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  كلمة شكر و امتنانكلمة شكر و امتنان

  
  

ال ال ( (   --صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم   --  امتـثاال لقول رسـول اهللامتـثاال لقول رسـول اهللا

أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي .) .) يشكر اهللا من ال يشكر الناسيشكر اهللا من ال يشكر الناس

المشرف األستاذ الدكتور محمد عبد النبي الذي قبل اإلشراف المشرف األستاذ الدكتور محمد عبد النبي الذي قبل اإلشراف 

  العون العون   وو  ,,و التفهمو التفهم, , و قدم لي كّل النصحو قدم لي كّل النصح, , على هذه الرسالةعلى هذه الرسالة

  . . فجزاه اهللا عني خير الجزاءفجزاه اهللا عني خير الجزاء  ,,التوجيهالتوجيهو و 

  علوم اإلسالمية علوم اإلسالمية ــزيل إلدارة كلية الزيل إلدارة كلية الــلجلجكما أتقدم بالشكر اكما أتقدم بالشكر ا

  . . ميدهاميدهاــوعوع

و كذلك أعضاء لجنة المناقشة األساتذة األفاضل الذين قبلوا و كذلك أعضاء لجنة المناقشة األساتذة األفاضل الذين قبلوا 

  . . مناقشة هذه الرسالة و إسداء النصح و التوجيه و التصويبمناقشة هذه الرسالة و إسداء النصح و التوجيه و التصويب

  

    

  . . فشكرا لهم جميعا و جزاهم اهللا خيرافشكرا لهم جميعا و جزاهم اهللا خيرا                                  

  

  عقيلة حسين عقيلة حسين : : باحثةباحثةالطالبة الالطالبة ال                                                          
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  ةةــدمدمــمقمقــالال
  

  .أمجعنيوعلى آله وصحبه  ,املرسلنيوالصالة و السالم على أشرف  ,العاملنياحلمد هللا رب 
نا على األحكام فإذا كان علم الفقه يدلّ عظيم؛يعترب علم أصول الفقه من العلوم اليت هلا شأن 

د وصحة يناواألسيعرفنا بالرواة  وإذا كان علم احلديث .واملعامالتتفصيلية يف العبادات ال
فإن علم الصحابة والتابعني ثار آو –صلى اهللا عليه وسلم  –ي وبأقوال النب األحاديث وضعفها

إذ هو العلم الذي يعني اتهدين على استنباط  ؛اإلسالميأصول الفقه هو روح التشريع 
ترجيح زنة بني املذاهب املختلفة والوهو الذي يعني الفقيه غري اتهد على املوا الشرعية،األحكام 
 اتهدون،اء على الوقوف على األصول اليت اعتمدها لدارس هلذه الشريعة الغراكما يعني  بينها،
كما يعني علم أصول الفقه  هم،ء راويطمئن آل ,أمرهمن  ةفيقلّد األئمة على بين املذاهب،وأئمة 

أو يدفع عنهم  ,مصلحةحيقق للناس  لذيا صحيحالشرعي الكم احلإىل الوصول املفيت على 
   .ودنياهمافق الشرع يف أمور دينهم أو يرشدهم إىل ما يو حرجا،

وهو عماد االجتهاد  ،هلامعرفة احلالل واحلرام يف احلوادث والنوازل املتجددة اليت ال اية و
امللحدين وردت على شبه  ,ودعمتها ,الدينبتت قواعد وهو من أهم الوسائل اليت ث .وأساسه
  .الشرع والرأي و والسمع،وهو العلم الذي امتزج فيه العقل  .وأبطلتها ,واملضلني

الرأي واصطحب فيه , ما ازدوج فيه العقل والسمع ..(. –رمحه اهللا  – الغزايلأبو حامد قال  
ه  يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء فإنوالشرع ، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل ، 

وال هو مبين على  فال هو تصرف مبحض العقول ، حبيث ال يتلقاه الشرع بالقبولالسبيل ، 
   .1) حمض التقليد ، الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد

  
-------------------------------  

   1 حـ  - هـ1322عام  -الطبعة األوىل –مصر  –مطبعة بوالق  – حامد الغزايلأبو  –املستصفى يف أصول الفقه  – 1
   .3ص 
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وأبينها شرفا  ,فائدةوأكثرها  ,قدراوأجلها  ،الشرعيةفعلم أصول الفقه من أعظم العلوم 
وال  ،النظروال يستغين عنه ذوو  ،واملفسر ,واحملدث ،واملتفقه  ,الفقيهحيتاج إليه  ،ومقولة

 كاموبه يتوصل إىل استنباط األح ،الشرعيةوهو أساس الفتاوى  ،األثرينكر فضله أهل 
   .الشرعية

  
وا فألف ،لإلسالممنذ القرون األوىل  ,العلماءذا أمهية كبرية فقد اهتم به  مهذا العلوملا كان 

وأحدثوا  ,نظرهموبسطوا وجهات  ،املختلفة هم ءضمنوها آرا ،جدافيه مؤلفات كثرية 
م يف الذين سلكوا طريقة علماء الكال  ؛الشافعيةمنهج املتكلمني أو نها م ،خمتلفةمناهج 
والربهان دون النظر إىل فروع  ,العقلسري مع و ،نظريايد القواعد عوتق ،األصولتقرير 
يضعون من  ,استنباطيةهم الذين كانت طريقت احلنفيةأو  الفقهاء منهجوهناك  ,املذاهب

  .اجتهادهمالقواعد ما يعتقدون أن أئمتهم ساروا عليها يف 
  

تشابه مث يستنبطون منها  ,بينهايوجد  جماميع؛إىل فهؤالء العلماء عمدوا إىل فروع يؤلفوا 
وجاء علماء متأخرون  .سابقتهاوهذه القواعد أقرب إىل الفقه من  الضوابط،القواعد و 

وسرد جمموعة من  ،القواعدحيث قاموا بتقرير األصول وتقعيد  ؛املنهجنيفجمعوا بني 
  .التطبيقات الفقهية كفروع لتلك القواعد واألصول

  
 –السبكي تاج الدين ابن :املتأخرينء العلماء الذين اعتربوا من املتبعني ملنهج ومن هؤال
  .)اجلوامعمجع (من خالل كتابه  هـ، 771املتوىف سنة  –رمحه اهللا 
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  :البحــثإشكـالـيـة 

فهو الشافعي الوحيد  ،الفقهمنهج أصول  تجديد يفالرائدا يف التأليف و  ابن السبكييعترب 
 .اجلوامعمجع يف كتابه ) الشافعية واحلنفية( املتأخرين اجلمع بني منهجمنهج  لىصنف عالذي 
  . 1ما قاله الكثري من العلماء والباحثني  وهذا

و ال  ,إليهممصنف ليس على منهج املتكلمني الشافعية الذين ينتمي  مجع اجلوامعفكتاب  
وهذه  -  و الباحثني العلماءمن  الكثريحسب أقوال  –بل مجع بني املنهجني  ,الفقهاءعلى منهج 

   .الدراسة تثبت أو تنفي ذلك
أهو ختريج الفروع عن األصول ؟ أم هو تقعيد القواعد األصولية مع  ؛املنهجهذا  ما هوف

أم له منهج ....ابن قدامةو كالغزايلضرب أمثلة فقهية ؟ و هذه عادة الكثري من األصوليني 
  . ؟اختص به لوحده يف اجلمع بني املنهجني 

وأحد  ,املختصرشرح املنهاج وشرح  املصنف؛ لكتايبيعترب كتاب مجع اجلوامع اختصارا 
وهي  ؛الفقهيف علم أصول  الكتب اخلمسة املشهورة اليت جت منهج االختصار يف التأليف

 األصولمنهاج األصول يف علم  ،احلاجب املختصر البن ,اجلويين احلرمني إلمام الورقات

 .االختصارا بينها يف حجم مختصرات تتفاوت فيامل ذهوه .للنسفيألنوار منار ا ،للبيضاوي
   ,وتعليقات ,وتقريرات, يوحواش, كثريةفجعلوا عليها شروحا  كبرية؛عناية  اواعتىن العلماء هب

----------------------- --------------  
أصول  – 7ص  – 1968 العربية مصرهضة دار الن –زكي شعبان  – أصول الفقه اإلسالمي :املثالأنظر على سبيل  –1

أصول  – 105ص  – 1995 –املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -طه جابر العلواين –) منهج حبث ومعرفة(الفقه اإلسالمي 
دار السالمة  –حممد الطاهر النيفر  – أصول الفقه – 15ص  - مصر  –مطبعة دار التأويل  - عباس متويل محادة  – الفقه

 –بريوت  –الدار اجلامعية  =حممد مصطفى شبلي – أصول الفقه اإلسالمي – 14ص  –تونس  –نشر والتوزيع للطباعة وال
حممد إبراهيم  – نظرت يف أصول الفقه – 21ص  –القاهرة  –دار الفكر العريب  –أبو زهرة  – أصول الفقه – 25ص 

 – أصول الفقه – 1972 – 10 العلم طدار  –عبد الوهاب خالف  – أصول الفقه – 18ص  –دار احلديث  –احلفناوي 
 –الزركشي  – املسامع جبمع اجلوامع تشنيف - 25ص  – القاهرة –م  1962 4ط  –مطبعة السعادة  –اخلضري بك 

كلية الدراسات  –رسالة دكتوراه  – 1999 -2ط  –القاهرة  –مؤسسة قرطبة  –سيد عبد العزيز  –حتقيق عبد اهللا الربيع 
جامعة األزهر  –رسالة ماجستري  –حتقيق عالء الدين حسن –السبكي ابن املوانعمنع  – 75ص  –عة األزهر جام –اإلسالمية 

علي حممد  –حتقيق عادل أمحد عبد املوجود – التلمساين املعامل البنشرح  – 61ص  –م  1982 –كلية الشريعة والقانون 
   .65ص 1 ـج - 1999- بريوت –عامل الكتب  –معوض 
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فهل االختصار يناقض  ،العلممنهج االختصار يف  1الكثري من العلماء  انتقدوقد . ونكت وغريها
أم لكتب  ,ابتداءكتاب خمتصر  مجع اجلوامعالعلم ؟ وهل  مبسائل واإلحاطةوالتحقيق التدقيق 

  ؟ )مائة مصنف زهاءالوارد من (أخرى ؟ وما معىن قوله يف مقدمة كتابه 
   ؟أصول الفقه علم  والكتابة يف ,التصنيفوال يفي بأهداف  ؟  دائمامنهج مذموم  هل االختصار

قصوريف تلك املتون من  ألنه تدراك ما ،املتونكتابه هذا أحسن تلك  السبكي ابنعترب ي، 
وهذه الدراسة  .هل هذا الرأي مسلم به ؟ ف ،غموضوابتعد عما فيها من  ,تعقيدااوحتاشى 

  .ذلكتثبت أو تنفي 
اليت و  ,الصرحيةومواقفهم  ,همء راآمن الكتب اليت أبدى فيها العلماء  مجع اجلوامعإن كتاب 

 وكتاب جليل القدر كهذا ، البد(: ، وبني ذام ومنتقد 2 فبنب مادح له التناقض،تصل إىل حد 
عليه الدالء من كل  ىزل ، وتتداعوتتفحصه قرائح العلماء الٌب, أن تتناوشه سهام النقاد و

حنوه ، فيذهبون كل رية من أفهامهم وتتمكن احل, ار الناس فيه أنظ عتصطرحدب ، مث 
، وآخر جيد  ريرحتتاج يف نظره إىل إيضاح وحت اوعقد, فيه إشكاالت  مذهب ، فبعضهم يرى
.  3) ال يستسيغ إثباا فيه ، بل هي عنده نوع من احلشو الذي ال يليقفيه زيادات على غريه 
وفك  ألغازه،فجاء رموزا وألغازا فحلّ  مصنف، مائة مجعه من حوايل :لهومن أقوال املنتقدين 

  .4..) .القيمرموزه جالل الدين احمللي يف شرحه 
  
  

-----------------------------  
 -م1992لبنان  –م1958مطبعة باريس  - كاتومري . م.حتقيق املستشرق الفرنسي أ  –ابن خلدون  – ملقدمةنظر اأ – 1

 -بريوت  -دار الكتب العلمية  -الثعاليب  احلجوي - تاريخ الفقه اإلسالمي السامي يفالفكر  -  250ص  3حـ 
  213ص .دار الكتاب التونسية -الطاهر بن عاشور  - أليس الصبح بقريب- 459ص  4حـ  - م 1995

وامع كان الشيخ العطار يذكر أن كثريا من العلماء يف زمانه كانوا إذا وردت عليهم مسألة أصولية ليست يف مجع اجل -2
   -بريوت -دار الكتب العلمية  -حسن العطار  -أنظر حاشية العطار بشرح احمللي (. يقولون هذه مسألة ال أصل هلا 

  )248ص  -2جـ  –م 1999
دار  –حتقيق سعيد بن علي حممد احلمريي  –ابن السبكي  – منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه - 3

  .8ص  –م  1999 –طبعة األوىل ال –بريوت  –البشائر اإلسالمية 
  رسالة دكتوراه احللقة الثالثة  –محدة سعيد  – التعارض بني األدلة الشرعية ومناهج العلماء يف التنسيق بينها – 4

  35ص  –إشراف عبد اهللا الوصيف  –كلية الشريعة وأصول الدين  –جامعة الزيتونة  –يف العلوم اإلسالمية 
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و غموض يصعب , فيه إغالق شديد هذا ؟ وهل هذا املصنف  فأين هو وجه الصواب من كلّ
ولو أن الفطن تأمل صنيعي ( .اجلليلويعتربه أجود مصنف له يف هذا العلم  ,دحهميمؤلفه و؟  حله

وجعلت امسه عنوانا على معناه وترتيب األقوال  ,اجلوامعيف هذا اموع الصغري الذي مسيته مجع 
قي العجب لوأطلع على مغزاي يف ذلك ل ،وتقدميهملقائلني وا ،وفروعهاواملسائل  ,وقائليها
هذا الكتاب على املوجود  يف أقتصرمل  وأعلم أين اللباب،وعلم كيف أمطنا القشر عن  العجاب،
 احملدثني،وكثريا من كتب  املتكلمني،كتب بل ضممت إليه شيئا كثريا من  ,األصوليف كتب 

وشيئا متجاوز  املفسرين،وكثريا من كتب  الفقهاء، وكثريا من كتب ,اخلالفينيوكثريا من كتب 
    1)ووضعت لفهم موضعه مما مل أسبق إليه  الفطن،ويستخرجه  ,كتبمن  اجلد مما يسمح به الفكر

قسما الذي يشمل  ؛البحثأحاول اإلجابة عنها يف هذا  , الفرضياتمن هذه األسئلة و غريها 
  ...عليهو التعليق  ,حتقيقهو  ,عاجلوامع مجنص  إلخراج قسماو  ,واسعادراسيا 

  

   :الـمـوضوعتيار ـباب اخـأس
إىل الذي يعود زمن تأليفه  ؛العلماءلقد تأخرت عناية الباحثني املعاصرين بدراسة تراث  – 1

 واملختصرات وسوعاتاملو ,نظوماتاملو ,واشياحلو ح؛ كالشرواهلجرينيالثامن والتاسع  القرنني
والتقصي  هجية قائمة على النظرة العلمية املتأنية اليت تتسم بالعمقعلى أسس منمنها  ؤلفخاصة امل
ليس إال  ,نتاج هذين القرنني أنّ ؛مفادهخطأ شائع  إىل –حسب رأيي  –ذلك  ويعود ،والنقد

 ,االبتكاراخلايل من ) املوسوعي(أو اجلمع التأليفي  ,واملختصرات ,الشروحكتابات تتمثل يف 
العلماء  ولعل هذه النظرة قد ساهم يف إذكاء نارها بعض .املنهجيف  أو ,املادةواجلدة سواء يف 

   املستشرقفهذا   .نيقستشرامل وبعض ,األوربيني
  
  

-------------------------  

  .اللوحة األخرية من املخطوط - 1
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)جاسابِفَ ونْتحكم  واملساجد يف ظل ,الدينيةال ينبغي أن ننخدع بتكاثر املدارس (...  :يقول )يت
ومل خترج  عظيم،إذ مل ختلّف لنا اسم واحد  املدرسني،فليس لذلك عالقة بنبوغ  ,املماليكسالطني 

فهي مل تزد على كوا مدارس لتدريس  موهوبا،أو كاتبا  ,عظيمةهذه املعاهد العلمية الكثرية شخصية 
ومل يذكر يف . يف الغربتعليمه  ىذلك العامل الفذ الذي تلق خلدون،باستثناء مقدمة ابن  املدرسني،

  . 1) ومل تعرف فيها أعمال تتميز باألصالة.. .أصيل القاهرة أي عمل
ولعل اختياري لعامل  ,للغربوفيه اام خطري يف حق أمة صدرت احلضارة  ,مسلمهذا كالم غري 

النظرةهذه  وقفة لنفيوعرض منهجه  ,التحقيقو  ,بالدراسةوتناوله  ,العصرف من هذا ومصن,  
   .إثباا أو 

 ,خلصوصياتاوخاصة يف هذا العصر الذي تسعى فيه القوى الكربى إىل إلغاء  ,ماسةاحلاجة  إنّ -2
إىل إبراز رموز احلضارة فاحلاجة ماسة  الغربية،وفرض حضارة واحدة هي احلضارة  ,اهلوياتوتنميط 
 الشريعة،قق يف علوم وإمام حم  ,وتراثوأصالة تاريخ  ,حضارةوابن السبكي رمز لشموخ  ,اإلسالمية

  .و البحثالدراسة بفهو جدير 
املؤلفات كثرت واآلراء  وخاصة وأنّ ،جليلةمهمة  ،ومبصنفامإن التعريف بعلماء األصول  - 3

يف التعريف هبؤالء العلماء  فإننا نساهم  مصنفا،فحينما خنص بالدراسة والتحقيق  تعددت،واالجتاهات 
ويسهل  ,وأصوهبايساعد على الترجيح واألخذ بأقوى اآلراء  وهذا ومذاهبهم؛وتوضيح مناهجهم 

  .شاملةواخلروج برأي واضح ونظرة  اآلراء،عملية املقارنة بني هذه 

 –رمحه اهللا  -تاج الدين ابن السبكي فإن  املعاصرين،الكثري من الباحثني والكتاب  يحسب رأ -  4
وهو الشافعي  ,والفقهاءعد مدرسة املتكلمني يف أصول الفقه ولعله مدرسة ثالثة ب اميثل اجتاها جديد

  .والبحثدير بالدراسة اجلهذا املنهج الوحيد الذي صنف ضمن 
  
  
  
  .7ص  –بريوت  –مكتبة لبنان ناشرون  –ترمجة مصطفى العبادي - جاستون فاييت  – القاهرة مدينة العلم واحلضارة - 1
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ه نإفمرة يقولون  ،الباحثنيدل كبري بني من الكتب اليت حصل حوهلا ج اجلوامع مجعكتاب  إنّ - 5
ه من املختصرات اليت نإومرة يقولون  باأللغاز،ه خمتصر مليء نإومرة يقولون  ألفاظه،مغلق ال حتل 

وبالتايل  املتأخرين؛ أي منهج نهجنيه مجع فيه بني املنإومرة يقولون  فيها،ال فائدة ألهل العلم 
منهجو ,الشافعيباملذهب  التشبثعليه  ل بأنه طغىوهناك من يقو الفقه،يف أصول  دجد 

فجعلتين أحتمس لدراسة هذا  انتباهيولعل كل هذه اإلشكاليات لفتت  .جيددمل فهو  املتكلمني،
  .وحتقيقهاملخطوط 

 ,وتدريسا ,وبسطا ,شرحابه العلماء  ومل أر مصنفا عين جدا،ف مشهور مصن اجلوامع مجع إنّ - 6
 ,التقريراتو احلواشيو ,الشروحفقد وضعت له عشرات  نف،املصونظما أكثر من هذا 

بل  علميا،وحيقق حتقيقا , ه مازال مل يدرس دراسة علميةإال أن ,النكتو ,النظومو ,املختصراتو
 ,اإلسالميوخزائن املخطوطات بالعامل  ,العاملكافة مكتبات  مازال خمطوطا بنسخه الكثرية يف

من اجلامعات وقد حقق باحثون  ,ةنفسه بقولمي يفرض ب عفإخراجه إىل النور واج وأوربا،
  .ودرسوها دراسة أكادميية ,الشروحبعض هذه اإلسالمية مبصر و السعودية و األردن و غريها 

 ابنراء آمعظم الباحثني واملؤلفني يف أصول الفقه يرجعون إىل كتاب مجع اجلوامع ألخذ  - 7

مجع هل ف,   1 احلاجب ورفع ,اإلاجكتابيه لى ع اوال يعتمدون كثري ,معينة مسألة يف السبكي
   .؟و املختار  راجحورأيه ال, األصيل  ههو الذي حيوي فكراجلوامع 

 مجعنقلوه من كتاب  السبكي البننقلوا رأيا أصوليا  اعادة ما جند الباحثني والدارسني إذ - 8

يف متييز املنت عن صعوبة  جدتو ويف بعض األحيان ,احلواشيو الشروحاملطبوع مع  ,اجلوامع
 - إىل أي مدى يكون الناقل أمينا ف القدمية،وخاصة الطبعات  ,التقريرعن  ,احلاشيةعن  ,الشرح

  .الدراسة و ,بالتحقيق هفرادإباجتاه األمور اليت تدفع  نوهذه م –وخاصة طلبة العلم 

كاألزهر  ريةخاصة اجلامعات املص ؛اإلسالمية اجلامعاتنشيطة يف علمية لقد سادت حركة  - 9
علميا  وحمققة حتقيقايف معظمها وهي مطبوعة  ,اجلوامع مجع شروحواجلامعات السعودية يف حتقيق 

هذه  يتمم وحتقيقبدراسة  فإفراده - حسب رأيي - مل تكن كافية  اجلوامع مجعإال أن العناية بكتاب 
  .اجلهود العلمية الطيبـة

فهو شرح  احلاجب رفعأما  ,الدينالسبكي و أكمله تاج  شرح للمنهاج للبيضاوي شرحه تقي الدين اإلاج -  1
  .مطبوعملختصر ابن احلاجب البن السبكي و كالمها 
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عشر يعترب كتاب مجع اجلوامع من الكتب اليت درست يف القرن الثامن عشر والتاسع  -10
 ري كمقرالكثري من معاهد التعليم الشرعي يف املشرق و املغرب اإلسالمو,   1و الزيتونة  باألزهر

  .و هذا يدل على أمهية هذا الكتاب , يف مادة أصول الفقه 
  الـدراسات الـسابـقة

ف وهذه الدراسات تناولت هذا املصنَّ) اجلوامع مجع(هناك عدة دراسات علمية سابقة لكتاب 
   :منهاوليس منفصال  .شروحهمع 

  .اجلوامعمع ـيشرح ج :الطالعدر ـالب - 1
إشراف  –صالح أمحد عبد الرحيم اإلمام  – دكتوراههـ 834سنة  املتوىف احمللي جلالل الدين

  .صنفهكذلك مبوباختصار كتاب مجع اجلوامع الباحث ب عرف قد .م1995صربي مهد معارك 

  البدور الطوالع شرح مجع اجلوامع 
رسالة ماجستري  -حتقيق حممد عزوزي - هـ1102 حسني بن مسعود املتوىف سنة:  البوسي

  .صل مركز امللك الفي

  : جمع اجلوامعـمسامع بـشنيف الـت -2
 –حتقيق سيد عبد العزيز  - دكتوراههـ  794حممد بن هبادر بدر الدين تويف سنة  الزركشي 

موسى  حتقيق -م دكتوراه1995 - كلية الدراسات اإلسالمية  -جامعة األزهر -عبد اهللا الربيع 
جامعة حممد بن –كلية الشريعة  –إشراف أمحد بن علي سري املباركي  –بن علي الفقيهي 
  م1986 –الرياض  -سعود اإلسالمية 

  :اجلوامعمع ـمار اليوانع على أصول جـالث - 3
  .هـ  905تويف سنة  األزهرين عبد اهللا بن أيب بكر ب خلالد

  الباحث حممد أمحد رمضان  - دراسة و حتقيق.)السنة ،الكتاب, املقدمات(مباحث  -  دكتوراه
  
  
   36ص  –جامعة األزهر –م 1982-  ماجستري –الدين داهش  حتقيق عالء –ابن السبكي  - انعومنع املأنظر  - 1
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 األزهر-حممد حممد عبد اللطيف مجال الدين ،كلية الشريعة والقانون : إشراف. م 1996 -شامية
الباحث - ) وأصول الدين ,واالجتهاد  ,واالستدالل  ,والقياس  ,اإلمجاع (مباحث  -  دكتوراه
   .األزهر - م  1996 -إشراف عثمان حممد عثمان  - تطفى شلتوسعيد مص

  مركز امللك فيصل  - و الباحث حممد ناصر أمحد مريح 
  حاشية زكريا األنصاري الشـافعي على شرح مجع اجلوامع لإلمام احمللي -4

عبد  – يمن أول الكتاب إىل باب األمر والنه - ماجستريهـ910زكريا األنصاري املتوىف سنة 
  م 2002 - جامعة دمشق  –إشراف مصطفى اخلن  كلية الشريعة  –يظ هالل احلف

  ع اجلوامعـوامع بشرح مجـالدرر الل - 5

  هـ 905املتوىف سنة  حممد املقدسيحممد بن  الشريفأيب  ابن

إشراف -دراسة و حتقيق سليمان بن حممد بن احلسن -من األول إىل مباحث املعاين  -دكتوراه
 -جامعة حممد مب سعود اإلسالمية –كلية الشريعة  -م1986 -لزنيد عبد احلميد علي أبو ا

   م720-251مكتبة امللك فهد رقم  - الرياض 

إشراف عبد احلميد علي أبو  –حسن بن حممد املرزوقي  -مباحث األمر إىل اإلمجاع  - ماجستري
  م  1989 - جامعة حممد بن السعود اإلسالمية  –كلية الشريعة  - الزنيد

 -إشراف أبو الزنيد -مشعل بن ممدوح آل علي  - باحث القياس إىل آخر الكتاب م - ماجستري
  م1990-الرياض   -جامعة حممد بن سعود اإلسالمية   -كلية الشريعة 

  :  ظم مجع اجلوامعـشرح الكوكب الساطع يف ن – 6
 - سنةال – كتاب –جزء املقدمات  -  دكتوراه.هـ911املتوىف سنة  لسيوطياالدين  كالمها جلالل

اف رمضان عبد الودود عبد الثواب  إشر م  1994حتقيق حممود عبد الرمحن عبد املنعم و دراسة
وحتقيق  دراسة )اآلخرإىل  واالستدالل ,والقياس ,اإلمجاع(جزء  - دكتوراه -  جامعة األزهر

كلية الشريعة - م1994– رمضان عبد الودود عبد الثواب الشايف إشرافعبد  دحمم منتصر
  جامعة األزهر  ونوالقان

   هـ 910 ةالـمتوىف سن األنـصاري زكـريا :الـوصول شـرح لب األصول غاية  -7 
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جامعة  -م1984سنة   -الباحث عبد اهللا حممد األمحد الصاحل  حتقيق -فقه وأصول ماجستري
  األردن -كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية   الريموك

  :وامعاجلمع ـع يف شرح جـث اهلامـالغي - 8 
  .هـ 826 سنة الـمتوىف راقيـالع زرعةم أبو ـعبد الرحي

 جامعة –م 1978 - عبد الغين عبد اخلالق إشراف -حتقيق حممود فرج السيد سليمان  -  دكتوراه
احلسني  إشراف - دكخةشهاب الدين فارس  -دكتوراه .كلية الشريعة والقانون -األزهر 

   .م1989 -عة األزهرلقانون جاماكلية الشريعة و –يوسف الشيخ 
  :مع اجلوامعـموانع عن جـنع الـم – 9 

 الباحث عالء حتقيق - ماجستري ـه 771توىف سنة ـامل السبكي ابنتاج الدين عبد الوهاب 
الشريعة  كلية – جامعة األزهر – إشراف حممد حسين عبد احلكيم - حسن حممد داهشالدين 

  .م 1982-  و القانون
  مع اجلوامعـموانع عن جـنع الـم -10

رسالة -بن علي حممد احلمريي  الباحث سعيد حتقيقو .السبكي الوهاب ابنعبد  تاج الدين
  م1990 - ـه 1410كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية -  القرى مجامعة أ.دكتوراه

  .اجلوامعمع ـشرح ج :الالمعياء ـالض – 11
  .هـ 898ىف سنة املتو املالكي حللو الشيخأمحد بن عبد الرمحان الزليطين 

 م جامعة1996 –أسامة حممد عبد العظيم محزة  إشراف – إبراهيم حممد يلو يققحت - ماجستري 
  .القانونو  كلية الشريعة -  األزهر
  نشورة ـمـطبوعة و الـمـدراسات الـال

  :مع اجلوامع ـرياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جـالت –1 
طبع مبطبعة دائرة املعارف . هـ  1397كان حيا سنة  أبو بكر بن عبد الرمحن العلوي احلسيين

وقد ألف (وقال حمقق كتاب تشنيف املسامع  .هـ 1317النظامية حيدر أباد الدكن اهلند سنة 
كتابه من منت مع اجلوامع وشروحه ومزجه مزجا جيدا وكون من هذه الشروح مسائل كتابة 

  .الثانويةرات مع اجلوامع بل السقط منها األشياء إال أنه مل يذكر كافة عبا النافع،املسمى الترياق 
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  : مع اجلوامعـشرح ج:  ياء الالمعـالض  –2
  ).هـ 898 -هـ  815 ( املالكي حللوأمحد بن عبد الرمحن 

  .فقطوقد حصلت على اجلزء األول والثاين  .الرشدمكتبة  –حتقيق عبد الكرمي بن علي النملة 
العمل غري مكتمل إذ وصل إىل وقد ذكر احملقق  النسخ، وصف احملقق النسخ دون ذكر تاريخو

أنه سيخرج إىل القراء األجراء األخرى لكنين مل أحصل عليها وجعل احملقق مقدمة خمتصرة 
  .اجلوامعدراسة حول ابن السبكي ومجع 

  مع اجلوامعـيث اهلامع شرح جـالغ -3
     مكتب قرطبة للبحث العلمي حتقيق هـ 826رعة أمحد العراقي املتوىف سنة ويل الدين أيب ز

  م2000 1ط-مؤسسة قرطبة  –و إحياء التراث اإلسالمي 

على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورده على مجع اجلوامع و شرحه  البيناتاآليات  -4
  العبادي احملقق احمللى من اعتراضات

      االختصارل من حيث اسم املخطوط و ال يف منهجه بالتفصي  كما مل حيقق احملققون يف,  
ضبطه ـ ه992أمحد بن القاسم الشافعي املتوىف سنة  و اجلمع بني الطريقتني و مصادر املصنف 

          م كل هذه الدراسات 1996بريوت  –دار الكتب العلمية  –الشيخ زكريا عمريات 
   , يف هبما من حيث التعر, اجلوامع و مصنفه ابن السبكي  و األحباث تطرقت إىل كتاب مجع

  ,و التطرق إىل ترمجة ابن السبكي باختصار و التعريف بالكتاب  مبا خيدم املوضوع املدروس  
  و عليه اقتضت املنهجية التعريف بالكتاب , ألن معظم هذه الدراسات هي شروح جلمع اجلوامع 

اجلانب  مل تعط العناية الكافية للكتاب سواء يف-يف رأيي  - إال أنه . املشروح و مصنفه 
الدراسي الذي يشمل التعريف باملصنف أو يف اجلانب التحقيقي الذي غلب فيه احملققون الشرح 

إال مبا خيدم  ,وكانت اإلشارات إىل ما جاء يف املنت قليلة , و اعتمدوا املنت بشرحه. على املنت
لع وتوجد دراسات أخرى مل اط .و من أخد عنه و منهجه يف عرض اآلراء و غريها الشرح 

لصاحل قادر -عليها ومل أمتكن من احلصول عليها و منها منهج ابن السبكي يف مجع اجلوامع 
و قد راسلتهم لتزويدي .  70228رقمها توجد مبركز امللك فيصل -رسالة ماجستري -كرمي 

  - أو إجيابا سلبا -بفهرس املوضوعات و مل أتلق الرد  أومبعلومات عنها 
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  ث ــحـالب ـجهـنــم
  .حقيقيـتسم ـو ق دراسـيقـسم :قـسمنيذا البحث إىل قسمت ه

    :الـقسم الـدراسي :األولالـقسم 
مجيع  من بكيـالس ابنبيئة  األول فصلـالتناولت يف  .فصول ثالثةقسمت هذا القسم إىل 

 ,ترمجته و كذلك ,الثقافيةو  ,العلميةو  ,االجتماعيةو  االقتصاديةو  ,السياسية ؛اجلوانب
  .مث شيوخه و تالمذته مث مكانته العلمية و مصنفاته ,وأسرته ,نسبهفأبرزت 

   أمهيتهإىل مصنفه و  املخطوط نسبةتطرقت إىل  ,املخطوطيف دراسة  ينالفصل الثافصلت يف و

         ؟ االختصارو ما هو  ,خمتصرامث ناقشت إشكالية كون هذا املصنف  ,بهالعلماء  عنايةو
راء العلماء يف آو  ؟السبكي  ابنقبل  املختصرةة األصولي هي املصنفات و ما ؟جدواه  و ما

ت إشكالية و ناقش. األصولصنف يف التأليف يف امل منهجو بعدها تطرقت إىل  .تصارمنهج االخ
        ,الفقهـاءو منهج  ,املتكلمنيمجعت بني منهج  اليت املتأخرين مدرسةوينتمي إىل  ,جمدداكونه 

 مصادرتطرقت إىل  من هذا الفصلو يف مبحث آخر .؟نهجنيبني امل يبكالس ابنو هل مجع 
أوردت بعض املصنفات  و) مصنف مائة زهاء من مجعته دقو(و حققت قوله  ,كتابهاملصنف يف 

 تقسيمىل إ الفصل تطرقتو يف آخر هذا  .مصدرا هلا يف تصنيفاا اجلوامع مجع اعتربتاليت 
     األصوليـة املوضوعـاتف يف عرض هذه مث منهج املصن ,حمتوياتهو  اجلوامع مجعكتاب 

و اتبعت يف  .و مناقشتهـا اآلراءالتمثيل الفقهي و عرض و  االستدالل و التعـاريفمن حيث 
  ملناسبة هذه  املقارن املنهجو أحيانا  التحليلي نهجاملو  الوصفي املنهجو  التارخيي املنهجهذا القسم 

  .املناهج ملثل هذه الدراسات
  تحقيقـسم الـو هو ق :ينالثـالقسم ا
خارجها  و, اجلزائرداخل  ,اخلاصةو  ,العامةيف املكاتبات  نسخ املخطوطي قصفقد حاولت ت 

من خمطوطات  تضمنتأو خزانه  ,مكتبة أو ,بلد فال خيل ؛املخطوط نسخ لكثرة واندهشت
؛  دةاجلي النسخ اختيار، جلأت إىل  1ة ريكث النسخكانت وملا  ,اجلوامعأو أكثر جلمع  ,نسخة

فوجدت معظمها ال خيلو من هذه الصفات فاعتمدت .  الوضوحو,  اخلطو,  الكمالمن حيث 
 برلني مكتبةموجودة يف  األصليةيذكر أن النسخة  بروكلمانوجدت و ,فاألقدم األقدم مقياس؛
م  1358/ـه 760عام  همتأ .الفقهكتب مجع اجلوامع يف األصول وهو يف أصول ( :قالحيث 
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 2 )1/ 4400توجد يف برلني  هـ762سنة  خبط املؤلفب بالقرب من دمشق النسخة يف نريا
و حيمل الرقم الذي موجود  املخطوطو جاء الرد بأن  ,برلني مكتبةو قد راسلت القائمني على 

بل هو خبط  املؤلف؛إال أنين فوجئت بأن املخطوط ليس خبط  ,إيلو أرسل  ,يرهصوت متو  ,طلبته
ربة العامة صيئة املاهلدة بنسخة جي تو صور .هـ 858 سنةرخيه إىل و يعود تا ,الناسخ

امة باحل فقد وجدت باملكتبة الوطنية النسخة األصليةوأما . هـ  883للكتاب يعود تارخيها إىل 
يف أخريات ليلة احلادي عشرة  بياضهوكان متام (حيث كتب يف آخرها  العاصمة؛مدينة اجلزائر 
وهذه النسخة الرابعة  ,دمشقيل بالدهشة من أرض نرياب ظاهر هـ مبرت 760سنة  ذي احلجة
وهي املعتمدة اليت استقر عليها رأيي  ,ونقصوزيادة  ,تفسريوفيها بعض  ,خطيمما كتبت 

النسخة  تواعتمد ,مقابلتهامث  ,نسخهابفبعد ما مجعت هذه النسخ قمت .. )..هللاواحلمد 
برلني وجعلت نسخة  ,)أ(فجعلتها النسخة  ,واإلضافات ,التعليقاتألن فيها بعض  األصلية؛

   )ـج(القاهرة و نسخة  ,)ب(
و كنت أشري يف كل  )جـ(و  )ب(و قابلت بالنسخة ) أ( النسخةثبتُّ يف منت املخطوط  -1

  .أو اللفظ وغريها, أو املعىن, أو العبارة, مرة يف اهلامش عند وجود سقط أو خالف يف الرسم
ووفق قواعد اإلمالء العصرية ومل أنبه لرسم  املعاصر بالرسمنت ضبطت النص املعتمد يف امل – 2

) الرذايل(املصنف يف كل مرة بل أنبه عند وروده ألول مرة فقط ، ومنها هذه األلفاظ مثال 
بدون  حاء اخلاء، وورد رسم حرف  ياء اهلمزةوهي كثرية جدا حيث جند  بالرذائلضبطتها 

  . خاءاليت فيها حرف )  أ( املخطوطالكلمات املوجودة يف معظم تنقيط يف 
 اهللا صلى –على النيب  والصالة الترتيهعادة ما يشري املصنف يف املخطوط إىل عبارات  – 3 

على العلماء، وإذ أغفلها املصنف ثبتها من  والترحمعلى الصحابة  والترضي – وسلم عليه
  .و أشرت إىل ذلك يف اهلامش, النسخ األخرى

  

موزعة يف  هونسخ, نسخة أو أكثر وهذا يدل على أن هذا الكتاب كان متداوال عند طلبة العلم  قد تصل إىل مائة - 1
  .ل عند وصف النسخ وسأفص القارات الثالث إفريقيا وأوربا وآسيا ويف بلدان متعددة 

صرية اهليثة امل - حسن حممود إمساعيل -ترمجة حممود فهمي حجازي –بروكلمان كارل  – األدب العريبتاريخ  – 2
  . 354ص  – 6حـ  م1995 - القاهرة -العامة للكتاب 
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ووضعتها بني  ,أثبتهاو املثبتة يف اهلامش ) أ(النسخة  الساقطة من منتو األلفاظ العبارات  – 4
و ليس مثبتة يف اهلامش و توجد يف النسخ األخرى ) أ(و العبارات الساقطة من منت  .قوسني

  )حـ(و ) ب( يف النسختوجد ذكرت أا  اهلامش وأشرت إليها يف 
5 – القرآنيةمن السورة  اآلياتع نت موضبي.  
الواردة يف نص املخطوط خترجيا علميا من كتب احلديث  واآلثارخرجت األحاديث  – 6

  .املعتمدة واآلثار
  .العلماءو  الكتب وأمساء واملصطلحات احلدود خبط بارز خمالف للخط املعتاد كتبت – 7
رت إىل شاليت نقلها املصنف عن غريه من العلماء وأ واآلراء نصوصالقمت بتوثيق  - 8 

  .املنقول منها  الكتبمظاا يف 
 ينفإن املنت،يف مسألة من املسائل األصولية الكثرية يف  مذهبنيأو  مذهباإذا أورد املصنف  – 9

 صحااأيف تلك املسألة مع عزو األقوال إىل  واآلراء املذاهبأشري يف اهلامش إىل بقية 
  .هبـااليت توجد  واملصادر املراجعإىل  واإلشارة

الواردة يف النص إىل أهم مصادرها األصولية املعتمدة قبل ابن  األصولية املسائلأحلت  - 10
  .كتبهميال ومما توفر لدي من بالسبكي وبعده ما استطعت إىل ذلك س

و الذين ورد أكتاب يف منت ال الذين وردواسواء ترمجة خمتصرة  عالملألترمجت  -  11
  .التحقيقيذكرهم يف القسم 

فيقول مثال يف املسألة  ،ملةجم بصورة أصولية يف مسألة أقواالأحيانا يذكر املصنف  – 12
كل قول إىل  وأعزواجلواز ، واملنع ، فأذكر يف اهلامش من قال باجلواز ومن قال باملنع : أقوال 

  .قائله ما استطعت 

ورجعت يف ذلك إىل معاجم اللغة , وغري املتداولة  والغريبة ةالغامض لفاظشرحت األ – 13
  .وكتب غريب اللغة 

األصولية والفقهية والكالمية واللغوية اليت مل يعرفها  واحلدود باملصطلحاتعرفت  – 14
  .املصنف إذا كانت ختدم املسألة حمل الدراسة 

سألة املتعلقة بالفروع الفقهية األصلية ، فامل مصادرهاإىل  املختلفة املسائل بعزوقمت  – 15
، واملسألة املتعلقة  احلديث، واملسألة املتعلقة باحلديث أحققها عن كتب  الفقه كتبأحققها من 
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نطقية والبالغية والعقيدة ، وهكذا األمر يف املسائل امل والنحو اللغةباللغة أرجعها إىل كتب 
  .ف وغريها ، لتوثيق النقول والتصو

وذلك بوضع رقم الورقة بني قوسني  األصليةيف النسخة  ورقةكل  ايةنبهت على  – 16
  .لتسهيل عملية املراجعة 

  .الواردة يف نص املخطوط  واألماكن اهبذوامل والفرق بالطوائف بالتعريفت قم – 17
 اآلراءإذا كان املوقف يستدعي ذلك عند مناقشة  واملالحظات التعليقاتبعض  أبديت – 18

  .مش واملذهب يف اهلا
 عالم واأل ,واألمكنة  , و اآلثار واألحاديث ,اآلياتمنها فهرس , علمية فهارسوضعت  – 19

 فهرس واملذاهب ،الفرق فهرس  ,واملسائل الفقهية  ,واملصطلحات األصولية  ,والطوائف 
  .املراجع واملصادر ، فهرس املوضوعات 
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  م ـسـالق    

  الـدراســي  
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  ة ابن السبكيمترج :الفصل األول
  

  عصر ابن السبكي  : المبحث األول   

  السبكي وأسرته ننسب اب : المبحث الثاني

  شيوخ ابن السبكي : ث الثالثحالمب

  هأعماله و أهم تالميذ : المبحث الرابع

  تهمكانته العلمية ومصنفا : المبحث الخامس
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  السبكين ـابمة ـرجـت  :األول لـفصـلا
  
و أسباب  كما أوضحت ذلك يف اإلشكالية, جدير بالدراسة و البحثمصنف  مجع اجلوامعكتاب  إنّ

ف و حميطه و ال تكتمل الدراسة إال بتوضيح جوانب متعددة ومهمة يف حياة املصن ,اختيار هذا املوضوع
  سياسية و االقتصادية مبختلف مساا ال و من هذه اجلوانب بيئته؛. و دوافعه يف التأليف و التصنيف

ذين هل او مل ,و تالمذتهالصغرى اليت متثل أسرته و شيوخه و أعماله وكذلك بيئته .والعلمية و الثقافية
و جوانب كثرية  ,و طرق التصنيف و اآلراء ,و بيان املناهج  ,تأثري كبري يف صقل املواهبمن اجلانبني 

عرب التطرق إىل وذلك , ترمجتهمنها اجلوانب هذا الفصل هذه  فقد مشلو عليه . يف شخصية املصنف
و إبراز احلياة السياسية و االقتصادية و الثقافية يف عصر  ,مبصر و الشامعصره الذي هو عصر املماليك 

  .مبصر و الشام - حوايل قرنني –املصنف دو ن التوسع يف هذه ااالت ألن عصر املماليك امتد طويال 
ين كان هلم الفضل الكبري يف ذو شيوخه ال ,إىل نسبه و أسرتهلتحليل و االدراسة التطرق بو بعدها 
و تصنيفه لكتب كثرية يف خمتلف  .و تقلده ملناصب كثرية منها اإلفتاء و القضاء و التدريس, نبوغه

  :هيمصنفات  ستةالعلوم الشرعية و منها علم أصول الفقه الذي ألف فيه 
  اإلبـهاج شرح املنهاج 
  تصر ابن احلاجب رفع احلاجب شرح خم

  توشيح التصحيح 
  منع املوانع عن مجع اجلوامع

  التعليقة يف أصول الفقه 
  . مجع اجلوامع الذي هو حمل هذه دراسةو
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  صر ابن السبكيـع :األول حثـمبـلا
 

ة ألول مرة ليف عصر املماليك و قد قامت هذه الدو زهرة حياته -رمحه اهللا  - عاش ابن السبكي 
الطبيعية  عناصرها؛ بشىت لبيئةلأن  املسلم من, ـه648وط الدولة األيوبية سنة مبصر بعد سق

شخصية الين تكوو يف , امبوجه عالشخصية فعاال يف تكوين  أثراسية اوالثقافية واالجتماعية و السي
ذه ه قامت و .)1( املماليكهو عصر السبكي عاش فيه ابن  الذيالعصر  إنّ .العلمية بوجه خاص

ببالد الشام  و,  اهلجري سابعخالل القرن ال؛ الدولة األيوبية بعد سقوط ,  مرة مبصر ولألالدولة 
ان حيكمها نائب يعني من قبل كو, اليت كانت حتت حكم سالطني املماليك و نيابة تابعة ملصر 

و مركز  ,وىلقابانتقال ميزان  املماليك كما متيز عصر.  و يعرف بنائب الشام,  السلطان بالقاهرة
و احتلت القاهرة  ,الشاممصر و  إىلو ثقافيا  ,وعسكريا ,حضاريا سياسيا ؛اإلسالميالثقل يف العامل 

أتناول بالدراسة اجلانب السياسي واالجتماعي س ثاملبحا و يف هذ .العباسينيعهد  ىبغداد عل لةمرت
أثري البيئة يف و مدى ت ,السبكيو هو عصر ابن  ,املماليكو االقتصادي و العلمي و الثقايف لعصر 

  .شخصية العامل
  

 ------------------------------------  
و تركستان و  من بالد القوقاز  األيوبينيهذه الدولة رقيق و عبيد جلبهم امللوك  سسأاململوك و قد  إىلنسبة :    املماليك - 1

دولـة دام   أسسـوا بضوا على مقاليد احلكم و العربية و دربوهم على فنون احلروب و خرج منهم رجال ق ةبتعليمهم اللغقاموا 
 -القاهرة   -التأليف و الترمجة و النشرمطبعة جلنة  -املقريزي - وكالسلوك ملعرفة دول امللأنظر (    .حكمها قرنني و نصف

 –  منشورات دار الكتاب اللبناين للطباعـة و النشـر    –ابن خلدون  -  تاريخ ابن خلدون /657ص - 5ـج - م1958
  957ص - 5ـج - تبريو
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  الة السياسية في عصر المماليكـالح :األول بـطلمـال
هو  الصاحلو امللك ( .األيوبيةالدولة  سقوطالذين جاءوا بعد  املماليكيف عصر  ابن السبكيلقد ولد  

  فنون العسكرية الو درهبم على  ,)1( )بديار مصر رهمأمو  ,األتراكدولة املماليك  أنشآالذي 
اعتلوا املناصب  و, الدولةفقوي نفوذهم داخل   ,الدولةو رجال  ,األمراءو قرهبم من  ,فروسيةالو

تتقلب يف  أنوقد ساد هذا املفهوم الدولة العباسية حىت استطاعت عناصر غري عربية . اهلامة فيها
   ...و الروم كاألتراكمناصب هامة 

 أولكان  ونْوالَقَي نِب أسرةساد فيه حكم  و قد ,اهلجريابن السبكي من علماء القرن الثامن  إنّ
توىل عرش السلطنة بدر (فحني  ,ونْوالَقَ األمري ,القالووينمن اعتلى عرش السلطنة مبصر من البيت 

قالوون  األمريبامللك العادل و عينوا قب ل و سلطنة مصر و عمره سبع سنوات سريبالدين بن بِ
قالوون سرعان ما استغل صغر سن  أن إال .)2() يف نيابة السلطنة مرفْاَأل كببأَا له و عز الدين كًابتأَ

بامللك  بوتلق, هـ 786سنة و اعتلى العرش  ,البالديف  األمورفقبض على زمام  ,العادلامللك 
 يف صد أبيههـ وواصل مسرية 689شرف سنة و بعد وفاته توىل احلكم ابنه امللك األ. املنصور
ائيا يف بالد  الصليبينيوقضى على تواجد  ,كبريةعسكرية وحقق انتصارات  ,الصليبيني هجمات
شهر قليلة أو بعد  ,سنواتعمره تسع  و, الناصرن امللك يع ,هـ693وفاته سنة و بعد  .اإلسالم
 ,هـ694وذلك سنة  ,اغبتكَتوىل مكانه احلكم وكان يدعى و ,سنهاجلند بدعوى صغر  أمريخلعه 

   ,احلكمو توىل  ,الشامبالد رحل إىل  عندما نيجِالَيسمى  نائبه الذيخلعه , ـ ه696و يف سنة 
 إعادة امللكعلى  عملوا و ,السلطنةموال أعندما ساء تصرفه يف (شرف اخلليل عليه مماليك األ مرآتو 

 للتتار؛ الناصر حماربته امللكأعمال و من  .)3() ـه698استرجع عرشه سنة  الذي ,حممدالناصر 
اعتزل امللك  هـ708و يف سنة  .هـ698انتصر عليهم سنة  و مصرو   ,الشام أرادوا غزوين الذ

و لكنه  ,قالوونمن مماليك املنصور  وهو ,ريكناشوويل مكانه ركن الدين بيربس اجلَ ,احلكمالناصر 
 هـ709احلكم عام  إىلعاد ثانية  الذيالناصر  كمللامام أخنق و ,شهراعشر  حدأقبض عليه بعد 

  عظم سالطني الدولةأو يعتربه املؤرخون من  ,دوء اهلو  باالزدهار فترة حكمهاشتهرت  و
   

 -  نسخة مصورة عن دار الكتب -ابن تغري بردي  يوسف -  القاهرةالزاهرة يف ملوك مصر و  النجوم- 1
  30ص 1-ـج
  31ص - 6ـج - -القاهرةالزاهرة يف ملوك مصر و  النجوم -  2
  . 266ص  -7ـج -الزاهرة النجوم /   656ص  - 1جـ- املقريزي  -ول امللوك ك ملعرفة دوالسل - 3
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يب بكر الذي أاملنصور سيف الدين  بنهاللطنة سع باليبو ,ـه741وبعد وفاته سنة  .اململوكية
امللك  وتوىل ,بالسجنو سجن و قتل   ,يوماو خلع بعد تسع و مخسني  ,سنةكان عمره عشرين 

و خلع بعد  ،سنواتوكان عمره مخس  ـ،ه742و ذلك سنة  ,حلكمابناء الناصر أ أحد كجكُ
بن ناصر الذي  إمساعيلبو الفداء أهـ توىل احلكم 743و يف سنة  .احلكمشهر من توليه أ مخسة
وكان قد مصر،  إىلالذي رفض العودة  قالوون،محد أخاه أخلع  بعدما ,الصاحلقب بامللك تلّ

ه امللك يخأىل إلت السلطنة وآ .هـ745 ةو قتله سن ليهتآمر عخاه ألكن  الشام وىل إخرج منها 
ل قتيه و و قبض عل ,مصرمراء أو بعض  ,الشاممري أو قد ثار عليه  .هـ746يف سنة الكامل 

 و ,حاجيك املظفر ملللقب با الذي حممدحاج بن ناصر  مرياألوتوىل مكانه  .هـ747خنقا سنة 
 .هـ748ع سنة لو خ ,األمراءة يثارت كراهأاسة نه ج سيأل. حبسوهو  عليه آمرواتلكن اجلند 

وىل من حكمه كاحملجور ألعوام األبو احملاسن حسن بن الناصر حممد الذي ظل يف اأو توىل مكانه 
وكانت  ,حممدخوه صالح الدين بن الناصر أع بالسلطنة يو بو .ـه752ن خلع سنه أىل إ ،عليه

مرهم على قتاله ووقعت أمجعوا وأره صته يف قمراء مبهامجاألو قام عدد من (فترة حكمه قصرية 
و قد مات يف عهد هذا السلطان اخلليفة  ).1( هلية بني الفريقني و انتصر عليهم السلطانأحرب 

دبرت مؤامرة  و( هـ755باهللا اخلالفة سنة بكر املعتضد  أبواملستكفي باهللا العباسي وتوىل ابنه 
 ,ضدهحتاك  بدأتولكن املؤامرات  ,حسنناصر العرش ثانية ال إىلو سجن و عاد   ,لطانسلل

امللك املنصور  أخيهوويل ابن  ,هاربامن القصر  فر املماليك حىتو  ,نوابهللتخلص منه من طرف 
عامني و بعد ) 2( . )ـه762عشر سنة و ذلك عام  أربعة رهمعالذي كان  ,حاجيحممد بن مظفر 

وكان  ,األشرفبامللك  و لقب ,احلسنيبان بن ايل زين الدين شععامل أبووويل مكانه  ,امللكخلع 
قد ازدادت يف عهده الفنت و ضعف  و ,املخلوعو هو ابن عم امللك  ,عمرهيف العاشرة من 

خرج  و( دن وقتلوا املسلمني ملالذين بوا ا الصليبينيو زاد خطر  ,مجاحهمالسلطان على كبح 
انتهز بعض  و, األمراءوكبار  األربعةبرفقة اخلليفة والقضاة  ,هـ778 عاماحلج  إىلالسلطان 
  وكادت املماليك ,عليا هو ملكوا عليهم ابن ثاروا ضده و ,غيابهالباقني بالقاهرة فرصة  األمراء

________________________________  
  . 305ص  - 1ـج –املقريزي  –السلوك الدول امللوك  رنظأ - 1
  98ص  -  1 ـج - هـ  1311-طبع مبصر –ابن إياس  - البدائع/  6ص   - 1ـج –النجوم الزاهرة   - 2
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ه قبض عليه من طرف أن إال ,خمتفيااهرة قال إىلل خود نه فرأ لوال ,تفتك بالسلطان يف الطريق أن
    ).1().خنقو سجن و  ,اجلند
السياسية هو  على احلالة إطالقهقل وصف ميكن فأ ,يف ذلك العصر اإلسالميةي حالة اخلالفة ه هذه
و اخلليفة ال دخل له يف  .سلطاناصبح أ قبل هذه الفترة يسمى واليا من كانو  ,مضطربةنت كا هاأن

 ن ابنأل خاصا مبصر ذلك نكا, سياسية أحداثسبق سرده من  ما و .تنصيبه أوعزل الوايل 
ال تقل السياسية  كانت أحوال الشاموقد  .أسرتهىل الشام مع إمبصر مث انتقل  أالسبكي ولد ونش

خروج نائب الشام عن  خمافةو ذلك  ,السالطنيوكانت الشام مصدر عناية  ,مصر أحوالعن  سوءا
لبالد ل خبارورتبوا لذلك خيل الربيد بسبب سرعة األ(غري قليلة  أحيانحدث يف  اكم, طاعتهم
ديوان و ,اإلنشاءديوان  أمههاو  ( الشام تنيابياو هناك دواوين يف كل نيابة من  ).2() الشامية
و  ,عنهتصدر  أو ترد النائبجبميع املراسالت اليت نشاء االاختص ديوان و اجليشديوان و ,النظر
كان السالطني بالقاهرة يتخذون من كاتب السر بدمشق عينا هلم  و, السر رئيسه بكاتبسمى ي

و كان نائب ).3( .)خروجهعدم حىت يضمنوا والءه و  أسرارهو  أحوالهيطلعهم عن  ,النائبعلى 
صر حممد اعينه الن الذي) حلسامياتنكز(شهرة أكثر نواب الشام  السلطان ومن طرف الشام يعني 

