري داخل )حتى(: حرف غاية وما بعدها  » :  هـ( 1421) وقال ابن عثيمني  

الليل ال يكون ، ف﴾ڌڍ ﴿ اىل:  له تعيف قو .2 يفهم منه: أن ما بعد دخول 

 
 (. ٣/19٣جلامع ألحكام القرآن )ا( 1)

 (. 4/٣91املغني ) (2)

رشح    ،  ( 46 / 4حر املحيط ) (، الب 790/ 2)  ة الناظر روض   (، 21٣/ 2)  (، املستصفى 12٣/ 2) رشح اللمع   ينظر:  (٣)

 (. ٣/٣51نري )الكوكب امل

 (. 2/2٣) املمتع يف رشح املقنع (4)

 (.259)ص ببعض آيات األحكام ملاماإل  (5)
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 .(1) موقتًا للصيا
   ( 2) (ة اإلشارة حجة)دالل ة: القاعدة الثالثة عشر 

ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ :  تعاىل  وذلك يف قوله

 يلزم من إباحة اجلامع إىل، إذ  ﴾چ  ڇ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

 . (3)تبني الفجر صحة االغتسال بعده؛ وذلك بداللة اإلشارة
قدامة   ابن  استدل  »  :هـ(620)  قال  تعاىل: أهل    بعضوقد  بقوله  العلم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄ  ڄڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ ﴿

الفج  ﴾چ  ڇچ چ  چ  تبني  إىل  املبارشة  أباح  إنام  فلام  الُغْسل  أن  ُعلِم  ر، 

 .(4)«يكون بعده
   ( 5) )األمر املطلق يقتضي الوجوب(  :القاعدة الرابعة عشرة

وزن )افعل( يقتيض وجوب  ؛ فهو أمر مطلق عىل  ﴾ ڇ ﴿ يف قوله تعاىل:  وذلك 

 إىل الليل. م إمتام الصيا
تيض أمر يق  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ﴿عاىل:  قوله ت»:  هـ(671)  قرطبي  ال الق

 . (6) « الوجوب من غري خالف
 (7))النهي املطلق يقتضي التحرمي( اخلامسة عشرة: القاعدة 

 ك يف موضعني:  وذل

 
 (. 2/6٣2سري )د التفينظر: قواع( 1)

،   (174/ 1) (، كشف األرسار  8٣/ ٣اإلحكام )   (، 19٣/ 2(، املستصفى ) 249/ 1لرسخيس ) أصول ا ظر:  ين  (2)

 (. 1/86)(، تيسري التحرير ٣/476املنري ) رشح الكوكب

 (. ٣/476) وكب املنريرشح الكينظر:  (٣)

 (. 4/٣9٣املغني )( 4)

(، 1/201)  كام الفصول(، إح1/224)  العدة   (،1/50)  (، املعتمد58)ص  يف األصول   املقدمة  ينظر:  (5)

 (.2/046) ضة الناظر(، رو 2/44(، املحصول )1/٣4(، أصول الرسخيس )1/117) رشح اللمع

 (. ٣/207القرآن )جلامع ألحكام ا (6)

 (.   ٣/8٣نري )كب امل(، رشح الكو2/281املحصول ) (،1/296مع )رشح الل ينظر: (7)
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تعاىل: .1 قوله  املضارع   ﴾ڎڎ ﴿يف  الفعل  لداللة  هني؛  فهو 

النامل العلامقرون بال  يف االعتكاف، وفساد    جلامعا  يمعىل حتر  ء  اهية، وقد أمجع 

داً االعتكاف إن كان املج  .(1) امع متعمِّ
املقرون  فهو هني؛ لداللة الفعل املضارع    ﴾ک  ک ﴿قوله تعاىل:  يف   .2

 اقتىض التحريم. بال الناهية، ف

   (2))النكرة ف سياق النهي تعم( القاعدة السادية عشرة:
 موضعني: ذلك يف و

تعاىل: .1 قوله  كل  ﴾ڎڎ ﴿  يف  فيشمل  الفعل    ارشة؛بم،  لداللة 

 واألفعال من قبيل النكرات.  اق النهي عىل العموم،الواقع يف سي
فقد بقيت    ﴾ڎڎ ﴿فأما قوله تعاىل:  »:  ـ(ه54٣)  قال ابن العريب  

دهتا أدلة سواها  .(3)  «عىل عمومها وعض 
 عام مط رد يف  ﴾ڈ  ڈڎ  ڎ   ﴿ »:  هـ(716)  وقال الطويف  

 .(4) «كافتعة يف حال االحتريم املبارش
قع  ، فيشمل كل قربان؛ لداللة الفعل الوا﴾ک  ک﴿قوله تعاىل:    يف .2

 من قبيل النكرات. يف سياق النهي عىل العموم؛ واألفعال 
   (5))مفهوم الصفة معترب( القاعدة السابعة عشرة:

م منه: أن من مل يكن  ، فيفه   ﴾  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿ تعاىل:  وذلك يف قوله  

 رشة.املبا هز لساجد فيجومعتكفًا يف امل
 

 . (4/47٣) (، املغني06)صنذر البن املينظر: اإلمجاع  (1)

   (.٣2٣)ص قه، مذكرة يف أصول الف(٣/1٣6رشح الكوكب املنري )(، ٣/114البحر املحيط ) ينظر: (2)

