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 المقدمة

 الحسج هلل والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم االميغ والو واصحابو اجسعيغ اما بعج :

فان عمع اصػل الفقو يعتبخ مغ اىع عمػم الذخيعة اإلسالمية وذلظ كػنو يتعمق 
باستشباط االحكام التكميفية لمسكمف وبيان ما يجب عميو مغ الػاجبات بسعشى انو يبيغ 

 الحالل والحخام المحان ىسا سبب دخػل  الجشة والشار .لمسكمف مدائل 

و رغبة مشي في ىحا العمع اختخت ىحا البحث السػسع ) الفخض والػاجب عشج 
وقج قدست البحث الى مقجمة وثالث مباحث السقجمة ذكخت فييا اىسية  االصػلييغ(

 عمع اصػل الفقو وسبب اختياري لمسػضػع والخصة .

الغخض  -الحكع التكميفي  -خت فيو تعخيفات )الحكع الذخعي اما السبحث االول : ذك
 والػاجب(.

 اما السبحث الثاني :  ذكخت فيو خالف االصػلييغ في الفخض والػاجب .

اما السبحث الثالث : ذكخت فيو اثخ الخالف بيغ االحشاف والجسيػر في الفخض 
 والػاجب .

 حث .و جاءت الخاتسة ألذكخ فييا اىع الشتائج مغ ىحا الب
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 المبحث االول

 اوال : الحكم الذرعي .

 . (4)لغة : السشع مغ ىػ القزاء )الحكع( ألنو يسشع مغ غيخ السقتزى بو

 اصصالحا : اثبات امخ ألمخ او نفيو عشو .

 مثل : زيج قائع ، عسخ ليذ بقائع .

 :  (2)وىحا تعخيف مصمق الحكع اذ ان الحكع باالستقخار يشقدع الى ثالثة اقدام

: وىي ما يعخف فيو العقل امخ الم او نفيو عشو ، مثل : ) الكل  حكم عقلي -1
 اكبخ مغ الجدء والجدء ليذ اكبخ مغ الكل( .

 : وىػ ما عخفت فيو الشدبة بالعادة مثل الساء مخو . حكم عادي -2
: وىػ السقرػد في ىحا السقام ويسكغ تعخيفو بو ) خصاب هللا  حكم شرعي -3

 :  (2)الستعمق بالسكمف مغ حيث انو مكمف بو ( وفي ىحا التعخيف ثالث قيػد
القيج االول : خصاب هللا اذا التذخيع والحكع ال يكػن اال بخصاب هللا وكل - أ

صاب هللا كالمو خ (1)تذخيع مغ غيخه فيػ باشل قال تعالى : ) ان الحكع اال هلل (
 . (1)ذو المفع والسعشى وليذ ىػ السعشى بالشفذ بالسجخد عغ المفع والريغة

                                                           
(المصباحالمنٌرفًغرٌبالشرحالكبٌرالمؤلف:احمدبندمحمبنعلًالفٌومًثمالحموي(1

.145بٌروت,ص–هـ(الناشرالمكتبةالعلمٌة777,ابوالعباس)المتوفًنحو
مذكرةالشنمٌطًمذكرةفًاصولاللغةالمؤلف:دمحماالمٌنبندمحمالمختاربنعبدالمادر( (2

هـ(الناشر:مكتبةالعلوموالحكم,المدٌنةالمنورة,1333الجكنًالشنمٌطً)المتوفً:
م.2771الطبعةالخامسة,

3)  دمحم( البماء ابو الدٌن تمً : المؤلف المنٌر الكوكب علًشرح عبدالعزٌز بن احمد بن

م.1337-هـ1411هـ(الناشر:مكتبةالعبٌكان,الطبعةالثانٌة,372الفتوحً)المتوفً
.47/67(سورةٌوسف, (4
فًوجوبالحكمبماانزلهللاتعالى)اعالمالمولعٌن(عنربالعالمٌنالمؤلف:دمحمبن( (5

المتوفًابًبكربناٌوببنسعدشمس ( الجوزٌة تحمٌك:دمحم751الدٌنابنالمٌم ) هـ
 العلمٌة الكتب دار : الناشر , ابراهٌم –عبدالسالم , االولى الطبعة 1411بٌروت, -هـ

.,واضواءالبٌان:وهومنكتبتفاسٌرالمرانالكرٌم51-4/57م,عدداالجزاء1331
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 القيج الثاني : الستعمق بفعل السكمف خخج بو خسدة اشياء : - ب
 . (4)ما تعمق بحاتو سبحانو : نحػ قػلو تعالى ) شيج هللا انو ال الو اال ىػ ( -
 .(2)هللا ال الو اال ىػ الحي القيػم(ما تعمق برفو سبحانو : نحػ قػلو تعالى )  -
 . (2)ما تعمق بفعمو سبحانو : نحػ قػلو تعالى ) هللا خمق كل شيء ( -
 .(1)ما تعمق بحات السكمفيغ : نحػ قػلو تعالى ) ولقج خمقشاكع ثع صػرناكع( -
          . (1)ما تعمق بالجسادات : نحػ قػلو تعالى ) ويػم نديخ الجبال ( -

ا يذسل القػل واالعتساد والعسل والسػاد بالسكمف البالغ العاقل  وفعل السكمف ىا ىش
 الحاكخ غيخ السكخه .

القيج الثالث : مغ حيث انو مكمف بو خخج بحلظ خصاب هللا الستعمق بفعل - ت
 السكمف اال مغ حيث انو مكمف بو .

، فيحا خصاب مغ هللا تعالى متعمق بفعل السكمف فسغ  (6)) يعمسػن ما تفعمػن ( -4
 . (7)حيث انو الحفع يعمسػن وىحا ما يدسى بخصاب لمتكػيغ

 : امػروالخصاب الستعمق بفعل السكمف مغ حيث انو مكمف ال يخمػ مغ ثالث 
اوال: ان يخد فيو اقتزاء وشمي وىحا يسثل االقدام األربعة : الػاجب والسشجوب 

 وه .والسحخم والسكخ 

                                                                                                                                                                      

–16/ص7نمٌطً,الطبعةالثانٌة,الناشر:عدةدورنشرالعصرٌة,تألٌف:دمحماالمٌنالش
الجماعة173ص و اهلالسنة الفمهعند اصول وهومنمعالم الفمه اهوال كتابمعالم ,

الخامسة الطبعة , الجوزي ابن دار : الناشر , الجٌزانً حسن بن حسٌن دمحمبن المؤلف:
.336,337,473,474,ص1هـ,عدداالجزاء1427

11(سورةالعمران (1
.255(سورةالبمرة (2
.62(سورةالزمر (3
.11(سورةاالعراف (4
.47(سورةالكهف (5
.12(سورةاالنفطار (6
تٌمٌة (7 بن الحلٌم عبد بن العباساحمد ابو الدٌن تمً المؤلف: الفتاوي فتاوي مجموعة )

هـ(المحمك:عبدالرحمنبندمحمبنلاسم,الناشر:مجمعالملنفهد721الحرانً)المتوفً
؟112–1م,1335-هـ1416للطباعة,عامالنشر:
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 ثانيا : ان يخد في التعبيخ وىحا القدع الخامذ ألحكام التكميف : السباح .
ثالثا : ان يخد فيو اقتزاء وال تغيخ فيحا ىػ خصاب الػضع وذلظ بان يخد الخصاب 
بشرب الدبب او مانع او شخط او كػن الفعل رخرة او عديسة وغيخ ذلظ ويدسى 

ف فتبيغ بحلظ ان الحكع الذخعي قدسان : ما ورد باالقتزاء او التأخيخ خصاب التكمي
 حكع تكميفي وحكع وضعي .