و امتدت نيابته مثان و عشرين سنة  ,ابنتهو تزوج  ,السلطانهـ و كان نائبا مقربا من  711عام 
يدعى  أخر نائبا عني بدلهو . ـه740سنة ساءت العالقة بينهما  أنخلعه السلطان بعد  أن إىل
  .طويلة الذي بقي يف احلكم مدة.هـ747سنه  ونغأرا

كانت السلطة الدينية و السلطة  فقد ,السبكيابن هذه باختصار الفترة السياسية اليت عايشها 
يتمتعون  يف حني كان اخللفاء يف العصور السابقة ,بعضهما عن نيالزمنية للخليفة منفصلت

عن  األول املسئولنه أي عمل مبصر مع فلم يباشر أ ,املماليكاخلليفة يف عصر  أما. بالسلطتني معا
السالطني وذلك  الصبغة الدينية على إصباغ ىمقتصرا علبل عمله الوحيد كان  ,الدولة و الرعية 

اخلليفة  فمنصب  , جديدسلطان  كل لتولية والقادة والقضاة األمراءاحلفالت الرمسية مع  حبضوره
   ا من احلياة السياسيةوقد شخص ابن السبكي شيئ.  حد بعيد إىلكان شكليا 

  ---------------------------  
  السابقة  املراجع أنظر نفس - 1
  مطبعة   –سعيد عبد الفتاح عاشور – اململوكي العصر /108ص 1-ـج  -إياسابن   -بدائع الزهور  - 2
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كثريا من حال الناس و العلماء بسبب الظلم فقال يف  تأملولني و ؤائف املسو بني وظ ,آنذاك
 إقامةو من وظائف السلطان جتنيد اجلند و  األعظم اإلمامالسلطان الذي هو ( ن السلطان أش

شاربا  آكالليكون رئيسا   ,املسلمنيه على ن اهللا مل يولّإف -تعاىل - كلمة اهللا إلعالءفرض اجلهاد 
ظلم يخذ أو  األمرملكا تقاعد عن هذا  رأينا فإذا…لينصر الدين و يعلي الكلمة مسترحيا بل 
  ...سلبه اهللا نعمته و جاء يعتب الزمن و يشكو الدهرأ مث بغري حق يأكل أمواهلماملسلمني و 

هذا عن  .)1() من نفع ذلك يقصرون عما هم فيه فالبد يف أوولكن نذكرهم لعلهم يرجعون 
احلكومية  اإلدارةفقد متيزت  .سلطتهمسؤولية و نفوذا يف  أكثرن فلم يكن السلطا أمااخلليفة 

  السلطان أن إالفرغم الصالحيات اليت كانت مطلقة  .احلكمشؤون  إدارةهبيكلة خاصة يف 
  الكبار يقومون خبدمته  األمراءمن  ,عسكريكان حييط به جهاز ألنه  .كاملةمل يتمتع هبا 

يستغلون الفرص  بالسلطان ويتربصون  األمراءكان هؤالء  كما ,دولتهو التصرف يف شؤون 
 وحيل كائدمنه يثور يف وجهه ويدبر له إف ,مأربهمل ينل فريق منهم أو ,ن حصل منه ما يغضبهمإف

قال ابن  .قالوون بين سرةأسالطني و قد حدث هذا مع عدد غري قليل من  خرآحمله سلطان 
العلم و ال يعرفون هلم  أهلال يوقرون  أم ءاألمرامن قبائح كثري من  و(فيهم  السبكي
طرزة يذهبونه يف األ ما ومن قبائحهم ,فهأضعاعليهم ما هم يرتكبون  ميكرونو  ,حقوقهم
و زركشة البيوت و سقوفها  ,اهللاليت حرمها  أنواع الزركشغريها من و  ,املنطاق و ,العريضة

 منهم بتسلط على قطع واحدل ان إقطاعقطع السلطاأ إذا نهأو من قبائحهم  ,الذهبو حيطاا 
   )2( )هذا الغرض ألجلوال يتوقفون يف سفك الدماء  ,همالخذ أمن مل يؤذه و ,ةذياألوالطرقات 

 والعدل غكالبلو ,شروط لتويل احلكمال أدىنسالطني الدولة اململوكية ال تتوفر فيهم  إن
على األخري فيقع اختيارهم يف  ,رأيالفيها  يتبادلون االسيعقدون  األمراءحيث جند  الصالحو

و مل يبلغ  احلكم الذي توىل كجك هبناو ,الناصرحدث مع امللك  اكم, احللمصيب مل يبلغ 
 نأ فيه ال شك األمراء ومماالسلطان يف هذا العهد حمجور عليه من طرف ف .عمرهاخلامسة من 

   مصاحلهم فهمو  - و عوام علماء -  غري املستقرة هي على حساب الرعية ,املضطربة احلالةهذه 
____________________________  

 أبوحممد  شليب وزيد  أبوعلي النجار و  حتقيق حممد -ابن السبكي_  كتاب معيد النعم و مبيد النقم -  1
  20 -16 ص - م 1948 سنة - 1 ط - القاهرة - العريببدار الكتاب  طبع -خلانقيا العيون مكتبة
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 و الظلم ,جديدة طماعأ أهواء وو  ,جديدةو سياسة  ,جديد يوم نائبيصلون نارها فكل 
على اخللق  أمراالك اهللا تعاىل و إذا(  :ابن السبكي اهللا قالشرع لتطبيق  عدموالتعسف و

  ,اهلوىجمانبة  بالسوية وو احلكم فيهم  ,القضيةفعليك البحث عن الرعية و العدل بينهم يف 
 ,األتراكفقد اعتربت كثريا من …حبجة مبينة  يأيت إن إالوامليل و عدم مساع بعضهم يف بعض 

الوالية  أعطاك فإذا …على قلوهبم للغفلة املستولية إالما ذاك  شاك و أول إىلفوجدم مييلون 
  ).1) ( أذاهمو تستعني بنعمته على معصيته و  تتمرد أنمنعهم فما ينبغي  و, عليهم

  

   رهذا العص جتماعية يفاالوقتصادية احلالة اال:الثاين طلبملا

يف  أحاول ,يف الدولة اململوكية و احلرجة ,  املضطربةلة السياسية ااحل إىل التطرق بإجيازبعد 
من  -رمحه اهللا- اليت عاش فيها ابن السبكي  ,باختصار مظاهر البيئة  أبني نأ طلبهذا امل

  ,الطبقيو متاشبك بنظامه  ,معقداتمع اململوكي  نّإ .و االجتماعية, الناحية االقتصادية 
ن أيرى  مثال )2( فابن خلدون  يف تصنيف طوائف اتمعنيجند العلماء خمتلف أنوال غرابة 

  )3() فالسلطان من له رعية و الرعية من هلا سلطان ( ورعية  سلطان :امللك
 ن هذا التقسيم عام الأال إ ,طانسللاالرعية و  :مهاىل طائفتني إتمع سم اقابن خلدون إن 
    ,اململوكيغوار اتمع أخر سرب آو شعبه و جند مؤرخا  ,اتمعدا بطوائف جي ددحي
  

       

  14-12ص  –نفس املرجع    - 1
عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي اإلشبيلي األصل التونسي مث القاهري املالكي ويل  هو :خلدونابن  - 2

 السخاوي – الضوء الالمع ألعيان القرن التاسعظر ترمجته يف أن. (هـ 808يد ابن خلدون تويف زالدين أبو
ابن العماد  -الذهب يف أخبار من ذهب شذرات - 145ص  4 ـبريوت ج - دار مكتبة احلياة  منشورات -

  ).76ص  - 9 ـج -القاهرة  -مطبعة القدسي  -احلنبلي
  188  ص  - 1ـج - خلدون تاريخ ابن    -3   
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       )1(وهو املقريزي  أال , فيهن يعطينا صورة واضحة عن الطوائف املوجودة أستطاع او
  :فئات سبعةىل إذ قسم فئات اتمع إ
 هل الدولة من املماليك أ :  وىلاألئة ـالف
 اليسار من التجار  أهل   :ئة الثانيةـالف
  .الباعةاحلال من السوقة و  متوسطو   :الثالثةئة ـالف
  .الفلحهل أ    :الرابعةئة ـلفا
  .و طالب العلم الفقهاء  :اخلامسةئة ـالف
  .صحاب املهنأرباب الصنائع و أ :السادسةئة ـالف
 )2( .وو احلاجة و املسكنةذ :السابعةئة ـالف

  تمع املصري اململوكي فاملقريزي قسهل ألوىل ألو املراتب ا ,طوائفو  ,طبقاتىل إم ا
حوال أ تردي على و هذا يدلّ .اخلامسةو جند العلماء يف الطبقة  ,واملالنفوذ ال السلطة واجلاه و

ارى واليهود الذين كانوا نصاملعاهدون من الوهل الذمة أهي  ,أخرىوهناك طائفة  ,العصرهذا 
 حياء خاصة هبم وكانوا يتمتعون حبريةأو يف أ ،قالعهميعيشون مع املسلمني يف حصوم و 

كما وجدت يف هذا  .هم البعضضد بعضنون هبم يمراء يستعألعض اكان بو ,كاملةدينية 
 ,الشامذي كان مسيطرا مبصر و لهو ا ن املذهب الشافعيأ إالّ ,األربعةالفقهية العصر املذاهب 

تباع املذهب الشافعي أالتجربة من  هلأ أنّ(  هذه الظاهرة بقوله )3(مام السيوطي إلو حيلل ا
  ,دارها فيها لغريهم خربوو املصرية و احلجازية مىت كان البلد  قاليم الشاميةألن اأيعتقدون 

  هذا السر جعله اهللا وكان .زالت دولته سريعا, صحاب الشافعي أغري  قدم سلطااومىت  

_______________________________  
ـ صاحب التصانيف ه 845هو أمحد بن علي بن عبد القادر أبو العباس احلسيين تقي الدين تويف  : املقريزي -   1
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وكان السالطني  ).1( )يب حنيفة فيما وراء النهرألجعله ملالك يف املغرب و يف هذه البالد كما
هو املذهب الرمسي بعد القضاء على املذهب صبح أو ،الشافعين شافعية فثبتوا املذهب ويوبيألا
حيث شجعوا املذهب الشافعي على  ,املماليك وكذلك تبعهم يف ذلك سالطني ,لفاطميا
ن القاضي الشافعي كان صاحب أال إ ,األربعةكانوا يعينون القضاة من املذاهب  اكم, نتشاراال

 و, ضعيفاكان إالّ أن نفوذها كما وجدت يف هذا اتمع طوائف من الشيعة  .النافذةالكلمة 
و ازدهر و تطور  ,التصوفكما تدفق يف هذا العصر تيار جارف من . ةالسياسي احلياةخاصة يف 

 و يرجع الكثري من .)2() إياهمحياهم و بياهم ومجعنا يف اجلنة حنن و (  :السبكيقال ابن حىت 
 أهم( األقصىاملسجد  ,حرمةوهتك  ,الصليبية احلروب إىلانتشار التصوف  بابـأسالباحثني 

النظر يف  أمعناولو  .الطوائفلتصوف ينتشر انتشارا سريعا بني خمتلف العوامل اليت جعلت ا
كانت من  أاببالد الشام لكان لنا منها ما جيعلنا نعتقد  أحاطتاخلارجية الكربى اليت  األخطار

 الشام واحتلوا جزءا من مصر وو  يف الشامفالصليبيون يعيثون فسادا  .منوهالعوامل الرئيسية يف 
 فقد ,الشرقالقادمون من  خر هو التتارآو خطر  . ثالث احلرمني القبلتني و ىلأوهتكوا حرمة 

 ,واخلليفةوالكوفة وقتل الفقهاء والعلماء   بغداد و البصرة  اإلسالمية يفقوضوا معامل احلضارة 
دفع يكل ذلك .الغالءو الطواعني وااعات و  ها انتشار الكوارث الطبيعية و الوباءمنو

   )3( )اختاذ التصوف سبيال و االخنراط يف تياره اجلارف إىلالفقراء و املعوزين  ناملستضعفني م
وجد املتصوفة يف  التصوف ليس ميزة هذا العصر فقط بل أن إالهذا الكاتب حمق يف قوله  إنّ

  كالعزاهللا من خصال العلماء  إىلو التقرب  .األوىل اإلسالميةمنذ العصور  ,مكانكل زمان و 

  
  

__________________________  
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دكتوراه رسالة –باشا عمر موسى  -)و األيوبيني و املماليك  عصر الزنكيني(  يف بالد الشام األدبنظر أ -  3

 -دكتوراه  –جماهد توفيق اجلندي  - صر املماليكاحلركة العلمية يف مصر يف ع/ 89 ص -1ـج - جامعة القاهرة 
  16ص  -م 1981 -األزهر -كلية التربية
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وابن  )5(العيد  دقيق وابن )4(والسبكي )3( القيموابن  )2(تيمية و ابن)1( السالمابن عبد 
و قد ال يكون ,  العصرمن هذا  أكثر األوىلو لعله كان مزدهرا يف العصور  غريهم ...السبكي
علماء متصوفة يف هذا من وكم  ,علمالخالص واإلو بل اإلميان لاملصائب و املشاكهو  الدافع

و لكن ,اهلروب من الدنيا  إىل مل يتخذوا التصوف سبيالومكانتهم والعصر كانت هلم مناصبهم 
 إالكما ظهرت يف هذا العصر مجاعة تدعي التصوف و ما هم , تزكيتها لنفس و ا لتصفية

  . أفسدوهمس و النا أضلوادراويش  
وهي  ,وأساسيةفقد تركزت على ثالث قطاعات هامة  ,اململوكيعن مقومات االقتصاد  أما 

 بني مهمل هلا و ,باألرضاملماليك بني مهتم وكان سالطني  .والتجارة ,الصناعة و ,الزراعة
غلب أيف و ,العبيديعاملوم معاملة  و, نيوالفالح يستغلون العمالكانوا  باألرض والذين اهتموا

عليهم  تفرض مل ترتع منهم إنو  , الذين نزعت منهم األرض أصحابيكونون هم  األحيان
  :ـمقريزيال يقول,  األرضو بالتايل يتركون  ,تسديدها  أمثاهلمال يستطيع , ة ظضرائب باه

 ____________________________  
القاسم السلمي وانتهت إليه رياسة املذهب الشافعي هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب  :العز بن عبد السالم - 1

الفتاوى  ، اإلمام يف أدلة )  قواعد األحكام يف مصاحل األنام( همؤلفاتمن ،وصنف ضمن العلماء اتهدين مع الزهد والورع 
قات طب – 287ص  1نظر ترمجته يف وفيات األعيان حـ أ(هـ،  660العلماء تويف سنة  األحكام ، كان يلقب سلطان

  ).208ص  7النجوم الزاهرة حـ  – 80ص  5ابن السبكي حـ  - الشافعية 
هـ صاحب التصانيف الكثرية يف  728هو أمحد بن عبد احلليم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية تويف  : ابن تيمية –2

نظر أ. (سياسة الشرعية وغريهاطان، والخمتلف علوم الشريعة منها جمموع الفتاوى، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشي
 – احلديثيةو تقدمي حممد سيد جاد احلق دار الكتب  حتقيق -حجرابن  – بأعيان املائة الثامنة الدرر الكامنةترمجته يف 
 )).80ص  8شذرات الذهب حـ/  36ص  1حـ  -م 1966 -  القاهرة

  هـ له  751و عبد اهللا الدمشقي تويف زرعي الدمشقي أبلهو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ا: ابن القيم- 3
   شفاء الغليل يف القضاء احلكمية،الطرق  , مصايد الشيطان إغاثة اللهفان من املوقعني،مصنفات كثرية منها أعالم 

النجوم الزاهرة /  28ص  6الشذرات حـ /  400ص  3ترمجته مفصلة يف الدرر الكامنة حـ  أنظر(وغريها والقدر 
  ) 249ص  – 10حـ 

أنظر ترمجته .هـ756سنه  العلم املتوىف يف شيخه و هو تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي والد املصنف :السبكي - 4
  239-138ص  -10 ـج –ابن السبكي  –طبقات الشافعية الكربى  - 40ص  3 ـيف الدرر الكامنة ج

جتهاد، وانتهت إليه رياسة ي بلغ درجة االهو تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي القشريي الذ :هو ابن دقيق العيد -  5
-نظر ترمجته يف الدرر الكامنةأ(هـ،  702تويف عام أحاديث األحكام  اإلملام يفمصنفات عديدة منها  لهزمانه العلم يف 

  ).207ص- 9ـ ج -طبقات الشافعية ابن السبكي -91ص -1 ـج
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زادوا و ,الفالحنيمن  مستأجريهاحضروا أو  ,األمراء تاقتطاعااجلارية يف  األرض إىلفنفذوا (  
و  شكاية العمالعظمت  و ,غريه احلصاد وو  ,البذرو  ,احلرثو تزايدت كلفة  ,قاديرامليف 

من  األراضي أكثرتعطلت  و ,املغارمو كثرت  ,الفلح أهلعلى وطأم و اشتدت  ,الوالة
و لعجز  ,ة السننيو تشردهم يف البالد من شقو ,الفالحني أكثرفقلت الغالل ملوت  ,الزراعة

  ).1) (.الفالحنيو قلة  ,البذرعن زراعتها لغلو  األراضي أربابالكثري من 
حتتل هذه الدولة  أنرغم من الب ,الفالح يف هذا العصر إليهااليت وصل  ويةااملأسهذه هي احلالة 

 و شبه ,والشام ,صرمباملياه  و, الزراعية األراضيحيث وفرة  نم, األمهيةجغرافية بالغة  ةرقع
. التنظيم و التخطيط و سوء ,السياسي االستقرارىل عدم إاملردود يعود  العربية وضعفاجلزيرة 

 أهمذلك الزمن يف خمتلف الصناعات و أهلذلك بسبب نبوغ (الصناعة كانت مزدهرة و 
ة كما وجدت صناع ,أوربااهلند و  إىلحيث كانت تصدر  ,املنسوجاتالصناعة هي صناعة 

جيايب إثر أو له  ,هامموقع دولة املماليك موقع أما التجارة فإن ) 2) ( .و النيليةالسفن البحرية 
على ثالث حبار  هافاشرإل ,التجاريةللطرق  األساسياحملور  امما جعله ,االقتصاديةعلى احلياة 

فهي حلقة وصل و مهزة  ,اهلنديو مدخل احمليط  ,األمحرو البحر  ,املتوسط األبيض البحر
ئ نوكانت املوا ,وأوربا إفريقيا وآسيابني القارات الثالث  أي ,الغربو  رقشلاتصال بني ا

وسلسلة  ،األوربيةالسفن  الستقبال -سكندرية إلي اأ - كان فيها ميناء ( التجارية كثرية
 ةالتعريفاملسلمني كانوا يدفعون نصف قيمة  أنو ذلك  ,املغربية والسفن العربية  ستقبالال

  )3( ).األوربيونيدفعها اليت كان  ,اجلمركية

ار هازد أنّمن املعروف و .الشامئ بالد نشهر مواأوت الذي يعترب من رير ميناء بازدهكما 
السياسي  تقرارساال و تراتيجيساملوقع اال منها؛يتطلب توفر مقومات عديدة  ,تطورهاو  التجارة
كانت  فقد الالزمة ةجيراخلاوالداخلية  األسواقمني تأوالعالقات اخلارجية احلسنة و ,الداخلي
  بالسلع  مكتظة سواقألا كانتو ,القاهرةالشام تشهد حركة جتارية نشطة وكذلك  بالد

  
----------------------------------  

  .45ص  - القاهرة –دار الكتب املصرية   -  املقريزي - األمة بكشف الغمة إغاثة -1
  .288ص  -1ق - 5 ـج- النجوم الزاهرةظر أن - 2
  404ص - 3ـج ,القاهرة,سيتا توماس رمطابع كي  القلقشند ,صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء -  -3
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سواقها كانت مزدهرة وعامرة جبميع أو  ...(القاهرة عن املقريزي  ليقو, العامليةاحمللية و  املختلفة
 ,واألوربية يطاليةإلقمشة الألوكان فيها سوق  ,والغربية ,ةيالشرقاألجنبية احمللية و ,السلعنواع أ
سعة و ،السلعيف  التجارية والتبادالتواق سألا انئ ووملفكثرة ا . )1) (…خر السلع الفارسية آو

فالتجارة كانت مزدهرة  .الكثريةالفوائد  و الطائلة باألموالالدولة مكتضة  خزينةاملساحة جعل 
 ,السالطنيلتخطيط  تني كانتا ختضعانلال ,الصناعةمقارنة مع الزراعة و  ,يف هذا العصر كثريا
و التنافس على  االستبداد أنّال إ ,اجلانبمهل هذا أو منهم من  ,من ساهم يف ازدهارها فمنهم

  .الناسو مصاحل  االقتصادمهال إرب عامل يف كأ نكا, العسكرينيو  مراءألاحلكم بني ا

  

  ابن السبكي   عصراحلالة العلمية و الثقافية يف :الثالث طلبامل
  
تطرق أ  ،السبكيالبن  لعصر ,واالجتماعية ,واالقتصادية حوال البيئة السياسيةأل عرضالت بعد

       فاتمع املصري ،وزاخرةواليت كانت حافلة  ؛والثقافية ,العلميةىل احلياة إ طلبيف هذا امل
      صبحت مصر وأ ,املعرفةوازدهارا عظيما يف جمال العلم و  ،كبرياو الدمشقي عرفا تطورا 

فقد كثرت يف هذا العصر  .بعد سقوط بغداد والبصرة وغريها شعاع علميإ يم مركزو الشا
 ,العلمو طالب العلم يتقرب يف طلب  (قبال الطلبة كان كبريا و إ و ،العلمدور  و املدارس
 حصاء والإلخذها اأن يأمن  تساعااكثر أمرافق الغرباء هبذه البلدة و ,كثريةال عاناتاإل ونفيجد

 االتساعكثر وأن هبذه البلدة أفالش للطلب املنتمنيو  -عز و جل -لكتاب اهللا سيما احلفاظ 
فيجد طلب العلم ىل هذه البالد يتقرب يف إمغربنا فلريجع  نشأةالفالح من  ءفمن شا ,جودأ
  و بكثرة يعجب كثريا بدمشق )3( -رمحه اهللا – جبري فابن.)2( )مور املعينات كثريةألا

----------------------- ----  
  98ص   - 2حـ  - خطط املقريزي  - 1
  .234 – 233ص  –الشركة العاملية للكتاب -جبري  ابن -جبريرحلة ابن  - -2
 – سري أعالم النبالءنظر ترمجته يف أ( هـ614 يف توىفامل يهو حممد بن أمحد الكتاين األندلسي البلنس :جبري بنا - 3

نفح الطيب يف غصن /  128ص  13حـ 1ط-ة الرسالةمؤسس -الذهيب حتقيق شعيب األرناؤوط و حسني األسد
  . 282ص  – 8بريوت حـ  -دار صادر -حتقيق إحسان عباس- املقري  -الرطيب األندلس
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     ,العلماءو ملجأ  ,املعرفةو  ,العلموهو ابن األندلس حاضرة  ,هباو طالب العلم  ,مدارسها
رمحه  –خلدون  وابن .العصرذا و هذا يدل على أن دمشق بلغت الذروة يف ه ,الفقهاءومأوى 

التعليم ن العلم و أو حنن هلذا العهد نرى ( :يقولذ إ  ؛العصركثريا بالقاهرة يف هذا  يعجب - اهللا 
الف آو حضارا مستحكمة منذ , امستبحرن عمراا أملا  ,هو بالقاهرة من بالد مصر إنما

 الغالتو عظمت  ,لذلكوقاف ألا ثرتكو ,الزواياو  ,املدارسمراء من بناء ألا استكثر السنني و
ليها من العراق و املغرب و نفقت هبا إالناس  ارحتلو …املعلمة و الفوائد وكثر طالب العلم و 

  )1)( يشاءسواق العلوم و زخرت حبارها و اهللا خيلق ماأ
و لو حاولنا  ,ملحوظاما عن مظاهر الثقافة يف هذا العصر فقد نشطت احلركة العلمية نشاطا أو 
فقد متيز هذا العصر بكثرة  .تفاصيلهانظرا لتشعبها وكثرة  ,استطعناملا  االجتاهاتملام بكل إلا

حسن "السيوطي كتابه  فردأفقد  ,والعلومهاء واملتخصصني يف خمتلف الفنون فقالعلماء و ال
    ون و املت و الباحثني يف نقد الرجال احملدثنيورد أبترمجة للعلماء حبسب ختصصام ف "احملاضرة

شهر أو تاملعقوالرباب أو النحو و الصرف كما ذكر  هل اللغةأل فرد جزءأو  ،القراءات أئمةو 
كانت ظاهرة التخصص بارزة يف هذا العصر فكل  كما .األدباءاملؤرخني و النابغني من الشعراء و 

   فتني فيه حىت يكون مرجعا يف ختصصه كاحلفاظ و امل فينبغو فن أعامل يتخصص يف جمال معني 
ما عن العلوم فقد كانت العلوم أ. .القراءو  نين و املؤرخيو الفقهاء و علماء اللغة و املفسر

من طرف  حظوة و عناية كبرية - تعاىل -كتاب اهللانال و  ،الطالباهتمام  صدارةالشرعية حتتل 
 ,املروي صبح هناك التفسري النقليأو ,وتوسعت مناهج التفسريو تطورت  .العصرالعلماء يف هذا 

فالنحوي يدرس كتاب اهللا  ،صاحبهوكان كل تفسري حيمل طابع  .االجتهاديو التفسري العقلي 
    النحو  احملتملة وقواعدوجه ألو سرد ا ,آياتهو  القرآنعراب إال بإمن الناحية اللغوية و ال يهتم 

  )طاحملي البحر(كتابه  يف )2( حيان أبوكما فعل  ,وخالفياتهو فروعه  صولهأو 
  الفلسفية باآلراءتفسريه  ألو الفيلسوف مي ,الكالمعلم يضمن تفسريه الكثري من املتكلم و

------------------------------------  
  52ص  - 2 ـج-م 1984 -املؤسسة الوطنية للكتاب  –دار الكتاب التونسية للنشر  –خلدون  ابن – املقدمة - 1
بغرناطة تعلم باألندلس واملغرب  هـ  745املتوىف يفبن يوسف بن علي الغرناطي هو أثري الدين حممد :  احليان أبو - 2

تفسري وله واجلزائر مثّ رحل إىل القاهرة، واختذها مقرا وصار إمام النحويني يف عصره، بلغت مؤلفاته أكثر من مخسني كتابا 
  )302ص  – 4 ـح –الدرر الكامنة  - .207 ص  9 ـح- الكربى ة طبقات الشافعي) بحر احمليطال(هو 
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وقد  )1( ريكث نابفعل  اكم, اآليات ريلتفس واألحاديث اآلثاراحملدث يورد الكثري من و العقلية
هتمام يف فهو مل يلق العناية واال احلديث النبويأما .)2.(..كثريونبرز يف هذا العصر مفسرون 

يه أنشئت أول فف. شهد حركة نشيطة من طرف عدد كبري من العلماءبل  ,هذا العصر فحسب
 ,وحتليال ,دراسةإىل هذا العلم  العلماء تفرغ دوق يف التاريخ اإلسالمي )3" (دار للحديث " 

ندثرت أيام محالت التتار على اقد  ,ةاللغوخاصة أنّ كتب التفسري و احلديث والفقه و  ،ونقدا
ال  ،غريبةثرة العصر احملدثون واحلفاظ ك وقد كثر يف هذا .والبالدحيث هلك العباد  ,بغداد

 .واحملدثنيذكر بعض مشاهري احلفاظ ولكن ن ،ومبؤلفامنستطيع يف هذه الدراسة اإلحاطة هبم 
علي بن ن تقي الدين أبو الفتح حممد ب  العالّمة ابن دقيق العيد:  فأشهر حفاظ هذا العصر هو

،له كتب كثرية  نهالعلم يف زما إليه رياسة ، وانتهت ، الذي بلغ درجة االجتهاد يريوهب القش
" االقتراح يف مصطلح احلديث " و " دة مشرح الع" و " اإلملام يف احلديث وشرحه" : منها 

من أشياخنا خيتلف يف أنّ ابن دقيق العيد هو العامل  امل أر أحد" وقال عنه تاج الدين السبكي 
  .  )4" (املبعوث على رأس املائة السابعة 

  

--------------------------- -  
هـ، املفسر و احملدث املعروف وصاحب  774هو إمساعيل بن كثري أبو الفداء القرشي الدمشقي تويف  :ابن كثري –1

  )66ص  -1ـج - نظر ترمجته يف الدرر الكامنة بأعيان املائة الثامنة أ(البداية والنهاية 
ين حممد بن مجاعة، الذي وضع تفسريا مساه وقاضي القضاة بدر الد ,ومن هؤالء املفسرين ابن تيمية و ابن قيم اجلوزية- 2
 علومو صنف يف التفسريوهـ، الذي واهتم بكتاب اهللا  738وهبة اهللا البازري املتوىف عام .هتماما كبرياا )املعاين كشف(

الدين الزركشي وبدر ). بدائع القرآن(و) الناسخ واملنسوخ(يف ست جملدات، وله )البستان (بعنوان  هفتفسري,  نآالقر
وموفق الدين سورة مرمي لىإ وله تفسري للقرآن الكرمي وصل به) الربهان يف علوم القرآن(كتاب  لههـ،  794 يف املتوىف

هذا . أبو العباسي أمحد بن يوسف املعروف بالكواشي الذي اشتهر بالتفسري والقراءات وله تفسريات الكبري والصغري
و 46ص  1حسن احملاضرة ج أنظر)م بالتفسري وتصنيفهم يف هذا العل ختصار شديد عن اهتمام العلماء يف هذا العصراب

البن  -و طبقات الشافعية  –الدرر الكامنة البن حجر - للشوكاين- بأعيان ما بعد القرن السابع و البدر الطالع...بعدها
  .و فصلوا يف عرض حماسنهم و مآثرهم السبكي الذين تعرضوا بالترمجة ألعالم هذا العصر 

أول مدرسة للحديث، وتسمى املدرسة النورانية الكربى، وقد أنشأها نور الدين الزنكي ملا كان سلطانا، وويل  وهي –3
 ه1401وقد وقف عليها السلطان وعلي من هبا من .  مشيختها إمام احملدثني يف عصره احلافظ أبو القاسم علي بن عساكر

حتقيق ونشر  –عبد القادر بن النعيم املعروف بالنعيمي  – املدارس الدارس يف تاريخ. ( املشتغلني بالعلم وقوفا كثرية 
  ).110ص  1حـ  –م  1948مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق  –جعفر احلين 

  .207ص  – 9حـ  –ابن السبكي  –الطبقات الكربى  –4
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ه قال عن ,الذي درس احلديث مبدارس كثرية بالقاهرة ودمشق األب السبكي ومن احلفاظ 
عندى أم  و( ،)3( سنوياإلوقال  )2( )الناس يقولون ما جاء بعد الغزايل مثله( )1(الصفدي 

وهو سراج الدين أبو  البلقيينومنهم  ).5( )4( يالثور سفيانيظلمونه هبذا فما هو إالّ مثل 
سة وانتهت إليه ريا ،االجتهادبن صاحل الكتاين وقد بلغ مرتبة اسالن أبو نصري رحفص عمر بن 

ام تويف ع امنةواملبعوثني على رأس املائة الث ,العلماءالبلقيين من "  :قال عنه السيوطي ،املذهب
عبد الرحيم بن  أمحد بن، زين الدين العراقي كما وجد يف هذا العصر احلافظ.)6( )هـ 805

 أملى احلديث يف أكثر من أربعمائة جملس له )7(هـ  806سنة  توىفامل احلسني حافظ العصر
 ،حياءاإلوختريج أحاديث  ،قتراحالاونظم  ،وشرحها"  يةمصنفات كثرية يف احلديث، كاأللف

 ن أخذ عنهماالذ احلفاظ يف عصر ابن السبكي و ولعل أشهر ).8( الترمذي وتكملة شرح
 ,احلديثن صنفا كثريا يف جمال االذ )10( الذهيبواحلافظ  ,)9( املزي حلافظا مها ،والزمهم

  .شرافاأل حتفةو  ,الكمال ذيبله فاإلمام املزي 

-------------------------------  
هـ، وهو شاعر وأديب ومؤرخ أخذ عنه التقي السبكي،  764يبك املتوىف عام اهو صالح الدين خليل بن  :الصفدي –1

املسجم يف شرح المية  ثوكان صديقا لتاج الدين السبكي من مؤلفاته أعيان العصر وأعوان النصر، والوايف بالوفيات، الغي
  ).244البدر الطالع ص /  87ص  2نظر الدرر الكامنة حـ أ. (العجم

دار  –حممد سامل حممد  - حممد موعد –نبيل أبو عمشة  –حتقيق علي أبو زيد  -الصفدي -أعيان العصر و أعوان النصر  - 2
  354ص 3جـ   - م 1999الفكر 

هـ، صاحب  772سنوي الشافعي مجال الدين أبو حممد املتوىف سنة اإل عبد الرحيم بن احلسني بن علي: هو سنوياإل –3
والبدر  -354ص  2ترمجته يف الدرر الكامنة حـ  ظرنأ. (التمهيد يف ترتيل الفروع على األصول، وطبقات الشافعية وغريها

  ).356ص  –الطالع 
هتذيب انظر ترمجته يف . (، من علماء التابعنيهـ 161عام  املتوىفهو سفيان سعيد أبو عبد اهللا الكويف  وريثسفيان ال –4

 - 14ص  – 4حـ  -ـه1325 - اهلند –تصوير عن طبعة دار املعارف  -  بريوت -دار صادر -  ابن حجر – التهذيب
  ). 312س   5 ـبريوت ج –دار الكتاب العريب  –اخلطيب البغدادي  -تاريخ بغداد

  .– 17ص  2حـ القاهرة  -مطبعة االستقالل  -هللا اجلبوريحتقيق عبد ا –سنوي اإل – طبقات الشافعيةنظر أ –5
  .507ص  –البدر الطالع الشوكاين  -329ص  – 1حـ  –ظر ترمجته مفصلة يف حسن احملاضرة أن –6
  .361البدر الطالع ص /  360ص  1حـ  –ترمجته يف حسن احملاضرة  أنظر –7
وهو من ) هـ 279 -هـ  209(ن أهل ترمذ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة البوغي م :هو الترمذي – 8

نظر أ(تالميذ البخاري، وكان يضرب يد املثل يف احلفظ من مؤلفاته اجلامع الكبري، أو السنن، العلل الشمائل احملمدية، 
   )278 ص 3حـ –وفيات األعيان  - 45ص  17جـ -الذهيب –النبالء سري أعالم  ترمجته يف

  .عند التعرض إىل شيوخ ابن السبكيهيب و الذسأفصل يف ترمجة املزي  -10 –9
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 ،احملدثنياملعني يف طبقات  ،النبالءسري أعالم  ،الرجالميزان االعتدال يف نقد (واإلمام الذهيب له 
أما عن عمل العلماء  ...).واختصر ذيب الكمال للمزي و املعجم املختص ،احلفاظطبقات 

ىل شرح الكتب املشهورة، ونقد األحاديث احلفاظ واحملدثني يف هذا العصر، فهو انصرافهم إ
واطمأن الناس  ،األوىلوجتريدها وتصحيحها، إذ أنّ احلديث كان قد بلغ أوجه يف القرون الثالثة 

ة تالس دراسته وهي احلديث ومصادر نظروا إليها على أا أمهات كتبو ،املشهورةإىل األسانيد 
    )4( النسائيوسنن , )3( داودن أيب سن ،)2( مسلمصحيح  )1( البخاريصحيح (املعروفة 

انصرفت العناية هبذا ( :الصدديف هذا  –رمحه اهللا  –ويقول ابن خلدون  )5(.ماجهو سنن ابن 
األمهات املكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر يف أسانيدها إىل  العهد إىل تصحيح
ط واألحكام لتتصل األسانيد ذلك على ما تقرر يف علم احلديث من الشرو مؤلفيها وعرض

 )منتهاها ومل يزيدوا يف ذلك على العناية بأكثر من هذه األمهات اخلمسة إال يف قليلاحملكمة إىل 
ل أن اي الكالم عن اهتمام العلماء باحلديث يف هذا العصر، جتدر بنا اإلشارة إىل أنّ بوق .)6(

ولو سردنا تراجم احملدثات العاملات يف  ،الايف هذا العصر تبوأت مكانة عالية يف هذا  املرأة
 ,الشيوخ لّجأن  العصر هذا املرأة شرفا يففي ويك ،كثرنوسعتنا الدات من  هذا العصر ملا

  ,واحلفاظ
  

_________________________  

م الدراية تفرد بعل,من كبار علماء احلديث ) هـ 256 -هـ  194(هو حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا  :البخاري –1
  ).188ص  4حـ  –الوفيات  – 122ص  2نظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ حـ أ(وله مصنفات قيمة ةوالرواي

هـ، أحد علماء احلديث  261سنة  املتوىفهو مسلم بن حجاج التقفي أبو احلسني القنريي النيسابوري  :مسلماإلمام  –2
ص  13نظر ترمجته يف تاريخ بغداد حـ أ(،  ، العلل، األمساء والكىناملشهورين وصاحب التصانيف اجلليلة منها املسند الكبري

  .557ص  12عالم النبالء حـ أسري /  100
أبو داود أمام (هـ، من احملدثني املشهورين قال عن احلاكم  275هو سليمان بن األشعت السحستاين تويف  :داودأبو  –3

  ).203ص  13سري أعالم النبالء حـ /  55ص  9ريخ بغداد حـ نظر ترمجته يف تاأ). (أهل احلديث يف عصره بال مدافعة
 هـ من علماء احلديث املشهورين كان ملما بدقائق 302  سنةتوىفاملهو أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن  :النسائي – 4

 عالم النبالءسري أ – 698ص  2تذكرة احلفاظ حـ  ترمجته يف نظرأ. (احلديث من حيث اجلرح والتعديل والدراسة والروايـة
  ).77ص  1حـ  -وفيات األعيان  - 621 ص- 2 ـج -
  أحد أئمة احلديث.هـ273هو حممد بن يزيد الربعي أبو عبد اهللا و ماجه لقب أبيه يزيد القزويين املتوىف سنة   :ماجه ابن - 5
  356ص  3ـألعيان جو فيات ا 234ص  5النبالء جـأنظر ترمجته يف سري أعالم ( و صاحب السنن و التفسري  ,الثقاتو 
  387 ص –ابن خلدون  -املقدمة –6
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احلديث عن  علوماإلمام الذهيب أخذ ف .اءالنسالعلم واحلديث عن  وافذاذ أخذوالعلماء األ
وأخذ ابن  ،املختصوقد ترجم ملائة وأربعة من النساء احملدثات يف املعجم  ,النساءالعشرات من 

اطمة بنت حممد وهي حمدثة، روت صحيح ف نمنه, النساءالقيم كذلك عن الكثريات من 
 ).1(هـ  711، متعبدة صاحلة، مسندة توفيت ةنوكانت دي" صحيح مسلم " ي ومسعت البخار

وأمة العزيز بنت احلافظ أيب احلسني علي بن حممد البعلبكية املعروفة بالشخصية مسعت من نصر 
ثري كالكمال الضرير، وابن عزون اهللا بن جوازي وابن أيب عمر، واملسلم بن عالن وأجاز هلا الك

   ).2(هـ  745توفيت سنة 
ومن حمدثات هذا الزمن جويرية بنت أمحد بن أمحد املكاري مسعت من أيب احلسن بن الصواف 

، ومن علي بن عيسى بن القيم ما عنده من املستخرج  ، ومسند احلميدي النسائي سنن
بن أيب دنيا ومن الشريف موسى صحيح عث ال، ومن النور الثعليب الب ، وجزء سفيان اإلمساعيلي

وحدثت  ).3(هـ  783مسلم ومن ابن شحنة وست الوزراء صحيح البخاري توفيت سنة 
وكذلك زينب بنت قاسم .مبسموعاا مرارا وكتب عنها أبو جعفر بن كويك وذكرها يف مشيخته

ا بعض شيوخ ابن بن عبد احلميد بن العجمي مسعت على الفخر بن البخاري مشيخته، ومسع عنه
هذه أمثلة قليلة جدا على النساء احملدثات، واللوايت بلغن  )4(هـ  775حجر وحدثت، توفيت 

أما عن الفقه  .وازدهارها اكبري يف بناء احلضارة وتقدمه مرتبة عالية يف العلم وشاركن بنصيب
نصيب وافر ب واأسهمحيث اإلسالمي فقد عرف عناية كبرية من طرف علماء األمة يف كل عصر

  . داملذاهب األربعة أو يف مذهب واحسواء يف  , يف التأليف يف هذا اال
فقهاء الوكان أكثر  ،سائداأصبح ذي جعل املماليك مذهب الدولة هو املذهب الشافعي الوقد 

 وكانوا جمتهدي صريف هذا الع االجتهادالذين بلغوا درجة  والفقهاء ,املذهبمييلون إىل هذا 
   ةاملائ د من رأسوقد فق  ,مستقل: جتهاد نوعاناال( –رمحه اهللا  -) 5( النووي لقا. املذهب

  -----------------------  
   –284ص – 6حـ  –شذرات الذهب  أنظر –1
      43ص  –الذهيب  –املختص  املعجم – 2

  25ص- 1 ـج - هـ1469 –القاهرة  –حتقيق حسن حبشي  –ابن حجر  – أنباء الغمر بأنباء العمر - 3
  34ص  -4ـج –نفس املرجع  -4
يف هـ، له مصنفات  677هو حمي الدين حيي بن شرف اإلمري الدمشقي الشافعي أبو زكريا املتوىف سنة :النووي – 5

  250ص4جـ تذكرة احلفاظ. 167ص  5افعية حـ يف طبقات الش نظر ترمجتهأ. (الفقه واحلديث وهي معروفة
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الكربى ال  ةالساع  أشراطوهو باق إىل أن تأيت –ذهب يعين به جمتهد امل –سب نتم و ,الثانية
دعو تهذا العصر دعوات كثرية  يف د وجدتوق ).1(" ة شرعا، ألنه فرض كفاي وز انقطاعهجي

األحكام الشرعية،  نباطستوالسنة ال الكتاب إىل نبذ التعصب املذهيب البغيض، والرجوع إىل
  ومن الذين برزوا ،دليله، وأخذ احلكم من األصل وظهر علماء كثريون يدعون إىل العودة إىل

قي الدين توقبله العز بن عبد السالم و ،العيديف هذا العصر وصنفوا ضمن اتهدين ابن دقيق 
قي الدين بن تيمية الذي كان له باع طويل يف معرفة مذاهب الصحابة والتابعني، تالسبكي، و

ملذاهب األربعة، وال يقف عليها، بل يناقشها وكان ال يتكلم عن مسألة إالّ ويورد فيها أقوال ا
ومن . وخيالف يف كثري من املسائل، ويأيت بآراء وأحكام بناء على ما توصل إليه باجتهاده

 املتوىفجنم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم  )2(اإلمام البارزي  الفقهاء البارزين يف هذا العصر أيضا
 رة جملدات،ات يف عشرية كروضات اجلنمؤلفات كثله  بالشامة كان شيخ الشافعي هـ764سنة 
قه وكان فبرع يف ال(سوخ، قال عنه الصفدي نيف أحاديث املصطفى، والناسخ وامل الوفاب وكتا

والتاج السبكي  )4( واألذرعيوابن كثري ,اجلوزية  وكذلك ابن قيم ).3) (م من حبور العل
حداث نظرا لأل ,التاريخ علم كما شهدت الشام ومصر حركة نشطة يف ....موإخوته وغريه

 وبدقة ,األحداثهو الذي حيصى كل هذه  ,املؤرخوقد كان  ,اإلسالميةاملتوالية على األمة 
و هو السند والروايات املوثوقة و هذا  ,دقيقباعتماد منهج  وعلم التاريخ يف هذا العصر وامتاز

ال بإسنادها إون حادثة تارخيية من أثر علم احلديث يف تطور البحث التارخيي، فقد كانوا ال يرو
منهم هتمام علماء هذا العصر بالتاريخ يظهر يف صور خمتلفة، فاإىل عدد غري قليل من الرجال، و

املختصر يف تاريخ البشر" صاحب  )5( الفداء خ منذ بدء اخلليفة كأيبمن أر"،  
-------------------------  

   .265ص  -القسم الرابع  –احلجوي الثعاليب الفاسي –الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي  –1
  - 3 50ص  – 3حـ  -–الصفدي  –نظر ترمجته مفصلة يف كتاب أعيان العصر وأعوان النصر أ –2
  .51ص  – 3حـ  –نفس املرجع  - 3
ابن  فقيه شافعي، كانت بينه وبني هـ،783سنة  هو شهاب الدين أمحد بـن محدان أبو العباس املتوىف: األذرعي –4

  ).125ص  – 1حـ  –نظر ترمجته يف الدرر الكامنة أ... (السبكي مراسالت يف علوم الشريعة كالفقه واألصول
نظر ترمجته يف الدرر الكامنة أ. (732سنة  املتوىفاء الفدإمساعيل بن علي بن أيوب امللك عماد الدين أبو  أبو الفداء –5

 .)74ص  – 9حـ  –طبقات الشافعية /  271ص  1حـ 
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إقليم يف فترة  بلد أو أو ,معينةومنهم من اجته إىل التاريخ لدولة ".وابن كثري صاحب البداية والنهاية
خ ني يف تاريتاحب كتاب الروضص )1( شامةأيب  املشهور خ، كاملؤرعصر من العصور أو ,زمنية

ر بين مفرج الكروب يف أخبا(صاحب كتاب  )2( صلوان واب ,"الدولتني النورانية والصالحية 
وهكذا جند الكثري من املؤرخني حتدث عن تاريخ دولة .حلبيف تاريخ  )3( العدميوابن  )أيوب

إىل جانب تاريخ الدولة وامللوك، هناك تاريخ  و.  أو شهد زواهلا ،أيامهاأو أدرك بعض  ،عاصرها
 فوات(والتراجم منها السري العامة مثل  فقد كئرت يف هذا العصر كتب السري. البشر وأخبارهم

 ،)5( للذهيب عربوكتاب العرب يف أخبار من  للصفدي" والوايف بالوفيات )4( شاكربن ال )الوفيات
  .له وسري أعالم النبالء

جلماعة من الناس تربطهم رابطة ما،  ,اخلاصةهناك من ألف يف السري و ,السري العامةهذا عن و
" كتابه  ىوابن السبكي مس" عية طبقات الشاف" جند األسنوي الذي ألف  مثال؛رابطة املذهب ك

 ،)6( رجبالبن  طبقات احلنابلة" ومنه أيضا  ,الوسطى لصغرى واوله " طبقات الشافعية الكربى 
وكان التأليف يف  ."املذهب  الديباج املذهب يف أهل )7( فرحونويف طبقات املالكية ألف ابن 
  فتخارهماو ,لسنةبا سكهمومت هوروات ,باحلديثهتمامهم ال ,ادجالطبقات يف هذا العصر كبري 

-------------------------  
احلافظ واملؤرخ املعروف وفعي شهاب الدين أبو حممد، املقدسي هو عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي الشا شامةو أب – 1

  ).243ص  4تذكرة احلفاظ حـ  - 61ص  8الشافعية حـ  طبقاتظر أن(. هـ 660سنة  املتوىف
ترمجته  أظر(هـ  697سنة  املتوىفحممد بن سامل بن نصر اهللا املازين الشافعي مجال الدين أبو عبد اهللا هو  واصلابن  2

  ).438ص  5مفصلة يف شذرات الذهب حـ 
ظر ترمجته مفصلة نأ. (هـ 660سنة  املتوىفعمر بن أمحد بن هبة اهللا احلليب احلنفي كمال الدين أبو القاسم  العدميابن  – 3

  ).303ص  5شذرات الذهب ، حـ /  236ص  12والنهاية حـ يف البداية 
وفوات الوفيات، تويف سنة  هو حممد بن شاكر الكتيب امللقب بصالح الدين له كتب منها عيون التواريخ، شاكر ابن – 4

  ).302ص  – 14 ـالبداية والنهاية ح/  71ص  - 4 ـنظر الدرر الكامنة حأ( هـ، 764
   مبحث شيوخ ابن السبكيستأيت ترمجته مفصلة يف – 5
هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي مث الدمشقي أبو الفرج زين الدين احلنبلي من كتبه جامع العلوم  رجب ابن – 6

شذرات الذهب  – 321ص  2نظر ترمجته يف الدرر الكامنة حـ أ(هـ  755واحلكم، فضائل الشام وغريها تويف سنة 
  ).339ص  – 6حـ 

هـ، له الديباج املذهب  799الدين أو الوفاء املتوىف سنة  نهارهو إبراهيم بن علي العمري املالكي ب ونفرح ابن – 7
الدرر  - 56ص  -ابن خملوف  –شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ...( حلكام وشرح املختصر ابن احلاجبوتبصرة ا
  ). 357ص  6شذرات الذهب حـ  – 48ص  – 1حـ  –الكامنة 
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املؤرخني على السند حني  دعتمااو ،ورغم هذه احلركة النشطة يف علم التاريخ والتأليف. وخبالشي
إالّ أم مل يكونوا مجيعا منصفني يف حكمهم على  ،كانوا يسندون الروايات التارخيية إىل أصحاهبا

ي بن السبكي رأوال .همءراآفقد يغلب عليهم أحيانا تعصبهم ملذاهبهم أو  .األحداث الرجال و
 ،الناسوهم على شفا جرف ألم يتسلطون على أعراض  :املؤرخونومنهم "  :عصرهيف مؤرخي 

فالبد أن يكون املؤرخ عاملا عدال عارفا حبال  ،صادقورمبا نقلوا مبجرد ما يبلغهم من كاذب أو 
ه على من العداوة ما حيمل وال لهالصداقة ما حيمله على التعصب ليس بينه وبينه من  ،لهمن يترجم 
  ).1(" الغض منه 

تدريسا وتأليفا  ,العلماء يف أوساط طلبة العلم و اهتماما كبرياومن العلوم اليت القت رواجا و
وهي علوم مهمة جدا خلدمة علوم الدين كالتفسري والفقه  ،والعروضعلوم النحو واللّغة والبالغة 

ومن  .لنحو وعلوم العربية كثرياوقد اهتم الفقهاء واحملدثون واألصوليون با. واحلديث وغريها
الطائي الذي وفد من األندلس إىل  مالكأشهر علماء اللّغة يف هذا العصر مجال الدين حممد بن 

" عنه ابن شاكرقال امي يف اللغة ة والنحو، ووضع معامل املذهب الشالشام، وكان جمتهدا يف اللّغ
 علوم العربية، وكان يف اللّغة إليه ستكمل ثقافته ونال اإلجازة يف علوم الدين، وختصص يفاو

ومن  .هـ 672تويف سنة ) 2" (أما يف النحو والصرف فكان حبرا ال يشق حلجه  املنتهى
وشرح  ،الكافية الشافية يف ثالث آالف بيت ,تصانيفه، تسهيل الفوائد، واألرجوزة الكربى

  ... مية األفعال وشرحها، إعراب مشكل البخاريخاص هبا، وال
الشيخ احلافظ العالمة، فريد ( نحاة البارزين أيضا أبو حيان الذي قال فيه تلميذه الصفديومن ال

الدنيا  و قال عنه ابن شاكر أما النحو والتصريف فهو إمام ,اةحالعصر وشيخ الزمان وإمام الن
مالك، اية  منهج السالك إىل ألفية ابن ،شرح كتاب سيبوبه" هومن مصنفات) 3( )فيهما

  عبد اهللا مدحم مجال الدين أبو هشاموابن . هـ 745 سنةتويف  .وخالصة التبيان ،اإلعراب
  
  

 ----------------------------------  

  10 ص –معيد النعم  – 1
  -دار صادر –حتقيق إحسان عباس  –شاكر الكتيب  ابن –و الذيل عليها  فوات الوفياتأنظر ترمجته مفصلة يف  –2

  .284ص  – 2م حـ 1973بريوت 
  274ص  1البدر الطالع حـ  - 123ص  – 5حـ  –الصفدي  –أعيان العصر  – 3
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مازلنا وحنن باملغرب " :خلدونال عنه ابن ق )1( .هـ 761سنة  توىفامل نصاريبن يوسف األ
املغىن (ومن مؤلفاته  )2" (نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه 

على األلفية مساه التوضيح  شواهد املغين، وله تعليق وكتاب شرح ،)األعاريب اللبيب عن كتب
 )3( منظورابن احلاجب، وابن  تصريفحتقيق يف  بوعمدة الغال ،اإلعرابوالتذكرة وقواعد 

والتاريخ، مجع واختصر  حممد بن مكرم بن علي اإلفريقي املصري، كان عارفا بالنحو واللّغة
ومجع فيه كتب اللّغة بني ذيب " لسان العرب " ألدب، واشتهر بكتابه كثريا من كتب اللّغة وا

بن دريد، واختصر األغاين بن سيده واجلمهرة الاألزهري، والصحاح للجوهري واحملكم ال
بن عساكر، وزهر اآلداب، أخذ عنه عقد الفريد والذخرية وتواريخ الكبار كتاريخ دمشق الوال

عبد اهللا بن عبد الرمحن بن  )4( عقيلومنهم أيضا ابن  .هـ 711تويف سنة .والذهيبالسبكي 
 من" ما حنت أدمي السماء أحنى من ابن عقيل " هـ قال فيه أبو حيان  796سنة  املتوىفعقيل 

  .و غريها. مصنفاته شرح ألفية ابن مالك وشرح التسهيل
نقاذ الثقافة اإلسالمية من هذا العصر، أنّ نية العلماء اجتهت إىل إيف تفق الدارسون والباحثون ا قدل

كما .مصنفاتخمالب اجلهل والضياع واإلتالف، وذلك جيمع املواد اليت تتألف منها هذه الثقافة يف 
, الكثريةيعترب العلماء والباحثون يف تاريخ هذا العصر من مجيع نواحيه أنه عصر املوسوعات العلمية 

اليت ظهرت  وأضخمها )5(هر املوسوعات ومن أش .نونخمة والشاملة ملختلف العلوم والفالض و
  :ييف هذا العصر ه

  
------------------------------                         

 النحوي , ـ ه761هو عبد اهللا بن يوسف بن أمحد هشام األنصار أبو حممد مجال الدين املتوىف سنة  :هشام ابن – 1
  ).191ص  6ح  –شذرات الذهب /  305ص  2الدرر الكامنةح نظر ترمجته يف أ( صاحب التصانيف الكثرية.املشهور

  .213ص  –ابن خلدون  – املقدمة – 2
نظر أ(هـ  711عام  املتوىفحممد بن مكرم اإلفريقي املصري صاحب لسان العرب املعجم املشهور،  منظور ابن - 3

 ).26ص  6شذرات الذهب حـ /  262ص  4ترمجته مفصلة يف الدرر الكامنة حـ 
النحوي الشهري صاحب شرح  هـ ،769سنة  رمحن هباء الدين أبو حممد املتوىفهو عبد اهللا بن عبد ال عقيلن اب – 4

  ).215ص  6شذرات  الذهب حـ /  266ص  2الدرر الكامنة حـ  ترمجته يف  نظرأ(ألفية ابن مالك 

: ثالث مقاطع هـيهو لفظ مركب من  -   Ensyclopédiaكلمة موسوعة هي ترمجة ملا يطلقه األوربيون  –5
  =  pédia: «  تعليم" مبعىن     Syclo: «دائرة " مبعىن   En: «يف " مبعىن 
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  :ون األدبـنـة اإلرب إىل فـهايـن - 1
واليت تضمنت . هـ 732سنة  املتوىف )1( النويريلشهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب  

ض واملعامل السفلية، واإلنسان وما موضوعات عديدة وخمتلفة، منها السماء واآلثار العلوية واألر
  ... والتاريخ، ونظام احلكم وامللك واخلالفـة باتيتعلق به، واحليوان الصامت والن

  :ربـعـسان الــل - 2
واألدب والشعر  خكالتاري, كثريةبل تضمن علوما  ,بن منظور فهو ليس معجم لغة فحسبال 

ويشرحها وال يترك أي  احيلله, جداكثرية والتراجم واجلغرافيا، وقد يعقد لكلمة واحدة صفحات 
  .وعلميف كل فن  اهحصاأشاردة أو واردة إالّ 

  :شاءـوان اإلنـدي يف شىـبح األعـص -3
مصطفى األستاذ قال فيه . هـ 821املتوىف سنة  )2( يالقلقشندلصاحبه العباس أمحد بن علي  

