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َراد العادة وأثرها  د. غياث فيض هللا عمي        مجمة العموم اإلسالمية                            إط ِّ
 (8( السنة )63العدد )          تخصيص العمومفي 

 
 
 
 

 المقدمة
بخير األحكام، لعاداتنا وأعرافنا بط اضالباإلسالم، الحمد هلل رب العالمين، الذي تفضل عمينا     

، وعمى وقوال واألفعال، الدال عمى خير األمعمم األنام (دمحموالصالة والسالم عمى سيد المرسمين ) 
 آلو وصحبو الطيبين الطاىرين إلى يوم الدين.

ك فيو أن عمم أصول الفقو من أجل العموم وأىميا، فبو ُيتوصل إلى معرفة وبعد: فمما ال ش    
دراكيا، فيو الذي يربط األحكام بأدلتيا، والفروع بأصوليا، ويقيم كل ذلك عمى  األحكام الشرعية وا 

 أسس ثابتة ووقواعد رصينة.
في  رف وأثرهاطراد العادة والعالكثير من األحكام: ومما يرتبط بيذا العمم، وتبنى عميو     

ولقد  وأشاروا إلييا في مصنفاتيم، ذلك ، فمقد ذكر األصوليون تخصيص عموم األلفاظ واألحكام
 جعموا حتى كثيرة مسائل في الفقو في إليو رجعيُ  والعرف العادة اعتبار أن وقال ابن نجيم: )واعمم

 ابة فييا:، ومما حممني عمى الكتالبحث في ىذا الميدان جعمت فقد وليذا (ٔ)أصاًل( ذلك
 وقولية. عادةُ الأثر اطراد العادة عمى عموم المفع وتخصيصو ال سيما إن كانت   -ٔ
مما عن واوقعو وعاداتو وأعرافو الصالحة منيا دون السيئة، ال يمكن لكل انسان أن ينفك  -ٕ

المنتشر بين أوساط  عادة والعرفتتغير أحكاميا حسب ال وقد يترتب عمى حالتو ىذه مسائل
 مجتمعو.

في بناء األحكام المنطبقة عمى جزئيات  الفقيية عنيا، وجعميا أساساً  عديد من القواعدتفرع ال -ٖ
 كل وقاعدة منيا.

الذي يتجاذبو  يبصر الفقيو بمعرفة الحكم الشرعيكثرة المسائل الفقيية المتعمقة بيا، مما  -ٗ
 .ى خر المفع من جية، وعادة القوم من جية أصيغة 

حقيقة مباحث، وخاتمة، أما المبحث األول فكان بعنوان )ووقد تضمن البحث مقدمة، وثالثة     
تخصيص العام ( وتضمن مطمبين، وكان عنوان المبحث الثاني: )االطراد والعادة وما يتعمق بيما

التطبيقات ، أما المبحث الثالث فعنوانو )( وتضمن مطمبينبالعادة المطردة والقواعد المتعمقة بيا

                                                           

يم بن دمحم، المعروف بابن . تأليف: زين الدين بن إبراىٜٚعمى مذىب أبي حنيفة النعمان:  األشباه والنظائر (ٔ)
ىـ(، وضع حواشيو وخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، ٜٓٚنجيم المصري )المتوفى: 
 م.ٜٜٜٔ -ىـ  ٜٔٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

َراد العادة وأثرها  العموم تخصيصفي  إط ِّ
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، ثم خاتمة بينت فييا أىم النتائج ( ووقد تضمن مطمبينلمطردةالفقيية لمعام المخصص بالعادة ا

 التي ظيرت في ىذه الدراسة.
 أما المنيج الذي اتخذتو في البحث:    
كذلك ما يترتب و  أثر العادة عمى عموم المفعو  بينت المراد من العنوان من الجانب األصولي -ٔ

 .رعات الفقييةالتف عمى ذلك من
ر األصمية في كل ما يذكر في صفحات البحث ال سيما التزمت بالرجوع إلى المصاد -ٕ

 المسائل الفقيية وكذلك األصولية منيا.
خرَّجت جميع األحاديث التي وردت وتم االستدالل بيا من مظانيا، وما أخرجو البخاري  -ٖ

 ومسمم في صحيحيما أكتفي بتخريجيما أو بتخريج أحدىما.

 .لكل وقاعدة فرع عنيا من تطبيقات فقييةبيان ما يتالقواعد المتعمقة بيا مع  أىم بينت -ٗ

لمعام المخصص باطراد العادة، مبينا فييا وجو  متطبيقات الفقييةأفردت المبحث الثالث ل -٘
 .المذكورة التخصيص، مع ذكر الخالف الفقيي إن وجد في المسألة

تأمل وختامًا فمما ال يخفى أن كل بحث عممي ُيكتب البد لو من جيد ُيبذل فيو، وفكر ي      
من صواب فمن هللا، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان،  وحثو، فما كان فيبمسائمو ومبا

لوجيو الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصمى  وأسأل هللا تعالى أن يجعمو خالصاً 
 ( وعمى آلو وصحبو أجمعين.دمحمهللا عمى سيدنا )

 وما يتعمق بهماحقيقة االطراد والعادة : المبحث األول
 التعريف بمفردات العنوان: المطمب األول

 : ادرَ : االط ِّ أوالا    
راُد     ، ومنو اطراد الماء إذا جرى، ويقال: بمد طراد، إذا كان االطراد من اطرد ومصدرهلغة: االطِّ

فقد اطرد، ومنو اطراد العادة، واطرد  واسعا يطرد فيو السراب، وكل شيء اتبع بعضو بعضاً 
 (ٔ)ة في القتال: أن يطرد بعضيم بعضام إذا تتابع، واطرد األمر إذا أستقام، ومنو المطاردالكال

                                                           

 ىـ(، تحقيق:ٕٖٔ. تأليف: أبي بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى: ٖٔٙ/ٕ( ينظر: جميرة المغة: ٔ)
م. وتيذيب المغة: ٜٚٛٔبيروت، الطبعة األولى،  –رمزي منير بعمبكي، الناشر: دار العمم لمماليين 

ىـ(، تحقيق: دمحم عوض ٖٓٚ. تأليف: دمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور )المتوفى:ٕٕٔ/ٖٔ
ميمات التعاريف: والتووقيف عمى   م.ٕٔٓٓبيروت، الطبعة األولى،  –مرعب، دار إحياء التراث العربي 

. تأليف: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي المناوي ٗ٘
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔالقاىرة، الطبعة األولى،  –ىـ(، الناشر: عالم الكتب ٖٔٓٔالقاىري )المتوفى: 



 194  
 

َراد العادة وأثرها  د. غياث فيض هللا عمي        مجمة العموم اإلسالمية                            إط ِّ
 (8( السنة )63العدد )          تخصيص العمومفي 

 
، إال أني لم أجد تعريفا اصطالحيًا (ٔ)اصطالحًا: عرف االطراد بتعاريف عديدة حسب الفنون    

لقاضي ، إال ما ذكره ا(ٕ)لالطراد بمعنى الغمبة والشيوع الذي استخدمو األصوليون في اطراد العادة
في دستور العمماء، حيث وقال: )االطراد: الشيوع والكثرة(، وما ذكر عند األصوليين إنما ىو من 

كما في عمة اإلسكار في  الوصف وذلك أنو كمما ُوجد الوصف ُوجد الحكم دوران الحكم مع باب
 .(ٖ)تحريم الخمر

 اطردت، إذا العادة تعتبر اإال أنيم أشاروا إلى معنى الغمبة والشيوع كما وقال السيوطي: )إنم   
ن اضطربت فإن ، أي أنيا إن لم تشتير بين (ٗ)فخالف( اعتبارىا في الظنون  تعارضت فال، وا 

ن اختمفوا فييا فمحل خالف ونظر، وقال القرافي  الناس وتتقرر بغير خالف بينيم فال اعتبار ليا وا 
 .(٘)لم تتقرر بين الناس حتى ُتعتبر( معمال ذلك: )فؤلن الُمطَِّرَبة

والتعريف الذي ذكره القاضي ىو المراد، أي أن العادة التي شاعت وغمبت في زمان أو مكان    
تعتبر معين حتى اطردت ىذه العادة وصارت معمومة وشائعة عند الناس، وقال ابن نجيم: ) إنما 

 .(ٙ)العادة إذا اطردت أو غمبت(
 جميع في مستمراً  بو العمل يكون  أنوبيذا يتبين أن المراد من اطراد العادة وغمبتيا ىو    

 المير تقسيم عمى العرف خالفو، فجريان عمى بالنص إال يتخمف ال بحيث والحوادث، األووقات

                                                           

دمحم بن عمي ابن القاضي دمحم الفارووقي الحنفي . تأليف: ٕٕٔ/ٔ( ينظر: كشاف اصطالحات الفنون والعموم: ٔ)
ىـ(، تحقيق: د. عمي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة ٛ٘ٔٔالتيانوي )المتوفى: بعد 

 م.ٜٜٙٔاألولى، 
 .ٔٛ: البن نجيم ( ينظر: األشباه والنظائرٕ)
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الشافعي  تأليف: أبي عبد هللا دمحم بن عمر بن .ٕٕٔ/٘( ينظر: المحصول: ٖ)

ىـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طو جابر العمواني، ٙٓٙالممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
تأليف: أبي  .ٜٜٕ/ٖواإلحكام في أصول األحكام:  م.ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، الط

ىـ(، تحقيق: عبد الرزاق ٖٔٙن دمحم بن سالم الثعمبي اآلمدي )المتوفى: الحسن سيد الدين عمي بن أبي عمي ب
وكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  دمشق. -عفيفي، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت

ىـ(، تحقيق: ٖٓٚتأليف: عبد العزيز بن أحمد بن دمحم، عالء الدين البخاري )المتوفى :  .ٖ٘ٙ/ٖالبزدوي:
 م.ٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔبيروت، الطبعة األولى – عمر، دار الكتب العممية عبد هللا محمود دمحم

ىـ(، دار ٜٔٔ. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: ٕٜ( األشباه والنظائر: ٗ)
 م.ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔالكتب العممية، الطبعة األولى، 

د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير تأليف: أبي العباس شياب الدين أحم .ٜٓٔ/ٖ( الفروق: ٘)
 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔىـ(، تحقيق: خميل المنصور، دار الكتب العممية، ٗٛٙبالقرافي )المتوفى: 

 .ٔٛ( األشباه والنظائر البن نجيم: ٙ)
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 في مطرداً  يكون  إنما ومؤجل معجل إلى البمدان كما في العراق عندنا، بعض في النكاح، في
 عنو يخرجون  وال اح أو أغمبيا،النك حوادث جميع في التقسيم ىذا عمى يجرون  أىمو كان إذا البمد
 فيو العممية لؤلغمبية اشتراط الحقيقة في ىو والغمبة االطراد خالفو، فاشتراط عمى النص عند إال

