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 المــــــــراجــــع
 مرتبة بحسب أسماء المؤلفين

راعيت في ترتيب المؤل ِّفين ما اشتهر به كل منهم ملحوظة: 

لتي تبدأ بها من لقب، أو كنية، أو اسم، بعد حذف ]ال[ من األلقاب ا

كالغزالي، و ]ابن[ من الكنى التي عرف بها بعض المؤل ِّفين كابن 

 تيمية.

 المراجع الخاصـة: -أ

]الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي:  ابن بدران:

 هـ[:1338معاصر، كان حيًّا إلى عام 

 المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: -1

 م.1930بالقاهرة سنة مطبعة دار الطباعة المنيرية 

نزهة الخاطر العاطر، على روضة الناظر وجنة  -2

 المناظر:

 هـ. 1342جزءان، المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
]انظر: الفصل األول من الباب األول، في هذه الرسالة،  الطـوفي:

 وما بعدها[: 62ص

 اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية: -3

ختان منه: إحداها برقم مخطوط، بدار الكتب نس

 تفسير تيمور. 251تفسير، واألخرى برقم  687

 اإلكسير في قواعد التفسير: -4
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-646) 940نسخة مصورة بمكتبة األزهر، وفيلم 

 ( بمعهد إحياء المخطوطات العربية.793

 البلبل في أصول مذهب ابن حنبل: -5

( 725بمعهد إحياء المخطوطات العربية من ) 3142فيلم 

 (.1من ) 3143 وفيلم

 شرح األربعين النووية: -6

: حديث التيمورية، بدار الكتب، 446، 328

 والنسختان مخطوطتان.

 الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: -7

 228مخطوطة محفوظة بدار الكتب تحت رقم 

 مجاميع.

 مختصر الزبيدي: -8

: حديث، 487مخطوطة في مجلدين، تحت رقم 

 بدار الكتب.

 ]جمال الدين، الشيخ المحقق، دمشقي معاصر..[: قاسمي:ال

رسالة الطوفي في المصالح )كما سمى هو ما جرده  -9

من شرح الطوفي لألربعين( مطبوعة مع مجموعة 

هـ، 1324رسائل في المطبعة األهلية ببيروت، سنة 

وفي العدد العاشر من المجلد التاسع بمجلة المنار، 

الثانية بمجلة رسالة وفي العدد األول من السنة 

 اإلسالم.
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]قاضي القضاة الشيخ عالء الدين، علي بن محمد بن  الكناني:

علي بن عبد هللا ابن أبي الفتح العسقالني المتوفى عام 

 هـ[:776

شرح مختصر الروضة، الذي اختصره الطوفي من  -10

وهو مخطوط بمكتبة روضة الناظر البن قدامة، 

 قه.أصول الف 283األزهر تحت رقم 

 المراجع العامة -ب

]سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد،  اآلمدي:

 هـ[:631المتوفى سنة 

 اإلحكام في أصول األحكام: -11

 هـ.1332أربعة أجزاء، مطبعة المعارف بمصر 

]أبو محمد، عبد هللا بن عبد الرحمن أبي زيد أبو زيد القيرواني: 

ة، يلقب بمالك النفراوي: فقيه من أعيان المالكي

 هـ[:386األصغر، توفي عام 

 الرسالة في اعتقاد أهل السنة: -12

 طبعة أولى بمطبعة السعادة.

]يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي، الفقيه العالمة،  أبو يوسف:

 هـ[:182صاحب اإلمام أبي حنيفة، توفي عام 

 الرد على سير األوزاعي: طبع الهند. -13

ن، نزيل سامراء، الطهراني الشيعي، ]محمد محس أغا بزرك:

 معاصر..[.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  284

 اإلسالمي

 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: -14

طبع منه ستة أجزاء، في ست مجلدات، بمطبعة 

 هـ.1355الغرى في النجف 

]األستاذ الشيخ.. المستشار الفني لدار الكتب،  أمين الخولي:

 واألستاذ السابق بكلية آداب القاهرة..[:

 مالك بن أنس: -15

محررة، مطبوع في ثالثة أجزاء، بأرقام ترجمة 

للصفحات متصلة في الثالثة. مطبعة عيسى البابي 

 هـ.1370الحلبي سنة 

]عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، عالم  اإليجي:

 هـ[:756باألصول والمعاني والعربية: توفي عام 

 شرح مختصر المنتهى البن الحاجب. -16

حجة، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن : ]الحافظ الالبخاري

 هـ[:256 إبراهيم بن المغيرة، توفي عام

 صحيح البخاري: -17

 هـ.1312في تسعة أجزاء. المطبعة األميرية 

 :]مستشرق ألماني معاصر[ (Brocklemannبروكلمان )

 تاريخ األدب العربي )باأللمانية(: -18

 .133، وملحقه ص108ص 2جـ

أحمد بن الحسين بن علي، من أئمة الحديث،  ]أبو بكر، البيهقي:

 هـ[:458توفي عام 
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 السنن الكبرى: -19

 مطبوع في عشرة أجزاء بحيدر أباد )األولى(.

]مسعود بن عمر بن عبد هللا، سعد الدين، المتوفى عام  التفتازاني:

 هـ[:791

 التلويح إلى كشف غوامض التنقيح: -20

 في ثالثة أجزاء، ومعه عدة حواش.

 هـ )أولى(.1322بعة الخيرية بالقاهرة المط

 شرح مختصر المنتهى، البن الحاجب. -21

]اإلمام المجتهد تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد  ابن تيمية:

عبد هللا بن أبي القاسم، المتوفى  الحليم بن عبد السالم ابن

 هـ[:728سنة 

 القياس في الشرع اإلسالمي: -22

 هـ.1346مصر، مطبوع بالمطبعة السلفية ب

 مجموع الفتاوى الكبرى: -23

مطبوع في ثالثة أجزاء، بمطبعة الكردستان 

 العلمية، بمصر.