اذ غيخ البعس عغ ىحا القيج بقػلو ) خصاب هللا الستعمق بأفعال السكمفيغ باالقتزاء 
 .(4)او التأخيخ او الػضع ( 

 ثانيا  : تعريف الحكم للتكليفي : 

 (.2) ىػ خصاب هللا الستعمق بأفعال السكمفيغ باالقتزاء او التخييخ

مغ ىحا التعخيف يطيخ لشا ان االحكام التي كمف بيا العبج خسدة : وىي الػاجب 
، خالفا الحشفية (2)والسشجوب والسحخم والسكخه ثع السباح ىحا عشج الجسيػر الستكمسيغ 

الحيغ فزمػا بعس ىحه االقدام حيث اصبحت االقدام عشجىع سبعة : فخض واجب 
 . (1)ومكخوه تشدييا ومباحومشجوب وحخام ومكخوه تحخيسا 

                                                           
1)  المؤلف: اللحام ابن مختصر ا( الحسنعلًبندمحمبنعباسابن ابو الدٌن عالء للحام

هـ(تحمٌك:د.دمحممظهربما,الناشر:جامعةالملن173البعلًالدمشمًالحنبلً)المتوفً
.57,صفحةالمؤلفابناللحام,1مكةالمكرمة,عدداالجزاء:–عبدالعزٌز

علًالشٌرازيابوسعٌدابوالخٌرناصرالدٌنالبٌضاوي:هوعبدهللابنعمربندمحمبن( (2
ناصرالدٌنالبٌضاوي)المتوفً: المؤلف: (,1216البٌضاويفمٌهشافعًمذهبً, هـ

المؤلف:عبدالرحٌمبنالحسنبنعلًاالسنويالشافعًابودمحم المنهاجمعنهاٌةالسول,
المتوفً ( الدٌن الكت772جمال دار الناشر: ) االولىهـ الطبعة , 1427بالعلمٌة -هـ

.37,ص1,صفحة)االسنوي(,ج1م,عدداالجزاء:1333
االسنوي:المؤلفعبدالرحٌمبنالحسنبنعلًاالسنويالشافعًابودمحمجمالالدٌن)( (3

باسلوم772المتوفً مجديدمحمسرور تحمٌك: ) الكتبالعلمًمطبوعهـ دار : الناشر ,
27)هوالجزءال1,عدداالجزاء:2773بخاتمة)كفاٌةالنٌة(البنالرفعة,سنةالنشر:

.1,32منمطبوعكفاٌةالنٌة(,ج
المرافًهوشهابالدٌنابوالعباساحمدابنابًالعالءادرٌسبنعبدالرحمنبنعبدهللا( (4

هـ(كامملمابعلومشتى614هـ,المتوف626ًصنهاجًالمصري,)ولدسنةبنٌلٌنال
كالفمهواالصولواللغةواالدبوعلمالمناظرةوالطبٌعٌات,تنمٌحالفصول:المؤلفابو

614العباسشهابالدٌناحمدبنادرٌسبنعبدالرحمنالمالكًالشهٌربالمرافً)المتوفً
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وسبب االختالف في القدسة ىػ اختالط وجية نطخ كل فخيق فالجسيػر مغ 
الستكمسيغ يعتسجون فعل السكمف الحي تعمق بو الحكع تبعا لشطختيع الى اقدام الحكع 
الحي تعمق بو االيجاب وىػ الػاجب والحي تعمق بو الشجم ىػ السشجوب والحي تعمق بو 

سحخم ىػ الحي تعمق بو الكخاىة ىػ السكخوه ىػ الحي يتعمق بو اإلباحة التحخيع وىػ ال
 . (4)ىػ السباح

 ثالثا : الفرض و الهاجب 

 الفرض

مغ فخضت الذيء ، وفخضو فخضا اوجبتو والدمت بو ، ويأتي الفخض بسعشى لغة :  
التقجيخ ) فيقال فخض القاضي الشفقة فخضا(  ، بسعشى قجرىا و الفخض كل شيء 

 .(2)فتػجبو عمى االندان بقجر معمػم و االسع الفخيزة  تعخضو

عخف الحشفية الفخض بانو ما عخف وجػبو بجليل قصعي مػجب لمعمع اصطالحا : 
 . (2)والعسل قصعا اما وجػبو بجليل ضشي فيػ الػاجب عشجىع

                                                                                                                                                                      

المحمك:طه الطبعةاالولىهـ( , المتحدة الفنٌة الطباعة الناشر:شركة , عبدالرؤوفسعد
,ابنلدامةروضةالناظرالمؤلف:ابن77,ص1م,عدداالجزاء1373-هـ1333

دمحم شعبان : تحمٌك , الحلبً الدمشمً ثم الممدسً الجمٌلً لدامة دمحمبن بن عبدهللا لدامة
,عدد1331–1413المكتبةالتدمرٌة,سنةالنشر:–ةالرٌاناسماعٌل,الناشر:مؤسس

السرخسً,اصولالسرخسًالمؤلف:احمدابن–216,ص1,رلمالطبعة2المجلدات
 المعرفة دار : الناشر , اللعة االسالمً الفمه لسم , السرخسً سهل عدد–ابً , بٌروت

نظامالدٌن,فواتحالرحموتالمؤلفعبددمحم.عبدالعلًبن111–117,ص2االجزاء
دار الناشر: الدٌندمحمالهالوياالنصارياللكندي,تحمٌك:عبدهللامحمودعمر, بننظام

.51–57,ص1,ج2772–1423الكتبالعلمٌة,سنةالنشر:
,موجودالمصدر.43,ص1االسنوي,نهاٌةالسول,ج( (1
لعرب:هومعجملغويعربًمنتصنٌفابنمنظوراالنصاري,لالالزركلًلسانا( (2

فًوصفالمعجمانمؤلفهجمعفٌهامهاتكتباللغةفكادٌغنًعنهاجمٌعا,المؤلف:ابن
.1,والمصباحالمنٌر:مصدرسابك,ص1237منظور,تارٌخالنشر:

,والمحصول:المؤلفابوعبدهللادمحمبن1,117اصولالسرخسً:موجودالمصدر( (3
عمربنالحسنبنالحسنالتمٌمًالرازيالملمببفخرالدٌنالرازيخطٌبالري)المتوفً

الناشر:مؤسسةالرسالة,676 الدكتورطهجابرفٌاضالعلوانً, (دراسةوتحمٌك: هـ
.1/113م,1337-هـ1411الطبعةالثالثة,
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 الفخض : ما ثبتو بجليل قصعي ال شبية فيو ويكفخ جاحجه ويعحب تاركو .

 بي دليل شمبو مغ الذارع شمبا جازما بجليل قصعي .الفخض : مات ابػ ت

 الهاجب 

 اي سقصت . (4): عبارة الدقػط قال هللا تعالى ) فاذا وجبت جشػبيا (لغة 

 :عخفو الفقياء 

عبارة عغ ما ثبت وجػبو بجليل فيو شبو العجم كخبد الػاحج وىػ ما يثاب بفعمو 
 وال يكفخ بو .ويدتحق بتخكو عقػبة لػال العحر حتى يطل جاحجه 

الػاجب في العسل : اسع لسا لدم عمة بجليل فيو شبية كغيخ الػاحج والقياس والعمع 
 السخرػص وااليو السؤولة كرجقو الفصخ ولألضحية .

