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  جامعة أم القرى-األستاذ املشارك بقسم الشريعة 

א
قاعدة ختصيص العموم بالعرف والعادة من قواعد أصول الفقـه العظيمـة ، واخلـالف               

والفقهاء مـن أتبـاع     ظاهر فيه بني احلنفية واجلمهور ، لكنه يف احلقيقة خالف بني اجلمهور             ال
وقد حاولت  .  ، وهو خالف خفي مل يتعرض لذكره إال قلة قليلة من أهل العلم              املذهب الواحد 
 مجع أقوال الفقهاء واألصوليني على حد سـولء ، لتـداخل           - مستعيناً باهللا    -يف هذا البحث    

، مبيناً الفرق بينهما ، حمرراً موضع       “ العادة حمكمة   ” : قاعدة بالقاعدة الفقهية الشهرية     هذه ال 
الرتاع ، مرجحاً الصحيح من هذه األقوال ، ذاكراً الضوابط والقيود اليت جيب مراعاا عنـد                

  .  العمل ذه املسألة 
  :وقد جعلت البحث مشتمالً على مخسة مباحث هي 

  .ادة يف اصطالح الفقهاء واملتكلمني  حد العرف والع- ١
  . تصوير املسألة وبيان موضع الرتاع - ٢
  . مذاهب العلماء يف املسألة وأدلتهم ومناقشتها - ٣
  . خمالفة الفقهاء هلذا األصل ، أسبابه ، وبيان الراجح يف املسألة - ٤
  . اآلثار الفقهية هلذه املسألة وضوابطها - ٥
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

א
احلمد هللا على نعمه الظاهرة والباطنة ، والصالة والسالم األمتَّان األكمالن علـى معلـم               

  .الناس اخلري ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  :أما بعد 

فمن القواعد العظيمة اليت اعتىن بتحقيقها وبياا ، األصوليون والفقهاء على حد سواء ،              
، قاعدةٌ أشهر من أن تعرف ، يكاد جيمع العلماء علـى            “العادة حمكمة والعرف قاض     ” : ةقاعد

   .)١(اعتبارها والعمل ا

: األعراف   [  خذ العفو ، وأمر بالعرف       : استدل العلماء على اعتبارها بقوله تعاىل       
   .)٢(“ حسن ما رآه املؤمنون حسناً فهو عند اهللا”  : - ال يصح مرفوعاً -، وحبديٍث  ] ١٩٩

: يف القرآن حنو قوله تعاىل      ) املعروف  ( ظ  ـوكل ما تكرر من لف    ” :  )٣(يقول ابن النجار  
    وعاشروهن باملعروف  ]   فاملراد ما يتعارفه الناس يف ذلك الوقت ، من           ] ١٩٠: النساء ،

  .يه مث ساق من األمثلة والشواهد من القرآن والسنة على ما ذهب إل )٤(“مثل ذلك األمر 

 أبياتاً كان يترنم ـا      ومن مجيل ما يرويه أهل األدب عن اإلمام علي رضي اهللا تعاىل عنه            
  :قائالً

ــرةٌ ــارم أخـــالق مطَهـ  إنّ املكـ
  

ــا      ــدين ثانيه ــا وال ــلُ أولُه  فالعق
  

ــا  ــم راِبعه ــا واِحللْ ــم ثالثُه  والِعلْ
  

ــاِديها   س فــر ها والعــس ــود خاِم  واجلُ
  

ــاِب ــر س ــاوالِب ــصبر ثاِمنه  عها وال
  

 )٥(والــشكْر تاِســعها والْلِّــني عاِشــيها  
  

:  )٦(وحسبك أن هذه القاعدة جرت جمرى النطق يف كثري من املواضع ، يقول ابن القيم              
 من الشواهد واألمثلـة   وساق )٧(“.. وقد أجرى العرف جمرى النطق يف أكثر من مئة موضع           ” 
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  .ما شاء اهللا له أن يسوق 

ذا كله بين ، لكن اخلالف وقع بني أهل العلم يف قدرة هذه القاعدة على التسلط على                 ه
  .عمومات الشرع ختصيصاً ، وعلى إطالقاته تقييداً 

 بعد اتفاقهم على جواز التخـصيص بـالعرف         -خالف ، ظاهره بني اجلمهور واحلنفية       
أصحاب املذهب الواحد ، فـإن       لكنه يف احلقيقة خالف بني األصوليني والفقهاء من          -القويل  

الفقهاء ارتضوا ألنفسهم مذهباً خيالف ما ذهب إليه األصوليون ، كما ستقف عليـه يف هـذا                 
  .البحث إن شاء اهللا تعاىل 

ــاس   ــن الن ــثرياً م ــرين -مث إن ك ــيما املعاص ــدة  - الس ــني قاع ــون ب    خيلط
عدة عن عقاهلا غري متـأمثني      ، واملسألة اليت حنن بصددها ، فيطلقون تلك القا        ) العادة حمكمة   ( 

مبعارضة عمومات الشرع فتجرأوا على النصوص ختصيصاً وتقييداً ، مع أن هـذه القاعـدة ال             
  .تتسلط على العمومات إال بضوابط وشروط 

 مجع أقوال الفقهاء واألصوليني ، حمـرراً        - مستعيناً باهللا    -وقد حاولت يف هذا البحث      
ومسألة البحث الـيت    ) العادة حمكمة والعرف قاض   (  قاعدة   زاع ، مبيناً الفرق بني    ـموضع الن 

، مرجحاً الصحيح من هذه األقوال ، مورداً حتقيقات الفقهاء واألصوليني على حد             حنن بصددها 
  .سواء 

فهذا جهد املقلِّ ، فأسأله تعاىل أن يغفر زالّيت ، وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،                 
  .إنه مسيع جميب 

אא
א א א א א

ــرف    ــذكر الع ــواء ب ــد س ــى ح ــان عل ــل البي ــول وأه ــل األص ــين أه   ع
والعادة ، فسطروها يف سياق تقسيمهم حلقيقة اللفظ بالنظر إىل الواضع ، فقـسموها ثالثـة                

  :)٨(أقسام
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لحيوان املفترس ، والدابة    وهي ما وضعها واضع اللغة كاألسد ل      : احلقيقة اللغوية   : األول  
  .لكل ما يدب على وجه األرض 

وهي ما وضعها الشارع ، كالصالة لألركان املعهودة ، حيث          : احلقيقة الشرعية   : الثاين  
  .نقلها الشارع من املعىن اللغوي وهو الدعاء إىل العادة املخصوصة 

 -عها األصـلي    وهي ما نقلها أهل العرف ، من موضـو        : ة  ــاحلقيقة العرفي : الثالث  
  : إىل غريه بعرف االستعمال ، وهي أيضاً تنقسم إىل قسمني -وهو اللغة 

والناقل فيها هم أهل العرف العام من مجيع الطوائـف ، وال خيـتص              :  عرفية عامة    -أ  
كل :  وهو   -نقلها أهل العرف العام من معناها األصلي        ) الدابة  ( بطائفة دون طائفة ، كلفظ      

  .ذوات احلوافر كالفرس واحلمار والبغل :  إىل ما تعارفوا عليه وهو - ما يدب على األرض
وهم طائفة خمصوصة ينتسبون    . والناقل هنا هم أهل العرف اخلاص       :  عرفية خاصة    -ب  

. كتخصيص النحويني للمبتدأ واخلرب والفاعل واملفعول باصـطالحهم         . لفن أو حرفة أو حنوها      
  .لقلب كذلك باصطالحهم وختصيص األصوليني للنقض والكسر وا

ولألصوليني خالف على وجود العرفية العامة ، مع اتفاقهم على وجود اخلاصة ، ضربت              
   .)٩(عنه صفحاً لضعفه ، وقلة من منع وجوده

أما العناية بالعرف والعادة من حيث كوا داللة مستقلة ، جتري جمرى النطق يف كثري من                
  :لصة فحدوا العرف فقالوا املسائل ، فهي صناعة فقهية أصولية خا

“ له علي ألف عرفاً     ” : هو املعروف ، ضد النكرة واسم من االعتراف ، ومنه قوله            : لغة  
  . )١٠(أي اعترافاً ، وهو تأكيد

   .)١١(“ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع بالقبول ” : واصطالحاً 
  .ا عاد عليه الناس مرة بعد مرةمن العود، وهو م: فلغة: أما العادة 

  . )١٢(تعود الشيء وعاده ، أي صار له عادة: يقال 
لعقول وعادوا إليه مـرة بعـد       ما استمر الناس عليه على حكم ا      ” : الحاً  ـــواصط

  .)١٣(“أخرى
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 بني الفقهـاء    - إال فرقاً اصطالحياً للحنفية سيأيت بيانه        -وليس بني العرف والعادة فرق      
  .واألصوليني 

العـادة حمكمـة والعـرف     : ( ة  لذلك يعبرون عنه بكال اللفظني ، ومنه القاعدة الشهري        
   .)١٥( أعاد تعريف العادة عند الكالم على العرف ، وعطفه عليه)١٤(، بل إن اجلرجاين) قاضي

  : من حيث كونه داللة إىل قسمني - أو العادة -وقسم األصوليون العرف 

عتاده الناس من إطالق بعض األلفاظ على بعض املعاين ،          وهو ما ا  : عرف قويل   : األول  
  .كالدابة للحمار ، والغائط للنجو ، وغري ذلك مما جرت العادة بأنه يستعمل يف غري مسماه 

عرف عملي ، وهو ما اعتاده الناس من أعمال أو أفعال حىت يصري هذا العمـل                : الثاين  
 أو كاملهجور ، كمن حلف ال يأكل رأساً ،          حقيقة عرفية فيه ، ويكون األصل اللغوي مهجوراً       

أو بيضاً ، فلفظ الرأس والبيض يطلق على كل ما هو معتاد وغري معتاد ، لكن أهـل العـرف                    
خصوه برؤوس األنعام ، وبيض الدجاج والوز ، فال يدخل رأس احلمار أو بيض احلمام ، فهذه                 

   .)١٦(عادة راجعة إىل الفعل

ق ذكـره عرفـاً قوليـاً يف        عرف القويل ، وعد ما سـب      قسيماً آخر لل   )١٧(وجعل القرايف 
وهو أدقها على الفهم وأبعدها عن التفطن ،        ” : ، وقسيمه ما كان يف املركبات فقال        املفردات

وضابطها أن يكون شأن الوضع العريف تركيب لفظ مع لفظ ، يشتهر يف العرف تركيبـه مـع                  
  : غريه وله مثل 

ــدها  ــاىل  : أح ــه تع ــو قول ــت : + حن ــاتكم  حرم ــاتكم وبن ــيكم أمه   " عل
   ] .٢٣: النساء [ 

ــاىل   ــه تع ــر    : + وكقول ــم اخلرتي ــدم وحل ــة وال ــيكم امليت ــت عل   " حرم
ل إمنا حتسن إضافتهما لغة لألفعال دون األعيان ، فذات امليتة           ــفإن التحرمي والتحلي   ] ٣٠: املائدة  [ 

اسب هلا ، كاألكل للميتـة ،   ا هو املنهي حرام مبا هي ذات ، بل بفعل يتعلق: ال ميكن العريف أن يقول    
  .، وحلم اخلرتير ، والشرب للخمر ، واالستمتاع لألمهات ومن ذكر معهن والدم
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أال وإن دماءكم وأموالكم وأعراضـكم      ” : ومن هذا الباب قوله عليه الصالة والسالم        
ـ  )١٨(“.... عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هـذا يف شـهركم هـذا        راضواألع

أال وإنَّ سفك دماءكم وأكـل  : ، بل هي أفعال تضاف إليها ، فيكون التقدير          واألموال ال حترم  
  .أموالكم ، وثلب أعراضكم عليكم حرام 

وعلى هذا املنوال مجيع ما يضاف إىل األفعال ويركب معها ، فإذا ركب مع الـذوات يف                 
وضوعاً يف العرف للتعبري    العرف ، صار هذا التركيب اخلاص وهو تركيب احلكم مع الذوات م           

ال املضافة لتلك الذوات وليس كل األفعال ، بل فعل خاص مناسب لتلك             ـبه عن حترمي األفع   
  . )١٩(“الذوات 

  . ومل أجده عند غريه - رمحه اهللا -وهذا التفصيل هو من بديع استنباطات القرايف 
لهم إال ما اصـطلح     ويف اجلملة ليس مثة فرق بني العرف والعادة يف اصطالح اجلمهور ال           

  . )٢٠(عليه احلنفية من جعلهم العادة هي العرف العملي ، فيجعلون العادة قسيماً للعرف القويل
ولعلهم راعوا املعىن اللغوي للعادة ، ملا فيه من املعاودة والتكرار واالستمرار ، فكان أدلّ               

  .العرف العملي : على املراد من قوهلم 
من حيث كونه داللة ، هو حرف املسألة ومدار البحث يف           وهذا التقسيم للعرف والعادة     

  .القاعدة اليت حنن بصددها فاستصحبه وكن منه على ذكر 
، حىت بني    )٢١( فخر اإلسالم البزدوي   - فيما أعلم    -ومثَّة فرق آخر للمسألة ، انفرد ا        

يف باب مجلة ما    احلنفية أنفسهم ، حني فرق بني داللة العادة ، وداللة االستعمال ، وذكر ذلك               
   .)٢٢(“.... وهو مخسة أنواع قد تترك بداللة االستعمال والعادة ” : تترك به احلقيقة فقال 

  .مث اختلف الشراح يف توجيه كالم الشيخ حني عطف العادة على االستعمال 
نقـل  : املراد من االستعمال    : مها مترادفان ، والعطف عطف بيان وتفسري وقيل         : فقيل  
موضوعه األصلي إىل معناه اازي شرعاً حىت غلب استعماله فيه كالصالة والزكاة            اللفظ عن   

الدعاء والنماء ، إىل املعىن الشرعي حىت صارت حقيقة شرعية       : فنقلت من معناها األصلي وهو      
  .فيه 
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نقله إىل معناه اازي عرفاً ، واستفاضته فيه ، كمن حلف ال يـضع              : واملراد من العادة    
  .دار فالن ، واملقصود به الدخول عرفاً قدمه يف 

العادة مشتقة من العود ، فيدل على التكرار يف الفعل أما االستعمال فـال يـدل               : وقيل  
  . )٢٣(على التكرار