]أبو بكر أحمد بن علي الرازي، انتهت إليه رياسة : الجصاص

 هـ[:370الحنفية ببغداد في عصره، توفي عام 

أصول الجصاص: المحفوظة بدار الكتب تحت  -24

 : أصول الفقه.26رقم 

الشيخ محمد، مفتي تونس األسبق، معاصر، توفي عام ] جعيط:
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 هـ[:1337

منهج التحقيق والتوضيح، حاشية على التنقيح  -25

 للقرافي.. جزءان.

بتونس  11مطبعة النهضة، نهج الجزيرة عدد 

 هـ.1340

]أبو المعالي، عبد الملك بن محمد، إمام الحرمين،  الجويني:

 هـ[.478الشافعي، توفي عام 

 ن في أصول الفقه:برهاال -26

 : أصول الفقه[.714بدار الكتب ] مصورة نسخة

]جمال الدين عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس،  ابن الحاجب:

 هـ[:646المصري المالكي، توفي عام 

 مختصر المنتهى.. )مطبوع مع شروحه السابقة(. -27

]مصطفى بن عبد هللا كانب شلبي. مؤرخ تركي  حاجي خليفة:

 هـ[:1066توفي األصل متعرب. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جزءان،  -28

 مطبوع...

]شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد الكناني  ابن حجر:

 هـ[:852العسقالني، من أئمة العلم والتاريخ، توفي عام 

 لدرر الكامنة، في أعيان المائة الثامنة:ا -29

 هـ.1349أربعة أجزاء، طبعة دار المعارف بالهند 
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]أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  ابن حزم:

 هـ[:456الظاهري، توفي عام 

 حكام في أصول األحكام، في ثمانية أجزاء:اإل - 30

 - 1345الطبعة األولى بمطبعة السعادة )

 (هـ.1348

 هـ[:726]الحسن بن يوسف بن المطهر، شيعي. توفي عام  الحلي:

 علم األصول )عند الشيعة(:تهذيب الوصول إلى  -31

 هـ.1308طبع العجم 

]أبو محمد عبد هللا بن حميد بن سلوم، السالمي  ابن حميد:

 هـ[:1332اإلباضي، توفي عام 

 شمس األصول: -32

 ألفية في علم األصول، على مذهب اإلباضية.

 طلعة الشمس شرح ]شمس األصول[ السابقة:  -33

ل فقه أصو 33مطبعة الموسوعات بباب الخلق "

 النحل بدار الكتب المصرية".

]اإلمام ميرزا محمد باقر الموسوي، الخوانساري  الخوانساري:

 الميالد، األصفهاني الموطن والمهاد[:

 روضات الجنات، في أحوال العلماء والسادات: -34

 هـ. 1307طبع حجر بطهران عام 

]أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الخياط الخياط: 
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 هـ بقليل[:300عتزلي، توفي بعد سنة الم

االنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، بتحقيق  -35

 الدكتور نيبرج.

 هـ.1344طبع دار الكتب المصرية 

]عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السالمي البغدادي، ثم  ابن رجب:

 هـ[:795الدمشقي، حافظ للحديث وفقيه حنبلي، توفي 

 حنابلة:لذيل على طبقات الا -36

 1523)أ( نسخة مصورة بدار الكتب تحت رقم 

 تاريخ، في ثالثة أجزاء.

)ب( نسخة مطبوعة في جزءين، بمطبعة السنة 

 هـ.1373المحمدية 

]محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد،  ابن رشد الحفيد:

 هـ[:595المتوفى عام 

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: -37

مد شاكر. الطبعة األولى جزءان، بتحقيق الشيخ مح

 م.1938بمطبعة االستقامة 

هـ 1353]السيد محمد، صاحب المنار، توفي  رشيد رضا:

 م([:1935)

 القرآن الحكيم: تفسير -38

 هـ.1367مطبعة المنار، الثالثة 

 م.1906هـ 1324مجلة المنار: المجلد التاسع  -39
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 ]خير الدين، معاصر...[: الزركلي:

 عالم:األ -40

تراجم، في ثالثة أجزاء بأرقام متصلة. قاموس 

 هـ.1345طبعة المطبعة العربية بمصر عام 

]جار هللا أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد  الزمخشري:

 هـ[:538الخوارزمي، توفي عام 

 أساس البالغة ]جزءان[: -41

 هـ.1341طبع دار الكتب المصرية 

البارعي، ]أبو محمد فخر الدين بن علي بن محجن،  الزيلعي:

 هـ[:703الحنفي، المتوفى عام 

تبيين الحقائق على كنـز الدقائق، وهو المشهور  -42

 باسم شرح الكنـز: في ستة أجزاء طبع بوالق. 

]شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، الحنفي، السرخسي: 

 هـ[:483المتوفى عام 

 مبسوط في فقه الحنفية:ال -43

ة السعادة عام مطبوع في ثالثين جزًءا بمطبع

 هـ.1324

]جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن  السيوطي:

 هـ[:911سابق الدين، الخضيري، الشافعي، توفي عام 

 اإلتقان في علوم القرآن... جزءان: -44
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 هـ.1360طبعة مصطفى محمد ]التجارية[ الثالثة 

 األشباه والنظائر في فقه الشافعية: -45

 د.طبعة مصطفى محم

]إبراهيم بن موسى بن محمد، من لخم، مالكي. توفي  الشاطبي:

 هـ[:790عام 

 :االعتصـام -46

 هـ.1331في ثالثة أجزاء، مطبعة المنار 

 موافقات أو )عنوان التعريف بأسرار التكليف(:ال -47

في أربعة أجزاء بتعليق األستاذ الشيخ محمد 

 هـ.1341الخضر حسين، المطبعة السلفية 

]اإلمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع،  الشافعي:

 هـ[:204الهاشمي القرشي المطلبي، توفي عام 

رسالة في أصول الفقه: مطبعة البابي الحلبي ال -48

 وأوالده.

]محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، الشوكاني،  الشوكاني:

 هـ[:1250الصفاني، من أئمة الزيدية المجتهدين، توفي 

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: -49

 هـ.1327مطبعة صبيح بمصر 

مؤرخ،  أديب]صالح الدين، خليل بن أيبك بن عبد هللا.  الصفدي:

 هـ[:764كثير التصانيف، توفي 
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 أعيان العصر: -50

 تاريخ. 1091نسخة مصورة بدار الكتب تحت رقم 

زدي ]أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلمة األ الطحاوي:

 هـ[:321الطحاوي، فقيه حنفي مصري، توفي 

 معاني اآلثار: طبع الهند: -51

 ]السيد محمد األمين الحسيني نزيل دمشق، معاصر[: العاملي:

 أعيان الشيعة: -52

مجلدًا قبل الحرب  14طبع منه بإشراف مؤلفـه 

 األخيرة، بمطبعة ابن زيدون بدمشق.

اذ الشريعة اإلسالمية ]األستاذ الشيخ.. أستعبد الوهاب خالف: 

 السابق بجامعة القاهرة[:

 م.1951جتهاد بالرأي: الطبعة األولى اال -53

مصادر التشريع اإلسالمي مرنة تساير مصالح  -54

 الناس وتطورهم:

بحث في المجلد الخامس عشر من مجلة القانون 

 واالقتصاد.

 ]محمد بن نظام الدين األنصاري[: عبد العلي:

 .هـ1322ت: المطبعة األميرية فواتح الرحمو -55

]سلطان العلماء، أبو محمد عز الدين بن عبد  العز بن السالم:

 هـ[:660السالم المصري، شافعي، توفي عام 

قواعد األحكام في مصالح األنام: جزءان، طبع  -56
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 هـ.1353المكتبة الحسينية بجوار األزهر 

سالمية بكلية ]األستاذ الشيخ.. أستاذ الشريعة اإل علي حسب هللا:

 الخرطوم الجامعية، ووكيل كلية دار العلوم سابقًا[:

 أصول التشريع اإلسالمي: -57

 هـ.1371طبعة أولى بمطبعة العلوم 

 عيون المسائل الشرعية: -58

 هـ.1370طبعة ثانية بمطبعة العلوم 

]أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى عام ابن العماد: 

 هـ[:1089

 شذرات الذهب: -59

 هـ.1350أجزاء، مكتبة القدسي،  10

]محمد بن محمد بن محمد، الغزالي، الطوسي، الشافعي،  الغزالي:

 هـ[: 505المتوفى عام 

 هـ.1322المستصفى، جزاءن: األميرية ببوالق  -60

]تقي الدين، أبو البقاء، محمد بن شهاب الدين أبي  الفتوحي:

 هـ[:979ام العباس، الفتوحي، حنبلي، توفي ع

شرح الكوكب المنير، المسمى المختصر المبتكر  -61

 شرح المختصر:

 هـ.1372مطبوع بمطبعة السنة المحمدية، أولى 
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]تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع  ابن الفركاح:

 هـ[:690الفزازي، الشافعي، المتوفى عام 

شرح الورقات: نسخة مخطوطة بدار الكتب، تحت رقم  -62

 أصول الفقه. 716

]الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن  :الفيروز آبادي

 هـ[:816عمر الفيروزابادي الشيرازي المتوفى عام 

 :لقاموس المحيطا -63

أجزاء بمطبعة دار الطباعة  4مطبوع في 

 هـ.1289

]الشيخ موفق الدين المقدسي، أحد األئمة األعالم، أبو  ابن قدامة:

 بن أحمد ابن محمد الحنبلي، توفي عام محمد عبد هللا

 هـ[:620

 لمغني في الفقه على مذهب اإلمام أحمد:ا -64

 الطبعة الثالثة بمطبعة المنار.

]شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، المتوفى عام القرافي: 

 هـ[:684

 شرح تنقيح الفصول في علم األصول: -65

حمد هـ بحاشية عليه للشيخ م1340طبع تونس 

هـ بحاشية 1341جعيط، وطبع النهضة بتونس عام 

 عليه للشيخ محمد الخضر حسين.

]أبو عبد هللا، شمس الدين محمد بن أبي بكر، الحنبلي  ابن القيم:
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 هـ[:751المجتهد. توفي عام 

 إعالم الموقعين، في ثالثة أجزاء: -66

 طبع الكردي، بمطبعته ومطبعة النيل بمصر.

 ي مجلد واحد:الطرق الحكمية، ف -67

 هـ.1317مطبعتي اآلداب والمؤيد عام 

 مفتاح دار السعادة، جزءان: -68

 هـ.1322مطبعة السعادة عام 

]عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ابن كثير:

 هـ[:774الدمشقي المتوفى سنة 

 هـ.1351البداية والنهاية: مطبعة السعادة  -69

و الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحافظ ]الشيخ أباللكنوي: 

 هـ[:1304األنصاري األيوبي، المتوفى عام 

 هـ. 1292لتعليق الممجد: طبع الهند عام ا -70

]األستاذ الشيخ... أستاذ الشريعة اإلسالمية  محمد أبو زهرة:

 بجامعة القاهرة، ووكيل كلية الحقوق بها[:

 أبو حنيفة: -71

 م.1945طبعة أولى عام 

 مالك: -72

 .م1946طبعة أولى عام 

 ابن حنبل: -73
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 م.1947طبعة أولى عام 

 :لشافعيا -74

 م.1947طبعة ثانية عام 

 ]األستاذ السيد... شيخ األزهر السابق[: محمد الخضر حسين:

تعليقات على الموافقات في أصول األحكام  -75

 للشاطبي:

 هـ.1341المطبعة السلفية 

اذ السيد... شيخ جامع الزيتونة ]األست محمد الطاهر بن عاشور:

 بتونس[:

 التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح. -76

)حاشية على تنقيح الفصول للقرافي(: مطبعة النهضة 

 هـ.1341بتونس سنة 

 مقاصد الشريعة اإلسالمية: -77

تونس سنة  19المطبعة الفنية بنهج المفتي 

 هـ.1366

 معهد المعلمات بالزمالك[:]األستاذ السابق ب محمد عبد الجواد:

 تقويم دار العلوم: -78

 م(.1952 - 1951ط دار المعارف بمصر )

]األستاذ الشيخ، أستاذ الشريعة المساعد  محمد مصطفى شلبي:

 بحقوق اإلسكندرية[:

تعليل األحكام: رسالة في أصول الفقه، حصل بها  -79
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 على درجة األستاذية من األزهر:

 هـ.1366مطبعة األزهر 

]األستاذ الدكتور.. أستاذ الشريعة اإلسالمية  حمد يوسف موسى:م

 بكلية حقوق عين شمس[:

 م.1953ألموال ونظرية العقد: أولى عام ا -80

 م.1953البيوع )منهج وتطبيقه(: أولى عام  -81

]علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي، الفقيه األصولي  المرداوي:

 هـ[:885الحنبلي، المتوفى سنة 

 رير المنقول وتهذيب علم األصول:تح -82

 : أصول الفقه.302مخطوط بدار الكتب 

]أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، ابن منظور: 

اإلفريقي، المصري، األنصاري، الخزرجي. المتوفى 

 هـ[:711سنة 

 لسان العرب: -83

 هـ.1300طبع المطبعة األميرية عام 

نجيم المصري، الحنفي،  ]زين الدين بن إبراهيم بنابن نجيم: 

 هـ[:970المتوفى عام 

 ألشباه والنظائر، في فقه الحنفية:ا -84

 طبع دار الطباعة العامرة بتركيا.

]شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي  ياقوت:
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 هـ[:626الرومي البغدادي، المتوفى عام 

 هـ.1324معجم البلدان: مطبعة السعادة. أولى عام  -85

 المؤلف مجهول:

 أصول الفقه عند الشيعة: -86

هـ[، وهي محفوظة 1205]مخطوطة نسخت عام 

 : أصول تيمور بدار الكتب المصرية.62تحت رقم 
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 فهــرس األعــالم

 روعي في وضع هذا الفهرس:

 اقتصاره على أعالم األشخاص. -1

 ترتيبه حسب العلم األشهر، كنية أو لقبًا أو اسًما. -2

تبار ]ال[ و ]ابن[ في األعالم المبدوءة بإحداهما، عدم اع -3

 أو بهما معًا كابن القيم؛ فقد وضع في حرف القاف.

 )أ( 

 176، 63، 62، 56، 49، 46    اآلمدي

   172 ،267إبراهيم الخليل 

  84  أبو إسحاق البرمكي

،  29 ،41 ،42 ،43 ،44 ،92 ،95 ،98أبو بكر الصديق 

99 ،100 ،101 ،102 ،103، 172  ،

265 ،268 

، 265، 203، 61، 60، 58، 53، 47 النعمان )اإلمام(أبو حنيفة 

271 

 88  أبو حيان ]النحوي[

، 151، 96، 95، 92، 74، 73، 62 أبو داود 

259 ،269  

 46  أبو زيد الدبوسي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  300

 اإلسالمي

 87   أبو شامة

     92 ،150 ،266أبو شاه 

     149 ،260أبو موسى 

،  54 ،66 ،92 ،150 ،172 ،237أبو هريرة 

247 ،259 ،263 ،266 ،268 ،269 

 263، 60، 59 أبو يوسف )صاحب أبي حنيفة(

 23، 20   أحمد إبراهيم

، 113، 104، 82، 75، 70، 62، 47 أحمد بن حنبل )اإلمام(

117 ،195 ،263 ،264 ،265 

 265 أحمد بن عبد هللا الخوشاري

 107، 93، 90 األدفوي )كمال الدين جعفر(

 88  ن الخبازإسماعيل ب

 85  إسماعيل بن الطبال

 67   إصبع بن الفرج

 62   أمين الخولي

 73، 42، 41، 39   أنس بن مالك

 59   األوزاعي 
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 )ب(

، 88، 56، 54، 42، 41، 39، 38، 29 البخاري

92 ،95 ،96 ،100 ،149 ،150 ،

151 ،263 ،265 ،266 ،267 ،268 

 90، 89  بدر الدين بن الحبال 

 221، 163، 120، 119، 118، 82  لدمشقيابن بدران ا

 88، 87    البرزالي

، 112، 111، 110، 109، 108 بروكلمان )المستشرق األلماني(

218 

 84   ابن البوقي 

، 92، 66، 47، 44، 42، 39، 30 البيهقي

150 ،237 ،263 ،264 

 )ت(

، 123، 112، 109، 74، 73، 39 الترمذي

146 ،259 ،263 

 48  دين(التفتازاني )سعد ال

 263    التميمي

 85، 84  ابن تيمية )مجد الدين(

، 188، 187، 185، 94، 89، 87، 70 ابن تيمية )تقي الدين(

195 ،197 
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 )ج(

 49، 46   الجص اص

 84   ابن جني 

   266، 265   ابن الجوزي 

 62، 61، 56، 53، 52، 48  الجويني )إمام الحرمين(

 )ح( 

  34   حاتم الطائي

 85، 62، 48   ابن الحاجب

 217، 198، 91، 90، 89، 88  الحارثي )سعد الدين(

 90، 89  الحارثي )شمس الدين(

، 108، 93، 86، 83، 82، 81، 47  ابن حجر 

114 ،107 ،189 ،197 ،226 ،264 

   41حذيفة بن اليمان 

 259، 176، 76   ابن حزم 

 22، 21، 20   حسن منصور

 98، 41    حفصة 

 18   حمزة فتح هللا

 88   ابن حمزة

 77 ابن حميد السالمي ]إباضي[
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 )خ(