 (ٔ) .الحوادث في حاكماً  اعتباره ألجل
 ثانياا: العام

العام لغة: الشامل يقال: عمَّ المطر البالد، وىو خالف الخاص، ومنو العمامة وسميت بذلك    
َم الرجُل إذا أل نيا تعم  الرأس وتمفو، ومن ذلك األعمام والعمات ألنيم يحيطون بالرجل، ويقال: ُعمِّ

د  .(ٕ)ُسوِّ

وقال الشاشي: )ىو كل ، و (ٖ)اصطالحًا: ىو المفع المستغرق لجميع ما يصمح من غير حصر   
ما معنى كقولنا   .(ٗ)َمْن و ما(لفع ينتظم جمعًا من األفراد، إما لفظًا كقولنا مسممون، وا 

مفع )الرجال( لفع عام ألنو ف، (٘)ووقال المرداوي: )ىو المستغرق لما يصمح لو من غير حصر(   
وضع في المغة وضعًا واحدًا لمداللة عمى شمول جميع اآلحاد التي يصدق عمييا معنى ىذا 

 .المفع، وكالقول: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار
ن كان أ المراد بغير الحصرو     ي من غير أن يكون في المفع داللة عمى انحصاره بعدد معين وا 

في الخارج والواوقع محصورًا كالسموات وعمماء البمد مثاًل، فيذا االنحصار حصل بداللة الواوقع ولم 

                                                           

و . تأليف: دمحم صدوقي بن أحمد بن دمحم آل بورنو أبٜٕ٘/ٔ( ينظر: الوجيز في إيضاح وقواعد الفقو الكمية: ٔ)
 م.ٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔلبنان، الطبعة الرابعة،  –ت الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيرو 

. تأليف: أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري ٜٗ/ٔ( ينظر: العين: ٕ)
كتبة اليالل. والمصباح ىـ(، تحقيق: د ميدي المخزومي، د إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومٓٚٔ)المتوفى: 

. تأليف: أحمد بن دمحم بن عمي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ٖٓٗ/ٕ: في غريب الشرح الكبير المنير
. تأليف: أبي البقاء أيوب بن ٓٓٙ/ٔبيروت. والكميات:  –ىـ(، الناشر: المكتبة العممية ٓٚٚ)المتوفى: نحو 

 -دمحم المصري، مؤسسة الرسالة  -ق: عدنان درويشىـ(، تحقيٜٗٓٔفى: موسى الحسيني الكفوي )المتو 
 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ -بيروت 

تأليف: أبي عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بيادر الزركشي  .٘/ٗ: في أصول الفقو ( البحر المحيطٖ)
 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔىـ(، الناشر: دار الكتبي، الطبعة األولى، ٜٗٚ)المتوفى: 

ىـ(، دار ٖٗٗتأليف نظام الدين أبو عمي أحمد بن دمحم بن إسحاق الشاشي )المتوفى:  .ٚٔ( أصول الشاشي: ٗ)
 بيروت. –الكتاب العربي 

تأليف: عالء الدين أبو الحسن عمي بن سميمان المرداوي  .ٕٕ٘٘/ٙ: في أصول الفقو ( التحبير شرح التحرير٘)
الرحمن الجبرين، د.عوض القرني، د.أحمد ىـ(، تحقيق: د.عبد ٘ٛٛالدمشقي الصالحي الحنبمي )المتوفى: 

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرياض، الطبعة األولى،  –السراح، الناشر: مكتبة الرشد 
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، وقال التفتازاني: )ومعنى كون الكثير غير (ٔ)يكن من المفع نفسو، والعبرة في العموم بنفس المفع

ال فالكثير المتحقق محصور محصور أن ال ي كون في المفع داللة عمى انحصاره في عدد معين وا 
ال محالة، ال يقال المراد بغير المحصور ما ال يدخل تحت الضبط والعدِّ بالنظر إليو؛ ألنا نقول 
فحينئذ يكون لفع السماوات موضوعًا لكثير محصور ولفع ألف موضوعا لكثير غير محصور 

 .(ٕ)أن األول عام، والثاني اسم عدد( واألمر بالعكس ضرورة
 ثالثاا: الخاص

الخاص لغة: المنفرد، يقال فالن خاص لفالن أي منفرد لو، واختص فالن بكذا أي انفرد بو،    
والخاص ما يتناول أمرًا واحدًا بنفس الوضع، والتخصيص: تمييز أفراد البعض من الجممة بحكم 

 .(ٖ)اختص بو

 (ٗ).ضع لمعنى واحد عمى االنفراد وانقطاع المشاركةاصطالحًا: ىو كل لفع و    
ووقال الشاشي رحمو هللا: ) لفع وضع لمعنى معموم أو لمسمى معموم عمى االنفراد، كقولنا في    

 .(٘)تخصيص الفرد: زيد، وفي تخصيص النوع: رجل، وفي تخصيص الجنس: إنسان(
د ودمحم، أو خاص نوعي مثل وبيذا فإن الخاص إما خاص شخصي كأسماء األعالم مثل زي   

رجل وفرس، وخاص جنسي مثل إنسان، ومن الخاص المفع الموضوع لممعاني ال لمذوات مثل 
العمم والجيل، ومن الخاص ما وضع لكثير محصور كأسماء األعداد مثل اثنين وثالثة وعشرة 

بالنظر إلى ، ووقد اعتبر المفع الموضوع لمنوع أو الجنس من وقبيل الخاص (ٙ)ومائة ووقوم ورىط
                                                           

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى:  .ٛ٘/ٔ( ينظر: شرح التمويح عمى التوضيح: ٔ)
تأليف: الدكتور عبدالكريم زيدان،  .ٖ٘ٓوالوجيز في أصول الفقو:  مصر. -ىـ(، الناشر: مكتبة صبيحٖٜٚ

 ىـ.ٖٓٛٔدار إحسان، طيران، الطبعة السادسة، 
 .ٛ٘/ٔ( شرح التمويح: ٕ)
. تأليف: اإلمام أبي ىالل الحسن بن عبد هللا بن سيل بن سعيد بن يحيى بن ٜ٘( ينظر: الفروق المغوية: ٖ)

 –م، الناشر: دار العمم والثقافة، القاىرة ىـ(، تحقيق: دمحم إبراىيم سميٜٖ٘ميران العسكري )المتوفى: نحو 
. تأليف: مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم ٖٕٛ/ٔ. والمعجم الوسيط: ٕٕٗ/ٔمصر. والكميات: 

 مصطفى/ أحمد الزيات/حامد عبد القادر/دمحم النجار(، الناشر: دار الدعوة.
يف أبو الحسن عمي بن دمحم بن الحسين بن تأل .ٙ/ٔ: كنز الوصول إلى معرفة األصول )أصول البزدوي( (ٗ)

 كراتشي. –ىـ(، الناشر: مطبعة جاويد بريس ٕٛٗعبد الكريم، فخر اإلسالم البزدوي )المتوفى: 
 .ٖٔ/ٔ( أصول الشاشي: ٘)
تأليف العالمة الشيخ دمحم  .ٚٔ. ونسمات األسحار: ٕٙ/ٔ. وشرح التمويح: ٖٔ/ٔ( ينظر: أصول الشاشي: ٙ)

باكستان،  –ىـ(، الناشر إدارة القرآن والعموم اإلسالمية، كراتشي ٕٕ٘ٔابدين المتوفى )أمين بن عمر بن ع
 . ٜٕٚوالوجيز لزيدان:  ىـ.ٛٔٗٔالطبعة الثالثة، 
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الحقيقة المجردة التي وضع ليا المفع، فيي واحدة ال تعدد فييا، وال يضر ىذه الحقيقة وجود أفراد 

 .(ٔ)أو أنواع داخمة تحت مفيوميا
 حقيقة العادة والعرف: يمطمب الثانال
 أوالا: العادة  

 ألن بذلك وسميت د،وعوائ وعادات َعاد   والعادة بمعنى التكرار، وجمعيا لغة: من عود، العادة    
 لو صيرتو أي وتعوده فاعتاده كذا أخرى، وتقول: عودتو بعد مرة إلييا يرجع أي يعاودىا صاحبيا

 (ٕ) .عادة
ونقل ابن نجيم عن اليندي   ،(ٖ)أخرى  بعد مرة وعاودوه عميو الناس استمر اصطالحًا: ىي ما   

 عند المقبولة المتكررة األمور من النفوس في يستقر عما عبارة تعريفو لمعادة، فقال: )العادة:
 .(ٗ)السميمة( الطباع

 إذا التكرار ، وذلك ألن(٘) ووقال ابن أمير الحاج: )ىي األمر المتكرر من غير عالوقة عقمية(   
 من بل العادة، وقبيل من عندئذ يكن لم فييا العقل يحكم التي وىي عقمية، عالوقة عن ناشئاً  كان
 وتبدل الريح، تحرك كمما الشجر ورق  وتحرك اإلصبع بحركة لخاتما كتحرك العقمي، التالزم وقبيل
 الوجود في وارتباط تالزم عن ناشئ ألنو تكرر، ميما عادة يسمى ال فيذا بحركتو، الشيء مكان
 .(ٙ)الطبع ميل عن ناشئاً  وليس العقل، بو يقضي والمعمول، العمة بين

                                                           

تأليف الدكتور وىبة الزحيمي، دار الفكر،  .ٕٔٓ/ٔ: اإلسالمي . وأصول الفقوٕٙ/ٔ( ينظر: شرح التمويح: ٔ)
 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔالثالثة،  دمشق، اإلعادة الرابعة عشر لمطبعة

. تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: ٖ٘ٙ( ينظر: مجمل المغة: ٕ)
 -ىـ  ٙٓٗٔ -بيروت، الطبعة الثانية  –ىـ(، تحقيق: زىير عبد المحسن سمطان، مؤسسة الرسالة ٜٖ٘

. تأليف: محّمد بن محّمد ٖٗٗ/ٛاىر القاموس: . وتاج العروس من جو ٖٙٗ/ٕم. والمصباح المنير:  ٜٙٛٔ
بيدي )المتوفى:  ىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، ٕ٘ٓٔبن عبد الرّزاق الحسيني، الممّقب بمرتضى، الزَّ

 الناشر: دار اليداية.
ْوُدْوِني الٜٛٔ( خالصة األفكار شرح مختصر المنار: ٖ) جمالي الحنفي . تأليف: زين الدين وقاسم بن وُقْطُمْوَبَغا الس 

 م.ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔىـ(، تحقيق: حافع ثناء هللا الزاىدي، دار ابن حزم، الطبعة األولى، ٜٚٛ)المتوفى: 
 .ٜٚ( األشباه والنظائر: ٗ)
تأليف: أبي عبد هللا، شمس الدين دمحم بن دمحم بن دمحم المعروف بابن أمير حاج  .ٕٕٛ/ٔ( التقرير والتحبير: ٘)