عا عديدة من العلوم، ، حوت أنوا األعشى موسوعة ما يف ذلك شك بحهذا وص: (الشكعة 
وى صبح فقد ح ، وسعة وجزيل عطاء  وفرة وسخاء، قدمتها يف وضمت فنونا كثرية من املعرفة

ثار آبفروعها، و امن لغة بفروعها وأدب بفروعه، و التاريخ و اجلغرافي األعشى علوم زمانه تقريبا
  ).3( جتماعاالو عمارة، وخطوة، وسياسة وإدارة، وأصول احلكم، وتربية ودين و

لصاحبها شهاب الدين أمحد بن حيي أيب  :صارـماليك األمـحار يف مـسالك اإلبـم -4
 أوهلا األرض" هـ، وقال يف مقدمة كتابه  749سنة  املتوىف )4( العمرياهللا القرشي  فضل

وثانيها سكان األرض، القسم األول منها، أي األرض على نوعني أوهلا املسالك وثانيها املماليك 
  هـ 764سنة  الوايف بالوفيات لصالح الدين خليل بن أبيك املتوىف املوسوعات كذالك ومن"

  يف مؤلفاته واملقريزي" النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة "يف كتابه  بردي )1( تغرىوابن 
--------------------------  

مفتاح السعادة هو الذي  وصاحبمعلمة ي بدمشق اسم وهكذا ترمجها البستاين بدائرة املعارف، وأطلق عليها امع اللغو= 
  .أطلق عليها اسم موسوعة

  320ص1ـحسن احملاضرة ح 197ص  1ر الكامنة حـ  أنظر ترمجته يف الدر (النويري  - 1
  149ص  7 ـج–الذهب  شذرات - 8 – 7ص  2ترمجته مفصلة يف الضوء الالمع حـ  أنظر - 2
   8ص  - م1971-بريوت – خوانإحد البحري دار األ - ى الشكعةمصطف- األصول األدبية يف صبح األعشى-  3
  ).160ص - 6حـ  -شذرات/  331ص  1ظر ترمجته مفصلة يف الدرر الكامنة حـ نأ – 4
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  ...وغريها" اخلطط " و " السلوك ملعرفة دول امللوك" 
رة العلماء نظرا لكثر ومتطورة جدا ،مزدهرة تن الناحية الثقافية يف هذا العصر كانفإوهكذا  

يف  ،وكذلك جلوسهم إىل حلقات العلم ،واهتمامهم بالتصنيف والتأليف ،يف مجيع العلوم
يف  –رمحه اهللا  - )2( النعيميوجند  ,وتعددت وقد اشتهرت مدارس كثرية ،املدارس واملساجد

، يعدد عشرات املدارس يف هذا العصر، ودورها يف نشر العلم "لدارس يف تاريخ املدارسا"كتابه 
وأخرى للفقه الشافعي، والثالثة  ،وأصبحت املدارس ختضع للتخصصات فهذه مدرسة للحديث

 ": قشنديقال القل )3(.واخلامسة للحنفي ومدرسة للطب وغريها, والرابعة للحنبلي ،للمالكي
ومن أشهر املدارس يف هذا العصر،  ).4(شحنها ومأل األخطاط  السالطني بنوا من املدارس ما

اليت بنامها « دار احلديث األشرفية " ن بدراسة احلديث النبوي ومها ان خاصتاريتن كبامدرست
أي عصر ابن  -بقيت إشعاعا إىل هذا العصر ،األشرف موسى بن العادل يف العصر األيويب

ودرس هبا كبار , وأملى هبا الشيخ تقي الدين بن الصالح هـ 630ها سنة ؤمت بنا -السبكي
مرة  رشغ( –رمحه اهللا  –املشهورين يف هذا العصر وقال ابن السبكي  )5(العلماء من احملدثني 

يل أوالده يف رتفإنه كان ال يرى ت ،فيه، فعجبت من ذلك ينمكان بدار احلديث األشرفية فرتل
املدارس وها أنا مل آل يف عمري فقاهة يف دار احلديث وإعادة إالّ عند الشيخ الوالد وكان 

   ).6) (الدرسيؤخرنا إىل وقت استحقاق 
____________________________________  

  - الضوء الالمع ترمجته يف  نظرأ(هـ  874يكي املتوىف سنة تاهو مجال الدين أبو احملاسن األ  بن تغري بردي – 1
  ).109ص  – 7الشذرات حـ /  27ص  – 2حـ   

نعيم أحد نواب القضاة الشافعية بدمشق  حمي الدين أبو املفاخر عبد القادر حممد بن عمر بن: هو النعيمي – 2
/  153ص  – 8ظر شذرات الذهب حـ أن. (له مؤلفات منها الدارس يف تاريخ املدارس) هـ 927-هـ845(

  ).250ص  – 1الكواكب السائرة حـ 
لعلمي مطبوعات امع ا –حتقيق ونشر جعفر اجلين  -عبد القادر النعيمي  -الدارس يف تاريخ املدارس  كتاب أنظر -3

   2و  1جـ  .م 1948دمشق  –العريب 
وزارة الثقافة واإلرشاد  –نسخة مصورة عن الطبعة األمريية  – صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء القلقشندي – 4

   367ص  – 2ح  – 1962القاهرة  –القومي املؤسسة املصرية العامة للنشر والتأليف والترمجة والطباعة 
  ا هبذه املدرسة أىب شامة والنووي وابن الزملكاين واحلافظ املزي والسبكي وابن كثريمن احملدثني الذين درسو – 5
  258ص 10طبقات الشافعية جـ – 6
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دار القرآن " وحفظه منها  ,الكرمي ستقبال الطالب لدراسة القرآناتتوىل  ،للقرآنوجدت دور و
ن إمساعيل بن حممود وهو علي ب ,امليسوريناليت أنشأها أحد التجار  ؛"الكرمي السنجارية 

السنكما وجدت مدارس تتخصص يف  )1(.الوجيهيةإىل جانب دار القرآن الكرمي  ،يارِج
ودار القرآن واحلديث  ،ةيزِكَنالتكدار القرآن واحلديث  ،معاالقرآن الكرمي والسنة الشريفة 

قد أرخ النعيمي و ،جداوهكذا فاملدارس كثرية  .ةودار القرآن واحلديث املعبدي ،الصبابية
وأحصى أكثر من ستني مدرسة متخصصة يف  ،ونشرهشتهرت بالعلم اللمدارس والدور اليت 
، واملدارس اليت ويدرس هبا أعالم املذهب الشافعي وأشهرهم ،بالشام تدريس الفقه الشافعي

ختصصت يف تدريس الفقه احلنفي وصل عددها إىل أكثر من مخسني مدرسة، وأكثر من أربعة 
وما يالحظ على هذه . ةبو على إحدى عشرة مدرسة للحنابلللفقه املالكي وما ير مدارس
 عريقان يف نين املذهبيوهذا يدل على أن هذ ,والشافعيةهو تنافس املدارس احلنفية  ,املدارس

أما عن نظام الدراسة املتبع يف مدارس هذا  .هذاعلى املنطقة إىل يومنا  نويهيمنا, الشامبالد 
ت ال تقل من ناحية النظام والربجمة وهيئة التدريس عن اجلامعات املعروفة يف العصر، فكان

ادمها وقيمها أي مديرها وخ مامها ومؤذاإفقد كان لكل مدرسة مدرسها ومعيدها و ،عصرنا
أما املدرسة العادلية "  :فيقول يصف النعيمي نظام التدريس باملدرسة العادليةو .اأو عميده

مدرسا وشرطت للمدرسة  –بنت امللك العادل األيويب  –ا الزهرة خاتون الصغرى، فقد أنشأ
شيخ , وكان خيتار على رأس املدرسة ،)2(..وعشرين فقيهاوقيما , مؤذنا وبوابا ومعيدا وإماما
جيلس هذا الشيخ لإلمالء  ، ونال شهرة ,وصل إىل مرتبة عالية من العلم ،راسخ يف العلم

وحق عليه أن حيسن إلقاء الدروس " ابن السبكي عنه  ي يقولوهناك املعيد الذ.  والدرس
وتفهيمه للحاضرين مث أن كانوا مبتدئني فال يلقي عليهم ما ال يناسبهم من املشكالت، بل 

ال بد أن حيضر مع  فاملعيديدرسهم ويأخذهم باألهون فاألهون إىل أن ينتهوا إىل درجة التحقيق 
ر من الطلبة لكي يعيد هلم ما أشكل عليهم، ويفهمهم، الشيخ حني يدرس الطلبة، وينتبه أكث

واملعيد قدر زائد من مساع " وجييب عن األسئلة اليت أشكلت عليهم ويقول التاج ابن السبكي 
  واءوالفقيه س إالّ فهو و ,اإلعادةونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ  ,الدرس من تفهيم بعض الطلبة

----------------------  
  .20.4 – 14ص  – 1حـ  –اريخ املدارس الدارس يف ت -1
  .135 – 133 – 127ص  -2حـ  –الدارس يف تاريخ املدارس  -2
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ختصاص إىل ون حسب قدمهم يف الدراسة واالبوينتس" املتفقهة " والطلبة كان يطلق عليهم اسم 
املنتمي الفقيه املفيد، وعليه أن يعتمد ما حيصل فيه بالدرس فائدة من حبث اجلماعة، أما الفقيه 

مث خيتار  ،العلموهكذا فالطالب يتدرج يف فنون .هفوق ما على من دونفعليه من البحث واملناظرة 
كما كان . وينال اإلجازات العلمية ،سننيأو خيتص بعلم من العلوم اليت يؤثرها فيالزم شيخه 

 هعلى مدرس هتاريخ، مث يعرض وأ, حنو وأ, حديثأو  طالب خيتار كتابا يف علم ما فقه أو أصولال
ة اإلجازة فيختربه يف عدة أماكن من الكتاب، فإن أحسن اإلجابة كتب له اإلجازة يف ذلك، وقيم

 –رمحه اهللا  –هذه إذن مالمح البيئة اليت عاش فيها ابن السبكي  .)1) (زتتوقف على شهرة اي
لدسائس والتنافس غتياالت وااال تنعدم االستقرار وكثرا ،ومهزوزة ،مضطربةفأحواهلا السياسية 

 همهمت ,عقدحل له وال  واخلليفة كانت سلطته شكلية وصورية إىل حد بعيد، إذ ال ،السلطةعلى 
كما كان اخلليفة والسلطان . تنحصر يف حضور حفلة تنصيب السلطان، وإعطائه الصبغة الشرعية

 ,اململكةشؤون  هلم مطلق احلرية يف التصرف يف ,األمراءحماطان جبهاز عسكري متكون من كبار 
 .اخلليفة ويوافقويضعون آخر  ،مكانهفيثبتون من يشاءون، ويدبرون املكائد فيزحيون السلطان عن 

بل كان اخلطر  ,فقط ومل تكن الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت مهددة من الداخل... وهكذا
وإىل جانبهم  صتار املغول الذين كانوا يتربصون ويتحينون الفرتفخطر ال ،جدا ااخلارجي عظيم

قتصادية، فلم تكن بعيدة أما الناحية اال.  الذين يرون أنّ هلم احلق يف األراضي املقدسةنيالصليبي
وكثرة  ,ستقرار السياسيعن الناحية السياسية وتقلباا، حيث أثر عليها كثري عدم اال

ولعل .  قيتةضطرابات، فكثرت الضرائب واملكوس املفروضة على الشعب، وظهرت الطبقية املاال
فإىل جانب الوجه . ادي هي فترة امللك الناصر حممدقتصستقرار االالفترة اليت شهدت نوعا من اال

قتصادي املتطور تارة ، واملتقهقر تارة أخرى ، وجد يف السياسي املظلم املضطرب ، والوجه اال
الذي عاىن أهله هذا العصر ، وجه مشرق ، أال هو عدم غياب العلم واملعرفة عن هذا اتمع 

يف اتمع  الكثري من جراء ما حصل له داخليا وخارجيا ولعلنا جنزم القول أن جنم العلم واملعرفة
ر يف مل يندث –صلى اهللا عليه وسلّم  –هتمام الناس بكتاب اهللا وسنة النيب اف .دامل يأفل أب اإلسالمي

  .عصرأي 
  

-------------------------------  
  .105ص  –م معيد النع – 1
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بكثرة دور العلم  ،ومتطورةضخمة  ،علميةإن عصر ابن السبكي الثقايف كانت به حركة 
وكثرة العلماء املتعددي املواهب  ،واملعرفةواملدارس وختصصها يف خمتلف أصناف العلم 

وعلماء اللّغة والنحو  ،املذاهبوفقهاء وجمتهدين يف كل  ،وحمدثنيختصاصات من حفاظ واال
وكثرت املناظرات وجمالس  ،والضخمةمما أدى إىل انتشار املوسوعات العلمية الدقيقة والبالغة 

   .واملعرفةالعلم 
حمن وهتزت لنكبات اكان هلم فضل كبري على األمة اإلسالمية، اليت  فعلماء هذا العصر

  . دثر خالهلا اآلالف من الكتب وجواهر العلم واملعرفةان ؛كثريةومصائب 
وإعادة بعث حركة  ،وينيالد حياء العلم الشرعي وإعصر أنّ عليهم واجب فرأى علماء هذا ال

  .بوالتخريسلة من النكبات واحلرائق وضة علمية جديدة بعد سل
العلوم كان له األثر اإلجيايب على فكر ابن السبكي  عوعليه فالناحية الثقافية كانت مزدهرة وتنو 

  .العلميةومكانته 
نتشار املوسوعات الضخمة يف شىت العلوم، وانكب اثرة العلم والعلماء ومتيزت احلياة الثقافية بكو

وتوضيحا لكتب  اشرحا واختصار ،الشريعةالعلماء على التأليف يف شىت العلوم وخاصة علوم 
التتارية قد تسببت يف ضياع الكثري من الكتب والكنوز  سابقة، وقد كانت محالت الصليبية و

  .يف األاربسبب احلرق والرمي  ,العلمية
الذين سامهوا يف بعت حركة علمية نشطة يف جمال العلوم  من –رمحه اهللا  –ويعترب ابن السبكي  

وقضاء، فكانت حياته حافلة هبذه النشاطات اليت ستوضح من  ،وإفتاءتأليفا وتدريسا  ،الشرعية
  .خالل املباحث الالحقة
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   نسبــه وأســرتــه: الـمـبحث الثاين
  

قتصادية اليت كانت البيئة الكربى اليت عاش فيها ابن السبكي من الناحية السياسية واال ديدحتبعد 
نتطرق إىل . اتوكثرة العلماء واملصنف ,كبريزدهار اوإىل احلياة الثقافية اليت متيزت ب مضطربة،

 ..و نسبه و أسرته بيئته الصغرى
  

 نسبــه: مطلب األولـال
 

فيما أوردوه حول نسبه حيث أوصلوه إىل جده ) 1 (السبكيبن يتفق العلماء الذين ترمجوا ال
سنة  وكذلك مولده مع بعض االختالف الطفيف يف ،اخلزرجينياألعلى الذي كان من األنصار 

فهو تاج الدين . ختالف كبريامسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته من غري اوذكروا . ميالده
لي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين ع

األنصاري  زرجيبن متام بن حامد بن حيي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم اخل
 .الشافعي السبكي

--------------------------------  
 شذرات الذهب يف . 41 – 40 – 39ص  3الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة حـ  يفمفصلة  نظر ترمجتهأ -1

  410ص  1حـ  –والبدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع -.222 – 221ص  6حـ  –أخبار من ذهب 
دمشق  –حتقيق صالح منجد -لشمس الدين ابن طولون  -ر البسام يف ذكر من ويل قضاء الشامثغقضاة الشام املسمى بال

دار  - حتقيق عادل نوهبض،   هداية اهللا احلسيين، أليب بكر بن  -طبقات الشافعية/ 152-ص-1ج–م 1956سنة 
جلالل  -احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة حسن/  234ص  -1971الطبعة األوىل عام  –بريوت  –األفاق اجلديدة 
الطبعة  –عيسى البايب احلليب وشركاه  –إحياء الكتب العربية  دار –حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -الدين السيوطي 

حملمد بن مرتضى  –تاج العروس من جواهر القاموس  .328ص - 1حـ -هـ  1387 –م  1967وىل عام األ
/  140ص  -مادة سبك- الد السابع –بريوت  –مكتبة احلياة  منشورات دار -الزبيدي احلسيين احلنفي نزيل مصر

 - تاريخ الفكر اإلسالميلفكر السامي يفا -ا19 - 10ص  -11حـ -–النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة 
أليب املفاخر عبد  -الدارس يف تاريخ املدارس  -  41 ص - القسم الرابع -هـ  1226جوي الثعاليب الفاسي تـ احل

قاموس التراجم األشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني ( األعالم -  27ص – 1جـ  –القادر بن حممد النعيمي 
بات ومعجم املعاجم ثفهرس الفهارس واأل -).335ص  4حـ  –الطبعة الثانية  –ركلي واملستشرقني خلري الدين الز
 =الغرب اإلسالميدار  –عتناء الدكتور إحسان عباس اب –لعبد احلي به عبد الكبري الكتاين  –واملشيخات واملسلسالت 
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  مـولـده ونشــأتــه : المطلب الثانـي

  

بن حجر والشوكاين وابن العماد وكثري من ايالده، فبن السبكي يف سنة مين ترمجوا الذال فختلا
إالّ أنّ ابن حجر بعد أن ذكر يف الدرر الكامنة أن  )1(هـ  727يرون أنه ولد عام  ,املتأخرين

عاد فذكر يف طبقات احلفاظ اليت جعلها ذيال على شرح البديعية و مولده كان يف هذه السنة،
وقد وافقه ابن تغري بردي يف املنهل الصايف  .)2(هـ  728بن ناصر أنّ مولده كان عام ال

أنّ مولده كان يف هذه السنة وذهب إىل هذا القول عادل  افذكر ,املختصوالذهيب يف املعجم 
أما السيوطي فإنه يذهب إىل   ).3(هداية اهللا احلسيين  نبض حمقق كتاب طبقات الشافعية اليهنو

وهذه التواريخ .ك الزبيدي صاحب تاج العروسهـ ويوافقه يف ذل 729أن تاج الدين ولد عام 
  .ها متقاربة ليس بينها فارق كبري كلّ
وفية مبصر وتعرف اآلن بسبك ناملنطقة اليت ولد هبا فهي سبك العبيد قرية من أعمال املأما  

شتهر بالعلم والصالح والفضل اوقد ولد بن السبكي يف بيت  ).4(. األحد وسبك العويضات
هم توآل بي" داده وأبوه وأعمامه وإخوته وأبناء أعمامه وقال عنهم الزبيدي يستوي يف ذلك أج

   ).5(مشهورون بالفضل ينتسبون إىل األنصار 
-------------------------------- 

مطبعة دار  –مورية فـهرس اخلزانة التي -130.ص 2حـ  -م 1982 -هـ 1402 –الطبعة الثانية -بريوت  =
مصطفى  –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -.130ص  - 3حـ  – 1948 –رة القاه –الكتب املصرية 

 –أصول الفقه تارخيه ورجاله  -.559ص  1ج  –بغداد  –منشورات مكتبة املثىن   -بن عبد اهللا الشهري حباجي خليفة
معجم املؤلفني /  202ص  -م 1981 -هـ  1401 –الرياض  -دار املريخ –الطبعة األوىل  –شعبان حممد إمساعيل 

  .226 – 225ص - 5ج  – 1958 –مطبعة الترقي بدمشق  –عمر رضا كحالة  –
ابن - الشذرات  -410ص  1حـ  –الشوكاين  –البدر الطالع  - 39ص  3حـ  –ابن حجر  –راجع الدرر الكامنة  – 1

     335ص-4ـالزركلي ح –اإلعالم  225ث  6حـ  –اله حعمر ك –معجم املؤلفني  - 221ص  6حـ  –العماد 
  5ص-حتقيق عبد الفتاح احللو و حممود طناجي  –ابن السبكي - مقدمة كتاب طبقات الشافعية الكربى  - 2
  .234ص  –ض هحتقيق عادل نوي –احلسيين  –طبقات الشافعية  -3
   –وتاج العروس للزبيدي /  328ص  1السيوطي حـ / أنظر حسن احملاضرة يف ملوك مصر والقاهرة  – 4

   141مادة سبك ص  –لسابع الد  ا
  .141ص  –مادة سبك -الد السابع  –حممد الزبيدي  –تاج العروس من جواهـر القاموس   – 5
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  أســرتــه : طلب الثـالـثـمال 
  

، يستوي يف ذلك األجداد واآلباء  فضل نشأ تاج الدين ابن السبكي يف بيت علم وصالح و
م لبعضهم وذكر البعض اآلخر يف معرض احلديث عن ، وقد ترج واألعمام واألخوال واإلخوة

  .الشافعية الكربى  ترجم لبعضهم يف كتابه طبقات كما،  مسألة ما أو أمر خيصه
قاضي القضاة  - رمحه اهللا - )1( هو عبد الكايف بن علي زين العابدين أبو حممد  : دهــج

كان ( - رمحه اهللا - يق العيد، وكان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن دق العامل احملدث
، و شعر غالبه يف الزهد  كثري الذكر و العبادة و اشتهر التصوف وله نظم كثري ,  رجال صاحلا
  )2( ـه 735  ةنـس توىفامل  –صلى اهللا عليه وسلّم  –ومدح النيب 

ج هو تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي الذي تأثر به ابنه تا  :  دهـوالـ
قال  ، وكان تقي الدين عاملا جليال، تبحر يف شىت العلوم الدين كثريا، وأخذ عنه صفاته وعلومه

بل قيل لو قدر إمام خامس مع  ,ومتام بدره  ,اإلمام امع على جالله قدره (: فيه العلماء 
 دةمبدارس عدي , من فقه وحديث وأصول ,كان مدرسا لشىت العلوم )3) (األربعة لكان السبكي

    هـ  739ويف سنة (: وقال عنه اإلمام الذهيب , كما توىل منصب قاضي القضاة بدمشق 
  وفرح ويف رجب منها قدم العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي على قضاء الشافعية بالشام

---------------------  
ج العروس تا  -50  – 49ص  ي البيت السبك - 172ص  - 14حـ   -نظر ترمجته يف البداية والنهاية أ  – 1

 –طبقات الشافعية الكربى   - 307ص -  9حـ -الدرر الكامنة   -)  س ب ك(  مادة 141 -ص  -7حـ 
  .94 – 89ص  – 1حـ  -احلسيين 

كثرية  فيها فوائدوذكر  ىن ابن السبكي ترجم جلده يف كتابه الطبقات الوسطأوذكر احملققان لكتاب طبقات الشافعية  - 2
زين الدين، أبو حممد  هو عبد الكايف بن عليم بن متام بن يوسف بن موسى بن متام السبكي لقاضي. ( ة جدهيف ترمج
تفقه بالقاهرة على السديد والظهري، وقرأ أصول الفقه على اإلمام شهاب الدين القرايف، وناب يف القضاء ببعض ....جدي

نه والدي بن خـطيب مرة وحدث ومسع ما نعيد ومسح احلديث مأعمال القاهرة، عن شيخ اإلسالم تقي الدين ابن دقيق ال
وخرج له احلافظ تقي الدين حممد بن عبد .  وقطعة من سنن أيب داود، وشيئا من نظمه" طريف قجزء ال" وقد مسعت عليه 
.  لة ومكة واملدينةحملوقد حدث بالقاهرة وا, وأقام هبا على حني وفاته, لة الغربيةوتوىل قضاء احمل"  ةمشيخ" اللطيف السبكي 

نظر هامش الصفحة أ).  لة وحضرت دفته هباحكان فقيها صاحلا دينا كثري الذكر تويف سنة مخس وثالثني وسبعمائة مب و
  .10 ـمن كتاب طبقات الشافعية الكربى ح 89
  .372ص  – 2حـ  –فهرس الفهارس  – 3
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،  ين ترمجوا لهذذكرها كلّ ال ؛العلومكما كثرت مؤلفاته وتصانيفه يف شىت  ).1(املسلمون به 
وقالوا أا جتاوزت املائة ومخسني مصنفا منها، الدرر النظيم يف تفسري القرآن العظيم، تكمله 

شيخ الردا على  ,، التحقيق يف مسألة التعليق  ، اإلهباج يف شرح املنهاج اموع يف شرح املهذب
  .هـ 756تويف سنة  )2... (، منتخب طبقات الفقهاء ابن تيمية يف مسألة الطالق

هلم نصيب وافر من العلم  موكلّه, منهوأختني أصغر , فهم أربعة أخوين أكرب منه  :إخـوتـه
مجادى  ولد يف ،حامدبن علي بن عبد الكايف أبو  ) )3اء الدين أمحدهو  :إخوتهأكرب . والفضل

اإلمام العالمة (  :الذهيب وعلى شيوخ عصره، قال فيه, ، تتلمذ على أبيه  هـ 719اآلخرة عام 
كانت له  ).4..) (.سنة العشرين ، وفيه أدب وتقوى، وساد وهو ابن املدرس له فضائل وعلم جيد

له كتاب عروس األفراح شرح تلخيص املفتاح،  , البيان يف علوم اللّسان واملعاين و اليد الطوىل
رس املعروفة واملشهورة والقضاء توىل مناصب عدة منها التدريس يف املدا ,وتعليق على احلاوي
بن علي بن عبد الكايف أبو الطيب  ):5( مجال الدين احلسني.  هـ 773بالشام، وتويف عام 

         ، وحفظ التنبيه تتلمذ على أبيه وعلى شيوخ عصره , هـ 722السبكي، ولد برجب عام 
، أثىن عليه  ع احلديثاشتغل ومس ، قدم دمشق مع أبيه و و التسهيل اشتغل بالنحو والعروض

، كما ناب عن  ، عين نائبا يف احلكم ، والذهن اجليد ، واشتهر بالعفة يف احلكم علماء كثريون
 تقي الدين  )6( سارة بنت اإلمام. هـ 755، درس مبدارس كثرية بالشام تويف سنة  أبيه يف احلكم

 ------------------------  
  1507ص  - 4ر إحياء التراث العريب لبنان حـ دا –الذهيب  –تذكرة احلفاظ  – 1
طبقات  -  338 – 139ص  10ابن السبكي حـ  –طبقات الشافعية الكربى : أنظر ترمجته مفصلة يف كتاب – 2

 - 40ص  3الدرر الكامنة حـ - 254ص 4، أعيان العصر وأعوان النصر ج 1507ص  4الذهيب حـ  –احلفاظ 
ابن  –قضاة الشام  180ص  6حـ  –ابن العماد  –شذرات الذهب  - 324ص  1حـ  –حسن احملاضرة للسيوطي 

  .36ص  - 1حـ  -النعيمي -الدارس يف تاريخ املدارس - 120احلسيين ص  –طبقات الشافعية  101ص  –طولون 
 .141 – 190ص  10الطبقات حـ  - 216 – 210ص - 2حـ -أنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  – 3
  .212ص  – 1الدرر الكامنة حـ  -  4
البداية /  221 – 203ص  10ابن السبكي حـ  –الطبقات  -  63 – 61ص  – 2حـ  –الدرر الكامنة  – 5

  .191ص  – 14حـ  –ابن كثري  –والنهاية 
/  102ص  – 5حـ  –ر غمنباء الإ/  52ص  – 10حـ  –السخاوي  –الضوء الالمع ألهل القرن التاسع أنظر  – 6

ص  – 1حـ  –لبنان  –دار املعرفة  –حتقيق يوسف عبد الواحد املرعشلي  –ابن حجر  –س رهعجم املفللم املؤسس امع
610 – 612.  
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ومسعت وهي صغرية من زينب بنت  ,أبيهاتتلمذت على  ,هـ 734علي السبكي، ولدت سنة 
وأخذ عنها ابن حجر وابنته خاتون، حيث قال  ,والربزايلوهلا إجازة من املزي والذهيب  ،الكمال

توفيت ...) واجتمعت هبا، وقرأت عليها، ومسعت منها معجم أبيها )1(ت البنيت خاتون أجاز(
عرف أخبارها، إالّ أنها ماتت هي تال  ):2( ستيتة بنت علي بن عبد الكايف. هـ 805سنة 

وهم علي , وكانت وفام بالطاعون ،واحدةوابنا أخيها أمحد وابن أخيها عبد الوهاب يف سنة 
  .العزيز بن أمحد بن علي السبكي دوعب, علياهللا بن أمحد بن  دوعب, عليبن بن عبد الوهاب 

إال بنت واحدة هي صاحلة بنت عبد الوهاب بن علي  ,لهمل يذكرهم الذين ترمجوا  :هؤأبـنا
أجاز هلا ابن مجاعة، وكذا أجاز هلا ابن أميلة، ولقيها الزين رضوان  ):3(بن عبد الكايف 

  ...). قرأت عليها شيئاأظن أين: فاستجازها، وقال
  

  طلـبه للـعلم: الـمـطلب الـرابع
  

فليس غريبا أن ينهل من منابع للعلم منذ نعومة  ،فضل لقد نشأ ابن السبكي يف بيت علم و
 كلّ ورغم .أبيهويأخذ علوم احلديث والفقه والعقيدة واللّغة عن  ،القرآنفيحفظ  ،أظفاره

وكان ذا ذكاء مفرط  ،التحصيلا يتعب نفسه كثري يف فقد كان مواظبا وجمد ,املواتيةالظروف 
  و طالقة لسان وجراءة  ،بالغةجيد البديهة ذا  ) (...4(قال عنه ابن العماد  ,يةقوفظة اوح
  

 -----------------------  

اعتىن هبا وعلمها علوم الشريعة ) هـ 833 -هـ  802(هي زين خاتون البنت الكربى البن حجر  خاتون – 1
أنظر ترمجتها يف أنباء (ها على الزين العراقي والنور اهليثمي وهي أم أبو احملاسن يوسف املعروف بسبط ابن حجر وأمسع

  .51ص 12الضوء الالمع حـ  -445ص  -القمر حـ 
  .242ص  - 6حـ  -ابن العماد  - الشذرات – 2
  70 ص – 12حـ  –السخاوي  –ترمجتها خمتصرة يف الضوء الالمع  أنظر – 3
هـ وهو رجال املذهب احلنبلي بدمشق  1089هو أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي املتوىف عام :العمادابن  – 4

انظر ترمجته يف شذرات (ومنت املنتهي وهو خمتصر يف الفقه احلنبلي،  –له مؤلفات منها كتابه املشهور شذرات الذهب 
  .222ص  – 6ابن العماد حـ  –الذهب 
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أمعن يف طلب احلديث وكتب (وقال فيه ابن حجر  ).1() ط، وذهن وقادجنان وذكاء مفر 
 ).2() األجزاء والطباق مع مالزمة االشتغال بالفقه واألصول والعربية حىت مهر وهو شاب

 ,هناكوهو يف العاشرة من عمره مع والده الذي استدعي إىل  ,دمشقورحل ابن السبكي إىل 
 ،العلموهناك وجد ما يشبع مه إىل  هـ، 739عام  ليشغل منصب قاضي القضاة بالشام وذلك

فواصل  ,ونساءوالعلماء رجاال  يادين،املوحلقات العلم العديدة يف مجيع  ,الكثريةحيث املدارس 
  .رحلته العلمية بنجاح فنبغ و اشتهر و نال املناصب العلمية العليا و هو صغري

  

  شـيوخ ابـن السبكــي: مبحث الثالثـال
  

مبصر، ويف شبابه  ،على عدد كبري من العلماء منذ صغره –رمحه اهللا  –ابن السبكي لقد تتلمذ 
ونقل  ،كبرياالذي تأثر به تأثرا  ,السبكيوكان أول من أخذ عنه هو والده تقي الدين  ،بدمشق

 كما يبدو ،واألصوليةوكان كثريا ما يرجح رأيه يف املسائل الفقهية  ,مؤلفاتهعنه يف معظم 
ومراقبته له يف مرحلة  ,تعليمهويعترف ابن السبكي بفضله يف  ,بها بوالده ومعتزا معجبا كثري

هات ما استفدت وما قرأت وما  :يقولكنت إذا جئت من عند شيخ (الصغر إذ يقول 
يقول ابنه  ,العلماءه التواضع واحترام ئكما كان السبكي حريصا على تعليم أبنا  ).3...) (مسعت

ال يعرف قدر الشخص يف العلم إالّ من " يقول  –رمحه اهللا  –اإلمام  مسعت الشيخ(تاج الدين 
وقد مدح ابن السبكي أباه كثريا واعترف بفضله يف  ).4) (.ذلكساواه يف رتبته وخالطه يف 

ما كان أورعه لقد كان وقافا عند (ومما قاله  ،مواقع كثرية من كتبه وخاصة كتابه الطبقات
   ,العلم ابن السبكي يف طلب يكتفومل  .)5() هعن دين وتنقيبه ,احتياطهكتاب اهللا صلبا يف 

  .رهعصبل أخذ عن أشهر العلماء  إخوته،و  أبيهلى عالتعلّم  و
 ------------------------  

  .222ص  – 6حـ  –ابن العماد  –شذرات الذهب  – 1
  .40ص  – 3حـ  –الدرر الكامنة  – 2
  .200ص  – 10حـ  –الشافعية  طبقات – 3
  .202ص   – 10حـ  –املرجع  نفس – 4
  .299ص   – 10حـ  –املرجع  نفس – 5
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  شيــوخـه بمصـر : الـمطلب األّول
  

وهو من أشهر علماء هذا  ,حيانيف مسقط رأسه وموقع طفولته أخذ علوم العربية عن أيب 
وأرائه واستشهد بأقواله  ،الطبقاتكثريا يف كتابه  وقد ذكره ،والتصريفالعصر يف اللّغة والنحو 

ليب، فمن ذلك والذي ورد من ذلك إمنا روعي فيه التغ... قال شيخنا أبو حيان(إذ يقول 
 الناس سيدابن : نكما أخذ ع )1....) (بكر وعمر أليب والعمران؛قمر، للشمس وال القمران؛

اشتهر  وهو أحد احلفاظ األعالم ,ملصرياحممد بن حممد فتح الدين األندلسي األصل  )2(
وال جند معامل التأثر هبذا الشيخ بادية على ابن السبكي، ولعل السبب يكمن يف  .الشعروباألدب 

كان ابن السبكي صغريا، وكان ذلك عام  كونه مل يالزم شيخه كثريا، وملا تويف ابن سيد الناس
 هـ 734سنة  مجال الدين أبو الربكات املتوىف بن عثمان التوزري حممدومن شيوخه .هـ 734
أخربنا أبو الربكات حممد بن عثمان التوزري قراءه عليه وأنا أمسع ( :يف طبقاته فقال وقد ذكره،

وأبو البقاء أمحد بن منصور ابن  )4(بن خمتار املصري  صاحلومن شيوخه  ).3...) (بالقاهرة
ذكره ابن حجر حني ترجم  ـه738عام  املتوىفاألصل املصري القاضي  )5(إبراهيم احلليب 

و قال ,هـ  758عام  املتوىفبن أيب حممد بن بكار النابلسي  )6(بن مظفر  أمحدو .كيالبن السب
ى ترمجتهما إالّ أنين ملا اطلعت عل) 8( شحنةوابن ) 7( الدبوسيأيضا وقد أخذ مبصر عن 
  .  السبكي ال يزال رضيعا ويستحيل أن يأخذ عنهماوجدت أما توفيا و

----------------------  
  .301ص  – 9حـ  –أنظر الطبقات  – 1
  .108ص  – 6حـ  –الشذرات . 330ص  – 4حـ  –الدرر الكامنة  268ص  9الطبقات حـ  – 2
  .183ص  – 1حـ  –الطبقات  – 3
  .303ص  – 1أنظر الدرر الكامنة حـ  – 4
  .191ص  1الطبقات حـ /  338ص  – 1أنظر الدرر الكامنة حـ  – 5
  .191ص  1ت الكربى حـ الطبقا 339ص  1أنظر الدرر الكامنة حـ  – 6
 5الدرر الكامنة حـ  أنظر() هـ 729هيم بن عبد القوي الكناين املتوىف يف هو يونس بن إبرا :الدبوسي - 8– 7

ص  – 1حـ  - أنظر أعيان العصر ( هـ  730سنة  املتوىف يهو أمحد بن نعمة البقاعي الدمشق:شحنهابن و 255ص 
البهاء السبكي ( قال الدكتور عبد الفتاح الشني صاحب كتاب و ,عنهماخذ فمن تاريخ وفاما نستنتج أنه مل يأ )405

إن ابن حجر قد أرخ وترجم تقريبا لكلّ عائلة ابن السبكي، وال خيتلف أم كلّهم قضاة (وآراؤه البالغية والنقدية 
  ...).وعلماء، فقد تكون األمور قد اختلطت عليه يف نسبة شيوخ البهاء إىل أخيه التاج
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  شيـوخـه بالشـام : لب الثانيالـمط
  

  :أشهرهملقد أخذ ابن السبكي على عدد كبري من العلماء بالشام يف سن التحصيل و 
   :-رمحه اهللا  - ذهيبـام الـاإلم – 1

أحد أعالم  )1(هـ  748 املتوىفهو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب 
وكان من تالمذته اخللص  ولقد الزمه تاج الدين. املفيدةتصانيف الكثرية ووصاحب ال ,ةالسن
وكان  ,عليهويالطفه ملا رأى منه من مسات النجابة والتفوق بادية  ,حيبهوكان الشيخ  به،ج وختر
   ).2)(...أرجو أن يتميز يف العلم(ل عنه يقو

 ذه املكانة اليت حظيه كان يفتخر هبومتأثرا به كثريا إىل درجة أن ،لهأما تاج الدين فكان مالزما 
حبيث يعرف من عرف حايل معه أنه مل  ،يفكان كثري املالطفة واحملبة (: ا عند شيخه وكان يقولهب

  ).3( )وكنت أنا شابا فيقع ذلك مين موقعا عظيما ،يفيكن حيب أحدا كمحبته 
ل وكان يقو أخرى،إضافة إىل علوم  ,خاصةأخذ ابن السبكي عن شيخه الذهيب علوم احلديث 

  ).4) (هو الذي خرجنا يف هذه الصناعة وأدخلنا يف عداد اجلماعة(
ه هو الذي جعله ماهرا يف علوم وأن ,الذي يعترف له بالفضل ,من شيخه الذهيب القد استفاد كثري

: ولإذ يق ،تدل على حسن أدب املتعلم مع املعلم ,وال غرابة أنه يصفه بأوصاف جليلة ,احلديث
)وبينهم خصوص وعموم املزي  ,ث العصر، اشتمل عصرنا على أربعة حفاظشيخنا وأستاذنا حمد

فأما أستاذنا أبو عبد اهللا فبحر ال  ,ال خامس هلم يف عصرهم ,والربزايل والذهيب والشيخ الوالد
 ,ولفظامعىن , إمام الوجود حفظا وذهب العصر ،املعضلةوكرت هو امللجأ إذا نزلت  ،نظري له

أخبار من  ،عنهارب خيفنظرها مث أخذ  ،واحدكأمنا مجعت األمة يف صعيد  ...وشيخ اجلرح والتعديل
  ).5.) (وكان حمط الرجال ,حضرها

  

-------------------------  
  .153ص  6حـ  -شذرات الذهب/  223ص  10حـ  -ترمجته يف الطبقات الكربى أنظر – 1
   327ص  3الكامنة حـ  الدرر – 2
  372ص  – 2حـ  -الفهارس  فهرس – 3
  .163ص  10حـ  –ابن السبكي  – الطبقات – 4
  101ص  – 9حـ  –املرجع  نفس – 5
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   ):1( - رمحه اهللا -مزي ـاإلمام ال – 2
املتوىف يف  وهو مجال الدين يوسف بن زكي بن عبد الرمحن احلليب األصل املزي أبو احلجاج

وقد أخذ عنه  ،)2) (ظكان خامتة احلفاظ وناقد األسانيد واأللفا( :قال عنه الذهيب هـ،742
وأمضي إليه يف كلّ  ،للذهيبكنت كثري املالزمة ( :يقولوكان  ،وعلومهابن السبكي احلديث 

يوم مرتني بكرة والعصر، أما املزي فما كنت أمضي إليه غري مرتني يف األسبوع، وكان سبب 
عبوسا مهيبا، وكان  وأما املزي فكان رجال... ذلك أنّ الذهيب كان كثري املالطفة يل واحملبة يف

ئت من فكنت إذا ج... لعظمة املزي عنده الوالد حيب أن أالزم املزي أكثر من مالزمة الذهيب
جئت من عند : أما إذا جئت من عند املزي، فيقول... جئت من عند شيخك: عند الذهيب يقول

ليثبت يف قليب وأنا جازم بأنه إمنا كان يفعل ذلك  ،صوتهويرفع هبا  ،الشيخالشيخ يفصح بلفظ 
رغم قلّة مالزمة ابن السبكي لشيخه املزي مقارنة مبالزمته  ).3()عظمته وحيثين على مالزمته

للذهيب، فإن املزي اعترف البن السبكي بالتفوق والتفرد يف علوم احلديث حيث قال تاج الدين 
ذلك الوالد، فانزعج  مسي يف الطبقة العليا، فبلغاوملا بلغ املزي ذلك أمرهم أن يكتبوا ( :السبكي

أكتبوا  وقال خرجنا من اجلد إىل اللعب ال واهللا عبد الوهاب شاب ال يستحق اآلن هذه الطبقة،
واهللا هو فوق هذه الدرجة وهو حمدث جيد، هذه عبارة ( امسه مع املبتدئني، فقال شيخنا الذهيب

  ).4) (ع املتوسطنييكون م: الذهيب فضحك الوالد، وقال

  ):5( -رمحها اهللا  -الكمـال  زينب بنت –3
كانت من أشهر العاملات واحملدثات يف زماا،  ،املقدسيةبن عبد الرحيم  بنت أمحدهي زينب 

  تزاحم ,الكثريروت  ,خريةوكانت دينة  ،الروايةيف  التفرده ؛الشاممسنده ـوكانت تلقب ب
  عن طريق م احلديث وذلكو أخذ عنها ابن السبكي علو .رأوا عليها كتب األحاديثقالطلبة و   

  أخربتنا زينب ( : ، و نقل عنها الكثري من األحاديث بسندها يف طبقاته قال السماع واملكاتبة
 ------------------------------  

  )457ص  4الكامنة حـ  الدرر -  63ص  10ه يف طبقات الشافعية حـ أنظر ترمجت – 1
  .282 – 280ص  4الذهيب حـ  –تذكرة احلفاظ  – 2
  .399 – 398ص  10حـ  –طبقات الشافعية  – 3
  .399ص  – 10حـ  –الشافعية  طبقات – 4
/  126ص  – 6ابن العماد حـ  –الشذرات /  117ص  2ابن حجر حـ  –ترمجتها يف الدرر الكامنة  أنظر – 5

  .وذكر هذا األخري أا خرجت مشيخة 460ص  4فهرس الفهارس حـ /  126ص  14البداية والنهاية حـ 
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 :-صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة ... بنت كمال
هذا احلديث وغريه مسعه ابن السبكي من  )1) (كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء(

وهذا يدلّ على أا كانت تعقد جمالس للعلم ورواية احلديث، وقد أخذ عنها ابن  ،الشاممسنده 
 –عن أيب هريرة ... كتبت إىل زينب بنت الكمال(السبكي كذلك مراسلة ومكاتبة حيث قال 

إذا صلّت املرأة مخسها وحصنت فرجها : (قال –صلى اهللا عليه وسلم  –أنّ النيب  –رضي اهللا عنه 
  )2()وأطاعت بعلها دخلت يف أي أبواب اجلنة

   

  أعمالــه و أهم تالمـيذه :  المبحث الرابع
  

وعن شيوخه  ،فيهوالنبوغ  ,العلمامسه ونسبه واستعداده لطلب  ؛السبكيابن بف يتعرلاعد ب
أتطرق يف هذا املبحث إىل األعمال والوظائف اليت  .ودمشقالذين أخذ عنهم العلم مبصر 

  .وعن تالمذته الذين خترجوا عليه يف شىت العلوم الشرعية ،العلميةباشرها بعد رحلته 
  

  اليت باشرها يف حيـاتـه  و الوظائف ماملها: مطلب األولـال
  

منها  وجليلة؛وتوىل مهام عظيمة  ،كثريةوظائف  –رمحه اهللا  –لقد شغل ابن السبكي 
  .والتدريس وغريهــا ،والقضاء اإلفتاء

  
  تـوليه منصب الـفتـوى : الفرع األول

  )4( –هللا عليه وسلم صلى ا –قائم يف األمة مقام النيب  )3( الشاطيبيت كما يقول اإلمام إنّ املف
 ------------------------  

  .26ص  – 1حـ  –الطبقات الكربى  أنظر – 1
وقال  1108رقم  356ص  – 2باب ما جاء يف خطبة النكاح حـ  –كتاب النكاح  –احلديث أخرجه الترمذي 

  .هذا حديث حسن صحيح غريب
باب عشرة  –كتاب النكاح  –حيحه احلديث أخرجه ابن حيان يف ص.182ص  – 4حـ  –الطبقات  أنظر – 2

هؤالء هم بعض شيوخ ابن السبكي الذين أخذ عنهم خمتلف العلوم .4163رقم  471ص  – 9الزوجني حـ 
 شيوخه مالزمة كبرية، إالّ أنّ أعظم وأبرز شيخ له هو والده حيث بدا  وخاصة علوم الشريعة، ورغم مالزمته لبعض

  =.هتأثره به كبريا يف خمتلف آراء
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، كثري  ، كبري املوقع اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر(اإلمام النووي يف مقدمة شرح املذهب  الوق
ابن  و). وقائم بفرض الكفاية -صلوات اهللا وسالمه عليهم – وارث األنبياء يت، ألن املف الفضل

 جند مشس ,شيوخهقة ث وحاز ،أقرانهحيث فاق  ،الشرعيةالسبكي بعد حتصيل كبري يف مجيع العلوم 
مل حيصل ابن السبكي لو وتوىل إفتاء دار العدل و .فتاءباإلجييزه ويأذن له  )1( ابن النقيب نالدي

ملا أذن له شيخه ابن النقيب بذلك وقد اعترب  ,مفتياتؤهله على أن يكون  اليت الشروطعلى كلّ 
 :فيها إذ يقول عنه السيوطي كتب مرة ورقة إىل نائب الشام يقول ،جمتهداابن السبكي نفسه 

ويعلق اإلمام   ).2)(أحد أن يرد على هذه الكلمة رال يقد ،اإلطالقوأنا اليوم جمتهد الدنيا على (
ليس , وكالم ابن السبكي عن نفسه) وهو مقبول فيما قال عن نفسه(السيوطي على ذلك بقوله 

و الذي كثرة علمه واجتهاده ومواظبته على طلب كل العلوم ه لب, واالدعاءمن باب االفتخار 
أوصله إىل هذه املرتبة، واالجتهاد الذي ذكره ليس االجتهاد املطلق، بدليل أنه يعترف يف مواضع 

لو قدر (بأن والده أحسن منه علما وأدبا ومل يستطيع أن جيعله إماما جمتهدا بل قال عنه , كثرية
  ).3) (إمام خامس مع األربعة لكان السبكي

  اضـي القضــاةتـوليـه منصـب قـ: الفرع الثاين
إن القضاء مرتبة شريفة، ومرتلة رفيعة، وشروط القضاء معروفة يف الشريعة اإلسالمية، ومقترنة  

ة واالجتهاد بالعلم والعدل، وال جيوز ألحد أن يتوىل هذا املنصب إال إذا كان عاملا بالكتاب والسن
حدثات الدولة العباسية اليت ويعترب لقب قاضي القضاة من مست( ،والورعوالرأي إضافة إىل العدل 

وتعريبه قاضي " موبذان موبذ " اعتمدت يف كثري من إدارا على نظم فارسية، ومنه منصب 
  ).4) (القضاة أو رئيس القضاة

------------------------  
صويل املالكي هـ العالمة الفقيه واأل 790هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب املتوىف عام :الشاطيب – 3= 

  ).331شجرة النور الزكية ص /  50ص  –التنبكيت  –أنظر نيل االبتهاج (صاحب املوافقات واالعتصام 
  .228ص  –الشاطيب  –املوافقات يف أصول الشريعة  – 4
ي من تالميذ النووهـ   745املتوىف يفهو حممد بن أيب بكر بن إبراهيم قاضي القضاة مشس الدين :  ابن النقيب – 1

حـ     –الشافعية الكربى  طبقات - 399ص  – 3 أنظر الدرر حـ. (له ويل القضاء ودرس بالشامية،  وأكثر املالزمني 
  .75 – 74ص  9
  .229 – 228ص  1حـ  –السيوطي  –حسن احملاضرة  – 2
  .372ص  2فهرس الفهارس حـ  – 3
   .33ص  –عصام حممد شبارو  –القضاء والقضاة يف اإلسالم  – 4
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ترب قاضي القضاة مبثابة قاضي الدولة كلّها، ومن سواه من القضاة يف األقاليم واألمصار هم ويع
والذي يعني قاضي القضاة هو اخلليفة، وهذا يف العصر .نواب عنه، وهو املتصرف فيها عزال وتعيينا

ن هو أما يف العصر اململوكي الذي مجدت فيه وظيفة اخلليفة،و أصبح السلطا. األموي والعباسي
ا ترك منصب قاضي القضاة بعد م – رمحه اهللا –وقد توىل ابن السبكي .الذي يعني قاضي القضاة

وقد حصلت له بسبب هذا  .هـ 756بسبب مرضه، وكان ذلك سنة  ,والدههذا املنصب 
علوما  غري أهل هلذا املنصب، فهو الذي حصل ومشاكل عويصة، ليس ألنهاملنصب حمن شديدة 

شيوخه منذ صغر باجللوس إىل تعليم احلديث والفقه واإلفتاء، ولكن بسبب  وأجاز له ,كثرية
حيث عزل من منصبه بعد ثالث سنوات ونقل من (الظروف السياسية وكثرة الدسائس حوله 

وأعيد  ,وظائفهألنه أصبح كثري الشكوى وبعد سنة من استقراره مبصر خلع عن  ,مصر إىل دمشق
) رى وسجن، وحصلت له حمنة شديدة ودام سجنه مثانون يومامث عزل مرة أخ ,هئوقضاإىل دمشق 

عند األمري يف هذا األمر عاد ابن  )2(سنوي وبعد احملاكمة وجمالس الصلح وتدخل اإلمام اإل.)1(
وملا عاد إىل مناصبه بعد كلّ الذي حصل له . (هـ 770السبكي إىل وظائفه وكان ذلك عام 

  3).عفا وصفح عمن قام عليه
  

  تـوليـه منصـب التـدريـس: الـثالفـرع الث
  

ولذلك زخر اتمع اإلسـالمي باملدارس واملساجد، وكان  ،أشرفوتعليمه  ،شريفإن العلم 
 ،العلمهم لذلك كانت املدارس واملساجد منارات ومنابر لنشر ئعلى تعليم أبنا نياآلباء حريص

وقد مارس ابن . صالح والورعوكان خيتار للتدريس من بلغ مرتبة عالية من العلم واملعرفة وال
  وجلس إىل حلقات العلم يلقن الطلبة  ,الشريفةهذه الوظيفة  –رمحه اهللا  –السبكي 

  علمه الغزير الذي حصله من كبار علماء غيبل, ومشهورةشىت علوم الشريعة يف مدارس عديدة 
 ---------------------------------  

 –النعيمي  –الدارس يف تاريخ املدارس .  39ص  1ف  – 3حـ  –قريزي امل –أنظر السلوك ملعرفة دول امللوك  – 1
  . 316 – 14حـ  –البداية والنهاية ابن كثري   - 37ص  1حـ 

  يف البداية و النهاية  وقد فصل ابن كثري يف قضية حماكمته ومشاكله مع قاضي القضاة من املذهب احلنبلي واملالكـي 
  سبقت ترمجته - 2
   317ص -14ـج-ابن كثري-نهايةالبداية و ال - 3
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أجاز تاج الدين باإلفتاء ب فابن النقي(النقيب  الذي أجازه للتدريس هو شيخه ابن و. عصره
  ).1) (ره ملا مات ابن النقيب مثاين عشرة سنةوالتدريس وعم

بتخريج , تلك املدارس العامرة واملشهورة يف ذلك الزمان يه, هباواملدارس اليت توىل التدريس 
ومن هذه املدارس، دار احلديث ,العلومر الفقهاء واحملدثني والقضاة والعلماء يف خمتلف أشه

) أي والده(شغر مرة مكان بدار احلديث األشرفية، فرتلين فيه (إذ قال يف الطبقات  )2(األشرفية 
فعجبت من ذلك، فإنه كان ال يرى ترتيل أوالده يف املدارس، وها أنا مل آل يف عمري فقاهة يف 

كما ).3) (دار احلديث وإعادة إال عند شيخ الوالد، إنما كان يؤخرنا إىل وقت استحقاق التدريس
بعدما جلس للتدريس هبا أبوه مث أخوه هباء الدين، ويف سنة  )4(درس باملدرسة العادلية الكربى 

شق وهي أول مدرسة بنيت بدم )6(رسة األمينية دوامل )5(اغية هـ درس باملدرسة الدم 745
  .بكي التدريس هباتوىل ابن الس هـ، 763ة للشافعية ويف سن

وملّا حضر للتدريس هبا، اجتمع هبا لسماع درسه خلق كثري من العلماء (... قال ابن كثري 
-  بقولهابتدأ  ,هؤالءوالدرس الّذي ألقاه على , واألمراء والفقهاء والعامة، وكان الدرس حافال

  )7) (ِهلضفَ نم هاللَّ ماهتآا ى ملَع اسالن ونَدسحي مأَ( - تعاىل
  
  

  .221ص  6حـ  –الشذرات /  40ص  – 2حـ  –أنظر الدرر الكامنة   –1
تقع هذه املدرسة جوار باب القلعة الشريف بدمشق درس هبا علماء كثريون، وأملوا به احلديث،  :األشرفيةدار احلديث  - 2 

أنظر الدارس يف تاريخ . (امة املقدسي والفارقي وابن الوكيل والزملكاين واملزي وغريهممنهم ابن الصالح والنووي، وأبو ش
  ).37 – 19ص  1حـ  –النعيمي  –املدارس 

  .7ص  1حـ  –الطبقات  – 3
الكربى وقد أنشأها نور الدين حممود الزنكي مث بين بعضها امللك العادل وتويف فأكملها ولده امللك  العادليةاملدرسة  – 4
  ).366 – 359ص  – 1انظر الدارس حـ . (ملعظم وأوقف عليها أوقافاا

قال ابن كثري كان شجاع حممود املعروف بابن دماغ من أصدقاء امللك العادل، يضحكه ويدخل : الدماغيةاملدرسة  – 5
ية ووفقت عليها عليه فحصل أمواال كثرية، كانت داره داخل باب الفرح، فجعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية واحلنف

  ).236ص  – 1انظر الدارس يف تاريخ املدارس حـ . (أوقافا
وقيل أا أول مدرسة . تقع قبل باب الزيادة من أبواب اجلامع األموي املسمى قدميا بباب الساعات األمينيةاملدرسة  – 6

-177ص-1ح –ريخ املدارس أنظر الدارس يف تا. (بنيت للشافعية توىل التدريس هبا وإمالء احلديث علماء كثريون
  ).211ص-14البداية والنهاية ح/178

  سورة النســاء - 54:  اآلية - 7
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وأتى بأشياء حسنة، وذكر ضربا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة، أخذ ذلك ... ا بعدهاوم
من غري تلعثم وال تلجلج وال تكلف، فأجاد و أفاد، وشكره اخلاصة والعامة، من احلاضرين 

اليت ) 2(كما درس باملدرسة التقوية .)1() م حىت قال بعض األكابر أنه مل يسمع درسا مثلهوغريه
هـ، درس باملدرسة العذراوية  751هـ، ويف عام  744اء أجالء، وكان ذلك عام درس هبا علم

والناصرية ) 5(والغزالية ) 4(ودرس باملدرسة العزيزية . الدين السبكيبعد أخيه مجال ) 3(
  .هـ 762ا عام ليت توىل التدريس هبا )7(واملدرسة املسرورية  ,)6( اجلوانية

وهي كثرية،  ،بدمشق –رمحه اهللا  –هذه باختصار املدارس اليت درس هبا تاج الدين ابن السبكي 
وهذا يدل على الرقي العلمي الذي وصل إليه اتمع اإلسالمي يف ذلك العصر، كما نالحظ 