الػاجب لحاتو : وىػ السػجػد الحي يسشع عجمو امتشاعا ليذ الػجػد لو مغ غيخ بل 
ا لحاتو وان كان لغيخه سسي مغ نفذ ذاتو فان كان وجػب الػجػد لحاتو سسي واجب

 واجبا لغيخه .

 واجب الػجػد : فيػ الحي يكػن وجػده مغ ذاتو وال يحتاج الى شيء اصال .

 الػاجب : ىػ ما يسجح فاعمو ويحم تاركو فيحا وجػده راجح عمى عجمو بالشدبة
 .لمذارع

الػاجب : وىػ ما شمب شارع فعمو عمى وجو حكع المدوم ىػ ما يسجح فاعمو ويحم 
 تاركو قرجا.

 
                                                           

.36(سورةالحج (1
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 لمبحث الثانيا

 خالف االصهليين في الفرض والهاجب

ام ىسا بسعشى  اختمف العمساء في بيان امخ الػاجب والخفس ىل ىسا لقصان متعابخان
واحج ؟ بعج اتفاقيع عمى كػن الصمب فييسا حتسيو فجسيػر يعج اتفاقيع عمى كػن 
متخادفان اذا الفخض ىػ الػاجب والػاجب ىػ الفخض ال فخق بيشيسا فالفعل السصمػب 

، والحشفية فخقػا بيغ (4)شمبا جازما فخض سػاء كان ثابتا بجليل قصعي ام بجليل ضشي 
فخض اعمى رتبة مغ الػاجب ان الفخض ما ثبت وجػبو بصخيق االمخيغ فقالػا ال

مقصػع بو بكتاب او سشة متػاتخة او اجساع ما ثبت وجػبو بغيخ ذلظ مغ األدلة كخبخ 
. ومبشى االختالف بيغ الفخيقيغ ىػ اختالف السعشى المغػي (2)الػاحج والقياس 

ولمتأثيخ والػجػب لمػاجب والفخض فالفخض يأتي في المغة بسعشى لمقصع ولمتقجيخ 
يأتي في المغة بسعشى لمدقػط والثبػت فسغ الحع معشى القصع والتأثيخ في الغخض 

 .(2)والدقػط في الػجػب اوجب التفاوت بيشيسا ىحا التأثيخ والقصع اكج مغ الدقػط 

ومالحع معشى التقجيخ والثبػت في الػجػب عشجىا متخادفيغ اذا السقجر لمثابت اعع ان 
 و ضشي .يثبت بقصعي ا

                                                           
1)  بنعلًبنٌوسف( اسحاقابراهٌم ابو المؤلف: الفمه فًاصول : الشٌرازيللتبصرة

دمشك,–هـ(المحمك:د.دمحمحسنهٌتو,الناشر:دارالفكر476الشٌرازي)المتوفً:
المحلًعلً:جمعالجوامعالمؤلف:34,ص1,عدداالجزاء1473الطبعةاالولى ,

هـ(الناشر:دارالكتبالعلمٌة,1257حسنبندمحمبنمحمودالعطارالشافعً)المتوفً
,ابناللحام:المواعدوالفوائد11,ص2الطبعة:بدونطبعةوبدونتارٌخ,عدداالجزاء
المؤلفابناللحامعالءالدٌنابوالحس نعلًبندمحمبنعباسالبعلًالدمشمًاالصولٌة,

هـ(المحمك:عبدالكرٌمالفضٌلً,الناشر:المكتبةالعصرٌة,الطبعة173الحنبلً)المتوفً
63,ص1م,عدداالجزاء:1333-هـ1427

,ابوبعلًالعدة,المؤلفابو6,مصدرسابكص117,ص1اصولالسرخس,ج( (2

نالحسٌنبندمحمبنخلفابنالفراء,المحمك:احمدبنعلًبنسٌرالمباركً,بعلًدمحمب
,االسنوي,نهاٌة376,ص2,ج3م,رلمالطبعة:1337-هـ1417سنةالنشر:
.6,مصدرسابكص46,ص1السول,ج

.1,مصدرسابك,ص317,ص2ابوبعلًالعدة,ج( (3
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 و قج احتج الجسيػر بأمػر مشيا : 

اراد بو اوجب ونػقر بان الحج ثبت  (4)قػلو تعالى ) فسغ فخض فييغ الحج ( - أ
 . (2)وجػبو بصخيق مقصػع بو فميحا اشمق عميو اسع الفخض

 .بخالفة وصػل العبج في الحج ونيتوويجاب بان الحج قج ثبت بصخيق مقصػع بو 
لػ كان الفخض ىػ ثابت بصخيق مقصػع لكغ التعخيف غيخ مانع مغ دخػل  - ب

( 2)غيخ الفخائس اذ يعبج ان تدسى الشػافل فخائس ألنيا تثبت بصخيق مقصػع بو 

و نػقر بان الفخض شخشيغ احجىسا تزسشو معشى الػجػب والثاني ثبػتو بجليل  ،
سل الذخط االول وىػ مقصػع بو الشػافل وانت ثبتت بصخق مقصع بو فأنيا لع تك

، واجيب عغ ىحا بانشا متفقػن معيع عمى ان الػاجب (1)تزسشيا معشى الػجػب 
مشو ما ثبت بجليل قصعي ومشو ثبت بجليل ضشي وبيحا فالسدالة مدألة اصصالح 

 .(1)وال مداحو في االصصالح
وقج ذكخ الغدالي بقػلو نحغ ال نفكخ ألقدام الػاجب الى مقصػع ومزشػن وال 

 . (6)في االصصالحات يعج مشيع السعانيحجخ 
 

                                                           
.137رة:سورةالبم( (1
.1,مصدرسابك,ص311,ص2ابوبعلًالعدة,ج( (2
الشٌرازي,للتبصرة,ص.1ص,سابكمصدر,314ص,2ج,العدةبعلًابو( (3

.1,مصدرسابكص34
البخاري,كشفاالسرار:.1ص,سابكمصدر,311ص,2ج,العدةبعلًابو( (4

هـ(,الناشر737المؤلفعبدالعزٌزبناحمدبندمحمعالءالدٌنالبخاريالحنفً)المتوفً
,ص2,ج4:دارالكتباالسالمٌة,الطبعة:بدونطبعةوبدونتارٌخ,عدداالجزاء:

372.
771الكافًالسبكً)المتوفً:السبكً,االبهاجشرحالمنهاج,تألٌف:علًبنعبد( (5

دار الناشر: الدكتوراحمدجمالوالدكتورنورالدٌنعبالجبار, (دراسةوتحمٌك: هـ
.55,ص1م,ج1335-هـ1416بٌروت,عامالنشر:–الكتبالعلمٌة

هـ(575ابوحامددمحمبندمحمالغزالًالطوسً)المتوفًالغزالً,المتصفى:الؤلف( (6

-هـ1413تحمٌك:دمحمعبدالسالمعبدالشافً,الناشر:دارالكتبالعلمٌة,الطبعةاالولى
م.1333
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تخريز الفخض بسثابو بصخيق مقصػع ال دليل عميو مغ جية الذخع وال مغ - ت
 :وقالػا ، ونػقر بان اىل المغة قج فخقػا بيشيا في العبارة(4)جية المغة فكان باشال 

الفخض عباره عغ التأثيخ والػجػب عبارة عغ الدقػط ولسا وجب التأثيخ ابمغ مغ 
 الدقػط جعمشا الفخض عبارة عغ ما ثبت مغ شخيق مقصػع كمسة ليكػن لو ميدة .