 م.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، ٜٚٛالحنفي )المتوفى: ويقال لو ابن المووقت 
 .ٕٗٚ/ٔ( ينظر: الوجيز في إيضاح وقواعد الفقو الكمية: ٙ)
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 عميو الناس استمر في تعريفيا: )ما ولم يختمف تعريف الجرجاني عن األصوليين، حيث وقال   
 .(ٔ)أخرى( بعد مرة إليو وعادوا المعقول، حكم عمى
وبيذا يتبين أن العادة المعتبرة عند األصوليين ما يعتاده الناس في حياتيم وتكون متكررة فيما    

 بينيم مما تتقبمو الطبائع والعقول السميمة سواء كانت عادًة لفرٍد أو لجماعة.
وقد سبق تعريف العادة وبيان المراد منيا، أما العرف فمم ُيعرَّف إال بما ىو وقريب : العرف: ثانياا    

 من العادة إن لم يكن المضمون ىو ذاتو، وكما يأتي:
العرف لغة: من َعَرَف، والُعرف ضد الُنكر، والمعروف ضد المنكر، ويقال: أواله ُعرفًا أي    

 (ٕ)معروفًا.
 السميمة الطباع وتمقتو العقول، شيادات جية من النفوس في استقرّ  اصطالحا: ىو ما   

 (ٗ) وبمثل ىذا عرفو الكفوي في كمياتو.، (ٖ)بالقبول
 الطبائع وتمقتو العقول، بشيادة عميو النفوس استقرت ووقال الجرجاني عن العرف: )ما   

ف ىو ما تعارف ، وبيذا يتبين أن التعريفات متفقة في المعنى والمضمون بأن العر (٘)بالقبول(
 عميو الناس من الخير واطمأنت نفوسيم إليو، وىو المراد ذاتو من العادة.

وليذا فالراجح فيما يبدو عند األصوليين أن العادة والعرف لفظان مترادفان وأنيما بمعنى واحد    
َصَدق  ، وقال ابن عابدين في رسائمو: )فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الما(ٙ)وال فرق بينيما

ن اختمفا من حيث المفيوم(  عميو، ويصدوقان اصطالحاً  لفظاىما عميو يدل ما حيث من ، أي(ٚ) وا 
ن المعروفة العادة وىو  منيما واحد كل مفيوم أن المغوي، حيث المفيوم حيث مختمفين من كانا وا 

 (ٛ) .المتعارف عميو ىو والعرف والتكرار، العود ىي اآلخر، فالعادة عن مختمف

                                                           

ىـ(، دار الكتب ٙٔٛ. تأليف: عمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: ٙٗٔ( التعريفات: ٔ)
 م.ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔبيروت، الطبعة األولى  -العممية 

. تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري ٔٓٗٔ/ٗ( ينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: ٕ)
بيروت، الطبعة  –ىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العمم لمماليين ٖٜٖالفارابي )المتوفى: 

 .ٔٙٙم. ومجمل المغة:  ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔالرابعة 
 .ٜٛٔة األفكار شرح مختصر المنار: ( خالصٖ)
 .ٚٔٙ( ينظر: الكميات: ٗ)
 .ٜٗٔ( التعريفات: ٘)
 .ٕٕ٘. والوجيز لزيدان: ٜٚ( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم: ٙ)
 . تأليف العالمة السيد دمحم أمين افندي الشيير بابن عابدين.ٗٔٔ/ٕ( مجموعة رسائل ابن عابدين: ٚ)
 .ٕٙٚ/ٔح وقواعد الفقو الكمية: ( ينظر: الوجيز في إيضاٛ)
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بمعنى واحد عند الفقياء، فقوليم   ال العالمة عبد الكريم زيدان عن العرف: )وىو والعادةووق   

نما ذكرت  نما ىي نفسو، وا  ىذا ثابت بالعرف والعادة ال يعني عندىم أن العادة غير العرف، وا 
 (ٔ) لمتأكيد ال لمتأسيس(.

حيث االصطالح إنما ىو ، وال سيما وأن الخالف من (ٕ)وبما سبق ُيجاب عمى من فرق بينيما   
خالف لفظي حيث لم يترتب عميو من األحكام والتفرعات مما يظير فيو ثمرة ليذا التفريق بينيما، 
أما الفرق بينيما من حيث الداللة المغوية فقد سبق بيانيما وليس ىو محل البحث، وبيذا يتبين 

 أن العادة والعرف مترادفان وأن المراد منيما واحد.
 تخصيص العام بالعادة المطردة والقواعد المتعمقة بها: نيالمبحث الثا

 تخصيص العام بالعادة المطردة: المطمب األول 
تبين مما سبق أن المراد من العام ىو ما يستغروقو المفع لجميع ما يصمح لو من غير حصر    

كالسموات، وأن التخصيص ىو تمييز بعض األفراد من الجممة بحكم اختص بيم، واتفق 
، (ٖ)صوليون عمى جواز تخصيص العام بنصوص الكتاب والسنة عمى خالف بين الجميوراأل

تخصيص عموم وقولو ، كما في (٘)في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر اآلحاد (ٗ)والحنفية

                                                           

 .ٕٕ٘( الوجيز في أصول الفقو: ٔ)
، فقدد فرق بينيما واعتبر أن العرف أعم من العادة وأن العادة ٜ٘/ٕ( ينظر: كشف األسرار لمبزدوي: ٕ)

 مخصوصة بالعرف العممي، حيث وقال: )والعادة راجعة إلى الفعل(.
: لُمَناِظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبلوُجَنة ا ( وىم المجيزون. ينظر: روضة الناظرٖ)

تأليف: أبي دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي  .ٛٙ/ٕ
 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔىـ(، مؤسسة الرّيان، الطبعة الثانية ٕٓٙالحنبمي، الشيير بابن وقدامة المقدسي )المتوفى: 

تأليف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفيا الجّد: مجد الدين عبد  .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ. والمسودة: ٕٕٖ/ٕلآلمدي: واإلحكام 
ىـ(، ثم أكمميا االبن ٕٛٙىـ(، وأضاف إلييا األب: عبد الحميم بن تيمية )ت: ٕ٘ٙالسالم بن تيمية )ت: 
 دار الكتاب العربي. ىـ( [، تحقيق: دمحم محيي الدين عبد الحميد، الناشر:ٕٛٚالحفيد: أحمد بن تيمية )

 .ٕٚ-ٔٚ. ونسمات األسحار: ٘ٗٗ/ٔ( وىم المانعون. ينظر: كشف األسرار: ٗ)
تأليف: دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي )المتوفى:  .ٕٗ-ٖٕ( ينظر: الرسالة: ٘)

والبحر  م.ٜٓٗٔىـ/ٖٛ٘ٔىـ(، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبو الحمبي، مصر، الطبعة األولى، ٕٗٓ
تأليف: عالء الدين أبو الحسن  .ٖٕٓٗ/٘: شرح التحرير في أصول الفقو . والتحبيرٖٚٗ-ٕٚٗ/ٗالمحيط: 

ىـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين، ٘ٛٛعمي بن سميمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي )المتوفى: 
 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔياض، الطبعة األولى، الر  –د.عوض القرني، د.أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد 

تأليف: تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أحمد بن عبد العزيز  .ٗٔٔ/ٖومختصر التحرير شرح الكوكب المنير: 
ىـ(، تحقيق: دمحم الزحيمي ونزيو حماد، مكتبة ٕٜٚبن عمي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبمي )المتوفى: 
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أَْيِديَ ه َماُفَاْقطَع واَُوالسَّارَِقةُ َُوالسَّاِرقُ تعالى: 

 هللا رسول عن )رضي هللا عنيا(، عائشةبحديث  (ٔ) 
() (.فصاعدا دينار ربع في إال السارق  يد تقطع ال) :وقال(ٕ) 

، وقال ٖ)أما تخصيص العام بالعادة المطردة، فاتفقوا كذلك عمى جواز تخصيصو بالعادة القولية   
ابن عابدين: )ثم العرف عممي ووقولي... والثاني مخصص لمعام اتفاوقًا، كالدراىم تطمق ويراد بيا 

 (ٗ) مدة(.النقد الغالب في الب
 االسم استعمال غمب وقد يكون  بالعادة القولية: )أن العموم تخصيص ووقال ابن رجب في شرط   
 حمف فمو خالف، بغير العموم بو يختص فيذا عرفية، حقيقة صار حتى أفراده بعض في العام
 عمى حمف لو وكذلك يشوى، مما وغيره البيض دون  المشوي  بالمحم يمينو اختصت شواء يأكل ال
 والسماء اآلدمي دون  كذلك، العرف في ما يسمى إال يتناول ال والوتد والسراج والسقف الدابة فعل

 .(٘)مجازا( عادت حتى ىجرت فييا التسمية ىذه فإن والجبل، والشمس
 واختمفوا في تخصيص العام بالعادة الفعمية عمى وقولين رئيسين:   
 (ٚ)، والمالكية.(ٙ)ية، وبو وقال الحنفيةالقول األول: يجوز تخصيص العام بالعادة الفعم   

                                                                                                                                                                      

 .ٙٗٔوأصول الفقو وخالصة تاريخ التشريع :  م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔة الثانية السعودية، الطبع -العبيكان
 مصر.-ىـ(، الناشر: مطبعة المدنيٖ٘ٚٔتأليف: عبد الوىاب خالف )المتوفى: 

 (.ٖٛ( سورة المائدة / اآلية )ٔ)
، ٕٜٕٗ/ٙوسننو وأيامو:  ()الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا في  ( أخرجو البخاري ٕ)

البخاري الجعفي، تحقيق: دمحم زىير بن ناصر الناصر، الناشر: دار ل (. تأليف: دمحم بن إسماعيٚٓٗٙح)
 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح في المسند ىـ . ومسممٕٕٗٔطوق النجاة، الطبعة األولى، 

لحسين القشيري النيسابوري، تأليف: مسمم بن الحجاج أبو ا ( والمفع لو.ٗٛٙٔ، ح)ٖٔٔٔ/ٖ: () هللا رسول
 بيروت. –تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباوقي، دار إحياء التراث العربي 

تأليف: دمحم أمين بن محمود البخاري المعروف  .ٖٚٔ/ٔ. وتيسير التحرير: ٕٕٛ/ٔ( ينظر: التقرير والتحبير: ٖ)
 .٘ٔٔ/ٕئل ابن عابدين: ومجموعة رسا بيروت. –ىـ(، دار الفكر ٕٜٚبأمير بادشاه الحنفي )المتوفى: 

 .٘ٔٔ/ٕ( مجموعة رسائل ابن عابدين: ٗ)
.تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، ٕٗٚ-ٖٕٚ( القواعد البن رجب: ٘)

 ىـ(، الناشر: دار الكتب العممية.ٜ٘ٚالبغدادي، ثم الدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 
تأليف أحمد  .ٜٕٙ/ٔ: في شرح األشباه والنظائر . وغمز عيون البصائرٕٕٛ/ٔ( ينظر: التقرير والتحبير: ٙ)