أما املدارس املالكية واحلنبلية فهي  ،احلنفيةوقليل من املدارس  كثرا،وهيمنة املدارس الشافعية 
ألقى ابن السبكي يف هذه املدارس دروسا وإمالءات يف خمتلف العلوم الشرعية،  وقد .جداقليلة 
وما يالحظ أيضا أنّ هذه املدارس تداولت عليها عائلة ...هديث، التفسري، الفقه، أصول الفقاحل

  ,املدارس العامرةليس أول من توىل التدريس هبذه  ع أفرادها ، فتاج الدينالسبكي ، جبمي
-------------------------  

  .282 – 291ص  – 14حـ  –ابن كثري  -أنظر البداية و النهاية   –1
الء منهم هـ، وتوىل التدريس هبما علماء أج 574هي من أجل املدارس بناها بدمشق امللك املظفر عمر شاهنشاه عام  – 2

  ).223 – 216ص  1حـ  –الدارس يف تاريخ املدارس . ( ابن عساكر وابن زكي وقاضي شهبة
وهي وقف على الشافعية واحلنفية قال ابن شداد هي مدرسة أنشأا الست عذراء بنت أخي صالح : العذراويةاملدرسة  – 3

  ).378 – 373ص  1حـ  –ارس الد.(داخل باب النصر، درس هبا علماء أجالء , الدين يوسف بن أيوب
ودرس هبا .  لصيقة باجلامع األموي إىل جانب الكالسة وبناها امللك العزيز عثمان بن صالح الدين : العزيزيةاملدرسة  – 4

حـ  –الدارس يف تاريخ املدارس ... (سيف الدين اآلمدي ومجال الدين العرشاين وحمي الدين ابن زكي وأخوه كمال الدين
  ).394 – 382ص  1
ألنه نزل بالزاوية املوجودة للمدرسة واخلاصة بالصوفية،  - رمحه اهللا–تنسب إىل أيب حامد الغزايل  :الغزاليةاملدرسة  – 5

ودرس هبا عدد كبري من العلماء الذين دخلوا دمشق ومنهم الزجناين والعز بن عبد السالم وجالل الدين القزويين وابن مجلة 
  ).414 – 413ص  1حـ  –لدارس يف تاريخ املدارس انظر ا. (والسبكي وأوالده

تقع داخل باب الفراديس مشايل اجلامع األموي أنشأها امللك الناصر يوسف بن صالح الدين :اجلوانية  الناصريةاملدرسة  – 6
انـظر الـدارس يف .  (هـ، ودرس هبا عـدد كبـري مـن الـعلماء 653يوسف بن أيوب وفرغ من عمارا أواخر 

  ).463 – 459ص  1حـ  –النعيمي  –ريـخ املدارس تـا
أنشأها الطواشي مشس الدين خواص بن مسرور، وكان من خدام اخللفاء املصريني، توىل التدريس هبا تاج الدين  – 7

  ).458 – 455ص  – 1أنظر الدارس يف تاريخ املدارس حـ ... (املراكشي والسبكي وغريمها
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وملّا عزل عن مناصبه يف . (أو مجال الدين, حد إخوته هباء الدينأو أ ,أباهبل كان إما أن خيلف 
توىل كذلك التدريس ببعض  ,الديناستقر يف وظائف أخيه هباء  ث، حيالقاهرةورحل إىل  ,دمشق

  ).1(مدارسها 
مل يكن مستقرا يف وظائفه سواء يف وظيفة القضاء أو يف وظيفة التدريس، ففي القضاء  إنّ السبكي
  . هـ أي مدة مخس عشرة سنة 771هـ إىل أنّ مات عام  756ه عام الذي توال

ويف وظيفة التدريس . أربع مرات، وحوكم وسجن وابتلي بل عزل ,متواصلةمل تكن هذه املدة 
هبا، بل كان يدرس مبدرسة فترة واستقر للتدريس  ,مدارسأو جمموعة  ,مدرسةجنده مل يالزم 

كما توىل  أخرى،لينتقل هو إىل مدرسة  هبا،توىل التدريس في ،العلماءفيأيت عامل من , يزةوج
مل يستقر يف كلتا الوظيفتني اهلامتني اللّتني توالمها ومها فهو.واحدةريس بعدة مدارس يف فترة التد

ابن س هبا ومن املدارس اليت در... ضطرباتبسبب كثرة اال, مبصر أو بالشام ،والتدريسالقضاء 
واملدرسة  ,والشيخوية ,اخلاتكاه و ,املنصوريةاملدرسة  )2(يزي ملقرالسبكي مبصر وذكرها ا

  .العدلالناصرية جبوار قبة اإلمام الشافعي وإفتاء دار 
  

  أهم تـالمــذتــه :  المطلب الثـاني
  

نبغ يف العلم وألف وشغل مناصب كثرية، منها  –رمحه اهللا  –مما سبق ذكره سبق أن ابن السبكي 
كثرية ومساجد عديدة، وهذا من شأنه أن جيعلنا نتيقن من أن عدد  جلوسه للتدريس يف مدارس

بل أشهرهم ومن نبغ منهم  ،بعضهمإال أنين سأذكر  ،يعدونتالميذ ابن السبكي ال حيصون و ال 
  :مة وهيف العلم واملعرف

  : )3( شـرف الـدين الـغـزي – 1
  ، بدمشق  هـ 740م وهو عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي شرف الدين الشافعي، ولد عا 

 -------------------  
  .75 – 74ص  – 1ف  – 3حـ  –املقريزي  –السلوك  – 1
  75ص  -3ـج -نفس املرجع   - 2
ابن  –البداية والنهاية    – 360ص  – 6حـ  –الشذرات /  515ص  1حـ  –الشوكاين  –أنظر البدر الطالع  – 3

  316ص  – 14حـ  –كثري 

  ، ودرس باجلامع األموي وأفىت وصنف كتبا اج الدين ابن السبكيها، والزم تئفأخذ من علما
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الزيادات مع  واختصر الروضة ،والصغريالشرح الكبري واملتوسط  ،املنهاجشرح  :منهامة قي
وحضر  ،يالزمه لقد كان الغزي حيب شيخه تاج الدين كثريا و... نويسمهمات اإل واختصر
ها واعترب التهم املوجهة لشيخه ما هي إالّ عداوة يكن. نهووقف جبانبه يف حمنته ودافع ع ,حماكمته
  .هـ 799 سنة –رمحه اهللا  – تويف .له -خصماؤه- القضاة 

  
  ):1( أبو الفدا القلقشندي املصري األصل املقدسي – 2
هو حممد بن إمساعيل بن علي بن احلسن أيب عبد اهللا بن التقي أيب الفدا القلقشندي املصري  

ين السبكي وغريه دال هـ، رحل إىل القاهرة فلقي هباء 746الشافعي، ولد عام األصل املقدسي 
ن فأقبل عليه جدا والزمه، حبيث كان ينام معه، يها مث سافر إىل الشام، فلقي تاج الدئمن علما

 تويف سنةكما صار شيخ بيت املقدس يف الفقه وعليه مدار الفتوى , وأذن له يف اإلفتاء والتدريس
  ).هـ 809

  
  )2( :بـرهان الـدين الـمـقدسي – 3
وهو إبراهيم بن أمحد بن حممد احملدث برهان الدين أبو إسحاق بن احلافظ الشهاب أيب حممود  

من شيوخ بلده والقادمني إليها و  هفأمسع, أبوههـ، اعتىن به  753املقدسي الشافعي ولد عام 
باحلافظ ووصف  ولقب ,الفقهمع يف أصول منهم تاج الدين ابن السبكي ومما مسعه عليه مجع اجلوا

   .دسبالق هـ، 819 سنة –رمحه اهللا  –باإلمام املسند املكثر احملدث، تويف 
   

  : )3(النـور أبو احلسن األدسـي مث الـمـصري الشافعي  -  4
وهو أمحد بن أيب بكر بن أمحد وقيل عبد اهللا واألول أصح أبو احلسن األدسي مث املصري  

  والزمه وأخذ عنه مصنفاته، ,األصول ذّ على تاج الدين ابن السبكي يف الفقه والشافعي تتلم
 -----------------------------     

  .137ص  – 7 –السخاوي  –الالمع بأعيان القرن التاسع  يف الضوءترمجته  أنظر – 1
  .137ص  – 7 –السخاوي  –أنظر الضوء الالمع بأعيان القرن التاسع  – 2
  .22ص  – 1حـ  –لضوء الالمع ا أنظر – 3
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وأذن له يف إقراء مجع , مجع اجلوامع حتقيقا وكذا كثريا من منع املوانع والتنبيه واملنهاج والتسهيل
ه والتفسري وآداب كان علي بن أمحد عاملا يف الفق. ه، وأنه مل يأذن ألحد يف ذلك قبلاجلوامع

فىت وأعاد وشارك يف الفنون وانتفع به أهل أنه نبه وشغل وأفاد ودرس وأ(: ابن حجرالصوفية قال 
  ).1( هـ 813 سنة –رمحه اهللا  –تويف ) مصر كثريا مع دين متني وسكون وتقشف

  

  )2(: ابـن جـمـاعة الشـافعي - 5
اجلامع ألشتات العلوم ولد عام   ,الشافعيوهو حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز بن مجاعة الفقيه 

السبكي منهم ابن خلدون وتاج الدين ابن  ,عصرهكبري من علماء أخذ العلم عن عدد  هـ، 759
 ,والتفسري ,الفقهوحكى أنه أعرف بثالثني علما واشتهر يف علوم  .عصرهله علماء  وأجاز

وتتلمذ عليه  .والتشريح  ,والكيمياء ,واخلالفواجلدل  ,الدينوأصول  ,الفقهوأصول  ,واحلديث
 عليه،شرح مجع اجلوامع مع النكت ,  عديدة منها مؤلفات له .أشهر علماء عصره منهم ابن حجر

 .األصولحاشية على شرح البيضاوي كلّها يف ) 3( وثالث نكت على خمتصر ابن احلاجب
 –رمحه اهللا - تويف  .الطبواألنوار يف الطب واجلامع يف  ،احلديثوشرح منهل الراوي يف علوم 

  .هـ 819سنة 
  

  ومصنفاتـه مكانتـه العلميـة: المبحث الخامس
  

 ،قصرهاولكن حياته على  ,سنةوأربعني  اإالّ أربع –رمحه اهللا  –مل يعش تاج الدين ابن السبكي 
   موشاملة لكلّ الفنون والعلو ,ممتدةكانت براعته العلمية  ،كبريكانت مليئة وحافلة بثراء علمي 

----------------------  
  .164 – 163ص  – 5حـ  –نفس املرجع  – 1
بغية الوعاة يف طبقات  - 139ص  - 7ـ ح –الشذرات  - 171ص  7 ـح –وء الالمع يف أعيان القرن التاسع الض - 2

       - م  1964 – 1ط  –مطبعة عيسى البايب احلليب  - حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  –اإلمام السيوطي  –اللغويني و النحاة 
   25ص 
هـ وهو فقيه أصويل 646بن أيب بكر الدوين مث املصري املتوىف سنة هو أبو عمر مجال الدين عثمان :  احلاجب بنا-3

الديباج املذهب يف أنظر ترمجته يف (صول ومنتهى السؤل األمالكي له مصنفات منها الكافية واملختصر يف الفقه واملختصر يف 
شجرة النور الزكية يف  – 235ص  - التراث العريب  دار -حتقيق حممد األمحدي أبو النور- ابن فرحون - معرفة أعيان املذهب

   234هـ ص 1332- 2ط -بريوت  - دار الكتاب العريب  –  ابن خملوف -طبقات املالكية 
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حصل فنونا (حىت قال فيه ابن العماد احلنبلي .  وحديثا وأصوال وتارخيا ولغة وشعرا افقه, الشرعية
وشارك يف العربية، وكان من العلم ومن الفقه واألصول وكان ماهرا يف واحلديث واألدب، وبرع 

جنان وذكاء مفرط وذهن  ةاءرله يد يف النظم والشعر، جيد البديهة، ذا بالغة وطالقة لسان وج
  ). 1) (وقاد

 ما والتدريسوهذه املكانة العلمية العالية مكنته من اعتالء مناصب علمية شريفة كالفتوى والقضاء 
 –رمحه اهللا  –لفنون حىت قال عنه ابن حجر مكنته من تأليف مصنفات كثرية يف شىت العلوم وا

  ).2) (يف حياته وبعد موته توانتشر, عليهوقد صنف تصانيف كثرية جدا على صغر سنة قرأت (
  

  مـكـانـتـه العلميــة : المطلب األول 
  

فمعظم العلماء نبغوا يف علوم , لقد سبق ذكر أنّ عصر ابن السبكي كان يتميز بعصر املوسوعات 
،  ، املؤرخ ، األصويل يس يف علم واحد وكان تاج الدين ال خيتلف عنهم فهو الفقيهول ,شىت 
  ... املصلح  ,، األديب  احملدث

  

  تاج الـدين ابـن السـبكـي الفـقـيـه : الفرع األول
  

وحرص الناس على تعلمه وتعليمه، وال غرابة ,ظى مبكانة عالية يف ذلك الوقت لقد كان الفقه حي
الدين السبكي على تعليم ابنه الفقه منذ الصغر، ويرسله إىل كبار العلماء والفقهاء أن حيرص تقي 

, اء تالنقيب باإلف فقد أجاز له ابن(وهو دون العشرين ,ليأخذ عنهم، ويتخرج عليهم فقيها ومفتيا 
وألف يف ,  ونال منصب قاضي القضاة ,فتاء والقضاء وتصدر جمالس اال) وهو دون العشرين

, ، يرجح بني اآلراء  مجع فتاوى والده وضمن كتابه الطبقات الكربى مسائل فقهية كثريةالفقه، و
واملأخذ ال يكون  فإذا مل يعرف علم اخلال(: ويضع القواعد اليت جيب توفرها يف الفقيه فيقول 

  ,حميطا أو حامل فقه إىل غريه  وإمنا يكون رجال ناقال, فقيها إىل أن يلج اجلمل يف سم اخلياط
- --------------------------  
  .221ص  6حـ  –ابن العماد  –شذرات الذهب  أنظر – 1
  .428ص  – 2حـ  –الدرر الكامنة  أنظر – 2



 65

وال إحلاق شاهد بغائب، وما قياس مستقبل حباضر  وال, موجودث ال قدرة له على ختريج حاد
شافعي من خالل مصنفاته فابن السبكي فقيه شافعي خدم املذهب ال .)1( ...)أسرع اخلطأ إليه

  .يفتاويه يف الفقه الشافع و الكثرية اليت ضمنها آراؤه
  

  تاج الـّدين بن السبكي األصـولـي : الفـرع الثـانـي
  

ال ميكن أن يشتغل عامل بالفقه واحلديث وغريه، دون أن يهتم بعلم أصول الفقه، الذين هو مناط 
 علم أصول الفقه، وأخذ هذا العلم عن أبيه ونبغ ابن السبكي يف. الفتوى والقضاء واالجتهاد

،  العلم عظيم اهتمامه اهلذ وأعطى, وصنف كتبا  او اختصر كتبفقد شرح كتبا، , وشيوخ عصره
فإن العامل إن امتد باعه واشتد يف ميادين اجلدل دفاعه، واشتد ساعده، (: قال  ىتح ، وجلّ وقته

فعه قاصر على مدة حياته، ما مل يصنف كتابا ، فنهحىت خرق به كل باب سد بابه وأحكم امتناع
 ..., خيلد بعده، أو يورث علما ينقله عنه تلميذ إذ أوجد الناس فقده أو تدي به فئة مات عنها

 لذلك ال خيلو لنا ،أحياناأدومها إذا مات  ألنه أطوهلا زمانا و ،امكانإن التصنيف ألرفعها  يولعمر
و وال خيل ،التأليفال خيلو لنا زمن إال وقد تقلد عقده جواهر وقت مير بنا خاليا عن التصنيف، و
وقال يف شأن كتابه مجع  ).2(ها القلم بالترتيب والترصيف علينا الدهر ساعة فراغ إال ويعمل في

ى، ومل ألف غري ملب لوكان مما دعوت اجلف( اجلوامع الذي أخذ منه وقتا طويال وجهدا كبريا 
وحشدت فيه فكري حىت فاض على اإلناء، وناداه ... مساء التحقيق يبادر ويسارع، ورقيت به إىل

طويت فكري فيه على مهة سائر، يف نشر العلم سريا حديثا ومألت ... مجع اجلوامع" لسان الفكر 
فأمي اهللا لقد ... داري منه مبسودات أرى قدميها لكثرة ما أعلوه حديثا، وشغلته أو شغلت نفسي

مداد ـما كاد يستفرغ ال ,وأفكاري ,أقالميت الفراغ، وأخذ من استوعب مين كثريا من أوقا
  )3() الدماغ

  فالسهر حليفه، واملراجع  ،بنهاره صل ليلهوو ،جهدهاألصول قصارى  يف تصنيفاليف لقد بذل 
 -----------------------          

  .75ص  –مبيد النقم النعم و معيد – 1
 - ىرالق أمجامعة رسالة دكتوراه  –حتقيق سعيد بن علي حممد احلمريي  –لسبكي ابن ا –منع املوانع عن مجع اجلوامع – 2

  83ص - 1ط  –بريوت  –دار البشائر 
  .84ص  –نفس املرجع  – 3
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و بدأ التصنيف .بعلمهمنه على أن ينتفع  اوحرص ,والتأليفبفضل التصنيف منه وذلك إميانا  ،قبلته
 ومها املنهاج للبيضاوي واملختصر البن احلاجب  الوقت مشهورين يف ذلكبشرح كتابني خمتصرين 

قال يف و ،الفقهيف أصول  يف شرح املنهاج اإلاجوهو  ,أكملهمث  والده،دأ بشرح املنهاج فقد ب
) مث أعرض عنه فأكملته أنا ،  عمل منه قطعة يسرية فانتهى إىل مسألة مقدمة الواجب(: الطبقات 

) عن خمتصر ابن احلاجب احلاجب رفع(اه ومس ,املالكيب مث شرح خمتصر املنتهى البن احلاج).1(
إذ  هو، خرهآوذكر يف الطبقات أن والده بدأ بشرح املختصر مث مل يكمله، وشرحه من أوله إىل 

وأنا مل أقف على ... رفع احلاجب على خمتصر ابن احلاجب، بدأ فيه فعمل قليال من أوله(يقول 
سة واحدة، وقد ومست أن شرحي على املختصر هبذا االسم لكن يلغين أا حنو كرا ،القطعةهذه 

مصنف له  خامسو وتوشيح التصحيح التعليقةكتاب . )2) ( -رضي اهللا عنه -تربكا بصنع الوالد 
" مث صنف كتاب  –والذي هو حمل هذه الدراسة  –" يف أصول الفقه  اجلوامع مجع" هو كتاب 
ن رد وتوضيح لبعض األسئلة اليت وردت عليه عن وهو عبارة ع" عن مجع اجلوامع  منع املوانع

حمقّق النصف األول من كتاب رفع  )3(واد عبد اجل ابوقد اعترب الدكتور دي. اجلوامع مجعكتاب 
أجوبة ابن السبكي عن أسئلة (البن السبكي كتابا خامسا يف أصول الفقه بعنوان  احلاجب أنّ

كتاب منع املوانع  بل هو جزء من ,س بكتاب مستقل واحلقيقة أنّ هذا لي ,) السيد أمحد اخلرساين
وهذه أسئلة أخرى على مجع اجلوامع بعث هبا إىل (:منع املوانع  قال يف مقدمةإذ ال ينفصل عنه ؛ 

، حني ورد علينا من  -نفع اهللا به -الشيخ اإلمام العامل السيد الشريف أمحد بن عبد اهللا اخلرساين 
 أرسل إيل جبواب اجلواب معترفا بصحة بعضها منازعا يف بعض مدينة حلب وأرسلت له جواهبا مث

لقد نبغ ابن السبكي يف  . )وإن حكيت املراسالت الثالث بلفظها طال ولكين اختصر مستوعبا
كما أنه ضمن  ،ذلكومؤلفاته السابقة الذكر تدل على  ،وحتقيقاعلم أصول الفقه تأليفا وتدريسا 
و خاصة كتابه طبقات  ,ةاألصوليريها الكثري من املسائل وغكتبه األخرى يف الفقه والتراجم 

  .الكربىالشافعية 
---------------------------------------  

  .207ص  – 10حـ  –الطبقات الكربى  – 1
  .208 – 207ص  – 10نفس املرجع حـ  – 2
دكتور دياب عبد اجلواد وهو رفع احلاجب يف شرح خمتصر ابن احلاجب البن السبكي حقق النصف األول منه ال – 3

  وقد أطلعت على هذه الرسالة -م1987سنة  -كلية الشريعة–موضوع رسالة الدكتورة اليت قدمها جلامعة األزهر 
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  ابـن الـسـبكي احملـدث : الفـرع الثـالـث
ومجعا , حظي علم احلديث يف عصر ابن السبكي مبكانة عالية واهتمام كبري، رواية وحتصيال

اهتم ابن  دوق, احلديثر يف هذا العصر حفاظ كثريون، وكثر احملدثون وحلقات علم وظه ,ونقدا
تدريسا وإلقاء، وكان له احلظ األوفر يف  مث, وحتصيالدراسة , السبكي كأهل عصره بعلم احلديث

   :عنهمحتصيل علم احلديث، ألنه جلس إىل كبار احلفاظ واحملدثني يف عصره، الذين قال 
ى أربعة حفاظ بينهم عموم وخصوص املزي والربزايل والذهيب والشيخ الوالد و اشتمل عصرنا عل(

وقد أخذ تاج الدين احلديث عن ثالثتهم والده واملزي  ).1...) (ال خامس هلم يف عصرهم
مهر يف فن إنّ ابن السبكي (قال ابن حجر . هذا األخري الذي كان حجة يف احلديث, والذهيب

واإلمام  )2() و من الطبقات تعرف مكانته يف احلديث ...ملفيدة الكثريةاحلديث ومجع فيه ااميع ا
فقال له شيخنا الذهيب، واهللا هو فوق هذه (... الذهيب شهد لإلمام ابن السبكي بأنه حمدث جيد 
كما شهد له شيخه الذهيب دائما بالسبق ).3...)(الدرجة وهو حمدث جيد، وهذه عبارة الذهيب

  يف كتابه املعجم املختص الذي ترجم فيه للمحدثني واألعيان يف عصره، فقال يف العلم واالجتهاد
وقال  )4)( و نسخها و أرجو أن يتميز يف العلم عين األجزاء  وكتب,  هـ 728ولد سنة ...(

ه كتاب حديث وفقه وتاريخ وأدب، وقد نإابن السبكي عن كتابه طبقات الشافعية الكربى، 
صلى اهللا عليه  –يث، وأسند بعض األحاديث منه إىل املترجم له إىل النيب ضمنه أراء كثرية يف احلد

صلى اهللا عليه -أعملنا جهدنا يف ختريج حديثه مسندا منا إليه ومنه إىل النيب ( :إذ يقول –وسلّم 
  .)5( )-وسلم

قات بواملتتبع لكتابه الط ,السبكي كان حمدثا حقا  ابن، جند أنّ  أقوال شيوخه فمن خالل كتبه و
، معرفا هبم إىل أن يصل  ده يورد سند احلديث مسلسال برجالهجن, واألحاديث اليت أوردها فيه 

   نا أحوال الرجال الرواة من ثقة وضبطمبي   – صلى اهللا عليه وسلم  –إىل الرسول 
 -----------------------------  

  154ص  –ابن العماد  –شذرات الذهب  – 33ص  -1ـ ج - طبقات الشافعية -1
  40ص-3ح-الدرر الكامنة -  2
  256ص  – 10حـ  –طبقات الشافعية الكربى  –3
   210ص  - م1990-1ط –دار الكتب العلمية -حتقيق روحية عبد الرمحان البسيوين -الذهيب – املختص املعجم -  4
  25-5ص -1–طبقات الشافعية  - 5
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ب على احلديث مبينا رأيه فيه ودرجته ، مث يعق يورد املنت مبينا معناه واالختالف الوارد فيهكما 
وقد يكون منت احلديث سطرا أو سطرين، ولكن الكالم .  بعد أن يورد أقوال العلماء الثقات فيه

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا (مثل حديث  .عن احلديث يتجاوز عشرات الصفحات
كما يصرح بأنه حمدث .)2(صفحة 20فقد ذكر رواياته وأقوال العلماء فيه يف  )1) (أقطع

, هذا ما شاهدته وأبصرته ويل يف القضاء سنني عديدة (... وللمحدث مسؤولية كبرية، إذ يقول 
لقد جعلين اهللا .  وال حول وال قوة إالّ باهللا, وقف على حفرة من حفر النار  ئ فليتق اهللا امر
فر النار، وقف عليها احملدثون ، قال ابن دقيق العيد أعراض الناس حفرة من ح قاضيا وحمدثا

  ).3(). واحلكام
  

  كلمـمت ابن السـبكي:  عـرع الرابـالف
مل يكلفنا تاج الدين ابن السبكي عناء البحث والتنقيب بني السطور عرب مؤلفاته، عن عقيدته 

م مجع اجلوامع، معيد النع ،الطبقات ،مؤلفاتهه أفصح عن عقيدته يف إنرائه يف علم الكالم، بل آو
يف كتابه طبقات  )4(خاصة ملا ترجم أليب احلسن األشعري  ,املوضوعوقد فصل يف هذا  .وغريها
وهللا  -والشافعية واملالكية وفضالء احلنابلة  وهؤالء احلنفية(إذ يقول  ؛العقيدةأشعري  هوف. الشافعية
بطريق  –تعاىل  - يف العقائد يد واحدة كلّهم على رأي أهل السنة واجلماعة، ويدينون هللا –احلمد 

باع طويل يف هذا العلم، فهو يطيل القول يف املسألة  وله .- رمحه اهللا –الشيخ أيب احلسن األشعري 
فهو  ،اللونذهب مع بيان الراجح عنده، وكتبه مليئة هبذا املمعقبا على , مبينا ما فيها من مذاهب

   .املواضعيف الكثري من يناقش مشكالت العقيدة، وخالفيات علم الكالم، ومسائل املنطق 
  مجع من كتابه الطبقات كما اختتم كتابه يف اجلزء األول وقد أورد أمهات مسائل علم الكالم

 --------------------------  
وأخرجه أبو داود بلفظ  1رقم 173ص  1ـح –باب ما جاء يف االبتداء حبمد اهللا  –احلديث أخرجه ابن حيان  – 1
  .4840رقم - 626ص  -4حـ  –باب اهلدى يف الكالم / كتاب األدب ) باحلمد فهو أجزمكل كالم مل يبدأ فيه (

  33ص - 1ـج –طبقات الشافعية  - 2
  92ص  –معيد النعم  -  3
  وعامل إمام ـه324هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن موسى األشعري البصري املتوىف سنة  :أبو احلسن األشعري- 4
أنظر ( يف العقائد له مصنفات منها اإلبانة يف أصول الديانة و مقاالت اإلسالميني و غريها الطريقة األشعرية  إليه تنسبو

  ) -347ص  -3ـج- طبقات الشافعية الكربى -384ص  -3جـ  -ترمجته يف وفيات األعيان
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صرح يف كتابه منع املوانع بأنه . مببحث خاص تناول فيه حكم التقليد يف مسائل العقيدة اجلوامع
كما اشتمل  .ذكر علم املنطق يف أصول الفقه كما صنع ابن احلاجب وأبدله بعلم الكالميرد  مل

وذلك يف السؤال الرابع والعشرين وما بعده  ،بالعقيدةسائل املتعلقة املكتابه منع املوانع على بعض 
  .اب العلماء مستدال ومناقشا ومرجححيث بسط تاج الدين القول يف العقائد عارضا ملذاه

  
  ابن السبكي مـؤرخــا: ع الخامسالفر
  

و امتاز عصر ابن  ,الشريعةاليت حيتاجها العامل يف علوم  ,املهمةيعترب علم التاريخ من العلوم 
وأخذ التأليف يف هذا العصر  ،التاريخمشلت خمتلف امليادين مبا فيها , السبكي حبركة علمية كبرية

العلماء يف  ا اهتم هبيتن بني جماالت التاريخ الوم ،كثريةالذي تتداخل فيه علوم  ،املوسوعيالشكل 
هم ومذاهبهم ئودراسة آرا ،والتحليلأي التعرض لتاريخ الرجال بالتعريف  ،التراجمهذا العصر 
يف جمال الترمجة بنصيب كبري، وأثبت بأنه مؤرخ  –رمحه اهللا  –وقد أسهم ابن السبكي . وغريها

ل من أعظم ما دون، فهو يعتين بدقة اخلرب، وحسن التنظيم وتعترب مؤلفاته يف هذا اا ,نظريهيعز 
هم وأفكارهم كلّ حسب ءراآكما يناقش  هلم،اجلوانب املختلفة للمترجم بوالترتيب واإلملام 

  .ذلكوقد أفاده إملامه بعلوم احلديث يف  ,ختصصه
 صف كالّوو .الطبقاتمساها  :عظيمة الفائدة ،القدركتب جليلة  ةيف جمال التراجم ثالثرك وت

  ).  1( )الصغرى الوسطى، ،الكربىالشافعية طبقات ( :منها مبا يناسب حجمها وهي
ومل يكن ابن السبكي أول من ألف يف الطبقات، ولكن جاء كتابه طبقات الشافعية الكربى،  

إحدى املوسوعات العربية املهمة، جيد فيها كل متخصص حاجته، ومل تكن قاصرة على األحداث 
مقدمة  ورتب الطبقات الكربى على ،واألدببل ضمنها الكثري من الفقه واحلديث  ،ةالتارخيي

أما املقدمة فقد استوىف فيها مباحث  ،سنةعالم مائة وسبع طبقات، يترجم يف كلّ طبقة منها أل
  .ـاد الرجال، األدب و الشعر وغريهو نق ,والتعديلعدة، التاريخ، اجلرح 

  
 ----------------------  

البن سبكي ثالث كتب يف طبقات الشافعية الكربى و الوسطى و الصغرى إال أن الكتاب املتداول و املشهور هو كتاب  - 1
  .و سأفصل يف ذلك عند التعرض ملؤلفاته. الطبقات الكربى
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  تاج الدين ابن السبكي مصلحا: الـفرع السادس
  

ومدركا لسر ختلف األمة  ية،الشرع العلوم ما مبعظمملّ –رمحه اهللا  –ابن السبكي لقد كان 
وحاول اإلصالح وتغيري املنكر، والنصح لكل فئات اتمع  ،هباوانتشار الفساد  ،اإلسالمية

وهو ) معيد النعم ومبيد النقم(فأخرج يف آخر حياته للناس كتابا مهما بعنوان  .حكاما وحمكومني
لتحليل لكلّ طبقات األمة تعرض فيه بالنقد وا والقيمة،كبري الفائدة  احلجم،كتاب صغري 
يف  مسألة،عشرة ومائة  تاوفيه اثن وفشلها،حمددا لكل طبقة واجباا وأسباب جناحها , اإلسالمية

بادئا بالسلطان واملناصب السلطانية والعسكرية متدرجا إىل كلّ  والسلطان،شؤون الرعية 
وكما يدل عنوان الكتاب  (...:النحالوييقول الدكتور عبد الرمحن  .ةواخلاصالوظائف العامة 

على األساليب اليت يراها املؤلف إلعادة النعمة، إذا فقدت واختذ  - أي معيد النعم ومبيد النقم  –
ويؤدي حق  ،عليهخالصة أن يقوم كل إنسان مبا جيب ... لنفسه أسلوبا تربويا ومقياسا شرعيا

ته بأحوال عصره، وقد أعانه على هذا سعة فقهه، وخرب... العمل الذي خصصه نفسه به
يف  ومهمتهم الناسوشؤون الدولة، وطبقات الناس فكان كتابه هذا استعراضا لكل طبقات 

فتفرع عن ذلك أساليب  ،الشرعيعصره يف ضوء هذا املبدأ التربوي اإلسالمي، والقياس 
 حضاري وهو إذا –اجتماعي  –كلّ منها يناسب مهنة أو طبقة معينة، فهو كتاب تربوي  .تربوية

إصالحي حيث على األخالق احلميدة العملية يف كل مبدأ  ،تربوي ,أخالقيشئت أيضا كتاب 
يقاظ إأو جمال من ميادين احلياة، ويدعو إىل إصالح اتمع يف كل وظيفة ومهنة معتمدا على 

   ).1...)(الضمائر، ومراقبة اهللا
ر واحملدث والفقيه واألصويل وهم فرق كثرية منهم املفس(قال ابن السبكي يف شأن العلماء مثال 

واملتكلم والنحوي وغريهم، وتتشعب كلّ فرقة من هؤالء شعوبا وقبائل، وجيمع الكلّ أنه حق 
عليهم إرشاد املتعلمني، وإفتاء املستفتني، ونصح الطالبني، وإظهار العلم للسائلني، فمن كتم 

  مبا ال يعتقده يفيت أن(ن وخصص مثاال للمفيت وحذره م). 2(علما أجلمه اهللا بلجام من نار 
 -----------------------   

بن جتماعي والسياسي من خالل املبادئ واالجتاهات التربوية عند تاج الدين واال التربوي صالحالاكتاب  – 1
 – 3ط  –بريوت  –املكتب اإلسالمي  –عبد الرمحن النحالوي  –دراسة تربوية حتليلية موضوعية  –السبكي 
  .15ص  – 1988

  67ص –بن السبكي  –معيد النعم ومبيد النغم   – 2
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 يرخص فيه مل يرخص لبعض األمراء ما(بغية الترخيص والتسهيل، ومن أن ) 1) (مما يف املذاهب
من عالمات اخلذالن واالستهانة بدين (ألن تتبع الرخص وختصيص األمراء هبا ) 2)(لعموم اخللق

). 3)(يبة مسقط ألهبة الشرع مفسد لنظام الديناهللا، وما هذا املفيت إال ضال خارق حلجاب اهل
وأالّ يقصدوا بالعلم الرياء واملباهاة والسمعة وال جعله سبيال إىل (...  :وقال يف شأن طلبة العلم

 ,الدنيافمن ال يعلم حقارة ... فأقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها... الدنيا
ومن ال  ,لهفكيف يكون يف العلماء من ال عقل  ،العقلفاسد وامتزاج لذاا باهلموم  ,وكدورا

ف يكون من العلماء من ال إميان يفك, ال إميان له , فهو كافر  ,ودوامهايعلم عظم أمر اآلخرة 
  .)4(...)والترقي إىل جوار املأل األعلى –تعاىل  –فينبغي أن يقصد بالعلم وجه اهللا  ! له ؟

وبالنصح والترغيب تارة أخرى لكل  ،تارةد الالذع والترهيب هذا وقد تعرض ابن السبكي بالنق
 ,دثنيحمأو   ,فقهاءأو  ,مفتنيسواء كانوا  وعلماء؛ ،وأمراء ,وسالطني ,خلفاءفئات اتمع من 

وأرباب  ,التجارإىل  ،الفالحنيإىل  , من طالب العلم ,العواموكذلك  ،قضاةأو  ,مؤرخنيأو 
 ,النجاحوإبراز أسباب عدم  ,والنقد ,بالتحليلعندها  إال وقف ,طائفةفلم يترك  ,احلرف

وشكر  ,التقوىاآلفات هو  وعالج تربوي لكلّ ,دواءوأهم  ,الدواءمبديا هلا  والتوفيق يف عملها
  .-تعاىل -هللا والقصد نية إخالص الو ,العملإتقان  و ,النعم

  
  ابـن السبكي و إسهاماته األدبية : الفرع السابع

  
  أنه ذو بالغة  أكادميية؛ اأو أحباث ,دراساتأو كتبوا عنه  ,السبكيبن ترمجوا الالذين  يتفق كلّ

رصينة مشتملة على حمسنات  هفعبارات ،راقومنطق  ،رائعوتتميز عباراته بأسلوب  ,فصاحةو 
  .هبوصور بيانية سيما يف خطب كت ,بديعية

  واحلديث مبسائله  ,ناظراتهمباليت مل يشغلها الفقه  ,ويف كتابه الطبقات تربز شخصيته األدبية
 ------------------ -----  

  102ص  –نفس املرجع  – 1
  .102ص  –نفس املرجع  – 2
  68 – 67ص -املرجع  نفس – 3
  87ص  –معيد النعم  أنظر - 4
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.  والشعر والعروض ,والبالغة ,والصرف ,النحووما يتصل به من مسائل  ,وقضاياهعن األدب 
  :فيقول ,األدبالذي حبب له  ويذكر بأن صديقه الصفدي هو

بيك الصفدي أديب عصره حيث كنت أصحبه من اأي خليل بن -كانت بيين وبينه صداقة ( 
يك من ركدون سن البلوغ، وكان يكاتبين وأكاتبه وبه رغبت يف األدب، فرمبا وقع يل شعر 

  ).1()فكتبه هو مين إذ ذاكبيان نظم الص
ن الطبقات تتجلى موهبته األدبية يف الذوق م) (2(قال الدكتور عوض حممد أمحد كركي 

فيه قلق وال  سجعه حلو ال ،والتعقيد ,النقدتميز بالسالسة خال من يأسلوبه  ،واإلنشاءوالنقد 
منه  هوكثرة حمفوظ,الشعورطالعه على اومها يدل على سعة  ،سرييبين عن نفسه يف  ،استكراه
اقتباساته اليت نثرها من خالل رسائله و ،كتابهستشهادات الشعرية اليت وسع هبا اال كثرة

  ).3(...)وترمجاته
  

  مصـنـفـاتــه : الـمـطـلـب الثـانـي
  

إالّ أنّ وقته كان مستغال يف البحث  –رمحه اهللا  –رغم قصر عمر تاج الدين ابن السبكي 
ثارا بديعة نافعة يف خمتلف العلوم النقلية آوترك  ,كثريةفصنف كتبا  ،والتدريسوالتأليف 

وا ؤوكذلك الذين جا ,عاصروهقبوال من العلماء الذين ت وقد القت هذه املصنفا. العقليةو
رزق السعادة يف (نتشارا منقطع النظري حىت قال الشوكاين اقبل وفاته  ,حياتهنتشرت يف او ،بعده

  :يلي ومن هذه اآلثار العلمية القيمة ما ).4)(...تصانيفه وانتشرت يف حياته
  
  -------------------------  
  .6ص   -10حـ  - الطبقات  – 1   

اإلسكندرية،  كي كتابا عن ابن سبكي وهو رسالة ماجستري تقدم هبا إىل جامعةركتب الدكتور عوض حممد أمحد ك – 2
حتت  )من خالل كتابه طبقات الشافعية الكربى األدبية والقضايا السبكي تاج الدين(قسم اللغة العربية وكان عنواا 

م مبكتبة  1998هـ، وطبعت الرسالة سنة  1404وقد كانت املناقشة عام  –ف الدكتور حممد مصطفى هدارة إشرا
  .دار الفتح بقطر

  34نظر كتاب تاج الدين السبكي والقضايا األدبية من خالل كتابه الطبقات الكربى ص أ – 3
  .411ص  –البدر الطالع  – 4
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  مصنفـاتـه في أصـول الفقـه: الفرع األول
  
  )1(  هاج شرح املنهاج للبيضاويـاإلب – 1

  .ابن السبكيبدأه والده ووصل إىل املسألة الرابعة وهي مقدمة يف الواجب وأكمله  بوهو كتا
  رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  – 2

  .م1987يف سنة  زهر كرسائل دكتوراهامعة األحقق من طرف جمموعة من الباحثني جب
حتقيق أمحد عبد العزيز السيد جزء  –جزء القياس  .عطاعبد اجلواد حتقيق دياب : اجلزء األول

 امل ،املفهوم ،املنطوق ,املؤولجزء الظاهر  .حممودحتقيق أمحد خمتار  –العموم واخلصوص
  )2( .عثمانحتقيق عبد الباري  –اجلزء األخري  .ساملحتقيق حممد حممد  ،املبني
  وامع ـمع اجلـوانع عن جـمع الـمن – 3
مجع اجلوامع من  اليت وردت على ,ستفساراتو كتاب رد به مؤلفه عن كل األسئلة واالوه

كان جبامعة األزهر  ن التحقيق األولاق هذا الكتاب مرتوقد حق ,طرف تالمذته وعلماء عصره
أما احملقق  .م 1982عام  لنيل شهادة املاجستري، واليت نوقشت, لباحث عالء الدين حسنل

كلية الشريعة الة دكتوراه جبامعة أم القرى رس، علي حممد العمرييتور سعيد بن الثاين فهو الدك
  .م 1999م والكتاب مطبوع بدار البشائر سنة  1990والدراسات اإلسالمية سنة 

   قةـليـعـتـال – 4
 حتقق سعيد بن علي احلمريي -163وذكره يف كتابه منع املوانع ص  نفسه،نسبه املؤلف إىل 

  ...)يف التعليقة اإلمجاع السكويت ناذكر(وقال  135ص-2 ـرفع احلاجب ج وكذلك يف كتابه
  ول الفقه ـصحيح يف أصـوشيح التـت - 5

  )3(. و صاحب هداية العارفني دون تعليق أيضا , ذكره بروكلمان دون التعليق عليه 
  
  ة هذا الكتاب و يف لقد نسب هذا املصنف إىل املؤلف كل الذين ترمجوا له ونسبه هو إىل نفسه يف مقدم – 1

  من حتقيق شعبان حممد إمساعيل والكتاب مطبوع و .207ص  10الطبقات حـ 
   .عة و القانون جامعة األزهر يو قد اطلعت على هذه النسخ من الرسائل اجلامعية بكلية الشر -2
بدار عامل طبع  - الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و –حقق كتاب رفع احلاجب كذلك الشيخ علي حممد معوض  كما

  م 1999-وىل األطبعة ال - الكتب يف أربع جملدات
  231ص-1جـرفني اهداية الع - 356ص- 6ـج- - بروكلمانكارل –دب العريب تاريخ األ   - 3
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  .عـجوامـمع الـج – 6
 ل فيه يف الفصول و املباحث اآلتيةيفصيكون التس وهذا املصنف هو موضوع هذه الرسالة، و

 
  فقــه ـي الـه فصنفـاتــم: الفرع الثاني

  
  )1(وشيح ـيح التـرشـت – 1

  و صاحب كشف الظنون, و السيوطي يف األشباه و النظائر , السبكي يف الطبقات ذكره 
  )2(تصحيح ـنهاج والـوامل تـنبيـهرشيح على الـالت – 2

  السبكي و السيوطي و حاجي خليفة  ذكره
  قه ـي الفـوزة فـأرج – 3

  ).22الرد على من أخلد إىل األرض ص (م السيوطي يف كتابه أورد منها بعض األبيات اإلما
  .فقهيةـفروع الـظائر يف الـاه والنـاألشب – 4

دار الكتب  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد عوض :حتقيق ,مطبوعوهو 
   م1991- بريوت–العلمية 

  .مناسكـمسالك إىل الـح الـأوض – 5
  .بعنوان أوضح املسالك يف املناسك )3(ظائر وذكره بروكلمان األشباه والنذكره يف مقدمة 

  لب ـلب حـج – 6
وابن السبكي  )5(ذكره بروكلمان  ).4(وهي جواب على أسئلة يف الفقه سأله عنها األذرعي 

  .شرح املنهاج يف مقدمة كتابه اإلهباج
-------------------------  

، كما ذكرمها يف 258ص  10واجلزء  116ص  8بقات حـ ذكر هـذين الكتابني املؤلف يف كتابه الط-2- 1
   507ص  1حـ  و 399ص  1كشف الظنون حـ 

  .122، 56، 47األشباه والنظائر ص كتابه  كما ذكرمها السيوطي يف
   356ص  6تاريخ األدب العريب جـ - 3
ي راسل ابن السبكي هـ، فقيه شافع 783هو شهاب الذين أمحد بن محدان أبو العباس املتوىف عام :األذرعي – 4

  ).125ص  1نظر الدرر الكامنة حـ أ(باملسائل احللبيات وهي يف جملد 
  358ص  – 6حـ  – بروكلمان كارل -تاريخ األدب العريب  أنظر – 5
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   ازـغـاألل – 7
  .وهي ألغاز يف الفقه ذكره املصنف يف مقدمة كتابه األشباه والنظائر

  .ائضـحليل احلـيني األحكام يف تـتب – 8
  .وابن السبكي يف مقدمة األشباه والنظائر,  357ص  6ذكره بروكلمان حـ 

  .قـاوى دمشـتـف – 9
  .356ص  6ذكره بروكلمان يف تاريخ األدب العريب حـ 

  .توبةـالع ـوبة يف وضـحـع الـرف – 10
  .68ص  2ذكره ابن السبكي يف الطبقات حـ 

  .طاعونـي الـزء فـج – 11
  366ص - 1ج .نونظالذكره حاجي خليفة يف كشف 

  .خالفـصحيح الـرجيح تـت – 12
  .بيت 1600ذكره بروكلمان وقال هو تصحيح لسهو النووي يف كتبه الفقهية وهو يف حنو 

 
  ثمصنفــاتـه فـي الحـديـ: الـفـرع الـثـالـث

  
  يـدينع الـاديث رفـأح – 1

  لنظائروابن السبكي يف مقدمة كتابه األشباه وا,  356ص  6ذكره بروكلمان حـ 
  .تبايعني باخليارـزء من حديث املـج – 2

  .191ص  10ذكره يف كتابه الطبقات حـ 

  .قاعدة يف اجلرح والتعديل – 3
  .وقد حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهو مطبوع

  .كتاب األربعني – 4
  .171ص  – 9ذكره يف الطبقات حـ 

  .ختريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزايل – 5
  .287ص  6طبقات حـ ذكره يف ال
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  مصنفاته في السير والتراجم والتاريخ:  الـفـرع الـرابع
  
  طبقات الشافعية الكربى  – 1

  والدكتور عبد الفتاح حممد  ،الطناجيوحمقق من طرف الدكتور حممود حممد  ,مطبوعوهو 
  م عالترجم يف كل طبقة منها أل ,طبقاتسبع  وتشتمل الطبقات الكربى على مقدمة و .احللو
  .احملمدينمث   ,األمحدينوبدأ يذكر  املعجم،على حروف  تيبهعتمد يف تروا سنة،مائة 

  طبقات الشافعية الوسطى  – 2
 6الشذرات حـ يف ابن العماد /  595ص  1نون حـ ظذكره حاجي خليفة يف كشف ال

، حيث رتب املترمجني على حروف  وقد اتبع نفس املنهج كتابه الطبقات الكربى .222ص
، واكتفى  ، لكنه أغفل الترتيب الزمين للطبقات عجم مع البدء أيضا باألمحدين واحملمدينامل

  .املقدمةهذا ما ذكره حمققا كتاب الطبقات الكربى يف .  بالترتيب على حروف املعجم
  طبقات الشافعية الصغرى  – 3

ص  2 ـنة حمر الكارالديف  ابن حجر/  595ص  1 ـذكره حايب خليفة يف كشف الفنون ح
ستاذ حممد ويرى األ .واتبع فيه نفس املنهج الذي اتبعه يف الطبقات الكربى والوسطى .26

قد تدرج يف وضع طبقاته من  ابن السبكيأنّ  :)البيت السبكي(الصادق حسني يف كتابه 
فهارس دار  الذين وضعوا، وينقض على  ال من املطول إىل املختصر ، املختصر إىل املطول

ختصر الطبقات ا، مث  ختصر الطبقات الوسطى من الكربىاإنّ املؤلف قد  :الكتب قوهلم
  ).1) (الصغرى من الوسطى

  )2(مناقب الشيخ أيب بكر بن القوام  - 4
  368 ص – 6ـ ج –ذكره كارل بروكلمان يف تاريخ األدب 

  
  
  .128ص  -حممد الصادق حسني –البيت السبكي  –1
من الصوفية املعروفني قال عنه ابن السبكي الشيخ ) هـ658 -هـ 584 (ام أبو بكر بن القوام بن علني بن القو – 2

 - 401ص  8نظر الطبقات الكربى حـ أ... (الكرامات امع على علمه ودينه الزاهد العابد، صاحب األحوال و
414.(  
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   مصنفاته في العقائد و الدعوة: الفرع الخامس 
  
   ريديواملاتالسيف املشهور يف شرح عقيدة أيب منصور  –1

 حاجي خليفة يفو. 265ص - 2ـج –الكربى الشافعية ذكره املصنف يف كتابه طبقات 
  .1019ص  2كشف الظنون حـ 

  قصيدة نونية يف العقائد  – 2
أوردها يف كتابه الطبقات  ,األشعرية ذكر فيها مسائل اخلالف يف أصول الدين بني احلنفية و

ويلة عن األشعري ومذهبه وتعاليمه مع ملحق قصيده ط :بروكلمان وقال.  379ص  3حـ 
  .حنيفةعن معارضيه أليب 

  املوحدين ةقواعد الدين وعمد –3
  .369ص  - 6حـ  -يف تاريخ األدب العريب ذكر هذا الكتاب بروكلمان 

  صالة الصوفية  –4
  .يجونشرها تاج الدين امللي ،القاهرةيف  ،هـ764قال بروكلمان ألفها عام 

  عموم الرسالة  الداللة على – 5
  .يف مقدمة اإلهباج ذكره .365ص  – 6كلمان، ح وبره جوابا عن أسئلة أهل طرابلس، ذكر

  أدعية منثورة  – 6
و قد ختم هبا كتابه الطبقات الشافعية الكربى إال أن بروكلمان ذكرها ككتاب مستقل يف 

  .370ص -  6حـ -كتابه تاريخ األدب العريب 
  معيد النعم ومبيد النقم -7

وقد اهتم به عدد من املستشرقني، وطبع   .كتاب مطبوع وحمقق من طرف جمموعة من الباحثني
  .بعناية األستاذ دفيد مهرمان م1908ألول مرة يف لندن سنة 
ب يف علوم الشريعة ومتنوعة تص ,كثريةوهي  ,السبكيابن  هذه هي كتب ومصنفات

 والتصوف ,الكالموعلم  ,لتاريخوا ,والتراجم ,واحلديث ,الفقهوأصول  ,الفقهوخصوصا 
 وقرأها ,املدارسو درسها ابن السبكي يف حلقات العلم بشىت  .حياتهكتبه انتشرت يف  مومعظ
وكانت من طلبة العلم وكذلك من علماء عصره ,استفساراتأرسلوا له أسئلة و  ,اسالن .  
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  ثناء العـلـماء علـيـه ووفـاتــه : الفرع السادس 
  

أو ذكره يف , من ترجم له  كلّو على مصنفاته  –رمحه اهللا  –ن السبكي لقد أثىن على اب
قرأت عليه ,  وقد صنف تصانيف كثرية جدا على صغر سنه(: مصنفاته قال ابن حجر 

 . )2) (أرجو أن يتميز يف العلم. ( عنه شيخه الذهيب وقال )1) (موتهوانتشرت يف حياته وبعد 
وطالوة لسان، عارفا باألمور وانتشرت تصانيفه يف حياته كان ذا بالغة (أيضا وقال ابن حجر 
وقال ). 3)(وكان جوادا مهيبا... وكان جيد البديهة طلق اللّسان... ورزق فيها السعد

أمعن يف طلب احلديث، وكتب األجزاء والطباق حىت مهر وهو شاب مع مالزمته (الشوكاين 
حسن  ،اللسانة وطاله جيد البديهة، طلق كان ذا بالغ... االشتغال بالفقه واألصول والعربية

   .)4( )واملناصب يف الشام ,القضاةانتهيت إليه رياسة ... النظم والنثر
الزم االشتغال بالفنون على أبيه وغريه حىت مهر وهو شاب وصنف كتبا : (وقال السيوطي

الشام مرة ورقة إىل نائب  بكت ،العشرينوألف وهو يف حدود  ،حياتهوانتشرت يف  ،نفيسة
ال يقدر أحد يرد على هذه الكلمة، وهو مقبول  يقول فيها وأنا اليوم جمتهد الدنيا على اإلطالق

   ).5)(فيما قال عنه نفسه
 ، هـ 771ذي احلجة سنة من شهر سابع اليوم يف  –رمحه اهللا  –تويف تاج الدين ابن السبكي 

  .هالذين ترمجوا لباتفاق مجيع 
  
   428 – 427ص  – 2حـ  –درر الكامنة  – 1
  372ص  – 2حـ  –فهرس الفهارس  – 2
      428 – 427ص  2حـ  –الدرر الكامنة  – 3
  41 – 415ص  –البدر الطالع  – 4
  32ص 1ـحسن احملاضرة ج - 5
  
  
  
  



 79

  
  

  لثاين االفصل         
  منهج ابن السبكي يف كتابه مجع اجلوامع 

  
  مبحث األول ـال
  يته و عناية العلماء بهنسبة املخطوط إىل ابن السبكي و أمه 
  مبحث الثاينـال

  منهج ابن السبكي من حيث تأليف الكتاب
  مبحث الثالثـال

  مصادره يف كتابه و كونه مصدرا لغريه
  مبحث الرابعـال
  احمتويات الكتاب و منهج املصنف يف عرضه 
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  منهج ابن السبكي في آتابه جمع الجوامع :يـالفصل الثان
  
وج الطريق الواضح كاملنهج واملنهاج، وأج وضح  الوضوح؛(املنهج بأنه  لقد عرف علماء اللغة 

  ).1) (والنهج هو الطريق أوضحه،وج يل األمر  وأوضح،
استعمال املعلومات، استعماال صحيحا يف ( :فقت كلمة منهج بالبحوث العلمية فأصبحت تعينرأ وقد

وتأييد القضايا  ،التامةوالتزام املوضوعية  ،هلادئةاواملناقشة  ,العرضمتثل يف أسلوب  أسلوب علمي سليم
   .)2( )دون إجحاف أو حتيز ,املقنعةوالشواهد  ,باألمثلةاملعروضة 
إما بكشف احلقيقة عند  العديدة؛هو الطريق الصحيح لفن التنظيم الصحيح سلسلة من األفكار  :واملنهج
وأدوات املنهج كثرية . هذه احلقيقة معروفةحينما تكون ؛ ، وإما بالربهنة عليها لآلخرين  اجلهل هبا
  .وعديدة

ونضرع إليك يف منع : (... إذ قال مجع اجلوامعمنهجه يف مقدمة كتابه  –رمحه اهللا  – السبكيوقد بين ابن 
مبلغ  ,بالقواعد القواطع البالغ من اإلحاطة باألصليني ,  اآليت من فين األصول ,املوانع على إكمال مجع اجلوامع 

وغري حميط يزيده ما يف شرحي على املختصر  ,الوارد من زهاء مائة مصنف منهال يروي  ,اجلد والتشمري ذوي 

احنصر منهجه يف كتابه مجع اجلوامع .  )3 ( )وكتب سبعة,  مع مزيد كثري وينحصر يف مقدمات ,واملنهاج 
   :فيما يلي

  
لسان العرب جـ  -504ص 2التفصيل يف تاج العروس جـأنظر (من فعل ج و هو الطريق الواضح البين  منهج اللغة -1
  )727ص 6
 -  2ط   –ده ج –دار الشروق  –أبو سلمان عبد الوهاب  – كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية – 2

  .147ص  –م  1982
  اجلزائر - املكتبة الوطنية -  1418رقم  - مجع اجلوامع –أنظر اللوحة األوىل من املخطوط  – 3
اعلم أنه لدينا يف أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبري من الفروع : وأورد هذ ا يف كتابه األشباه والنظائر حيث قال 

املخرجة على األصول، من نظرة عرف أنا مل نسبق إليه، ومن أحاط هبا يف كتبنا األربعة وهي شرح املختصر ابن احلاجب 
  ..مجع اجلوامعوشرح منهاج البيضاوي واملختصر املسمى 

 –بريوت  –دار الكتب العلمية  -وعلي حممد عوض –حتقيق عادل أمحد عبد املوجود  –ابن السبكي  – األشباه والنظائر(
  ). 77ص  – 2حـ  –م 1991 – 1ط
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أنه يدلّ من القراءة األوىل للعنوان على  ا، وهذ مجع اجلوامعاختار هلذا الكتاب عنوانا مميزا وهو  –1
  .ئل كثريةمجع فيه مسا