واجيب بان اختالف اسباب الػجػب وقػة بعزيا عغ بعس ال يػجب اختالف 
الذيئيغ في انفديع بجليل ثبػت الشػافل باألخبار الستػاتخة واخبار الحاد والكال 

 مشاوه .
لفخض يحتسل مغ السعاني ما ال ان لفع الػجػب اكج مغ لفع الفخض اذ لفع ا- ث

يحتسمو الػاجب اال تخى ان الفخض مدتعسل في التقجيخ كسا قال فخض الحاكع 
نفقة السخآة قجرىا ويدتعسل في االندال في قػلو تعالى ) ان الحي فخض عميظ 

عسل في البيان ومشو قػلو تعالى اي اندل كسا يدت (2)القخان لخادك الى معاد (
اي بيشاىا ويدتعسل في فخض الفخض و ىػ اذا حد  (2)ضشاىا(سػرة اندلشاىا وفخ )

شخفيو والػاجب ال يدتعسل اال معشى واحجا وىػ سقػشو عميو مغ قػليع وجب 
الحائط ووجبت الذسذ ، فكان احتسال لفع الفخض اكثخ مغ احتسال لفع الػاجب 

 . (1)وكان الثابت بصخيق مقصػع باسع لمػاجب احق مشو باسع لمغخض
جب اسع لسا يثاب عمى فعمو ويعاقب عمى تخكو والفخض اسع ليحا ايزا ان الػا- ج

فان كانا متداوييغ في ىحا السعشى لع يكغ الحجىسا ميدة الختالف اسسييسا كسا 
ان لمشجب والشقل كسا كان معشاىسا واحج وىػ ما يدتحق بفعمو لمثػاب لع يكغ 

في الثػاب والعقاب  الحجىسا ميده عمى االخخ ، نػقر بانو وان ساوى في الفخض

                                                           
.15سورةالمصص:( (1
.1سورةالنور:( (2
.1سورةالنور:( (3
–311,ص2,ابوبعلً:ج1,مصدرسابك,ص35الشٌرازي,التبصرة,ص( (4

.1,مصدرسابكص312
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، ويجاب عغ ذلظ بان ىحا  (4)فقج خالفو مغ وجو اخخ وىػ بثبػتو بصخيق مقصػع
 االمخ عائج الى مدائمة االصصالح.

 اما حجة الحنفية فيما يلي : 

، وقػلو تعالى ) سػره  (2)اوال: قػلو عد وجل ) فشرف ما فخضتع ( اي ما قجرتع
، ونػقر ىحا االستجالل بان اآلية  (1)قصعا قصعشا االحكام (2)اندلشاىا وفخضشاىا(

االولى يقرج بيا بيان ما يتحققو مغ السيج السدسى ، واالمخ ىشا ال يجب تشفيحه 
بصخيقة القصة بحيث يؤثع تاركو بل ربسا تعفػ السخآة عغ حقيا او يعفػ الخجل عغ 

ػر السشدلة حقو فال يؤذي شيء مغ ذلظ ، اآلية الثانية يقرج بيا بيان احكام تمظ الد
 لتتزح مجلػالتو لالمة .

ثانيا : المغة قج فخقت بيغ الفخض والػاجب فالفخض معشاه التقجيخ والقصع والػاجب 
اي سقصت عمى االرض فالسقصػع  (1)معشاه الدقػط قػلو تعالى ) فاذا وجب جشػبيا (

يعشي انو السقصػع عسا يغايخه مغ جشدو السذخوع او كػنو مقصػعا عغ احتسال ان ال 
يكػن ثابتا الن ثبػتو بجليل ال شبو فيو والسقجر بحيث ال يحتسل زيادة وال نقران 

 .(6)والذخع يعتسج المغة في االقخار واالحكام 

ب في المغة مرجر وجب بسعشى ثبت ولدم فيػ نػقر بأن تحقيق ىحا االمخ ان الػجػ 
غالب استعسال ، وبثبػت الذيء قج يكػن مقصػعا بو وقج يكػن مطشػنا ، واما 

                                                           
.1,مصدرسابكص313,ص2ابوبعلً,العدة,ج( (1
.1ص,سابكمصدر,317ص,2ج,العدةبعلًابو( (2
1سورةالنور:( (3
.6,مصدرسابك,ص117,ص1السرخسً,اصولالسرخسً,ج( (4
36سورةالحج:( (5
.17,مصدرسابكص371–377,ص2عبدالعزٌزالبخاري:كشفاالسرار,ج( (6
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الػاجب بسعشى سقط فسرجره الػجبة يقال : وجب وجبة اي سقط واما وجب بسعشى 
 . (4)حقق واضصخاب فسرجره وجبت فقط قالو ثعمب

يشاسب السقام ان يكػن بسعشى الدقػط ان  والػجػب ىشا معشاه الثبػت والمدوم وال
الفخض يقال معشاه لغة التقجيخ يقال فخض الذيء اي قجره وتقجيخ الذيء يكػن 

 مقصػعا او مطشػنا واما في الذخع معشاه الصمب .

فاذا قال الذارع : اوجبت الذيء او فخضتو فسعشاه شمبتو جازما ثع اوصل اليشا 
غ فالقصع بالحكع والطغ بو انسا يدػن مغ شخيق ، افاد القصع اال افاد الطبتػاتخ

 وصػل خبخ الذارع اليشا اما نفذ الخبخ فيػ ال يفيج ذلظ .

بعج ذكخ اراء العمساء واتزاح ان السدالة مدألة اصصالح اال انو يتختب عمييا بعس 
 االثار الفقيية .

ءة ثبت بجليل فالحشفية يقػلػن ان مغ تخك قخاءة القخان تبصل صالتو الن االمخ بالقخا
اما مغ تخك  (2)قصعي وارد في القخان وىػ قػلو تعالى ) فأقخأوا ما تيدخ مغ القخان (

الفاتحة بعيشيا ويقخا غيخىا في صالتو فال يبصل الن االمخ بيا ثبت بخبخ احادي 
 (2)مفيج لمطغ وقػلو صمى هللا عميو وسمع : ) ال صالة لسغ لع يقخا بفاتحو الكتاب (

 .  (1)ػن لشفي الرحة وقج يكػن لشفي الكسالفالشفي قج يك

                                                           
ابنمنظور:لسانالعربمادةوجب:وهودمحمبنمكرمبنعلًابوالفضلجمالالدٌن( (1

637ابنمنظوراالنصاري,)ولدفًشهرمحرمعام وتوفًفًشهر1232-هـ ,  م
م(1311-هـ711شعبانعلم

.27سورةالمزمل:( (2
ومسلمفًالصالة,بابفًاخرجهالبخاريفًالصالةالوجوبالمرانلألمامالمؤموم( (3

االبفاتحة جاءالصالة الفاتحةفًكلركعةوالترمذيفًالصالةبابما الصالةولراءة
الكتابولال:حسنصحٌحالنسائًفًاالفتتاحباباٌجابلراءةالفاتحة.