 29   خالد بن الوليد

 169، 41، 19   الخضري 

 38 ،237 (الخدري )أبو سعيد 

 84    الخرقي 

 263، 127  الخطيب )فخر الدين(

 33، 31   الخوارزمي 

  226، 104، 82، 19  الخوانساري الشيعي

 178   الخياط المعتزلي

 )د(

  266، 237   الدارقطني 

 85    الدقوقي

  238، 216، 70   ابن دقيق العيد

 18 )مستشار المعارف اإلنجليزي(دنلوب 

 )ذ(

 263، 88، 86، 85    الذهبي

 )ر(

 49، 46  الرازي )فخر اإلسالم(
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 ، 91، 90، 88، 86، 83، 82، 81، 66 ابن رجب

92 ،93 ،94 ،103 ،105 ،108 ،

109 ،107 ،186 ،193 ،195 ،197 ،

190 ،207 ،217 ،226 ،229 ،237 

 66   ابن رشد الحفيد

 191   رشيد رضا

 85  الرشيد بن القاسم 

 120   ابن الرضا 

 85   ابن روزبة

 )ز(

 88   ابن الزبيدي

 216   الزركشي 

 81  الزركلي )خير الدين(

 84   الزريراتي

 30   الزمخشري

 42، 41، 29   زيد بن ثابت 

 60   الزيلعي 

 120  لكمال زينب بنت ا
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 )س(

 85   ابن الساعاتي

 60   السرخسي 

 18  سعد زغلول )الزعيم(

 41  سعيد بن العاص

 217، 103، 92 السكاكيني )شيخ الرافضة(

 104  سليمان بن خالد

 84   السمعاني 

 88    سيبويه

 226، 109، 104، 86، 82، 81، 56   السيوطي 

 )ش(

، 67، 65، 64، 62، 58، 44، 42، 30 الشاطبي

69 ،75 ،200 ،201 ،202 ،203 

،        75، 61، 58، 53، 52، 51، 47 الشافعي )اإلمام(

111 ،210 ،239 ،263 ،264 ،265 ،

271 

 70، 31   الشوكاني

 266، 264  الشيرازي ]أبو الفرج[
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 )ص(

، 108، 104، 93، 90، 86، 82، 81 الصفدي

111 ،226 

 )ط(

 20   طه حسين

 59، 42، 30   الطحاوي

 ع()

  267، 237، 98، 96، 95، 91)أم المؤمنين رضي هللا عنها(عائشة 

 120  عائشة بنت المسلم

 20، 18، 17   عاطف بركات

  103العاملي )السيد محمد األمين الحسيني( 

  96العباس بن عبد المطلب 

،  47 ،66 ،100 ،102 ،119 ،148ابن عباس 

237 ،247 ،259 ،260 ،265 

 18  عبد الحكيم بن محمد

 41 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 85 عبد الرحمن بن سليمان الحراني )الحفيد(  

 19  عبد العزيز جاويش

 26، 9، 5  عبد العظيم معاني
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 41  عبد هللا بن الزبير

 200  عبد اللطيف السبكي

 88  عبد المؤمن بن خلف 

 84عبد المؤمن بن عبد الحي )البغدادي(

 210، 209، 197، 37  عبد الوهاب خالف

 21، 20  عبد الوهاب خير الدين

 19  عبد الوهاب النجار

 67  العتبي )محمد بن أحمد(

    41 ،42 ،43 ،100 ،148 ،259 ،260عثمان بن عفان 

 203، 66   ابن العربي

 84، 55، 53، 32 عز الدين بن عبد السالم

 99   ابن عطية

 18 عفيفي الباجوري )الشيخ(

 71  ابن عقيل الحنبلي 

 69 العالئي )الحافظ أبو سعيد(

،       42 ،43 ،72 ،91، 94 ،101 ،119علي بن أبي طالب 

145 ، 

202 ،256 ،268  

 210، 199، 26، 9   علي حسب هللا

 16  علي مبارك باشا
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 108، 87، 83، 82   ابن العماد

 ،   29 ،41 ،43 ،44 ،72 ،91 ،92 ،93عمر بن الخطاب 

99 ،101 ،102 ،150 ،170 ،172 ،

186 ،266 ،268 

 65  عمر بن عبد العزيز

 85   عمر بن مكرم

   237   عمر بن يحيى

ار    260، 172    عم 

 )غ(

، 54، 52، 49، 48، 46، 33، 31، 30 الغزالي

61 ،62 ،69 ،168 ،169 ،171 

 )ف(

 100، 96، 95 فاطمة الزهراء رضي هللا عنها

 221، 190، 120 الفتوحي )شهاب الدين(

 176  فركاح الدمشقيابن ال

 85  فضلي بن الجيلي 

 30   الفيروز آبادي

 )ق(

 67   ابن القاسم

، 135، 134، 133، 89، 82، 71، 31 القاسمي )جمال الدين(

191 ،221 ،225 ،226 ،227 ،228 ،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  309

 اإلسالمي

229 ،230 ،237 ،240 

 121، 117، 88، 84، 72ابن قدامة )موفق الدين المقدسي(  

 263، 70، 61    القرافي

 93، 86   لقطب الحلبيا

 85  القالنسي )أبو بكر(

، 188، 187، 185، 73، 72، 71 ابن قيم الجوزية

195 ،197 

 )ك(

 84  الكلوذاني )أبو الخطاب(

 190، 117، 113، 87 الكناني العسقالني )عالء الدين( 

 190، 113 الكناني العسقالني )أحمد بن إبراهيم(

 )ل(

 59   اللكنوي )عبد الحي(

 )م(

 259، 237، 148، 145، 73، 47، 39   ن ماجه اب

 265، 264 مأمون بن أحمد السلمي 

، 66، 65، 63، 62، 61، 56، 47، 10 مالك بن أنس )اإلمام(

67 ،70 ،75 ،90 ،95 ،153 ،162 ،

183 ،186 ،195 ،203 ،207 ،203 ،
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237 ،248 ،263 ،264 ،265 ،271 ،