،  )٢٤(لكن الذي استقر عليه قول احملققني من احلنفية كالشيخ عبـد العزيـز البخـاري              
اجعاً إىل القول ، فكل لفظ نقل مـن معنـاه           ، أن املراد من االستعمال ما كان ر        )٢٥(والبابريت

احلقيقي إىل معناه اازي يف الشرع والعرف ، حىت صارت حقيقة فيه ، وصار املعىن األصـلي                 
الصالة ، والدابة ، فإما ال تستعمالن يف الشرع والعـرف إال            : مهجوراً أو كاملهجور ، مثاله      

دعاء أو على كل ما يـدب علـى األرض ال           يف األركان املعهودة والفرس ، وإطالقهما على ال       
  .يكاد يعرف فهو مهجور ، أو كاملهجور 

ما كان راجعاً إىل الفعل ، وهو كل لفظ نقل عن موضوعه األصـلي              : واملراد من العادة    
إىل معناه اازي ، بغلبة االستعمال ، لكن املعىن احلقيقي ال يهجر بالكلية بل يبقى بعض أفراد                 

  ، فهو شبيه بااز كمن حلف ال يأكل رأساً ، فحمله أبو حنيفة علـى رؤوس               احلقيقة مقصوداً   
 البقر والغنم استحساناً ، ومل يدخل فيه رأس اإلبل ، مع أنه كان يقول بدخوله ملا رأى أن من                   
عادة أهل الكوفة أم يفعلون ذلك يف هذه الرؤوس الثالثة ، مث تركوا هذه العـادة يف اإلبـل                   

  .ث يف رأس البقر والغنم خاصة حين: فرجع وقال 

شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أم ال يفعلون ذلـك            )٢٧(وحممد )٢٦(وأبو يوسف 
ال حينث إال يف رأس الغنم ، فالعادة نقلت هذا اللفـظ إىل معنـاه               : إال يف رؤوس الغنم فقاال      

ل والبقر يف قول صـاحبيه     وهو تناوله لإلبل يف قول أيب حنيفة ، ولإلب         -اازي ، لكن احلقيقة     
  . )٢٨( بقيت منظوراً إليها ومل جر كلياً-

وكأن البزدوي يرى أن داللة العادة آكد وأقوى من داللة االستعمال ، وجعل الـضابط               
هو الظهور واالنتشار ، وهو ضابط معترب عند احملققني كما ستقف عليه يف املبحث الرابـع إن                 

  .شاء اهللا ، واهللا تعاىل أعلم 
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אא
א א א

بان لك مما مضى أن العادة إما أن تكون عادة قولية أو فعلية ، وضرب األصوليون مـثالً             
للتخصيص بالعادة القولية ، أن يأيت الشارع فيحرم أكل الدواب ، والدابة يف األصـل تطلـق                 

يل ، فهل حيمل النهي على مجيـع        على كل ما يدب يف األرض ، لكن تعورف استعماله يف اخل           
  .؟  الدواب فيدخل فيه البقر واإلبل

  ؟  )٢٩(سواه أم خيصص النهي بالعرف القويل ، فيحمل النهي على اخليل دون

وضربوا مثالً للتخصيص بالعادة الفعلية ، أن يكون عادة الناس شرب بعض الـدماء ، مث            
مل النهي ما اعتاده الناس من شـرب        يأيت الشارع فيحرم شرب الدماء بلفظ يعمها ، فهل يش         

  بعضها ؟

  ؟ )٣٠(أم يخص هذا العموم مبا اعتاده الناس فال يدخل يف النهي

 فلـيس مثّـة     - العادة القولية    -واخلالف بني األصوليني ، إمنا وقع يف الثاين ، أما األول            
ه ، وقد حكـى  خالف بينهم أا خمصصة ، فيحمل النهي يف املثال املذكور على اخليل دون غري  

وغريمها اإلمجاع علـى أن العـادة القوليـة ختـصص            )٣٢(، والكمال بن اهلمام    )٣١(اإلسنوي
  . )٣٣(العموم

وعلّل أكثر األصوليني بأن ذلك ليس بتخصيص يف احلقيقة ، ألن اسم الدابـة ال يـصري                 
در إىل  مستعمالً يف العرف إال يف اخليل ، فيصري كأنه ما استعمل إال فيه ، ويكون هـو املتبـا                  

الذهن ، والشارع خاطب املكلفني مبا يفهمونه ويعرفونه ، وهذا يف احلقيقة هو ختصيص بالنسبة               
  . )٣٤(إىل اللغة ، وفرق بني أن ال يعتاد الفعل ، وبني أن يعتاد إطالق االسم على ذلك الشيء

وهذا التعليل كما ترى بىن على أن احلقيقة اللغوية صارت مهجورة ال تكـاد تعـرف ،                 
لـيس ههنـا مـدعى ملـن يقـول          صار العرف القويل هو احلقيقة اليت ا يتم التخاطب ، ف          و

  .بالتخصيص
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وأورد القرايف تعليالً آخر غفل عنه أكثر األصوليني وهو أن العرف القويل ناسخ للغـة ،                
وناقل للفظ ، فلفظ دابة يف أصل اللغة لكل ما يدب على األرض ، لكن ملا نقل أهل العـرف                    

اخليل، صار هذا ناسخاً للمعىن اللغوي، والناسخ مقدم علـى          : ة إىل معىن آخر وهو      هذه اللفظ 
  .املنسوخ 

لفظ الثوب فهو صادق علـى      : خبالف العرف الفعلي ، فهو ال ينقله وال ينسخه ، مثاله            
ثياب الكتان ، والقطن ، واحلرير ، والوبر ، والشعر ، وأهل العرف استعملوا مـن الثيـاب                  

ل ، دون األخريين ، لكن هذا االستعمال ال خيل بأصل الوضع ، فأهل العرف مـا                 الثالثة األو 
زالوا يطلقون لفظ الثوب على األخريين ، لذلك ال يقوى العرف الفعلي على التخـصيص أو                

   .)٣٥(التقييد

ل حسن ، لكن تفريقه بني القويل والعملي فيه نظر سيأيت بيانه يف موضعه إن               ـوهذا تعلي 
  .شاء اهللا 

ــ ــة  وق ــن تيمي ــدين ب ــي ال ــشيخ تق ــذا ال ــن ه ــٍو م ــار إىل حن   يف  )٣٦(د أش
واملقصود أن هذه احلقيقة العرفية مل تصر حقيقة جلماعة تواطئـوا           ” : فقال  ) جمموع الفتاوى   ( 

على نقلها ، ولكن تكلم ا بعض الناس وأراد ا ذلك املعىن العريف ، مث شـاع االسـتعمال ،         
يف اللغة الـيت    ” : ة  مال وهلذا زاد من زاد منهم يف حد احلقيق        فصارت حقيقة عرفية ذا االستع    

اظ فيصري املعىن العريف أشهر     إنه قد يغلب االستعمال على بعض األلف      : ويقولون  “ ا التخاطب 
  .)٣٧(“... ، وال يدل عند اإلطالق إال عليه ، فتصري احلقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية فيه

  .من حيث كون العرف قولياً أو فعلياً هذا ما يتعلق باملسألة 

وللمسألة وجه آخر للخالف ، وذلك من حيث كون العادة طارئة بعـد العمـوم ، أو                 
  : سابقة على العموم 

كأن يأيت النهي من الشارع عن بيع الطعام بالطعام متفاضالً ، مث رأينا بعد ذلك               : فاألول  
عادة يف ختصيص العمـوم ، حـىت        ثر تلك ال  عادة الناس ببيع بعض األطعمة متفاضالً ، فهل تؤ        

  املراد من ذلك العام ، ما عدا ذلك البعض من البيوع الذي جـرت العـادة بفعلـه ،                   : يقال



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨للغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وا        ١٢٤
 

أم ال تؤثر يف ذلك ، فيكون عموم النص شامالً لذلك الفعل وغريه ؟ وهذه احلالة هـي الـيت                    
 واختاروا فيه التفصيل وهو     وغريه ،  )٣٩(وأتباعه كالبيضاوي  )٣٨(تكلم فيها فخر الدين الرازي    

 ، مع عدم منعـه منـها ، فـيخص ،            إن كانت العادة علم جرياا يف زمن النيب         : أن يقال   
  .واملخصص يف احلقيقة هو تقريره عليه الصالة والسالم 

وإن علم عدم جرياا ، مل خيص إال أن جيمع على فعلها ، فيصح حينئذ ، واملخصص أيضاً               
  .هنا هو اإلمجاع 

  . )٤٠(إن جهل ، فاحتمل واحتملو

  :أن تكون العادة سابقة على العموم ، ويندرج حتت هذا الوجه صورتان : والثاين 

 أن تكون العادة جارية بفعل معني ، كأن تكون عادم تناول نوع من الطعـام ، مث                  -أ  
النـهي  يتكم عن أكل الطعام والشراب ، فهل يكون         : يأيت ي الشارع بلفظ عام كأن يقول        

 مرادة ، وإمنـا     إن تلك الصورة غري   : مقصوراً على ما وراء تلك الصورة املعتادة ، حىت يقال           
  ؟املراد ما عداها

، وتبعه فيه الشيخ أبو      )٤١(وهذا الوجه هو الذي أراده كبار أصحاب الشافعي كأيب حامد         
  . )٤٤)(٤٣(وابن السمعاين )٤٢(إسحاق

فهل يدخل املعتاد يف عموم النهي أم ال ؟ أما ما          وهذا الوجه من اخلالف جرى يف املعتاد ،         
  .وراء تلك العادة من األطعمة فهو داخل حتت عموم النهي قطعاً 

 أن تكون العادة جارية بفعل معني ، مث يرد لفظ عام بالنهي مثالً ، فهل يقصر على                  -ب  
ا ، أم هـو عـام       النهي إمنا ورد على هذه األطعمة اليت يتناولو       : ما جرت به العادة ، فيقال       

  . ؟)٤٥(فيدخل يف النهي ما وراء هذه الصورة

وهذا الوجه عكس القسم الذي قبله ، فعندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعـاً ،                  
  لكن هل يدخل يف العموم ما وراء املعتاد ؟

، وابـن    )٤٧(، واآلمـدي   )٤٦(وهذا القسم هو الذي تكلم فيه أكثر األصوليني كالغزايل        
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  . )٥٢)(٥١(أن هذا مراد أيب اخلطاب )٥٠(، وذكر اد بن تيمية )٤٩(غريهمو )٤٨(احلاجب

 إىل هاتني الصورتني ، تبعت  - أن تكون العادة سابقة على العموم        -وتقسيم الوجه الثاين    
 اكتفوا بذكر الصورة    - إن مل يكن كلهم      -، وإال فأكثر األصوليني      )٥٣(فيه تاج الدين السبكي   
  .كقسيم ملذهب فخر الدين الرازي الثانية من هذا الوجه ، 

وعبارة السبكي تشعر بأنه قد استشف هذا املذهب من عبارات أيب حامـد وأتباعـه ،                
وهذا الوجه هو الذي تكلم     ” : لذلك تردد يف نسبة هذه الصورة إليهم على وجه اجلزم فقال            

، ألما يتبعان   د ، ولعله الذي أراده الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاين           ــفيه الشيخ أبو حام   
   .)٥٤(“الشيخ أبا حامد 

وإذا رجعت إىل مصنفات هذين األخريين مل جتد يف عبارام ما يؤيد مـا ذهـب إليـه                  
 أعرض أكثر األصوليني عن ذكر هذا الوجه ، واقتـصروا           - فيما أظن    -، لذلك    )٥٥(السبكي

  قول اآلمـدي   جعل قول أيب حامد هو األصل ل       )٥٦(على ذكر الوجه اآلخر ، بل إن الزركشي       
  . )٥٧(وابن احلاجب واجلمهور

  : إذا بان لك ذلك فيتلخص من هذا اخلالف وجهان 

 ما ذكره فخر الدين الرازي وأتباعه ، وهو ما إذا كانت العادة طارئة على العموم ،                 - ١
  .ومدار كالمه على إخراج املعتاد من غري املعتاد 

ــادة   - ٢ ــت الع ــا إذا كان ــو م ــور ، وه ــره اجلمه ــا ذك ــى  م ــابقة عل   س
  . )٥٨(العموم ، ومدار كالمهم على إدخال غري املعتاد يف املعتاد

وهاتان مسألتان مستقلتان ، ال تعلق إلحدامها باألخرى ، لذلك غلَّط األصـوليون مـن               
 ومل يـسمياه    -سوى بينهما ، بل غمز تاج الدين السبكي والزركشي يف فهم بعض األصوليني              

  ة ، حني حاول اجلمـع بـني كـالم فخـر الـدين الـرازي                 ورمياه بالضعف وعدم اخلرب    -
  . )٥٩(واآلمدي ، ظناً منه أما تواردا على حمل واحد

فإنه هو الذي   ) احملصول  ( ، شارح    )٦٠(وأغلب الظن أما قصدا ذا الغمز ، األصفهاين       
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  . )٦١(تكلف هذا اجلمع

 موضع الـرتاع ،     تلخيص حسن هلذا املبحث الذي حنن بصدده ، حرر فيه          )٦٢(ولألبياري
  :فقسم املسألة أربعة أقسام 

ـ    - ١ ــ ــسان ، ك ــل الل ــرف أه ــرف ، ع ــون الع ــة (  أن يك   ) الداب
إن الشارع مل يتصرف    : إن قلنا   . وما جيري جمراه ، فهذا ال خيص به العموم قطعاً           ) الغائط  ( و

ووجـب  ،  إنه يتصرف يف اللغة يرتل عرفه مرتلة عرف أهـل اللـسان             : وإن قلنا   . يف اللغة   
  .التخصيص به

 أن يكون العرف لغري أهل اللغة ، ومل يكن الشارع يعرف عرفهم يف االختصاص ،                - ٢
فهذا جيب أن ترتل ألفاظ الشارع على مقتضاها يف اللغة ، أو يف عرف الشرع ، وهذا ال يتجه                   

  !فيه خالف ، إذ كيف يتصور أن يكون قصد مناطقتهم على حسب عرفهم، وهو ال يعرفه؟

ن يكون للمخاطبني ، وليسوا أهل اللغة ، والشارع يعرف عرفهم ، ولكنه مل يظهر                أ - ٣
منه مناطقتهم على مقتضى عرفهم ، وال ظهر أيضاً منه اإلضراب عن ذلك ، فهـذا موضـع                  