 (. 1/1٣9قرآن )أحكام ال( ٣)

 (. 1/٣22اإلشارات اإلهلية ) (4)

  (، رشح 2/88(، اإلحكام )2/79٣)  روضة الناظر  (،1/210(، املستصفى )1/٣01)  ينظر: الربهان  (5)

 (. ٣/498) نريالكوكب امل (، رشح272)ص الفصولتنقيح 
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 إذا جاء الوصف على وجه )مفهوم املخالفة حجة إال    القاعدة الثامنة عشرة: 

 ( 1)اقع(التبع بياًًن الو 

تعاىل:   قوله  التقيي ﴾ژ ژ﴿وذلك يف  لكون  الظرف؛  يعترب مفهوم  فال  د  ، 

للواقعباملساجد جاء ع بيانًا  التبع  فإن االعتكاف يف غري مسجد ال يصح ىل وجه   ،  

 .(2) خالفبغري 
اباق تعاىل:    »:  هـ(1421)  عثيمني    نل  للواقع؛     ﴾ژژ ﴿وقوله  بيان 

 . (3)«يكون إال يف املساجد ألن االعتكاف املرشوع ال
   ( 4) )أمساء اإلشارة نصوص( القاعدة التاسعة عشر:

النصوص التي من قبيل    )تلك( فإنه اسم إشارة، وأسامء اإلشارة  يف قوله   وذلك

 خر.ى آال حتتمل معن
أحدمها ابلفاء يدل على )احلكم املرت ب على وصف مقروًًن    رون:ش ة العالقاعد

 ( 5) علي ة الوصف(
تعاىل:   وذلك يف  فاحلكم ﴾ ک ک کک  ڑ ﴿ قوله   ، ﴾ ک ک﴿   ، 

بالفا ُرتِّ مقروًنا  قد  الصيام  ء  )مبطالت  كون:  وهو  عىل وصف  من  َب  واالعتكاف 

وهنا:  ككاف  تواالعبطالت الصيام  علة النهي عن قربان م، فدل عىل أن  حدود اهلل(

 إليامء والتنبيه. د اهلل تعاىل، وهذا األسلوب من أنواع التعليل باحدو

 
 (.200ص)  دليل اخلطاب (،2/470) (، دالالت األلفاظ4/2٣) البحر املحيطينظر:  (1)

 (. 4/461املغني )ينظر:  (2)

 (.2/٣58)  )سورة البقرة(  تفسري القرآن الكريم (٣)

 (. ٣8ل )ص ألصول من علم األصو (، ا 245/ 1)   (، املفصل يف صنعة اإلعراب 90/ 1يبويه ) س تاب ل الك  ينظر: (4)

اللمع(،  2/250)  املعتمدينظر:    (5) الغليل  (،  2/852)  رشح  (،  5/14٣)صول  املح(،  27)ص شفاء 

الناظرر الوصول(،  2/٣19) حكام  اإل (،  ٣/8٣9)  وضة  (،  6/2٣01)  اإلهباج(،  8/7٣26)  هناية 

 (.7/24٣٣ر )التحبري رشح التحري(، 5/197) البحر املحيط (،692)ص مفتاح الوصول
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 ( 1) )سد الذرائع حجة( القاعدة احلادية والعشرون:
است اآلية  لدلففي  تعاىل:عامل  قوله  يف  الذرائع  سد   ک کک  ڑ ﴿   يل 

ا للذريعة. احل، فنهى عن مقاربة ﴾ ک  دود سد 
جزي   ابن  ألن   عضهمبستدل  وا»:  هـ(741)  قال  الذرائع؛  سد  عىل  به 

ثم هنى ،  ﴾ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿املخالفة للمحدود لقوله:  املقصود النهي عن  

ا للذريعةهنا عن مقاربة امل  .(2) « خالفة سد 
 ( 3))صيغة "لعل" للتعليل( القاعدة الثانية والعشرون:

تعاىلوذلك   قوله  اآلي﴾ ڳڳ ﴿   :يف  تبيني  فعلة  للنا ،  هي:  ات  س 

 ي.هذه العلة: النص الرشع كومسل  التقوى،حتصيل 
 

 

 

 

 

 
الفص  رشحينظر:    (1) املوقعني448)ص  ولتنقيح  إعالم  املحيط177/٣)  (،  البحر  رشح 6/82)  (،   ،)

 . (4/4٣4) املنريالكوكب 

 (. 1/72)  هيل لعلوم التنزيلالتس (2)

 (، إعالم املوقعني 525-245/ ٣ب )(، مغني اللبي580)ص  (، اجلنى الداين267)ص  ينظر: الصاحبي  (٣)

 (.5/196) ملحيط(، البحر ا٣٣٣/2)
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 اخلامتة

امتنان تبارك وتعاىل عىل تيسريه وعظيم  البحث أمحد اهلل  وأسأله ه،  يف ختام هذا 

توص   وقد  الصالح،  والعمل  النافع  العلم  يرزقنا  أن  اسبحانه  من  ئج  لنتالت جلملة 

 :، وهي كاآليتوالتوصيات

 النتائج: أهم  
علأمه .1 وعِ   لأصو  مية  شأنهظَ الفقه  ال  ؛م  من  االستنباط  أداة  هو  كتاب  إذ 

 والسنة وبه يتم استخراج األحكام منهام.