  .مجع يف هذا الكتاب مباحث أصول الفقه وأصول الدين، فهو أحاط باألصليني – 2
  .مصنف فمصادر الكتاب كثرية جدازهاء مائة اعتمد يف تصنيفه هلذا الكتاب على  – 3
  .هذه املصنفات الكثرية والعديدة لعلماء خمتلفي املذاهب و املناهج واملدارس – 4
  .ا هو موجود يف كتابيه رفع احلاجب واإلهباجهذا املصنف خمتصر مل – 5
  .الفقهاءاعتمد طريقة املتأخرين يف أصول الفقه و هي مجع بني املنهج املتكلمني و  – 6
  .قسمه إىل مقدمة وسبعة كتب – 7

ج هواملن ,مصادرهو  ,كثريةو مجعه ملباحث  ,املخطوطيلي تفصيل ملنهجه من تسمية  و فيما
  .الفصليفه و غريها من املباحث اليت يشملها هذا األصويل املتبع يف تصن

  

  وأهميته وعناية العلماء به  صاحبه نسبه المخطوط إلى: المبحث األول

  
 ,مصنففهو مجعه من مائة  ،كثريةسائل ممع أنه جيوضع ابن السبكي لكتابه هذا عنوانا يدلّ على 

نسبه هو إىل نفسه يف العديد من كما  ،إليهوقد نسبه الكثري من العلماء  ،باألصلنيوأحاط فيه 
 ,للمخطوطوهل هذا هو االسم الكامل  ،اجلوامعويف هذين املطلبني تفصيل ملعىن مجع  .مصنفاته

  وهل هو منسوب قطعا له أم ال ؟  ،)الفقهيف أصول (أم أضيف إليه 
  

  اسم المخطوط ونسبته لمؤلفــه  :األولالمطلب 
هذا ما ورد يف كلّ املصادر  ,السبكيتاج الدين ابن  ومؤلفه هو) مجع اجلوامع(املصنف عنوانه 

 ,الدراسةولكن واجب  ،بالتعريفأو للكتاب  ،بالترمجةاليت تعرضت له  ،والفهارسواملراجع 
  .نسبته إىل مؤلفهو  ،املخطوطحول اسم هذا  يقتضي التحقيق ,العلميوالتحقيق 

  معىن عبارة جـمـع الـجـوامـع   :األولالفرع 
  :ومعناه يف اللّغة كما يلـــي مجع اجلوامعهو  اسم املخطوط
  الرجل  ،فاجتمعمجع مجعت شيء املتفرق ( :بأا مجععند شرح كلمة  الصحاحجاء يف كتاب 
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وجيمع  وقد يكون امسا جلماعة ,واجلمع مصدر قولك مجعت الشيء ،اتمع الذي بلغ أشده
وهو ضم الشيء بتقريب بعضه  ،ملفترقتأليف ا ،اجلمع كاملنع(وجاء يف تاج العروس ). 1)(مجوع

 ،مجع الشيء عن التفرقة جبمعها مجعا(أما ابن منظور فقد ذكر يف مادة مجع  ).2) (من بعض
مل  نإو إستجمع واموع الذي مجع من هاهنا وهاهنا وكذلك جتمع و ،أمجعة فاجتمع ومجعه و

 –صلى اهللا عليه وسلم  –ان وك. ومجعت الشيء إذا جئت به من هاهنا وهاهنا ،جيعل شيء واحد
   ).3)(. وجوامع الكلم كثرة املعاين وقلة األلفاظ ،يتكلم جبوامع الكلم

واجلمع هو تأليف املفترق، وضم  ،)مجع اجلوامع(مصنفه هذا  –رمحه اهللا  –لقد مسى ابن السبكي 
ه هذا حيث املتفرقات إىل بعضها البعض، وايء بالشيء من هاهنا وهاهنا، وكذلك فعل يف مصنف

 .جاء مبسائل أصولية كثرية متفرقة يف كتب كثرية أوصلها على حد تعبريه إىل زهاء مائة مصنف
ألن  ،ويدل على أنّ اجلمع مل يكن مجعا كثري العبارات واأللفاظ ؛واجلوامع وهو مضاف إىل مجع
يف القلة أي بل إضافة اجلوامع تدل على أن املؤلف أراد الكثرة  ،اجلمع يدلّ عادة على الكثرة
   .املعان الكثرية واأللفاظ القليلة
وحسن اختيار املؤلف هلذا العنوان الذي يدلّ على الغرض الذي  ,هذا حول معىن مجع اجلوامع

. وبالغته يف اختيار األلفاظ ,يدلّ على دقته يف التعبري اكم ,واهلدف الذي كان يصبو إليه ،أراده
عنوانا لكتاب ألفه يف ) مجع اجلوامع(ان قد اختار عبارة وهذا العنوان سبقه إليه فقيه شافعي، ك

أليب سهل أمحد بن حممد الزوزين الشافعي املعروف بابن ) مجع اجلوامع يف الفروع(الفقه وهو 
   .هكتبهم هبذا االسم لكنهم جاءوا بعد )5(وهناك علماء آخرون مسوا ). 4(العفريس 

--------------------------  
 1198ص  3حـ  –م 1987 – 3ط -دار العلم للمالبني  –حتقيق أمحد عبد الغفور العطار  –وهري اجل –الصحاح  –1
– 1199.  
  .72 – 71ص  – 11حـ  –أنظر تاج العروس من جواهر القاموس  – 2
  .355ص  – 3مج  –لسان العرب  – 3
إمام أواخر الطبقة الثالثة هو (وقال . 302 – 301ص  – 3لقد ترجم ابن السبكي البن عفريس يف الطبقات حـ  – 4

  . وهو أصل من أصول املذهب.أو أوائل املائة الرابعة وهو صاحب مجع اجلوامع يف نصوص الشافعي
هـ قال حاجي خليفة  804يف الفروع لسراج الذين بن امللقن املتوىف سنة  اجلوامع مجع: أما مصنفات هبذا االسم فهي –5

 يف احلديث اجلوامع مجع) هـ 911لسيوطي املتوىف ليف النحو  اجلوامع مجع). لشافعيةوهو قريب من مائة جملد مجع فيه فقه ا
 اجلوامع مجع).مؤلفه هكذا ذكره حاجي خليفة أربعون حديثا بدون –يف األحاديث اللوامع  اجلوامع مجع-. )لسيوطي أيضال

  ) 897 -896ص 1ـج.الظنون كشفأنظر ( مد ابن عفيف الدين حمل يف األحاديث اللوامع
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  االسـم الـكـامـل للـمخـطـوط : الفرع الثاين
  

وكتب األصول وكذلك  ،السبكيإنّ عبارة مجع اجلوامع متفق عليها وموجودة يف كتب ابن 
فقط أم ) مجع اجلوامع(أما اخلالف فهو هل االسم الكامل للكتاب هو . كتب الذين ترمجوا له

  :يلي و من اإلضافات ما ,لههناك إضافات 
  .اجلوامع يف أصول الفقهمجع  – 1
  .مجع اجلوامع يف األصلني – 2
  . مجع اجلوامع يف األصلني واجلدل والتصوف – 3

و الباحثني الذين تعرضوا له بالدراسة أو  ,إنّ هذه اإلضافات وردت من طرف الذين ترمجوا له
السابقة عند حيث كانوا يضيفون العبارات  ،وغريهاكالطبقات واألشباه والنظائر واإلهباج  لكتبه

بل يشري إىل أن  ,كاملةإال أنه مل يكن يأيت بالعبارة  ,املصنفوكذلك فعل  ,جلمع اجلوامع اإلشارة
ومل يذكره مع ) مجع اجلوامع(العنوان وحده يكتفي بعبارة  وعندما يذكر, هذا كتاب أصول

وهو  ،اجلوامعوعبارتنا يف كتابنا مجع ( :الكربىيف كتابه طبقات الشافعية  :قالفقد  .إضافات
غالب  –نفع اهللا به  –اجلوامع  شأن كتابنا مجع يف و... خمتصر مجعناه من األصلني مجع فأوعى

   .)1) (ال توجد جمموعة يف غريه مع بالغة يف االختصار ظننا أنّ يف كلّ مسألة فيه زيادات
ة يف وكانت له مهة عالي(ترجم لصديقه الصفدي  ماعند, وقال يف موضع آخر من الطبقات 

،  وحنو, وحديث وأصول , ، فما صنف كتابا إالّ وسألين فيه عما حيتاج إليه من فقه  التحصيل
، مث استعان يب يف أكثره وملا خرجت  فأنا أشرت إليه بعمله) أعيان العصر(والسيما كتابه 

وهو يقرأ علي , ، وصار حيضر احللقة  كتبه خيطه) اجلوامع مجع(خمتصري يف األصلني املسمى 
  ).2( –رمحه اهللا تعاىل  –ورمبا شارك يف فهم بعضه , ، ومسعه كلّه علي  ويلذ له التقرير

  
 ----------------------  

  .21ص  – 2حـ  –الطبقات  – 1
  7 – 6ص  – 10الطبقات حـ  – 2
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 قدر كبريواعلم أنّ لنا يف أصول الفقه مصنفات اشتملت على ( وجاء يف كتابه األشباه والنظائر 
ومن أحاط مبا يف كتبنا  ،من نظره عرف أنا مل نسبق إليه ،لفروع املخرجة على األصولمن ا

األربعة وهي شرح خمتصر ابن احلاجب وشرح منهاج البيضاوي، واملختصر املسمى مجع 
بدون أية  ,أكثر من مخس وعشرين مرة) مجع اجلوامع(وذكر يف منع املوانع . )1)(...اجلوامع
، وتلك اإلضافات اليت أوردها ابن فقط ) مجع اجلوامع(ف امسه الكامل هو فهذا مصن). 2(إضافة 

 ,إمنا هي إضافات لتحديد موضوع هذا الكتاب , و غريه من الذين ذكروا هذا املصنف ,السبكي 
  :و الدليل على ذلك مايلي, و هو علم أصول الفقه 

 -2. دون أية إضافة) اجلوامعمجع (يف موضعني اثنني باسم  ، لقد ذكر كتابه هذا يف طبقاته - 1
  .كما سبق ذكره ,دون أية إضافة ) مجع اجلوامع(ذكره يف كتابه األشباه والنظائر باسم 

 276 فقد جاء يف الصفحة. دون أية إضافة) مجع اجلوامع(باسم ) منع املوانع(ذكره يف كتابه  – 3
 ,"اجلوامع مجع"رناه يف وهذا خالف ظاهر احلديث وخالف ما ذك" (منع املوانع " من كتاب 

من نفس  280 وجاء يف الصفحة...). يؤخذ عند انضمام عمل من املقدماتويلزم منه أن 
بعث هبا إىل السيد محد بن عبد " اجلوامع  مجع" هذه أسئلة أخرى على (الكتاب 
واللّفظ ... ما نصه" مجع اجلوامع " ما تقرير قولك يف ( 293وجاء يف الصفحة ...).اخلرساين

هذه ). مل افتتحتم كتاب مجع اجلوامع جبملة فعلية( 372وجاء يف الصفحة ...).موضوع للمعىن
وقد ذكر يف بداية كتاب منع املوانع ص  ,بعض املواضع اليت ذكر فيها هذا الكتاب هبذا االسم

كانت  اتو اإلضاف ...)القواطع األصول مجع اجلوامع يف علمي(اسم مجع اجلوامع مع إضافة , 73
) يف علمي األصول القواطع(، ولعل السائل ملا أضاف عبارة  وليس من املصنف, السائل من 

أم يظن أنّ للمؤلف كتبا أخرى بنفس العنوان  ، ليوضح أنه يسأل عن املصنف يف األصول
  .الفقـه الذي هو يف أصول الكتابفخصص 

  هذا املصنف ذكرت -واليت اطلعت عليها  - مجع اجلوامعمعظم الكتب اليت شرحت  – 4
   
  
  .77ص  – 2حـ  –ابن السبكي –األشباه والنظائر  –1
 – 230 – 189 – 171 – 170 – 167 – 179 – 128 – 123 – 121 – 84ص  –منع املوانع  - 2

275 – 274 – 276 – 279 – 280 – 289 – 293 – 294 – 304 – 261 – 265 – 425 – 
426 – 445 – 464 – 471 – 488 – 502 – 537.  



 85

ا فلم( جبمع اجلوامع املسامع تشنيفيف كتابه  )1( الزركشيقال . مجع اجلوامعذكره مؤلفه  كما
من الكتب  كان كتاب مجع اجلوامع يف أصول الفقه لقاضي القضاة أيب نصر عبد الوهاب السبكي

تشنيف (فمن خالل العنوان جند الزركشي ثبت فقط  )2( .)اليت دقّت مسالكها، ورقت مداركها
وأضاف يف أصول . ويف مقدمة التشنيف ذكر مجع اجلوامع بني قوسني). جبمع اجلوامع املسامع
بشرح الضياء الالمع وجاء يف مقدمة  .إضافة منه)يف أصول الفقه(وهذا يدلّ على أن عبارة . الفقه

ونور اهللا بالعلم  ،وبركتهفقد سأل من أدام اهللا عزه ) (3( حللو املالكيللشيخ  مجع اجلوامع
اإلمام العامل العالمة تاج الدين عبد  خمتصرا على مجع اجلوامع للشيخوبصريته أن أضع  ,بصرييت

مبينا لكالمه  –رمحهما اهللا تعاىل ورضي اهللا عنهما  -الوهاب بن الشيخ اإلمام تقي الدين السبكي 
ة وجاء النفع بذلك فأجبت بعد االستخار ,مبا يناسب من األمثلة ومتمما لفائدته بأوضح عبارة

 ومسيته.رغبته فيما كلفين ملا رجوت يل وله من حصول الثواب تفوأسع ،سأليندعوته فيما 
بسم اهللا الرمحن (على مجع اجلوامع  )5( احمللي جاللوجاء يف شرح  )4)(بالضياء الالمع

الرحيم،احلمد هللا على أفضاله والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله، هذا ما اشتدت إليه حاجة 
   )6)(، وحيرر دالئله ، وحيقق مسائله ، ويبين مراده من شرح  حيل ألفاظه جلمع اجلوامعهمني املتف

 -----------------------  
 ناههـ، له مؤلفاته كثرية منها الرب 794عام  املتوىفهو بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركشي : الزركشي – 1

 –انظر ترمجته يف الدرر الكامنة . (شرح األربعني النووية –صول الفقه شرح خمتصر اخلزيف يف علوم القرآن، البحر احمليط يف أ
  )335ص  6شذرات الذهب حـ /  17ص  4حـ 

 2القاهرة ط –مؤسسة قرطبة  –حتقيق عبد اهللا ربيع و شيد عبد العزيز  –الزركشي  – تشنيف املسامع جبمع اجلوامع –2
  .97ص  1حـ  –احثان بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر رسالة دكتوراه تقدم هبا الب 1999

 تنقيحهـ، له مؤلفات منها شرح  898سنة  املتوىفهو أمحد بن عبد الرمحن الزليطي القروي املالكي  :الشيخ حللو – 3
شجرة  261ص  1الالمع حـ أنظر ترمجته يف الضوء (وغريها  فتاوى الربزيل اختصارشرح خمتصر خليل  –الفصول للقرايف 

  ).259ص  –النور الزكية 
مكتبة  –حتقيق عبد الكرمي بن علي النملة  –الشيخ حللو املالكي  – الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه – 4

  .114ص  1حـ  – 1999 – 1حـ  –الرياض  –الرشد 
اب ت، ككمناس, شرح املنهاج يف الفقه مؤلفاته منهـ،  864 سنة املتوىفهو حممد بن أمحد جالل الدين احمللي  احمللي – 5

   ).303ص  7شذرات الذهب ح /  252ص  1أنظر حسن احملاضرة ح (وتفسري القرآن مل يكمله . يف اجلهاد
   م1998 – 1بريوت ط –دار الكتب العلمية  –احمللي  –ومعه حاشية اللبناين  احمللي على مجع اجلوامع شرح – 6

  .2 – 1حـ ص 
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اختصرت فيه مجع  ،وبعد فهذا خمتصر يف األصليني وما معهما( غاية الوصولوجاء يف كتاب 
 حسنةوأبدلت منه غري املعتمد والواضح هبما مع زيادات  –رمحه اهللا  –اجلوامع للعالمة تاج الدين

 ,مقدماتيف  )األصول لب(ومسيته  ،غالباوغريهم ألصح  ،عندناعلى خالف املعتزلة  ونبهت
  ). 1...)(كتبوسبعة 

حنمدك اللّهم على نعم (وجاء يف النسخ املخطوطة وكتب الشروح هلذا املخطوط املطبوعة واحملققة 
 ... بهيؤذن احلمد بازديادها، ونصلي وعلى نبيك حممد هادي األمة لرشادها وعلى آله وصح

 )2.)(..دآليت من فين األصول بالقواعونضرع إليك يف منع املوانع عن إكمال مجع اجلوامع ا
   )مجع اجلوامع(فاالسم احلقيقي إذن هو 

  
  في نسبــة المصنـف إلى ابـن السبكـي  :الفرع الثالث

  
هو  مجع اجلوامععلى أن كتاب  و الكتب اليت ترمجت له؛ ,واألحباث ,قد تواترت الدراساتل

  ,تهومعظمهم يذكره يف أول مصنفا. لصاحبه تاج الدين ابن السبكي ،كتاب يف أصول الفقه
خلص يف األصول مجع اجلوامع، (قال ابن حجر  .ويضيف بأنه من الكتب اليت انتشرت يف حياته

ومجع اجلوامع يف أصول الفقه ... ومن تصانيفه: (قال ابن العماد )3)(وعمل عليه منع املوانع
قال  )5...)(مجع اجلوامع ومن تصانيفه( :قال السيوطي )4) (املوانع مساه منع وشرحه بشرح

   )6( )قال يف مجع اجلوامع جيوز تقليد اتهد امليت(: حلجوي الثعاليبا
  كتبه كما ذكر ابن السبكي مصنفه هذا يف معظم .هذا ما قاله أشهر العلماء الذين ترمجوا له

 ------------------------  
فى البايب احلليب شركة ومكنية مصط –الطبعة األخرية  –زكريا األنصاري  – غاية الوصول شرح لب األصول –1

  .2م ص  1941
 1حـ  الضياء الالمع يشرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه – 84منع املوانع ص -اللوحة األوىل  -أنظر مجع اجلوامع  -  2
  . 110ص  – 1رسالة دكتوراه حـ  –الزركشي –املسامع جبمع اجلوامع  تشنيف -115ص
  .1426ص  – 2حـ  –الدرر الكامنة  –3
  222ص  6حـ  –هبشذرات الذ – 4
  328ص  1حـ  –حسن احملاضرة  – 5
  216ص  4الفكر السامي حـ  – 6
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وعبارتنا يف كتابنا مجع اجلوامع وهو خمتصر مجعناه يف األصليني مجع (حيث قال يف الطبقات 
املسمى  وملا خرجت خمتصري يف األصليني(وقال يف موضوع آخر من الطبقات  ).1)(...فأوعى

اض على اإلناء، وناداه لسان الفكر فوحشدت فيه فكري حىت (...  :وقال ).2...)(مجع اجلوامع
وهي ... أصول الفقه مصنفاتاعلم أنّ لنا يف (وقال يف كتابه األشباه والنظائر  ).3()مجع اجلوامع

وجزم  ).4)(...ن احلاجب، شرح منهاج البيضاوي واملختصر املسمى مجع اجلوامعشرح خمتصر اب
صول األمجع اجلوامع يف (البن السبكي حيث قال  هو) مجع اجلوامع(ب حاجي خليفة بأنّ كتا

وقال الصفدي يف أعيان العصر عند ترمجته البن أخ تاج  ).5)(البن السبكي وهو خمتصر مشهور
   ).6(نه حفظ القرآن والتنبيه والعمدة وكتاب مجع اجلوامع لعمه تاج الدين إ(الدين ابن السبكي 

وذكر بروكلمان كتاب  .هوقرأ عليه هذا املصنف ومسعه من ,البن السبكي كان صديقا الصفدي و
هو  وعند ذكره آلثاره كان كتاب مجع اجلوامع, مجع اجلوامع يف معرض ترمجته البن السبكي

هـ  760وهو يف أصول الفقه أمته عام (مث قال ) مجع اجلوامع يف األصول(عبارة  وأضاف. أوهلا
  ).7( )بدمشق

  :  بنسبته إىل ابن السبكي لألسباب التاليـة ,جلوامع مقطوع كلهإن كتاب مجع ا
وليس على  ,اسم املخطوط كامال مدون على الغالف و منسوب إىل مؤلفه ابن السبكي –1

واطلعت عليها وهي  غالف النسخ املخطوطة الذي أود حتقيقها بل على كل النسخ اليت رأيتها
  .كثرية جدا

  .روآخره كما سبق الذك ,الكتابأول  اسم املخطوط يف لقد نص ابن السبكي على – 2
  .األشباه والنظائر، منع املوانع ،الكربىالطبقات  ،ومصنفاته ,كتبهذكره كثريا يف ثنايا  – 3
   ،حجرابن  :ومنهم ,السبكيابن  إىل الكتابنسب العلماء الثقات احملققون هذا  – 4

 ------------------------------  
  21ص  2حـ  –كربى ال الطبقات - 1
  7 – 6ص  – 10نفس املصدر حـ  – 2
  84ص  –املوانع  منع – 3
  77ص  – 2حـ  –والنظائر  األشباه – 4
  596ص  1حـ  –كشف الظنون  – 5
  .280 – 279ص  – 4حـ  –الصفدي  –العصر وأعوان النصر  أعيان – 6
  354ص  – 6حـ –كارل بروكلمان  –تاريخ األدب العريب  أنظر – 7
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  ...وغريهم ,يبـالثعالوي ـاحلج ,وكاينـالش ،وطيـوالسي ،العماد وابن

ومنهم احمللي . صاحبهولكتاب ل ذكرهمو ،واهتمام العلماء به ,كثرة الشروح هلذا الكتاب – 5
  .وغريهم ,األنصاريو زكريا  ,واحمللي ,املالكي وحللو ,والزركشي ,زرعة العراقي وأبو
ه تارة ونقدهم لبعض ءواعتمادهم على آرا ,الكتابة من هذا نقول العلماء و الباحثني الكثري – 6

أمحد اخلرساين  وأجاب عليها املؤلف ,ومن اللّذين انتقدوا بعض اآلراء .أخرىاآلراء األصولية تارة 
ورد عليها  ,خيص كتاب مجع اجلوامع اكلّه, وثالثني سؤاال ةفقد أرسلوا إليه حبوايل ثالث ،وغريه

   .مساه منع املوانعابن السبكي يف كتاب 
صاحب الفكر السامي يف تاريخ الفكر  )1)(مجع اجلوامع(ومن الذين اعتمدوا على كتاب 

قال يف مجع ( 4حـ  472بدون أية إضافة جاء يف ص ) مجع اجلوامع(اإلسالمي، وذكر كتاب 
 التزام(وان خر حتت عنآع موض يف وجاء ...).)2( وجيوز تقليد امليت خالفا لإلمام الرازي ،اجلوامع

 التزام االجتهاداألصح أنه جيب على من مل يبلغ  «اجلوامع مجع «يف   ،الرخصمذهب معني وتتبع 
  )  .يعتقده أرجح  ,معنيمذهب 

  
  أهمية الكتـاب وعـنايـة العلمـاء به : المطلب الثاني

  
حياة املؤلف وبعد  يف ،واعتنوا به عناية كبرية ،لقد أثىن الكثري من العلماء على كتاب مجع اجلوامع

  .وغريهــا ,وسؤاال,  ونظما ,وتعليقا ,شرحا ،موته

  أهـمـيـة الـكـتـاب  :الـفـرع األول
" بين ابن السبكي يف مقدمة كتابه منع املوانع، أنه استفرغ جهده وأمضى وقتا طويال يف كتابه 

التصنيف ألرفعها  نّإمري ولع( :قالواشتهر كثريا حيث  ,بالقبولوأنّ الناس تلقوه " مجع اجلوامع 
  خاليا عن  بنا مير وقتولذلك ال خيلو لنا  ،أحياناأدومها إذا مات  و ،زمانامكانا ألنه أطوهلا 

-----------------------------  
  سأفصل يف هذه النقطة عند التعرض ملطلب أتناول فيه الذين أخذوا عنه و اعتمدوا كتابه كمصدر - 1
الرازي أبو عبد اهللا فخر  الرازي املعروف بالفخر ينالطربااحلسني التيمي البكري عمر بن  بن مدحمهو  :الرازياإلمام  - 2

  .هـ له مصنفات كثرية يف العلوم الشرعية و العلوم العقلية منها احملصول و مفاتيح الغيب و غريها606الدين املتوىف سنة
  ...)56-55ص-13ـج-البداية و النهاية -  35ص -  5ـج -ابن السبكي –أنظر ترمجته يف طبقات الشافعية  (
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خيلو لنا زمن إالّ وقد تقلّد عقده جواهر التأليف، وال خيلو علينا الدهر ساعة فراغ  ، والالتصنيف
، ومل ألف غري ملب يبادر ىإالّ ويعمل فيها القلم بالترتيب والترصيف، وكان مما دعوت له اجلفل

لنا قمراها والنجوم والطوالع، وحشدت فيه فكري " ورقيت به إىل مساء التحقيق فأنشد  ،ويسارع
طويت فكري فيه على مهة سائرا، يف .  اض على اإلناء، وناداه لسان الفكر مجع اجلوامعفحىت 

أرى قدميها لكثرة ما أعاوده حديثا، وشغلته ,نشر العلم سريا حديثا، ومألت داري منه مبسودات 
وأيم اهللا لقد استوعب مين كثريا من ,وفقها وحديثا أو شغلت نفسي فيه مبا تنوع كالما وأصوال 

أوقات الفراغ، وأخذ من أقالمي وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد املداد والدماغ، ومسع من كلمي 
وحكمي ما ليس عند ذوي البالغ بالغ ولو كان ذا لسان ال دعى أنه نفيس عمري وخنبة 

  ).1...)(فكري
وقد دار على ألسنة الناس وصار يف كلّ حمفل كمضغة (:أما عن شهرته وذيوع صيته فقد قال

ما يف وقوفك ساعة من بأس " تلوكها األشداق وتتردد تردد األنفاس وطار بناؤه، وأنا أنادي 
ئست بولست أدعى أنه مجع سالمة، وال أبريه كلّما توجهت حنوه املالمة، وال أتعصب له ف

 :بل أقول ,الرباءة من كلّ عيب شرطبعه يبأال، وال من اعترضه يف املالمة ك اخلصلة إذ قلت لكلّ
  ).2)(يؤخذ من قوله ويترك واهللا العليم بالغيب

فقد عد  ،عليهوكثرة األسئلة الواردة  ،بهواهتمام أهل العلم  ,الكتابهذا  ومن عالمات شهرة
يقول يف  إذ.  سؤاال يف مسائل عدة وردت يف كتاب منع املوانعنيوثالث ةمنها ابن السبكي ثالث

، وشذّت يف طلبه الرحال، وكررت عليه  ، وله احلمد فلقد عم النفع به). (منع املوانع(مقدمة 
هت املختصرات بالكواكب، بوش, عرضت عن كلّ خمتصر، وأمعنت فيه األكابر النظر أ، و الطلبة

   ...).وشبه هو بالقمر، وذلك حيتوي على عدة سؤاالت
 :يقول يف هذا الكتاب اصرين البن السبكي وشارح هذا الكتابوهذا اإلمام الزركشي أحد املع

من الكتب اليت دقت مسالكها ورقت مداركها،  ...الفقهفلما كان كتاب مجع اجلوامع يف أصول (
ملا اشتمل عليه من النقول الغريبة واملسائل العجيبة، واحلدود املنيعة، واملوضوعات البديعة، مع 

  يقول كم ترك األول لآلخر قد عال حبره الزاخر، وأصبح الالحق وجازة النظم، كثرة العلم، و
  
      85 - 82ص –منع املوانع - 1
  .86 – 85ص  –منع املوانع – 2
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الناس إىل حل معاقده، وبيان مقاصده والوقوف على كنوزه، ومعرفة رموزه، وليس  اضطرقد  –
  ). 1...)(عليه ما ى هبذه املسالك
وهو الشافعي  ،كثريةفمصادره  ,مصنفأنه مجع من زهاء مائة  ,كذلك وتكمن أمهية الكتاب

الذين ألفوا على هذه ج الشافعية واحلنفية، فاجلمع بني منهاملتأخرين على طريقة يد الذي ألف الوح
وهو كتاب مشل كلّ أبواب أصول الفقه  -: كما سنوضح يف املباحث اآلتية –الطريقة هم حنفية 

بعبارة . يف املسائل األصولية املختلفة راء العلماءآ من أقوال ووالكثري ،الدينوكذلك أصول 
ومما ال شك فيه أنّ هذا . واءليه للمبتدئني والباحثني على السموجزة واضحة، يسهل العودة إ

كان الشيخ العطار يذكر أن كثريا من علماء ) 2(احتل مكانة رفيعة بني الكتب األصولية،  كتاب
ليهم مسألة أصولية ليست يف مجع اجلوامع يقولون هذه مسألة ال أصل زمانه كانوا إذا وردت ع

وحوى كثريا مما  ,موجزذاك إالّ ألنه مجع معظم املسائل األصولية يف أسلوب  وما )3(. هلا
فكان كتاب تدريس وقد درسه  .خمتصرةعليه كتب أصول الفقه الطوال يف عبارة دقيقة  اشتملت

  :ابهذا الـكت زايـاومن م .مالعلون منه يف حلقات مؤلفه يف حياته ومسعه طلبة كثري
  .الرجوع إىل مصادر أصيلة وكثرية من املصنفات األصولية- 1
  .االختصار الدقيق اجلامع ألشتات مسائل هذا العلم –2
  دقّة العبارة وجودة التصنيف والتبويب والتقسيم –3

واملعاصرين قوال العلماء املتأخرين منهج الفقهاء ومنهج الشافعية حسب أ ،املنهجنياجلمع بني  –4
  .كما سأوضح يف املباحث اآلتية ،خاصة

  .غريمها و مديآلاحلاجب وا نكاب ،من املسائل اجلدلية وعلم الكالم واملنطق اإلكثارعدم  – 5
  .راء إىل أصحاهبا واألمانة يف النقلعزو اآل – 6
  .الكثيـرةمجع ألشتات املسائل األصولية  – 7
  
  
  87جع ص نفس املر -1
  97ص 1جـ -تشنيف املسامع  -2
  24ص 2جـ -حاشية العطار على شرح احمللي  -3
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  عنـايـة العلمـاء بهـذا المصنـف  :الـثانـيالـفـرع 
  غري روباختصا, موجزةبعبارة  ،الكثريةحوى مسائل أصول الفقه  ،اجلوامعإنّ كتاب مجع 

 ,إثراء ومناقشة ,رص عليه العلماءح اكم ،فحرص عليه طالب العلم، دراسة واستذكارا خمل،
شوا املؤلف يف مسائل أصولية، وأهم هذه قفقد أوردوا عليه سؤاالت كثرية، ونا ،وتعليقا, وشرحا

من إىل ابن السبكي، واليت وصلت إىل أكثر ) 1(السؤاالت ما بعث به أمحد اخلرساين وغريه 
حول هذا املصنف، حىت  عصره ءوردت إليه استفسارات من طرف تالمذته وعلماو. ثالثني سؤاال

لقد دار على ألسنة الناس وصار يف كلّ حمفل كمضغة تلوكها األشداق وتتردد (قال ابن السبكي 
خر وردت من أوضممت إليها بعد ذلك سؤاالت ... هذه األسئلة يَّوقد وردت عل... األنفاس

  ).2...)(مئن به القلب ويقر البصرطها، فأجبت عنها مبا أرجو أن ينسج
 واالعتراضات  ,والتعليقات ,واحلواشي ,وتتضح عناية العلماء هبذا املصنف يف كثرة الشروح

  :واالستدراكات اليت وردت عليه وأمههـــا

  : عـوامـمع الـجـتاب جــروح كـشـ –أ 
    )3( عـوامـجـمع الـرح جـع شـوامـالل –1 

  )4( .هـ 773عام سراج الدين احلنفي املتوىف  الغرنوي اهلنديلعمر بن إسحاق 
  )5( جوامعـجمع الـمسامع بـشنيف الـت –2 
  .هـ794 املتوىف سنة  الزركشيلبدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن هبادر  

  
  
من الذين أوردوا أسئلة واعتراضات على مجع اجلوامع مشس الدين حممد بن أمحد األسدي الذي ألف كتابا مساه الربوق  – 1

علـى املصنف يف  ألقيتوأسئلة أخرى . ابن السبكي وأثىن عليه يف مؤلفه منع املوانع اوقرأه ,امعاجلواللّوامع على مجع 
  )73ص  –أنظر منع املوانع ( .العلـمجمالـس 

 84منع املوانع ص  - 2
 رتبت هذه الشروح و احلواشي و املختصرات حسب وفاة املصنف مراعية األقدم فاألقدم - 3
   367ص  -كتاب أصول الفقه تارخيه ورجالهو -154ص  3كامنة حـ الدرر الذكره ابن حجر يف  - 4
جامعة  كلية الدراسات اإلسالمية- م1995-رسالة دكتوراه–و حققه الباحثان سيد عبد العزيز و عبد اهللا الربيع  - 5

األول و حقق الباحث موسى بن علي بن موسى الفقيهي جزء منه من . م1999-القاهرة  - قرطبة وطبع مبؤسسة-األزهر
  ت251رقم –مكتبة امللك فهد  - م1985 - إشراف أمحد علي سيد مباركي -اإلمجاع إىل
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  )1( وامع يف األصولـجـمع الـرح جـش – 3
  هـ 802املتوىف سنة  ماريـالغحمد ـحمد بن مـم     
  )2( جوامعـمع الـوامع فيما أورد على جـروق اللـالب – 4

  هـ  808وىف عام املت العيزريحممد بن حممد بن خضر      
  )3(جوامع ـمع الـجم الالمع شرح جـالن – 5

  هـ  819حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكتاين املتوىف سنة     
  )4(حرير وشرح مجع اجلوامع ـوامع بتـدرر اللـال – 6

  هـ 822املتوىف سنة  عوجان بابنحممد بن حممد املقدسي املعروف      
  )5(اجلوامع  معـهامع يف شرح جـث الـالغي – 7

  هـ  826زرعة العراقي املتوىف سنة  أمحد بن عبد الرحيم أبو     
  )6(مع اجلوامع ـل جـدر الطالع يف حـالب – 8

  هـ  834املتوىف سنة  احملليحممد بن أمحد الشافعي املعروف جبالل       
  )7(جوامع ـمع الـرح جـش – 9

  هـ 844نة املتوىف س الرمليشهاب الدين أمحد بن حسني     
  
  

 -----------------------------  
  20ص- اجلزائر –مكتبة العامة  –قائمة خمطوطات خزانة سيد خليفة بوالية ميلة  – 1
  356ص  –اململكة العربية السعودية  –فهرس خمطوطات جامعة امللك سعود  – 2
ؤلف بقسم املخطوطات باهليئة وتوجد نسخة خطية خبط امل/  596ص  1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  – 3

  ).120أصول تيمور (رقمها . املصرية العامة لكتاب
  . 201ص  – 1ذكره الغزي يف الكواكب السائرة حـ  – 4
 1978الدكتور عبد الغين عبد اخلالق سنة  إشراف –سيد سليمان / وهو خمتصر لتشنيف املسامع حققه حممود فوج  – 5

  .عة والقانون باألزهر الشريفلنيل درجة الدكتوراه بكلية الشري
.  وهو مطبوع وعليه حواش كثرية طبعت معه 362ص  6بروكلمان حـ  – 596ص  1كشف الظنون حـ  – 6

إشراف صىب –إعداد الباحث صالح الدين أمحد عبد الرحيم إمام  –م  1995وحقق كرسالة دكتوراه جبامعة األزهر سنة 
   )15230ب (رقم ) هـ  881ق خط  141(ة حتت رقم و يوجد باملكتبة األزهري. حممد عبد اهللا

  .596ص  – 1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  – 7
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  )1(مع اللوامع يف توضيح مجع اجلوامع ـل – 10
  هـ  844سنة الشافعي املتوىف  أرسالن بنأمحد بن حسني     
  )2( جوامعـمع الـرح جـش – 11

  هـ 850املتوىف سنة  باينالقإبراهيم بن حممد برهان الدين       
  )3(مع اجلوامع ـرق الالمع يف ضبط ألفاظ جـالب – 12

  هـ  855حممد بن علي بن أمحد احمللي أبو الطيب املصري الشافعي املتوىف سنة        
  )4(اإلجياز الالمع على مجع اجلوامع  – 13

  هـ  860املصري الشافعي املتوىف سنة  الفذويلعلي بن يوسف بن أمحد         
  )5( جوامعـمع الـضياء الالمع يف شرح جـال – 14

  هـ 885املالكي املتوىف سنة  حللو البزليينبن موسى ان أمحد بن عبد الرمح       
  )6(شـرح جـمع الـجوامع  – 15

  هـ  884سنة  املتوىف البقاعيان الدين هبن عمر بر إبراهيم      
  )7(جوامع ـمع الـرح جـش – 16
  هـ 893املتوىف سنة  الكوراينبن إمساعيل  أمحد      
  )8(الثمار البوانع على أصول مجع اجلوامع  – 17

  هـ  905زين الدين املتوىف سنة  األزهريعبد اهللا بن أيب بكر  بنخالد        
-------------------------------  

 -وحقق من طرف يوسف عاصم 2315رقم -القاهرة  .خمطوط بقسم املخطوطات باهليئة املصرية العامة للكتاب – 1
  .مركز امللك فيصل 

  .595ص  1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  –2
  .176ص  – 1ذكره البغدادي يف إيضاح املكنون حـ  – 3
  .152ص  – 1ذكره البغدادي يف إيضاح املكنون حـ  – 4
  .م 1999عام  –الرشد للنشر والتوزيع  وطبع مبكتبه –حققه الدكتور عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة  – 5
  كما سبق الذكر يف املقدمة  ,جامعيةو حقق كرسالة    
  .595ص  – 1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  –6
  .595ص  1حـ  –كشف الظنون حاجي خليفة يف ذكره  – 7
وراه من طرف وحقق كرسالة دكت .53ص  1الكواكب السائرة حـ /  595ص  1ذكره حاجي خليفة حـ  – 8

  =  –والباحث سعيد مصطفى شلتوت  –مجال الدين  حممد حممد إشراف –الباحث حممد أمحد رمضان شامية 
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  )1(ع اجلوامع ـحرير جـالدرر اللوامع يف ت – 18

  هـ  905املتوىف سنة  بابن أيب شريفحممد بن حممد حترير املقدسي املعروف        
  )2(جوامع ـمع الـرح جـش – 19

  هـ  921احلليب احلنفي املتوىف سنة  بن شحنةعبد الرب بن حممد        
  )3(جوامع ـمع الـرح جـش – 20

  هـ  960املتوىف سنة  احلصكفيتقي الدين أبو بكر حممد بن أيب اللطيف       
  )4(جوامع ـمع الـرح جـش – 21

  هـ 973املتوىف سنة  الشعراينعبد الوهاب بن أمحد احلنفي        
  )5(لبدر الطالع يف حل مجع اجلوامع ا – 22

  هـ 977املتوىف سنة  الشربيينحممد بن أمحد اخلطيب        
  )6( البدور اللوامع من خدور مجع اجلوامع – 23

  ـه 1041 املصري املتوىف سنة اللقاينإبراهيم        
  )7(جوامع ـمع الـالبدور اللوامع يف شرح ج -24

  هـ1102 سنة املتوىف البوسياحلسني بن مسعود 
  
إشراف  -كما حقق من طرف الباحث حممد مشهوري .م  1996سنة  –جامعة األزهر  –عثمان حممد عثمان  شرافإ= 

  الرياض -مكتبة امللك فهد -م 1996-علي بن عباس احلكمي
/  355ص  – 6األدب العريب حـ بوركلمان يف تاريخ /  595ص  1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  - 1 
و حقق .18رقم ورقة  280 – 130ص  –مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية  –رس خمطوطات مكتبة مكة املكرمة فه

- إشراف عبد احلميد علي أبو زنيد-مباحث حروف املعاين سليمان بن حممد بن احلسن جزء منه من أول الكتاب إىل
  م  720.-  251رقم -مكتبة امللك فهد- م1998

  .595ص  1كشف الظنون حـ  -  2
  .366ص  –1إيضاح املكتون يف ذيل على كشف الظنون حـ  –3
  .595ص  1كشف الظنون حـ  – 4
  / 1892فهرس خمطوطات جامعة امللك سعود رقم /  595ص  1كشف الظنون حـ  – 5
  . 5171ص  – 1حـ  –إيضاح املكتون  –6
وحققه حممد  م2002 -املغرب  -يضاء الدار الب - مطبعة دار الفرقان -هذا الكتاب حققه محيد محاين البوسي  - 7

  .الرياض - مركز امللك فيصل  -عزوزي 
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  )1( الكوكب الساطع يف شرح مجع اجلوامع-25

  هـ1111أيب علي الفقيه نور الدين املتوىف سنة  البوسياحلسن بن مسعود       
  )2(الضياء الالمع يف شرح مجع اجلوامع -26

  هـ1198املغريب املتوىف سنة  البناينعبد الرمحان بن جاد اهللا       
  )3(رباق النافع بإيضاح وتكميل مسائل مجع اجلوامع تال –27
  هـ 1341املتوىف سنة احلسيين العلويأبو بكر بن عبد الرمحن بن شهاب الدين    
  )4(جوامع ـع الـالبدر الساطع على مج -28

  هـ 1354املتوىف سنة  املطيعيحممد خبيت 
  ) 5(جوامع ـع الـهيم السامع مجـتف – 29

  احلليب الشافعي السفرييأمحد بن حممد شهاب الدين       
  

  : الـحـواشي على شـروح جـمع الـجـوامع –ب 
  )6(حاشية على شرح احمللي جلمع اجلوامع  – 1
  هـ  910األنصاري بن حممد املتوىف سنة  زكريا 
  )7(جوامع ـمع الـلى جـحاشية ع – 2

  هـ  925 ةاملتوىف سن البازيلحممد بن داود       
  )8(لي ـمحـرح الـية على شـحاش –3

  هـ  942املتوىف سنة  القتاينحممد بن إبراهيم 
  
  .118ص  3حـ  -املراغي –الفتح املبني يف طبقات األصوليني /  328ص  –شجرة النور الزكية  – 1
  .فهرس بيوض  -اجلزائر –قسم املخطوطات  –املكتبة الوطنية  – 2
  .269املكتبة األزهرية رقم /  203ص  2فهارس حـ فهرس ال – 3
  .وهو مطبوع – 232رقم  -القاهرة –املكتبة األزهرية  – 4
  .595ص  1كشف الظنون حـ  – 5
  596ص  1كشف الظنون حـ  – 6
  596ص 1كشف الظنون حـ /  73ص  - 1الكواكب السائرة حـ  – 7
  .325ص  1الكواكب السائرة حـ  – 8
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  )1(جوامع ـمع الـج لىحاشية عـمرية ع – 4
  هـ 956سنة  املتوىف برلسيشهاب الدين أمحد   
  )2(جمع اجلوامع ـمحلي لـحاشية اللقاين على شرح ال – 5
  هـ  958املتوىف سنة  اهللاملالكي أبو عبد  اللقاينحممد  
  )3(جوامع ـمع الـية على جـحاش – 6
  هـ 970فرغ منها عام  الشعراينعلي بن أمحد النجاري  
  )4(حلي ـرح املـاشية على شـح – 7
  هـ 970املتوىف سنة  البخاريعلي بن أمحد   
  )5(حاشية على شرح مجع اجلوامع  – 8
  هـ 1193املالكي املتوىف سنة  بريحممد بن عبادة بن  
  )6(حاشية البناين على شرح احمللي  – 9
  هـ 1197املغريب املتوىف سنة  البناينعبد الرمحن بن جاد اهللا  

  )7(حاشية على مجع اجلوامع  – 10
  هـ  1233 املالكي املتوىف سنة الشفشاويحممد بن حممد  

  )8(محلي ـاشية على شرح الـح –11
  هـ 1250املتوىف سنة  العطارحسن بن حممد  
  
  
  ).م 18(املكتبة األزهرية رقم /  366ص  3إيضاح املكنون حـ  -  1
  .583) 12(األزهرية رقم خمطوط باملكتبة /  596ص  1كشف الظنون حـ  – 2
  366ص  – 3حـ  –ون نإيضاح املك – 3
  . 43رقم  فهرس خمطوطات اجللفة / 357ص  6بروكلمان حـ  –تاريخ األدب العريب  –4
  357ص  – 6حـ  –بروكلمان  –تاريخ األدب العريب  – 5
  1383) 39(مطبوع على هامش شرح احمللي على مجع اجلوامع املكتبة األزهرية رقم  – 6
  .279شجرة النور الزكية ص  – 7
  الطبعة األوىل -لبنان –دار الكتب العلمية  –حممد عبد القادر شاهي  ضبط تعليق و –مطبوع مع شرح احمللي  – 8
 و هذه آخر طبعة و قد طبع طبعات أخرى قدمية بالقاهرة مبطبعة البايب احلليب و غريها . م 1998 
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  )1( وامعـع اجلـدمة مجـحاشية على مق – 12

  هـ  13من علماء القرن  الصبانحممد بن علي      
  )2( جوامعـمع الـج ىية علـحاش – 13
  هـ  1356املالكي املتوىف سنة  العدويحممد حسنني        
 

  :الجوامعالتقريرات الواردة على حواشي شروح جمع  -  حـ
  )3(على حاشية البناين على شرح احمللي جلمع اجلوامع  األميايب تقرير – 1

  شيخ األزهر األميايبحممد بن حممد      
  )4(على حاشية البناين على شرح احمللي جلمع اجلوامع  الشربيين تقرير – 2

  هـ  1336املتوىف عام  الشربيينعبد الرمحن بن حممد      
  
  : دراسة أو نقـد مسـائل من كـتاب جـمع الجوامع –د 
  )5( أسئلة يف أصول الفقه – 1

  اخلرساينبد اهللا محد بن ع     
  )6(الربوق اللوامع على مجع اجلوامع  – 2

  هـ  808املتوىف عام  األسديمشس الدين حممد بن أمحد     
  )7(ليق على مجع اجلوامع ـتع – 3

  هـ  861الشافعي املتوىف سنة  املخزوميحممد بن حممد بن ظهرية      
  

------------------------------- 
  ورقة  148 – 27012رافعي -1029رقم  –ة األزهرية خمطوط باملكتب – 1
  م 1941القاهرة سنة بطبع /  357ص  6ذكره بروكلمان يف تاريخ األدب العريب حـ  – 2
  48246ميايب  ]1787[رقم  –موجود باملكتبة األزهرية بالقاهرة  – 3
  . وفيه نسخ كثرية 10162 ]377 [رقم  –القاهرة  –خمطوط باملكتبة األزهرية  – 4
  و هو مطبوع كذلك مع شرح احمللي عدة طبعات   
  115-103وقد أورده ابن السبكي يف منع املوانع ص رقم  -خمطوط باملكتبة األزهرية  – 5
  73ذكره ابن السبكي يف كتابه منع املوانع ص  – 6
  161ذكره السيوطي يف نظم العقيان ص  –7
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  )1( ع اجلوامعـيدة مجـشرح عق – 4
  هـ 935مد الغزي املتوىف سنة حممد بن حم      

    على مجع اجلوامع   مما أورده على اندفاع أو فساد ما وقفت عليهالبينات  اآليات – 5
  ).2( اعتراضاتوشرحه للمحقق احمللي من 

  هـ 992املتوىف عام  العباديأمحد بن قاسم الشافعي   
  )3( تقييدات على مسألة األصويل يف مجع اجلوامع – 6

  هـ  1127املتوىف عام  بالشرقاوياهللا بن احلجازي املشهور  عبد      
  

  :الـجوامعمـخـتصرات على جـمع  - هـ 
  )4(لب األصول باختصار مجع اجلوامع  – 1

  هـ  910األنصاري املتوىف عام  زكريا     
  )5( ختصر مجع اجلوامعـم – 2

  ابن شحنةحممد بن هبة بن عمر ابن العالمة ابن القاضي       
  )6(منهاج األصول إىل مقاصد علم األصول  – 3

  الترساينعبد الوهاب بن أمحد       
  )7(الفصول البديعة يف أصول الشريعة  – 4

  هـ  1322املتوىف سنة  الباجوريحممود أفندي عمر      
  

 ------------------------------ 
 210ص  – 8حـ  –ذكره ابن العماد يف شذرات الذهب  – 1
  م 1996 –لبنان  –دار الكتب العلمية  –قد ضبطه الشيخ زكريا عمريات مطبوع و – 2
  33099حليم  ]1395[رقم  –خمطوط باملكتبة األزهرية  – 3
  قدم كدراسة لنيل شهادة املاجستري –ية الوصول إىل شرح لب األصول اوله شرح على هذا املختصر وهو غ – 4

  .م 1999لة سنة ونوقشت الرسا - األردن –البيت  آلامعة جب      
  .95ص  8ابن العماد يف الشذرات حـ  ذكره – 5
  . 36077]1454[رقم . ورقة 33باملكتبة األزهرية نسخة يف  خمطوط – 6
  11395 ]405[باملكتبة األزهرية رقم  خمطوط – 7
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  :الجوامعالكتب التي ألفت نظما على جمع  - و
  
  :ومنهاجاء يف مجع اجلوامع  ام الفقه ومضموا أصول يف وقصائد نظما علماءألف  لقد
  )1(نظم على مجع اجلوامع  – 1

  هـ  893املتوىف سنة  الطوخيأمحد بن حممد بن عبد الرمحن      
  )2( الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع – 2
  .هذا النظم هـ وله شرح على 900املتوىف حنو  األمشوينعلي بن حممد  نالدي أبو احلسن نور 

  )3(طع يف نظم مجع اجلوامع الكوكب السا – 3
  هـ 911املتوىف سنة  السيوطيجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر   
  .النظم على هذاوله شرح   
  )4(الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع  – 4

  هـ  925الشافعي املتوىف سنة  احلضرميعبد اهللا بن أمحد باكثري      
  )5( الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع – 5
  هـ  935املتوىف سنة  الغزيرضي الدين حممد بن حممد   
 :مساههـ  984وشرح هذا النظم ولده بدر الدين أمحد الغزي تويف عام   

  )العقد اجلامع يف شرح الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع(    
  )6(اجلواهر اللّوامع يف نظم مجع اجلوامع  – 6

  .هـ 1356املتوىف سنة  األقصىعبد احلفيظ سلطان املغرب      
---------------------------------------  

  596ص  – 1حـ  –ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  - 1
و حقق شرح , و شرح النظم أيضا حممد حمفوظ الترمسي  .165ص  – 8حـ  –ذكره ابن العماد يف الشذرات  – 2

  .جامعة أم القرى -دكتوراه ) تاب إىل مباحث احلروف من أول الك(النظم الباحث علي بن صاحل احملمادي 
هـ وحقق كرسالة دكتوراه جبامعة األزهر من طرف الباحثني حممود عبد الرمحن  1333طبع بالقاهرة مع شرحه عام  – 3

  .م1994سنة  –رمضان عبد الودود عبد التواب  إشراف –ومنتصر حممد عبد الشايف حممود  –عبد املنعم 
  136ص  – 8حـ  –العماد يف الشذرات  ذكره ابن – 4
وهو خمطوط باملكتبة األزهرية . وقال هو موجود بقاس 358ص  6حـ  –ذكره بروكلمان يف تاريخ األدب العريب  - 5

  ).321(رقم 
  .357ص  6ذكره بروكلمان يف تاريخ األدب العريب حـ  – 6
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  )1( نظم األصول – 7
  .املغريبعلي بن عبد الرؤوف بن حممد بن أمحد 

  
  :الجوامعنكتا على جـمع فت ـي ألـالكتب الت –ز 
  )2( النكت على مجع اجلوامع – 1

  هـ  819عز الدين أبو عبد اهللا املتوىف عام  مجاعةحممد بن أيب بكر بن 
  ).النجم الالمع شرح مجع اجلوامع( :مساهوصاحب شرح جلمع اجلوامع 

  )3(النكت على مجع اجلوامع  – 2

  هـ 552تويف عام  العسقالين أمحد بن علي بن حجر
حيث ال جند عاملا  ،اروذالعناية به  توبلغ, واسعةوله شهرة  ,قحبإنّ هذا الكتاب كتاب جليل 

 أو نظما ,اختصاراأو  ,تقريراأو  ,شرحا املصنف؛إالّ واهتم هبذا  ،الشريعةمشهورا له باع يف علوم 
 تسعة:  الشروحعدد  :انكـناء به فقد وكانت قيمة العامل تكمن يف دراسة هذا الكتاب واالعت

 اثنان: التقريرات، عدد  حاشية) 13(ثالث عشرة : احلواشيشرحا، عدد ) 29(وعشرين 
) 04(أربع : املختصراتعدد   دراسات،) 06(ستة :  معينة ملسائل الدراساتعدد  ، )02(

سبع : املنظوماتشروح،  عدد ) 03(ثالث : والنظماملختصرات  شروح، عدد  خمتصرات
  )02( اثنان: النكت، عدد  منظومات) 07(

  .مؤلفا) 66(وستني  ستفمجموع املصنفات اليت ألفت حول هذا الكتاب هي 
وابن مجاعة وابن حجر  زرعة قد اعتىن هبذا الكتاب أشهر وأجل العلماء كالزركشي وأيب

يحا واستمر االهتمام هبذا املصنف شرحا وتوض. موغريهوالسيوطي وزكريا األنصاري 
إالّ ويظهر عامل ,  ، فلم خيل قرن يعد عصر ابن السبكي واختصارا ونظما ملدة سبعة قرون

, كاحلنفية ؛خمتلفةوالدارسون هلذا الكتاب ينتمون إىل مذاهب . ابالكتيهتم هبذا 
  ...).مصر، املغرب، الشام(ومن خمتلف البالد واإلسالمية  ,واملالكية ةوالشافعي

-------------------- ------  
  =49ص  –السيوطي يف نظم العقيان /  596ص  1حاجي خليفة يف كشف الظنون حـ  ذكره – 1
  596ص  1حـ  –حاجي خليفة يف كشف الظنون  ذكره – 2
  4ص 8الشذرات حـ /  596ص  1أنظر كشف الظنون حـ  – 3
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  منهجه من حيث تأليف الكتاب  :الثانيمبحث ال
 

 ختصار أماواال ,اإلطالةبني  احلجمالكتب تتأرجح من حيث التأليف اليت تالحظ على  طبيعة إن
يسبق  شيء مل تراعخا ،أقسامالتأليف سبعة ( :قالوافقد عدها العلماء سبعة إذ  ,املضمونمن حيث 

 .)1( )تصليح خطأ خمتلط، ترتيب ،متفرقمجع  ،طويلاختصار  ،مغلقشرح  ،ناقصإمتام  ،إليه
طريقة  علىيف أصول الفقه ار و مجع لكتب تصوكتاب مجع اجلوامع حسب مؤلفه هو اخ

  .أي املتكلمني و الفقهاء ؛املتأخريـن
  

  من عدة مصنفات  اكونه مختصر :األول المطلب
 بأنهإذ أن مؤلفه صرح  ,)طويلاختصار (جنده يصنف يف باب ) مجع اجلوامع(إىل كتاب  نظرنا اوإذ

واملنهاج  ,احلاجببن ه على املختصر الواحتوى على زبدة ما يف شرحي ،مصنفمجعه من زهاء مائة 
  .مصنفمن زهاء مائة  همجع إذ )مجع متفرق(و .للبيضاوي

  صطالحــاا و معىن املختصر لغة : األول الفرع
 تدعختصار يف الكالم أن واال ،إجيازه :الكالماختصار (ختصار بأنه علماء اللغة اال عرف لقد

فرق  وقد  .شيءختصار حذف الفضول من كل واال .املعىنالذي يأيت على  ,الفضول وتستوجز
األصل بلفظ  اإلجياز حترير املعىن من غري رعاية لفظ افقالو ,واإلجيازختصار بعض احملققني بني اال

  )2()اليسري من اللفظ الكثري مع بقاء املعىن اللفظختصار جتريد االو  يسري
كل  من نتامل(يف لسان العرب أنه  نتفقد ورد تعريف امل ,والتلخيص نتاملختصر لفظ امل يرادف و