فذهب ذاهبون إىل أنه يرتل على مقتضى عرفهم ، وهو حتكم والدليل عليه ما ذكـره          : خالف  
شارع خاطب بالشريعة العربية اخللق أمجعني على أن يفهموا من          كون ال ” : و  ـ، وه  )٦٣(اإلمام

  . )٦٤(“األلفاظ مقتضاها 

 أن يكون املخاطبون ، اعتادوا تعاطي بعض ما يدل عليه العموم فعالً ، وهذا مبثابة                - ٤
ما لو ى عن أكل اللحم مثالً ، وكان أولئك القوم اعتادوا أكل حلم خمصوص ، فهل يكـون                   

  . )٦٥(على ما اعتادوا أكله أم ال ؟ اختلف فيه الفقهاء وكذلك األصوليونالنهي مقصوراً 

هذا ما سطره األصوليون يف حترير موضع الرتاع هلذه املسألة ، وبيان الفرق بينها وبـني                
 وهو بيان الفرق    - فيما أعلم    -غريها من املسائل املشاة هلا ، ويبقى وجه آخر مل يتعرضوا له             

، فقد وجدت   ) العادة حمكمة والعرف قاضي     : ( القاعدة املشهورة املعروفة    بني هذه املسألة ، و    
من بعض طلبة العلم ، واملتصدين للفتوى ، من خيلط بني القاعدتني وجيريهما جمرى واحداً ، مع                 

  .كوما مسألتني مستقلتني ، ال تعلق إلحدامها باألخرى 
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 البحث ، هي قاعدة معتربة عنـد        ، كما سبق ذكرها يف مقدمة     ) العادة حمكمة   ( فقاعدة  
العلماء كافة ، ومراعاا هي من مقاصد الشريعة ، لكنها جتري فيما ال نص فيه ، ويعمل ا إذا                   

  .مل يكن مثّة دليل يعارضها 

              جد النص استحالت هذه القاعدة إىل مسألة هذا البحث ، وتسورت باحملاذير املارفإذا و
ن ال يطلق هذه القاعدة مـن       على الفقيه واملفيت أن يتأىن ، وأ      ذكرها ، وتقيدت بقيودها وكان      

، وأن ال يتسلط على النصوص ختصيصاً وتقييداً ، ويبدو أن التسلط على النصوص ذه               عقاهلا
 على التعجـب واإلنكـار ،       )٦٦(القاعدة آفة عرفها العلماء قدمياً وحديثاً ، ما محلت الشوكاين         

الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن النبـوة ،          والعجب ممن خيصص كالم     ” : يقول  
تواطأ عليها قوم ، وتعارفوا ا ، ومل تكن كذلك يف العصر الذي تكلم فيه الشارع فإن هذا من                   

   .)٦٧(“اخلطأ البين ، والغلط الفاحش 

وأفحش منه حني يأيت هذا التسلط ممن ال خربة له ذا العلم والفهم ، جرأه وصف الناس                 
، والعمومات ، فإن لكل مقام      مفكر أو مثقف أو داعية ، فيخلط ، ويعبث بالنصوص           : له بأنه   
  .، ولكل فٍن رجال ، واهللا تعاىل أعلم مقال

א א
מ א א א

أطلق كثريون التخصيص بالعادة ، وخصها احملققون بالقوليـة دون          ” : يقول الزركشي   
 ، وهذا الذي قاله الزركشي فيـه تـسامح ، وأخـشى أن يفهـم أن القـائلني                 )٦٨(“الفعلية  

بالتخصيص بالعوائد الفعلية من غري أوىل التحقيق ، وهو خالف الواقع كما سـيأيت بيانـه يف                 
  .البحث التايل إن شاء اهللا تعاىل 

فعلية ، فإن الواجـب  اخلالف يف ختصيص العموم بالعادة ال نعين ا ال  ”  : )٦٩(يقول الكيا 
وا عن تلك العادة ، وإمنا املعين ا استعمال العرف يف بعض مـا              ــعلى املخاطبني أن يتحول   

   .)٧٠(“... يتناوله 
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هذه املسألة حتتاج إىل حترير ، ألنه قد أطلق القول باخلالف          ” :  )٧١(ويقول ابن دقيق العيد   
ل بني عادة ترجع إىل الفعـل ، وعـادة          فيها وترجيح القول بالعموم فيها ، والصواب أن يفص        

   .)٧٢(“ترجع إىل القول ، فما يرجع إىل الفعل ميكن أن يرجح فيه العموم على العادة 

والغزايل هذه املسألة ، ومل حيكيـا خالفـاً يف العـادة             )٧٣(ن البصري ـوذكر أبو احلس  
  .)٧٤(الفعلية

ية غري سيف الدين اآلمـدي      فعلوأمعن القرايف يف النفي ، وزعم أنه مل حيك اخلالف يف ال           
وأظـن أين  .... الفعلية إال سيف الدين اآلمـدي      ومل أر أحداً حكى اخلالف يف العادة      ” : فقال

يعـين أن الفعليـة ال       )٧٦(“حيكي فيها اإلمجـاع      )٧٥(مسعت الشيخ عز الدين ابن عبد السالم      
  .ختصص

 -إن صـح     -ن الشيخ عـز الـدين       وهذا النفي منه عجيب ، واإلمجاع الذي نقله ع        
  . )٧٧(، فأهل األصول من احلنفية جممعون على أن العادة الفعلية ختصص العمومأعجب

  : نعــم ، قــد أورد القــرايف تــأويالً يفيــد أنــه اطلــع علــى مذهبــهم فقــال 
ــست     ”  ــد التب ــة وق ــادة قولي ــروع ع ــك الف ــة يف تل ــدرك احلنفي ــون م   ويك

  . )٧٨(“بالفعلية 

 التبست على بعضهم ، فال يعقل أن تلتبس على كل           بأا قد  وهذا تأويل بارد ، فإن سلّم     
هؤالء احملققني من احلنفية ، وهم أعلم مبذهبهم من القرايف ، وسيأيت مزيد تفصيل هلذا التضارب                

  .يف أقوال العلماء يف هذه املسألة ، يف املبحث التايل إن شاء اهللا تعاىل 

  :ه األصوليون على مذهبني ويف اجلملة ختصيص العموم بالعوائد الفعلية ، اختلف في

 )٧٩(مذهب القائلني بأن العرف العملي خمصص للعموم ، وهذا قـول احلنفيـة            : األول  
، ) تفـسريه   ( يف   )٨٢(واحتج ا القـرطيب    )٨١(وابن خويز منداد   )٨٠(وبعض املالكية كالباجي  
   .)٨٣(ونسبها لإلمام مالك

فعلية ال ختصص العموم ، واختاره      مذهب أكثر الشافعية واحلنابلة ، أن العوائد ال       : الثاين  
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  . )٨٦(، وشهاب الدين القرايف )٨٥(، واملازري )٨٤(أيضاً من املالكية القاضي عبد الوهاب

  :واستدل اجلمهور بأدلة منها 

نطقـه أو مـا يـستخرج منـه ،           أن العموم نطق الشارع ، ونطقه ال خيص إال ب          - ١
 ، أما العادة فهي من وضـع حاجـات          ، ودليل اخلطاب ، وما شاها من الدالالت       كالفحوى

الناس واختيارام ، واملشاهدة قد دلت أن الناس قد يعتادون القبيح ، كما يعتادون احلـسن                
   ! ؟)٨٧(اجلميل ، فكيف ختص الدليل الشرعي

 أن الشريعة جاءت لتغيري العوائد ، فال يعقل أن يكون ما وردت الشريعة قاضـية                - ٢
، ولو خصص العموم بالعوائد ملا عمل بالعموم قـط ، ألن العـادات              عليه ، صار قاضياً عليها      

  . )٨٨(تتجدد دائماً ، والتخصيص بيان فيقضي إىل خلو نطق الشرع عن بيان

  :أما القائلون جبواز التخصيص ، فاستدلوا بأدلة منها 

 أن األئمة أصحاب املذاهب املتبوعة قد خصصوا عمومات الشرع بعادات املكلفني            - ١
  .علية الف

  :  يف الرقيــق  فهــذا الــشافعي محــل األمــر يف حــديث الــنيب      -
ــسون   ”  ــا تلب ــسوهم مم ــأكلون ، وألب ــا ت ــوهم مم ــتحباب)٨٩(“أطعم ــى االس    عل

واخلطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم ومالبسهم متفاوتة ،        : (  ال الوجوب ، يقول الشافعي      
 هكذا ، وخالف معاش الـسلف       وكان عيشهم وعيش رقيقهم متقارب ، فأما من مل تكن حاله          

والعرب ، وأكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، فإن                  
: واملعـروف عنـدنا    )٩٠(“نفقته وكـسوته بـاملعروف     ”  : مل يفعل فله ما قال رسول اهللا        

  . )٩١(“املعروف ملثله يف بلده الذي به يكون ”

 ، مبا كانت عادم فعلـه يف تلـك          موم لفظ النيب    فأنت تراه كيف خصص ع    : قالوا  
  . )٩٢(األزمان

واإلمام أمحد ترك الركعتني بعد أذان املغرب ، وقبل اإلقامة مع ورود حديث صحيح فيها               
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كنا باملدينة إذا أذن املؤذن لصالة املغـرب        ” : رضي اهللا تعاىل عنه قال       )٩٣(عن أنس بن مالك   
 ، حىت إن الرجل الغريب ليدخل املـسجد فيحـسب أن            ابتدروا السوارى ، فركعوا ركعتني    

  .، وقد تركها لعرف الناس  )٩٤(“الصالة قد صليت من كثرة من يصليهما 

أدركت أبناء املهاجرين واألنصار يعتمون ، وال جيعلوـا         ” : وكذلك ورد عنه أنه قال      
. “ احلنـك    ال يعتمون إال حتـت       - على هذا أهل الشام خاصة       -حتت احلنك ، ولكن الناس      

  . )٩٥(وهذا ظاهر يف أنه ترك واطرح احلديث بعادة أهل الشام

أن املخصص يف احلقيقة هـو      : وقد أجاب الزركشي عما نسب إىل الشافعي مبا حاصله          
، فهو ختصيص نص بنص آخر ، ال بالعرف ، مث           “نفقته وكسوته باملعروف    ” :  حديث النيب   

ـ       فسر املعروف بالعرف ، فجمع بني احلد       زاع ، فكالمنـا يف     ـيثني ، وليس هذا موضـع الن
  . )٩٦(التخصيص مبجرد العادة ال بدليل خارجي ، وهذا ليس منه

ليس فيما فعله وقاله قضاء على      ” : أما ما ورد عن اإلمام أمحد فقد أجاب أصحابه بقوهلم           
 فمـا   ، وذلك جلهل العامـة ،      )٩٧(لفظ الشرع ، بل قال يف الركعتني ، رأيت الناس ينكروا          

املضرة ، ال قضاء ـا      تركها إال يف املسجد ، وإخفاء السنن ألجل املضرة والتهم جيوز ، لدفع              
، أما مسألة العمة ، فهذا قضاء بعرف على عرف ، وقابل عرفاً بعرف ، وما قضى                 على الشرع 

  . )٩٨(“بعرف على نطق 

قاس عليه العـرف     إذا كان التخصيص بالعرف القويل هو موضع اتفاق وإمجاع ، في           - ٢
أن يتعارف قوم إطالق    : العملي كذلك الحتاد املوجب ، وهو التبادر ، فإن العرف القويل معناه             

لفظ ملعىن حبيث ال يتبادر عند مساعه إال ذاك املعىن ، كالدابة على احلمار ، ينطبق كذلك علـى         
ال يعـرف غـريه ،      العرف العملي ، فالدراهم تطلق على النقد الغالب بغلبة االستعمال حىت            

  . )٩٩(فالقول بأن العرف القويل هو املخصص دون الفعلي ، حتكم صريح ال دليل عليه

ــال   - ٣ ــيمن ق ــادة ف ــق بالع ــد املطل ــى تقيي ــاء عل ــق العلم ــتر :  اتف   اش
حلماً ، فيقصر على حلم الضأن إذا كانت العادة أكله ، حىت إذا اشترى غريه مل يكن ممتـثالً ،                    

  . )١٠٠(لعموم بالعرف العملي ، إذ أن املطلق والعام جاءا من واٍد واحدفيقاس عليه ختصيص ا



  ١٣١  خالد بن حممد العروسي                   . د/                   مسألة ختصيص العموم بالعرف والعادة 
 

  :وأجاب اجلمهور عن هذا االستدالل بأجوبة منها 

بأن هذا االستدالل يف غري موضع الرتاع ألن اللحم مطلق ، لكونه نكرة يف سياق               : أوالً  
 يرتّل علـى اخلـصوص   اإلثبات ، والعادة تقيده وليس الكالم يف هذا ، فكالمنا يف العموم هل           

فيترك به الظاهر ؟ فإن العمل باملقيد ليس فيه ترك للمطلق ، خبالف اخلاص ، فإن العمل به فيه                   
  . )١٠١(إخالل بالعموم

احلق أن هـذا    ” : ملذهب احلنفية ، ورد هذا االستدالل ، فقال          )١٠٢(عضد الدين االجيي  وانتصر  
اشتر حلماً ، املقيد ، الذي هـو املعتـاد ،           : طلق يف مثل    االستبعاد بعيد جداً ، ألن املراد كما يفهم من امل         

ال آكل حلماً ، اخلاص ، الذي هو املعتاد ، وكما أن            : ال تشتر حلماً ، أو      : كذلك يفهم من العام يف مثل       
ـا هـو                        يف هذا تركاً لظاهر العموم ، كذا يف األول حيث ال يعد ممتثالً باشتراء حلم غري الضأن ، على م

  . )١٠٣( “ اإلطالقمقتضى ظاهر

: هعلى لسان اجلمهور ، حاصل     )١٠٤(وهو اعتراض أورده حمب اهللا بن عبد الشكور       : ثانياً  
أن قياس العام على املطلق قياس يف اللغة ،والقياس يف اللغة ال يصح على ما عرف يف أصـول                   

  .الفقه 

بل ثبـت   مث أجاب عن هذا االعتراض بالدفع ، بأن هذا ليس من قبيل القياس يف اللغة ،                 
احلكم باالستقراء ، فإن االستقراء شهد بأن ما يوجب التبادر يف شيء ، يوجب تبادره يف كل                 

   .)١٠٥(ما شاه ، مثل رفع الفاعل فإنا قد أثبتناه باستقراء الفواعل األخرى يف الرفع

ولنا أن داللة املطلق على املقيد هي من قبيل داللة اجلزء على الكل ، ألن حلماً يف ق                : ثالثاً  
اشتر حلماً ، هو جزء من حلم الضأن ، أما داللة العام على الفرد فهو من قبيل داللة الكـل                    : 