األصولية   .2 القواعد  أثر  فهم  ة  والفقهيظهور  القرآنيةيف  وغزارة اآليات   ،

 النصوص والدالالت اللفظية.  سري التطبيقات األصولية السيام ما يتعلق بقواعد تف
كتبهم  األصولية  دقواعلل    نفرسي امل  حضاراست .3 أثناء  يف  هلا  وإعامهلم   ،

 عملية االجتهاد وتنزيل األحكام. ممارسة 
 أهم التوصيات: 

بالبحو .1 األصواالعتناء  التطبث  يف   ،يقيةلية  الفقه  أصول  علم  أثر  وإبراز 

اجل العلم  هذا  ثمرة  لتظهر  واألحكام؛  األمثلليل  املسائل  بقلة  يوصم  ة  الذي 

 . قاتوالتطبي

د .2 وضوابطه  تخصِّ مراسة  إجراء  رشوطه  وبيان  األصول  التطبيق  يف  صة 

 اته ومهاراته.  وأدو
الفقه وعلم   .3 القواعد املشرتكة بني علم أصول  ثر وأ  ،تفسريأصول البحث 

 .فهم القرآن الكريم وتفسريه ذلك عىل
ية اج بعض القواعد األصولستخروا  ،مةالعناية ببعض كتب التفسري املتقدِّ  .4

    .منها اهتا الفقهيةوتطبيق
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 هرس املصادر واملراجعف
الكرمي ❖ اإللكرتوين ملجمع  برواية حفص    القرآن  املصحف  عاصم،  لطباعة  عن  فهد  امللك 

 املصحف الرشيف. 
ف  اإل .1 املنهاجهباج  عبدشرح  بن  عيل  اإلسالم  لشيخ  السبكي  ،  )ت:الكايف  هـ(،  756، 

الد تاج  الس  عبدين  وولده:  عيل  بن  )الوهاب  ت:  دراسة771بكي،  دي وحتق  هـ(،  أمحد    .ق: 

وإحياء  غريي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية  اجلبار ص  نور الدين عبد .  مجال الزمزمي، د

 هـ. 2414الرتاث، الطبعة األوىل 
النيسابوري،  مجاعاإل .2 املنذر  بن  حممد  بكر  بن    ،هـ(٣18)ت:  ،أليب  أمحد  صغري   : حتقيق 

 . هـ1424نية الطبعة الثادار عامل الكتب  ،يفحن حممد
(، حققه وقدم له وخرج  ـه8٣1بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )  أليب  عإلمجا ا . 3

 م. 200٣-ـ ه 1424 الكتب، الطبعة الثانية  ، دار عامل د. أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف   أحاديثه: 
األصول  .4 أحكام  ف  الفصول  الوليإحكام  ا ، أليب  و د  له  وقدم  حققه  فهارسلباجي،  ه:  وضع 

 . 1995 -  هـ1415الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية  دار ،تركي  املجيد عبد
القرآن  .5 حممد    أحكام  بكر  أيب  عبد لإلمام  العريب  بن  بـ)ابن  املعروف  )ت:اهلل  (،  ـه54٣( 

 م. 2000-ـه1421الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل،  حتقيق: عبد
الشافعيأح .6 لإلمام  القرآن  أبوبمجع،  كام  اإلمام  أمح ه  بن كر  النيسابوري  د  عيل  بن    احلسني 

ق عليه: الشيخ حممد  اخلالق، وراجعه وعل  الغني عبد  : الشيخ عبد(، قدم له وحققه458)ت:

 م. 1999-ـ ه1419اء العلوم بريوت، الطبعة الثانية، ، دار إحيرشيف سكر
الرازي اجلصاص احل  بكر  تأليف اإلمام أيب  أحكام القرآن، .7   (،٣70نفي )ت:أمحد بن عيل 

 . ـه 1٣٣5العريب بريوت، الطبعة األوىل   بلكتاا دار 
القر  .8 حممد  آنأحكام  بن  الدين  عامد  الفقيه  لإلمام  اهلرايس،  بـ)الكيا  املعروف  (  الطربي 

ىل لبنان، الطبعة األو  –هـ(، دار الباز للنرش والتوزيع، دار الكتب العلمية، بريوت  504)ت:

 م. 198٣ -هـ 0٣14
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أصول .9 ف  لإلاألحكام  اإلحكام  بعمام  ،  )ت:  ن يل  اآلمدي،  عليه  6٣1حممد  عل ق  هـ(، 

 هـ. 1424وىل الطبعة األ ،الرزاق عفيفي، دار الصميعي  الشيخ: عبد
ا .10 الشرعية  علىاألساليب  التكليفية  لدالة  عبداألحكام  بن  عيل  د.  تأليف:  بن    ،  العزيز 

   . ـه 1427ي، الطبعة األوىل، ن اجلوزإبراهيم املطرودي، دار اب
اإلاإل .11 اإهلية  شارات  األصولية، اب ملىل  سليامن  حث  الربيع  أبو  الدين  نجم  عبد   تأليف    بن 

بن عبد أعد  القوي  الطويف،  بالكريم  عباس  بن  أبو عاصم حسن  للنرش  اله  فاروق  ن قطب، 