التقريب ( بأنهأما التلخيص فقد عرفه علماء اللغة  .)3() نتاواجلمع متون وم ،ظهرهشيء ما صلب 
الشيء  وخلصتواختصرت منه ما احتاج إليه  ,فيهاقتصرت  أي ,القولختصار يقال خلصت واال

   )4) (إذا استقصيت يف بيانه وشرحه وحتيريه
  .والتلخيص نتاللغوي فاملختصر يرادف املاملعىن  حيث من

 -----------------------------------  
  .252 –ص  1حـ  –كشف الظنون  أنظر - 1
  347ص 6حـ  –تاج العروس/  841ص  – 2حـ  –مادة خصر  –ابن منظور  –لسان العرب  أنظر - 2
  18ص  – 13حـ  –مادة منت  –لسان العرب  – 3
  .286ص  – 7حـ  – مادة خلص –لسان العرب  – 4
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على  املختصر يف كل علم يشتمل( :- اهللارمحه  – ابن خلدونعرفه صطالح فقد يف اال ختصاراال أما
.) ..الفنختصار يف األلفاظ وحشو القليل منها باملعاين الكثرية من ذلك اب وأدلتهاحصر مسائله 

 ,ختصارعىن احلقيقي اللغوي لالكانت املختصرات بامل( :- رمحه اهللا –) 2(احلاج أمري  ابن وقال ).1(
 وقال ).3) (كثريهعلى  هوقد يعرب عنه مبا دلّ قليل الكثري،وفيه معىن  القليل،رد الكثري إىل  هو

تقليل : قتصار مبنية على مقصدين مهافكرة أصحاب اال( - رمحه اهللا - كتاب الفكر السامي صاحب
وكل  ،للمسائلمن فروع ليكون أمجع  ملذهباومجع ما هو يف كتب  ،احلفظعلى  تيسريااأللفاظ 
  )4() .ختصار اليت نشأت عنها األضرارمقصد حسن لوال حصول املبالغة يف اال منهما
 القليل إىل رد الكثري :هوختصار اال ى أنّصطالح علوأهل اال ,اللغةعبارة أهل  اتفقت لقد
 العلوم؛ شىتيف  يف معروفختصار إذن صنف من أصناف التألاالف .قليلةكثرة املعاين يف ألفاظ  أي

  هالفقمبا فيها علم أصول 
  

  األصولية قبل ابن السبكي  املختصرات :الثاين الفرع
الكتب  وهذه –اهللا  رمحه –خمتصرة قبل ابن السبكي  الفقه،مصنفات كثرية يف أصول  لفتأ لقد

كان العامل يف  فقد ،طويلةكتبا  اختصرتا أا وإم ،قليلحبجم  ابتداءاملختصرة إما أا ألفت 
  الذين سبقوه بزمن طويلمن مؤلفات غريه  خيتصرأو  ,لالطويإما أن خيتصر مؤلفه  ,األصول

   .أو قصري 
  
  

 -------------------------- 
 .280ص  – 3حـ  –مقدمة ابن خلدون  – 1
هـ من  879الدين تويف عام أمري احلاج أبو عبد اهللا مشس  بابنهو حممد بن حممد بن حممد املعروف  : ابن أمري احلاج –2

انظر ترمجته يف (علماء احلنفية من أهل حلب من مؤلفاته التقرير والتحيري ذخرية القصر يف تفسري سورة العصر ، حلبة الى 
  ).278ص  7الزركلي حـ  –األعالم /  210ص  9الضوء الالمع حـ 

شرح البن  –للكمال ابن اهلمام  –احلنفية والشافعية  اصطالحيشرح التحرير يف علم األصول اجلامع بني  التقرير والتحيري – 3
  .12ص  – 1982 – 2ط –بريوت  –دار الكتب العلمية  –أمـري احلاج 

  451ص - 4ـج –احلجوي  –الفكر السامي  - 4
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 :داءـابت مختصرةـالولية ـاملؤلفات األص ومن -ا
  :)1( ينيالورقات لإلمام اجلو كتاب – 1
ومسي كذلك ألنه حيتوي  ،مراتالورقات طبع عدة ( الفقه،  علم أصولهو جمموعة ورقات يفو

ام أن األصل هو محيث بين اإل ،الفقهوهو يشمل يف إجياز على فصول يف أصول  ،ورقاتعلى تسع 
الفقه معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها  وأنّ ،غريهوالفرع ما بىن على  ،الفرعما بىن عليه 
ال يتعدى  هذا املصنف الذي يوينه ,منها ويتحدث عن كلّ ,سبعةاألحكام  مث يثبت أنّ ,اإلجتهاد

  ).2( ). داته خطأينهيه بإمكان  ورقات؛تسع 
  :األصولعلم إىل الوصول  منهاج -2

الدين  ناصرمنهاج الوصول إىل علم األصول خمتصر للقاضي ( اتختصريصنف هذا الكتاب من امل
علم األصول اجلامع بني  إىلكتابنا هذا يسمى منهاج الوصول  نإ(يف  )3(البيضاوي وي وقال االبيض

  ).4( )ورقة وهو عشرون...واألصولاملشروع واملعقول واملتوسط بني الفروع 
مما ال شك فيه ( للبيضاويكتاب زوائد األصول على منهاج الوصول عن كتاب املنهاج  حمقق وقال

وما ذاك إال ألنه مجع  ،األصوليةني الكتب أن كتاب املنهاج للبيضاوي قد احتل مكانة رفيعة ب
عليه الكتب الطوال يف عبارة دقيقة  اشتملتوحوى كثريا مما  ،موجزاملسائل األصولية يف أسلوب 

 ,ملسائلهما بني شارح أللفاظه وناظم   ,بهاهتموا  األفاضللذلك ال غرابة أن نرى العلماء  ،خمتصرة
  .)5( )وخمرج ألحاديثه

  
 -------------------------------------  

من العلماء . هـ478هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف أبو املعايل ركن الدين إمام احلرمني املتوىف سنة  اجلويين– 1
أنظر ترمجته يف (يف األصول و علم الكالم و العقائد و غريها . املشهورين يف أصول الفقه وأصول الدين له مصنفات كثرية

  287ص -1جـ  -ابن خلكان  – األعيان و أنباء الزمان وفيات –249ص -  3ـ - الكربى طبقات الشافعية
  6ص  – 1970 – 2اهليئة املصرية العامة للكتاب ط  –دكتورة فوقية حسني حممود  – احلرمني إمام جويين -2
الكبار له مصنفات كثرية منها هـ من علماء الشافعية 685سنة  املتوىفهو عبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي  البيضاوي – 3

   )157 ص 8الشافعية الكربى حـ طبقاتأنظر ترمجته يف (شرح مقدمة ابن احلاجب، شرح احملصول  –أنوار الترتيل 
  1521ص -1 ـج–أنظر كشف الظنون  -  4
  سنا حممد  حتقيق – ماجستريرسالة  -سنوياإل - على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  األصول زوائد –5

  7ص  -م  1993-مكتبة اجليل احلديد صنعاء  –سيف احلاليل 
  



 104

   ):1(النسفىحلافظ الدين  .الفقهاألنوار يف أصول  منار – 3
  وهو فيما بني كتبه املبسوطة , هو منت جامع خمتصر نافع (خليفة عن هذا املصنف  حاجي قال

حميط  حبر نظمهووجازة ر حجمه غص وهو مع ،تناوالوأقرهبا , تداوال اوأكثره, املضبوطة وخمتصراته
  ).2( ..) .بدرر احلقائق

  :األصولالوصول إىل علم  تقريب 4–
فصنفت هذا ( :املصنفاملصنف يف مقدمه هذا  لقا إذ )3(ي كبن جزي الغرناطي املال القاسم نبال

ختصار والتقريب مع حسن وعولت فيه على اال ،وفهمهورمسته بومسه لينشط لدرسه  رمسهبالكتاب 
  )4( )والتهذيبالترتيب 

  .السبكيقبل ابن  ت خمتصرة ابتداءألف املصنفات يف علم أصول الفقه اليتهذه بعض 
   المصنفات األصولية المختصرة لمصنفات سابقة ألصحابهامن  -ب

  :ومنهااليت جاءت طويلة ختصار مصنفام اب يت اهتم مؤلفوها إمااملصنفات ال وهذه
  فقهختصر العدة يف أصول الـم -1

  . لكتابه العدةر اختصاهذا   ).5(هـ  458راء احلنبلي فبن احلسني أبو يعلى ال حممد
 لكتابهوكتاب خمتصر ).6(هـ  474سنة  توىفاملبن خلف الباجي  لسليمان:اإلشارة كتاب-2

 : فركوسلدكتور حممد علي احقق هذا الكتاب ـقال امل،  األصوليف أحكام الفصول إحكام 
الفصول يف  إحكام"وهو األصولكتابه الكبري املفصل يف  من" رةشااإل" تاباختصر املؤلف ك(

  سواء النقلية منها ,األدلةراده ملعاين ييف إ العبارةوأوجز  ،املؤلفوراعى .. .األصولأحكام 

مؤلفات منها  هـ من علماء احلنفية له710سنة  املتوىفعبد اهللا بن أمحد أبو الربكات املعروف باحلافظ النسفي  :هو النفسي–1
أنظر ترمجته يف الدرر الكامنة يف أعيان املائة . (العقيدة وغريها ةعمد, احلنفيةكرت الدقائق يف فروع  الترتيل،مدارك  األنوار،منار 
  ) 395ص -2جـ  - ابن حجر-الثامنة

   .1524 – 1523ص  –1كشف الظنون حـ أنظر - 2
 هـ 741سنة  توىفامللقاسم صاحب القوانني الفقهية اطي املالكي أبو اهو حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرن :جزي ابن -3
النور املبني يف قواعد عقائد الدين والتنبيه على  ،مسلمة املسلم يف ذيب صحيح مالكي له مصنفات كثرية منها وسيل فقيه

  213نور الزكية ص شجرة ال – 295ظر ترمجته يف الديباج املذهب ص نأ. (مذهب الشافعية واحلنفية واحلنابلة
  اإلسالمي  التراثدار  –دراسة وحتقيق الدكتور حممد علي فركوس  –ابن جزي  –إىل علم األصول  تقريب الوصول –4

  .42ص . م 1990 -هـ  1410 – 1ك –اجلزائر 
  .306ص  3شذرات الذهب حـ /  78ص  5أنظر ترمجته يف النجوم الزاهرة حـ  – 5
  .215ص  1وفيات األعيان حـ /  120ذهب ص أنظر ترمجته يف الديباج امل –6
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  دون عناء  ,منهحتصيل املراد  ومتكينا للقاريء من ،همللف هيالتس ،خملكإجياز غري  ةالعقلي أو
   ).1.)(..بنصال  و

  بن احلاجبالمنتهى السؤل و األمل  خمتصر - 3
وقال  ،واجلدل علمي األصول يفخمتصر معروف وقد اختصر فيه كتابه منتهى السؤل واألمل  وهو 

 ,رختصاوميلها إىل اإلجياز واال ،اإلكثار عنأما بعد، فإين ملا رأيت قصور اهلمم (يف مقدمة مصنفه 
ال يصد اللبيب عن  ،منيعوسبيل  ،بديعوجه  علىمث اختصرته  قهصنفت خمتصرا يف أصول الف

  ).2.) (..راد تفهمهوال يرد األربب عن  ،صادتعلّمـه 
يف صنعه بديع يف فنه غاية يف  غريبوهو خمتصر ( به الكثري من العلماء تىنخمتصر معروف اع فهذا

وهو كتاب الناس شرقا  األقطار،األعالم يف سائر  العلماءبشأنه  اعتىن لإلعجاز،اإلجياز حبسن إيواءه 
ليس للشافعية خمتصر مثل خمتصر ابن  :يقولابن الزملكاين  الدينوكان الشيخ كمال  وغربا،

  .الفقهم يف أصول هذه بعض كتب اليت اختصرها أصحاهبا على مصنفا  ،)3() الكيةاحلاجب للم

  :من المؤلفات األصولية المختصرة لغير أصحابها -جـ
 فيهوقد اختصر  ،)4(هـ  653 سنة يف توىفاملبن احلسني األرموي  مدحمل :احلـاصـل كتاب-1

  .للرازيكتاب احملصول يف أصول الفقه 
  :التحصيل كتاب -2

وقد اختصر فيه كتاب احملصول  ،)5(هـ  682بن أيب بكر سراج الدين األرموي تويف عام  حملمد
  للرازييف أصول الفقه 

  :األصولاحملصول يف  اختصارالفصول يف  تنقيح -3
  للرازي احملصولوقد اختصر  ،)6( هـ684 سنة توىفامل يفريس القراإدبن  ألمحد 
 فركوس املكتبةحتقيق الدكتور حممد علي  –الباجي  –ألصول أو الوجازة يف معىن الدليل أنظر كتاب اإلشارة يف معرفة ا – – 1

  .145 – 144ص  –م  1996 -هـ  1416 – 1ط –بريوت  –دار البشائر اإلسالمية  وإخراجطبع  –املكية 
  .229ص  – 1حـ  –أنظر رفع احلاجب  - 2
  .245ص  – يلإمساعشعبان حممد  –أنظر أصول الفقه تارخيه ورجاله  – 3
  .451ص  1حـ  –اإلسنوي  –أنظر ترمجته يف طبقات الشافعية  – 4
  =15ص  1إلسنوي حـ الشافعية ل طبقات - 155ص  5حـ  –لسبكي لأنظر ترمجته يف طبقات الشافعية -  5
  .188شجرة النور ص /  67 -62أنظر ترمجته يف الديباج املذهب ص  – 6
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  :السـولغاية  كتاب -4
صاحبه  اختصر فيه الكتابوهذا  ،)1( هـ 714عام  توىفاملعالء الدين الباجي  بن حممد لعلي 

  .للرازيصول الفقه أكتاب احملصول يف 
  يف أصول الفقــه  التلخيص -  5 

 ,)2(التقريب واإلرشاد للباقالين  كتابوقد اختصر فيه  ,اجلويينرمني امللك بن حممد إمام احل لعبد
قد أكثرنا النقل عنه يف هذا الشرح وهو  الكتابواعلم أن هذا (:  جاقال ابن السبكي يف كتابه اإلهب

  ).4.)(..للقاضيكتاب التقريب واإلرشاد  مناختصر  احلرمني،إلمام  )3(كتاب التلخيص 

كتاب و ،للرازي كتاب احملصول اختصاربعض املختصرات اليت ألفها علماء األصول وتضمنت  هذه
  .ينباقالاإلرشاد للقاضي ال التقريب و
ختصار منهج يف التأليف فاال .اجلوامعأصولية كثرية ألفت خمتصرة قبل مجع  صنفاتمهذه بعض 

بل يف الفقه  فقط،ليس يف أصول الفقه  خمتصرة ،الكثريةوصنفوا املؤلفات  ،العلماءتعارف عليه 
امع بأنه مل يصرح يف مقدمة كتابه مجع اجلو –رمحه اهللا  – السبكيوابن  وغريها،واحلديث واللغة 

وعبارتنا يف كتابنا ( :صرح بكونه خمتصر يف طبقاته عند اإلشارة إليه إذ يقول أنهإال  خمتصر،كتاب 
غالب  اجلوامعويف شأن كتابنا مجع .. .فأوعىمجع  وهو خمتصر مجعناه من األصلني ،اجلوامعمجع 

  ).5) (ختصاراالظننا أن يف كل مسألة فيه زيادات ال توجد جمموعة يف غريه مع بالغة يف 
 -----------------------  

  24ص  6شذرات الذهب حـ /  101ص  3أنظر ترمجته يف الدرر الكامنة حـ  –1
هو حممد بن الطيب بن حممد أبو بكر الباقالين من علماء املالكية الكبار له مصنفات كثرية منها إعجاز القرآن، :الباقالين –2

ص  1وفيات األعيان حـ /  267نظر ترمجته يف الديباج املذهب ص أ. (هـ 403األنصاف، وامللل والنحل تويف سنة 
481.(  

وتقدم  –شبري أمحد العمري  و-لي بحقق من طرف عبد اهللا حومل الني –ين يلإلمام اجلو-يف أصول الفقه  التلخيصكتاب  - 3
  .1996– 1بريوت ط –طبع بدار البشائر  و –الباحثان هبذا العمل لنيل درجة علمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  109ص  - 1 حـ  –البن السبكي  -اإلهباج  – 4
  .21ص 1  حـ –الطبقات الشافعية الكربى  – 5
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  :ارختصاالراء العلماء وأقواهلم يف منهج آ :الثالث الفرع
ف ابن خاصة من طر ،االستسحانأكثر من   ,شديداانتقادا  ختصار يف التأليف لقيمنهج اال إنّ

 ،اهلممور صلصيقا بعصر الضعف وق نهجاملإذ اعتربوا هذا  ،العلماءخلدون واحلجوي والكثري من 
  .الفائدةفهي على حد تعبريهم قليلة  ,الوضوحوعدم  ,واأللغاز ,باإلغالقومتيزت املختصرات 

العلوم  حتاد يفختصار الطرق واالا إىلذهب كثري من املتأخرين ( :–رمحه اهللا  –خلدون  بناقال 
ختصار اعلم يشمل على حصر مسائله وأدلتها ب كلّيف  ,ويدونون منها برناجما خمتصرا ,هبايولعون 

وعسريا  ,بالبالغةذلك خمال  فصار, الفنمن ذلك  الكثريةوحشو القليل منها باملعاين  ,األلفاظيف 
فاختصروها تقريبا  ,بياناألمهات املطولة يف الفنون للتفسري وال الكتبعمدوا إىل  اورمب, الفهمعلى 
وأمثاهلم .. .والنحواحلاجب يف الفقه وأصول الفقه وابن مالك يف العربية  ابنكما فعله  ,للحفظ
 الغايات بإلقاء ,ئاملبتدفيه ختليطا على  وذلك ألنّ بالتحصيل،خالل إوفيه  ,من التعليم فسادوهو 

 ,املتعلمكبري على  شغلوفيه .. .تعليمالوهو من سوء  ,بعدوهو مل يستعد لقبوهلا  ,عليهمن العلم 
األلفاظ  ألنّ ,بينهااملسائل من  واستخراج ،عليهاختصار العويصة للفهم لتزاحم املعاين بتتبع ألفاظ اال

  ).1...) (.الوقتحظ صاحل من  فهمهااملختصرات جندها لذلك صعبة عويصة فينقطع يف 
  :يفختصار خلدون حيصر سلبيات اال بناف
  شو واحلصر للمسائل واألدلة بألفاظ قليلةاحل كثرة - 1 
  ومضيعة الوقت يف حماولة الفهم  للمتعلمالفهم  عسر -2    
  .وإخالل بالتحصيــلالتعليم  فساد -3    

  انعدام عنصر التدرج من األسهل إىل األصعب -4
مث (يقول ف ,املتعلم علىالفائدة  لوقلي, بالتعليمختصار مضر فريى أن اال -  رمحه اهللا -احلجوي أما

الشروح  أوالشراح، بواسطة  إاليفهم  ال, مغلقا نتصار لفظ امل ,ختصارأم ملا أغرقوا يف اال
  واحد األسفار يف سفر مجع ووه, االختصارففات املقصود الذي ألجله وضع  واحلواشي،

-------------------------  
  250ص  – 3حـ  –ابن خلدون  - مقدمة  – 1
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بل انعكس األمر إذ كثرت املشاق يف  الزمن،وتقليل  ,العلم وتكثري, املشاق فوختفي, املسافة وتقريب
  ).1) (وضاع الزمن من غري مثن ,فتح األغالق

  :فــيختصار سلبيات اال –رمحه اهللا  –جوى احل وحيصر
  الفهم للمتعلم عسر -1       
  واحلواشي يف فهم املختصر بالشروح ستعانةاال -2       
  و يف التعقيدغلختصار احلقيقي بالاال منهجعن  بتعاداال -3       
  .فائدةكثرة  دونالوقت من  تضييع -4       
إىل كتاب بني الصراحة  حمتاجونطالب الفقه (  :إذ يقول الفقه،بشدة املختصرات يف  انتقدكما 
 املستحيلة،النادرة أو  ندو, باب كل منحيتاج إىل شرح جامع للمسائل الكثرية الوقوع  ال, واضح

وإن كثريا من الناس كذا  واملتوسطني،بل  املبتدئني، يفيدوهذا الذي  والتعليم،وهبذا تكون الدراسة 
بل إذا احتاجوا يف العبادة ملسألة راجعوا  فقهاء، اوليسو قلب، ظاهرهم حيفظون املختصر عن 

  ).2.)(..الفقهاءالشراح أو 

    راءاآلو املسائل بدقائق اإلملاموهو  ,العلمرض املطلوب يف غي بالفال تعنده  املختصراتف
 .واألدلةواملوضوعات  لمسائلاملفصل لفاملختصر ال حيتوي على العلم  ،املختلفةوتفصيالا وأدلتها 

. وتدريساإىل ميل العلماء إىل املختصرات تأليفا  يعودالفقه وشيخوخته  مراعترب احلجوي ه كما
فقط وانصرفت  تقدم نواقتصروا يف النقل عم( :رم للفقهحتت عنوان طور الشيخوخة واهل فيقول

فروع  مجعختصار مت التباري فيه مع وفكرة اال مث اختصارها وتفهمهامهمهم لشرح كتب املتقدمني 
  ).3(.الّهكوأفسد الفقه بل العلوم  اهلرم،هو الذي أوجب  ,القليلكثرية يف اللفظ 

عدم نفع  علّل همومعظم ،التأليفمناهج  ختصار كمنهج منراء بعض العلماء حول االآ هذه
 ،قليلةوحصر للمسائل واألدلة بألفاظ  ،كثريو شح وفيه ،لمفصختصار ألنه ال حيتوي على علم اال
  :السيوطي اإلمام قال نتشراوأنه  ،بالتحصيلخالل اإلو ,التعليم وفساد ,الفهما يؤدي إىل عسر مم

 ----------------------------  
  .459ص  – 4حـ  –امي الس الفكر – 1
  .189ص  – 4 ـج -نفس املرجع  – 2
  191ص-4ـج-الفكر السامي - 3
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وقال علماء البالغة  .طويلبزمن  الضعفختصار عرف قبل عصر اال أنّ إال .الضعفيف عصر 
 ,إجيازفيها كثرية  تآيا الكرميوقد وردت يف القرآن  ,البالغةأنواع  مننوع  اإلجيازواملفسرون إنّ 

  :ومن اآليات ,ةالسنوكذلك يف  ,الكلمو جوامع  ,وبيان
  ).1() كاَءم يعلَاب ضرا أَي( –تعاىل  – اهللا قول-1
من  صوق ,وأشقى ,بقى وأسعدأو ,وأهلك ,ومسى ,ونعت ,ونادى ,خربوأ وي،يف اآلية أمر ( 

جلفت  ,والبيان ,ازواإلجي ,من بديع اللفظ والبالغة اجلملةاندرج يف هذه  ام, شرحلو  ام, األنباء
  ).2) (األقالم

  ).3) (ااهعرما وهاَءم جرخأَو( :وجلّعز  وقال-2
والشجر  ,العنبمن لألنام  اومتاع, قوتا, األرضما أخرجه من (هباتني الكلمتني على مجيع  حلّ

من  حلوامل, العيدانالنار من  ألن وامللح، ,والنار ,واللباس ,بواحلط, والعصف ,والتمر, واحلب
  ).4() املاء
  )5( )ملالكَ عاموج تطيِعأُ( –صلى اهللا عليه وسلّم  –قال رسول اهللا  -3
  ).6() ملِّالكَ عِاموجبِ تثْعب(رواية أخرى  ويف

  يف األلفاظ  –تعاىل  –اهللا  مجعيعين القرآن ( :احلديثيف شرح هذا  )7(اإلمام اهلروي  قال

----------------------------------  
  سورة هود – 44اآلية  – 1
  م  1973.بريوت  -املكتبة الثقافية . هبامشه إعجاز القرآن للباقالين -السيوطي  - اإلتقان يف علوم القرآن – 2

   12ص  1حـ  – والتحبريالتقرير /  53ص  – 2حـ 
  .سورة النازعات – 31اآلية  – 3
  .52ص  – 2حـ  –السيوطي  –اإلتفاق يف علوم القرآن  – 4
فضلت على األنبياء بست أعطيت (قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –احلديث جزء من حديث رواه أبو هريرة عن النيب  هذا – 5

ا، وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب  جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض ظهورا ومسجد
 8ص  5حـ  –باب جعلت يل األرض مسجدا وظهورا  –كتاب املساجد -حه احلـديث أخرجه مسلم يف صحي).  النبيون
  .وقال حسن صحيح 1553رقم  197ص  3والترمذي يف كتاب السري، باب ما جاء يف الغنيمة حـ   .1167رقم 

  .6329 رقم 94ص  8ح  6مج  –للفارسي  –اإلحسان بترتيب صحيح ابن حيان  –أخرجه ابن حيان يف صحيحه  – 6
معروف من و فقيه  حمدث هـ 414بن إبراهيم بن حممد السرخسي مث اهلروي أبو حممد املتوىف سنة مساعيل هو إ :ياهلرو - 7

أنظر ترمجته يف طبقات (و غريها  تالقراءاالشايف يف , درجات التائبني و مقامات الصديقني, مصنفاته اجلمع بني الصحيحني
  )248ص  13جـ -للذهيب سري أعالم النبالء  - 115ص 3جـ الشافعية للسبكي 
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احلسن  لاوق ).1) (قليل اللفظ كثري املعاين –وسلّم  عليهصلى اهللا  –وكالمه  الكثرية،املعاين  اليسرية، 
 ابن شهاب وىور ).3) (ودلّ ومل يطل فيمل قلّالكالم ما  خري( –رضي اهللا عنهما  – )2( بن علي
أن جوامع الكلم أن اهللا  بلغين: قال  ) الكلمبعثت جبوامع (معىن حديث ) 4( -  رمحه اهللا  –الزهري 

  ).5() األمر الواحد واألمرين وحنو ذلك يفجيمع له األمور الكثرية اليت كانت تكتب يف كتب قبله 

كأسلوب بياين و  .واحلكماءوأقوال العلماء  ,النبويةوالسنة  ,الكرمياستعمل يف القرآن  جيازاإل إنّ
 ،الضعفليس مسة من مسات التأليف يف عصر فهو , يف شىت العلوم مث انتقل إىل املؤلفات , بالغي 

إذ صنف الكثري من العلماء كتبا خمتصرة  . يف خمتلف العلوم والفنون ألنه كان منتشرا قبل هذا العصر
 وتلخيص ،اهلممشحذ  ؛فوائدهومن  ،العلوم يف كلّ علمي مفيد منهج االختصار ألن ؛العلوميف شىت 
 ,أسهل وامللخصة ,املختصرةفاملراجعة واحلفظ من الكتب  ،قليلةات يف صفحات من املعلوم الكثري
ابن  قال. جداقليلة  ألفاظوخاصة إذا كان التلخيص من غري إغالق أو حشوا للمعاين يف  ؛وأسرع

عن كتب  وإعراضهم املختصرات،الفقه إىل  غريوعرفت أهل العصر انصراف مهمهم يف (أمري احلاج 
 كثري،وفيه معىن  القليل،هو رد الكثري إىل  و.. .احلقيقيا تلك املختصرات باملعىن خصوص ,املطوالت

  ).6) (متجه أقرب إىل احلفظ وأنشط للقارئ وأوقع يف النفس حينئذختيار املختصرات افإن 
  

 ----------------------  
  .8ص  – 5حـ  –شرح النووي لصحيح مسلم  – 1
 –صلى اهللا عليه و سلم –سبط الرسول  -رضي اهللا عنهم –حممد ابن فاطمة الزهراء احلسن بن علي بن أيب طالب أبو  - 2

و قيل غري ذلك و دفن  ـه49روى عن جده أحاديث و كان شبيها به و كان ورعا زاهدا حليما تويف باملدينة املنورة سنة 
  369ص -1ـج-االستيعاب  56ص  - 4 ـأنظر ترمجته يف تاريخ بغداد ج( بالبقيع 

  12ص-1ـج-تحرير و التقريرال - 3
هـ أحد األعالم املشهورين و 124حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري املتوىف سنة  هو :ابن شهاب الزهري – 4

سري أعالم  - 360ص  3أنظر ترمجته يف حلية األولياء جـ(حديثا 2200روى  ,الصحابةمن علماء التابعني الذين أخذوا عن 
  .) 177ص 4وفيات األعيان جـ - 326 ص5النبالء جـ 

  .54ص  – 2حـ  –السيوطي  –يف علوم القرآن  اإلتقان – 5
  12ص -1حـ  -والتقرير التحرير -  6
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 وقال البالغةأما من أعظم أنواع  البالغةقال علماء  واإلطناب،يف اإلجياز (اإلمام السيوطي  وقال
 ،يوجزويف مظان اإلجياز أن مل مجال أن جياإل مظانأنه جيب على البليغ يف  ،الكشافصاحب 

 املتعارف،أداء املقصود بأقل من عبارة  واإلجياز ،يفصلوكذلك الواجب عليه يف موارد التفصيل أن 
  ).1..) (.زائدوالتعبري عن املراد بلفظ غري 

و هو مجع األسفار يف سفر  ,االختصاراملقصود الذي ألجله وضع (... :الثعاليبوقال احلجوي 
  )2)(و تقليل الزمن ,العلموتكثري  ,املشاقو ختفيف  ,املسافةو تقريب  ,احدو
      ,األجناسمن خمتلف و ,العلوماملختصرات يف شىت  وصنفت ،معروفمنهج علمي  ختصارفاال

حفظا وتدريسا فإن  بالقبول،والعلماء  وتلقّاها طلبة العلم ,و مبختلف اللغات ويف كل العصور
 وبالنظر. واملسائليف اجلزئيات  والتوسعجلأ العلماء إىل الشروح والتفصيل  البعض،استعصت على 

منهاج  أو ,احلاجبكمختصر ابن  شديداختصارا اإىل كتاب مجع اجلوامع فإنه ليس خمتصرا 
ن أكثر إمث (سنوي فيه األ وقال.)3(فقط  ورقةالوصول للبيضاوي الذي بلغ عدد أوراقه عشرون 

 البيضاوي،اقتصروا من كتبه على املنهاج لإلمام العالمة ناصر الدين  قد املشتغلني به هذا الزمان
  ).4) (وكنت أيضا ممن الزمه درسا وتدريبا اللفظ،مستعذب  العلم كثري, احلجملكونه صغري 

الكثري من  استعملوإن كان قد  ,الشديدختصار واال اإلطالةبني  ,متوسطمصنف مجع اجلوامع  إنّ 
مسائل  ضعبو، املعروفةصول الفقه أنه طرق كل أبواب إال أ االختصار،لى تدل ع العبارات اليت
وعلم  ,الفقه أصول حيتويها علماملقارنة مع عدد املباحث والكتب اليت بف. و التصوف أصول الدين

إذ  باملعىن، ختصار ليس خمالاال وهذا. خمتصروردها ابن السبكي فإن الكتاب أ واليت, الدينأصول 
فالكتاب كان قليل األدلة والتمثيل  األدلة،وبعض  العلماء،وأقوال  ،االصطالحيةاريف أنه أورد التع

األدلة  وكذلك ,وواضحة ,واردة فهي ,والتعريفات همءوآرا ,العلماءأقوال  أنإال  واملناقشة،الفقهي 
وفيه  ،خمل اإلجياز غري وكان  .الشاهديف األدلة النقلية مبحل املصنف  كتفىقد او والعقلية، ,قليةلنا

  اليت طرقها على مجيع املسائل األصولية و أورد اآلراء املختلفة يف املباحثإذ أنه ركّز  فائدة للباحثني
-------------------------  

  . 53ص  – 2حـ  –اإلتقان يف علوم القرآن  –1
  360ص 4الفكر السامي جـ  - 2
  1878ص  – 2حـ  –كشف الظنون  –3
  162ص -زوائد األصول– 4
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 إذ للمبتدئنيو فيه فائدة  ,كثريةعليها إال بقراءة كتب  اإلطالعع مسائل كثرية متشعبة ال ميكن ومج
أنه ركّز على حتديد مصطلحات هذا العلم وحدوده وتعريف االصطالحي لكل مصطلح أصويل وملّ 

      ,املراجعةو  ,للفهم تسهيلوفيه   ,االختالفمسائل كثرية حتت مبحث مما يسهل معرفة أوجه 
وأنا من عاديت ( :ختصار يف كتابه اإلهباج إذ قالتهاجه منهج االان وبرر. للمرادوحتصيل  ,احلفظو 

 ,غريبأو نقل  ،خمترع كبحثوال يتلقى إال منه  غريه،يوجد يف  اإلطناب فيما ال ,الشرحيف هذا 
وهل ذلك  ،إليهنا عيما سيف التطويل في فائدةإذ ال  ،الكتبختصار يف املشهور يف واال ،ذلكأو غري 

  )1( ). املصنف على فاعله سماإال جمرد مجع من كتب متفرقة ال يعرف 
  

  األصولمنهجه من حيث طريقة التأليف في  :الثاني المطلب
 منهجو ،الفقهاء منهجو ,املتكلمنيمنهج  ،ثالثةالتأليف يف أصول الفقه تنحصر يف مناهج  إن

  .الفقهاء منهجو لمنيمنهج املتكمع بني جياليت  ووه ,املتأخرين
 املنهجنيالسبكي مجع بني  ابن أنّعلى  )2(عصر احلديث الوا يف أصول الفقه يف فأمجع الذين ألّ وقد

  .املناهجذه و تعربف خمتصر هليلي ذكر  وفيما  .اجلوامعيف تأليف كتابه مجع 
  

  الشافعيــة منهج أو  منهج املتكلمني  :األول الفرع
 املتكلمني،طائفة كبرية من  االجتاه هذاألنه دخل يف  ,املتكلمنيمبنهج املنهج  اتسمية هذ وكانت
  فيه كما يبحثون  حبثوا و اردةإىل احلقائق  مونظره, العقليةدوا فيه ما ينفق مع دراسام الذين وج

  
 -----------------------------  

  137ص  – 2حـ  –اإلهباج  –1
ص  – 1968دار النهضة العربية مصر  –أصول الفقه اإلسالمي زكي شعبان  -.22ص –أبو زهرة  –أصول الفقه  أنظر –2

منهج (، أصول الفقه اإلسالمي 23 – 18بريوت ص  –دار احلديث  -حممد احلفناوي  –، نظرت يف أصول الفقه 24 – 20
عباس متويل  -الفقهأصول . 62 – 61ص  – 1995 –املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  –طه جابر العلواين  –) حبث ومعرفة

 –دار سالمة للطباعة والنشر والتوزيع  –حممد الطاهر النيفر  –أصول الفقه .  29ص  –مصر  –مطبعة دار التأويل  –محادة 
  55ص  –بريوت  –الدار اجلامعية  –حممد مصطفى شليب  –أصول الفقه اإلسالمي /  25 – 24ص  –تونس 
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هو اإلمام  املنهجهذا وفق ألن أول من ألف  فعية،مبنهج الشاكذلك  سمىيو.الكالمعلم يف 
  .واألشاعرة املعتزلة، وكذلك .واحلنابلةاملالكية  وهو منهج - رمحه اهللا -الشافعي

  
   :منهجـال اهذ خصائصأهم  
  .والربهاناملنطقي النظري لقواعد هذا العلم على أساس احلجة  التحقيق -1
 أو حيث املوافقة املذهبية من الفقهيةلنظر إىل الفروع دون ا ,وصحتهعلى قوة الدليل  عتماداال -2

يصحح  فالفروع مسائل الفقه نلتفت إىل األصول ال مسالك يف أنا على(: اجلويين اإلمام قالاملخالفة 
  ).1() على األصل ال على الفرع

حكم األشياء قبل  والقبحكمسائل احلسن  ،الفقهمباحث كالمية يف مسائل أصول  إدخال -  3
  ....شكر املنعم احلاكم، شرع،ال
 يف األصول، الفروع الفقهية حصرإال على سبيل  ،الفقهيةلفروع لوذكر  ,التمثيل الفقهي لةق - 4  

 ,التوضيحسبيل  وعلى ,لااألقوستشهاد على صحة لغرض اال ,وتطبيق األصول على الفروع
القليل من  إالعنه  يشذ مل ،)2(لقرون عديدة ا املنهج هذ التأليف وفق استمر وقد .غريوالتفسري ال 

 ,القرايف :املالكيةومن  ,والزركشي السبكي ابن: من الشافعيةف واحلنابلة لكيةعلماء الشافعية واملا
  .واملتكلمنيالفقهاء  منهجبني  مجعوا الذين ،)3( قدامةابن القيم وابن  :احلنابلةومن  ,والشاطيب

  :احلنفيــةالفقهــاء أو منهج  :الثاين الفرع
  عمد حيث الفقهية،متأثر بالفروع  جتاهاالألن هذا  ؛مبنهج الفقهاء املنهج،هذا تسمية  كانت

---------------------------------  
  1363ص-2ـج -اجلويين -يف أصول الفقه الربهان – 1
قاليت امللقب القاضي البلقريب و كتاب اإلرشاد والت, الشافعي لإلمامهذه الطريقة كثرية جدا أوهلا الرسالة  ؤلفات علىامل و -  2

كتاب العهد أو العمد للقاضي عبد اجلبار املعرتيل، كتاب املعتمد للبصري، كتاب الربهان والتلخيص , بشيخ األصوليني
والورقات للجويين، احملصول للرازي، املستصفى واملنخول للغزايل، اللمع والتبصرة و الوصول إىل علم األصول للشريازي، العدة 

صول الفقه أليب يعلى الفراء، الواضح يف األصول البن عقيل البغدادي، عيون األدلة ومقدمة يف أصول الفقه البن القصار يف أ
  …و غريها.خمتصر ابن احلاجب، اإلحكام لألمدي, للقرايف تنقيح الفصول، البغدادي

هـ 620 بلي أبو حممد موفق الدين املتوىف سنة هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي احلن:  ابن قدامة - 3
أنظر ترمجته يف (الروضة يف أصول الفقه, املغين يف الفقه, فقيه و عامل من أكابر احلنابلة له مصنفات منها املختصر العلل للخالل

البداية و  - 88 ص5جـ - بريوت - املكتب التجاري للطباعة و النشر - ابن عماد احلنبلي  -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
  99ص13م جـ1948 - مكتبة املعارف بريوت  - ابن كثري- النهاية 
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 نهجمب ومسي مأئمتهالفروع الفقهية املنقولة عن  خاللستخالص القواعد والضوابط من ا الفقهاء إىل
يف تأليفهم هلذا العلم حيث عمدوا يف تقرير  احلنفية، فقهاءاتبعه كل  ذيالنهج ألنه امل احلنفية،
ألن هؤالء األئمة مل يتركوا  والصاحبني،ة فحني يبأاملنقولة عن اإلمام  الفقهيةالفروع  على اعدالقو
  .لتالمذتهتركها اإلمام الشافعي  كاليت, جمموعةمدونة  قواعدهلم 
  :الـمنهجا ذـه صائصـخ
رمحه -السرخسياإلمام  قال .وأصحابهوفتاوى أيب حنيفة  ,الفقهيةالفروع  علىالكلي  عتماداال -  1
وال  -عنهم اهللارضي - أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد  ، أئمتناوهو صفة املتقدمني من  (...: )1( - اهللا

إىل إمالء شرح يف  دعاينفذلك الذي  ، إنصافحواهلم عن أخيفى ذلك على من يتأمل أقواهلم و
أن أبين ورأيت من الصواب .. .عبارةكد إشارة وأسهل بآ ، احلسنالكتب اليت صنفها حممد بن 

معينا هلم على فهم ما  ,األصولعلى  الوقوف ليكون الكتبللمقتبسني أصول ما بنيت عليها شرح 
  ).2() .هو احلقيقة يف الفروع

    .أئمتهمالقواعد واألصول على مقتضى الفروع املنقولة عن  تقرير -2

  .بفروع املذهب على األصول ستداللاال -3
  .يةاملسائل الفقهية الفرع استقراء -4
  ).3(النظرية  املباحثالتمثيل لألصول من الفروع الفقهية والبعد عن  كثرة -5 

  املنهجيــنالفرق بني  :الثالث الفرع
  :منهاهناك فروق جوهرية كثرية بني منهج الفقهاء و منهج املتكلمني 

  كانوا  بل ،األصوليةتقعيد القواعد مل يتقيدوا مبذهب وأصول اإلمام يف  ملتكلمونا -1
  

-------------------------------  
فقيه و علم من علماء احلنفية له  ـه 490هو أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي املتوىف سنة  السرخسي - 1

 األعيانوفيات  – 234ص  -2أنظر ترمجته يف اجلواهر املضية جـ( األصول و غريها  الفقه كتاباملبسوط يف  امصنفات منه
  123 ص – 4جـ –
ص  1 ـم ح 1998 - 1ط -الكتب العلمية بريوت  دار -حتقيق أبو الوفا األفغاين  -  السرخسي - أصول السرخسي – 2

10.  
أصول  - أصول الكرخي، أصول اجلصاص تأسيس النظر وتقومي األدلة، للدبوسي  :أهم الكتب اليت ألفت على هذه الطريقة – 3

  ...السرخسي، منار األنوار للنسفي وغريها



 115

فاإلمام  يؤديأم ال  ,مذهبهميؤدي إىل خدمة ذلك سواء أكان  ،القواعديدون إنتاج أقوى ير
 ,حجة أنهجح ري )2( اآلمديولكن  ,السكويت عال يأخذ باإلمجا –على سبيل املثال  – )1(الشافعي

م و ال خيرجون بإمامهفكانوا يقيدون أنفسهم  ,األصوليونالفقهاء  أما ).3(مع أنه شافعي املذهب 
  .عن اجتهاداته و فتاويه

  .دون غريهمقيد مبذهبهم  الفقهاء اجتهادولكن  ،املذهيب باالجتهاديتقيد املتكلمون  مل -2
ستدلون بفروع ياملتكلمون فهم  أما .هغري بفروع املذهب احلنفي دون يستدلون الفقهاء -3

  .االستداللإىل  عمدوااملذاهب املختلفة إذا 
فيستعملون عبارات تدل على  املتكلمونأما  ،املذاهبال غريهم من الفقهاء ألقو ترجيح عدم -4

على أنا يف مسالك األصول ال نلتفت إىل ( :اجلويينقال  .وىاألقالتقيد بالدليل الصحيح واحلجة 
وصا يف املسائل صوال يلتزم مذهبا خم... فالفرع يصحح على األصل ال على الفرع ،الفقهيةاملسائل 
  ) الشرعية ةناملظنو

ردون تلك املسائل الذين جي ,املتكلمنيطريقة  وأمس بالفقه من , الفقهاء أليق بالفروع منهج إن -5
احتاج الفقهاء واتهدون (... لدون يقول ابن خ العقليستدالل ومييلون إىل اال ,األصولية عن الفقه 

مسوه أصول  برأسه،قائما  الستفادة األحكام من األدلة فكتبوها فنا واعدوالقإىل حتصيل هذه القوانني 
 تلكوحققوا ,مث كتب فقهاء احلنفية فيه .. .الشافعيوكان أول من كتب فيه هو اإلمام  الفقه،

وأليق , أمس بالفقه  فيهاالفقهاء  ةإال أن كتاب ,وكتب املتكلمون أيضا فيها،القواعد وأوسعوا القول 
واملتكلمون , النكت الفقهية  علىفيها  وبناء املسائل والشواهد , لكثرة األمثلة منها؛ بالفروع 

  ومييلون جيردون صور تلك املسائل عن الفقه
 ---------------------------  

اتهد الذي ينسب  العلم .هـ204ي املطليب املتوىف سنة شهو حممد بن إدريس بن العباس أبو عبد اهللا القر الشافعياإلمام  - 1
علم األصول على الراجح من األقوال  أول من صنف يف ,احلديثالفقه و التفسري و  يف عديدةإليه املذهب الشافعي له مصنفات 

 -10 جـ النبالءسري أعالم  -71ص  –دار الرائد بريوت  –الشريازي –ترمجته يف طبقات الفقهاء  أنظر(الرسالة و كتابه هو 
  )163ص  -4 ـج –وفيات األعيان -  99 - 5ص 

هـ كان يلقب بشيخ املتكلمني يف زمانه له 635الدين اآلمدي املتوىف سنة  د سيفحممهو علي بن علي بن  اآلمدي - 2
وفيات -129 – 5 ـج –ابن السبكي  –أنظر ترمجته يف الطبقات ( مصنفات عدة بلغت العشرين منها املنتهى و اإلحكام 

  )48ص  - 2 ـج –األعيان 
ص  1املستصفى حـ - 472ص  –تبة العلمية بريوت املك –حتقيق وشرح أمحد شاكر  –اإلمام الشافعي  – الرسالة - 3

 .129ص  1اآلمدي حـ  – اإلحكام - 121
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من الغوص على النكت الفقهية  العقلي ما أمكن وكان لفقهاء احلنفية فيها يد طوىل ستداللاالإىل 
لصيق مبذهب  منهج الفقهاءإال أن  ,صحيح هذا )1() القوانني من مسائل الفقه ما أمكن قاطتوال
إذ يقول أبو  مذهب،حمصورا يف هذا  ملنهجاألخرى فجاء هذا ا املذاهب إىل فروع تعداهينفية وال احل

أي أم  ،دونتأن  أما طريقة احلنفية فقد كانت غري حاكمة على الفروع بعد( - رمحه اهللا - زهرة
, حاكمةوليست مقاييس  ,مقررة فهي مقاييس ،عنهاودافعوا  ,مذهبهم القواعد اليت تؤيد استنبطوا
ا دفاع عن أل اجلدوىة لوإن بدت يف ظاهر األمر عقيمة أو قلي ,احلنفية الطريقة اليت سلكها هوهذ

عن فروع ن خيرج احلنفية األصوليو مل ).2()ةعامقد كان هلا أثر يف التفكري الفقهي  معني،مذهب 
ودحض حجج  ,رائهمآنشأ للدفاع عن  الفقه عندهمأن أصول  بوالسب, أئمتهم ىوفتاو, مذهبهم
. والفروع و العقائد بينهم وبني املذاهب األخرى يف املنهج وأصول  كبريووجود خالف  ، اخلصم

أن أصول  اعلم ,عن عالء الدين قوله يف ميزان األصول (:خليفة يف كشف الظنون وأورد حاجي
الكتاب الفقه فرع لعمل أصول الدين فكان من الضروري أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف 

أكثر التصانيف يف أصول الفقه ألهل االعتزال املخالفني لنا يف األصول و ألهل احلديث املخالفني و
  ).لنا يف الفروع و ال اعتماد على تصانيفهم

  

  ) والفقهاءاملتكلمني منهج اجلمع بني (املتأخرين منهج  :الثالث الفرع
ففي أواخر القرن  اهلجري،لقرن اخلامس بعد ا انتشرألنه , مبنهج املتأخرين نهجامل اهذ سمىيو

 ةجديد يف كتابمنهج صول إىل جته علماء األا اهلجري، السابعوأوائل القرن  ,السادس اهلجري
 والترجيح،واملقارنة بينهما باألدلة , املتكلمني واحلنفية  املنهجني ،منهج بنياألصول وهو اجلمع 

  )3(. القواعد األصوليةالفقهية على  الفروعوبناء 

 --------------------------  
  21ص  -3جـ - ابن خلدون –املقدمة  - 1
   - 31ص  –أبو زهرة –أصول الفقه  - 2

 تسهيل - 29متويل محادة ص  –منهم أصول الفقه :أنظر(وقد ذهب إىل هذا الرأي الكثري من الباحثني و األساتذة املعاصرين 
أصول الفقه /  32 ص -دمشق –دار القلم  -مصطفى سعيد اخلن قيقحت –حممد أمني الدمشقي  - على قواعد األصول احلصول

  1شعبان ص زكي -الفقه أصول -68ص  -طه جابر العلواين –
  111، 110ص  1حـ  –كشف الظنون  – 3
  



 117

  :جـنهـمـال اذـه صـصائـخ
  .النظري على طريقة املتكلمني ستداللاال -1    
  .الفروع على طريقة احلنفية استقراء -2    
  .القواعد ومتحيصها باألدلة يققحت -3    
  .القواعد على الفروع املذهبية تطبيق-4    
  .األربعةالفروع الفقهية حسب املذاهب  تنويع -5    
  :ـمهـاملنهج  وفق هذايف أصول الفقه وا فالذين أل )1(العلماء  ومن 

  :السـاعـاتـيابـن  – 1
سنة  توىفامل ي احلنفيكبالبعل األصلايت البغدادي الساع ناب, الدينبن علي بن تغلب مظفر  أمحدوهو 
ابن الساعايت  قال. واإلحكاملبزدوي ا كتاب بديع النظام اجلامع بني كتايب صاحب )2(هـ  683

الكتاب  هذا األصول،قد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول إىل علم (: الكتابيف مقدمة هذا 
باجلواهر النقية من  رصعتهحكام و صته لك من كتاب اإلخل ملسماه،امسه  قاملطاب, معناهالبديع يف 

 واملنقول هذالقواعد املعقول  اجلامعان, األصولفإما البحران احمليطان جلوامع  اإلسالم،أصول فخر 
ابن خلدون  قال .)3() الفرعيةمشمول بالشواهد اجلزئية  وذاكحاو للقواعد الكلية األصولية 

وهو مستوعب وجاء ) احلنفية(البزدوي من أئمتهم  اإلسالمف سيف تألي ؛املتأخرينوأحسن تأليف (
حكام وكتاب البزدوي يف الطريقتني ومساه فجمع بني كتاب اإل احلنفيةابن الساعايت من فقهاء 

ابن ( :كتاب مفتاح السعادةصاحب  وقال ).4)(...األوضاع وأبدعها أحسنبالبديع فجاء من 
 ,  علي البزدوي اإلسالمل الفقه ، مجع فيه بني أصول فخر كتاب البديع يف أصو له...الساعايت
   حكام اآلمديكام اإلوأح

  
 --------------------------  

 روا يف أصول الفقه على أن طريقة املتأخرين اقتصرت على بعض العلماء منهم ابن الساعايت، صدفلقد اتفق مجيع الذين أل – 1
  .) أنظر املراجع السابقة(بد الشكور الشريعة، ابن السبكي، ابن اهلمام، ابن ع

  4تاج التراجم ص  -80ص 1أنظر ترمجته يف اجلواهر املضية ج - 2
 –جامعة األزهر  –عيسى عليوة زهران  إشراف –دراسة وحتقيق حممد حيي عمران قبا  –ابن الساعايت  – بديع النظام – 3

  .5م ص  1982 –كلية الشريعة والقانون 
  =.20ص  – 3حـ  –املقدمة  – 4



 118

  ).1) (القواعد الكلية اينالث نوم, اجلزئيةفأخذ من األول الشواهد 

   :اريـخـشريعة البـدر الـص – 2
 حألف كتابا مساه تنقي الذي )2(. هـ 744سنة  عبيد اهللا بن مسعود احلنفي البخاري املتوىف وهو

أصول  مباحثةزمان على ملا رأيت حنول العلماء مكبني يف كل عهد و(... :مقدمتهوقال يف  األصول،
دار  -عاىلت - اهللا هأبوفخر اإلسالم علي البزدوي  ,األئمة العظام ىمقتد, اإلمامللشيخ  ,الفقه
ومرموز  ,عباراتهصخور  يفمعانيه  ,مركوز كنوز ,الربهانباهر  ,وهو كتاب جليل الشأن ,السالم

لقصور نظرهم على  ,اظهألفني على ظواهر نووجدت بعضهم طاع ,إشارتهغوامض نكته يف دقائق 
وعلى قواعد املعقول تأسيسه  وتفهيمه ,مرادهوحاولت تبيني  ,وتنظيمهيحه تنقأردت  ،ألفاظهموقع 

اإلمام املدقق مجال العرب ابن احلاجب مع  وأصول احملصول،موردا فيه زبدة مباحث  ,وتقسيمه
ومسيته  واإلجيازمسلك الضبط ختلو الكتب عنها سالكا فيه  منيعةوتدقيقات غامضة  بديعية،حتقيقات 

وهو على املنهج  بني أصول البزدوي ,هذاالشريعة يف كتابه  درمجع ص لقد ).3(...) .الفصوليح قتن
  .منهج املتكلمنيوعد املعقول قوا علىومها  احملصولب وكتاب جابن احلا وكتاب ,احلنفي

   :السبــكيابن  – 3
 أنه مؤلف على)4(مجع اجلوامع قال العلماء كتاب  بصاح, هـ 771سنة  املتوىفابن السبكي  

ونضرع إليك يف منع (  :كتابهوقال يف مقدمة  والفقه، الكالمطريقة املتأخرين اليت جتمع بني علم 
البالغ من اإلحاطة  ,من فين األصول بالقواعد القواطع اآليتاملوانع على إكمال مجع اجلوامع 

بزبدة  طاحملي, وميريوي رد من زهاء مائة مصنف منهال يالوار ,شمريتوالمبلغ ذوي للجد  ,باألصلني
  .)5( )...كثريد يمز عم, واملنهاج املختصرما يف شرحي على 

---------------------------  
  .167ص  – 2حـ  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –طاش كربى زاده  – مفتاح السعادة ومصباح السيادة – 1
  365ص  -2جـ –اجلواهر املضية  - 109ص –هية أنظر ترمجته يف الفوائد الب - 2
الشرح لسعد الدين التفتازاين ولشرح التنقيح  –على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه  شرح التلويجأنظر كتاب  – 3

 –الطبعة األوىل -بريوت-دار الكتب العلمية  –ضبطه وخرج أحاديته وآياته زكريا عمريات  -املسمى التوضيح لصدر الشريعة
  .14ص  – 1حـ  –م  1996 -هـ  1416

 –أصول الفقه /  19أصول الفقه زكي شعبان ص  -.68العلواين ص  –أصول الفقه /  20أصول الفقه أبو زهرة ص  –4
  ...23نظرات يف أصول الفقه ص /  18تسهيل احلصول على قواعد األصول ص  -   29متويل محادة   

  .السبكي ع البناجلواممن خمطوط مجع ب 1 اللوحةرقم – 5
  



 119

  :هــماهذا املصنف يتضمن نقطتني أساسيتني  إن
       1 -ذا الكتاباعتمد على مائة مصنف كمصادر هل هأن  
  2- شرح املنهاج ج مشهورين أحدمها اإلهبا شرحان ملختصرين اه ومهيكتابلأورده كملخص  هأن

  .احلاجبوالثاين رفع احلاجب شرح خمتصر ابن  للبيضاوي،

 :اهلــمــامن ـابـ – 4
 861سنة  بن اهلمام املتوىفاب راملشهو, احلنفيكمال الدين  ,الواحد البولسي دحممد بن عب وهو
وقال  ).والشافعيةاحلنفية  صطالحياالتحرير يف أصول الفقه اجلامع بني (ألف كتاب  الذي )1(.هـ

   :هذايف مقدمة كتابه 
يل أن  تخطر ,األصولقيت احلنفية والشافعية يف من العمر للنظر يف طري طائفةفإين ملّا أن صرفت (

إذ كان من عملته  جبناحني،إليهما  هحبيث يطري من أتقن ,اصطالحنيعن  مفصحاأكتب كتابا 
بعد ترتيبه على مقدمة هي  ,ومسيته بالتحرير. .اإليضاحاملقصد مل يوضحهما حق  هذاأفاضى يف 
ملثل  فقهيةوهو متمم مسائله  ،واالجتهاد ,وضوعاملوال حوأ ،املباديءوثالث مقاالت يف  ,املقدمات

  ).2( )ما سنذكر واعتقادية 

 :الشكــورـن عبـد ـــاب – 5
مساه  املنهجهذا على  اف كتابالذي ألّ .هـ 1119عام  توىفامل اهلندياهللا بن عبد الشكور  حمب

   :مقدمتهيف  وقال) مسلم الثبوت(
ف يف ألّ ،اإلسالمعلوم  أجلفهو من  ،األحكامأصول إمنا يأيت بتحصيل املباديء ومنها علم (... 