حرمت الطعام ، واملقصود به البر ، فالبر جزء منه ، وال شك أن              : على اجلزء ، كقول القائل      
املطلق على   - أقوى ، من داللة اجلزء على الكل         - العام على الفرد     -داللة الكل على اجلزء     

 وعلى فرض التسليم جبواز تقييد املطلق باملقيد بقرينة العادة ، ال يلزم منـه ختـصيص                 -املقيد  
  .العام ، لتغايرمها وتبياما من حيث القوة والضعف 

وأجاب احلنفية بأن هذا فارق ملغي ، بعد أن تبين اشتراكهما يف التبادر ، إذ املنـاط يف                  
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د وجد فيهما ، وعد العضد اإلجيي هذا االعتراض الثالث من التكلفات            املسألة هو التبادر ، وق    
   .)١٠٦(اليت ال تقدح يف صحة قياس تقييد املطلق على ختصيص العام

ويبقى شيء أخري قبل ختم هذا املبحث يقتضيه اجلواب األول علـى الـدليل األخـري                
 مل  -مثَّة مذهب ثالث للمـسألة      للحنفية ، الذي فرق بني املطلق والعام ، ما يلزم منه أن يكون              

 وهو جوازتقييد املطلق بالعادة الفعلية دون ختصيص العموم ، وهذا منتزع            -يذكره األصوليون   
، تر يل حلماً والعادة تناول الضأن     اش: لو قال   ” : من تفسري شراح خمتصر ابن احلاجب فإنه قال         

 ، فحمل الشراح معـىن      )١٠٧(“ العموم   تلك قرينة يف املطلق ، والكالم يف      : مل يفهم سواه قلنا     
القرينة ههنا على أا العادة الفعلية فتكون مقيدة للمطلق لكن ال ختصص عموماً ، كما مر بك                 

  .قبل قليل 

وهذا التوجيه الذي ذهب إليه الشراح يشكل عليه أن ابن احلاجب قال يف باب املطلـق                
أي  )١٠٨(“تلف ، وخمتار ومزيف ، جار فيـه         وما ذكر يف التخصيص من متفق وخم      ” : واملقيد  

  !أن العرف العملي يقيد املطلق لكن ال خيصص العموم ؟: جيري يف املطلق ، فكيف يقال 

ــر يل   ــذي يظه ــم -وال ــه   - واهللا أعل ــصد بقول ــب ق ــن احلاج   :  أن اب
 وكالمنـا يف ختـصيص      أي قرينة خارجية اقتضت تقييد املطلق     “ ... وتلك قرينة يف املطلق     ” 
أي العادة الفعلية ، كما ذهب      “ ... تلك قرينة   ” : ومل يرد بقوله    . لعموم بالعادة ، ال بالقرائن      ا

  .إليه الشراح 

هذا الذي مضى كله من حبث األصوليني ، لكن الفقهاء سلكوا مسلكاً آخر خالفوا فيـه           
  .هذا األصل ، كما سيتبني لك يف املبحث التايل إن شاء اهللا تعاىل 

א אא
א א א ، ، א א א

وأعين بالفقهاء هنا ، فقهاء اجلمهور ، فإم هم الذين خالفوا أصل املذهب ، أو ما يظن                 
أنه أصل املذهب ، ومن تتبع كتب الفروع وجد أن الفقهاء مل حيفلوا ذا األصل الذي ذهـب                  
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  .القاعدتني جمرى واحداً ، فخصصوا العموم بالعرف القويل والعملي إليه األصوليون ، وأجروا 

وقد أشار أبو الربكات بن تيمية إىل هذا التضارب بني املـشهور يف كتـب األصـول ،                  
يف الفقه يف    )١٠٩(وقد رأيت حبوث القاضي   ” : وكتب الفروع فقال بعد أن نقل قول األصوليني         

ن ، ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعـادة املـتكلم            مسألة الوصية ألقاربه وبعض مسائل األميا     
  . )١١٠(“وغريه يف الفعل ، ال يف اخلطاب 

نقل مسائل خمرجة  )١١١(ومن حبث وجد ذلك كثرياً ، كثرةً ال ميكن حصرها ، فابن رجب        
على قاعدة ختصيص العموم بالعرف يف القاعدة احلادية والعشرين بعد املئة ، مث نقل بعد ذلـك                 

 عنـد القاعـدة الثانيـة    - يعين الفعلية -ختصيص العموم بالعادة  : جة على قاعدة    مسائل خمر 
   .)١١٢(والعشرين بعد املئة ، وذكر أن هذا من نص اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل

، حني خص العرف القويل      )١١٤ ()خمتصر خليل   ( على صاحب    )١١٣(واستدرك ابن عرفة  
      ف هنـا ويف       ” : داً للمطلق فقال    دون الفعلي بكونه خمصصاً للعموم ، ومقيوما ذكره املـصن

، من عدم اعتبار العرف الفعلي ، فقد تبع فيه القـرايف، وذكـر ابـن عبـد                   )١١٥(التوضيح
عن  )١١٧(إن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعلياً ، ونقل الوانوغي           :  )١١٦(السالم

وبه يرد ما زعمه القـرايف ،       : ومقيداً ، قال    الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعترب خمصصاً         
ال فرق بني القويل والفعلي يف ظـاهر         )١١٩(باعتباره أيضاً ، ويف القلشاين     )١١٨(وصرح اللخمي 
  . )١٢٠(“مسائل الفقهاء 

أن العوائد الفعلية إن عمت واطردت ،       ) املهذب  ( يف شرح    )١٢١(وصرح السبكي الكبري  
  . )١٢٢(فعيةخصت العموم باتفاق فقهاء الشا

 يف هذا املوضع مذهب الفقهاء يف املسألة وأبان عنه أحسن بيان            - أي السبكي    -وحقّق  
اشـتر يل   : أن العرف القويل املتفق عليه يف ختصيص العموم ، كقول القائل            : فقال ما حاصله    

لى اشتر يل كذا بعشرين درمهاً ، حِمل الدرهم ع        : دابة ، حِمل اللفظ على ذوات األربع ، أو          
الدراهم املتعارف عليها ، إمنا أوجب محلها على العرف اللغوي ، هو اطّراد العادة بني النـاس                 
يف استعمال الدابة يف ذوات األربع ، واستعمال الدرهم يف الدراهم املتعارف عليها ، فلما رأى                



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨للغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وا        ١٣٤
 

   صار أصـل  أهل العرف هذه العادة الفعلية املطَّردة ، جعلوا الدابة حقيقة يف ذوات األربع حىت             
 املعىن مهجوراً أو كاملهجور ، وكذلك األمر يف الدرهم ، فصار العقد يرتَّل على هذه األمـور                 

  .كأا مشروطة فيه 

وكثري من أحوال العقود حيمل على العادة املطَّردة ، وضابطه كل ما غلب معـىن علـى                 
، ه من فضول القول   راطه أو التعرض ل   وجه يسبق مقتضاه من اللفظ إىل الفهم ، حىت يكون اشت          

ويكون صاحبه مشتغالً مبا ال حاجة إىل ذكره ، كمن استأجر يمة للركوب ، فـإن العـادة                  
 ، واللِّجام ، ومجيـع األدوات ، فـإن          )١٢٤(، والثِّفْر  )١٢٣(اطَّردت على وجوب تسليم اإلكاف    

ه هي  هذه األدوات أصبحت كاملشروطة يف العقد االطراد وعادة الناس الفعلية يف ذلك ، وهذ             
  .اليت تعترب وختصص العموم وتقيد املطلق 

أما ما تتعارض الظنون يف اطِّراده ، ويكون جمال أخٍذ ورٍد ، فهو مثار اخلالف ، كاملقدار                 
، وهـذا ممـا ال       )١٢٥(الذي يطوى يف كل يوم هلذه الدابة ، والعدد واحلمل الذي يوضع عليها            

  . )١٢٦( يقيد مطلقاًيطَّرد جزماً ، وال يعترب ، فال خيصص عاماً وال

وهذا التقرير الذي أورده السبكي على لسان الفقهاء ، هو عني ما ذهب إليه احلنفيـة ،                 
فإم جعلوا املناط هو التبادر والظهور ، وهو املقصود باالطِّراد واالنتـشار عنـد الفقهـاء ،                 

ة مهجـوراً أو    واحلنفية يقرون بأنه كلما كان الظهور أقوى ، حبيث يكون املعىن األصلي للفظ            
كاملهجور كاحلج ، فإنه يطلق على العبادة املشروعة ، وال يكاد يعرف مبعناه األصـلي وهـو                 

  . الزيارة 

، األصلي مراداً فداللته تكون أضعف    وإذا كان دون ذلك يف الظهور ، حبيث يكون املعىن           
لغنم فقـط ،    كمن حلف ال يأكل رأساً ، فهل يدخل فيه رأس اإلبل والبقر والغنم ؟ أم رأس ا                

:  البزدوي ، يسمي األول    وقد مضى الكالم فيه يف املبحث األول ، وذكرنا مثَّة أن فخر اإلسالم            
  .داللة االستعمال : داللة العادة ، والثاين 

لذلك مل أر وجهاً لنفي اخلالف بني األصوليني والفقهاء ، الذي ادعاه السبكي حني قـال                
لعادة الفعلية ال تعترب ، فال ختصص عامـاً ، وال تقيـد             وقد أطلق األصوليون أن ا    ” : ما نصه   
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، حنث بأكل خبز الشعري ولبس الكتان     مطلقاً ، كما إذا حلف ال يأكل خبزاً ، وال يلبس ثوباً في            
وإن كانت عادته أن ال يأكل إال القمح وال يلبس إال احلرير ، والسبب يف ذلـك أن العـرف                    

ني اللغـة ،    ل ال ينقل وال ينسخ ، وال معارضة بينه وب         القويل ناسخ للغة ، وناقل للفظ ، والفع       
 غري معارض لـه ،      -هاء  ـ أي يف تقرير مذهب الفق     -، وما قدمناه    وإطالقهم يف ذلك صحيح   
  .)١٢٧(“واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

ونزعة السبكي األصولية وميله ألهل األصول ، محلته على هذا النفي فنقل يف نصه كالم               
، وإال كيف يقال ال معارضة بني املذهبني ، ومجهور األصـوليني نـصبوا               )١٢٨(القرايف حبذافريه 

اخلالف بينهم وبني احلنفية ، الذي هو يف حقيقته مذهب الفقهاء ، مستدلني علـى أقـواهلم ،                  
ــة خــصومهم ؟ ــى أدل ــا! معترضــني عل ــاً ، فم ــاً حقيقي ــإن مل يكــن هــذا خالف   ف

   عساه يكون ؟

 إىل التفصيل واإلطالة ، كالقرايف والزركشي ، مل         -ني   أي من األصولي   -ومن مال منهم    
  .يفصلوا فيما إذا كانت العادة الفعلية مطَّردة أم ال ، ظاهرة أم ال ؟ بل أطلقوا النفي 

 ادعى أن احلنفية قد التبست علـيهم        - كما مر بك يف املبحث السابق        -بل إن القرايف    
من احلنفيـة ، إن العـادة الفعليـة ال تكـون      )١٢٩(يالعادة القولية بالفعلية ، مث نقل عن العامل 

، ، ومن كان معاصراً له     )١٣١(، وترك كالم شيوخ املذهب كالبزدوي والسرخسي       )١٣٠(خمصصة
  . )١٣٢(كالنسفي

 تيمية تعقب كـالم القـرايف ،        ومما يدل أيضاً على أن اخلالف حقيقي أن جمد الدين بن          
 للعموم ، وقال كالماً حاصله ، يفرق بني العرف          وعندنا العوائد خمصصة  : قال القرايف   ” : فقال

   .)١٣٣(“القويل فيؤثر والعرف الفعلي فال يؤثر ، وفيه نظر 

ووجه املأخذ بينه أبو الربكات بعد ذلك حني نقل عن كتب الفقه ما يفيـد أن العـرف                  
  .العملي خمصص للعموم 

لي ، فرق بينهما بغري     وهذا املذهب هو احلق ، فمن فرق بني العرف القويل والعرف العم           
دليل معترب ، فكل منهما استقر يف النفوس ، وتلقته الطبائع بالقبول ، الستمرار الناس عليـه ،                  
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بل إنه ال يتصور أن يكون عادة اعتادها الناس ، كلبس نوع من الثياب ، أو أكل نـوع مـن                     
ة فيه ، وإن تـصور    الطعام ، من غري أن يصطلحوا ويتعارفوا على إطالق لفظ عليه يكون حقيق            

فعل وتستمر عليه ، من غري كالم ، لـذلك          فإمنا يتصور يف العجموات ، فإا هي اليت تعتاد ال         
كان العرف العملي يستلزم العرف القويل ، وهذا ما محل الكمال بن اهلمام إىل التنبيه على أن                  
املخصص قد يكون العرف القويل والعرف العملي يف آن واحد ، فيمن نذر الصالة أو احلج ،                 

قويل من وجه ، وعرف عملي من وجه        فإنه ينصرف إىل الصالة واحلج املشروعان ، فهما عرف          
  . )١٣٤(آخر

وهلذا أيضاً ملا حد اجلرجاين العرف ، عطف عليه تعريف العادة ، ومل يفرق بينهما إال بأن                 
  . )١٣٥(العرف القويل أسرع إىل الفهم

فقهاءهم خالفوا أصل املذهب ،     ومن لطيف هذه املسألة أا انقلبت عند احلنفية ، فإن بعض            
، يف ) اهلدايـة  ( يف موضٍع ، من كتابه  )١٣٦( بالعرف العملي ، وصرح بذلك املرغيناين     ومنعوا التخصيص 

  مسألة الكفاءة يف النسب ، فيمن أمره أمري بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغريه ؟

وذهب صاحباه إىل عدم    . فذهب أبو حنيفة إىل اجلواز ألن اللفظ مطلق ، وليس مثَّة مة             
اللفظ وإن كان مطلقاً لكنه مقيد بالعرف ، وهو التزويج          : ه كفؤاً ، وقاال     اجلواز ، إال أن يزوج    

: قلنـا   ” : ورجح صاحب اهلداية قول أيب حنيفة ، ورد على صاحبيه باملنع فقـال              . باألكفاء  
  . )١٣٧(“العرف مشترك ، أو هو عرف عملي فال يصلح مقيداً 