عالءالبزدوي,اصولالبزدويمعكشفاالسرار:المؤلفعبدالعزٌزبناحمدبندمحم( (4

هـ(الناشر:دارالكتاباالسالمًبدونطبعةوبدون737الدٌنالبخاريالحنفً)المتوفً:
.374,ص2,ج4تارٌخ,المحمك:عبدهللامحموددمحمعمر,عدداالجزاء:
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بخالف يخى الحشفية فان مغ تخك الفاتحة وقخا غيخىا فرالتو باشمة حيث ىي ركغ 
 . (4)مغ اركان الرالة

وقج استغخب بعس العمساء ىحه التفخقة بيحا االعتبار يتختب عميو يدػن الفعل ذو 
جيث وبالشدبة لشا مع الشبي حكستيغ مختمفتيغ بالشدبة لشا لمرحابي الحي روى الح

)صمى هللا عميو وسمع( فان الرحابي الحي روى الحجيث وبالشدبة لشا مع الشبي 
)صمى هللا عميو وسمع( واما بالشدبة لشا فيػ واجب ال تبصل الرالة بتخكو الن 
الخبخية ال تفيجنا عمسا بل ضشا واكثخ مغ ذلظ ان يكػن مختمف الحكع بالشدبة الى 

 يع فيػ عمى بعزيع فخض يبصل تخكو .الرحابة انفد

وعمى االخخيغ واجب غيخ مبصل تخكو وىحا غيخ معخوف في الذخيعة اإلسالمية فانو 
، ومغ ما يتخخج  (2)لع يعيج ان يتغيخ الحكع ويتبجل بالشدبة لذخريغ او اشخاص

عمى ىحه القاعجة مبشي االختالف فييا عغ االختالف فييا الفخض ما ثبت بقصع 
 ا ثبت ضشي مشيا :الػاجب م

: فالخكػع والدجػد اذ اوجبيا الجليل السقصػع وىػ  الطمأنينة في الركهع والدجهد- أ
، اما الصسأنيشة فقج اوجبت بخبخ (2)القخان الكخيع لقػلو تعالى )اركعػا واسججوا (

الػاحج وىػ حجيث السديء صالتو ، فالحشفية يقػلػن برحة الرالة لع يخكع 
وسجج ولع يصسئغ والسصمػب فقط ىػ مجخد السيالن ومجخد اصابة الجبية 

                                                           
1)  الجماعٌلً( دمحملدامة بن عبدهللااحمد الدٌن دمحمموفك المؤلفابو : المغنً لدامة ابن

,17لممدسًثمالدمشمًالحنبلًالشهٌربابنلدامة,الطبعة:بدونطبعة,عدداالجزاء:ا
ص1ج محًالدٌنبنشرفالنووي)415, المؤلفابوزكرٌا : النوويالمجموع , .

3هـ(الناشر:دارالفكر,الطبعةالكاملة,الناشرعددكبٌرمندورالنشر,ج676المتوفً
.ابنرشدالمجتهد:المؤلفابوالولٌددمحمبناحمدبنرشدالمرطبًالشهٌربابن215,ص

دارالحدٌث535رشدالحفٌد)المتوفً الناشر: ) الطبعة:بدونطبعةو–هـ , الماهرة
.173,ص1,ج4م,عدداالجزاء:2774-هـ1425بدونتارٌخ,النشر:

مهالمؤلفدمحمبنعفٌفًالباجوريالمعروفبالشٌخدمحمالخضري,الخضري:اصولالف( (2

.34,ص1363–1313الناشر:المكتبةالتجارٌةالكبرى,سنةالنشر:
77سورةالحج:( (3
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، بخالف غيخىع الرالة مغ لع يصسئغ باشمو اذىبت فخض مغ فخائس (4)لألرض
 . (2)الرالة 

ئف والصػاف قج ثبت بالقخان قػلو تعالى ) وليصػفػا بالبيت الصيارة مع الصػا- ب
، وقج  (1)، اما الصيارة فقج ثبتت بخبخ الػاحج ) خحوا عشي مشاسككع ( (2)العتيق(

فدخ )صمى هللا عميو وسمع( بفعمو انو اول ما بجا بو حيث قجم انو تػضأ ثع شاف 
 . (6)، فأجاز الحشفية الصػاف بجون شيارة (1)بالبيت
ف غيخىع حيث ذىبػا الى ان الصيارة شخط لرحة الصػاف فال يرح اال بخال
خالفػا اصصالحيع فاشمقػا الفخض و ، عمى ان الحشفية قج نقزػا اصميع  (7)بيا

                                                           
1)  ابنمسعود( الحمٌد بنعبد المؤلف:دمحمبنعبدالواحد ,شرحفتحالمدٌر, ابنالهمام

السٌواسًكمالالدٌن المتوفً: (  المعروفبابنالهمام دارالفكر,161, الناشر: ) هـ
.الكاسانً,بدائع377,ص1,ج17الطبعة:بدونطبعةوبدونتارٌخ,عدداالجزاء:

الصنائع:المؤلفابوبكربنمسعودالكاسانًالحنفًعالءالدٌن,المحمك:علًدمحممعوض
,عدد2773–1424د,الناشر:دارالكتبالعلمٌة,سنةالنشر:عادلاحمدعبدالموجو–

.433,ص1,ج2المجلدات:رلمالطبعة
بداٌة16,مصدرسابكتخرٌجهص577,ص1ابنلدامةالمغنً,ج( (2 ,ابنرشد,

ج , ص1المجتهد سابكتخرٌجهص116, مصدر الكتاب16,  الشٌرازيالمهذب: ,
بنعلًبنٌوسفالشٌرازي ابواسحاقابراهٌم المؤلف: الشافعً, االمام المهذبفًفمه

و76–75,ص1,ج3الكتبالعلمٌة,عدداالجزاء:هـ(الناشر:دار476)المتوفً
.33ص
23سورةالحج:( (3
سورةالحج:سبكتخرٌجه( (4
,والبهٌمً:المؤلفاحمدبنالحسٌن16فًالحج,مصدرسابكص(اخرجهالبخاري (5

,451لىجمادىاالو17بنعلًبنموسىالخراسانًالبٌهمًالمشهوربالبٌهمًتوفً هـ
,5,ج7هـ,عدداالجزاء:1475بٌروت,الطبعةاالولى,–الناشر:دارالكتبالعلمٌة

.16ص
.11,مصدرسابك,ص112,ص3الكسانً:بدائعالصنائع,ج( (6
شهاب ( (7 بنحمزة المحتاجالمؤلفشمسالدٌندمحمبنابًالعباساحمد نهاٌة الرملً:

هـ1474بٌروت,الطبعة:اخٌرة,–هـ(الناشر:دارالفكر1774الدٌنالرملً)المتوفً
المغنً,ج271,ص3,ج1م,عدداالجزاء:1314- ابنلدامة ,331,ص3,

,و16,مصدرسابكص232,ص1رشد,بداٌةالمجتهد,ج,ابن16مصدرسابكص
,37–33لدذكرهذهالفروعفًمبحثالزٌادةعلىالنصص
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عمى ما ثبت بقػليع عشج ذكخ فخائس الػضػء : وفخضو غدل الػجو وغدل 
 . (4)اليجيغ مع السخفقيغ ومدح ربع الخاس وغدل الخجميغ مع الكعبيغ

عمسا ان مدح ربع الخاس لع يثبت قصعا واشمق الػاجب عمى ما ثبت بقصعي 
وال  تجب اال عمى الحخ السدمع و قػليع وسبب وجػدىع ممظ )كقػليع عغ الدكاة 

 . (2)مقجار مػصػف لسالظ مػصػف (
وقػليع عغ الحج ) وال يجب اال مخه واحجه وقػليع وسبب وجػبو البيت / اضافتو 

والحج فخيزتان ثابتان بجليل قصعي وىحا انجل عمى شيء فإنسا  والدكاة (2)اليو(
يجل عمى اتفاق معشى الفخض والػاجب اذا استشج مشيع بعس االلفاظ فيخخجػن 

 عغ مرصمحيع و هللا اعمع.