ت دووط ,مطالبه حتصيلصرفت بعض عمري يف و كنت  ,كتبمدحه خطب وصنف يف قواعده 
سفرا أحرر فيه  أن وأردت ,دقيقةفلم حتتجب عن حقيقة ومل خيف عن  ،مآربهنظري على حتقيق 

وحيتوي على طريقيت احلنفية  ,معقوالع وإىل املشرو ,أصوالجيمع إىل الفروع  ,كافياوكتابا  ,وافيا
  ).3() .. .الواقعيةمييل ميال ما عن  وال ,والشافعية

  .والشافعيةاحلنفية  طريقيتصرح ابن عبد الشكور يف مقدمة كتابه بأنه مجع بني  لقد
 ---------------------------  

  127ص  8الضوء الالمع ج  -718ترمجته يف البدر الطالع ص  أنظر - 1
  .3ص  -هـ  1351 –مصر  –طبع مبطبعة البايب احلليب وأوالده  –ابن اهلمام  – التحرير كتاب – 2
  .3 – 2دار الفكر مطبوع مع املستصفى ص  –لعبد العلي األنصاري  –بوت ثبشرح مسلم ال الرمحوت فواتح – 3
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املتأخرين منهج  بأنها ألفت على وصرحوا ,الفقهوا يف أصول فلّأهي الكتب اليت ذكرها الذين  هذه
 ,املتأخرونأنه توجد كتب أخرى ألّفها  إالّ .اءالفقهو منهج املتكلمني منهج الذين مجعوا بني 

كل مسألة مرسومة يف (  :املوافقات لإلمام الشاطيب الذي قال ،منهاالطريقتني  بنيومجعوا فيما 
 يففوضعها  ذلك،ونا يف عتكون  أو ال شرعية، آدابال ينبين عليها فروع فقهية أو  الفقهأصول 

مفيدا له  لكونهص بإضافته إىل الفقه إال توالذي يوضح ذلك أنّ هذا العلم خي ،عاريةأصول الفقه 
 البحر احمليط للزركشي وقد مجع فيهو ).1) (.لهفإذا مل يفد ذلك فليس بأصل  ،فيهوحمققا اإلجتهاد 
وقد اجتمع عندي حبمد اهللا من ( :ليقومصنف إذ  يتيزيد على مائ ممااألصوليني الكثري من كتب 

كلمام  وما برحت يل مهّة هلم يف مجع أشتات املئني،ما يربو على  ,الفن هذامصنفات األقدمني يف 
 إيلومجعت ما انتهى  ،العلماءائع املتأخرين من رووردت ش ,القدماءوخمضت زبد كتب .. .وجتول

بعبارة  ،جممالوفصلت ما كان  ،مقفالوفتحت منه ما كان  ,منواهلمونسجت على  ،أقواهلممن 
  ) 2(..) .فرقاتتاملومجعت .. .أصلهىل إورددت كل فرع . .تستصعبشارة ال إتعذب وتس

 واحلنابلةأنه مجع كتابه من كتب الشافعية واملالكية واحلنفية  يف املقدمة كذلك وقد ذكر الزركشي
 بأنن يرون يرصعلماء األصول املعا من و الكثري كان ابن خلدون وإذا .والشيعةوالظاهرية واملعتزلة 
فإن الدكتور  ،احلنفيالفقهاء هو ابن الساعايت منهج و املتكلمني جمنه املنهجني؛أول من مجع بني 

مها ابن قدامة ا املنهج ويرى بأن هناك من علماء القرن السابع من ألف على هذ ،العلواينجابر طه 
قرن السادس وأوائل السابع حيث اجته األصوليون إىل ويف أواخر ال(يقول  إذ .والقرايفاملقدسي 
 كتبلتخرج  ,واحلنفيةوهي طريقة اجلمع بني طريقيت املتكلمني  ,األصول ةجديدة يف كتاب طريقة
وكتب صدر  ،النظامفكتب ابن الساعايت كتابه بديع  ,الطريقتنيوتوائم بني  ,الفريقنيمع أصول جت

.. ).اجلوامعمجع ( الشهريلتاج السبكي من الشافعية كتابه وكتب ا ،األصولالشريعة كتابه تنقيح 
  وكتب ابن... .مائةمما يزيد على  األصولينيكما كتب الزركشي كتابه البحر احمليط مجع فيه أقوال 

 -------------------------  
  .42 – 41ص  1 حـ –دار املعرفة بريوت  –حتقيق عبد اهللا دراز  –الشاطيب  -يف أصول الشريعة  املوافقات – 1
  مراجعة عمر سليمان  –حترير عبد القادر عبد اهللا القاين  –الزركشي  –يف أصول الفقه  احمليط البحر – 2

  9 – 6ص  1حـ  –م 1992 – 2ط –الكويت  –األوقاف والشؤون اإلسالمية  وزارة -األشقر 
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وضم إليه فوائد  ,)1( لغزايلل املستصفىخلص فيه  املناظر وجنةروضة الناظر كتابه  قدامة من احلنابلة
يح الفصول يف قمن املالكية كتابه تن )2(وكتب القرايف .. .غريهمفيه احلنابلة  خالفأخرى مما 

   ).2...) (األصول نفائس" ضخم مساه  بكتاب احملصولشرح  كمااحملصول  ختصارا
وإضافة . )3(عبد الشكور مل يذكر الدكتور العلواين من الذين ألفوا على هذا املنهج ابن اهلمام وابنو

إذ املنهج أي منهج املتأخرين  ايف كتابه رفع احلاجب هذ ابن السبكياعتمد فقد  ,إىل هذه املصنفات
وما مسع به اخلاطر من مباحث مما  الفرائد،وفنون  ،الفقهفيه من فروع  حشوناومع ما ( يقول 

 ،أصحابهراء آيف األصول ومع تبيني مذهب الشافعي على اخلصوص  وغريها، ليقتناعتتضمنته 
على األصول مع الكالم على أحاديثه مما تقتضيه صناعة  الفروع ع ختريجمو ,خمالفيهمع  والكالم
الفقه  كتبمما استخرجناه من  ،مثالهالنفس إىل مساع  بالتمثيل ملا تتشوف واالعتناء ،احلديث

  )4) (واحلديث واخلالفيات وغريها

  املنهجيــن ؟بكي بني هل مجع ابن الس :اخلامس الفرع
املتأخرين حسب ما ذكر ابن خلدون  منهجبدأ ابن الساعايت بالتأليف يف علم أصول الفقه على  لقد
إال ابن السبكي فهو الشافعي  احلنفية، مدرسة منهم مث تبعه علماء آخرون وكلّ زاده،كربى ش وطا

 ,املذاهب خمتلفء كثريون من أن هناك علما ,سبق التوضيح وقد .املنهجالوحيد الذي انتهج هذا 
  .ـهالفقانتهجوا هذا املنهج يف التأليف يف علم أصول 

إىل ما صرح به يف مقدمة كتابه  استناداوذلك  ،املنهجاعترب ابن السبكي من الذين جوا هذا  وقد
فقالوا أن هذه املائة تدل على تعدد املذاهب  مصنف،وأنه اعتمد على زهاء مائة  ،اجلوامعمجع 
 وضوح بكل الكتابيف هذا  هيف كتابه األشباه والنظائر منهج ذكرإال أن ابن السبكي  ،راءآلوا

 -------------------------  
صاحب التصانيف . هـ505هو حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل حجة اإلسالم املتوىف سنة  أبو حامد الغزايل – 1

انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (صوف، علم الكالم والفلسفة واجلدل وغريها األصول، الت ,الفقه  :شىتاملشهورة يف علوم 
  .وبعدها 191ص  6الكربى حـ 

صاحب التصانيف العديدة منها , هـ684أمحد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين املالكي املتوىف سنة  هو :القرايف - 2
  18ص  1شجرة النور ج  -236ص 1 ـته يف الديباج املذهب جأنظر ترمج( الذخرية القواعد التنقيح نفائس األصول وغريها 

  .69 – 68ص  –أصول الفقه اإلسالمي  – 3
عامل  – دعادل أمحد عبد املرجو –حتقيق علي حممد معرض  –ابن السبكي  –رفع احلاجب شرح خمتصر ابن احلاجب  – 4

  239 – 238ص  – 1حـ  –م  1999 – 1ط –الكتب بريوت 
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من الفروع قدر كبري  مصنفات اشتملت على اعلم أنه لدينا يف أصول الفقه ...( :وأكثر دقة إذ قال
قد أحاط مبا يف كتبنا األربعة و هي  و, إليهمن نظره عرف أننا مل نسبق  ,األصولاملخرجة على 

ف ال ة مصنئماو )1( .)واملختصر املسمى مجع اجلوامع ,املنهاجوشرح  ,احلاجبشرح املختصر البن 
أنه خرج الكثري من الفروع  ,وقوله يف األشباه والنظائر ,املنهجنيورة على أنه مجع بني رتدل بالض

ليس  ،التأليفيف نهج امل اإذ أن هذ جديد،على أنه أتى مبنهج  لدي ال, هاعلى األصول يف كتبه كلّ
مع إذا اجل املنهجني، بنيوليس مجعا  ،فيهاوتلخيص ملا  ,املؤلفاتبل هي مجع بني  ،جديد امنهج

 املتكلمني،النظري على طريقة  االستدالل :االستداللبينهما ال يكون إال بوجود املنهجني معا يف 
بل عمدته  ذاك،ال يف كتاب مجع اجلوامع ال هذا و  يوجدوال  احلنفية،واستقراء الفروع على طريقة 

تماد كلّيا على كتب و اعتماد كتب اخلصوم بعدما كان االع ،هلم والتقليدراء املتقدمني آيف الرأي 
 السنة، الكتاب،(دلة النظرية ثر من األمل يك فصنوامل )2( .املخالفاملذهب واالنتصار له والرد على 

 اجلوامع، مجعوقد صرح بذلك يف خامتة  ,الفقهيةالفروع يف  وكذلك) واللغوي لينقالستدالل اال
)ا مقرن أو  مشاهري رة يففرمبا ذكرنا األدلة يف بعض األحايني إما لكوالكتب على وجه ال يبي

واقتصر على حمل  ،قليلةاألدلة فكانت  وأما ).3) (لغرابة أو غري ذلك مما يستخرجه النظر املتني 
ال على سبيل  ,اآلراءال يف مواضع على سبيل تدعيم إذكر توأما الفروع الفقهية فال  منها، الشاهد

نسب  أحدا ممنال  أنّ -حسب رأيي-  تحقيقوال .ةاحلنفيكما هو معروف عند  القواعد، ستنباطا
قعد ت منهج؛الحي لكلمة طصجديد باملعىن اال منهجحداث إفال يتصور  جمتهدا،كان نهج امل اإليه هذ

وليس فروع الفقه احلنفي بل  ,الفقهستدالل النظري واستقراء فروع بني اال جتمع ,فيه قواعد جديدة
وجدوا اخلالف حاصال يف كلّ مسألة العلماء املتأخرين  أنّ مركل ما يف األ و .اكلّه املذاهبفروع 
فلجأوا  ,حجمهاواتسعت األبواب وزاد  ,عددهاوكثر  ,املسائلو تشعبت  ,األقوال فتزامحت تقريبا،
  احمليط، التطويل كالزركشي يف البحر إىلووغريمها  اهلماملسبكي وابن بن ااك ختصارإىل اال

  
----------------------------  

  77ص - 2ـجالبن السبكي  - األشباه و النظائر  - 1
  أود أن أشري إىل أن نوع آخر من التأليف انتشر وهو بناء األصول على الفروع و لعل السبكي تأثر هبذا أيضا  - 2
  .اللّوحة األخرية من خمطوط اجلوامع – 3
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يف مسائل اخلالف  هدجي ،السبكي ألبواب أصول الفقه عند واملتتبع األصولوالقرايف يف نفائس 
 ،واملختار ,واألصح ,بالصحيحعلى ذلك ي الشافعية معربا أتار رخيو ،الشافعييرجح املذهب 

الفقه ورأي األشاعرة يف أصول  أصول ولكن يرجح رأي الشافعية يف ,املخالفنيراء آفهو يسرد 
  .)1( نالدي

  

  لغريهدرا صمصادره يف كتابه وكونه م :الثالث مبحثـال
  
من كتبه أنه كان كثري املطالعة لكتب  كثريةيف مواطن  –رمحه اهللا  –ابن السبكي  حصر لقد
إين على كثرة مطالعيت يف الكتب األصولية للمتقدمني واملتأخرين وتنقييب (  مني واملتأخريناملتقد
أن غرابة إذن  وال ،املذاهبفهو ملّم بكتب املتأخرين واملتقدمني يف خمتلف  وعليه ).2....) (عنها

كتابه مجع اجلوامع مصدرا لعدد  يكونوال غرابة أن  ،منهموله من عدد كبري نقو ،مصادرهتكثر 
  .دهبعـصول الفقه أوا يف علم فكبري من العلماء الذين أل

  
  مصــادره  :األول المطلب

فمادته العلمية  ،الباحثنيمعروفة عند كلّ أربعة  الفقهكتب يف أصول  مخسة ف ابن السبكيألّ لقد
) اج للبيضاويواملنه ،احلاجبخمتصر ابن (مهمني  ملصنفنيفهو شارح  ،غزيرة هذا العلم يف

الذي خيتص به الكتاب لم وخاصة الع ،كثريةعلوم وفنون  منوالشارح عادة يكون متمكنا 
عدد  نأي أ ه مجعه من زهاء مائة مصنفمجع اجلوامع أن ةيف مقدم السبكي قد ذكر. حاملشرو

 ,جداالعدد كبري  ولعل من يقرأ هذه العبارة جيد أنّ مائة؛كتاب وصلت إىل هذا ال يفمصادره 
قبل السبكي من  الفقهصول أأحصينا كتب  فلو.  ةواملبالغعلى سبيل الكثرة  السبكيقاله  ورمبا

  على ةمصنف تسواء أكان ،املائةلوجدناها تفوق  ,وتعليقات وخمتصراتوشروح  ,مصنفات
 -----------------------  

ألنه .مل أتطرق إىل مسألة اجلمع بني أصول الفقه و أصول الدين يف مجع اجلوامع و اكتفيت باإلشارة إىل ذلك يف منهجه - 1
يوجد من علماء األصول من فعل هذا قبل ابن السبكي فهو منهج غري معروف إال أن اإلمام الشاطيب أشار إىل مسائل يف  ال

  . التصوف و العقائد يف كتابه املوافقات
  215ص- 10حـ  –الطبقات الكربى  –2
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 يفف يف علم أصول الفقه حيتاج إىل كتب ن املصنفإزيادة على ذلك  ،احلنفيةأو  الشافعية منهج
 ابنصرح  وقد .وغريهاككتب الفقه واحلديث والتفسري واللغة وعلم الكالم  ؛أخرىعلوم 

بل ضم إليه  ,األصولوجود يف كتب مجع اجلوامع على امل صر يفيقت مل منع املوانع أنه السبكي يف
طويت فكري فيه على مهة سائر يف نشر (إذ يقول  الكالم،الفقه واحلديث وعلم  كتبالكثري من 

أو  وشغلته ،حديثاسودات أرى قدميها لكثرة ما أعاوده مبت داري منه ومأل ،حثيثاسريا  العلم
مين كثريا من  استوعبهللا لقد وامي ا ،وحديثاشغلت نفسي فيه مبا تنوع كالما وأصوال وفقها 

  ).1...) (.الفراغأوقات 
  احلاجب البن شرح املختصر يفوزبدة ما  ،مصنفزهاء مائة  اجلوامعمصادر كتاب مجع  إنّ

شار إىل كتاب يف أ هأجد لعليلقد تتبعت كتاب مجع اجلوامع  و ،للبيضاوياملنهاج وشرح 
بل كان كثري  احلديث،يف  وال, الفقهوال يف  ,األصولال يف  ,كتابإال أنين مل أجد أي  ,ثناياه

إال يف املقدمة حيث ذكر كتابيه اإلهباج ورفع  ،كتابعالم والعلماء ومل يذكر أي الذكر لأل
يذكر املصادر اليت اعتمدها يف  مل, املصنفمقدمة كتاب اإلهباج اليت كانت لوالد  ويف .احلاجب

  ،العلوم خمتلفعدد كبريا من املصادر يف  قدمةيف امل رفع احلاجب فقد ذكر يف اأم. الشرحهذا 
فمصادره يف رفع احلاجب هي  اجلوامع،لئك األعالم املذكورين يف منت مجع وو هذه املصادر أل

ما  ةه زبدخمتصرا وملخصا اكتفى باإلشارة إىل أن اجلوامع مجعوملا كان  ،اجلوامعنفسها يف مجع 
كثرية  يت اعتمدها كمصادر يف شرح املختصروالكتب ال واملنهاج،يف شرحيه على املختصر 

يأيت على  ،واإلكثارية يف مجع الشوارد آ االختصار،يف شرح غاية يف  فبدأنا(... قال  .جدا
كتب  يفختصار فلقد نظرنا عليه مع توخينا اال. .قبلنامع مباحث من  كلّهيف الكتاب  ماتقرير 

الوليد  واألستاذ أيب ، )2( الصرييفبكر  يبأل وشرحها ،افعيالش لإلمام الةـالرس: شىت منها 
   ).4(وأيب بكر القفال الشاشي الكبري  ،)3(لنيسابوري ا

-----------------------------------  
    .84ص  –ابن السبكي  –منع املوانع  – 1
فال الشاشي ريج، قال فيه القسهو أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصرييف، فقيه أصويل تفقه على ابن  :الصرييف -2

ابن  –نظر طبقات الشافعية أ( .هـ 330يف أصول الفقه تويف عام  كان أعلم باألصول بعد الشافعي له مؤلفات
  ).449ص  5تاريخ بغداد حـ /  116ص  1حـ  –القاضي شهبة 

ن له سابوري أحد أئمة الشافعية، وكان إمام أهل احلديث خبرسايأبو الوليد حسان بن حممد الن :النيسابوري – 3
  = .هـ 349كتاب على صحيح مسلم، وكتاب على املذهب الشافعي تويف عام 
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وهو  ,بكرجتهاد للقاضي أيب طرق اال ترتيبيف  واإلرشاد التقريبو ،)1( يينحممد اجلو وأيب
"  تعليقة" و  ،احلرمني إلمام"  التلخيص"  بـوخمتصره املسمى  ،األصولمن أجل كتب 

 اجلدل وأدب ،)3(اإلسفراييين  إسحاقاألستاذ أيب  وتعليقة ،)2(أيب حامد اإلسفراييين  الشيخ
 ،)5(البغدادي  القاهرلألستاذ أيب منصور عبد  ،اجلدلر ومعيا ,)4(أليب احلسني اجلالل 

 أليب املعتمدو ،)7(اجلبارعبد  للقاضي دوالعم ،)6(الطيب الطربي  أيب قاضيلل الكفاية شرحو
  األستاذ أيب بكر  وكتاب ،)9(الرازي  ليملس التدريبو,  )8( ريالبصاحلسني 

 --------------------------------  
  ).126ص  1طبقات الشافعية ابن القاضي شهبة حـ /  280ص  2أنظر شذرات الذهب حـ (= 
نبوة هو  أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي القفال الكبري، أحد أعالم الشافعية من تصانيفه دالئل ال: الشاشي  - 4

  ).338 ص3 الوفيات ح/  176ص  2حـ  –السبكي  –أنظر الطبقات . (هـ 365 سنة تويف اء،القضوأدب 
لفقه واألدب تويف سنة ، وهو إمام يف التفسري واهو أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين امللقب بركن الدين :اجلويين – 1

  )250ص  2فيات األعيان حـ و/  209ص  1نظر طبقات ابن القاضي شهبة حـ أ. (هـ  438
هو أمحد بن حممد أبو حامد أيب طاهر اإلسفرايين، شيخ الشافعية بالعراق، وكان يقال له الشافعي الثاين، : اإلسفراييين– 2

تاريخ / 173ص 1أنظر طبقات ابن القايف شبهة حـ . (هـ 406له كتاب يف أصول الفقه، وشرح للمختصر، تويف سنة 
  ).368ص  4بغداد حـ 

شيخ أهـل خرسان، له  ،املتكلماألصويل  ،اإلسفرايينهو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران  :اإلسفراييين – 3
 3 حـاحلفاظ أنظر تذكرة . (هـ 418تويف سنة .... الرد على امللحدين ،الدينجامع احللي يف أصول  :منهامصنفات 

  ).209ص  3شذرات الذهب حـ /  1084ص 
  )195ص  2ح وفيات األعيان أنظر ترمجته يف . (لطربيأو اجلاليب، احلسني بن أمحد بن حممد ا اللاجلبو احلسني أ – 4
وفضائح  للقرآن،له تفسري  هـ، 429بن طاهر بن حممد، أبو منصور الثميمي البغدادي تويف عام  القاهر عبد – 5

  ).211ص  1انظر طبقات ابن القاضي شهبة حـ ( .املعتزلة
هـ، هو أحد أئمة الشافعية له مؤلفات منها  450اهللا بن طاهر القاضي أبو الطيب الطربي تويف عام بن عبد  طاهر – 6

  158ص  5جـ  البن السبكي -نظر طبقات الشافعيةأ( .شرح املختصر للمزين
تزال يف هه امللقب بقاضي القضاة إمام أهل االع415عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار املتوىف سنة  :هو عبد اجلبار- 7

ترتيه القرآن عن املطاعن و شرح األصول  ,النبوةدالئل  ,املغينزمانه و ينتحل املذهب الشافعي يف الفروع له تصانيف منها 
  )354ص - 1ج–سنوي طبقات الشافعية لإل - 97ص  - 5 ـج–أنظر ترمجته يف طبقات الشافعية (اخلمسة 

كان من كبار شيوخ املعتزلة  هـ369لقب باجلعل املتوىف سنة امل احلسني بن علي أبو عبد اهللا البصري :هو البصري - 8
  – 135ص -4ج–أنظر ترمجته يف النجوم الزاهرة ( املعرفة  اإلميان اإلقرارحنفي يف الفروع له مصنفات منها 

هـ، له تصانيف منها رؤوس املسائل،  447هو سليم بن أيوب أبو الفتح الرازي تويف عام  :الرازي سليم – 9
   ).225ص  1القاضي ابن شهبة حـ   -الشافعية  أنظر طبقات. (مساه ضياء القلوبتفسري 
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 على مشكله الكالمو ،)2(املالكي  للمازري وشرحهاحلرمني،  إلمام والربهان ،)1(بن فورك ا
 الربهان،ولقد عجبت هلذا  ،)3(كي للمال األبياريأليب احلسني  أيضا شرحهوأيضا،  للمازري

وتبعهما  املالكيان،وإمنا انتدب له هذان  أحد، منهم يشرحهومل  ،الشافعيني فإنه من مفتخرات
 فجمع ،)4(له الشريف أبو حيي زكريا بن حيي احلسني املغريب  يقالاملالكية  شخص ثالث من

له  املعرفة و امللخصو ،)5(أيب إسحاق الشريازي  للشيخ وشرحه واللمع.وزاد بني كالمهما
كتاب  نفعأوهو  ،)6(بن السمعاين  حممدمظفر منصور بن  أليب القواطعيف اجلدل و  أيضا

 يف الغليل وشفاء ,حجة اإلسالم لإلمام املنخولو  املستصفىو وأجلّه،للشافعية يف األصول 
 أيب ألكيا تعليقةو  )7(الصباغ  نب نصرللشيخ أيب  ،العامل ةعدو .أيضاله  التعليل،مسالك  بيان

   االستقصاءصاحب  الفقه أصولو )9(الوهاب  عبد لقاضيل امللخصو ,)8( احلسن اهلراس
-----------------------------  

هـ، له مؤلفات كثرية منها اختالف احلديث    406صفهاين تويف عام هو حممد بن احلسني أبو بكر األ:فورك ابن - 1
  ).240ص  4النجوم الزاهرة حـ /  52ص  3أنظر ترمجته يف طبقات ابن السبكي حـ (
هـ، ألف يف الفقه واألصول وشرح  536هو حممد بن علي بن عمر التميمي، ويعرف باإلمام تويف عام  :املازري – 2

  285ص- 4ج–ت األعيان او وفي -129أنظر ترمجته يف الديباج املذهب ص .( كتاب مسلم وشرح الربهان
ه مؤلفات منها شرح الربهان، سفينة هـ، ل 616هو علي بن إمساعيل مشس الدين أبو احلسن تويف عام : األبياري –3

  ).166ص  1شجرة النور حـ /  121ص  2ظر ترمجته يف الديباج املذهب حـ نأ(النجاة 
  ) مل أجد ترمجته ( .حييزكريا بن حيي احلسيين أبو  املغريب – 4
بار له تصانيف من علماء الشافعية الك. هـ 476هو إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشريازي تويف عام : الشريازي –5

  ).9ص  1وفيات األعيان حـ /  88ص  3حـ انظر ترمجته يف طبقات ابن السبكي . (منها التنبيه واللمع وغريها
هـ، صنف  489سنة  املتوىفمث الشافعي  هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر السمعاين احلنفي:السمعاين – 6

  ). 273ص 1بن شهبة حالطبقات /  21ص 4ظر طبقات الشافعية حنأ. (يف التفسري واألصول والفقه واحلديث
هـ، وهو فقيه أهل  477هو عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد أبو نصرة الصباغ البغدادي تويف عام  الصباغ – 7

شذرات /  230ص  3حـ  –ابن السبكي  –أنظر ترمجته يف الطبقات . (العراق وكان عاملا يف الفقه واألصول وحمققا
  ).355ص  3الذهب حـ 

لكيا اهلراسي أهو علي بن حممد بن علي مشس اإلسالم عماد الدين، أبو احلسن الطربي املعروف ب :اهلراسيألكيا – 8
 –أنظر الطبقات . (رشدين، نقض مفردات أمحد وغريهاتهـ، فقيه شافعي له مؤلفات منها شفاء املس 504تويف عام 

  ).448ص  2حـ وفيات األعيان /حـ ص  –ابن السبكي 
  له ـ ه422هو أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي املتوىف سنة  عبد الوهاب القاضي – 9

  يف  هأنظر ترمجت...( اإلفادة التلخيص يف أصول الفقه.مصنفات منها النصر ملذهب مالك األدلة يف مسائل اخلالف
  )103شجرة النور الزكية ص -169الديباج املذهب ص 
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أيب نصر ولد  ذالألستوغريه  لإلمام احملصولو ،)1(بن علي اليماين  ملسعود ،اللمع مشكالت و
بن حيي  حممد اإلمام كتابو )3(بن برهان  الفتح أليب الوجيزو ،)2(أيب القاسم القشريي  األستاذ

 عمرو عثمان بن عيسى أليب ،اللمع شرحو )5(شاه بن ملكداد  شرف لتلميذه العقيدةو ،)4(
للنقشواين  عليه خذاتاواملؤ صفهاين،لأل شرحه وللقرايف،  كشرحهتباعه أمن كتب  )6(الكردي 

  ،والفائق النهايةو ،)9(بن التلمساين ال له، الذي املعامل شرحو ،)8( للتربيزي والتنقيح )7(
-------------------------------------  

هـ من مصنفاته الشهاب 604شافعي كمال الدين املتوىف سنة هو مسعود بنعلي بن مسعود األشريف ال :اليماين - 1
  )429ص 2ترمجته يف هداية العارفني للبغدادي جـ أنظر(األمثال كتاب  ,اللمعشرح  ,الدينيف أصول 

 514عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن هوزان القشريي أبو نصر ابن القاسم النيسابوري تويف عام هو  :القشريي– 2
حـ  –ابن السبكي  –أنظر ترمجته يف الطبقات . (حلرمني، وأتقن عليه األصول والفروع واخلالفهـ، لزم إمام ا

  ).187ص  12البداية والنهاية حـ /  249ص 1
  شاشي هـ، تفقه على الغزايل وال 518الفتح تويف عام  أبوبن علي بن حممد بن برهان  أمحدهو  :برهانابن  – 3
  )42ص  4أنظر طبقات ابن السبكي حـ . (والوسيط والوجيز وغرياه ,يطالبس ,مصنفاتهلكيا اهلراسي من أو
 ههـ، له كتاب التلقني، وكتاب احليل، ول 410بن سراقة أبو احلسن العامري تويف عام  حممد بن حيي – 4

/  86ص  3حـ  –ابن السبكي  –أنظر الطبقات . (مؤلفات يف الفقه والفرائض وأمساء الضعفاء واملتروكني
  ).196ص  1بن القاضي شهبة حـ اللشافعية طبقات ا

هـ تفقه بالنظامية ببغداد حىت برع و صار من  564املتوىف سنة  هو شرفشاه بن ملكداد: ابن ملكـداد – 5
أنظر طبقات (.اخلالفمث سافر إىل حممد بن حيىي إىل نيسابور و أقام هبا يدرس و يفيت و له تعليقة يف , أنظر الفقهاء

  110ص7جـ الشافعية للسبكي
هـ ، له كتاب  606عمرو تويف عام  أبوعثمان بن عيسى بن درياس املاراين ضياء الدين هو : الكردي –6

طبقات الشافعية ، /  311ص  1وفيات األعيان حـ (الفقهاء ، وشرح اللمع يف أصول الفقه   ملذاهب االستقصاء
  ).60ص  – 2حـ  –ابن القاضي شهبة 

، له بأذرجبانأيب بكر جنم الدين النقشراين أو النقجواين نسبة إىل مدينة نقحوان  هو أمحد بن النقش واين – 7
له ترمجة  .وفاتهسينا وهو من علماء القرن السابع مل أجد تاريخ  البنخيص احملصول وشرح كليات القانون لت

  .77ص  1قاصرة يف روضات اجلنات حـ 
  هـ، هو عامل يف الفقه واألصول  621حممد الزراين تويف عام  هو أمني الدين أبو اخلري مظفر بن أيب التربيزي – 8

 5بكي حـ ابن الس –ظر ترمجـته يف الطـبقات أ. (وائد والتنقيح خمتصر احملصولمسط الف وله خمتصر يف الفقه، و
  ).91ص  2هداية حـ  البنقات الطب/  156ص 

  هـ، له  658حممد الفهري املصري، تويف عام هو عبد اهللا بن حممد بن علي شرف الدين أبو  لمساينتابن ال – 9
  /  60ص  5حـ  –ابن السبكي  –أنظر ترمجته يف الطبقات . (تصانيف كثرية منها شرح املعامل، شرح على التنبيه

  ).107ص  2طبقات ابن القاضي شهبة حـ 
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مدي اآل الدين سيف لإلمام حكاماإلو ذلك،وغري  ،)1( كالمها للشيخ صفي الدين اهلندي
وغريهم وطائفة  ,احلنفية من املخالفني كتبو أصحابنا، كتبوغري ذلك من  له، ملنتهياو

 أيبللقاضي  كاملنهاج ؛اخلالفياتمع ما التقطناه له من كتب  املختصر، هذا شروحمن 
 ,للغزايل التحصنيو احلرمني، إلمام واألساليب إسحاق،أيب  للشيخ النكتو  ,الطيب

 امليهين،واإلمام أسعد  ,حييحممد بن  اإلمام تعليقةو ,راسياهلأللكيا  املسترشدين شفاءو
 وغريهم ومن اآلمدي،وسيف الدين  الدين،واإلمام فخر  والطاووسي، الرشيد،والقاضي 
ومما مارة وغريها  بنال تعليقةو)2( أيب زيد ضياللق" األسرار"للحنفية كتاب  اخلالفيات

  .للحاجبرفع  تهومسي .غريهاو واخلالفيات والفقه احلديثستخرجناه من كتب ا
) 60(لمختصر إىل ستني ل هشرحأوصل ابن السبكي عدد الكتب اليت رجع إليها عند  لقد

وكلّ هذه املصادر  ،)3( واملؤلفوجاء ذكر هذه املصادر بالعنوان  ,الفقهمصدرا يف أصول 
 مقدمةيف  شارأ كما الكتب،إال أنه ذكر املصنفني دون أن يذكر  اجلوامع،مجع اعتمدها يف 

 شروح عددو واملصنفني،دون أن يعدد العناوين و ,املختصرح وإىل شراملختصر شرح 
من  الشروحمعظم مؤلفي هذه و ،)4(شرحا  )19(تسعة عشرة  املختصر قبل ابن السبكي

مث ضرب أمثلة  ,املهتمني به ار إىلأش الرازيكتاب احملصول لإلمام  دارإي وعند .ومصرالشام 
مع أنه يوجد كتب اختصرت  كاملةها ومل يذكر ...واألصفهاينالقرايف  كشرح بالشروح،
يذكر  ومل . اجلوامعمجع يف  مصنفيهماككتاب احلاصل والتحصيل اللذين ذكر  ، احملصول

   ابن ذكر ورد قدو ،)5( حزم البن حكاماإللمختصر كتاب لابن السبكي يف مقدمة شرحه 
 ---------------------------------  

هـ، له مصنفات منها الزبدة والفائق  715وهو حممد بن عبد الرحيم األرموي تويف عام  صفي الدين اهلندي – 1
  ).227ص  2أنظر طبقات ابن قاضي شهبة حـ . (والنهاية وغريها

 هو أحد علماء احلنفية الكبار وأول منهـ  430ن عيسى أبو زيد تويف عام هو عبد اهللا بن عمر ب :الدبوسي – 2
انظر ترمجته مفصلة يف وفيات (ع علم اخلالفيات له كتب منها األسرار يف األصول والفروع، تقومي األدلة وض

  ).339ص  1 اجلواهر املضية حـ/  253ص  1األعيان حـ 
  207 - 204ص  1رفع احلاجب حـ  - 3
   1852ص  2كشف الظنون حـ  - 4

 هـ456ندلسي القرطيب املتوىف سنة ظاهري األأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ال هو :ابن حزم - 5

الصلة أنظر ترمجته يف ( العلم املشهور له مصنفات عديدة منها األحكام يف أصول األحكام احمللى يف الفقه و غريها 
  14ص 3وفيات األعيان جـ -253ص 1البن بشكوال جـ



 129

واألشعري  وتقي الدين السبكي البيضاوي وكذلك .اجلوامعمجع  من حزم يف مواضع عدة
وكل هؤالء لديهم مؤلفات يف أصول الفقه  ،وحممدخي وابن فورك وأبو يوسف روالك

  .هاوغريو العقائد و علم الكالم والفقه 
سب نو ،واللغةوعلماء الكالم  ,واحملدثني ,الفقهاءمجع اجلوامع جمموعة من ذكر يف  كما

قد رجع إليها  ,السبكين يكون اب وكتب ,مؤلفاتهؤالء هلم  وكلّ ,وأقواال ,آراءإليهم 
   .همءوآرا ,أقواهلممنها  لونق
وابن عصفور  ,واملربد ,واألصمعي ,مالكوابن  ,هبوييسماء اللغة املذكورين عل فمن

وابن حيان  ,البغويذكر  التفسريومن علماء  وغريهم، ,واحلريري ,والزجاج ,والفارسي
 )5( نيبوشلو )4(لبعثو واألشعري )3(الصالح  ابن )2( والزخمشري ,جرير وابن

كابن  ,املصطلحكتب  ةاحلديث؛ وخاصو كتب  )7( وأبو علي ينوابن ج )6( والعبادي
إىل  أشار اليت والرقائق ,والتصوف ,العقائدإضافة إىل كتب  ,البغداديالصالح واخلطيب 

  عدد املصادر يكون املصنفني؛إىل كلّ هؤالء  النظربف ...وغريهمأصحاهبا يف خامتة الكتاب 
-- ----------------------------  

هـ من 538أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي جار اهللا الزخمشري املتوىف سنة  هو :الزخمشري - 2
ترمجته يف الفوائد البهية ص  أنظر(املفصل مصنفاته الكشاف يف التفسري الفائق يف غريب احلديث أساس البالغة 

209   
بن عبد الرمحان بن موسى الكردي تقي الدين أوب عمرو بن الصالح املتوىف سنة عثمان  هو :الصالحابن  - 3

أنظر ترمجته يف طبقات (شرح مشكل الوسيط الفتاوى و غريها , هـ من مصنفاته طبقات الفقهاء أدب املفيت 643
  ) 326ص  8الشافعية جـ

إمام الكوفيني يف عصره لغة و حنوا و  ـه291ن زيد الشيباين املتوىف سنة ب هو أبو العباس أمحد بن حيي ثعلب - 4
ص  - 2ج -طبقات احلفاظ - 102ص 1أنظر ترمجته يف وفيات األعيان ج ( كتاب الفصيح  هل, لهثعلب لقب 

666  
حنوي و لغوي مشهور  هـ645ألزدي األندلسي املتوىف سنة هو أبو علي عمر بن حممد بن عبد اهللا ا شلوبني - 5

سري أعالم النبالء أنظر ترمجته يف .(حو كتاب القوانني تعليق على كتاب سيبويه له مصنفات منها التوطئة يف الن
  )472ص 1وفيات األعيان جـ  - 369ص18جـ

من  حمدث ,فقيههـ 458حممد بن أمحد بن حممد العبادي اهلروي الشافعي أبو عاصم املتوىف سنة هو  :العبادي - 6
أنظر ترمجته يف طبقات (طبقات الفقهاء و غريها  ,السمعاينعلى  الرد ,الفقهتصانيفه اهلادي إىل مذهب العلماء يف 

  ) 206ص  3شذرات الذهب جـ -103ص  4الشافعية جـ
  هـ من أعلم أهل زمانه باللغة و ناصر 356بن القاسم بن هارون البغدادي املتوىف سنة هو إمساعيل  :عليأبو  - 7

  )132 ص أنظر ترمجته يف طبقات النحويني و اللغويني(مذهب سيبويه 
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الكتاب  يف هذاأين مل أقتصر  واعلم(دمة كتابه رفع احلاجب قيف مغرابة أن يقول  وال .املائةفوق ي
من كتب  اوكثري املتكلمنيكثريا من كتب ئا بل ضممت إليه شي األصول؛على املوجود يف كتب 

به  مما يسمح ,دحلوشيئا متجاوز  ,املفسرينوكثريا من كتب  ,اخلالفينيوكثريا من كتب  ,احملدثني
  ...)..نالظخرجه يستو ,الفكر

  
  السبـكــيالكتب التي نقلت عند ابن  :الثاني المطلب

  
وذلك  ,مصنفاممجع اجلوامع يف  كتابهواعتمدوا على  ،السبكينقل علماء كثريون عن ابن 

  :ومنهــا ,أخرىومبصنفه تارة  ,تارةبامسه  بالتصريح
  الزركشــي  :الــذهــب سالســل

متنه اسم  يف الذي مل يرد الكتابوهو مؤلف هذا  ،اجلوامعاإلمام الزركشي شارح كتاب مجع  إنّ
نقل عن ابن  ال ميكن اجلزم بأنه وبالتايل .اجلوامعابن السبكي وال كتبه األصولية ومنها مجع 

  .الكتـابولكن هناك أمور تقوى الظن بأنه استفاد من هذا  السبكي
ذكر لفات الزركشي األصولية وحسب ترتيب احملقق ملؤ وامعاجلالذي شرح كتاب مجع  هو -1

مث تشنيف املسامع جبمع اجلوامع مث خالصة الفنون  ،األصوليف أوهلا البحر احمليط مث التحرير 
  .املسامعتشنيف فسالسل الذهب ألف بعد   )1(.) وبعدها سالسل الذهب األربعة

                        مقدمة  من مكونا جعلهحيث  وفق ترتيب مجع اجلوامعهذا كتابه  الزركشي رتب -2
والكتب السبعة هي .. .الشرعياملقدمة ذكر فيها مسائل أصول الفقه وحكم ( .كتبوسبعة 
 فتاءواالجتهاد اال ،والترجيحالتعادل  ،فيهادالئل اختلف  ،والقياسوالسنة واإلمجاع  الكتاب
  ).والتقليد

مجع  الكتاب تشبه إىل حد كبري طريقة ابن السبكي يف يف هذا للمسائلالعرض  طريقة -3
مرة  كليف  وكان يقول ع كثرية من هامشهضمجع اجلوامع يف موا كتابحمقق  ذكروقد  ،اجلوامع

  ).1) (ذكر هذه املسألة يف مجع اجلوامع(
 --------------------------------  

تقدمي الشيخ عمر عبد العزيز  –الشنقيطي  بن حممد األمنيحتقيق حممد املختار  - الزركشي – الذهب سالسلأنظر  – 1
  =4 – 46ص  –م  1990 –ألوىل  طبعة –رسالة دكتوراه  –مكتبة ابن تيمية  –حممد وعطية حممد سامل 
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  :األصولوالتحبري شرح التحرير يف علم  التقرير كتاب
شرح ابن  هـ، 861 ةسن توىفامل اهلماملكمال ابن  والشافعية،احلنفية  اصطالحيبني  اجلامع

  .هـ 879سنة  املتوىفأمري احلاج 
وكان تارة بذكر ابن السبكي  ،هذاكثريا يف كتابه  السبكي ابنعن قل ابن أمري احلاج ن لقد
وتارة أخرى يذكر املصنف وكتابه  ،اجلوامعكتابه مجع  يذكروتارة  ,هءراآوذكر أقواله يو
  . 15ص  1يف حـ  قال ).1(ة يف موضوعات كثرية جتاوزت عشرين مر وذلك  .معا

األصول وإىل هذا جنح  لفيقا, عليهالالم أي لصحة إدخال لفظ الالم  إلدخالهاسم اجلنس (
يف  وقال ...)..جنس علمحيث قال وجعله اسم جنس أوىل من جعله  ,السبكيتاج الدين 

ى عل القصرنسخ  ,املقيدومعىن النسخ فيه أي يف نسخ املطلق املتأخر ( .296ص  1حـ 
املطلق  وشروحهحكم املقيد مل يرفع فاملطلق هذا ويف مجع اجلوامع  أنإال للمعلوم  املقيم و
لمنكر امع عليه غري لوجعل السبكي ( .114ص  – 3يف حـ  وقال .)املثبتانواملقيد 

كحل البيع ففي  ,نصمنكر إمجاع ذي شهرة فيه  ,مراتبثالث  بالضرورةمعلوم من الدين 
  ..).كفرهيف شرح املختصر وال ريب يف  لوقا, األصحين  رمجع اجلوامع كاف

  ---------------------------------  
مسألة  120ص  .ذكر مسألة فرض الكفاية هل يلزم بالشروع فيه وأشار إىل مجع اجلوامع – 177 – 116ص =  

الكفار مكلفون : مسألة 151 ص ...)مسألة املكره مكلف بالفعل 148 ص... هم من أمور معينةباألمر بواحد م
يف اشتراط النقل يف آحاد  173ص ...اصطالحيةمسألة اخلالف يف اللغات توقيفية أو    163 ص. .بفروع الشريعة
القائلون : باب األوامر والنواهي :201ص ..الظاهر هل يسمى نصا ؟ فيه خالف – 196 ص ...قوالن صور ااز

األمر ال يتناول املأمور به على :مسألة :211ص   ..لعبارة جماز يف املعىنبأن األمر صيغة اختلفوا هل هي حقيقة يف ا
اخلاص والعام مسألة الصورة النادرة هل : 219ص  ..العلو مسألة هل يشترط يف األمر :214صفة الكراهة ص 

ص   ..ماجلمع املذكر يف حال اإلثبات كقولنا رجال ليس عا( 223ص .. فيه خالفتدخل يف اخلطاب باللفظ العام 
ص ...اختلفوا يف أقل اجلمع ماذا ؟ األكثرون ثالثة( 232ص…صيغ اجلمع املذكر كقولنا املسلمون ( 226 -

 ص..اختلفوا يف أقل ما ينتهي ختصيص اخل( - 238ص  ..وسلم صلى اهللا عليه –اخلطاب املتناول للرسول ( 234
  ).جيوز نسخ احلكم ال إىل بدل خالفا للمعتزلة( -299

احلنفية والشافعية لكمال ابن  اصطالحيتاب التقرير والتحبري شرح التحرير يف علم األصول اجلامع بني أنظر ك – 1
  .م 1982 -هـ  1402 – 2ط –بريوت  –دار الكتب العلمية  -شرح ابن أمري احلاج -اهلمام
   221 – 311 -300 – 296 – 293 – 290 – 287 – 125 – 116 – 69 – 15ص  – 1 حـ
 -80 - 77 – 75 – 73 – 64 – 63 – 29ص  – 3 حـ – 165 - 77 – 15 – 13ص  – 2 حـ

102 – 103 – 104 – 114 – 291 – 292 – 293 – 302 – 304.  
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  :وأنواعــهاعلوم اللغة  يف املزهر
  .هـ 911سنة  الدين السيوطي املتوىف لالجل
املسألة (إذ قال ) الترادف يف القرآن(نقل السيوطي يف كتابه املزهر من مجع اجلوامع مسألة  لقد

املفردات خاصة دون  االسنادية أو واملركباتاختلف هل وضع الواضع املفردات  :اخلامسة
ليس املركب  :وقالواالرازي وابن احلاجب وغريهم إىل الثاين  فذهبسنادية ؟  املركبات اإل
 ورجح القرايف كاملفردات،عن العرب  على النقلاجلمل  استعمالإال لتوقف  و مبوضوع،

ألن العرب  موضوع،أنه  ولاألصوتاج الدين السبكي يف مجع اجلوامع وغريمها من أهل 
  ).1...)(.املفرداتحجرت يف التراكيب كما حجرت يف 

  :املنيـــرالكوكب  شرح
  .هـ 972سنة  توىفاملبن أمحد الفتوحي ابن النجار  حملمد
 ة،خاصومن كتابه مجع اجلوامع  يالسبكمن النقل عن ابن  –رمحه اهللا  –بن النجار اأكثر  لقد

تارة  وذكر  .األصوليةرائه آالسبكي و ابنوقد ذكر املؤلف ومصنفه معا عند إحالة أقوال 
فعلى  ).2(والنقول كثرية جدا  ,وتارة يذكر املصنف دون مؤلفه مصنفه،املؤلف دون  أخرى
البيضاوي ختيار اوهو موجود يف ) قسم املهمل( .114ص  1يف حـ  قال: الاملث سبيل

 2يف حـ  وقال ...).مهملفإنه لفظ مدلولة لفظ مركب  باهلذيان، هثالوم. السبكيوالتاج 
والصحيح ثالثها أن عمله لكثرة  مجع اجلوامعخيتلف العلم احلامل بالتواتر وقال يف ( 335ص 

سقط مبرة وهو ي(  .98ص  – 3يف حـ  وقال ..)..خيتلفللقرائن قد  و متفقالعدد 
بأنه  القولاجلوامع حىت قال شارحه ابن العراقي عن  يف مجعوقدمه  ,لشافعيةمعروف عند ا

  .)...بهيقتضي التكرار غريب مل نره لغري ابن السبكي وقطع 
 -----------------------------------  

وحممد  –اوي وعلي حممد البج –حتقيق حممد أمحد جاد املوىل  –اإلمام السيوطي  – املزهر يف علوم اللغة وأنواعها - 1
  40ص  1حـ  –بريوت  –دار اجليل ودار الفكر  –أبو الفضل إبراهيم 

بن أمحد  حممد –املسمى خمتصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه  الكوكب املنري شرح – 2
  .م 1993 –الرياض  –يكان مكتبة العب –حتقيق الدكتور حممد الزحيلي والدكتور نزيه محاد  –بابن النجار  الفتوحي

  396 – 336 – 278 – 114ص  – 1حـ 
 543 – 410 -  335 – 282 – 176 – 149ص  – 2حـ 

  – 578 – 541 – 422 – 414 – 348 – 187 – 167 – 98ص  – 3حـ  -
  568 – 347 – 271 – 242 – 229 – 196 – 132 – 121 – 60 – 27ص  – 4حـ  -



 133

  :إلسالمــيا الفقــهالسامي يف تاريخ  الفكر 
  .هـ 1226عام  املتوىف - رمحه اهللا -عاليب الفاسيثبن حسن احلجوي ال حملمد
وخاصة يف  اجلوامع، مجععدة مسائل أصولية من كتاب  –رمحه اهللا  –نقل احلجوي  لقد

  الذي اعتمد احلجوي  األصوليةوأهم املوضوعات  .املهماجلزء الرابع من هذا الكتاب 
  :ـيهـقها على ابن السبكي يف توثي

  امليت تقليد -1         
  مذهب معني وتتبع الرخص التزام -2         
  اخلروج عن املذهب لضرورة أم ال ؟ جواز -3    

 ).1(..) .الرازي امليت خالفا لإلمام تقليدقال يف مجع اجلوامع وجيوز (قال يف املسألة تقليد امليت 
يف مجع اجلوامع األصح أنه جيب على من مل ( مذهب معني وتتبع الرخص التزاموقال يف مسألة 
حنصار املذاهب يف األربعة جيب تقليد واحد منه ال اوبعد  يعتقده، مذهب معني التزاميبلغ اإلجتهاد 

ويف مسألة  ).2() جبوز يف بعض املسائل ثالثهامث يف خروجه عن  وحررت،لكوا دونت  بعينه،
القضاء يف هذه األزمان وكيف يبغي  حالأو  اخلروج عن املذهب للضرورة أو مصلحة األمة

قد انتقد العراقي  األربعةما تقدم عن مجع اجلوامع من وجوب تقليد أحد املذاهب ( قال. هعالج
  ).3...)(.والنوري الدينح عدم الوجوب عز وصح صحيحه،ته والزركشي علي

  : السعــودالبـنود على مراقــي  شرن
  .هـ 1233عام  توىفاملنقيطي م العلوي الشياهللا بن إبراه لعبد
  الفقه يف أصول النظممسى هذا  دوق, الشنقيطيالكتاب هو نظم وشرحه من تأليف  وهذا

جمموعة  صنفمصادر امل تكان وقد نظم مراقي السعود ملبتغى الرقى والصعود وشرحه نشر البنود
انا يذكر وتارة بذكر املؤلف ومصنفه وأحي وشروحه، اجلوامعمن كتب األصول أمهها مجع 

  .طفقالسبكي 
 ----------------------------------  

  .411ص  – 4حـ  –الفكر السامي  –1
  .413ص  – 4حـ  –نفس املرجع  –2 
  .414ص  – 4حـ  –نفس املرجع  –3 
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ليس جبنس الواجب وأنه  املباحقال السبكي واألصح أن ( : –رمحه اهللا  –الشنقيطي  قال
إن شارح املنهاج وهو تاج الدين السبكي قال ( وقال).1)(....هومأمور به من حيث  غري
 احملتاجاجلوامع وليس لكل معىن لفظ بل لكل معىن حمتاج إىل اللفظ يعين أن املعىن  مجعيف 

بن الالقول (...  :أيضا وقال ).2) (ه قويا يكون له لفظ مفرد خاصة ب احتياجاإىل اللفظ 
مقبول،  ومنصور، لسبكي رأى أي قول غري الدين ا تاجاحلاجب يف خمتصره لكنه عند 

أمثلة مما ذكره الشنقيطي يف كتابه وهناك  هذه ).3)(...مجع اجلوامعمل يذكره يف  كولذل
  ).4(اعتمد فيها الشنقيطي على هذا املصنف دا ـرية جـكث رىأخع يمواض
  :األصــولاحلصول على قواعد  تسهيل
  .هـ 1355 املتوىف سنة أمني سويد الدمشقي حممد
يف كتابه التسهيل و نقل مسائل  اجلوامع،مجع كثريا إىل –رمحه اهللا  – يأحال الدمشق لقد

سبيل  علىأما األمر فهو قول القائل لغريه (  :يف أنواع اخلاص قالف ,همنمتنوعة  ةأصولي
حقيقة بل  كلّهايف مجع اجلوامع وليست  اكم, معىنوله سبعة وعشرون  فعلإ االستعالء،

ألنه (... : آخريف موضع  وقال ).5.)(...االشتراك والوجوب والندب واإلباحة اخلالف يف 
   ).6)(...اجلوامعكما يف مجع  ,الراجحعلى  االستشرافمل يكن قرينة عهد محل على  إذا

  ).7) (اجلوامعخبالف كذا يف مجع  به،ففي إخراج األكثر  ءاالستثناخبالف ( :وقال
  

 ----------------------------  
 -هـ  1233عام  املتوىفتأليف عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي  – اقي السعودرنشر البنود على م – 1

اإلسالمي بني حكومة  التراثطبع هذا الكتاب حتت إشراف اللجنة املشتركة لنشر  –تقدمي الداي ولد سيدي باب 
  .36ص  – 1حـ  - اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة

  .108ص  – 1حـ  –نفس املرجع  –2
  108ص  – 1حـ  –نفس املرجع  –3
 – 118 – 117 – 105 – 84 – 83 – 82 – 77 – 53 – 48 – 11ص  1حـ أنظر  –4

  89-45-12ص  – 2جـ ...  290 – 281 – 262 – 244 – 236 – 207 – 145
حتقيق وتعليق مصطفى سعيد  –قي مد األمني سويد الدمشحم – احلصول على قواعد األصول تسهيل – 5
  .67 – 66ص  – 1991 – 1ط  –دمشق  –القلم  دار - ناخل
  .87ص  –نفس املرجع  – 6
  .126ص  –نفس املرجع  – 7
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  عرضهـا حمتويات الكتاب ومنهج املؤلف يف  :الرابعمبحث ـال
  
أنه قسمه إىل  ,اجلوامعيف مقدمة مصنفه مجع  –رمحه اهللا  –ذكر ابن السبكي  لقد

أقوال  منوتعرض للكثري  ،كثريةمن مصنفات  عهمج هأن وذكر ،كتبمقدمات وسبعة 
 ,األصولكما ذكر أنه خرج الفروع على  ،األصوليةهم حول املسائل ءراآالعلماء و

  .والنظائروذلك عند ذكره لكتاب مجع اجلوامع يف كتابه األشباه 
  

  :ومحتـويــاتهتقسيــم الكتـاب  :األول المطلب
  .كتبمقدمات وسبعة  إىلف ابن السبكي هذا الكتاب يف علم أصول الفقه وقسمه صن لقد

  :املقــدمــات
صلّى اهللا عليه  – النيبالصالة على مث ذكر  -تعاىل- اهللا دمحو ,البسملة أول الكتاب يف رذك

) جلوامعمجع ا(هو  ,عنواناختار له ا الذي ،هذامتام مصنفه إلتضرع إىل اهللا بأن يوفقه  و –وسلّم 
 ؛كتابيهوأنه اختصره من  ،الكتابذكر مصادره يف هذا  مث .هالفقأصول  مو موضوعه عل

 ، الفقهعرف علم أصول  وبعده .بكتوسبعة  ,مقدماتو قسمه إىل  ,احلاجبورفع  ,اإلهباج
 ؛ بأقسامهواحلكم الشرعي  ، وشروطهوالتكليف ,  اصطالحاوعرف الفقه , ومن هو األصويل 

  . الوضعيو ,  فيليالتك

  القــرآن الكرميالكتاب أي  :األول  الكتاب
وأقوال العلماء  ،السبعالقرآنية  القراءاتوذكر ، اصطالحاهذا الكتاب عرف القرآن الكرمي  ويف

تطرق  مث؟  حاد هل هو قرآن أم الآالشاذة صحيحة ؟ وما نقل  القراءةوهل  العشر،يف القراءات 
وهل تثبت بالقياس ؟  ،توفيقيةوهل اللغة  ,املفهوموذكر أقسام  ،همافعرف واملفهوم ,نطوقاملإىل 

  .مسائلوغريها مث تناول  ,احلروفوما هي احلقيقة وااز ؟ ومعاين 
يفيد التكرار أو  األمرومسائله كهل  ،فيهوذكر أقوال العلماء  األمر،فعرف  ،والنهي األمر

أورد النهي فعرفه  و ؟يفيد الوجوب  عن ضده ؟ وهل األمر يمرة ؟ وهل األمر بالشيء 

  .وهل األمر يفيد التحرمي أم ال ؟ ه وأورد صيغ
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مث عرف اخلاص  ،فيهعرف العام وأورد ألفاظه وداللته وأقوال العلماء  ،واخلاص العام
  .صالتخصيوأنواع  ،العموموذكر أقوال العلماء يف ختصيص 

وهل يصبح املقيد  ،املقيدء يف محل املطلق على العلما أقوالعرف املطلق وذكر  ،واملقيد املطلق
  .قبالـمطل العملإذا تأخر عن وقت   ,ناسخا
وبعده عرف امل  والسنةعرف الظاهر واملؤول وأورد عنهما أمثلة من الكتاب  :واملؤول الظاهر

.  ؟ واقع يف الكتاب والسنة أم ال اإلمجالوهل  ،فيهاوأورد بعض النصوص الشرعية اليت ال إمجال 
 وختم مبسألةأم ال ؟  ةاليبان عن وقت احلاج تأخريأقوال العلماء يف جواز  و ذكر انبيالوعرف 

إىل مسألة هل  وتطرقذلك  وهناك من خالف يف املسلمني،النسخ وأثبت أن النسخ واقع عند 
  .خالنسـبكيفية ثبوت  مالزيادة على النص نسخ أم ال ؟ وخ