 قيد املرغيناين املهر مبهـر املثـل ،         وعد الكمال بن اهلمام هذا من هفواته ، إذ سرعان ما          
وهذا ” : فيمن تزوج امرأة ومل يسم هلا مهراً ، فطلقها قباللدخول ا ، يقول الكمال بن اهلمام                 

  . )١٣٨(“من املصنف تقييد بالعرف العملي ، بعد ما منع منه يف الفصل السابق 

التقيد بـالعرف   أيضاً عن بعض فقهاء املذهب منع التخصيص أو          )١٣٩(ونقل ابن عابدين  
، لكنهم قلِّة ، وهذا الشذوذ ال يسلم منه مذهب ، ففي اجلملة فإن فروع احلنفية                 )١٤٠(العملي

  .قد انضبطت حتت هذا األصل ، وال يؤثر فيه ما شذّ ، واهللا تعاىل أعلم 
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اخللق ، يقول جمد الـدين بـن        ع ، وكالم    كالم الشار : هذه املسألة جتري يف موضعني      
ختصيص العموم بالعادة ، مبعىن قصره على العمل املعتاد ، كثري املنفعة ، وكذا قـصره                ” : تيمية

، ويعين بزمن التكلم ، زمن ورود        )١٤١(“على األعيان اليت كان الفعل معتاداً فيها زمن التكلم          
  .اخلطاب

 ،  التكلم حقيقة ، هـو تقريـر الرسـول          والذي عليه احملققون أن املخصص يف زمن        
 ، أو كانـت     والعادة إمنا هي كاشفة عنه ، وكذلك إذا مل تكن العادة موجودة يف عهـده                

 فيكـون   موجودة وعلمنا أنه مل يطلع عليها ، مث وجدنا الناس متفقـون علـى التخـصيص ،                
  . )١٤٢(، ال العادةاملخصص حينئذ هو اإلمجاع

  : صيص عمومات الشرع ومن آثار هذه املسألة يف خت

 أي ذات   - ما استدل به القرطيب ملذهبه ، مذهب اإلمام مالك ، يف استثناء احلسيبة               - ١
 والوالدات يرضعن أوالدهن حـولني      ":  من وجوب اإلرضاع الوارد يف قوله تعاىل         -احلسب  

 - رمحـه اهللا     -إال أن مالكاً    ” : ، فقال    ] ٢٣٣: البقرة  " [ كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة       
ال يلزمها رضاعة ،فأخرجها من اآلية ، وخصصها        : دون فقهاء األمصار استثىن احلسيبة ، فقال        

العمل بالعادة ، وهذا أصل مل يتفطَّن له إال مالـك واألصـل             : بأصل من أصول الفقه ، وهو       
ه ، وحتـادى    البديع فيه أن هذا أمر كان يف اجلاهلية يف ذوي احلسب ، وجاء اإلسالم فلم يغري               

ذوو الثروة واألحساب على تفريغ األمهات للمتعة ، بدفع الرضعاء للمراضع إىل زمانه ، فقال               
   .)١٤٣(“به ، وإىل زماننا فتحققناه شرعاً 

يقطـع الـصالة    ” :  ما رجح يف مذهب احلنابلة من أن املقصود باحلمار يف حديث             - ٢
كما جاء يف روايـة عـن       ي ، ال محار الوحش      ، هو احلمار األهل    )١٤٤(“املرأة واحلمار والكلب    

  :  )١٤٥(، واملرجح هنا هو ختصيص هذا النص بالعرف القويل ، يقـول ابـن مفلـح     اإلمام أمحد 
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  .)١٤٦(“واسم احلمار إذا أطلق ، إمنا ينصرف إىل املعهود املألوف يف االستعمال ، وهو األهلي ” 

٣ -         ص عادة قوليـة أو فعليـة ، يف          وهذا الثالث مما تردد فيه الفقهاء بني كون املخص
 ، فهل خيتص الغسل مبـا إذا        )١٤٧(“إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً         ” : حديث  

  ولغ الكلب يف إناء فيه ماء ، أم يشمل كذلك اآلنية اليت فيها طعام ؟

ومال املازري إىل كون املقصود هنا اإلناء الذي فيه ماء ، وخصص العمـوم الـوارد يف                 
نص بالعادة الفعلية ، إذ الغالب عندهم وجود املاء ال الطعام ، وتردد يف كوا عادة قوليـة ،                   ال

 يف  - أي املازري    -وتوقف  ” : وجزم القرايف بأا عادة قولية فقال       . وكأا عادة قولية    : فقال  
لها  تـص  موضع التوقف ، بل املخصص عادة قولية ، ألم مل يكونوا يضعون يف اآلنيـة الـيت                

يف املاء خاصة ، فكان ذلك كغلبة نطقهم       ) ولغ  ( ، وكان غالب نطقهم بصيغة      الكالب غري املاء  
   .)١٤٨(“يف الفرس ، ال أن مدرك التخصيص الفعل ) الدابة ( بلفظ 

وهذا التردد مرده إىل ما سبق بيانه يف املبحث السابق ، وال مينع أن يكـون املخـصص                  
  .ل بن اهلمام األمران معاً ، كما رجحه الكما

  : أما آثارها يف ختصيص وتقييد كالم اخللق فكثري منها 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه      : +  ما ذكره القرطيب أيضاً يف تفسري قوله تعاىل          - ١
فيمن حلف أال يلـبس حليـاً        ] ١٤٠: النحل  " [ حلماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسوا       

ألن هـذا وإن  : قال ابن حويز منـداد  ” :  بالعرف القويل ، مث قال    فلبسه ، مل حينث ألنه مقيد     
كان االسم اللغوي يتناوله ، فلم يقصده باليمني ، واألميان ختص بالعرف ؛ أال ترى أنه لو حلف             
أال ينام على فراش ، فنام على األرض مل حينث ، وكذلك ال يستـضيء بـسراج فجلـس يف                    

   .)١٤٩(“عاىل قد مسى األرض فراشاً والشمس سراجاً الشمس ال حينث ، وإن كان اهللا ت

ال يأكل من هذه الشجرة ، فإن هذه اليمني اختصت بالعرف العملي ،             :  من حلف    - ٢
  .وهو ما يؤكل منها عادة ، فال حينث بأكل الورق أو اخلشب 

وكذلك لو استأجر أجرياً ليعمل له مدة معينة ، محل على ما جـرت العـادة الفعليـة ،         
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  .مل فيه من الزمان دون غريه بالع

  . )١٥٠()القواعد ( ذكرمها احلافظ بن رجب يف 

 وهذه املسألة مما تردد فيه بني كوا عادة فعلية أو قولية كسابقتها ، ذكرهـا جمـد                 - ٣
بن تيمية وغريه ، فيمن أوصى ألقربائه أو أهل بيته وأطلق ، فإنه يخص بالعرف العملي                االدين  

  . )١٥١(هم من أهل بيته من قبل أبيه وأمه ، هذه أشهر الروايتني عن أمحد، وهو من كان يصل

ــويل   ــل العــرف الق ــن قبي ــضاً م ــذا أي ــو الربكــات أن يكــون ه   وجــوز أب
وجوز أن يكون هذا من العرف القويل ، بناء على أنه عرف خاص هلذا املوصى ، إذا                 ” : فقال  

   .)١٥٢(“ذكر اسم القرابة يف معِرض اإلعطاء 

ائل أوردا كمثال للقاعدة ، وليس من مقصود هذا البحث االستقصاء فيهـا ،              هذه مس 
فحسيب أا قد أبانت وأيدت ما مضى ترجيحه يف املبحث السابق ، وكتب التخريج والقواعد               

  .فيها غناء عن اإلطالة 

تطبيقات ا األصوليون ، واستحصلت بعضها من     مث إن هلذه املسألة ضوابط وقيوداً ، ذكره       
  :اء هلذه املسألة يف كتب الفروع ، وهاك ما وقفت عليه الفقه

 أن ال يكون العرف مشتركاً بني معنيني أو أكثر ، فحمله على أحد املعنيني أو املعاين                 - ١
ما : حتكّم ، وترجيح بال مرجح ، وهذا ضابط حسن ذكره الفقهاء يف مصنفام ، ومن أمثلته                 

فيمن وكِّلَ بشراء جارية وسـمى جنـسها ومثنـها ،            - رمحه اهللا    -رجحه أبو حنيفة النعمان     
أو احدامها ، أو مقعدة ، فهو جائز        . فاشتراها له عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليدين والرجلني          
  .على اآلمر ، إذا اشتراها مبثل القيمة أو مبا يتغابن فيه الناس 

قه مـا مل يقـم دليـل        أن املطلق جيري على إطال    : وبىن أبو حنيفة هذا القول على أصله        
  .التقييد ، واآلمر مسى له اجلارية مطلقاً ، واسم اجلارية حقيقة يف العمياء ومقطوعة اليدين 

، كن أبا حنيفة ختلّى عن هذا العرف      والعرف أن يشتري له جارية صحيحة ، غري معيبة ، ل          
أو مقطوعة اليدين ترمحاً    فلم يقيد به املطلق ، ألنه مشترك ، فإن املرء قد يشتري اجلارية العمياء               
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  .عليها ، وابتغاء مرضات اهللا ، أو قصداً إىل والئها أو إىل والء أوالدها 

 أجرى هذه القاعدة فيمن وكّل آخر بشراء رقبة لكفارة اليمني ،            - أي أبا حنيفة     -لكنه  
فعـال  فلو اشتراها ذه الصفات مل جتز على اآلمر ، وقيدها بالعرف ، ألن الكفارات أجزية األ               
  . )١٥٣(وهي مشروعة للزجر عن ارتكاب أسباا ، وال حيصل الزجر بالعمياء ومقطوعة اليدين

 أن تكون العادة مقارنة لزمن التلفظ ، فإن العادة املتأخرة عن زمن التلفظ ال عربة                 - ٢
  :ا فيما تقدمها ، مثاله 

كَّة اجلارية ا العادة ، وال      ، تعينت الس   )١٥٤(من باع شيئاً بعشرة دراهم ، ومل يعني السكَّة        
  .عربة بسكَّة حادثة 

وكذلك إذا أقر بدراهم أو أوصى ا ، فاملعترب هو السكَّة احلاضرة وقت اإلقرار ، ووقت                
  .اإليصاء 

وهذا جيري كذلك يف ألفاظ احلالفني وألفاظ األوقاف ، والنذور ال يقـضي عليهـا إال                
   .)١٥٥(بالعوائد املقارنة

ابط نبه عليه القرايف ، ويقضى به يف حال اختالف الناس علـى العوائـد                وهذا ض  - ٣
 لتقوم احلجة ا عمالً باالستصحاب ، أم        املوجودة يف أزمنتهم هل كانت موجودة يف عهده         

  ال ؟
يقـضى ـا ، عمـالً        : ال نقضي ا ، وقال بعـض أهـل العـصر          ” : يقول القرايف   

صحاب إمنا يكون من املاضي للمستقبل للحاضـر ، ال          ، وهذا غلط ، ألن االست     باالستصحاب
األصل عدم النقـل    : من احلاضر للماضي ، فَجر احلوادث إىل ماضي الزمان غلط ، وإمنا يقال              

والتغيري ، إذا تقرر شيء فنقوله باعتبار احلاضر ، أو باعتبار املستقبل ، فتأمل هذه القاعـدة يف                  
   .)١٥٦(“يها االستصحاب ، فإن كثرياً يغلطون ف

هذا ما يتيسر مجعه يف هذه املسألة ، واهللا تعاىل أسأل أن ينفعين مبا كتبت ، وأن ينفع ـا                    
 . وصحبه أمجعني من يقرأها ، وصلى اهللا وسلّم وبارك على نبينا حممد وعلى آله
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אא א

  مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى . ٩٣األشــباه والنظــائر البــن جنــيم ص : انظــر ) ١ (
 .٨٩األشباه والنظائر للسيوطي ص . ٤٤٨/ ٤شرح الكوكب املنري . ٣٥٦ / ٢

املسلمون سيئاً فهو عنـد اهللا      ما رآه   ” : والصحيح أنه موقوف على عبد اهللا بن مسعود وتكملته          ) ٢(
حـديث  : وقـال   ) ٤٤٦٥(كتاب معرفة الصحابة رقـم      . أخرجه احلاكم يف املستدرك   . “سيء

 .ووافقه الذهيب. صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
يف الفقـه   ) منتـهى اإلرادات  (صاحب  . أبو البقاء . حممد شهاب الدين الفتوحي املصري احلنبلي     ) ٣(

  . هـ٩٧٢تويف سنة ). شرح الكوكب املنري(و
 .٦ / ٦األعالم :       انظر ترمجته يف 

 .٤٤٨ / ٤شرح الكوكب املنري ) ٤(
 .٣٢ / ١املستطرف يف كل فن مستظرف : انظر ) ٥(
زاد (صـاحب   . أبو عبـد اهللا   . مشس الدين . ابن قيم اجلوزية  . حممد بن أيب بكر بن أيوب احلنبلي      ) ٦(

ـ  ٧٥١ تويف سنة    .)إعالم املوقعني (و) املعاد يف هدي خري العباد     ـ   انظ  . هـ : ر ترمجتـه يف     ــ
 . ٢٨٧ / ٨شذرات الذهب 

 .٤١٢ / ٢إعالم املوقعني : انظر ) ٧(
ـ البحـر احملي  . ٣٥٨مفتاح العلوم ص    . ٣٩٥اإليضاح ص   : انظر  ) ٨( شـرح  . ١٥٤ / ٢ط  ــ

 .١٤٩/ ١الكوكب املنري 
 .١٥٧ / ٢البحر احمليط : انظر ) ٩(
 .٦١٧وانظر كذلك الكليات ص . يف تاج العروس) عرف(مادة : انظر ) ١٠(
 .٦١٧الكليات ص . ١٩٣التعريفات ص . ٤٤٨ / ٤شرح الكوكب املنري : انظر ) ١١(
 .يف تاج العروس) عود(دة انظر ما) ١٢(
حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك على املنار ص          . ٤٨٤ / ٤شرح الكوكب املنري    : انظر  ) ١٣(

 .١٨٨التعريفات ص . ٦١٧الكليات ص . ٤٤٨شرح تنقيح الفصول ص . ٤٢٣
وشـرح  ) (التعريفات(صاحب  . النحوي. املتكلم. الفيلسوف. علي بن حممد بن علي اجلرجاين     ) ١٤(