 -ىـ ٘ٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، ٜٛٓٔبن دمحم مكي، الحموي الحنفي )المتوفى: 
 م.ٜ٘ٛٔ

تأليف: أبي العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  .ٕٔٔ( ينظر: شرح تنقيح الفصول لمقرافي: ٚ)
ىـ(، تحقيق: طو عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة ٗٛٙحمن المالكي الشيير بالقرافي )المتوفى: الر 

 م.ٖٜٚٔ -ىـ  ٖٜٖٔالفنية المتحدة، الطبعة األولى، 



 201  
 

َراد العادة وأثرها  د. غياث فيض هللا عمي        مجمة العموم اإلسالمية                            إط ِّ
 (8( السنة )63العدد )          تخصيص العمومفي 

 
 (ٕ) ، والحنابمة.(ٔ)القول الثاني: ال يجوز تخصيص العام بالعادة الفعمية، وبو وقال الشافعية   
ُي  ْرِضْعَنُ: تعالى وقولو في الوالدات تخصيص ومثال تخصيص العام بالعادة الفعمية،    َواْلَواِلَدات 

َُكاِملَُ َُحْوَلْْيِ  تمزم أن مثميا عادة من ليس التي القدر، الرفيعة الوالدة عدا بمن ،(ٖ)ْْيَُأْواَلَده نَّ
 الشريفة في ، وقال ابن العربي المالكي: )ولمالك(ٗ)مالك اإلمام ىذا إلى ذىب كما ولدىا، بإرضاع

 (٘) شريفة(. كانت إذا ترضع ال إنيا: فقال اآلية بو خصص رأي
ة الفعمية يجتمع مع القولية بأنيما يتبادر المراد منيما واستدل أصحاب القول األول: بأن العاد   

ن كان التبادر الى الذىن في القولي  الى الذىن عند إطالوقيما فال حجة في التفريق بينيما وا 
مخصصًا  العممي العرف أظير إال أنو ال أثر لو في ترتب األحكام، وقال ابن أمير الحاج: )كون 

لغاء المفع إطالق من بخصوصو هتبادر  الموجب، وىو التحاد كالقولي  الفارق بينيما فييما وا 
 .(ٙ)ىنا( لو أثر ال أنو لظيور القولي في والعموم العممي، في باإلطالق

نما وُ أستدل بو أصحاب القول الثاني اومما     ع عمى ما أراد ِض ن الشرع لم يوضع عمى العادة وا 
 .(ٚ)كء من ذليش يهللا تعالى وال معنى لمرجوع إلى العادة ف

فتعتبر  ()وفيما يبدو أن الراجح ىو أن العادة إن كانت موجودة ووقت التشريع وأوقرىا النبي    
ال فال، فيما مسألتان، وقال ابن السبكي: )واألصح  المأمور بو بعض بترك العادة أن مخصصة وا 

                                                           

تأليف: أبي المظفر، منصور بن دمحم بن عبد الجبار ابن أحمد  .ٖٜٔ/ٔ( ينظر: وقواطع األدلة في األصول: ٔ)
ىـ(، تحقيق: دمحم حسن دمحم حسن اسماعيل ٜٛٗلتميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: المروزى السمعاني ا

شرح منياج  ونياية السول م.ٜٜٜٔىـ/ٛٔٗٔالشافعي، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 
ى: تأليف: عبد الرحيم بن الحسن بن عمي اإلسنوي الشافعّي، أبو دمحم، جمال الدين )المتوف .ٕٚٔ: الوصول

 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى -ىـ(، دار الكتب العممية ٕٚٚ
 .ٖٛٛ/ٖ. ومختصر التحرير: ٖٕٔ( ينظر: المسودة: ٕ)
 (.ٖٖٕ( سورة البقرة/ اآلية )ٖ)
.تأليف: دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي ٜٕٙ/ٖ( ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية: ٗ)

ىـ(، تحقيق: دمحم الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة األووقاف والشؤون اإلسالمية، وقطر، عام ٖٜٖٔ)المتوفى: 
 ٛٛٔم. وأصول الفقو لمخالف: ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔالنشر: 

ىـ(، ٖٗ٘. تأليف: القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المالكي )المتوفى: ٕ٘ٚ/ٔ( أحكام القرآن: ٘)
 م.ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔدار الكتب العممية، بيروت، الطبعة الثالثة، ر عطا،تحقيق: دمحم عبد القاد

 .ٕٕٛ/ٔ( التقرير والتحبير: ٙ)
تأليف: أبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب  .ٖٓٔ/ٔ( ينظر: الفقيو والمتفقو : ٚ)

السعودية، الطبعة الثانية،  – ىـ(، تحقيق:عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي ٖٙٗالبغدادي )المتوفى: 
 .ٖٜٔ/ٔوقواطع األدلة: ىـ. و ٕٔٗٔ
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 أو المتروك عدا ما عمى تقصره أي تخصص العام العموم بصيغة عنو المنيي بعض بفعل أو

ا ، ووقال األسنوي: )فيم(ٔ) ينكرىا( ولم بيا وعمم زمانو في كانت بأن () النبي أوقرىا إن المفعول
 ووقد َيِرُد عمى ىذا بأن التخصيص كان باإلوقرار ال بالعادة.  ،(ٕ)مسألتان في الحقيقة فافيم ذلك(

ن كان كذلك ففي ىذا دل    يل عمى أن أوقول: والحق أن ىذا اإليراد لو حع من النظر، لكنو وا 
ال فإن أفعال الناس ال تكون حجة عمى الشرع، وهللا أعمم. ()النبي   جعل ليذه العادة اعتبارا، وا 

 قواعد ذات صمة بالعادة: المطمب الثاني
 العادة محكمة(أوالا: قاعدة )   
وقد سبق بيان معنى العادة وأن المراد منيا ىو تكرار الشيء حتى يعتاده الناس وتتقرر في      

نفوسيم وطبائعيم، والمقصود من القاعدة أن الشريعة جعمت العادة بنوعييا القولي والفعمي معتبرة 
 محكمة في ترتب األحكام عمييا، والمراد من )محكمة( أي حكميا الشرع، وقال القرافي: )والعادة

يثبت الحكم وىذا فيما إذا لم يرد نص  (ٖ) الحكم( عميو يبتنى دليل ألنو النزاع عند المرجع ىي أي
 المراد منو.

 رأى مووقوفًا، وفيو أنو وقال: )فما ()ما جاء عن ابن مسعود  (ٗ)واألصل في ىذه القاعدة   
 (٘)سيئ( هللا عند فيو سيئاً  رأوا وما حسن، هللا عند فيو حسنا، المسممون 

ْأم ْرُِِبْلع ْرفُِخ ِذُاْلَعْفَوُوَُ: تعالى وقولو منيا ذلك غير أخرى  أدلة وقال المرداوي: )ولمقاعدة   
(ٙ)...  

ُِِبْلَمْعر وفُِ: نحو القرآن في المعروف لفع من تكرر ما وكل َوَعاِشر وه نَّ
 يتعارفو ما فالمراد ،(ٚ)

ََيأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمن واُلَِيْسَتْأِذْنك م ُالَِّذيَنَُمَلَكْتَُأْْيَان ك مُْ: تعالى وقولو األمر، ومنيا ذلك مثل من الناس
(ٛ)، 

  الحكم فابتنى الثياب، ووضع باالبتذال فييا العادة جرت التي األووقات في باالستئذان األمرف

                                                           

. تأليف: اإلمام جالل الدين دمحم بن ٓٚ/ٕشرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامع ومعو حاشية العطار:  (ٔ)
 بيروت. -هـ(، دار الكتب العلمية468أحمد بن دمحم بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى 

 .ٕٚٔنياية السول: ( ٕ)
 .ٗٔ/ٖ( الفروق: ٖ)
 .ٚ. واألشباه والنظائر لمسيوطي: ٗٔ/ٖ( ينظر: الفروق: ٗ)
ىـ(، ٕٔٗتأليف: أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل الشيباني )المتوفى: (. ٖٓٓٙ، ح)ٗٛ/ٙ( أخرجو أحمد: ٘)

ه وقال األرنؤوط )إسنادهـ. 1841تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
 حسن(.

 (.ٜٜٔ( سورة األعراف/ اآلية )ٙ)
 (.ٜٔ( سورة النساء/ اآلية )ٚ)
 (.ٛ٘( سورة النور/ اآلية )ٛ)
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 .(ٔ)يعتادونو( كانوا ما عمى الشرعي

  يعده ما أنو فاألصح الجاري  الماء ومما تفرع عمى ىذه القاعدة غير ما ذكره المرداوي، حد   
 الناظر، ومنيا يستكثره ما الكثير أن صحالبئر فاأل في الكثير البعر ووقوع جاريا، ومنيا الناس

 العمل ذلك عادتيا، ومن أيام إلى يرد والنفاس الحيض أكثر عمى الدم زاد فمو والنفاس الحيض
 (ٕ) الصالة. خارج أنو يظن رآه لو بحيث كان لو إلى العرف مفوض لمصالة المفسد

 ثانياا: قاعدة )الحقيقة تترك بداللة العادة(
 تحت تدخل القاعدة لكالم الحقيقة والمجاز خمف عنو كما ىو معموم، وىذهإن األصل في ا   

المغة والمقصود  وضع أصل في المفع داللة: ىنا بالحقيقة العرف، المراد مع المغة تعارض مسألة
من القاعدة أنو وقد يكون لممصطمح معنيان أحدىما حقيقي، واآلخر عرفي، فإن المعنى الحقيقي 

 عمى المعنى العرفي.يترك وُتحمل المفظة 
ومن التفرعات الفقيية ليذه القاعدة، الخالف الحاصل بين المستأجر والعامل في الفترة الزمنية    

لمعمل في اليوم الواحد، فإن المرجع والحكم بينيما ىو ما كان متعارفًا ومعتادًا عميو في 
 (ٖ) مجتمعيما، وال يرجع في ىذا الى المعنى الحقيقي لميوم بوضع المغة.