 م. 2004 -هـ 1424احلديثة للطباعة والنرش، الطبعة الثاين 
(،  ـه 490:يس )تل الرسخهأيب بكر حممد بن أمحد بن أيب س، لإلمام  أصول السرخسي .12

ما أستاذ  املعجم  رفيق  الدكتور  دار  حقق أصوله وعلق عليه  اللبنانية،  اجلامعة  الفلسفة يف  دة 

 م. 1997-هـ1418الطبعة األوىل  املؤيد،   لبنان، توزيع دار-املعرفة بريوت
األصول، .13 علم  من  الشيـلفضي  األصول  العـلة  مـالمـخ  بـ مـحـة  صـ د  العثاـ ن  ن  ـمي ـيـلح 

 . ـه 14٣0ي، زواجل ن ب هـ(، دار ا 1421)ت:
ابلقرآن .14 القرآن  إيضاح  ف  البيان  تأليفأضواء  ال  ،  حممد  الشيخ  بن  األمني  حممد  عالمة 

اهلل أبو زيد، دار عامل الفوائد،    بدبكر بن ع  هـ(، إرشاف1٣9٣املختار اجلكني الشنقيطي )ت:

 هـ. 1426الطبعة األوىل 
املوقعني  . 15 الع  إعالم  رب  عبد املنيعن  أيب  الدين  لشمس  قيم    د محم  اهلل  ،  ابن  بكر  أيب  بن 

ـ . 142٣  دار ابن اجلوزي الطبعة األوىل ( حتقيق: مشهور حسن آل سلامن  هـ751اجلوزية )ت:  ه
للوزير عون الدين أيب املظفر حييى  ،  ة األربعةاهب األئماإلفصاح عن معاين الصحاح ف مذ  .16

 . فجر مركز،مد يعقوب طالب عبيدي حتقيق : حم،هـ(560)ت:،بن هبرية احلنبيل 
العام ببعض آايت األحكامملاإل .17 العالمة حممد بن صالح  الشيخ  بقلم فضيلة  ثيمني، من  ، 

 . ـه 4٣61األوىل  سة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية، الطبعةإصدارات مؤس
بن   البحر احمليط ف أصول الفقه، .18 الدين حممد  الاهلل    هادي بن عبد  لبدر    شافعي الزركيش 

بتح745-794) قام  الشيخا   دعب  . دريره  (،  وراجعه  غدة،  أبو  عبد  عبد/لستار  اهلل    القادر 

   هـ.141٣سالمية بالكويت الطبعة الثانية زرة األوقاف والشؤون اإل العاين، طبعة و
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ا .19 ابذل  ف  عبد  ألصول،لنظر  بن  حممد  العامل  العالء  اإلمام  الشيخ  احلميد    تصنيف 

حق525)ت:  األسمندي زهـ(،  حممد  الدكتور  عليه  وعلق  الرشيعة لرب ا   عبد  كي قه  أستاذ   ،

  -مكتبة دار الرتاثانون باجلامعات العربية،  اإلسالمية والقانون املدين بكليات الرشيعة والق

 م. 1992-هـ 1214القاهرة، الطبعة األوىل 
الفقه . 20 أصول  ف  عبدالربهان  املعال  أيب  احلرمني  إلمام  عبد   ،  بن  يوساهلل  امللك  بن  ف   

 هـ. 1420عظيم حممود الديب، دار الوفاء الطبعة الثالثة  ل ا   عبد  .هـ(، حققه د478اجلويني، )ت: 
املخت .21 احلاجب، بيان  ابن  خمتصر  شرح  عبد تأ  صر  بن  حممود  الثناء  أيب  الدين  شمس    ليف 

هـ(، حتقيق الدكتور حممد مظهر بقا، مركز إحياء الرتاث  749)ت: محد األصفهاينرمحن بن أال

 . ـه4061 جامعة أم القرى، الطبعة األوىل اإلسالمي،
الواسطي الزبيدي  ، تأليف السيد حممد مرتىض احلسيني  اتج العروس من جواهر القاموس .22

)ت: الفكر2051احلنفي  دار  شريي،  عيل  وحتقيق  دراسة  والتوزيع، للطباعة    هـ(،  والنرش 

 . ـه 1414طبع عام 
الفقه .23 أصول  ف  التحرير  شرح  تأليالتحبري  العالمة،  بن    ف  عيل  احلسن  أيب  الدين  عالء 

الرساح، مكتبة هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد بن حممد  885ملرداوي احلنبيل )ت:ا امن  يلس

 هـ. 1421الطبعة األوىل   الرشد، الرياض،
جب .24 املسامع  اجلوامتشنيف  عبد  ع،مع  بن  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  اإلمام  اهلل    تأليف 

)ت: د794الزركيش  وحتقهـ(،  دراسة  ود  عبد.  يق  ربيع،  ع.  اهلل  مؤسسة  زالع  دبسيد  يز، 

 م. 2006قرطبة، الطبعة الثانية، 
والتنوير .25 التحرير  األستاذ    ،تفسري  عاشور،  تأليف سامحة  ابن  الطاهر  الشيخ حممد  اإلمام 

 .ةلتوزيع، تونس، بدون تاريخ طبعللنرش وا  دار سحنون
ر  ا دلعالمة حممد بن صالح العثيمني،  ة الشيخ ا لفضيل  ،( سورة البقرة)تفسري القرآن الكرمي    .26