  . هـ٨١٦تويف سنة ) واقفامل
 .٧ / ٥األعالم . ٤٨٨ / ١البدر الطالع : ترمجته يف :      انظر 
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 .١٩٣. ١٨٨التعريفات ص : انظر ) ١٥(
 / ١ الفروق .٦١٧الكليات ص. ٢٢٣٥ / ٥نفائس األصول . ٣٩١ / ٣البحر احمليط : انظر ) ١٦(

١٧١ 
نفائس األصول  (صاحب  . شهاب الدين . باسأبو الع . أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املالكي     ) ١٧(

  . هـ٦٨٤تويف سنة ). الفروق(و) يف شرح احملصول
 .٩٥ / ١األعالم . ١٢٨الديباج املذهب ص :      انظر ترمجته يف 

رقـم  “ رب مبلغ أوعى من سـامع       ”  : باب قول النيب    . أخرجه البخاري يف كتاب العلم    ) ١٨(
عـن أيب بكـرة     ) ١٦٧٩(اء واألعراض واألموال رقم     ومسلم يف باب تغليظ حترمي الدم     . ٦٧١

 .رضي اهللا تعاىل عنه
 .١٧٢ - ١٧١ / ١الفروق ) ١٩(
 / ١ فواتح الرمحـوت     .٤٢٣شرح ابن ملك على املنار ص       . ٣١٧ / ١تيسري التحرير   : انظر  ) ٢٠(

٣٤٥. 
. والفـروع إمام وقته يف األصـول     . أبو العسر . أبو احلسن . علي بن حممد بن احلسني البزدوي     ) ٢١(

  . هـ٤٨٢تويف سنة ) املبسوط(و) ز الوصول إىل معرفة األصولـكن(صاحب 
 .١٢٤الفوائد البهية ص . ٦٠٢ / ١٨سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 

 .١٧٥ / ٢أصول البزدوي مع شرحه كشف األسرار : انظر ) ٢٢(
 .٦١٧الكليات ص . ٨٦٥ / ٢التقرير ألصول البزدوي . ١٧٥ / ٢كشف األسرار : انظر ) ٢٣(
كشف األسرار شـرح    (صاحب  . احلنفي. عالء الدين . عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري      ) ٢٤(

  .هـ٧٣٠، تويف سنة )شرح املنتخب االخسيكثي(و) أصول البزدوي
 .١٣ / ٤األعالم . ٩٤الفوائد البهية ص :      انظر ترمجته يف 

  صـاحب  . أكمـل الـدين   . أبـو عبـد اهللا    .  الرومـي  حممد بن حممود بن أمحـد البـابريت       ) ٢٥(
  . هـ٧٨٦تويف ). العناية شرح اهلداية(و) التقرير شرح أصول البزدوي(

 .٤٢ / ٧األعالم . ١٩٥الفوائد البهية ص : انظر ترمجته يف        
  صـاحب أيب حنيفـة وناشـر       . قاضـي القـضاة   . يعقوب بـن إبـراهيم األنـصاري        ) ٢٦(

  . هـ١٨٢مات سنة . مذهبه
 .٢٢٥الفوائد البهية ص : انظر ترمجته يف        
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مـن  . ويل القضاء يف زمـن الرشـيد      . صاحب أيب حنيفة  . حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين     ) ٢٧(

  . هـ١٨٩تويف سنة ). اجلامع الصغري(و) اجلامع الكبري(مصنفاته 
 .١٦٣الفوائد البهية ص : انظر ترمجته يف        

وانظر كذلك املبسوط   . ٨٧١. ٨٦٩ / ٢التقرير  . ١٧٩. ١٧٥ / ٢ار  كشف األسر : انظر  ) ٢٨(
١٧٨ / ٨. 

 / ١املعتمد  . ٢١١ / ٢املستصفى  . ٢٢٣٤ / ٥نفائس األصول   . ١١١املسودة ص   : انظر  ) ٢٩(
 .١٥٨ / ٢التمهيد . ٢٧٨

 .انظر املراجع السابقة) ٣٠(
صـاحب  . أبو حممد . ل الدين مجا. األموي. عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي       ) ٣١(

 ٧٧٢تويف  ). التمهيد يف ختريج الفروع على األصول     (و) اية السول شرح منهاج الوصول    (
  .هـ

 .٢٢٣ / ٦شذرات الذهب . ٣٥٢ / ١البدر الطالع :      انظر ترمجته 
شـرح  (صاحب  . مفسر. فقيه. أصويل. حممد بن عبد الواحد بن مسعود االسكندري احلنفي       ) ٣٢(

  . هـ٨٦١تويف سنة ). التحرير(و) قديرفتح ال
 .٢٥٥ / ٦األعالم . ١٨٠الفوائد البهية ص : انظر ترمجته يف        

ــسول : انظــر ) ٣٣( ــة ال ــر . ٤٦٩ / ٢اي ــسري التحري ــواتح الرمحــوت . ٣١٧ / ١تي   ف
٣٤٥ / ١. 

ــر ) ٣٤( ــد : انظ ــسودة ص . ٢٧٩ / ١املعتم ــد . ١١١امل ــصفى . ١٦٠ / ٢التمهي   املست
 .٢٩٢ / ٣البحر احمليط . ٢١٢ / ٢

 .٢٢٣٦ / ٥نفائس األصول . ١٧٣ / ١الفروق : انظر ) ٣٥(
  صـاحب  . أبـو العبـاس   . أمحد بن عبد احلليم بن عبـد الـسالم بـن تيميـة احلنبلـي               ) ٣٦(

  . هـ٧٢٨تويف سنة ). منهاج السنة(و) جمموع الفتاوى(
 .١٤٤/  ١األعالم . ١٤٢ / ٨شذرات الذهب : ترمجته يف : انظر        

 .٩٧ / ٧جمموع الفتاوى ) ٣٧(
. يعرف بابن اخلطيـب   . الشافعي. فخر الدين الرازي  . أبو عبد اهللا  . حممد بن عمر بن احلسني     ) ٣٨(

  . هـ٦٠٦تويف سنة ) التفسري(و) احملصول(صاحب 
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 .٣١٣ / ٦األعالم . ٤٠ / ٧شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        
  صـاحب  . أبـو حممـد   . ناصـر الـدين   . البيضاوي الـشافعي  عبد اهللا بن عمر بن حممد        ) ٣٩(

  . هـ٦٨٥تويف سنة ). التفسري(و) املنهاج يف أصول الفقه(
 .٢٤٨ / ٤األعالم . ٢٣٠ / ١طبقات املفسرين : انظر ترمجته يف        

 / ٢نهاج مع شرح اية الـسول       امل. ٢٢٣٤ / ٥احملصول مع شرح نفائس األصول      : انظر   ) ٤٠(
٤٧١. 

لـه كتـاب    . شيخ املذهب يف زمانه   . أبو حامد . أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفرايين الشافعي       ) ٤١(
   . هـ٤٠٦تويف سنة ). الرونق(و) التعليقة(

 .٣٨٢ / ٢طبقات الشافعية . ١٩٣ / ١٧سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف        
  صـاحب  . مجـال الـدين   . إبراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفريوزبـادي الـشافعي             ) ٤٢(

  . هـ٤٤٦تويف سنة ). املهذب(و) اللمع(
 .٥١ / ١األعالم . ٣٢٣ / ٥شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

). قواطع األدلـة (صاحب . أبو املظفر. الشافعي. ور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي  ــمنص ) ٤٣(
  . هـ٤٨٩تويف سنة 

 .١١٢ / ٧ األعالم .٢٣٥ / ٥طبقات الشافعية : انظر ترمجته يف        
 .٣٤٦ / ٣رفع احلاجب : انظر  ) ٤٤(
  التحــبري . ٣٩١ / ٣البحــر احملــيط . ١٨٠ / ٢اإلــاج : انظــر هــذا التقــسيم يف  ) ٤٥(

 .٢٢٣٦ / ٥نفائس األصول . ٢٦٩٧ / ٦
صـاحب  . حجـة اإلسـالم   . أبو حامـد  . حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي الشافعي        ) ٤٦(

  . هـ٥٠٥تويف سنة ) ء علوم الدينإحيا(و) املستصفى(
 .٢٢ / ٧األعالم . ١٨ / ٥شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

  صـاحب  . سـيف الـدين   . أبـو احلـسن   . علي بن حممد بن سـامل الـتغليب الـشافعي          ) ٤٧(
  . هـ٦٣١تويف سنة ). منتهى السول(و) اإلحكام يف أصول األحكام(

 .٣٣٢ / ٤األعالم . ٢٥٣ / ٧ شذرات الذهب:  انظر ترمجته يف       
  صـاحب  . أبـو عمـرو   . مجـال الـدين   . عثمان بن عمر بن أيب بكـر الكـردي املـالكي          ) ٤٨(

  . هـ٦٤٦تويف سنة ). الكافية(و) خمتصر املنتهى(
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 .٢١١ / ٤األعالم . ٤٠٥ / ٧شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 
 / ٢ العضد على ابـن احلاجـب        شرح. ١٥٧ / ٢اإلحكام  . ٢١١ / ٢املستصفى  : انظر  ) ٤٩(

 .٣٩٢ / ٣البحر احمليط . ١٥٢
املنتقى (صاحب  . جمد الدين . أبو الربكات . عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن تيمية احلنبلي         ) ٥٠(

  . هـ٦٥٢تويف سنة ) احملرر(و) من أحاديث األحكام
 .٦ / ٤األعالم . ٤٤٣ / ٧شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

) التمهيـد (صـاحب   . أبو اخلطاب . احلنبلي. البغدادي. حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين     ) ٥١(
  . هـ٥١٠تويف سنة ). اخلالف الكبري(و

 .٢٩١ / ٥األعالم . ٤٥ / ٦شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 
 .١١٢املسودة ص ) ٥٢(
) مجـع اجلوامـع   ( صاحب   .أبو نصر . عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي        ) ٥٣(

  . هـ٧٧١تويف سنة ). رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب(و
 .١٨٤ / ٤األعالم . ٣٨٠ / ٨شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .٣٤٦ / ٣رفع احلاجب : انظر ) ٥٤(
 .٣٩٢ / ١قواطع األدلة . ٣٩١ / ١شرح اللمع : انظر ) ٥٥(
). الربهان(و) البحر احمليط (صاحب  . بدر الدين .  الشافعي حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي      ) ٥٦(

  . هـ٧٩٤تويف سنة 
 .٦٠ / ٦األعالم . ٥٧٢ / ٨شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .٣٩٢ / ٣البحر احمليط : انظر ) ٥٧(
 .٢٦٩٨ / ٦التحبري : انظر ) ٥٨(
 .٣٩٢ / ٣البحر احمليط . ١٨٢ / ٢اإلاج : انظر ) ٥٩(
صـاحب  . مشـس الـدين   . أبو عبيلـة  . ن حممود بن عتاد العجلي األصفهاين الشافعي      حممد ب ) ٦٠(

  . هـ٦٥٣تويف سنة . يف املنطق) غاية املطلب(و) الكاشف عن احملصول(
 .٣٠٨ / ٧األعالم . ١٠٠ / ٨طبقات الشافعية :      انظر ترمجته يف 

 .٥٩٠ - ٥٨٩ / ٤الكاشف ) ٦١(
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التحقيق والبيان  (صاحب  . أبو احلسن . مشس الدين . ري املالكي علي بن إمساعيل بن علي األبيا     ) ٦٢(

  . هـ٦١٦تويف سنة ). سفينة النجاة(و) يف شرح الربهان
  .٣٠٦الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف        

. أبـو املعـايل   . وهو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الـشافعي          . يقصد إمام احلرمني  ) ٦٣(
ـ ٤٧٨تويف سنة   . يف أصول الفقه  ) الربهان(و.  الفقه يف) النهاية(صاحب      انظر ترمجته يف      . ه

 .٤٦٨ / ١٨سري أعالم النبالء : 
 .١٦٥ / ١الربهان : انظر ) ٦٤(
 .٦١٤ - ٦١٣ / ٢التحقيق والبيان : انظر ) ٦٥(
  صـاحب  . فقيـه جمتهـد مـن كبـار علمـاء الـيمن           . حممد بن علي بن حممد الشوكاين     ) ٦٦(

  . هـ١٢٥٥تويف سنة ). إرشاد الفحول(و) ر شرح منتقى األخبارنيل األوطا(
  .٢٩٨ / ٦األعالم : انظر ترمجته يف        

  .١٤٢إرشاد الفحول ص : انظر ) ٦٧(
  .٣٩٤ / ٣البحر احمليط : انظر ) ٦٨(
صـنف  . شيخ الشافعية يف زمانه   . أبو احلسن . علي بن حممد بن علي الطربي اهلراسي الشافعي       ) ٦٩(

  . هـ٥٠٤تويف سنة ). مفردات اإلمام أمحد( الرد على كتاب يف
  .٢٣١ / ٧طبقات الشافعية . ٣٥٠ / ١٩سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 

  .٣٩٥ / ٣البحر احمليط : انظر ) ٧٠(
إحكام األحكام شـرح    (صاحب  . أبو املواهب . تقي الدين . حممد بن علي بن وهب القشريي     ) ٧١(

  . هـ٧٠٢تويف سنة ). رح اإلملامش(و) عمدة األحكام
  .٢٨٣ / ٦األعالم . ١١ / ٧شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

  .٣٩٥ / ٣البحر احمليط . ٣٨٨ / ٣شرح الكوكب املنري : انظر ) ٧٢(
). شرح األصول اخلمسة  (و) املعتمد(صاحب  . أحد أئمتهم . املعتزيل. حممد بن علي بن الطيب    ) ٧٣(

  . هـ٤٣٦تويف ببغداد سنة 
  .٢٧٥ / ٦األعالم . ٤٠ / ٧شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

  .١١١ / ٢املستصفى . ٢٧٨ / ١املعتمد : انظر ) ٧٤(
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قواعـد  (صـاحب  . سلطان العلماء. أبو أمحد. عبد العزيز بن عبد السالم بن احلسن الشافعي  ) ٧٥(

  . هـ٦٦٠تويف سنة ). الفتاوى(و) األحكام يف إصالح األنام
  .٢١ / ٤األعالم . ٥٢٢ / ٧شذرات الذهب : انظر ترمجته يف       