 

 

 

 

 

 

                                                           
,مطابعالشعب,مصدرسبكتخرٌجه.5,ص1نهاٌةالمحتاج,ج( (1
بنعبدهللابنمولودبنمحمودبنمودودالموصلًوهوالشٌخاالمامابوالفضلعبدهللا( (2

 المتوفً: الحنفًالمذهب) ابنبلدجًالموصلً, بنمودودبنمحمود 613محمود -هـ
.126,ص1م(الناشر:دارالكتبالعلمٌة,ج1214

3)  المختارالبًالموصلًمودودبنمحمودبنمولودبنعبدهللا( التعلٌل الفضلاالختٌار

(منبداٌةهـ613:المتوفً),الموصلًبلدجًابنمحمودبنمودودبنمحمودبنعبدهللا
بنمولودبنعبدهللاكتابالحجالىنهاٌةكتابادبالماضً,دراسةوتحمٌكبواسطةبلدجً

.171,ص1,جمودودبنمحمود
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 المبحث الثالث

 اوجه الخالف في تعريف الهاجب والفرض عند الجمههر والحنفية

السرصمحات الفقيية الستعمقة باألحكام  يعج كل مغ الفخض والػاجب جدءا مغ
الذخعية ، وقج اختمف الجسيػر والحشفية في تعخيف ىحيغ السرصمحيغ ، وسشبيغ في 
ىحا السقال اوجو الخالف بيشيع في التعخيف وثسخة ىحا الخالف ، مع ذكخ بعس 
األمثمة عمى كل نػع عشج كل فخيق ، ذىب الحشفية الى التفخيق بيغ الػاجب والفخض 

قالػا ان الفخض ىػ كل ما ثبت بجليل او بصخيق مقصػع بو او ما كان داللتو قصعية ف
، واما الػاجب فيػ كل ما ثبت بجليل ضشي او ما كانت داللتو  (4)كالقخان واالجساع

ضشية كحجيث االحاد والقياس او ما كان مختمفا في وجػبو كػجػب السزسزة في 
 . (2)الػضػء

ىحا بان لفع الفخض يصمق عمى التقجيخ والقصع لقػلو  واستجل الحشفية عمى قػليع
اي ما قصعشا بو مغ احكام ومسا تججر اإلشارة  (2)تعالى) سػرة اندلشاىا وفخضشاىا (

،  (1)اليو ان الػاجب عشجىع يفيج المدوم كالفخض تساما ، اال ان تأثيخ الفخض اقػى 
تي يجب االعتقاد والعسل وبشاء عمى ما تقجم يكػن الفخض عشج الحشفية مغ االمػر ال

 بيا و يعج مشكخه كافخا .

اما بالشدبة لمجسيػر فيخون ان كل مغ الفخض والػاجب ليع ذات السعشى وقج جاءت 
عمى شكل لفطيغ ال لفع واحج مغ قبيل التخادف المفطي فقط ، كسا انيع لع يفخقػا بيغ 

                                                           
1)  بن( احمد بن محمود المؤلف: , علىاالصول الفروع تخرٌج المنالبالزنجانً, ابو

هـ(المحمك:د.دمحمادٌبصالح,656منالبشهابالدٌنالزنجانً)المتوفًمحمودابوال
الرسالة مؤسسة الثانٌة–الناشر: الطبعة الصفحات1331بٌروت, ,333,عدد صفحة

بتصرف,163
.1بتصرف,مصدرسابكص376ابوبعلًابنالفراء,العدةفًاصولالفمه,صفحة( (2
.1النور:سورة( (3
بتصرف.222محمودمحًدكوري:المطعٌةمناالدلةاالربعة,ص( (4
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ع بيغ تعخيف ، وتطيخ ثسخة التشػ (4)الفخض والػاجب في وجػب العسل واالعتقاد
الحشفية والجسيػر لمفخض والػاجب في ان الحشفية يقػلػن بتكفيخ مشكخ الفخض ولػ 
كان متأوال ألنو ثبت بجليل قصعي وال حاجو فيو لمتأويل ، واما مغ انكخ الػاجب فال 
يكفخ مع لدوم العسل بو كالفخض بخالف الجسيػر الحيغ يقػلػن بتكفيخ مشكخ كل مغ 

 . (2)الدػاءالفخض والػاجب عمى 

وباإلضافة الى ذلظ يخى الحشفية بصالن عسل السكمف في حال تخكو لمفخض كتخكو 
لمخكػع او الدجػد في الرالة وان ذمتو ال تبخأ اال باإلعادة ، واما مغ تخك واجب 
عشجىع كتخك قخاءة الفاتحة في الرالة فعسمو صحيح لكشو ناقز وعميو اعادة الرالة 

مع بخاء ذمتو ، بخالف الجسيػر الحيغ يخون بصالن العسل  ، وان لع يعج يكػن اثسا
 .(2)سػاء كان الستخوك فخضا ام واجبا

 تعريف الهاجب عند الحنفية والجمههر

 تعريف الهاجب عند الجمههر :

عخف الجسيػر الػاجب عمى انو االمخ الحي يثاب السكمف عمى فعمو ويعاقب عمى 
خيف الحخام والسكخوه والسباح ، اذ ال يثاب تخكو كالرمػات الخسدة ، فخخج بيحا التع

السكمف عمى فعميا كسا خخج مشو السشجوب الن السكمف يثاب عمى فعل السشجوب اال 
 . (1)انو ال يعاقب عمى تخكو

                                                           
مرٌمدمحمصالحالظفٌري:مصطلحاتالمذاهبالفمهٌةواسرارالفمهالمرموزفًاالعالم( (1

.31واآلراءوالكتبوالترجمات,ص
بتصرف.372–371)الوجٌزفًاصولالفمهاالسالمً(,صابودمحمالزحٌلً( (2
11شمسالدٌنالماردٌنً,االنجمالزهراتعلىحلالفاظالولاتفًاصولالفمه,ص( (3

بتصرف.13–
23عبدالكرٌمالنملة,الجامعلمسائلاصولالفمهةتطبٌماتهاعلىالمذهبالراجح,ص( (4

بتصرف.
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وقيل ىػ الحي البج مغ فعمو وال يجػز تخكو الى غيخ بجل وىػ ايزا ما ال يجػز 
تعخيف الػاجب انو ما ال يجػز  تخكو مغ غيخ عدم عمى فعمو وقج ذكخ الفقياء في

 . (4)اخخاجو عغ وقتو مغ غيخ عحر وان فعل السكمف ذلظ يعج عاصيا

 تعريف الهاجب عند الحنفية : 

عخف الحشفية الػاجب او االيجاب بانو ما شمب الذارع فعمو شمبا جازما بجليل 
، او ما كان داللتو ضشية كرجقة الفصخ بحيث ال يكفخ جاحجه وال يفدق مغ  (2)ضشي