 ثالثاا: قاعدة )المعروف عرفاا كالمشروط شرعاا(
ن الناس بين المعتاد المعروف إن     عميو، لداللة العرف الصريح بمنزلة فيو صريحًا، يذكر لم وا 
 الشرط صريح شرعاً  فيو ويراعى يعتبر محل كل وفي شرعًا، كالمشروط عرفاً  المعروف ألن

 عميو التعامل واعتادوا الناس، إذا تعارفو بخصوصو صلمن مصادماً  يكون  بأالَّ  وذلك المتعارف،
 الصريح. االشتراط بمنزلة ويعتبر مرعي، فيو صريح اشتراط بدون 
 تحمل العقود في ليا ذكر ال التي العقود توابع ومن التفرعات الفقيية عمى ىذه القاعدة أن   
 بيعيا عند السيارة مع يدخل فيما ذلك مثل واإلعارة ونحوىما، ويقال كاإلجارة بمد، كل عادة عمى

 .(ٗ)فاتيح وعجالت وضعت فييا احتياطاً اليوم من م

                                                           

 .ٕٖ٘ٛ/ٛ( التحبير شرح التحرير: ٔ)
 .ٓٛ( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم: ٕ)
وتبسيط القواعد  .ٜٜٕ/ٔ. والوجيز في إيضاح وقواعد الفقو الكمية: ٓٛ( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم: ٖ)

 م.ٕ٘ٓٓتأليف: الدكتور محي ىالل السرحان، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى،  .٘ٗالفقيية: 
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٔ: وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة . والقواعد الفقييةٗٛ( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم: ٗ)

 م.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔدمشق، الطبعة األولى  تأليف: الدكتور دمحم مصطفى الزحيمي، دار الفكر،
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 التطبيقات الفقهية لمعام المخصص بالعادة المطردة: المبحث الثالث
 التطبيقات الفقهية لمعام المخصص بالعادات في العبادات: المطمب األول

 أوالا: حد العمل المبطل لمصالة
، وفيو أنو، ()، لحديث جابر بن سمرة(ٔ)لعمل الكثير مبطل لمصالةاتفق الفقياء عمى أن ا   
 شمس؟ خيل أذناب كأنيا أيديكم رافعي أراكم لي )ما: فقال () هللا رسول عمينا خرج: وقال

 ، إال أنيم اختمفوا في وضع حد لمكثرة المتوالية، عمى وقولين رئيسين:(ٕ)الصالة( في اسكنوا
 ال يشك الناظر أن فاعمو ليس في الصالة، فإن شك فقميل، وبو القول األول: حد الكثرة ىو ما

  .(ٗ)، والمالكية(ٖ)وقال الحنفية
ومما استدل بو  ،(ٙ)، والحنابمة(٘)القول الثاني: حد الكثرة مرده الى العرف، وبو وقال الشافعية
ن القولين في ، ولذلك فالظاىر أ(ٚ)أصحاب كال القولين أن الشرع لم يأت بتحديد الكثير من القميل

                                                           

. تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم ٖٙٔ/ٕ( ينظر: البيان في مذىب االمام الشافعي: ٔ)
جدة، الطبعة  –ىـ(، تحقيق: وقاسم دمحم النوري، الناشر: دار المنياج ٛ٘٘العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 

. تأليف: عبد الرحمن بن دمحم بن ٛٙٗ/ٔشرح الكبير عمى متن المقنع: وال  م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔاألولى، 
ىـ(، دار الكتاب العربي. ٕٛٙأحمد بن وقدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 

 . تأليف: عثمان بن عمي بن محجن البارعي، فخر٘٘ٔ/ٔوتبيين الحقائق شرح كنز الدوقائق وحاشية الشمِبي: 
بوالق، القاىرة، الطبعة األولى،  -ىـ(، المطبعة الكبرى األميرية  ٖٗٚالدين الزيمعي الحنفي )المتوفى: 

 تأليف: الشيخ أحمد الصاوي  .ٖٕٔ/ٔىـ. وبمغة السالك ألوقرب المسالك عمى الشرح الصغير: ٖٖٔٔ
 م. ٜٜ٘ٔروت،ىـ(، ضبطو وصححو: دمحم عبد السالم شاىين، دار الكتب العممية، بئٕٗٔ)المتوفى

 (.ٖٓٗ، ح)ٕٕٖ/ٔ( أخرجو مسمم: ٕ)
محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى  . تأليف:ٜٗٗ/ٕ( ينظر: البناية شرح اليداية: ٖ)

م. وحاشية  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى،  -ىـ(، دار الكتب العممية ٘٘ٛ)المتوفى: 
. تأليف: أحمد بن دمحم بن إسماعيل الطحطاوي ٕٕٖح نور اإليضاح: الطحطاوي عمى مراوقي الفالح شر 

بيروت، الطبعة األولى  -ىـ(، تحقيق: دمحم عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العممية  ٖٕٔٔالحنفي )المتوفى 
 .ىـٛٔٗٔ

 .ٖٕٔ/ٔ( ينظر: بمغة السالك: ٗ)
. تأليف: عبد الكريم ٜٕٔ/ٗبشرح الوجيز :  . وفتح العزيزٖٙٔ/ٕ( ينظر: البيان في مذىب االمام الشافعي: ٘)

 بيروت. -ىـ(، دار الفكرٖٕٙبن دمحم الرافعي القزويني )المتوفى: 
. تأليف: أبي دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي ٘ٔٗ/ٔ( ينظر: المغني: ٙ)

 -ىـ(، الناشر: مكتبة القاىرةٕٓٙوفى: المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن وقدامة المقدسي )المت
 .ٜٙٙ، ٖٙٗ/ٔوالشرح الكبير عمى متن المقنع:   م.ٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔالقاىرة، 

 .ٕٕٖ. وحاشية الطحطاوي: ٘ٔٗ/ٔ( ينظر: المغني: ٚ)
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الحقيقة ىما وقول  واحد وأن الخالَف بينيم لفظي  بغض النظر عن الخالف الحاصل في تفرعات 
أخرى في المسألة، لكن المراد ىو أنو لم يرد في تحديد الكثير من القميل شيء من نصوص 

ديد وقد ورد األمر بالسكون دون تحديد، فاوقتضى أن يكون مرد التح ()الشريعة ففي حديث جابر
ىو العرف، وحين التأمل يتبين أن الناظر ىو كذلك إنما يحكم بما غمب عميو العرف باعتباره في 
الصالة من عدميا، ووقد صرح بعض المالكية بأن المرد ىو العرف، كما جعل الدسووقي الضابط 

 الحك عمى محمول المصنف لمحك اليسير والكثير في الصالة ىو العرف، حيث وقال: )فكالم
 .(ٔ)بالعرف( وىو اليسير

 ثانيا: زمن المواالة بين أشواط الطواف
اختمف الفقياء في حكم المواالة بين أشواط الطواف، فالحنفية ووقول لمشافعية يعدونيا سنة    

، بخالف الجميور القائمين بشرطيتيا وأن الطواف يبطل إذا فقدت (ٕ)ويكره فيو طول الفصل
 ذا محل البحث.، وليس ى(ٖ)المواالة فيما بين أشواطو

ومن المعموم أن من لوازم المواالة الزمن، فبكم يحدد زمن المواالة بين األشواط حتى تتحقق    
وتصح؟ نجد أن الفقياء الذين اختمفوا في حكم المواالة وقد اتفقوا في أن الزمن فيما بين األشواط لم 

 .(ٗ)ره ىو العرفحديد طول الزمن من وقصتحدده نصوص الشريعة، ولذلك فإن المرجع في ت
 اإلضراب في الظن عمى يغمب ما والكثير، اليسير التفريق في إليو ُيرَجع وقال الجويني: )والذي   
  أو طواَفو، الطائف ترك في بظنٍّ  تخممو يشعر زمان فكل عنو، اإلضراب وترك الطواف، عن

                                                           

. تأليف: دمحم بن أحمد بن عرفة الدسووقي المالكي )المتوفى: ٕ٘ٛ/ٔ( حاشية الدسووقي عمى الشرح الكبير: ٔ)
 بيروت. –دار الفكر  ىـ(،ٖٕٓٔ

ىـ(، تحقيق: ٘ٓ٘. تأليف: أبي حامد دمحم بن دمحم الغزالي )المتوفى: ٘ٗٙ/ٕ( ينظر: الوسيط في المذىب: ٕ)
. ورد ٙٔ/ٕ. وتبيين الحقائق: ٚٔٗٔالقاىرة، الطبعة األولى،  –دمحم تامر، دار السالم  ،أحمد محمود إبراىيم

اإلمام دمحم أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  . تأليف:ٜٚٗ/ٕالمحتار عمى الدر المختار: 
 .ىـٕٔٗٔبيروت، الطبعة الثانية،  -ىـ(، دار الفكرٕٕ٘ٔالحنفي المعروف بابن عابدين )المتوفى: 

. تأليف: أحمد بن دمحم بن عمي بن حجر ٖٜ/ٗ. وتحفة المحتاج في شرح المنياج: ٖٚ٘/ٖ( ينظر: المغني: ٖ)
م. والفواكو الدواني ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔمصر،  –ـ(، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ىٜٗٚالييتمي)المتوفى

. تأليف: أحمد بن غانم بن سالم ابن مينا، شياب الدين النفراوي ٖٓٙ/ٔعمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔىـ(، دار الفكر، ٕٙٔٔاألزىري المالكي )المتوفى: 

. تأليف: عبد الممك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم ٕ٘ٛ/ٗمطمب في دراية المذىب: ( ينظر: نياية الٗ)
ىـ(، تحقيق: د.عبد العظيم محمود ٛٚٗالجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الممقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

اكو الدواني: . والفو ٖٚ٘/ٖم. والمغني: ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔجدة، الطبعة األولى،  -الّديب، الناشر: دار المنياج
 .ٜٚٗ/ٕ. ورد المحتار: ٖٓٙ/ٔ
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 .(ٔ)دونو( بما مباالة وال التفريق، في المعتبر فيو نيايتو، إنيائو
 (ٕ) تحديد(. غير من العرف إلى ووقصره الفصل طول في ال ابن وقدامة: )وُيْرجعُ ووق   
كما في  () من حيث الزمن، ووقد وقال ()وليذا فإن العرف وقد خصص عموم مواالة النبي    

 (ٖ) ىذه(. حجتي بعد أحج ال لعمي أدري  ال فإني مناسككم، )لتأخذوا: ()حديث جابر 
 لفقهية لمعام المخصص بالعادات في المعامالت واألحوال الشخصيةالتطبيقات ا: المطمب الثاني

 أوالا: عقد اإلستصناع
صنعو، واستصنعو  االستصناع لغة: من صنع، وىو مصدر استصنع، واستصنع الشيء دعا الى

 .(ٗ)سأل أن ُيصنع لو
مَّة ِفي َمِبيع عمى اصطالحًا: ىو عقد اِنع. عمى عممو َوشرط الذِّ  (٘) الصَّ

، (ٜ)، والحنابمة(ٛ)، والشافعية(ٚ)، وتابع لعقد السمم عند المالكية(ٙ)عقد بيع عند الحنفيةوىو    
فيشترط فيو ما يشترط في السمم، إال أنيم يتفقون عمى أن عقد االستصناع ىو من وقبيل بيع 

، وىذا ىو المقصود وذلك ألن بيع المعدوم مما جرى فيو النص بمنعو كما في حديث (ٓٔ)المعدوم
                                                           

 .ٕ٘ٛ/ٗ( نياية المطمب في دراية المذىب: ٔ)
 .ٖٚ٘/ٖ( المغني: ٕ)
 (.ٜٕٚٔ، ح)ٖٜٗ/ٕ( أخرجو مسمم: ٖ)
 .ٖ٘ٚ/ٕٔ( ينظر: تاج العروس: ٗ)
ى: نحو . تأليف: دمحم بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمروقندي )المتوفٕٖٙ/ٕ( تحفة الفقياء: ٘)