  .٢٢٣٧ / ٥نفائس األصول : انظر ) ٧٦(
شرح ابن ملك على املنـار      . ١٧٥ / ٢كشف األسرار   . ١٩٠ / ١أصول السرخسي   : انظر  ) ٧٧(

  .١٤٠املغين للخبازي ص . ٣٤٥ / ١فواتح الرمحوت . ٣١٧ / ١تيسري التحرير . ٤٢٣ص 
  .٢٢٣٧ / ٥نفائس األصول : انظر ) ٧٨(
  .١٧٥ / ٢كشف األسرار . ١٩٠ / ١أصول السرخسي ) ٧٩(
إحكـام  (صـاحب   . شيخ املالكية يف األنـدلس    . أبو وليد . سليمان بن خلف بن سعد الباجي     ) ٨٠(

  . هـ٤٧٤تويف سنة ) املنتقى يف شرح املوطأ(و) الفصول يف أحكام األصول
  .١٩٧ ص الديباج املذهب: انظر ترمجته يف        

  لـه كتــاب يف  . أبـو عبـد اهللا  . حممـد بـن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن خـويز منـداد        ) ٨١(
  . هـ٣٩٠تويف قريباً من عام ) أحكام القرآن(ويف ) أصول الفقه(

  .٣٦٣الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف        
  حب صـا . أبـو عبـد اهللا    . حممد بن أمحد بن أيب بكـر األنـصاري األندلـسي القـرطيب            ) ٨٢(

  . هـ٦٧١تويف سنة ) الكتاب األسىن يف أمساء اهللا احلسىن(و) اجلامع ألحكام القرآن(
  .٤٠٦الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف        

  .١٧٢ / ٣اجلامع ألحكام القرآن . ٢٦٩إحكام الفصول ص : انظر ) ٨٣(
اإلشـراف علـى    (و) سعيون اال (صاحب  . أبو حممد . عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليب      ) ٨٤(

  . هـ٤٢٢تويف سنة ) مسائل اخلالف
  .١٨٤ / ٤األعالم . ١١٢ / ٥شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

تويف سنة  ) املعلم يف شرح صحيح مسلم    (صاحب  . أبو عبد اهللا  . حممد بن علي بن عمر املازري     ) ٨٥(
  . هـ٥٣٦

  .٥٧٧ / ٦م األعال. ١٨٦ / ٩شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        
املـسودة ص   . ٣٩١ / ٣البحـر احملـيط     . ١١١ / ٢املستصفى  . ١٥٧ / ٢اإلحكام  : انظر) ٨٦(

  .٢٢٣٦ / ٥نفائس األصول . ٢٦٩٤ / ٦التحبري . ١١١
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  .٤٠٦ / ٣الواضح . ١٥٩ / ٢التمهيد . ٢٧٨ / ٢املعتمد : انظر ) ٨٧(
  .٤٠٧ / ٣الواضح : انظر ) ٨٨(

يا أبا ذر إنـك امـرؤ فيـك         ” :  قال    أيب ذر أن النيب      احلديث أخرجه مسلم من حديث      ) ٨٩(
. وألبسوهم مما تلبسون  . فأطعموهم مما تأكلون  . هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم     . جاهلية

وإلباسه مما  . باب إطعام اململوك مما يأكل    . “فإن كلفتموهم فأعينوهم    . وال تكلفوهم ما يغلبهم   
  .)٣٦٩٠(رقم . وابن ماجه يف باب الرفق). ١٦٦١(رقم . وال يكلفه ما يغلبه. يلبس

   احلديث أيضاً يف مسلم عـن أيب هريـرة رضـي اهللا تعـاىل عنـه عـن رسـول اهللا                        ) ٩٠(
ومالـك يف   ). ١٦٦٢(رقم  . يف نفس الباب  “ وللمملوك طعامه وكسوته باملعروف     ” : قال  
  .)١٧٦٩(األمر بالرفق باململوك رقم  باب .املوطأ

  .١٠١ / ٥األم : انظر   ) ٩١(
  .٣٩٧ / ٣البحر احمليط : انظر هذا االستشهاد يف   ) ٩٢(
من املكثـرين   .  وخادمه صاحب رسول اهللا    . أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي        ) ٩٣(

  . هـ٩١تويف سنة . من الرواية واملعمرين
  .٢٩٤ / ١أسد الغابة : انظر        

ومسلم يف كتاب   ). ٥٠٣(ة إىل االسطوانة رقم     باب الصال . كتاب الصالة . أخرجه البخاري   ) ٩٤(
  .)٨٣٧(صالة املسافرين رقم 

  .٥٩٤ / ٢العدة . ٤٠٨ / ٣الواضح : انظر   ) ٩٥(
  .٣٩٧ / ٣البحر احمليط : انظر   ) ٩٦(
  .٥٤٦ / ٢ذكر هذه الرواية أيضاً صاحب املغين   ) ٩٧(
  .٤٠٨ / ٣الواضح : انظر   ) ٩٨(
  .٣٤٥ / ١فواتح الرمحوت . ٢٨٢ / ١التقرير والتحبري : انظر   ) ٩٩(
  .٢٥٢ / ٢شرح العضد على ابن احلاجب . ٣٤٥ / ١فواتح الرمحوت : انظر ) ١٠٠(
  .٣٥٠ / ٣رفع احلاجب : انظر ) ١٠١(
  صـاحب  . القاضـي عـضد الـدين االجيـي       . عبد الرمحن بن أمحد بـن عبـد الغفـار         ) ١٠٢(

  . هـ٧٥٦تويف سنة ). شرح املواقف(و) شرح خمتصر ابن احلاجب(
  .١٩٦ / ٢الدرر الكامنة : انظر        
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  .١٥٢ / ٢شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب : انظر ) ١٠٣(
مـن مـصنفاته    . ويل قضاء عدة واليات يف اهلند     . حمب اهللا بن عبد الشكور البهاري اهلندي      ) ١٠٤(

ـ  ١١١٩تويف سـنة    . يف األصول ) مسلم الثبوت (و. يف املنطق ) سلَّم العلوم ( :  انظـر  . هـ
  .٢٨٣ / ٥عالم األ

  .٣٤٥ / ١فواتح الرمحوت : انظر ) ١٠٥(
  .١٥٢ / ٢شرح العضد على ابن احلاجب . ٢٨٢ / ١التقرير والتحبري : انظر ) ١٠٦(
  .٣٥٠ / ٣خمتصر ابن احلاجب مع شرح رفع احلاجب : انظر ) ١٠٧(
  .٣٦٦ / ٣انظر نفس املصدر ) ١٠٨(
األحكـام  (و) العـدة (صاحب  . اء احلنبلي القاضي أبو يعلى الفر   . حممد بن احلسني بن حممد    ) ١٠٩(

  . هـ٤٥٨تويف سنة ) السلطانية
  .٩٩ / ٦األعالم . ٢٥٢ / ٥شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

  .١١٢املسودة ص ) ١١٠(
فتح الباري شـرح    (صاحب  . أبو الفرج . زين الدين عبد الرمحن بن رجب احلنبلي الدمشقي       ) ١١١(

  . هـ٧٩٥تويف سنة ). ةالقواعد الفقهي(و) صحيح البخاري
  .٣٥٩ / ٣األعالم . ٥٧٨ / ٨شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

  .٥٦٦ - ٥٥٥ / ٢تقرير القواعد : انظر ) ١١٢(
حاشية الدسوقي علـى شـرح     (صاحب  . الدسوقي. حممد بن أمحد بن عرفة املصري املالكي      ) ١١٣(

  . هـ١٢٣٠تويف سنة ) حاشية خمتصر التفتازاين للتلخيص(و). الدردير
  .٣٥٧ / ٦كشف الظنون : انظر ترمجته يف        

  صـاحب  . أبـو الـضياء املـصري املـالكي       . خليل بن إسحاق بـن موسـى اجلنـدي        ) ١١٤(
  . هـ٧٤٩تويف بالطاعون . يف فروع مذهب اإلمام مالك) املختصر(

  .٣٥٢ / ٥كشف الظنون . ١٨٦الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف        
  .انظر املصدرين السابقني.  ملختصر ابن احلاجب يف األصولوهو شرح) ١١٥(
خمتصر ابن  (له شرح على    . قاضي اجلماعة بتونس  . حممد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري       ) ١١٦(

  . هـ٧٤٩تويف سنة . يف الفروع) احلاجب
  .٤١٨الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف        
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كتاب على قواعد ابن عبد     (من مصنفاته   . ونسي املالكي حممد بن أمحد بن عثمان بن عمر الت       ) ١١٧(

  . هـ٨١٩تويف مبكة سنة ) السالم
  .٣٣١ / ٥األعالم . ٣١ / ١بغية الوعاة :      انظر ترمجته يف 

تويف ) التبصرة(له تعليق على املدونة مساه      . يعرف باللخمي . أبو احلسن . علي بن حممد الربعي   ) ١١٨(
  . هـ٤٧٨سنة 
  .٢٩٨الديباج املذهب ص : ته يف      انظر ترمج

: أم اسم علم فوقع تصحيف كلمة       . ويف القلشاين : وال أدري أهو اسم كتاب لقوله       ! هكذا  ) ١١٩(
  .؟  ومل أقف على معناه“ وقال ” بدل “ ويف ” 

  .١٤٠ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ١٢٠(
االاج يف  (صاحب  . أبو احلسن . دينتقي ال . علي بن عبد الكايف بن علي السبكي الشافعي       ) ١٢١(

  . هـ٧٥٦تويف سنة ). الفتاوى(و) شرح املنهاج
  .١٧٦ / ٢بغية الوعاة . ٣٠٥ / ٥طبقات الشافعية : انظر ترمجته يف        

  .٤١٧ / ١١اموع شرح املهذب ) ١٢٢(
  يف لـسان   ) أكـف ( انظـر مـادة      .هو شبيه بالرحال واألقتاب يوضـع علـى احلمـار         ) ١٢٣(

  .العرب
   .وهلـا معـان أخـر     . إذا شـدها بربـاط يوضـع حتـت ذنبـها          . مأخوذ من ثفر الدابة   ) ١٢٤(

  .يف لسان العرب) ثفر(انظر مادة 
  فـذكرت هـذين    . مل يورد السبكي أمثلـة علـى مـا تتعـارض الظنـون يف اطـراده               ) ١٢٥(

  .املثالني
  .٤١٧ / ١١اموع شرح املهذب : انظر ) ١٢٦(
  .٤١٨ - ٤١٧ / ١١هذب اموع شرح امل: انظر ) ١٢٧(
  .٢٢٣٦ / ٥نفائس األصول : انظر ) ١٢٨(
  .مل أقف على ترمجته) ١٢٩(
  ونقلــه أيــضاً الزركــشي يف البحــر احملــيط . ٢٢٣٧ / ٥نظــر نفــائس األصــول ) ١٣٠(

٣٩٥ / ٣.  
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  صـاحب  . أبـو بكـر   . مشـس األئمـة   . حممد بن أمحـد بـن أيب سـهل السرخـسي          ) ١٣١(

  . هـ٤٨٣تويف سنة ). أصول الفقه(و) املبسوط(
  .١٥٨انظر ترمجهت يف الفوائد البهية ص        

منـار  (صـاحب  . إمام احلنفية يف زمانـه . أبو الربكات. عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي ) ١٣٢(
  . هـ٧١٠تويف سنة . يف التفسري) مدارك الترتيل وحقائق التأويل(يف أصول الفقه و) األنوار

  .١٩٢  /٤األعالم :      انظر ترمجته يف 
  .١١١املسودة ص ) ١٣٣(
  .٣١٨ - ٣١٧ / ١تيسري التحرير : انظر ) ١٣٤(
  .١٩٣التعريفات ص : انظر ) ١٣٥(
اهلداية شرح  (صاحب  . جمتهد املذهب . فقيه. إمام. علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين       ) ١٣٦(

  . هـ٥٩٣تويف سنة ). بداية املبتدي
  .١٤١ة ص الفوائد البهي: انظر ترمجته يف        

  .٢٠٣ / ٣مع شرح فتح القدير . اهلداية) ١٣٧(
  .٢١٤ / ٣شرح فتح القدير ) ١٣٨(
  صـاحب  . املعـروف بـابن عابـدين     . حممد بن أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز             ) ١٣٩(

ـ  ) رد احملتار على الدر املختار    ( ـ ١٢٥٢تويف سنة   ). حاشية ابن عابدين  (وهو املعروف ب   . ه
  .٢٩٤ / ٦األعالم : انظر 

  .٤٥٥ / ٥حاشية ابن عابدين : انظر ) ١٤٠(
  .١١٢املسودة ص : انظر ) ١٤١(
  .٣٩٧ / ٣البحر احمليط : انظر ) ١٤٢(
  .٧٢ / ٣تفسري القرطيب : انظر ) ١٤٣(
  رقـم  . بـاب قـدر مـا يـستر املـصلي         . كتـاب الـصالة   . أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ١٤٤(

  .)١٦٧(باب ما يقطع الصالة رقم . وابن ماجه يف كتاب الصالة). ٢٦٦(
) الفـروع (صـاحب   . أبو عبد اهللا  . مشس الدين . حممد بن مفلح بن حممد املقدسي احلنبلي      ) ١٤٥(

  . هـ٧٦٣تويف سنة ). أصول الفقه(و
  .١٠٧ / ٧األعالم . ٣٤٠ / ٨شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 
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  .٤١٧ / ١تصحيح الفروع : وانظر كذلك. ١٣٧ / ١النكت على احملرر : انظر ) ١٤٦(
  بـاب حكـم ولـوغ الكلـب رقـم          . كتـاب الطهـارة   . أخرجه مسلم يف صـحيحه     )١٤٧(

  رقـم  . بـاب مـا جـاء يف سـؤر الكلـب          . والترمذي يف كتـاب الطهـارة     ). ٢٧٩(
)٩١(.  