 .(1)، والسقرػد بالجليل الطشي ما كان فيو شبية كخبخ واحج (2)تخكو استخفافا

 تعريف الفرض عند الحنفية والجمههر

لع يفخقػا  (1)عخف الجسيػر الفخض كتعخيفيع لمػاجب النيسا اسسان لسعشى واحج 
 . (6)في الحجبيشيسا اال 

بيشسا عخف الحشفية الفخض عمى انو كل ما شمب الذارع فعمو مغ السكمف شمبا 
  (8)، كالرالة والدكاة (7)جازما بجليل قصعي الثبػت والجاللة

 

 

                                                           
بتصرف,مصدرسابك,167–153بعلًابنالفراء,العدةفًاصولالفمه,صابو( (1

.1ص
,مصدرسابكص167–153دمحمالزحٌلً:الوجٌزفًاصولالفمهاالسالمً,ص( (2

22.
بتصرف.113,المهذبفًعلماصولالفمهالممارن,صالنملةعبدالكرٌم( (3
.113زنز:موسوعةالمواعدالفمهٌة,صدمحمصدلًالبو( (4
بتصرف.17ابوالمنذرالمنٌاوي,التمهٌدشرحمختصراالصولمنعلماالصول,ص( (5
بتصرف.3عطٌةبندمحمسالم:شرحاالربعٌنالنووٌة,ص( (6
بتصرف.35وزارةاالولافوالشؤوناالسالمٌةالفمهٌةالكوٌتٌة,ص  ((7
بتصرف.377الزحلً:الوجٌزفًاصولالفمهاالسالمً,صدمحم( (1
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 الخاتمة

ىع الشقاط التي ضيخت لي مغ الحسج هلل الحي يدخ لي اتسام ىحا البحث واذكخ ا 
 : خاللو

السشع ومشو القزاء حكع ألنو يسشع مغ غيخ ان تعخيف الحكع الذخعي : ىػ  -4
 السقتزى بو.

تعخيف الحكع التكميفي : وىػ خصاب هللا الستعمق بأفعال السكمفيغ باالقتزاء  -2
 والتخييخ .

تعخيف الغخض : ىػ ما ثبت بجليل قصعي ال شبية فيو ويكفخ جحجه ويعحب  -2
 تاركو .

لمدوم وىػ ما يدسح تعخيف الػاجب ىػ ما شمب الذارع فعمو عمى وجو الحكع وا -1
 فاعمو ويحم تاركو قرجا .

 اختالف العمساء في وصيو الفخض والػاجب عغ قػليغ : -1
 االول : انيسا متخادفان .

الثاني : الحي وجب اليو الحشفية ان الفخض ما ثبت بجليل قصعي ، وان الػاجب 
 ما ثبت بجليل ضشي .

ػب سجػد التالوة بسا اختمفػا في سجػد التالوة :  استجل الجسيػر عمى عجم وج -6
 صح عغ عسخ ) رضي هللا عشو ( قخا يػم الجسعة عمى السشبخ سػره الشسل .

وفي صالة الػتخ استعسل الجسيػر القائمػن بعجم وجػب صالة الػتخ بحجيث   -7
 عمي )رضي هللا عشو ( يخفعو الى ) رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع (

، ومشو الحشفية : األضحية  في األضحية ذىب الجسيػر الى سشيو األضحية  -8
 واجبة وليدت بفخض .
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 المرادر :

 774:   الستػفي)  الدبكي الكافي عبج بغ عمي:  تأليف،  السشياج شخح االبياج .4
،  الجبار عب الجيغ نػر الجكتػر و جسال احسج الجكتػر:  تحقيق و دراسة(  ىـ
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 محسػد بغ مػدود بغ محسػد بغ عبجهللا الفزل السختار: ابي التعميل االختيار .2

 نياية الى الحج كتاب بجاية مغ(  ىـ 682:  الستػفي، )  السػصمي بمججي ابغ
 محسػد بغ مػلػد بغ عبجهللا بمججي بػاسصة تحقيق و دراسة،  القاضي ادب كتاب

 . 4ج،  مػدود بغ
 جسال دمحم ابػ الذافعي االسشػي  عمي بغ الحدغ بغ عبجالخحيع السؤلف: االسشػي  .2

 الكتب دار: الشاشخ، باسمػم سخور دمحم مججي:  تحقيق( ىـ 772 الستػفي) الجيغ
 . 2009:  الشذخ سشة،  الخفعة البغ( الشية كفاية)  بخاتسة مصبػع العمسي

 عالء دمحم بغ احسج بغ عبجالعديد السؤلف:  االسخار كذف مع البددوي  اصػل .1
 بجون  االسالمي الكتاب دار:  الشاشخ(  ىـ 720: الستػفي) الحشفي البخاري  الجيغ
 .2ج، 1: االجداء عجد، عسخ دمحم محسػد عبجهللا: السحقق،  تاريخ وبجون  شبعة

 االسالمي الفقو قدع،  الدخخدي سيل ابي ابغ احسج:  السؤلف الدخخدي اصػل .1
 . 2 االجداء عجد،  بيخوت – السعخفة دار:  الشاشخ،  المعة

،  الخزخي  دمحم بالذيخ السعخوف الباجػري  عفيفي بغ دمحم السؤلف الفقو: اصػل .6
 .4969 – 4289:  الشذخ سشة،  الكبخى  التجارية السكتبة:  الشاشخ

 دمحم:  تأليف،  العرخية الكخيع القخان تفاسيخ كتب مغ ىػ و:  البيان اضػاء .7
 . نذخ دور عجة:  الشاشخ،  الثانية صبعةال،  الذشقيصي االميغ
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،  الجيغ عالء الحشفي الكاساني مدعػد بغ بكخ ابػ السؤلف:  الرشائع بجائع .8
 الكتب دار:  الشاشخ،  السػجػد عبج احسج عادل – معػض دمحم عمي:  السحقق
 .4ج،  2 الصبعة رقع:  السجمجات عجد،  2002 – 4121:  الشذخ سشة،  العمسية

 الخيخ ابػ سعيج ابػ الذيخازي  عمي بغ دمحم بغ عسخ بغ عبجهللا ىػ:  البيزاوي  .9
 البيزاوي  الجيغ ناصخ:  السؤلف،  محىبي شافعي فقيو البيزاوي  الجيغ ناصخ

 .(  ىـ 4286:  الستػفي)
 ابػ محسػد بغ احسج بغ محسػد:  السؤلف االصػل:  عمى الفخوع تخخيج .40

 اديب دمحم. د:  السحقق(  ىـ 616 الستػفي)  الدنجاني الجيغ شياب السشاقب
 . 4298 الثانية الصبعة،  بيخوت – الخسالة مؤسدة:  الشاشخ، صالح

 4210 الستػفي)  الذافعي العصار محسػد بغ دمحم بغ حدغ:  الجػامع جسع .44
 عجد،  تاريخ بجون  و شبعة بجون :  الصبعة،  العمسية الكتب دار:  الشاشخ(  ىـ

 . 2 االجداء
 ثع السقجسي الجسيمي قجامة بغ دمحم بغ عبجهللا قجامة ابغ: الشاضخ روضة .42

 – الخيان مؤسدة:  الشاشخ،  اسساعيل دمحم شعبان:  تحقيق،  الحمبي الجمذقي
 . 2 السجمجات عجد،  4998 – 4149:  الشذخ سشة،  التجمخية السكتبة