 . ـه142٣اجلوزي، الطبعة األوىل  ن اب
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اإلسالمي .27 الفقه  ف  النصوص  حممد    تأليف  ،تفسري  اإلسالمي، د.  املكتب  صالح،  أديب 

 م. 199٣  -هـ 141٣الطبعة الرابعة 
األصولتق .28 علم  من  األصول  لطائف  على  احلصول  بن    ريب  حممد  العالمة  الشيخ  لفضيلة 

العثيص )ت:الح  تأليف ـه 1421مني  غازي  ،(،  مرب   د.  ابن    دش ن  دار  العتيبي،  خلف  بن 

 هـ.14٣1اجلوزي، الطبعة األوىل 
  ى الدبويس اإلمام أيب زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيس،  تأليف  لفقه،األدلة ف أصول اتقومي   .29

)ت: ا 4٣0احلنفي  الكتب  دار  امليس،  الدين  حميي  خليل  الشيخ  وحققه  له  قدم  لعلمية  هـ(، 

 م 0102-1421وت لبنان، الطبعة األوىل بري
الفقها .30 أصول  ف  عبد  لتلخيص  املعال  أيب  احلرمني  عب  إلمام  بن  يوسف    دامللك  بن  اهلل 

)ت:اجل عبد478ويني  الدكتور  حتقيق:  النيبال،   هـ(،  ال  اهلل  البشائر  وشبري  دار  عمري، 

 م. 2007 -هـ 1428اإلسالمية، الطبعة الثانية 
دي  لكخليل بن كييد  ع يب سأ   للحافظ صالح الدين   صيغ العموم،  ف تنقيح   تلقيح الفهوم .31

)ت: الدمشقي  حتقيق/ 761–694العالئي  عبد  عيلهـ(،  وعادل  دار    ،  وجودامل  معوض 

 م. 1997-هـ 1418األرقم، الطبعة األوىل، 
  ين احلنبيل أليف: حمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذا ، تهيد ف أصول الفقهالتم .32

 هـ. 1406، الطبعة األوىل،  ىالقر  هـ(، ت: حممد عيل بن إبراهيم، جامعة أم510)ت:
ني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر،  المة حممد أم، للعالتحرير على كتاب التحرير  تيسري .33

 بدون تاريخ طبع. 
األ  تيسري . 34 قواعد  إىل  الفصولالوصول  ومعاقد  عبد  صول  بن  املؤمن  عبد    احلق  لإلمام 

ا   عبد ،  (، رشحهـه 7٣9نبيل )ت:احل  البغدادي املدرس سابقا بجامعة نفوزا لاهلل بن صالح   ،

 هـ. 1429وزي، الطبعة الثالثة، شوال  م، دار ابن اجل فرع القصي  -د بن سعود اإلسالميةاإلمام حمم
القرآن .35 ألحكام  اهلل    ،اجلامع  عبد  أيب  حتقيق  تأليف:  القرطبي،  األنصاري  أمحد  بن  حممد 

  هـ.1427كي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل لرتبد اهلل ا الدكتور ع
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الفقه،  مجع .36 أصول  ف  قايض  اجلوامع  عبدتأليف  الدين  تاج  القضاة  عيل  الوهاب      بن 

عبد771)ت:السبكي   حواشيه  ووضع  عليه  علق  إبراهيم  هـ(،  خليل  الكتب املنعم  دار   ،

 م. 2000-هـ1421لبنان، الطبعة األوىل  -وتالعلمية، بري
الداين  اجلىن .37 املعاينف    املرادحروف  قاسم  بن  احلسن  الدكتورق، حت ي، صنعه:    فخر  /  يق 

لبنان، الطبعة األوىل    –العلمية، بريوت  تاذ حممد نديم فاضل، دار الكتب  قباوه، واألس  الدين 

 م. 1992 -هـ 141٣
الوهاب    ، تأليف: د. يعقوب بن عبدامهأقس  -  شروطه  –  أركانه  –يقته  احلكم الشرعي حق .38

 م. 2010-ـه 14٣1رشد نارشون، الطبعة األوىل،  مكتبة ال  الباحسني،
األصولينيدالال .39 مباحث  ف  األلفاظ  تأليفت  عبد ،  ،  بن  يعقوب  الباح  د.  سني،  الوهاب 

كبار هيئة  سع  عضو  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضو  اإلسالمية العلامء  ود 

 م. 1٣20-هـ14٣4ة العاملية، دار التدمرية، الطبعة األوىل، وجامعة املعرف
  د. عبد   ، إعداد وترتيبف فيه ف الفقه والقانون ختالالوم املخالفة وأثر اـ خطاب مفهـدليل ال .40

 م. 2000 -ـه 1421وىل،  ابن حزم، الطبعة األ  السالم أمحد راجح، دار
حبيب .41 بن  حممد  بشرح  جرير  أم  ،ديوان  حممد  نعامن  الدكتور  املعارف  حتقيق  دار  طه،  ني 

 الطبعة الثالثة.
ا .42 الدر املختارلحملتار عرد  ابن عى  بـ)حاشية  املعروفة  بن  (بدين ا،  أمني  بن  تأليف: حممد   ،