272 

 96   مالك بن أوس

   263   ابن المبارك

 84    المتنبي 

 199  محب الدين الخطيب

، 105، 61، 26، 22، 15، 13، 9، 5 محمد أبو زهرة 

186 ،195 ،210  

 263، 60، 59 محمد بن الحسن )صاحب أبي حنيفة(

 194، 193، 192  محمد زاهد الكوثري

 26، 9، 5   محمد الزفزاف

 17   محمد زيد

 17   محمد سالمة

 207، 205، 203  محمد الطاهر بن عاشور

 21، 18، 17   محمد عبده

 21  محمد عفيفي عبد هللا

 17  محمد كامل مرسي

 194، 188، 193، 134، 31  محمد مصطفى شلبي

 208 ،200، 199  محمد يوسف موسى 
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 200   محمود النواوي

 89، 90 ابن مخلوف )قاضي المالكية(

 222، 190، 120   المرداوي

 88، 87    المزي

، 261، 260، 172، 149، 148، 42   ابن مسعود

267 

، 95، 96، 92، 59، 56، 54، 39، 38 مسلم

102 ،150 ،151 ،247 ،257 ،262 ،

263 ،365 ،266 ،267 

 29  الكذاب ةلميمس

 18 مصطفى كامل )الزعيم(

 20   مصطفى عناني

 103، 92    المطري

 38    معاوية 

 193، 107، 93، 92، 91، 82   ابن مكتوم

 30   ابن منظور 

 268  الموصلي )أبو يعلى(

 172، 85 الموصلي )علي بن الحسين(

 85 ،(85-84) الموصلي )محمد بن الحسين(
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 62   ابن مهدي

 19، 18  المهدي )الشيخ محمد(

 

 )ن(

 60  ابن نجيم المصري

 72   نصر بن حجاج

 85   النصر الفاروقي

   256، 178   النظَّام المعتزلي

 67  النفراوي )أبو زيد(

 123، 66 وي )صاحب األربعين(النو

 )ي(

 186، 183  يحيى بن يحيى الليثي 

 65  يزيد بن عبد الملك

    96يعقوب 
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 فهرس الموضوعات 
 

  أوالً: في هذه الرسالة:

 7 بين يدي هذه الرسالة ........................................

 10 -9 .............ترجمـة المؤلف ................................

  13 فهرس إجمالي ...............................................

تقديم الرسالة: بقلم األستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة 

....... 

15- 22 

مصادره[  -منهجه  -مقدمة المؤلف: ]أهداف البحث 

........ 

23 – 26 

 تمهيـــــد

 )المصلحة قبل الطوفي(

(27 – 78) 

 

  ما المصلحة؟ ...............................................

في  -في استعمال اللغويين  -في نظر الصحابة 

 -رأي في تعريف المصلحة  -اصطالح األصوليين 

 34 – 27 نتائج ..........................

  المصلحة في أدلة الشارع:

قرنها  -يع في نصوص القرآن: عدم تعرضها للتفر

تقريرها لمبادئ عامة  -الحكم بحكمته 

........................................ 34 - 36 
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في نصوص السنة: أنواع السنة، وصلة كل منها برعاية 

 المصلحة 

36 – 39 

في األحكام المجمع عليها: اإلجماع بين الشورى 

 ورعاية المصلحة 

39  

مرجع كل  -على علة  في األحكام المقيسة: ابتناء القياس

علة إلى المصلحة 

.................................................... 

40  

  المصلحة دليل شرعي:

جمع الناس على  -في فتاوى الصحابة: جمع القرآن 

الخالفة  -تقدير حد لشرب الخمر  -المصحف اإلمام 

 الطالق -تضمين الصناع  -بين والية العهد والشورى 

عدم  -قتل الجماعة بالواحد  -الثالث على عهد عمر 

 45 – 41 قطع السارق في عام المجاعة ........

في مذاهب األئمة األربعة: تمهيد في المناسب والمرسل 

والعلة والحكمة والسبب 

........................................................ 

45 – 51 

ويني والغزالي والعز بن رأي الج -الشافعي والمصلحة 

فروع أفتى  -رأي المتأخرين من الشافعية  -عبد السالم 

اآلمدي والمناسب  -فيها الشافعية مراعين المصلحة 

 58 – 51 المرسل .........................

فتاوى رويت عنه وعن صاحبيه  -أبو حنيفة والمصلحة 

استحسان اإلمام  -فتاوى في المذهب  -

.............................. 58 – 61 
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ابن الحاجب وهل يقطع بأن مالًكا لم  -مالك والمصلحة 

أدلة المالكية  -اآلمدي الشافعي وهل يشكك؟ -يقل بها؟ 

فتاوى  -شروطهم العتبارها  -على اعتبار المصلحة 

فتاوى خصصت فيها النصوص  -مبنية على رعايتها 

ة ومكمالت أنواع المصلح -مالك يستحسن  -بالمصلحة 

 70 – 61 كل نوع ...........................

ابن القيم  -ابن تيمية والمصلحة  -أحمد بن حنبل والمصلحة 

من فتاوى أصحاب  -فتاوى رويت عن اإلمام  -والمصلحة 

شروط الحنابلة العتبار المصلحة  -اإلمام 

.......................................... 70 – 76 

 76 مصلحة .........................................الظاهرية وال

  77 الشيعة والمصلحة ...........................................

 77 اإلباضية والمصلحة .........................................