 عمي عبجالعديد بغ احسج بغ دمحم البقاء ابػ الجيغ تقي:  السشيخ الكػكب شخح .42
 ىـ 4148،  الثانية الصبعة،  العبيكان مكتبة:  الشاشخ( ىـ972 الستػفي) الفتػحي

 . م 4997 -
 الديػاسي مدعػد ابغ الحسيج عبج بغ عبجالػاحج بغ دمحم: القجيخ فتح شخح .41

،  الفكخ دار:  الشاشخ(  ىـ 864:  الستػفي)   اليسام بابغ السعخوف،  الجيغ كسال
 .4ج،  40:  االجداء عجد،  تاريخ بجون  و شبعة بجون :  الصبعة
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،  الفخاء ابغ خمف بغ دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بعمي ابػ السؤلف : العجة .41
، م 4990 - ىـ 4140:  الشذخ سشة،  السباركي سيخ بغ عمي بغ احسج:  السحقق

 . 2ج،  2:  الصبعة رقع
 االنراري  اليالػي  دمحم الجيغ نطام بغ دمحم عبج السؤلف الخحسػت: فػاتح .46

 سشة،  العمسية الكتب دار:  الشاشخ،  عسخ محسػد عبجهللا:  تحقيق،  المكشجي
 . 4ج،  2002 – 4122:  الشذخ

:  الستػفي) الذيخازي  يػسف بغ عمي بغ ابخاهيع اسحاق ابػ: الفقو اصػل في .47
 الصبعة،  دمذق – الفكخ دار:  الشاشخ،  ىيتػ حدغ دمحم. د:  السحقق(  ىـ 176

 . 4 االجداء عجد،  4102 االولى
 العالسيغ رب عغ(  السػقعيغ اعالم)  تعالى هللا اندل بسا الحكع وجػب في .48

)  الجػزية القيع ابغ الجيغ شسذ سعج بغ ايػب بغ بكخ ابي بغ دمحم:  السؤلف
 – العمسية الكتب دار:  الشاشخ،  ابخاهيع عبجالدالم دمحم: تحقيق( ىـ 714 الستػفي
 .14-10/  1 االجداء عجد،  م 4994 - ىـ 4144،  االولى الصبعة،  بيخوت

 بغ دمحم بغ عمي الحدغ ابػ الجيغ عالء المحام :ابغ االصػلية والفػائج القػاعج .49
، الفزيمي عبجالكخيع: السحقق( ىـ802 الستػفي) الحشبمي الجمذقي البعمي عباس
 .4: االجداء عجد، م4999-ىـ4120 الصبعة، العرخية السكتبة: الشاشخ

 دار:  الشاشخ،  الجيداني حدغ بغ حديغ بغ دمحم: الفقو اىػال معالع كتاب .20
 . 4 االجداء عجد،  ىـ 4127 الخامدة الصبعة،  الجػزي  ابغ
 البخاري  الجيغ عالء دمحم بغ احسج بغ العديد عبج السؤلف:  االسخار كذف .24

 بجون :  الصبعة،  االسالمية الكتب دار:  الشاشخ( ،  ىـ 720 الستػفي)  الحشفي
 . 2ج،  1:  االجداء عجد،  تاريخ بجون  و شبعة

 . 4290:  الشذخ تاريخ،  مشطػر ابغ:  العخب لدان .22
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 ىـ 101 الستػفي)  الصػسي الغدالي دمحم بغ دمحم حامج ابػ الؤلف:  السترفى .22
 الصبعة،  العمسية الكتب دار:  الشاشخ،  الذافي عبج عبجالدالم دمحم:  تحقيق( 

 . م 4992 - ىـ 4142 االولى
 رشج بابغ الذييخ القخشبي رشج بغ احسج بغ دمحم الػليج ابػ السؤلف:  السجتيج .21

 بجون :   الصبعة،  القاىخة – الحجيث دار:  الشاشخ(  ىـ 191 الستػفي)  الحفيج
 .4ج،1: االجداء عجد، م 2001 - ىـ 4121:  الشذخ، تاريخ بجون  و شبعة

( ىـ676 الستػفي)  الشػوي  شخف بغ الجيغ محي زكخيا ابػ السؤلف:  السجسػع .21
 . 2ج،  الشذخ دور مغ كبيخ عجد الشاشخ،  الكاممة الصبعة،  الفكخ دار:  الشاشخ

 تيسية بغ الحميع عبج بغ احسج العباس ابػ الجيغ تقي:  الفتاوي  فتاوي  مجسػعة .26
:  الشاشخ،  قاسع بغ دمحم بغ عبجالخحسغ:  السحقق(  ىـ 728 الستػفي)  الحخاني
 م. 4991 - ىـ 4146:  الشذخ عام،  لمصباعة فيج السمظ مجسع

 التسيسي الحدغ بغ الحدغ بغ عسخ بغ دمحم عبجهللا ابػ السؤلف:  السحرػل .27
 تحقيق و دراسة(  ىـ 606 الستػفي) الخي  خصيب الخازي  الجيغ بفخخ السمقب الخازي 

،  الثالثة الصبعة،  الخسالة مؤسدة:  الشاشخ،  العمػاني فياض جابخ شو الجكتػر: 
 م.4997 - ىـ 4148

 بغ دمحم بغ عمي الحدغ ابػ الجيغ عالء المحام ابغ:  المحام ابغ مخترخ .28
،  بقا مطيخ دمحم. د:  تحقيق( ىـ 802 الستػفي)  الحشبمي الجمذقي البعمي عباس
 4:  االجداء عجد،  السكخمة مكة – العديد عبج السمظ جامعة:  الشاشخ

 بغ السختار دمحم بغ االميغ دمحم:  المغة اصػل في محكخة الذشقيصي محكخة .29
 و العمػم مكتبة:  الشاشخ(  ىـ 4292:  الستػفي)  الذشقيصي الجكشي عبجالقادر

 . م 2004،  الخامدة الصبعة،  السشػرة السجيشة،  الحكع
 ثع الفيػمي عمي بغ دمحم بغ احسج:  الكبيخ الذخح غخيب في السشيخ السرباح .20

 بيخوت. – العمسية السكتبة الشاشخ(  ىـ 770 نحػ الستػفي)  العباس ابػ،  الحسػي 
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 الجساعيمي قجامة دمحم بغ احسج عبجهللا الجيغ مػفق دمحم ابػ السؤلف:  السغشي .24
 عجد،  شبعة بجون :  الصبعة،  قجامة بابغ الذييخ الحشبمي الجمذقي ثع السقجسي
 . 4ج،  40:  االجداء

 الذافعي االسشػي  عمي بغ الحدغ بغ عبجالخحيع: الدػل نياية مع السشياج .22
 الصبعة،  العمسية الكتب دار:  الشاشخ(  ىـ 772 الستػفي)  الجيغ جسال دمحم ابػ

 . 4:  االجداء عجد،  م 4999 - ىـ 4120 االولى
 يػسف بغ عمي بغ ابخاهيع اسحاق ابػ: الذافعي االمام فقو في السيحب .22

 .4ج،  2: االجداء عجد، العمسية الكتب دار: الشاشخ( ىـ 176 الستػفي) الذيخازي 
 حسدة بغ احسج العباس ابي بغ دمحم الجيغ شسذ السؤلف السحتاج: نياية .21

 الصبعة،  بيخوت – الفكخ دار:  الشاشخ( ىـ 4001 الستػفي)  الخممي الجيغ شياب
 . 2ج،  8:  االجداء عجد،  م 4981 - ىـ 4101،  اخيخة: 

 