 . هـ1412دين، دار الكتب العلمية، عمر ابن عاب 
اإل  الرسالة، .43 عبد تأليف:  أيب  )ت:  مام  الشافعي  إدريس  بن  حممد  ب204اهلل  تحقيق  (، 

 بدون دار طبع وتاريخ طباعة. ورشح: أمحد شاكر، 
الدين عبد  اجباحلصر ابن  رفع احلاجب عن خمت .44 ال  ، لتاج  )ت:    ،بكي  سالوهاب بن عيل 

771  ، َو  هـ(  عوض  حممد  عيل   : عبد حتقيق  أمحد  عامل  عادل  دار   ، الطبعة املوجود  الكتب   

 هـ . 1419 األوىل
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الفقه .45 أصول  ف  املناظر  وجنة  الناظر  عبد  روضة  الدين  ملوفق  بن  اهلل    ،  حممد  بن  أمحد  بن 

)ت:  ، املقديس  ،  هـ620قدامة  دحققه  (  مكتبة    عبد .  :   ، النملة  عيل  الطبعة    لرشدا الكريم 

 هـ . 142٣السادسة 
احملل .46 اجلالل  السبكيشرح  البن  اجلوامع  مجع  على  ،  ي  البناين  حاشية  مع  البايب    ،  مطبعة 

 هـ. 1٣56، الطبعة الثانية، احللبي
  ت:     ،هـ( 729)ت: مد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار حم ، تأليف  الكوكب املنري  شرح .47

 هـ. 1418بيكان، عة البمحاد، مكت هنزي .د حممد الزحييل،. د
،  هـ(476ت:)  لشريازيا   بن عيل  أيب إسحاق إبراهيمإلمام  ل  ،ف أصول الفقه   شرح اللمع .48

نصهحققه   عليه وخرج  عبد  :وعلق  بن  األستاذ    د. عيل  العمرييني،  بن عيل  املشارك  العزيز 

 م. 1919 -هـ  1214ة التوبة، الطبعة األوىل، مكتبسعود اإلسالمية، بجامعة اإلمام حممد بن 
، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن    ر احملصول ف األصولتنقيح الفصول ف اختصا   رحش . 49

ـ . 1٣9٣الرؤوف سعد ، دار الفكر ، تاريخ الطبع    : طه عبد  هـ( ، حققه   468ت :  ، )   إدريس القرايف   ه
  .حتقيق : د  هـ(716قوي الطويف )ت:اللنجم الدين سليامن بن عبد    ضةشرح خمتصر الرو  .50

 هـ . 1419الثانية مؤسسة الرسالة الطبعة  كيرت العبد اهلل
حممد  العالمة شمس الدين   ، لإلماملشفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعلي  . 51

بكر   أيب  )ت: بن  اجلوزية  قيم  ودراسة:  751بن  حتقيق  صالح    د. هـ(،  بن  الصمعاين،  أمحد 

 هـ. 4291يع، الطبعة األوىل  ز تو ال و جالن، دار الصميعي للنرش  كتور/عيل بن حممد الع لد وا 
ف كالمها .52 العرب  وسنن  العربية  اللغة  فقه  ف  احلس الصاحيب  أليب  ب ،  أمحد  بن  ني  فارس  ن 

لراجحي،  هـ(، رشح وحتقيق السيد أمحد صقر، قدم هذه الطبعة/ أ.د. عبده ا ٣95زكريا )ت:

 م. 200٣ثقافة، الاهليئة العامة لقصور 
سني الفراء البغدادي احلنبيل  يب يعىل حممد بن احلأ  ايضق، تأليف: الف أصول الفقهالعدة   .53

 هـ. 1414دار نرش، الطبعة الثالثة، كي، بدون أمحد بن عيل سري املبار .هـ(، ت: د 458)ت:
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والعموم، .54 اخلصوص  ف  املنظوم  ش  العقد  األصول  الدين للعالمة  إدريس    هاب  بن  أمحد 

)ت:ال وحتقيقـه 682قرايف  دراسة  ع  :(،  اخلتم  أمحد  املاهلل  دبد.  املكتبة  األوىل  ،  الطبعة  كية، 

 م. 9199 -هـ 1420

الدمجع اجلوامع  الغيث اهلامع شرح  .55 تأليف ول  ،  (   هـ 826  قي )ت: زرعة أمحد العرا ين أيب  ، 

احلديثا  الفاروق  قطب،  بن  عباس  بن  عاصم حسن  أبو  به:  للطباعةعتنى  الطبعة  ة    والنرش، 

 م. 2000 -هـ 1420األوىل 

 يخ طبع.   بن اهلامم، دار الفكر، بدون تارن بن عبد الواحد يالد ل، تأليف كامفتح القدير .56

لإل .57 إدريس  الفروق،  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  القرايف  املالكي  مام  املرصي 

 م. 200٣-هـ1424هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 684)ت:

د.      :ققيحتو  (، دراسة ٣70)ت: اجلصاص بن عيل الرازي مام أمحد  ، لإلف األصول   الفصول  .58

بن جا اإلرشاد، وزارعجيل  النشمي، مكتبة  اإلسم  والشؤون  األوقاف  بالكويت،  ة  سالمية 

 م. 1994 -هـ 1414الطبيعة الثانية، 

واملتفقه .59 ال  الفقيه  اخلطيب  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو   : تأليف  )ت،  : بغدادي 