 الباب األول

 نجم الدين الطوفي

(79 – 129) 

 

  الفصل األول )حياته.. ومذهبه(:

اختالف  -من هو؟ نسبته إلى طوفى وصرصر وبغداد 

رأي في  -المؤرخين في تحديد عام مولده وعام وفاته 

حقائق في حياة الطوفي: ]نشأته  -تحديد العامين ودليله 

انتقاله إلى بغداد[  -تردده على صرصر  -في طوفى 

 -الزريراتي  -شيوخه في هذه البالد: ]ابن البوقي 

 -إسماعيل بن الطبال  -الرشيد بن القاسم  - الموصلي

اإلجماع  -القالنسي[. حريته وجرأته  -الحفيد الحراني 
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 -اشتهاره بالذكاء الشديد  -على علمه وفضله وصالحه 

 -شيوخه في دمشق: ]ابن تيمية  -رحلته إلى دمشق 

حضوره إلى القاهرة  -ابن حمزة[  -البرزالي  -المزي 

سعد  -]عبد المؤمن بن خلف شيوخه في القاهرة:  -

أبو حيان النحوي[. تدريسه في  -الدين الحارثي 

محنته في القاهرة  -المدرستين المنصورية والناصرية 

............. 

 

81 - 89 

القاهرة  -منشأ هذا االتهام  -اتهام الطوفي بالتشيع 

الحنابلة أوذوا  -تسيء استقبال ابن تيمية في نفس العام 

حرية الطوفي وتمسك الحارثي  -حينذاك في القاهرة 

مغالطات في كالم  -أقوال لبعض المؤرخين  -باألثر 

ماذا قال الطوفي عن الشيعة والرافضة في  -ابن رجب 

 105 – 89 هل يمكن أن يكون الطوفي شيعيًّا؟ ....... -كتبه؟ 

 الفصل الثاني )ثقافته وآثاره العلمية(

ه في إبداء آرائه ذكاء الطوفي وسعة اطالعه، وجرأت

 -ثروته العلمية التي تربو على أربعين مصنفًا  -الحرة 

مؤلفاته في أصول  -مؤلفاته في علوم القرآن والحديث 

مؤلفاته في اللغة العربية  -الدين وأصول الفقه وفروعه 

هل له كتب مطبوعة  -واألدب وبعض المواد األخرى 

كتبه التي  -مؤلفاته المحفوظة بدار الكتب  -في القاهرة؟

مخطوطات له على أفالم  -تحتفظ بها مكتبة األزهر 

بمعهد المخطوطات العربية 

........................................ 107 – 113 

تعريف بالمخطوطات التي عثرنا عليها: اإلكسير في قواعد 

 129 –114[ 117( مختصر الروضة القدامية وشرحه ]114التفسير )
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[ شرح 122على منكري العربية ]الصعقة الغضبية في الرد 

[ اإلشارات اإللهية إلى المباحث 123األربعين النووية ]

 ( ......................................126األصولية )

 الباب الثاني

 الطوفي والمصلحة

(131 – 211) 

 

  تمهيد:

الطوفي  -ماذا قال الطوفي في المصلحة، وأين قاله؟

منهج الباب  –توثيق وتحقيق  -نار والقاسمي والم

.............................. 133– 135 

 الفصل األول )عرض وتلخيص(

تقديمه على  -لفظه ومعناه ومقتضاه  -الحديث حسن 

اعتراض  -نتيجته  -دليل هذا التقديم  -سائر أدلة الشرع 

 139 –137 ورده .........

 -ها في إجمال اهتمام الشارع ب -المصلحة: تعريفها 

ما  -هل أفعال هللا معللة؟  -اهتمام الشارع بها تفصيالً 

ما المصالح التي  -حكم رعاية هللا لمصالح عباده؟

 -أدلة الكتاب على رعاية المصلحة  -راعاها الشارع؟ 

عود إلى  -أدلة من النظر  -أدلة اإلجماع  -أدلة السنة 

 142 –139 ..................تقديم رعاية المصلحة .....................

أدلته من الكتاب، واالعتراض على  –اإلجماع: تعريفه 

 149 -142اعتراضان  -أدلته من السنة ومناقشتها  -كل دليل 
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أربعة أوجه تعارض  -أدلة اإلجماع من النظر  -عامان 

اإلجماع في العبادات  -األدلة على حجية اإلجماع 

....................................... 

اعتراضات  -أدلة تقديم المصلحة على النص واإلجماع 

بين مذهبه فيها ومذهب اإلمام  -على مذهبه ورده عليها 

عندما يتعدد الدليل من  -مالك في المصلحة المرسلة 

 -عندما تتعارض المصالح أو المفاسد  -الكتاب أو السنة 

ا؟ لماذا ال تقدم المصلحة في أحكام العبادات أيضً 

..................................... 149– 156 

 الفصل الثاني )مناقشة وتعقيب(

هذا  -القضايا الثالث التي يقوم عليها مذهب الطوفي 

لماذا يضعف الطوفي ويوهن  -الحديث ومذهب الطوفي 

هل  -هل يمكن أن تتضمن أدلة الشرع ضرًرا؟ -اإلجماع؟

أيهما يعارض  -الفرض الذي بني عليه مذهبه متحقق؟

وأيهما يخصص اآلخر:  -النص: هذا الحديث أم المصلحة؟

 160 -157 العام أم الخاص؟ ....................................................