 م. ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔبيروت، الطبعة الثانية،  -ىـ(، الناشر: دار الكتب العمميةٓٗ٘
ىـ(، ٖٛٗ. تأليف: دمحم بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: ٖٛٔ/ٕٔ( ينظر: المبسوط: ٙ)

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔبيروت،  –دار المعرفة 
يف: دمحم بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا . تألٖٕٕ/٘( ينظر: شرح مختصر خميل لمخرشي: ٚ)

 .ٕٚٔ/ٖبيروت. وحاشية الدسووقي:  –ىـ(، دار الفكر لمطباعة ٔٓٔٔ)المتوفى: 
. تأليف: كمال الدين، دمحم بن موسى بن عيسى بن عمي ٕٚ٘/ٗ( ينظر: النجم الوىاج في شرح المنياج: ٛ)

ِميري أبو البقاء الشافعي )المتوفى:  جدة، تحقيق: لجنة عممية، الطبعة -(، الناشر: دار المنياج ىـٛٓٛالدَّ
 ُمصطفى الدكتور: تأليف .ٜ٘/ٙ: عمى مذىب االمام الشافعي م. والفقو المنيجيٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔاألولى، 
 ىـ. ٖٔٗٔ الرابعة، دمشق، الطبعة القمم، الّشْربجي، دار الُبغا، عمي ُمصطفى الدكتور الِخْن،

. تأليف: عالء الدين أبو الحسن عمي بن سميمان ٖٓٓ/ٗمعرفة الراجح من الخالف: ( ينظر: االنصاف في ٜ)
لبنان، الطبعة الثانية. وكشاف  -ىـ(، دار إحياء التراث العربي٘ٛٛالمرداوي الدمشقي الحنبمي )المتوفى: 

وتى . تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البي٘ٙٔ/ٖالقناع عن متن اإلوقناع: 
 بيروت.  -ىـ(، دار الكتب العمميةٔ٘ٓٔالحنبمى )المتوفى: 

 .ٖٕٕ/٘. وشرح مختصر خميل لمخرشي: ٖٓٓ/ٗ. واالنصاف: ٖٛٔ/ٕٔ( ينظر: المبسوط لمسرخسي: ٓٔ)
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 شرطان وال وبيع، سمف يحل )ال: وقال () هللا رسول أن جده، عن أبيو، عن شعيب، بن عمرو
، وبيذا فإن النص صريح في النيي عن بيع المعدوم، إال أنو (ٔ) عندك( ليس ما بيع وال بيع، في

جاز االستصناع لتعامل الناس بدون إنكار فقد خصصت العادة عموم بيع المعدوم وبقي ما عداه 
 تعامموه فإنيم ذلك في الناس لتعامل القياس تركنا نحن نقول ع، وقال السرخسي: )ولكناعمى المن

 أصل نكير غير من الناس وتعامل منكر نكير غير من ىذا يومنا إلى () هللا رسول لدن من
 (ٖ).((ٕ)«حسن هللا عند فيو حسنا المسممون  رآه ما» ()لقولو  كبير األصول من

 ثانياا: توابع المبيع
وقد يكون لممبيع توابع وممحقات وىو الغالب في المبيعات، ووقد ُينص عمييا وال ُينص، فإذا    

ذكر التابع في العقد صراحة فيكون الحكم بإلحاوقو أو عدم إلحاوقو عمى ما اشترط في العقد 
فالمسممون عمى شروطيم وىذا باتفاق، وكذلك اتفقوا عمى أن التابع الذي لم يذكر مع المبيع ف 

 (ٗ) العقد وكان العرف يقضي بدخولو أو عدمو، فالحكم فيو حسب العرف والعادة. صيغة
ن كان البستان خارج الدار إن كان أكبر منيا أو مثميا ال يدخل اال بشرط     وقال الزيمعي: )وا 

ن كان أصغر منيا يدخل ألنو ُيعد من الدار ُعرفًا فصار تبعًا ليا(.  (٘)ألنو خارج عن حدودىا، وا 
 غير أو ىبة أو ووقفا أو رىنا أو وصية أو بيعا يكون  أن من أعم ل الخرشي: )والعقدووقا   

 ال والعادة العرف بحكم فييا المذين والشجر البناء يتناول األرض عمى ذلك... يعني أن العقد
ال بخالفو، عادة وال شرط، ال حيث المغة وىذا بحسب  ووقال النووي: )إال أن يثبت ، (ٙ)بو( عمل وا 

 
                                                           

(. تأليف: أبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير ٖٗٓ٘، ح)ٖٕٛ/ٖ( أخرجو أبو داود في سننو: ٔ)
جستاني )المتوفى: بن شداد بن عمرو األزد ىـ(، تحقيق: دمحم محيي الدين عبد الحميد، الناشر: ٕ٘ٚي السِّ
 بيروت. –المكتبة العصرية، صيدا 

 (.٘ٔ)( سبق تخريجو: ص ٕ)
 .ٖٛٔ/ٕٔ( المبسوط: ٖ)
. تأليف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ٚٙٔ/٘( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٗ)

م. والمجموع ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، ٚٛ٘نفي )المتوفى: الكاساني الح
ىـ(، دار ٙٚٙ. تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: ٕٛٗ/ٔٔشرح الميذب: 

ن . تأليف: منصور بن يونس بٜٚ/ٕ. وشرح منتيى االرادات: ٜٛ/ٗبيروت. وتبيين الحقائق:  -الفكر
ىـ(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة ٔ٘ٓٔصالح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتى الحنبمى )المتوفى: 

 .ٕ٘ٚ/ٖوكشاف القناع:  ٓٛٔ/٘م. وشرح مختصر خميل لمخرشي: ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔاألولى، 
 .ٜٛ/ٗ( تبيين الحقائق: ٘)
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ/٘( شرح مختصر خميل لمخرشي: ٙ)
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 .(ٔ)مشجر أو بدخوليا تحت اسم الحقوق(باستتباع األرض لعرف 
وبيذا يتبين أن الصيغة العامة في العقد تخصصيا العادة فيما يكون تابعًا وداخاًل في العقد     

 من عدمو.
 ثالثاا: مدة المهر المؤجل لممرأة

ص أن من المعموم أن المير حق شرعي أوجبو الشارع عمى الرجل، وأن األصل في النصو    
ُِِنَْلةُ المير واحد دون تقسيم الى معجل ومؤجل كما وقال تعالى:  َوآت واُالنِ َساَءَُصد قَاِِتِنَّ

، واتفق (ٕ)
فقياء المذاىب األربعة عمى جواز تقسيم المير الى معجل ومؤجل إن ُأشتِرط ذلك في العقد وتم 

 (ٖ) الرضا عميو.
بزمن معين، فإنو ُيحمل عمى العادة الجارية والعرف فإذا أطمق لفع التأجيل في العقد ولم يحدد    

، فعندنا في العراق ال ُيذكر في العقد ووقت أداء المؤجل إال أن العادة وقد اطردت (ٗ)السائد عندىم
أن الزمن المراد بالتأجيل يحل بأحد األجمين الطالق أو الموت، وعميو ُيحمل، فالعادة المطردة وقد 

 في العقد.خصصت عموم التأجيل المذكور 
 فيو المؤجل ومقدار المعجل مقدار َبيََّنا فإن كالمشروط، وقال ابن مازة البخاري: ) والمعروف   
ن َبيََّنا، ما عمى لى المسمى إلى ننظر شيئاً  يبينا لم وا   من ليا يكون  كم المرأة ىذه مثل ان المرأة وا 
 .(٘)العرف(ب فنقضي العرف في مؤجالً  ليا يكون  وكم معجاًل، المسمى ىذا مثل
 فيما مجيوالً  يكون  أن يجوز الصداق ألن فروقة؛ أو بموت إال اآلجل يحل ووقال ابن وقدامة: )ال   
 أو بموت الفروقة اآلجل محل ىذا فعمى أولى، لو التابع فالتأجيل المثل، مير عمى تزوجيا إذا

 اإلطالق عند فحمل الفروقة، إلى تركو اآلجل في والعادة العرف، عمى يحمل المطمق ألن غيره،
 .(ٙ)عميو(

                                                           

 .ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔٔ( المجموع: ٔ)
 (.ٗ( سورة النساء/ اآلية )ٕ)
. تأليف: أبي دمحم عبد الوىاب بن عمي بن نصر الثعمبي البغدادي ٘ٔٔ/ٔ( ينظر: التمقين في الفقو المالكي: ٖ)

بيروت، الطبعة األولى  -ىـ(، تحقيق: ابي أويس دمحم بو خبزة، دار الكتب العمميةٕٕٗالمالكي )المتوفى: 
. تأليف: أبي دمحم موفق ٕٙ/ٖ. والكافي في فقو االمام أحمد: ٕٛٛ/ٕم. وبدائع الصنائع: ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ

الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن وقدامة 
م. وتحفة ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔىـ(، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة األولى، ٕٓٙالمقدسي )المتوفى: 

 .ٓٓٗ/ٚالمحتاج: 
 ( ينظر: المصادر نفسيا.ٗ)
 .ٓٓٔ/ٖ( المحيط البرىاني: ٘)
 .ٕٙ/ٖ( الكافي في فقو االمام أحمد: ٙ)
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 الخاتمة

وفي نياية ىذا البحث المبارك، والذي تناول اطراد العادة وأثرىا في تخصيص العموم، تبين      
 لنا بعض النتائج، ولعل من أىميا:

تبين أن المراد من اطراد العادة ىو شيوعيا وغمبتيا في المجتمع حتى تكون سارية في   -ٔ
ى عمى غالبيم، دون أن تتعارض فييا العقول السميمة بأن ووقائعيم وأحداثيم مما ال يخف

ال  ىذه العادة ىل ىي من عادة المجتمع أم ال، فإذا تحقق ذلك فُتعتبر العادة مطردة، وا 
 فال.

إن العادة التي تخصص العام ُيشترط فييا أن تكون مطردة بالمعنى الذي سمف بيانو،  -ٕ
ال فالعادة غير المطردة ال يصح تخصيص العا  م بو.وا 

تبين أن العادة من معاودة الشيء وتكراره، غير أن التكرار الناشئ عن تالزم عقمي  -ٖ
ن تكرر كما في حركة الخاتم بحركة اليد.  وعالوقة بين العمة والمعمول ال تسمى عادة وا 

لم يترتب عمى التفريق بين العادة القولية والفعمية عند القائمين بو أي أثر عمى أحكام   -ٗ
يدل عمى أنيما لفظان مترادفان وحقيقتيما واحدة كما ىو مذىب غالب  المسائل، مما

 األصوليين، وأن ذكرىما أحيانًا إنما ىو لمتأكيد ال لمتأسيس.
يتضح مما سبق أن العادة القولية محل اتفاق بين األصوليين في جواز تخصيصيا   -٘

 لمعموم، أما العادة الفعمية فمحل خالف.
ال فال، والحق  ()إن أوقرىا النبي  والظاىر أن العادة الفعمية كانت مخصصة لمعموم وا 

أن التخصيص ىنا إنما ىو من باب اإلوقرار ال العادة، لكنو ومع أن األمر كذلك فإن فيو 
 داللة عمى اىتمام الشارع بالعادة الصحيحة، واعتبارىا في ترتب االحكام عمييا.