 هـ .  1421الثاين  بعةطل، دار ابن اجلوزي ، ا : عادل بن يوسف العزازي هـ( ، حققه462

احمليط .60 العالمةالقاموس  تأليف  حم  ،  الدين  جمد  آبادي،  اللغوي  الفريوز  يعقوب  بن  مد 

ا 817)ت مكتب  العرقسويس،  هـ(، حتقيق  نعيم  بإرشاف: حممد  الرسالة،  مؤسسة  يف  لرتاث 

 هـ. 1419لسادسة الطبعة ا  مؤسسة الرسالة،

ال . 61 أصول  ف  األدلة  أيبفقهقواطع  اإلمام  تأليف:  حممد ظامل  ،  بن  منصور  السمعاين    فر 

 هـ. 1418جامعة أم القرى، الطبعة األوىل،    : د/عيل عباس احلكمي، هـ(، ت 489الشافعي )ت: 

الت .62 الطبفسري مجعا ودراسةقواعد  عفان،  ابن  دار  السبت،  عثامن  بن  د. خالد  تأليف:  عة ، 

 م. 8200 – ـه1429ة، الثاني
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الم عز  سشيخ اإل/الح األنام، تأليفص إ يف  ، املوسوم بـ)قواعد األحكامالكربىالقواعد   .63

عبد عبدالعز  الدين  بن  )ت:  يز  عثامن مجعة هـ(، حتقيق/606السالم  ود.  كامل محاد  نزيه  د. 

 م. 2000-هـ 1421ريية، دار القلم دمشق، الطبعة األوىل ضم

  بن   د م حم   افظ املفرس خادم القرآن العظيم العالمة احل   للشيخ اإلمام   لوم التنزي كتاب التسهيل لعل  . 64

ـ  40٣1الطبعة الرابعة    -بنان ل   –ي، دار الكتاب العريب بريوت  أمحد بن جزي الكلب   م. 198٣  -ه
السالم    نرب املعروف بـ)سيبويه(، حتقيق ونرش عبد، أيب برش عمرو بن عثامن بن قالكتاب .65

 هـ. 1408لثالثة رة الطبعة ا جي بالقاهحممد هارون، مكتبة اخلن
منصور بن يونس بن إدريس  عالمة فقيه احلنابلة  لخ ا يشلل  كشاف القناع عن منت اإلقناع . 66

ـ  1402ل مصلحي مصطفى هالل، دار الفكر،   راجعه وعلق عليه هال ، البهويت  م. 1982  -ه
ن  العزيز ب  د، تأليف اإلمام عالء الدين عب لبزدويلشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  ك .67

ب   البغدادي، دار الكتاباهلل  م بط وتعليق وختريج حممد املعتصهـ(، ض7٣0خاري )تأمحد الب

 ـ. ه1417العريب، الطبعة الثالثة 
ا  .68 ف  معجم  اللغويالكليات  والفروق  موسى ملصطلحات  بن  أيوب  البقاء  أليب  احلسني    ، 

ر عدنان  سه الدكتوهـ(، قابله عىل نسخ خطية وأعده للطبع ووضع فهار1094الكفوي، )ت

 م. 1988 -هـ  1941ة يناملرصي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثاويش وحممد در
ال .69 مكرم  عربلسان  بن  حممد  الدين  جلامل  )ت:،  املرصي  منظور  صادر 117بن  دار   ،)

 م. 2004الطبعة الثالثة 
املذه .70 املذهاجملموع  قواعد  ف  الدين  ،  ب ب  صالح  العالئي للحافظ  كيكلدي  بن  خليل 

ار  دس،  ا بجميد عيل العبيدي و د. أمحد خضري ع  وحتقيق/ د.ـ(، دراسة  ه761)ت:    الشافعي

 م. 2004-هـ1425ة، عامر، املكتبة املكي
  هـ( 606، )ت: ر بن احلسني الرازيدين حممد بن عم ، فخر الم أصول الفقهاحملصول ف عل . 71

ـ . 1418مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة    الدكتور طه جابر العلواين، اسة وحتقيق/ در   ه
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منت .72 واخمتصر  السؤل  واجلدل هى  األصول  علمي  ف  تأليفألمل  أيب  ماإل  :،  الدين  مجال  ام 

املال  عمرو بكر  أيب  بن  عمر  بن  احل عثامن  بـ)ابن  املعروف  )ت:  كي  ابن  646اجب(،  دار   ،)

 م. 2006-ـه 1427حزم، الطبعة األوىل، 
املختار  بن حممد د األمني ، تأليف: الشيخ العالمة حمممذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . 73

 . ـ ه 1426ة األوىل،  ئد للنرش والتوزيع، الطبع ا لفو ا   (، دار عامل ـ ه 1٣9٣ني الشنقيطي )ت: اجلك 
اإلمجاع .74 ابن    ،مراتب  احلافظ  ابن  لإلمام  دار  إسرب،  أمحد  حسن  بعناية:  الظاهري،  حزم 

 م. 1998  – ـه1419الطبعة األوىل حزم،  
األصول، .75 علم  من  أ  املستصفى  اإلسالم  حمحلجة  حامد  بن يب  الغزال    مد  حممد 

 هـ. 1417وىل قر، مؤسسة الرسالة الطبعة األشاأل ن، حتقيق: حممد سليام هـ(505)ت:
دة يف أصو   .76   أمحد بن إبراهيم الذروي ، دار الفضيلة ،  .حققه : دل الفقه آلل تيمية ، املسو 