أدلة عموم المصلحة  -هل المصلحة سبب أو مقصد؟

هل هناك فعل تستوي مصلحته ومفسدته من كل  -عنده 

رأي الطوفي في  -للطوفي وابن القيم وجه؟ رأيان 

مكشوف العورتين الذي ال يجد إال ما يستر به إحداهما، 

اتساع الشريعة  -الطوفي يناقض نفسه  -وردنا عليه 

اإلسالمية لرعاية المصالح المتجددة وهل يعني قصور 

هل في مثال التترس  -إضافات ال معارضات  -أدلتها؟

الطوفي تقديم  هل في مذهب -معارضة مصلحة لنص؟
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 -النصوص وهل يعقل أن تتعارض؟  -نص على نص؟ 

المصلحة وهل يعقل أن تكون واحدة مع اختالف 

هل يعني اختالف الرواية  -البيئات واألماكن واألزمنة؟ 

هل تتعين النصوص  -عن الرسول عدم قطعية السنة؟ 

هل تصلح القرعة  -للتوفيق بين المصالح المتعارضة ؟ 

هل عورض النص بالمصالح في  -ع؟مصدًرا للتشري

 -تفرقة ال دليل عليها  -القضايا التي ذكرها الطوفي؟ 

هل اإلجماع غير  -لماذا لم يمث ِّل الطوفي لمذهبه؟

 -هل قال منكرو المصلحة باإلجماع حقيقة؟  -ميسور؟

هل استطاع الطوفي أن يرد على االعتراضات التي 

رأينا في  -ا؟القضايا الثالث وأين هي أخيرً  -أثارها؟ 

رأي الطوفي في فتوى يحيى الليثي  -رعاية المصلحة 

 وردنا عليه .......

 

 

 

 

 

 

160- 183 

 )الفصل الثالث )تتبع ونتائج(

بين الطوفي  -لماذا لم يعرف رأي الطوفي في عصره؟

هل عدل الطوفي عن رأيه  -وابن تيمية وابن القيم 

 190 –185 أخيًرا؟ ................

الطوفي والمرداوي  -الطوفي والفتوحي  -اني الطوفي والكن

تضارب اآلراء حوله بعد نشر رأيه  -الطوفي والقاسمي  -

محمد مصطفى شلبي  -في المصلحة: محمد زاهد الكوثري 

 -علي حسب هللا  -عبد الوهاب خالف  -محمد أبو زهرة  -

في مجلتي األزهر ورسالة اإلسالم  -محمد يوسف موسى 

................................................ 190- 200 

 211 -200الشاطبي في  -كيف تطورت المصلحة بعد الطوفي؟
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الطاهر بن عاشور في مقاصد  -الموافقات واالعتصام 

محمد مصطفى شلبي في تعليل  -الشريعة اإلسالمية 

 -عبد الوهاب خالف في االجتهاد بالرأي  -األحكام 

علي  -ألربعة محمد أبو زهرة في كتبه عن األئمة ا

رأيي في  -حسب هللا في أصول التشريع اإلسالمي 

 .المصلحة 

 خاتمة الرسالة

(213 - 222) 

نتائج في التمهيد ]المصلحة قبل الطوفي[ 

....................... 

نتائج في حياة الطوفي ومذهبه 

................................ 

نتائج في ثقافته وآثاره العلمية 

................................ 

نتائج في مصدر رأي الطوفي، وعرضه، ومناقشته 

.............. 

نتائج في تتبع رأي الطوفي، ورأيه 

............................. 

مقترحات يقدمها الباحث، وهي بعض النتائج التي انتهى 

 البحث إليها 

 

 

215- 216 

217 

218 

219- 220 

220- 221 

221-222  

  انيًا: ملحق الرسالة:ث
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 بين يدي النص:

مصدره في كتبه  -كيف وثقت نسبة النص إلى الطوفي؟ 

هل  -عثوري على مخطوطتين منه  -وتوثيق نسبته إليه 

نواحي نقص في  -هناك مخطوطة ثالثة في دمشق؟

الرسالة التي جردها القاسمي من شرح الطوفي 

تحقيق النص  -وصف إجمالي للمخطوطتين  -لألربعين 

 230 –225 كلمة شكر ........................................ -

 235 –231  خمس صور من المخطوطتين

 الحديث الثاني والثالثون:

 سند الحديث ...............................................

 .....لفظ الحديث ......................................... 

 معنى الحديث ...............................................

 أدلة الشرع ................................................

 أقوى األدلة ................................................

 

238 

239 

240 

240 

241 

 ما المصلحة؟

م اهتما -اهتمام الشارع بها إجماالً  -حدها  -لفظها 

كونها مبرهنة  -الشارع بها تفصيالً 

..................................... 243–250 

 اإلجماع:

دليله  -أدلته من السنة  -أدلته من الكتاب  -حده  -لفظه 

معارضة أدلته  -من النظر 

....................................... 250-261 

 لماذا تقدم المصلحة على اإلجماع؟

النصوص  -اإلجماع محل خالف  -لحة محل وفاق المص

قضايا عارضت  -اختالف األئمة  -مختلفة متعارضة

 269 -261فيها المصالح النصوص 
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 اإلسالمي
.................................................. 

 272-269 اعتراضات وردود عليها ....................................

 272 ...............................بين الطوفي واإلمام مالك ....

 275-273 أدلة العبادات .............................................

 276-275 أدلة المعامالت ............................................

 277-276 عندما تتعارض المصالح ....................................

عتبر المصلحة في العبادات؟ لماذا لم ت

......................... 

277-278 

  ثالثًا: المراجع والفهارس:

 281 المراجع ..................................................

 297 فهرس األعالم ...........................................

 311 .........فهرس الموضوعات ..............................

 

* * * 
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 كتب أخرى للمؤلف
 

الطبعة األولى بدار الفكر الحديث  :أدب مصـر الحـديـث

(1949) 

 

 الناشر: دار الفكر العربي 

 (1953الطبعة األولى بمطبعة العلوم )  :تفسـير سـورة األنفـال

 (1954الطبعة الثانية بمطبعة االعتماد ) 

 

ة األولى بمطبعة االعتماد ]باالشتراك[: الطبع محاضرات إسالمية

(1954) 

 

 الناشر: المكتبة المصرية بالفجالة 

 ]باالشتراك[ الهدى اإلسالمي

 (1954الطبعة األولى بمطبعة الرسالة ) 

: ]باالشتراك، وبتكليف من األحاديث النبوية للمدارس الثانوية

 الوزارة[

 (1954الناشر: دار المعارف )

  الناشر: دار الفكر العربي :تفسير سورة البقـرة في جزءين

  مطبعة لجنة البيان العربي ]باالشتراك[:من هدي السـنة 
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