القواعد الكمية منيا كما في وقاعدة تعمق الكثير من القواعد بالعادة المطردة، ال سيما  -ٙ
 )العادة محكمة(، مما تفرع عنيا الكثير من التطبيقات الفقيية في غالب أبواب التشريع.

وبعد: فيذه ىي أىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل ىذا البحث، وال أدعي أني بمغت     
صبت فمن هللا وحده ولو الكمال فيما كتبت، ولكن حسبي أني بذلت فيو وقصارى جيدي، فإن أ

ن أخطأت فمني ومن الشيطان.  الفضل والمنة، وا 

 والحمد هلل رب العالمين أواًل وآخراً 
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 المصادر والمراجع
 بعد القـرآن الكريـم:

تأليف: القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيمي المالكي )المتوفى: ، أحكام القرآن  -ٔ
ىـ ٕٗٗٔالطبعة الثالثة،  لبنان، –دمحم عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت  ىـ(، تحقيق:ٖٗ٘

 م.ٖٕٓٓ -

تأليف: أبي الحسن سيد الدين عمي بن أبي عمي بن دمحم بن سالم الثعمبي اآلمدي  ،اإلحكام في أصول األحكام -ٕ
  دمشق. -المي، بيروتىـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب اإلسٖٔٙ)المتوفى: 

تأليف: زين الدين بن إبراىيم بن دمحم، المعروف بابن نجيم ، عمى مذىب أبي حنيفة النعمان األشباه والنظائر -ٖ
مية، بيروت، ىـ(، وضع حواشيو وخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العمٜٓٚالمصري )المتوفى: 

 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالطبعة األولى، 

ىـ(، دار الكتب ٜٔٔتأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  ،والنظائراألشباه  -ٗ
 م.ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔالعممية، الطبعة األولى، 

ىـ(، دار ٖٗٗتأليف نظام الدين أبو عمي أحمد بن دمحم بن إسحاق الشاشي )المتوفى: ، أصول الشاشي  -٘
 بيروت. –الكتاب العربي 

تأليف الدكتور وىبة الزحيمي، دار الفكر، دمشق، اإلعادة الرابعة عشر لمطبعة المي، أصول الفقو اإلس  -ٙ
 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔالثالثة، 

ىـ(، الناشر: مطبعة ٖ٘ٚٔتأليف: عبد الوىاب خالف )المتوفى: ، أصول الفقو وخالصة تاريخ التشريع  -ٚ
 مصر.-المدني

أبو الحسن عمي بن سميمان المرداوي الدمشقي  تأليف: عالء الدين، االنصاف في معرفة الراجح من الخالف  -ٛ
 لبنان، الطبعة الثانية. -ىـ(، دار إحياء التراث العربي٘ٛٛالحنبمي )المتوفى: 

ىـ(، ٜٗٚتأليف: أبي عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي )المتوفى:  ،في أصول الفقو البحر المحيط  -ٜ
 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔالناشر: دار الكتبي، الطبعة األولى، 

تأليف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -ٓٔ
 م. ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، ٚٛ٘)المتوفى: 

ىـ(، ضبطو ٕٔٗٔتأليف: الشيخ أحمد الصاوي)المتوفى، بمغة السالك ألوقرب المسالك عمى الشرح الصغير  -ٔٔ
 م.ٜٜ٘ٔوصححو: دمحم عبد السالم شاىين، دار الكتب العممية، بيروت،

تأليف: أبي دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر ، البناية شرح اليداية  -ٕٔ
 م.  ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى،  -ية ىـ(، دار الكتب العمم٘٘ٛالدين العينى )المتوفى: 

تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني ، البيان في مذىب االمام الشافعي  -ٖٔ
 ٕٔٗٔجدة، الطبعة األولى،  –ىـ(، تحقيق: وقاسم دمحم النوري، الناشر: دار المنياج ٛ٘٘الشافعي )المتوفى: 

   م.ٕٓٓٓ -ىـ

د بن عبد الرّزاق الحسيني، الممّقب بمرتضى، تأليف: محّمد بن محمّ  ،تاج العروس من جواىر القاموس  -ٗٔ
بيدي )المتوفى:   ىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار اليداية.ٕ٘ٓٔالزَّ
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تأليف: الدكتور محي ىالل السرحان، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، ، تبسيط القواعد الفقيية -٘ٔ

 م.ٕ٘ٓٓ

تأليف: عثمان بن عمي بن محجن البارعي، فخر الدين ، حاشية الشمِبيتبيين الحقائق شرح كنز الدوقائق و   -ٙٔ
 ىـ. ٖٖٔٔبوالق، القاىرة، الطبعة: األولى،  -ىـ(، المطبعة الكبرى األميرية  ٖٗٚالزيمعي الحنفي )المتوفى: 

ي تأليف: عالء الدين أبو الحسن عمي بن سميمان المرداوي الدمشق، في أصول الفقو التحبير شرح التحرير  -ٚٔ
أحمد السراح،  ىـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين، د.عوض القرني، د.٘ٛٛالصالحي الحنبمي )المتوفى: 

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرياض، الطبعة األولى،  –الناشر: مكتبة الرشد 

تأليف: عالء الدين أبو الحسن عمي بن سميمان المرداوي الدمشقي ، شرح التحرير في أصول الفقو التحبير  -ٛٔ
أحمد السراح،  ىـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين، د.عوض القرني، د.٘ٛٛحي الحنبمي )المتوفى: الصال

  م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرياض، الطبعة األولى،  –الناشر: مكتبة الرشد 

دار  ىـ(،ٓٗ٘تأليف: دمحم بن أحمد بن أبي أحمد، عالء الدين السمروقندي )المتوفى: نحو ، تحفة الفقياء  -ٜٔ
 م.ٜٜٗٔ -ىـٗٔٗٔبيروت، الطبعة الثانية،  -يةالكتب العمم

ىـ(، الناشر: ٜٗٚتأليف: أحمد بن دمحم بن عمي بن حجر الييتمي)المتوفى، تحفة المحتاج في شرح المنياج  -ٕٓ
 م. ٖٜٛٔ -ىـ ٖٚ٘ٔمصر،  –تبة التجارية الكبرى المك

 -ىـ(، دار الكتب العممية ٙٔٛتأليف: عمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: ، التعريفات  -ٕٔ
 م.ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔبيروت، الطبعة األولى 

تأليف: أبي عبد هللا، شمس الدين دمحم بن دمحم بن دمحم المعروف بابن أمير حاج ويقال لو ، التقرير والتحبير  -ٕٕ
 م.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، ٜٚٛابن المووقت الحنفي )المتوفى: 

تأليف: أبي دمحم عبد الوىاب بن عمي بن نصر الثعمبي البغدادي المالكي ، مقين في الفقو المالكيالت  -ٖٕ
-ىـٕ٘ٗٔبيروت، الطبعة األولى  -ىـ(، تحقيق: ابي أويس دمحم بو خبزة، دار الكتب العمميةٕٕٗ)المتوفى: 

 م.ٕٗٓٓ

ىـ(، تحقيق: دمحم عوض ٖٓٚمتوفى:تأليف: دمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور )ال، تيذيب المغة -ٕٗ
   م.ٕٔٓٓبيروت، الطبعة األولى،  –مرعب، دار إحياء التراث العربي 

تأليف: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن  ،التووقيف عمى ميمات التعاريف -ٕ٘
القاىرة، الطبعة األولى،  –الكتب  ىـ(، الناشر: عالمٖٔٓٔزين العابدين الحدادي المناوي القاىري )المتوفى: 

 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ

ىـ(، ٕٜٚتأليف: دمحم أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى: ، تيسير التحرير  -ٕٙ
 بيروت. –دار الفكر 

ن إسماعيل أبو تأليف: دمحم ب، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو  -ٕٚ
عبدهللا البخاري الجعفي، تحقيق: دمحم زىير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

 ىـ . ٕٕٗٔ

ىـ(، تحقيق: رمزي منير ٕٖٔتأليف: أبي بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى: ، جميرة المغة -ٕٛ
 م. ٜٚٛٔبيروت، الطبعة األولى،  –بعمبكي، دار العمم لمماليين 
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ىـ(، ٖٕٓٔتأليف: دمحم بن أحمد بن عرفة الدسووقي المالكي )المتوفى: ، حاشية الدسووقي عمى الشرح الكبير  -ٜٕ

 بيروت. –دار الفكر 

تأليف: أحمد بن دمحم بن إسماعيل الطحطاوي  ،شية الطحطاوي عمى مراوقي الفالح شرح نور اإليضاححا  -ٖٓ
بيروت، الطبعة األولى  -ىـ(، تحقيق: دمحم عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العممية  ٖٕٔٔالحنفي )المتوفى 

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔ

ْوُدْوِني الجمالي الحنفي  تأليف: زين الدين وقاسم، خالصة األفكار شرح مختصر المنار  -ٖٔ بن وُقْطُمْوَبَغا الس 
 م.ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔىـ(، تحقيق: حافع ثناء هللا الزاىدي، دار ابن حزم، الطبعة األولى، ٜٚٛ)المتوفى: 

تأليف: اإلمام دمحم أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ، رد المحتار عمى الدر المختار  -ٕٖ
 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔبيروت، الطبعة الثانية،  -ىـ(، دار الفكرٕٕ٘ٔين )المتوفى: المعروف بابن عابد

تأليف: الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب بن ، الرسالة  -ٖٖ
مصر، ىـ(، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبو الحمبي، ٕٗٓعبد مناف المطمبي القرشي المكي )المتوفى: 

 م.ٜٓٗٔىـ/ٖٛ٘ٔالطبعة األولى، 

تأليف: أبي دمحم موفق ، وُجَنة الُمَناِظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل روضة الناظر  -ٖٗ
الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن وقدامة 

 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔة الرّيان، الطبعة الثانية ىـ(، مؤسسٕٓٙالمقدسي )المتوفى: 

تأليف: أبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي سنن أبي داود،   -ٖ٘
جستاني )المتوفى:   –ىـ(، تحقيق: دمحم محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ٕ٘ٚالسِّ

 بيروت.