  .١٧٥ / ١مواهب اجلليل . ٢٢٣٦ / ٥نفائس األصول : انظر ) ١٤٨(
  .٨٩ / ١٠تفسري القرطيب : انظر ) ١٤٩(
  .٥٧٠ / ٢القواعد ) ١٥٠(
  .٥٦٦ / ٢القواعد . ٦٠١ / ١حملرر ا: انظر ) ١٥١(
  .١١٢املسودة ص : انظر ) ١٥٢(
  املبــسوط : وانظــر أمثلــة أخــرى أيــضاً يف . ٤٠ - ٣٩ / ١٩املبــسوط : انظــر ) ١٥٣(

  .٧٩ / ٣بدائع الصنائع . ١١٧ / ١٩
  .خمتار الصحاح. “سكك  ” انظر مادة .سكة الدراهم هي املنقوشة) ١٥٤(
  .٢٩٦ / ٢العقد املنظوم . ٢٨٨ / ٣رفع النقاب : انظر ) ١٥٥(
  .٢٢٣٨ / ٥نفائس األصول : انظر ) ١٥٦(
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א א א

. دار الكتب العلمية  . اج يف شرح املنهاج، لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين         ـهـاإلب - ١
 . هـ١٤٠٤بريوت 

دار . ركـي عبد ايـد ت   : حتقيق   .أليب الوليد الباجي  . إحكام الفصول يف أحكام األصول     - ٢
 .بريوت. الغرب اإلسالمي

 . لبنان-دار الفكر . لسيف الدين اآلمدي. اإلحكام يف أصول األحكام - ٣
). ١٢٥٥ت  (حملمد بن علي الـشوكاين      . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول        - ٤

 .لبنان.  بريوت-دار املعرفة 
ـ ٦٣٠ت  (ي  لعز الدين ابن األثري اجلزر    . أسد الغابة يف معرفة الصحابة     - ٥ علي : حتقيق  ).  ه

 . لبنان-بريوت . دار الكتب العلمية.  عادل عبد املوجود-معوض 
ـ ٩٧٠ت  (البن جنيم احلنفي    . األشباه والنظائر  - ٦ مؤسسة . عبد العزيز الوكيل  : حتقيق  ).  ه

 . القاهرة-احلليب 
ـ  ٩١١ت  (جلالل الدين الـسيوطي     . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية      - ٧ ). ـ ه

 . القاهرة-مطبعة البايب احلليب 
ـ ٧٦٣ت  (لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي       . أصول ابن مفلح   - ٨ الدكتور : حتقيق  ).  ه

 . هـ١٤٢٠الرياض . مكتبة العبيكان. فهد السدحان
 . م١٩٨٩بريوت . دار العلم للماليني. خلري الدين الزركلي. األعالم - ٩

س الدين حممد بن أيب بكر املعروف بـابن قـيم           ــلشم. إعالم املوقعني عن رب العاملني     - ١٠
 . لبنان-بريوت . دار اجليل).  هـ٧٥١ت (اجلوزية 

 .دار املعرفة: الناشر ).  هـ٢٠٤ت (حملمد بن إدريس الشافعي . األم - ١١
ـ ٧٣٩ت(للخطيب القزويين   . اإليضاح يف علوم البالغة    - ١٢  -، دار الكتـاب اللبنـاين      )هـ

 .بريوت
ـ ٧٩٤ت  (لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي       . لفقهالبحر احمليط يف أصول ا     - ١٣ راجعه ).  ه
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 . هـ١٤٠٩الكويت . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. الدكتور عمر األشقر: 
ـ  ١٢٥٠ت  (حملمد بن علي الشوكاين     . البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع       - ١٤ ).  هـ

 .دار الكتب العلمية
ـ ٩١١ت  (جلالل الدين السيوطي    . النحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني و      - ١٥ املكتبـة  ).  ه

 . بريوت-العصرية 
ـ ٨٨٥ت  (أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي       . التحبري شرح التحرير   - ١٦ / د: حتقيق  ).  ه

 . الرياض-مكتبة الرشد : الناشر . أمحد السراج/ د. عوض القرين/ د. عبد الرمحن اجلربين
علي بن عبد : حتقيق . أليب احلسن علي بن إمساعيل األبياري. التحقيق والبيان شرح الربهان - ١٧

 .جامعة أم القرى. رسالة دكتوراه. الرمحن بسام
ـ  ٧٨٦ت  (ألكمل الدين حممود البـابريت      . التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي     - ١٨ ).  هـ

 .جامعة أم القرى. رسالة دكتوراه. خالد حممد العروسي: حتقيق 
ـ ٧٩٥ت  (لزين الدين عبد الرمحن ابن رجب احلنبلي        . فوائدتقرير القواعد وحترير ال    - ١٩ ).  ه

 -دار بـن عفـان، اخلـرب        : الناشـر   . أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان      : حتقيق  
 .السعودية

ـ ٨٧٩ت  (البن أمري حاج    . رـالتقرير والتحبري شرح التحري    - ٢٠ . دار الكتب العلميـة   ).  ه
 . هـ١٤٠٣بريوت 

ـ ٥١٠ت  (يب اخلطاب الكلوذاين    أل. التمهيد يف أصول الفقه    - ٢١ . حممد علي / د: حتقيق  ).  ه
 .جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي. مفيد أبو عمشة/ د

، حملمد أمني املعروف بـأمني      )هـ٨٦١ت(البن اهلمام   . تيسري التحرير على كتاب التحرير     - ٢٢
 .دار الفكر. بادشاه

 . بريوت-ار الكتاب العريب د).  هـ٥٨٧ت (لعالء الدين الكاساين . بدائع الصنائع - ٢٣
ـ . اجلامع ألحكام القرآن   - ٢٤ أليب عبـد اهللا حممـد األنـصاري        ). تفسري القرطيب (املعروف ب

 .القرطيب
 . بريوت-دار الفكر ).  هـ٧٧١ت (لتاج الدين السبكي . مجع اجلوامع مع شرح احمللى - ٢٥
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ـ ١٢٥٢ ت(حملمد بن عابدين  . رد احملتار على الدر املختار    . حاشية ابن عابدين   - ٢٦ دار ).  هـ
 . بريوت-إحياء التراث العريب 

 .دار الفكر. لشمس الدين حممد الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - ٢٧
 ٨٥٢ت  (لشهاب الدين أمحد بن حجر العـسقالين        . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      - ٢٨

 .دار الكتب العلمية). هـ
دار الكتب ).  هـ٧٩٩ت ( البن فرحون املالكي    .الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب      - ٢٩

 . هـ١٤١٧ بريوت -العلمية 
 . لبنان-عامل الكتب ).  هـ٧٢٧ت (لتاج الدين السبكي . رفع احلاجب عن ابن احلاجب - ٣٠
ـ ٨٩٩ت  (لعلي بن حسني الشوشاوي     . رفع النقاب عن تنقيح الشهاب     - ٣١ / حتقيـق د  ).  ه

 . الرياض-مكتبة الرشد . عبد الرمحن اجلربين
ـ ٣٨٥ت  (للحافظ علي بن عمر الدارقطين      . سنن الدارقطين  - ٣٢ جمدي بن سيد   : حتقيق  ).  ه

 .دار الكتب العلمية. الشورى
ـ ٤٥٨ت  (أليب بكر أمحد بن حسني البيهقي       . السنن الكربى  - ٣٣ حتقيق حممد عبد القادر    ).  ه

 .دار الكتب العلمية. عطا
 .مؤسسة الرسالة. ) هـ٧٤٨ت (لشمس الدين الذهيب . سري أعالم النبالء - ٣٤
ت (لشهاب الدين عبد احلي ابن العمـاد احلنبلـي          . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      - ٣٥

ـ ١٠٣٢ .  دمشق -دار ابن كثري    . عبد القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط    : حتقيق  ).  ه
 .بريوت

 ١٣١٥مطبعـة دار سـعادات      . لعبد اللطيف بن ملك   . شرح ابن مالك على خمتصر املار      - ٣٦
 .هـ

ــرح - ٣٧ ــري  ش ــاجز الفق ــدير للع ــتح الق ــام   .  ف ــن اهلم ــدين ب ــال ال   لكم
 .دار إحياء التراث العريب).  هـ٨٦١ت (

ـ  ٩٧٢ت  (حملمد بن أمحد بن النجار احلنبلي       . شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه      - ٣٨ ).  هـ
مركز البحث العلمـي وإحيـاء      . نزيه محاد : والدكتور  . الدكتور حممد الزحيلي  : حتقيق  
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 . مكة املكرمة-ي التراث اإلسالم
. ، حتقيق عبد ايـد تركـي      )هـ٤٦٩ت(أليب إسحاق إبراهيم الشريازي     . شرح اللمع  - ٣٩

 .دار الغرب اإلسالمي: الناشر 
ـ  ٢٥٦ت  (حملمد بن إمساعيل البخاري     . صحيح البخاري مع شرح فتح الباري      - ٤٠ دار ).  هـ

 .صادر
ـ       . صحيح مسلم مع شرح النووي     - ٤١  ٢٦١ت  (شريي  أليب احلسني مسلم بن احلجـاج الق

 . بريوت-دار إحياء التراث العريب ). هـ
 دار  .، حتقيق مصطفى عطـا    )هـ٧٧١ت(لتاج الدين السبكي    . طبقات الشافعية الكربى   - ٤٢

 .الكتب العلمية
أيب الزهراء حـازم  : ، حتقيق  )هـ٧٦٢ت(لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي       . الفروع - ٤٣

 .دار الكتب العلمية: الناشر . القاضي
ـ  ٦٨٤ت  (لشهاب الدين أيب العباس القرايف      . الفروق - ٤٤  -دار املعرفـة    : الناشـر   ).  هـ

 .بريوت
ـ ١٣٠٤ت  (أليب احلسنات اللكنوي    . الفوائد البهية يف تراجم احلنفية     - ٤٥  دار نور حممد    ). ه

 . اهلند-
لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنـصاري        . وت بشرح مسلم الثبوت   ـــفواتح الرمح  - ٤٦

 . بريوت-دار العلوم احلديثة . ع بذيل املستصفىمطبو).  هـ١٢٢٥ت (
ـ ٤٨٩ت  (أليب املظفر منصور السمعاين     . قواطع األدلة يف أصول الفقه     - ٤٧ / د: حتقيـق   ).  ه

 .عباس احلكمي
ـ ٦٥٣ت  (أليب عبد اهللا حممد بن عباد األصفهاين        . الكاشف عن احملصول   - ٤٨ دار الكتب  ).  ه

 . بريوت-العلمية 
ـ ٧٣٠ت  (لعالء الدين البخاري    . خر اإلسالم البزدوي  كشف األسرار عن أصول ف     - ٤٩ ).  ه

 .دار الكتاب العريب. حممد املعتصم البغدادي: حتقيق 
ملصطفى بن عبد اهللا احلنفي املعروف حبـاجي        . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      - ٥٠
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 .املكتبة الفيصلية: الناشر ).  هـ١٠٦٧ت (خليفة 
ـ ١٠٩٤ت  (كفوي  أليب البقاء احلسيين ال   . الكليات - ٥١ . عـدنان درويـش   / د: حتقيق  ).  ه

 . هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة . حممد املصري
 .دار صادر).  هـ٧١١ت (أليب الفضل مجال الدين ابن منظور . لسان العرب - ٥٢
 . بريوت-دار املعرفة . حملمد بن أيب سهل السرخسي. املبسوط - ٥٣
ـ ٦٧٦ت  (أليب زكريا حميي الدين النووي      . اموع شرح املهذب   - ٥٤ املكتبـة  : الناشر  ).  ه

 .السلفية
ـ ٧٢٨ت  (لتقي الدين بن تيمية     . جمموع فتاوي شيخ اإلسالم بن تيمية      - ٥٥ مجع وترتيب  ).  ه

 .عبد الرمحن بن حممد النجدي
دار الفكـر   . حممود خاطر بـك   : ترتيب  . حملمد بن أيب بكر الرازي    . تار الصحاح ــخم - ٥٦

 . هـ١٤٠١
دار . مصطفى عطـا  :  احلاكم النيسابوري، حتقيق     املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهللا      - ٥٧

 .بريوت. الكتب العلمية
ـ ٥٠٥ت  (أليب حامد حممد بن حممد الغزايل       . املستصفى من علم األصول    - ٥٨ دار العلوم  ).  ه

 . بريوت-احلديثة 
. درويش اجلويري: حتقيق . لشهاب الدين حممد األبشيهي  . املستطرف يف كل فن مستظرف     - ٥٩

 . لبنان-املكتبة العصرية 
ـ ٦٢٦ت  (أليب يعقوب السكاكي    . مفتاح العلوم  - ٦٠ دار الكتـب   . نعيم زرزور : حتقيق  ).  ه

 . بريوت-العلمية 
وشهاب الدين عبد   . د الدين عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية        . املسودة يف أصول الفقه    - ٦١

مطبعـة  . تيميـة وشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن        . تيمية بن عبد السالم بن   ااحلليم  
 .املؤسسة السعودية مبصر. املدين

ـ ٦٢٠ت  (ملوفق الدين بن قدامة املقدسي      . املغين - ٦٢ عبد / د. عبد اهللا التركي  / حتقيق د ).  ه
 . الرياض-وزارة الشؤون اإلسالمية . الفتاح احللو

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨للغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وا        ١٥٨
 
  

ـ ٦٩١ت  (جلالل الدين حممد اخلبازي     . املغين يف أصول الفقه    - ٦٣ حممد مظهر  /د: حتقيق  ).  ه
 .جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي. ابق

 .دار الفكر).  هـ٩٥٤ت (د املغريب أليب عبد اهللا حمم. مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل - ٦٤
ـ ٦٨٤ت  (لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف       . نفائس األصول يف شرح احملصول     - ٦٥ ).  ه

 .كرمة مكة امل-مكتبة نزار الباز .  علي معوض-عادل عبد املوجود : حتقيق 
ـ  ٧٦٣ت  (لشمس الدين بن مفلح املقدسـي       . النكت والفوائد السنية على احملرر     - ٦٦ ).  هـ

 . بريوت-دار الكتب العلمية . أمحد جعفر صاحل. حممد حسن إمساعيل: حتقيق 
ـ  ٧٧٢ت  (جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي      . اية السول شرح منهاج األصول     - ٦٧ ).  هـ

 . م١٩٨٢ بريوت -عامل الكتب 
. صاحل اليوسف / د: حتقيق  . لصفي الدين األرموي اهلندي   . ية الوصول يف دراية األصول    ا - ٦٨

 . مكة املكرمة-املكتبة التجارية . لسعد السويح/ د
ـ  ٥١٣ت  (أليب الوفاء علي بن عقيل احلنبلي       . الواضح يف أصول الفقه    - ٦٩ : حتقيـق   ).  هـ

  . هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة . الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي
  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TraditionalArabic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