 هـ .  1422الطبعة األوىل 
الفقه  .77 أصول  ف  حماملعتمد  احلسني  أيب  تأليف  عيل ،  بن  الط  مد  املبن  البرصي  عتزل  يب 

وضبطه4٣6)ت: له  قدم  لبنا  خيالش  هـ(،  أزهر  مدير  امليس  العلمية، خليل  الكتب  دار  ن، 

 م. 198٣-هـ0٣14الطبعة األوىل   نان،لب-بريوت
ابن قدامة  ،املغين .78 الفتاح    عبد  د. :  حتقيق  ،هـ(  620)ت:  ،لإلمام  املحسن وعبد  اهلل عبد 

 . هـ1412 ة الثانيةدار هجر الطبع،حممد 
عن كتب  ين  مغ .79 اهلل  تأليف   األعاريباللبيب  عبد  ي ب :  بن هشام س و ن  بن أمحد    ألنصاري ا   ف 

، ، الكويت، السلسلة الرتاثيةحممد اخلطيب  دكتور عبد اللطيف(، حتقيق ورشح ال761)ت:

 هـ .  1421وىل الطبعة األ
لكتب  ا يني اخلطيب، دار  محد الرشب، تأليف حممد بن أمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  .80

 هـ. 1415العلمية، الطبعة األوىل 
الفروع  لو لوص امفتاح   .81 بناء  الرشيف أيبعلى األصول   إىل  بن  عبد  ، لإلمام  أمحد    اهلل حممد 

فرك771التلمساين )ت: دراسة وحتقيق: حممد عيل  الريان  هـ(،  مؤسسة  املكية،  املكتبة  وس، 

 م. ٣200 -هـ  4142للطباعة والنرش، الطبعة الثانية 
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اللغة .82 )ت:  مقاييس  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  دـه ٣95أليب  بريوت    را (  اجليل 

 . ـه 1411ىل : عبد السالم هارون الطبعة األوحتقيق
األصولاملقدم .83 ف  ار  ة  القص  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أيب  لإلمام  )ت:،  هـ(،  ٣97املالكي 

رب اإلسالمي،  الغزائر، دار  بجامعة اجلقرأها وعلق عليها حممد بن احلسني السليامين أستاذ  

 م. 1996الطبعة األوىل، 
زينلإل،  املقنع  حر  ش فاملمتع   .84 التنوخي  مام  ي  املنج  : عبد  حتقيق  ،هـ(  569)ت:  ،الدين 

 هـ . 4181دار خرض الطبعة األوىل   ،امللك بن عبد اهلل بن دهيش
األصول .85 علم  إىل  الوصول  عبد منهاج  القضاة  قايض  تأليف:  بن   ،  حم  اهلل  بن    مد عمر 

ا هـ(،856)ت:يضاويالب تأليف:  املنهاج،  أحاديث  ختريج  عبد   افظحل ومعه  الدين    زيم 

العراقي )ت:ال للطباعة والنرش  ـ(، حتقيق: سه806رحيم بن احلسني  ليم شعبانية، دار دانية 

 م.1989وىل والتوزيع، الطبعة األ
له   صه وقدمـ(، ضبط نه790، )ت:  أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي  املوافقات .86

ن ، الطبعة  ن . دار ابن عفاام سل  ليه وخرج أحاديثه : أبو عبيدة مشهور بن حسن آوعلق عل

 هـ . 1417األوىل 
دار  الرمحن احلطاب،    ، تأليف حممد بن حممد بن عبدشرح خمتصر خليل  هب اجلليل فموا .87

 هـ. 1412الفكر، الطبعة الثالثة،  
مام عالء الدين حممد بن  الشيخ اإل  ، تأليف صول الفقهئج العقول ف أ اميزان األصول ف نت  .88

 هـ. 1407،  امللك السعدي، الطبعة األوىل عبدالقرن التاسع، ت:   ءلامعأمحد السمرقندي من 
األصولهن .89 منهاج  شرح  السول ف  ال اية  مجال  اإلمام  الشيخ  تأليف  عبد،  بن    دين  الرحيم 

الشافعي )ت:  املفي 772احلسن اآلسنوي  ا دة املسامهـ(، ومعه حواشيه  لة سلم  رشح  لوصول 

ابقا، دار عامل الكتب،  املرصية س  تي الديارفمعي  يهناية السول تأليف الشيخ حممد بخيت املط

 يخ طبعة.بدون تار
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 هـ. 1404يل، دار الفكر،  تأليف حممد بن شهاب الدين الرم ، ية احملتاج إىل شرح املنهاجهنا . 90
األصول .91 دراية  ف  الوصول  الديهناية  صفي  تأليف  بن ،  حممد  األالر  عبد  ن  رموي  حيم 

 هـ. 1419بة الباز، تك، مح سعد الرسي.  اهلندي، ت: صالح اليوسف، د
السعادات  ، ألهاية ف غريب احلديث واألثرالن .92 بابن  املبارك بن  يب  املعروف  اجلزري  حممد 

 هـ . 1422، دار املعرفة الطبعة األوىل مون شيحا: خليل مأقيقهـ(، حت606األثري، )ت: 
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