ىـ(، الناشر: ٖٜٚتأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى: ، شرح التمويح عمى التوضيح  -ٖٙ
  مصر. -مكتبة صبيح

تأليف: اإلمام جالل الدين دمحم بن أحمد بن ، شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامع ومعو حاشية العطار  -ٖٚ
 بيروت. -ىـ(، دار الكتب العمميةٗٙٛدمحم بن إبراىيم المحمي الشافعي )المتوفى 

تأليف: عبد الرحمن بن دمحم بن أحمد بن وقدامة المقدسي الحنبمي، أبو ، الشرح الكبير عمى متن المقنع  -ٖٛ
 ىـ(، دار الكتاب العربي. ٕٛٙالفرج، شمس الدين )المتوفى: 

تأليف: أبي العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ، شرح تنقيح الفصول لمقرافي  -ٜٖ
ىـ(، تحقيق: طو عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ٗٛٙ)المتوفى:  الشيير بالقرافي
 م.ٖٜٚٔ -ىـ  ٖٜٖٔالطبعة األولى، 

ىـ(، ٔٓٔٔتأليف: دمحم بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا )المتوفى: ، شرح مختصر خميل لمخرشي  -ٓٗ
 بيروت. –دار الفكر لمطباعة 

تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البيوتى الحنبمى )المتوفى:  ،شرح منتيى االرادات  -ٔٗ
 م.ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔىـ(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة األولى، ٔ٘ٓٔ
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تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي )المتوفى: ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  -ٕٗ

  ىـ ٚٓٗٔبيروت، الطبعة الرابعة  –الناشر: دار العمم لمماليين  ىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،ٖٜٖ
 م. ٜٚٛٔ -

ىـ(، تحقيق: ٓٚٔتأليف: أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو الفراىيدي البصري )المتوفى:  ،العين  -ٖٗ
 د ميدي المخزومي، د إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اليالل. 

تأليف أحمد بن دمحم مكي، أبو العباس، شياب الدين ، األشباه والنظائر في شرح غمز عيون البصائر  -ٗٗ
 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، ٜٛٓٔالحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: 

 -ىـ(، دار الفكرٖٕٙتأليف: عبد الكريم بن دمحم الرافعي القزويني )المتوفى: ، فتح العزيز بشرح الوجيز  -٘ٗ
 روت.بي

تأليف: اإلمام أبي ىالل الحسن بن عبد هللا بن سيل بن سعيد بن يحيى بن ميران ، الفروق المغوية  -ٙٗ
 مصر.  –ىـ(، تحقيق: دمحم إبراىيم سميم، الناشر: دار العمم والثقافة، القاىرة ٜٖ٘العسكري )المتوفى: نحو 

ىـ(، ٗٛٙي الشيير بالقرافي )المتوفى: تأليف: شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالك ،الفروق   -ٚٗ
 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔتحقيق: خميل المنصور، دار الكتب العممية، 

الفقو المنيجي عمى مذىب االمام الشافعي، تأليف: الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، عمي  -ٛٗ
 م.ٕٜٜٔىـ  ٖٔٗٔالّشْربجي، دار القمم، دمشق، الطبعة الرابعة، 

تأليف: أبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى: ، المتفقوالفقيو و   -ٜٗ
 ىـ.ٕٔٗٔالسعودية، الطبعة الثانية،  –ىـ(، تحقيق:عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي ٖٙٗ

ينا، شياب الدين تأليف: أحمد بن غانم بن سالم ابن م، الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -ٓ٘
 .ىـ٘ٔٗٔىـ(، دار الفكر، ٕٙٔٔالنفراوي األزىري المالكي )المتوفى: 

تأليف: منصور بن دمحم بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي ، وقواطع األدلة في األصول  -ٔ٘
مية، بيروت، اسماعيل الشافعي، دار الكتب العم ىـ(، تحقيق: دمحم حسنٜٛٗالحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

  م.ٜٜٜٔىـ/ٛٔٗٔالطبعة األولى، 

تأليف: الدكتور دمحم مصطفى الزحيمي، دار الفكر، دمشق، ، وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة القواعد الفقيية  -ٕ٘
 م.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔالطبعة األولى 

دادي، ثم تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغالبن رجب،  القواعد  -ٖ٘
 ىـ(، الناشر: دار الكتب العممية.ٜ٘ٚالدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 

تأليف: أبي دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي ، الكافي في فقو االمام أحمد  -ٗ٘
كتب العممية، ىـ(، الناشر: دار الٕٓٙالمقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن وقدامة المقدسي )المتوفى: 

 م.ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔالطبعة األولى، 

تأليف: دمحم بن عمي ابن القاضي دمحم الفارووقي الحنفي التيانوي ، كشاف اصطالحات الفنون والعموم -٘٘
ىـ(، تحقيق: د. عمي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، ٛ٘ٔٔ)المتوفى: بعد 

 م.ٜٜٙٔ
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تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتى ، اإلوقناعكشاف القناع عن متن   -ٙ٘

 بيروت. -ىـ(، دار الكتب العمميةٔ٘ٓٔالحنبمى )المتوفى: 

تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن دمحم، عالء الدين البخاري ي، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدو  -ٚ٘
بيروت، الطبعة األولى –د دمحم عمر، دار الكتب العممية ىـ(، تحقيق: عبد هللا محمو ٖٓٚ)المتوفى : 

 م.ٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔ

ىـ(، تحقيق: عدنان ٜٗٓٔتأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )المتوفى: ، الكميات  -ٛ٘
 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ -بيروت -دمحم المصري، مؤسسة الرسالة-درويش

 بن الحسين بن عبد الكريم، فخر اإلسالم البزدوي تأليف عمي بن دمحم ،كنز الوصول إلى معرفة األصول  -ٜ٘
 كراتشي. –ىـ(، الناشر: مطبعة جاويد بريس ٕٛٗ)المتوفى: 

 –ىـ(، دار المعرفة ٖٛٗتأليف: دمحم بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: ، المبسوط  -ٓٙ
 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔبيروت، 

ىـ(، تحقيق: ٜٖ٘القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء، مجمل المغة  -ٔٙ
 م. ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ -بيروت، الطبعة الثانية  –زىير عبد المحسن سمطان، مؤسسة الرسالة 

ىـ(، دار ٙٚٙتأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: ، المجموع شرح الميذب  -ٕٙ
 بيروت. -الفكر

 تأليف السيد دمحم أمين افندي الشيير بابن عابدين.، عابدين مجموعة رسائل ابن  -ٖٙ

تأليف: أبي عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الشافعي الممقب بفخر  ،المحصول -ٗٙ
 ىـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طو جابر العمواني، مؤسسة الرسالة،ٙٓٙالدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

  م. ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔثالثة، الطبعة ال

تأليف: تقي الدين دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن عمي الفتوحي ر، مختصر التحرير شرح الكوكب المني  -٘ٙ
 -ىـ(، تحقيق: دمحم الزحيمي ونزيو حماد، مكتبة العبيكانٕٜٚالمعروف بابن النجار الحنبمي )المتوفى: 

  م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔالسعودية، الطبعة الثانية 

ىـ(، ٕٔٗسند اإلمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )المتوفى: م -ٙٙ
 -ىـ  ٕٔٗٔعادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  -تحقيق: شعيب األرنؤوط 

 م.ٕٔٓٓ
تأليف: مسمم بن وسمم،  عميو هللا صمى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -ٚٙ

 بيروت. –الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباوقي، دار إحياء التراث العربي 
ىـ(، وأضاف ٕ٘ٙتأليف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفيا الجّد: مجد الدين عبد السالم بن تيمية )ت: ، المسودة  -ٛٙ

ىـ( [، تحقيق: ٕٛٚىـ(، ثم أكمميا االبن الحفيد: أحمد بن تيمية )ٕٛٙ: إلييا األب: عبد الحميم بن تيمية )ت
 دمحم محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي.

تأليف: أحمد بن دمحم بن عمي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  ،في غريب الشرح الكبير المصباح المنير  -ٜٙ
 بيروت.  –ىـ(، الناشر: المكتبة العممية ٓٚٚ)المتوفى: نحو 
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تأليف: مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى/ أحمد الزيات/حامد عبد القادر/دمحم ، المعجم الوسيط  -ٓٚ

 النجار(، الناشر: دار الدعوة.

تأليف: أبي دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن وقدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي ، المغني  -ٔٚ
 -ىـ ٖٛٛٔالقاىرة،  - ىـ(، الناشر: مكتبة القاىرةٕٓٙن وقدامة المقدسي )المتوفى: الحنبمي، الشيير باب

   م.ٜٛٙٔ

تأليف: دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي )المتوفى: ، مقاصد الشريعة اإلسالمية  -ٕٚ
مية، وقطر، عام النشر: ىـ(، تحقيق: دمحم الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة األووقاف والشؤون اإلسالٖٜٖٔ
 م. ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔ

ِميري أبو البقاء ، النجم الوىاج في شرح المنياج  -ٖٚ تأليف: كمال الدين، دمحم بن موسى بن عيسى بن عمي الدَّ
 -ىـ ٕ٘ٗٔجدة، تحقيق: لجنة عممية، الطبعة األولى، -ىـ(، الناشر: دار المنياجٛٓٛالشافعي )المتوفى: 

 م.ٕٗٓٓ

ىـ(، الناشر إدارة القرآن ٕٕ٘ٔأليف الشيخ دمحم أمين بن عمر بن عابدين المتوفى )ت، نسمات األسحار  -ٗٚ
 ىـ.ٛٔٗٔباكستان، الطبعة الثالثة،  –والعموم اإلسالمية، كراتشي 

تأليف: عبد الرحيم بن الحسن بن عمي اإلسنوي الشافعّي، أبو دمحم، ، شرح منياج الوصول نياية السول  -٘ٚ
 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى -(، دار الكتب العممية ىـٕٚٚجمال الدين )المتوفى: 

تأليف: عبد الممك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم الجويني، أبو المعالي، ، نياية المطمب في دراية المذىب  -ٙٚ
 -ىـ(، تحقيق: د.عبد العظيم محمود الّديب، الناشر: دار المنياجٛٚٗالممقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 م.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔلطبعة األولى، جدة، ا

الكريم زيدان، دار إحسان، طيران، الطبعة السادسة،  تأليف: الدكتور عبد، الوجيز في أصول الفقو  -ٚٚ
 ىـ.ٖٓٛٔ

تأليف: دمحم صدوقي بن أحمد بن دمحم آل بورنو أبو الحارث الغزي، ، الوجيز في إيضاح وقواعد الفقو الكمية  -ٛٚ
 م.ٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔبعة، لة، بيروت، الطبعة الرامؤسسة الرسا

ىـ(، تحقيق: أحمد محمود ٘ٓ٘تأليف: أبي حامد دمحم بن دمحم الغزالي )المتوفى: ، الوسيط في المذىب  -ٜٚ
 .ٚٔٗٔالقاىرة، الطبعة األولى،  –دمحم تامر، دار السالم  ،إبراىيم

 
 