  الســنـة :الـثاين الكتـاب
 ربمث تطرق إىل اخل والفعل،القول  تعارضوحكم  أقسامها،وبيان  ة،السنعريف تهذا الكتاب ب دأوب

 ،الراويوشروط  ،قسموحجية كل  ,واملرسل ,واملتواتر ,اآلحادمنها  ،أقسامهوذكر  ,فعرفه
  .ةالروايب اترمث ختم مب ،باملعىنوحكم رواية احلديث  ،روايتهومن تقبل  ،الصحايبوتعريف 

  اإلجــمــاع  :الثالث ابالكت
وأهل املدينة  ,األمصارأهل  إمجاعوتطرق إىل  شروطه،وذكر  ،اإلمجاعهذا الكتاب عرف  يف

اإلمجاع الصريح واإلمجاع  ,اإلمجاعوأنواع  ,اإلمجاعوبعدها تطرق إىل حجية  ،وغريه
  .اعاإلمجد وختم حبكم جاح .السكويت

  القيــاس :الرابــع الكتاب
وفصل  ،اللغويوقياس  ،وأركانه ،حجيتهوذكر أقوال العلماء يف  ،القياسرف هذا الكتاب ع يف

، العلّةوتطرق إىل قوادح  ,مبفسده واخنرام املناسبة, وحكم التعليل بعلتني ،ومسالكهايف العلة 
  .الفقهوجود القياس كأصل من أصول  وضرورة ,الدينوختم بأمهية القياس يف 

  

  االســتدالل :اخلـامس بالكتـا
   االستدالل،يف مصطلح  السبكيوأمجلها ابن  ،التبعيةهذا الكتاب هي األدلة  موضوعات
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راء قستمنها اال .فيهااملختلف  املصادرأو  ,التبعيةمث ذكر األدلة  ،أقسامهحيث عرفه وذكر 
ستحسان وخالف مث ذكر اال الشرع،قبل  واملضاروحكم املنافع  قبلنا،من  عشر واالستصحاب،

وذكر دليل آخر وهو اإلهلام الذي  ,الصحايبقول  وبعده ال،كونه مصدر التشريع أم  العلماء يف
 عليها نبيني هذا الكتاب مبجموعة من القواعد األساسية اليت وختم .الصوفيةيعترب حجة عند 

األمور  ،حمكمة العادة التيسري،جتلب  املشقة ,يزال رالضر بالشك،منها اليقني ال يرفع  الفقه،
بل أشار إليه يف , كأصل من أصول املالكية هذا الكتاب املصاحل املرسلة يف يذكر ومل .مبقاصدها

 ،الذرائع و املصلحة و أقسامها كما مل يذكر موضوع سد ,املناسبكتاب القياس موضوع 
  .مستقلةكمصادر  والعـرف ،قيلخذ بأقل ما واأل

   والترجيــجالتـعادل  :السادس الكتـاب
مث ذكر  ,األمروكذا أمارتني يف نفس  ،قاطعنيوأنه مينع تعادل  ،التعادللة هذا الكتاب مبسأ بدأ

عرف  مث .ذلكوأقوال العلماء يف  ,الوقفأم  ,التساقطأم  ,رييهل يكون التخ ,التعادلحاالت 
بعلو ومسألة الترجيح  ،الشرعيةو أورد أقوال العلماء يف كيفية الترجيح يف النصوص  ،الترجيح
مث ذكر الترجيح  وغريها، ةوالعدال ,والورع ,والضبط ,الفقهحيث  الراوي من لوأحوا ،اإلسناد

ويف  ،املدينةوأقوال الصحابة وعمل أهل  ,واحلديث املرسل ،املخالفةومفهوم  ةاملوافق مفهوميف 
  ...القيــاسرة و تاإلمجاع والنصوص املتوا

  االجـتهـادي ـف :السابع  الكتاب
تهدومن هو  اصطالحا،جتهاد عىن االيف بداية هذا الكتاب م دحدوالفرق  ،شروطهوما هي  ا

وهل  –صلى اهللا عليه وسلّم  –الرسول  جتهادامث تعرض إىل  ،املذهببني اتهد املطلق وجمتهد 
وبعدها  .االجتهاديسمى جمتهدا ؟ والتفويض يف  العقلياتأو هل املصيب يف  ,يتجزأجتهاد اال

يف  هذا .اتهدوجواز خلو الزمن من  ,املفضول تقليد امليت و حكموأورد  فعرفه،ذكر التقليد 
وهذه املسألة  ،الدين أصولاف مسألة أخرى وهي التقليد يف ضمث أ .والفتوىمسائل الفقه 

السبكي أراد أن خيتم هبا كتابه  ابن إال أنّ ،الكالميف كتب العقائد وعلم عادة يوردها العلماء 
منها الكالم  ،الكتابوعلم الكالم يف هذا  والعقائدئل أصول الدين حم الكثري من مساقفأ ،هذا

 ،والعقابواب ثوال ،القرآنوحتديد معىن  ،املتكلمني طريقةعلى  –تعاىل  –يف وحدانية اهللا 
صلى اهللا  –الرسول  النبينيونبوة خامت  ،واملشيئةيوم القيامة واإلرادة  اهللاورؤية  ،اإلهليوالعدل 
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ىن يف فت ندابوأن األ ،والشفاعةواإلسالم واإلحسان  واإلميان ،املعجزة فعرف –عليه وسلم 
   ,التابعونهم الفقه  يف األئمة وأن .حقكرامة األولياء  وأنّ الكرامةوبعدها عرف  ،القبور
احلسن  و أن أبو ,الظاهريةاملذاهب الفقهية احلنفية و املالكية والشافعية و احلنابلة و  وومؤسس

مسألة  إىلتعرض  مث.التصوفإمامهم يف  واجلنيد ،العقائدة يف سنـام أهل الاألشعري هو إم
وختم هذه املسائل  .والعلةواخلالء واجلوهر والعرض  واحلدوث والقدم .اإلميانستثناء يف اال

ختاذ اوالتوكل مع  ،والتوبةستغفار واال ،النفسجماهدة  منهامبسائل يف التصوف  ،الكالمية
 ،كثرية وفيه حماسن مهمخاطبة القاريء والسامع بأن هذا الكتاب ه هذا مبمصنف وختم .األسباب

  .النبينيوالسالم على خامت  بالصالةوختم  ،اختصارهواستحالة  ،خمتصرا إيرادهكما ذكر أسباب 
  

  الموضوعاتنهج المؤلف في عرض م :الثاني المطلب
فقد  كتابه؛ض موضوعات عر يفمنهجا علميا سليما  –رمحه اهللا  –ابن السبكي  جانته لقد

حيتاج إليها املصنف يف هذا  اليتولكل العلوم  ,الفقهعلم أصول  يف كثريةرجع إىل مصادر 
كما افتتح كتابه مبقدمة  وغريها، واللغةالعلم ككتب الفقه واحلديث والتفسري واخلالفيات 

ضمت  كتب،يف مقدمات وسبعة  كتابهمث نظم  الكتاب،يف تصنيف هذا  منهجهحوت 
وجعل الكتاب األول يف  ومتعلقاا،تعريفات األصول والفقه واألحكام الشرعية  ملقدماتا
اللفظية واحلقيقة وااز وعام  بالدالالتذكر حنته ما يتصل  ,األقوالومباحث  قرآنال

عه بمث أت واملنسوخ،والناسخ  ومبني،وامل  واملفيد،واملطلق  والنهي،واخلاص واألمر 
وجعل الكتاب الثالث  ,األخبارهبا من مباحث  يلحقوما  السنةالذي ضم بالكتاب الثاين 

 التعادلوالسادس يف  ستداللاالواخلامس يف  وتوابعه،للقياس  والرابع وأنواعه، لإلمجاع
الكتاب  اءجف.وفوالتص مث ختم مبسائل يف علم الكالم ،اإلجتهادوالسابع يف  وللترجيح

  منطقيا با ترتيبا تومر ,وأدلة ,أحكامصولية من واملوضوعات األ ,املباحثشامال لكل 
عن تناوله ملسائل الكتاب  أما .العلمورسوخه يف هذا  ,صاحبهيدل على مترس  منهجيا،و 

  :ـهفإنوكيفية سريه يف ذلك 

                              موضوعكل كتاب أو كان يبدأ  :واحلدودبالتعاريف من حيث االهتمام  :أوال
 نيب ملوضوع وقدا ذاهبومن التعريف يفرع املسائل األخرى املتعلقة  ،له ةطالحيصالتعاريف االب

 ،نثر أحسن"  احلد" على  اإلمجاعوقد نثرنا مسائل ( :الق حيث اإلمجاعذلك يف كتاب 
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وهي البداءة  ،إليهالذي مل نسبق  ،الكتابعلى عادتنا يف هذا  الـتعريف واستخرجناها كلّها من
عن النظر  ،بالتعريف اكتفاؤهحبيث يلوح لذي الفطنة  ،منهمث استخراج مسائل الباب  ،بالتعريف
 ،عليهاذكرها إال فائدة التنصيص  إعادةيبقى يف  وال ،منهمكان فهمه إياها إل ،املسائليف تلك 

  ).1) (تصورهاوالتنبيه على قيود قد  ،يهافوحكاية اخلالف 

   :االستداللحيث  ومن :ثانيا 
ما األدلة فأ ،والعقليةاألدلة النقلية واللغوية  يشمل ستداللواال ،االستداللفال خيلو الكتاب من 

وكان ابن السبكي  ,الكتابواملسائل األصولية يف هذا  ,املباحثبكثرة  مقارنة ,فقليلةالنقلية 
 وأَ(و ) نيبتل(فقد يكون كلمة مثل  ,فقطوال يذكر إال حمل الشاهد  احلاجة، عندل يورد الدلي

يفُع(أو عبارة قصرية مثل  )ولَيا أَه الك(أو  )ابِتلَوبِ ولْظف محاستعمل األدلة  كما )2) (قٍر
 ،الدينقليد يف أصول جتهاد والتواال ,والقياس ,االستدالليف مباحث  قليلةالعقلية ولكنها كانت 

وذلك يف مباحث  ،أصحاهباوعزاها إىل  ,منها اإذا أورد بعض ,اللغويةوكذلك احلال مع األدلة 
ستدالل قليال إال عند وإمجاال فقد كان اال ،وغريهابيان معاين احلروف  ويف ,واازاحلقيقة 
بعض األحايني إما لكوا  فرمبا ذكرنا األدلة يف(...   :قال املصنف يف هذا األمر وقد .احلاجة
مما يستخرجه النظر  ،ذلكني أو لغرابة أو غري بب األمر على وجه ال ,الكتبيف مشاهري  مقررة
  ).3() . .املتني

  الفروع وتطبيق األصول على  الفقهيحيث التمثيل  من  :ثالثا
كلّها صوليةعلى أصوهلا يف كتبه األ وخرجها ,الفقهيةه أورد الفروع فقد ذكر ابن السبكي أن، 

الفروع املخرجة  اشتملت على قدر كبري من ,مصنفات الفقهاعلم أنه لدينا يف أصول (:يقولإذ 
قد أورد مجلة  –رمحه اهللا -إىل كتاب مجع اجلوامع جند ابن السبكي  وبالنظر) 4..) (.األصولعلى 

 ،واملباحثكتب ال يفوغري خمرجة على كل األصول املوجودة  ،مفصلةمن املسائل الفقهية غري 
فرع  وأ ,مثالذكر أي ي مل, واالجتهاد ,واإلمجاع ,واملقيدواملطلق  ,واخلاصففي مباحث العام 

أمثلة وفروعا فقهية  ذكر ،والقياس ,ةوالسن ,والكتاب ,واملؤولويف مباحث الظاهر  ،فقهي
وستني (...  ذكر هذه الفروع مثالففي الظاهر واملؤول  ،املباحثخمتصرة وكثرية مقارنة ببقية 

ال صيام (و .واملكانيةعلى الصغرية واألمة  ؛نفسها نكحتمرأة ا مياأو" مسكينا على ستني مدا 
 )الصدقاتإمنا (و .التشبيهعلى  هأم ةوذكاللجنني، ةوذكا ,النذرعلى القضاء ) ملن مل يبيت النية
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على يضة؛ البارق يسرق والس .والفروععلى األصول  رحم؛ومن مالك ذا  املصرفعلى بيان 
  ... )احلديد

فيه عدد  ورد"  اجلوامع مجع" فإن كتاب  التمثيل،ومقارنة باملختصرات األصولية اليت يندر فيها 
يف ( قال أحد الباحثني  .مثاال 48سائل والفروع الفقهية خمتصرة يصل حوايل ال بأس به من امل

لى بعض الفروع األصل ع )املتكلمني أصحاب طريقة(مناسبات عديدة يطبق األصوليون 
وهلذا مل  ، لفهمهااألصول تسهيال  تلكوإمنا الفرض من ذلك هو توضيح وتفسري .. .الفقهية

أما األصوليون .. .عليهدون الزيادة  الفرضإال مبا حيقق هذا  ، الفقهيةيكثروا من الفروع 
ا الطريق أل ؛الفقهيةالفروع  من لألصول التمثيلفإم يكثرون من ) فقهاءـالمنهج أصحاب (

رغم أن عدد  مسألة، 566النظر وحده  كتاب تأسيس يف الفرعيةوقد بلغ عدد املسائل  ،إليها
و ندر ...األلف من املسائل الفقهيةالشاشي زهاء  صوليف أو ،)90(قواعده مل يتجاوز التسعني 

ليلة جدا ويف كتاب اللمع أمثلة ق. مخسة أمثلة فقهية فقط فالورقات فيها ,التمثيل يف املختصرات
مع أن  . )1)(...باجي يف اإلشارة مل يذكر يف مبحث التـعارض و الترجيح أي مثالو ال

  .الفرعيةمباحث التعارض و الترجيح لصيقة بالفقه و مسائله 
  ها تومناقشالعلماء راء آحيث عرض  من :رابعا

 ليت وقع فيهاراء واملسائل اإال أنه مل خيل من كثرة اآل خمتصر،رغم أن كتاب مجع اجلوامع 
القائلني  يويسم ،أصحاهباراء إىل ينسب األقوال واآل – رمحه اهللا –السبكيوكان ابن  ،خالف

 يفتتحمث  إطالة حيدد املصطلحات األصولية بدون ،املباحثىل مبحث من إتطرق  اإذ وكان ،هبا
 وال  .جيازبإأو املخالف بعد ذلك  ,اخلصممث يذكر مذهب  ,وخيتارهيراه هو  امب, لآلراء هعرض

وتارة  ,الدليلتارة بذكر  ،غريهأو ينسب الرأي الصحيح إىل  يهأبربل جيزم  اخلصم،راء آيناقش 
العبارات تكررت كثريا يف  وهذه)  واملختار ،األصحوهو  ،الصحيح(بقوله  ويكتفي .يذكره ال

  أو املخالف أخرى ال يذكر رأي اخلصم وتارة .الرأيوتدل على جزمه يف  ,كتابه
  332 – 331ص  –نع املوانع م –1
  هذه العبارات من اآليات و األحاديث خمرجة و مبينة يف قسم التحقيق-  2
   .خامتة كتاب مجع اجلوامع اللوحة األخرية – 3
  226ص 1جـ - و النظائر  األشباه - 4
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كقوله يف باب  ،ضعيفاليت تدل على أن اخلالف ) ولو(بصيغة التضعيف وهي  يكتفيبل 
إىل خالف ) ولو(وحنن أبدا نشري بلفظ (إذ يقول  ، )1()  بلفظ ولواإلنشاء ونسخ ( :النسخ
 )2( ..).ذلك ال اكتفينا هبذه اإلشارة فاعرفإ فإن قوي أو حتقق صرحنا به و ، ضعيف

  .للداللة على التضعيف قيلواستعمل كثريا عبارة و 
  األصوليةحيث اإللمام بكل المسائل والمباحث  من:خامسا
وآراءاألصول والعنوان يوحي باإلملام واجلمع ملباحث  ,اجلوامعالسبكي كتابه مجع  ابنى لقد مس 
 ,تدقيقبكل املباحث األصولية و لو بدون تفصيل أو  حاول اإلملامفقد  ,موجودو هذا  ,العلماء

و اكتفى باإلشارة  ,التشريعكمصدر من مصادر  املرسلةإال أنه مل يتطرق إىل موضوع املصاحل 
هبا وهي مصادر أخذ  - الذرائع وسد  العرف،يذكر مل و ,القياساملناسب يف كتاب  إىل مسائل
من إيراد  ,الكتابيف كتاب االستدالل و اكتفى مبا قرره علماء الشافعية قبله يف هذا  - املالكية

  .االستحساناألدلة التبعية املقررة يف مذهبهم و الرد على احلنفية يف مسألة 
  
  
  
الباحث  –أصول الفقه  –أطروحة الدرجة الثالثة  – يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني مناهج األصوليني –1

  150ص  –جامعة الزيتونة  –م  1988 –املشرف رشيد التلييب  –محادي بن عيسى 
  أ15اللوحة  –مجع اجلوامع  – 1
   291ص  –املوانع  منع – 2
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   الـقسـم                    

                              
   التـحقـيقـي
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  وصـف نـسخ الـمـخطوط 
و اجلامعات بالوطن العريب , و متواجدة مبختلف املكتبات , إنّ نسخ هذا املخطوط كثرية جدا 

هـ 1285هـ إىل سنة760و ختتلف من حيث تاريخ النسخ من سنة , وأوروبا, و اإلسالمي
فالعدد متفاوت , دون إضافات أو نقص, راق اخلاصة مبنت خمطوطومن حيث احلجم وعدد األو

أما من حيث اخلط فهو خط مشرقي . و اخلط, حسب حجم الورق, بني أربعني ومثانني لوحة
و نسخة اخلزانة العامة , إال نسخ تونس فخطها مغريب, واضح يف معظم النسخ اليت اطلعت عليها

  )1(بالرباط 
 -------------------------- -----------  

:  األردن .إن نسخ املخطوط كثرية جدا و سأرتبها بأرقامها حسب الترتيب األجبدي للدول املوجودة هبا  1 -
و هي مصورة عن نسخة باخلزانة . د2247توجد سخة مبركز الوثائق و املخطوطات باجلامعة األردنية رقمها 

يوجد   :تركيا  لوحة61هـ عدد اللوحات 1067م العامة بالرباط الناسخ حممد بن حممد الرباعي فرغ منها عا
مع  ونسخة 380: بدون تاريخ رقمها, النسخة األوىل مقابلة على نسخة املصنف, باملكتبة السليمانية؛ أربع نسخ

ونسخة رابعة , 719: رقمها, هـ1206و نسخة مع جمموع كذلك تاريخ نسخها , 8721: جمموع رقمها
توجد هبا نسختني بدار الكتب الوطنية بسوق العطارين؛ : تونس 442 بدون تاريخ نسخ رقمها, مع جمموع

ق 30 1555والنسخة الثانية رقمها . خط مغريب15× 11م 27س - 36ق  - 1419النسخة األوىل رقمها 
تاريخ نسخها  61نسخة مبكتبة وزارة الشؤون الدينية ق : اجلزائرخط مغريب 15×11م  20-13س 

و هي حمل الدراسة سأفصل فيها فيما بعدو توجد باملكتبة الوطنية باجلزائر و النسخة املعتمدة  -هـ 1113
و نسخة مبكتبة زاوية اهلامل حسب فهرس خمطوطات هذه الزاوية و ال يوجد ذكر ملعلومات عن . العاصمة
الناسخ أمحد –خط مشرقي -11األسطر  96ق –توجد مبكتبة األسد نسخة من املخطوط : سورية.املخطوط
نسخة مبكتبة : الكويتدبلن –مصدرها ايرلندا 7362/3هـ رقم 889سامل تاريخ النسخ  بن علي بن

تاريخ  –و نسخة أخرى نسخها أمحد بن حممد عبد العزيز .هـ889املخطوطات يعود تاريخ نسخها إىل سنة 
امعة توجد نسخة مبكتبة اجل:  لبنان.و نسخة أخرى يعود تارخيها إىل القرن العاشر اهلجري. هـ786النسخ 
مبركز الدراسات العربية و دراسات الشرق األوسط باجلامعة  و نسختني 289رقمها . ببريوت ةاألمريكي

توجد هبا نسخ كثرية جدا باهليئة املصرية العامة : مصر 50ق  413األمريكية و النسخة الثالثة حتمل رقم 
الناسخ حممد بن حممد بن  –لوحة  40-خة املصرية العامة للكتاب توجد نس باهليئة.للكتاب و باملكتبة األزهرية

سطر 13  -13×20لوحة مقياس  66نسخة .406هـ رقمها  890الشريف الدمنهوري فرغ منها سنة 
بدون تاريخ نسخ     و ال اسم الناسخ  -سطر19 -ورقة  35نسخة ب .  408بدون تاريخ النسخ رقم 

تاريخ النسخ  12سم عدد األسطر 10×12س مقا–ورقة 135توجد نسخة  األزهريةو باملكتبة . 393رقمها 

نسخة جيدة كتبها أمحد بن حممد عبد املتعال البوالقي سنة  ريةباإلسكندو . هـ1199
  . =جعفر ويل78رقمها –سطر 19- ورقة 57-هـ1285
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توجد نسختان باهليئة املصرية , من النسخ املطبوعة هلذا املصنف النـسـخ الـمـطبـوعة  
- جماميع 447هـ وحتمالن رقم 1304إىل سنة  اتاريخ طبعتهميعود , العامة للكتاب 

-جماميع  452هـ حتمالن رقم 1306ونسختان بنفس املكتبة طبعتا سنة . جماميع 448
وطبع أيضا مع جمموع املتون املستعملة يف خمتلف الفنون عين بنشره عبد اهللا بن , جماميع  453

الشؤون -121اىل ص 40وامع من ص حتت عنوان فن األصول مجع اجل–إبراهيم األنصاري 
ووضع حواشيه عبد املنعم , علّق عليه  –و طبع بدار الكتب العلمية . قطر –الدينية و األوقاف 

ومل يرد الباحثون , إال أنّ هذه النسخ ليست حمققة حتقيقا علميا . م 2001 -خليل إبراهيم 
كما توجد نسخ مع . دة من املصنف ومل يطلعوا على النسخة األصلية واملعتم, النسخ املعتمدة 

واحلواشي مطبوعة وخمطوطة ؛ إال أنّ العناية كانت منصبة من حيث التحقيق على , الشروح 
والذين اعتمدوا نسخ املخطوط  أو املطبوع مل يطلعوا على النسخ األساسية ,الشروح ونسخها 

  . واملعتمدة كما هو جار عند أهل هذا االختصاص,
 ---------------------------------- 
 فرغ  16مسطرة  -188إىل 156توجد باخلزانة العامة بالرباط نسخة من مجع اجلوامع يف جمموع من ورقة  :  املغرب 

اململكة  .32سطورها 335ب إىل 239و نسخة أخرى يف جمموع من .هـ مكتوب خبط مغريب رديء1270منها 
بن    معتاد كتبه عبد احلميد  نسخ 935ك سعود منها نسخة رقمها توجد نسخ كثرية جبامعة املل: العربية السعودية

   79 - هـ13و نسخة أخرى كتبت يف القرن  .سطر 20-ورقة  41هـ 1204حسني علي الشافعي الشرواين عام 
و نسخة كتبها حممد الصديق أمحد  .3722 رقم ورقة 40 -هـ 14نسخة كتبت يف القرن  .4767/5رقم  ورقة

مكتبة املصورات , و نسخ أخرى بقسم املخطوطات. م 5374/1قم ر - سطر11- ورقة79 -  هـ14مخيس يف القرن 
عدد , هـ خط مغريب 1205و هبا نسخة بتاريخ , الفيلمية بعمادة شؤون املكتبات باجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة 

أنظر فهرس (ورقة 110ريخ نسخ و نسخة ثالثة بدون تا. ورقة96 -هـ 889و نسخة تاريخ نسخها .     41األوراق 
نسخة خبزانة سعيد ديوه  توجد: املوصل .)قسم املخطوطات اجلامعة اإلسالمية -كتاب القواعد الفقهية و أصول الفقه 

وقد أشار بروكلمان إىل نسخ املخطوط و أماكن تواجدها فقال .هـ  1098خبط حممد بن احلاج حسن ,  49 رقمجي 
نسخة , م يف نرياب بالقرب من دمشق1358/هـ 760ل و هو يف أصول الفقه أمته عام كتب مجع اجلوامع يف األصو( 

)  حيث توجد خمطوطات أخرى(1845ليدن , 344ليبزج أول  ,4400/1هـ توجد بربلني 762خبط املؤلف سنة 
, 703/4ال له يل , 01تلمسان , 479الرباط أول , 4/35/1831جامع الزيتونة بتونس ,  928بطرسربج رابع 

القاهرة ,  42/4توحيد   - 7اإلسكندرية أصول , 253أسكوريال ثان ,  1/92/61أصفية , 113/195/1املوصل 
و بناء على هذه املعلومات راسلت مكتبة برلني بغرض احلصول ) 354ص  6األدب العريب جـ  ختاري.) 243/أول 

طلبته و مت تصويره و أرسل إىل ألجد أن و جاء الرد أن املخطوط موجود و حيمل الرقم الذي . على النسخة األصلية
  .هـ858املخطوط ليس خبط املصنف بل هو خبط ناسخ و يعود تارخيه إىل سنة 
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  وصـف الـنسخ الـمـعتـمدة 
  

ي نسخ تقص بذلت جهدا يفبعدما , ثالث نسخ مجع اجلوامع على طوط خماعتمدت يف حتقيق 
ة ريكث نسخو استوقفتين ال. ارجها و خ, ئر و خلاصة داخل اجلزا, املخطوط يف املكتبات العامة 

اختيار  إىلو ملا علمت بذلك جلأت  .و مكتبة , شارها يف كل بلد ـو انت, ذا املخطوط هل
فوجدت معظمها ال خيلو من هذه , وح ـو الوض, و اخلط , دة من حيث الكمال النسخ اجلي
  .فاعتمدت مقياس األقدم فاألقدم , الصفات 

  
  )أ( و هـي النسخة  النـسخة األولـى

  
 حيمل رقم ,  مجع اجلوامع: منها  , )1( خمطوطات و هي نسخة مع جمموع حيتوي ثالث

قال (  : خرهقال املصنف يف آ, باجلزائر   باملكتبة الوطنية, يوجد بقسم املخطوطات   2118
 مبرتيل   هـ760سنة , ذي احلجة , مؤلفه كان متام بياضه يف أخريات ليلة احلادي عشر 

 ,خبطيو هذه النسخة الرابعة مما كتبت  :و قال املصنف. بالذهبية من أرض نرياب ظاهر دمشق 
 ...)رأيي و احلمد هللا  وهي املعتمدة اليت استقر عليها  ,ونقص ,والزيادة و فيها بعض لتفسري

ي وحتتو .و عليه جعلتها النسخة األم ,املعتمدةح املصنف بأا و صر ,أصليةفهذه إذن نسخة 
و مكتوبة خبط  ,كلمات 10حوايل  سطرو بكل  ,سطر 15ة ـبكل لوح ,لوحة 40على 

و هبا  .خاصةحرف اخلاء  بـها اليت الكلماتو هبا حمو للكثري من النقط فوق  ,واضحمشرقي 
  .ساقطة يف املنت اهلامش لكلماتو الكتابة يف  ,الكشطبعض 

  
  
  
. --------------------------   

 12إىل 10عدد الكلمات -13عدد األسطر  ,مشرقيخط , ورقة16به شرح الورقات و عدد أوراقه هذه اموع  - 1 
-21من ص ( .مباشرة املقدمة, أوراق فارغة بعدها كتاب مجع اجلوامع بدون عنوان4مث توحد .هـ1139تاريخ النسخ 

 )كنون يف صدف الثالثة فنون شرح اجلوهر امل( :خمطوطبعدها .  مث فراغ عند اية هذا املخطوط بصفحتني) 64ىل إ
   ,البيانمث قصيدة لألخضري يف )  201إىل  -64ص  ( من لألخضري

  هـ1138و كان الفراغ منها يف  .212الصفحة  إىل البديعو   ,املعاينو  
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رقمها  ,بأملانياوهي نسخة مكتبة برلني )ب(النسخة الثـانية و هي النسخة .
بكل لوحة  ,لوحة 43وحات ـاللعدد , البن السبكي, مجع اجلوامع: هو و العنوان .4400/1

. الناسخ هو أمحد بن حممد بن عمر الشافعيو. كلمات 9و  8بكل سطر بني و ,سطر 17
و يف آخر النسخة جمموعة أبيات شعرية عددها  .مشرقي واضح خط . هـ858 تاريخ النسخ

اليت اختلف فيها  ئل؛ابن السبكي نظما يف املسا. ..قال الشيخ(  :و قال الناسخ .بيتا 74
  ..).األشعريو  ,حنيفةأبو    اإلمامان

  
  ) جـ(الثالـثة و هي النسخة  ةالنسخ

  
. تـحمل عنوان مجع اجلوامع 405رقمها . بالقاهرة, توجد باهليئة املصرية العامة للكتاب

و تاريخ النسخ يعود إىل سنة , حممد احلمصي بن حممد بن عبد امللك البغدادي: الناسخ هو
و .  بيتا يف مدح ابن السبكي 19و قد ذكر أبياتا شعرية يف آخر املخطوط عددها . هـ884

عدد الكلمات يف سطر بني . سطرا يف كل لوحة 17و , لوحة 44حتتوي هذه النسخة على 
  .و اخلط مشرقي واضح.  12و  10
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قـال الشـيخ    .سيدنا وموالنا حممد النبي الكرمي )1( ]علَى[صلى اللّه  .م اللّه الرمحان الرحيمسب
- محه اُهللار - دين أَبو نصر عبد الوهاب بن السبكياج التالعلم الصدر  ,اإلمام

 )3(حنمـدك  (: )2(
وعلى آله , ة لرشادها حممد هادي األم كونصلي على نبي, اللَّهم على نعم يوذن احلمد بازديادها 

ونضرع إليـك يف  , والسطورلعيون األلفاظ مقام بياضها وسوادها , )4(وصحبه ما قامت الطروس
لبالغ من اإلحاطة ا)5(بالقواعد القواطع ألصولا يآليت من فنا, ع اجلوامعمجكمال منع املوانع عن إ

 )9(روي وميريي نهالم ,مصنف  )8(ائةم )7(الوارد من زهاء. ذوي اجلد والتشمريومبلغ  )6(باألصلني

                                                 
  .ساقطة من المتن  (1)
قال الشيخ اإلمام . بسم اهللا الرحمان الرحيم، رب تمم بفضلك يا كريم(كما يلي  كانت االفتتاحية) ب(في النسخة   (2)

مة قاضي القضاة شيخ اإلسالم سيد العلماء والحكام، ناصر السنة، مؤيد الشريعة، داعي الخلق إلى الحق، وارث العال

فين، أحفظ المحدثين، إمام النحاةُ والمسرفين، لسان المتكلمين، سيف نألصفياء، تاج الدين حجة المصااألنبياء علم 

اب ابن شيخ اإلسالم تقي الدين أبي الحسن علي بن الشيخ العالمة المناظرين، بقية السلف الصالحين، أبو نصر عبد الوه

جاءت ) ـج). (قاضي القضاة زين الدين ابن أبي محمد عيد الكافي بن علي بن تمام السبكي، تغمده اهللا برحمته

  ...)بسم اهللا الرحمان الرحيم، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب(االفتتاحية كما يلي 
  .افتتح كتابه بجملة فعلية ال بمصدر على غرار العلماء الذين يفتتحون كتبهم بالحمد هللا  (3)
الطرس هو الكتاب الذي : "يقال هي التي محيت ثم كتبت، وقال ابن سيدهوجمع طرس وهو صحيفة،  :لطروسا  (4)

  .مادة طرس 581ص  -4مج  -ظر لسان العربنأ- محي ثم كتب والجمع طروس وأطراس، وطرس الكتاب سوده 
، ةللقواطع بالتغليب ألن هناك من أصول الفقه ما ليس قطعي كحجية االستصحاب، ومفهوم المخالف: ( ال المحليق  (5)

البدر الطالع شرح جمع الجوامع، دكتوراه تحقيق صبري ...) ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن اهللا موجود

  .79ص  1م ج1998 -محمد معارك، جامعة األزهر 
  . ف أورد في كتابه هذا مسائل أصول الفقه ومسائل أصول الدينمصنّالأصول الفقه، وأصول الدين، ألن  :ألصلينا  (6)
 زهاء الشيء( 60ص - 3مصنف، أي قدر مائة مصنف، ومدلول اللغوي كما جاء في لسان العرب مج ائةم هاءز  (7)

ن إ ).الشيء شخصه، وهم قوم ذوو زهاء أي ذوو عدد كثير هاؤه قدره، يقال هم زهاء مائة أي قدرها، وزهاءوز

م هتبع األعالم الواردين في متن الكتاب نجدتلمصادر التي رجع إليها بأسمائها ولكن با المصنف لم يذكر في كتابه هذا

  .لدراسيقاربون المائة ولكل عالم عدد من الكتب، فتصل الكتب المعتمدة إلى مائة وأكثر وقد بينت ذلك في القسم اي
  .ماية) جـ(و) ب(في النسخة   (8)
، وفي التهذيب جلب الطعام مالميرة حبب الطعا همن الميرة أي الطعام، يمتاره اإلنسان، وقال ابن سيد: ميري  (9)

  ).554ص  5أنظر لسان العرب مج(للبيع، 
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وكتب , ينحصر في مقدمات و ، مع مزيد كثري )2(ملنهاجاو )1(ملختصرااحمليط ما يف شرحي على 
  . )4)(3( سبعة

  :دماتـمقـال يـم فالـكـلا
  ,و العارف هبا ه, )8( األصويلو.)7(معرفتها : قيلو, )6( الفقه اإلمجالية )5(الئلد :صول الفقهأ

                                                 
بن ا شرح مختصررفع الحاجب  اهكي وسمبشرحه ابن الس ,هذا المختصر البن الحاجب ،رح المختصرش  (1)

عوض، وعادل م تحقيق علي محمد - الحاجب، وحقق كرسالة دكتوراه بجامعة األزهر وهو مطبوع بدار عالم الكتب

  .م1999د الموجود، سنة بأحمد ع
وهو شرح بدأه تقي الدين السبكي ووصل إلى الواجب، وأكمله تاج الدين ابن السبكي، وهو اإلبهاج  :رح المنهاجش (2)

  .مطبوع و هو شرح المنهاج
  .وسبعة كتب) ب(األصل وسبعة كتب سبعة وفي في النسخة   (3)
والعقائد،  فول الدين والتصوصي كتابه في مقدمات وسبعة كتب، وأضاف إليه مسائل كثيرة في أكبحصر ابن الس  (4)

قليد في أصول الدين لكنه لم يقسم مباحث أصول الدين إلى كتب أو أبواب، بل أدخلها في كتاب االجتهاد، مسألة الت

وتقسيم كتاب إلى مقدمات وسبعة كتب سبقه إليه البيضاوي في كتابه المنهاج، قال األسنوي في كتابه زوائد األصول 

  ).ورتبته كأصله على مقدمة وسبعة كتب( 167على منهاج األصول ص 
ب، السنة، القياس، اإلجماع الكتا(والدالئل جمع دليل وهي مصادر التشريع  داليل،) جـ(و) ب(ي النسخة ف  (5)

، ألن الجويني اعتبر األدلة قطعية، )بدون القياس واالستدالل(وقال الجويني والغزالي هي ثالثة ) واالستدالل

  .ألدلة مثمرة لألحكاماوالغزالي اعتبر 
مراعاة لالختصار ، ولعل ذلك اإضافي القد عرف ابن السبكي أصول الفقه باعتباره لقبا، ولم يعرفه باعتباره مركب  (6)

  .والتلخيص، واعتبر أصول الفقه هي األدلة نفسها
التعريف األول القاضي  أشار إلى أن هناك من قال بأن أصول الفقه هو معرفة األدلة لكنه مرجوح عنده وقد رجح  (7)

 1ب واإلرشاد جـأنظر التقري(أبو بكر وإمام الحرمين والرازي والغزالي واآلمدي وابن دقيق العيد والباجي وغيرهم 

 -  36الحدود للباجي ص- 8ص 1اإلحكام جـ -94ص  1المحصول جـ 78ص  1البرهان جـ ،171ص

رجح ابن الحاجب و .4اللمع ص  - 13ص 1نهاية السؤل جـ -3إرشاد الفحول ص  -4ص 1المستصفى جـ

 1جـ -ؤلمنتهى الس -32ص  1أنظر شرح المنهاج جـ. (عرفة أصول الفقه أو العلم بهام: والبيضاوي 

القواعد التي يتوصل البحث فيها إلى استنباط األحكام ( أنهب وعرف أصول الفقه عند الحنفية والمالكية والحنابلة)6ص

ص  1ر جـينشرح الكوكب الم -26ص  1أنظر التقرير والتحبير جـ)لم بهذه القواعدعمن أدلتها التفصيلية، أو هو ال

  .18ص  1مختصر جـللشرح العضد  -  44
فقد عرف  - حسب علمي-ج األصوليون األصولي مع تعريف أصول الفقه، ولم يفصله إال السبكي مدقد أل  (8)

وقال اآلمدي )  وكيفية االستفادة منها وحال المستفيدالمعرفة دالئل الفقه إجما(ج األصولي مدالبيضاوي أصول الفقه وأ

أنظر شرح ...) المستدل بها من جهة الجملة أنه أدلة الفقه وجهات داللتها على األحكام الشرعية وكيفية حال(

  .8ص  1اإلحكام جـ/  36ص  1األصفهاني المنهاج جـ
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من أَدلتها  )1(ملكتسبا, لعلم باَألحكام الشرعية العملية ا:  لفقهاو. تفيدهاسبطرق استفادا ومو
من و ,فه مكلّمن حيث أَن ,املتعلق بفعل املكلف -ىلعات -هللا ا)3(طابخ :احلكمو )2(.التفصيلية

  .إال هللا )4(م ال حكمثَ
ىن ترتب عومب ,عقلي :مة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقصءمبعىن مال :)5(القبحواحلسن و 
  بالشرع نعمِ واجبشكر املو, )6( لمعتزِلةلالَفًا خ شرعي :آجال والعقاب )ب1(/ عاجال مالذّ
  
  

,  )2(العقل ملعتزلةاوحكمت  ,بل اَألمر موقوف إىل وروده,  )1(عرال حكم قبل الشو . ال بعقل
  الصواب امتناع و,  واإلباحة م الوقف عن احلظرهل :فثالثها, فإن مل يقض 

                                                 
  .المكتسبة) ـج(في النسخة   (1)
أنظر البرهان (وليين بتعريف الفقه قبل أصول الفقه، منهم إمام الحرمين واآلمدي و البصري صلقد بدأ معظم األ  (2)

وجاء التعريف االصطالحي للفقه ) 5ص 1اإلحكام جـ 8ص  1مد جـالمعت -105ص  1التخليص جـ -85ص  1جـ

ألحكام ا آلمدي فيا -4ص  1الغزالي في المستصفى جـ -85ص 1تعاريف من سبقه كالجويني في البرهان جـللقريبا 

  )171ص  1التقريب جـ - 6اللمع ص  - 78ص  1المحصول جـ ،5ص  1جـ
  صل حطاباألخة و في النس .خطاب - ) جـ(و) ب(في النسخة   (3)
ص  1شرح المنهاج لألصفهاني جـ - 55ص 1أنظر المستصفى جـ(ذا التعريف للحكم هو تعريف المتكلمين ه (4)

ولم يعرفه على طريقة الفقهاء، ). 6إرشاد الفحول ص - 15ص  1محصول جـلا -3ص  1جـ -هاية السولن 36

وهو األثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في (أثره و عالشر طابخولم يشر إلى ذلك، وقد عرفه الفقهاء بأنه مدلول 

أصول  - 101ص 1أنظر البرهان جـ) الفعل كالوجوب والحرمة واإلباحة، أو هو ما يقتضيه هذا الخطاب

والفقهاء نظروا إليه  -عالىت-فاألصوليون نظروا إلى الحكم من حيث مصدره، وهو اللّه  )289ص  2رخسي جـسال

... لف، فهو األثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة واإلباحةمن حيث متعلقه وهو فعل المك

اء والوضع والتخيير، وأضاف والد ضولم يجزئ الحكم الشرعي إلى االقت. 110ص 1أنظر أصول السرخسي جـ

  . 432ص  1أنظر اإلبهاج جـ) على وجه اإلنشاء(المصنف في تعريف الحكم 
اإلحكام لآلمدي /  258ص  1جـ - يأنظر التقريب واإلرشاد للباقالن(ألصوليين اند عح الحسن والقب فيرعذا ته (5)

اإلبهاج /  103ص  2ضيح على التنقيح جـوالت/  421ص -ابن تيمية-المسودة في أصول الفقه /  112ص 1جـ

عقليين المعتزلة الحسن والقبح  توقد اعتبر).7إرشاد الفحول ص  - 115ص  1نهاية السول جـ/  62ص  1جـ

  .ال شرعيين
وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري بعدما رفضه آلرائه منها أن الفاسق :  لمعتزلةا  (6)

مؤمن وال كافر وهو في المنزلة بين  المنزلتين الكفر واإليمان، وهناك من قال بأنهم سموا معتزلة  من هذه األمة ال

لعبد  -أنظر الفرق بين الفرق (مين واعتزلوا الحسن بن علي ومعاوية ولم يبايعوهما ألنهم اعتزلوا الحروب بين المسل

  ).117ص  ،1997 -بيروت  - دار المعرفة  -القاهر الجرجاني 
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 ,وإمث القاتل, لو على القتل و,  )5(على الصحيح ملكرهاوكذا ,  امللجأو,  )4(لغافلا )3(]تكليف[
فإنْ اقتضى اخلطاب  ,للمعتزلةالفا خ ,تعلقا معنويا )7(تعلَّق األمر باملعدوميو. )6(نفسه إليثاره

  أو غري جازم  تحرميفالترك جازما و, ندبفغري جازم و,  إجيابفالفعل اقتضاء جازما 
إن ورد سببا وشرطا و .أَو التخيري فإباحة ,خمصوص فخالف األوىل بغريو, كراهةفنهي خمصوص ب

يب َأل الفرض والواجب مترادفان خالفاو. رفت حدودهاوقد ع .وضعفومانعا وصحيحا وفاسدا 

                                                                                                                                            
وهو (ع ألن الحكم عند الشافعية عبارة عن خطاب، قال النووي في المجموع رأي أن الحكم منتف ما لم يرد الشّ  (1)

ص  1للغزالي في المستصفى جـ - 86ص 1ذهب إلى هذا الرأي الجويني في البرهان جـو) الصحيح عند أصحابنا
  .125ص  1جـ -نهاية السول /  142ص  1اإلبهاج جـ -  130

يقتضي أن مذهبهم أن العقل منشئ ) وحكمت المعتزلة العقل: (ستدرك الزركشي عن ابن السبكي في قولهالقد   (2)
ع مؤكد لحكم العقل، فيما أدركه من حسن رالشّ: ق في النقل عنهم، أنهم قالواللحكم مطلقا، وليس كذلك بل التحقي

ع ريستثقل بذلك بل يحكم به بواسطة ورود الشّ وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم، وقد ال...... األشياء وقبحها
  .149-148ص  1أنظر تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع جـ. (بالحسن والقبيح

  ).وجـ) ب(اقطة من هذا المتن وموجودة في النسخة تكليف س  (3)
 1البرهان جـ -  165ص  1ظر تفصيل هذه المسألة في كتاب المعتمد جـنأ(عند ابن السبكي  فلّغير مك لغافلا  (4)
األسنوي  -التمهيد  - 154ص  1اإلبهاج جـ - 215ص  1اإلحكام جـ - 48ص  1المستصفى جـ - 91 ص
  ).350ص 1البحر المحيط جـ - 167ص  3التوضيح جـ - 35 ص 1نهاية السول جـ  112ص 

(5) - وأما رأي الشافعية ةابن السبكي بأن المكره غير مكلف على الصحيح، وهذا رأي الحنفي حفي هذا الكتاب صر ،
وقد (ئر فهو القول بتكليف المكره، وقد تراجع ابن السبكي عن رأيه هذا في إكراه الملجأ وقال في كتابه األشباه والنظا

عندي اآلن الجريان مع الجماعة  المختاروكنت صححت في جمع الجوامع امتناع تكليف المكره، كالملجأ والغافل 
 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما " -صلى اهللا عليه وسلم- ه، وإن كان غير واقع لقوله فاألشعرية على أنه يجوز تكلي

واختبار به قدم ما أكره عليه على ما توعد به، فهو كالمختار، وال  وعلّل ذلك بأن المكره له فعل" ستكرهوا عليها
ص  1األشباه والنظائر جـ) ا ولم يكلفنانيمتنع في العقل تكليفه، غير أن الشارع رفقا بنا ونظر إلينا رفع المشقة ع

63.  
، وقد رجع عنه آخر، إن ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره خالف ما عليه األصحاب(وقال الزركشي 

عرية على جواز تكليفه إن كان غير واقع، ونقل ابن برهان في األوسط المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي شووافق األ
ونقل عن الحنفية أنه غير مخاطب، وهذا خطأ في النقل عنهم بل عندهم أنه مخاطب، إال أن العلماء رأوا  أكره عليه،

  .185ض  1تشنيف المسامع جـ) ن المكره والملجأ واحد فليس كذلكأن الملجأ ليس بمخاطب فظنوا أ
أجمع العلماء قاطبة على (لخيص تما اختاره ابن السبكي في مسألة القاتل مخالف لإلجماع، وقال الجويني في ال  (6)

التلخيص ، أنظر )توجيه للنهي على المكره على القتل، وهذا عين التكليف في حال اإلكراه وهو مما ال منجى منه
  .170ص  1وللغزالي في المستصفى جـ 110ص  1وصرح بهذا الشيرازي في شرح اللمع جـ 47ص  1جـ
ص  1لف في ذلك المعتزلة، أنظر تفصيل المسألة في البرهان جـاأي جواز أن يكون المعدوم مأمورا به، وخ  (7)

المسودة  - 219ص  1جـ -اآلمدي  -اإلحكام  - 228ص  1المحصول جـ - 85ص 1المستصفى جـ - 191
إرشاد  - 277ص  1البحر المحيط جـ - 149ص  1اإلبهاج جـ - 132ص  1نهاية السول جـ - 39ص 

  .11الفحول ص 
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بعض لالسنة مرادفة خالفا و,  عوالتطّ و, واملستحب ,واملندوب .وهو لفظي )1( حنيفة
إمتام احلج َألن  )3(]وجوب[و,  يب حنيفةألال جيب بالشروع خالفا و. وهو لفظي,  )2(أَصحابنا

به من حيث  قلّعللت )5(ما يضاف احلكم إليه :ببـوالس. اوغريمه )4(رةانية وكفّ :نفله كفرضه
 فاملنضبط املعر   اهرلوصف الوجودي الظّا: انعمـال و. يأْيت طرـالش و. معرف أَو غريه هنإ

  افقة ذي الوجهيِن مو: ةـحصالو .كاألبوة يف القصاص )6(نقيض احلكم
  
  
  
  

                                                 
مؤسس المذهب الحنفي من فقهاء العراق الكبار له مؤلفات منها ) ـه150ت (عمان بن ثابت، نال هو: بو حنيفةأ (1)

  ) 26ص  1الجواهر المضية جـ - 323ص  3أنظر تاريخ بغداد جـ(الفقه األكبر وغيرها 

 66ص  1المستصفى جـ - 110ص 1السرخسي في أصوله جـ هاالمسألة في الفرق بين الواجب والفرض ذكرو

  .وغيرهم
هللا ا لىص -المراد بها القاضي الحسين المروزي الذي فرق بينها فقال السنة ما واظب عليه النبي : (لزركشياقال   (2)

تحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينشئه اإلنسان باختياره من األوارد، وتبعه صاحب والمس -عليه وسلم

  .168ص  1أنظر تشنيف المسامع جـ). فرق التهذيب والكافي وذكره الغزالي في اإلحياء، والجمهور ال
  ).جـ(و ) ب(وتوجد في متن النسخة  مع التصحيح ساقطة من المتن ومثبته في الهامش) وجوب(كلمة   (3)
أي ال يلزم المندوب بالشروع فيه، والمكلف مخير بين إتمامه وقطعه وهذا هو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة،   (4)

بهما أن من شرع ودخل في مندوب ذهؤلف، وكذلك اإلمام مالك حيث هذا مموخالف في ذلك أبو حنيفة كما ذكر ال

  . إعادته يجب عليه إتمامه، وعند مالك إن قطعه لعذر لم تجب

نفائس األصول  - 116-115ص  1أصول السرخسي جـ -  60المسودة ص  - 255ص  2أنظر المحصول جـ(

  ).409ص  1شرح الكوكب جـ -  621ص  2جـ
  .93ص  1الي في المستصفى جـزغألبي حامد ال أصل هذا التعريف  (5)

ى قسمين، مانع للحكم ومانع لسبب المانع عل(قال الشيخ حللو في شرحه لجمع الجوامع في تعريف المانع   (6)

ولم يذكر المصنف إال مانع الحكم، وذكر مانع السبب في القياس، وعلى هذا فكان ينبغي أن يزيد حد مانع ... الحكم

  )210 - 209ص  1الضياء الالمع جـ(أنظر ) حكمة السبب كما ذكر ابن الحاجب ءمع بقا"الحكم 

  112كتاب المانع عند األصوليين ص  - 130ص  1اآلمدي جـ) سببمع بقاء حكمة ال(وقد أضاف هذه العبارة  

سمي ذلك بمانع الحكم، ألن . (458ص  1وقال صاحب شرح الكوكب المنير جـ 61ص 1جـالرحموت فواتح 

  ).ثر مع بقاء حكمتهؤسببه ال ي
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 1(ع،رالش( وقيل يف العبادات )3( إسقاط القضاء :)2(. العبادة أَجزاؤهاو. العقد ترتب أَثره ةوبصح 

 )أ2(:/خيتص اإلجزاء باملطلوب وقيلو .القضاءوقيل إسقاط  ،دعبالتيف سقوط  -أَي كفايتها-
قيل و,  )6( عل بعضف:واَألداء. )5( ةيب حنيفَألوهو الفساد خالفا : )4(لبطالناويقابلها  .بالواجب

لزمان املقدر له شرعا ا:  )8(الوقتو. ا فعلم:  )7(ؤدىمـالو.  ا دخل وقته قبل خروجهم  لّك:

                                                 
 - 94ص  1المستصفى جـ - 130ص 1أنظر األحكام جـ(هذا التعريف االصطالحي للصحة عند المتكلمين  (1)

  ...).7ص 2شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جـ - 142ص 1المحصول جـ
  .في العبادة) جـ(و) ب(في النسخة   (2)
 1المحصول جـ 76أنظر شرح تنقيح الفصول ص (لحنفية اوهذا تعريف الصحة في العبادات عند الفقهاء أي   (3)

  258ص1ار جـكشف األسر-  94ص  1المستصفى جـ - 13ص  1األحكام جـ - 142ص 
(4)  الباطل هو الذي ال يترتب أثره عليه، والبطالن والفساد مترادفان، ( 67ص  1إلبهاج جـا البطالن في فلقد عر

له وال وصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع أصطل ما ليس مشروعا باوهما حكمان شرعيان، وقال أبو حنيفة الب

 95ص 1ـأنظر المستصفى ج )ن عند الحنفيةاصوليين ومختلفن عند جمهور األابوصفه البطالن والفساد مترادف

كشف األسرار  - 337اه والنظائر ص بشاأل 80المسودة ص  -198ص 1ـالموافقات ج -131ص  1ـاإلحكام ج

  .259ص  1ـج
نكاح لا قدع إن الباطل والفساد عندنا في العبادات مترادفان وفي( 237اه والنظائر ص بشوقد ذكر ابن نجيم في األ  (5)

  ).كذلك، وأما في البيع فمتنافيان
رف ابن السبكي األداء بأنه فعل بعض، مع أن األداء يتأتى بفعل الكل، قال أبو زرعة العراقي فعل المصنف ع  (1) (6)

ولم يذكر الكل، بل ذكر بعض ولم يرد به إخراج الكل، ولو اجتنب المصنف مثل هذا في التعريفات  ،ذلك اختصارا

  . 160ص  1جـ -مع اهلإليضاح والبيان وهذا ينافيه، أنظر الغيث ال تنها موضوعالكان أولى أل

نهاية  ،179ص  1أنظر المستصفى جـ ) )الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء(األصوليون األداء بأنه  فعرو

  ...134ص 1كشف األسرار جـ/  12الروضة ص  - 84ص  1السول جـ
  .المؤدي) جـ(و) ب(النسخة وأصل هذه  في  (7)
 قوضوع الواجب الموسع والواجب المضيمطرقوا إلى تلم يتعرض األصوليون إلى تعريف الوقت في األداء، بل   (8)

ى المختصرات فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في األداء وإن لهذا أيضا من زيادات المصنف ع(وقد قال الزركشي 

وقد عرف ابن الحاجب األداء، ما فعل في وقته المقدر له  ...كانت عبارة ابن الحاجب في حد األداء تستلزم ذلك

من  دوقت يستفا: حيث قال الوقت على قسمين هيوقد سبق ابن السبكي إلى ذلك الشيخ عز الدين في أمال... شرعا أوال

 عراع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد، ووقت يحده الشرالصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشّ

ف ينتش...) والمراد بالوقت في حد األداء هو الثاني دون األول. للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاء أم ال

 1مختصر ابن الحاجب شرح العضد جـ - 337-336ص  1البحر المحيط جـ - 190-189ص 1المسامع جـ

  .232ص 
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استدراكا ما سبق له  )2(ما خرج وقت أَدائه - وقيل بعض - عل كلّف:  )1(القضاءو ,مطلقا
: عله يف وقت اَألداء، قيل ف:  )4(اإلعادةوملفعول، ا: )3(ىضقْمـالو, مقتضى الفعل مطلقا 

مع قيام  ,احلكم الشرعي إن تغري إىل سهولة لعذرو .رة معادةفالصالة املكر؛ عذر ل:  وقيل )5(للخل
وفطر مسافر ال  ,)9(السلمو, )8(القصرو, )7(أَكل املَيتةك,)6(رخصةف :سبب احلكم اَألصلي

                                                 
له، إال أن ابن الحاجب عبر عن مقتضى الفعل هذا التعريف الشرعي للقضاء قريب من تعريف ابن الحاجب   (1)

جب شرح احظر رفع النأ) لما سبق له وجوب مطلقاا تدراكساالقضاء ما فعل بعد وقت األداء : (بالوجوب، إذ يقول
   .497ص 1اجب جـحمختصر ابن ال

  :  45ص1جـ  - القاهرة  -م 2000 - 1ط - تحقيق مكتب قرطبة  - معاهالعراقي في الغيث ال بو زرعةأقال و
أحسن من تعبير ابن الحاجب " هي شاملة للوجوب والندب"إن عبارة ابن السبكي لما سبق له مقتضى الفعل مطلقا (

  ) ندهم توصف بالقضاءعوالبيضاوي بالوجوب، إنما عنده أحسن ألن المندوبات 
) الحاجب أحسن أن القضاء من خصائص الواجب فعبارة ابن -أي المالكية-أما على أصل مذهبنا : (للوحقال و

  . 236ص  1الضوء الالمع جـ
 1المحصول جـ - 95ص  1أنظر المستصفى جـ" .فعل الواجب بعد خروج وقته"األصوليين هو  دالقضاء عنو

  .135ص 1ألسرار جـاكشف  - 31الروضة ص   27ص
  .أداية) جـ(و) ب(ة خسنفي ال  (2)
  .والمقضي وهو الصحيح) جـ(و) ب(في النسخة   (3)
 27ص  1المحصول جـ - 76شرح تنقيح الفصول ص  - 95ص 1تعريف اإلعادة في المستصفى جـ أنظر  (4)
  .333ص 1البحر المحيط جـ -  497ص  1رفع الحاجب جـ -  85ص  1فواتح الرحموت جـ -

  .و في أصل هذه النسخة حلل خلل وهو الصحيح) ـح(و) ب(في النسخة   (5)
شرعي باعتبار كونه رخصة وعزيمة وهذا رأي الغزالي في جعل المصنف الرخصة من أقسام الحكم ال  (6)

والعضد في شرح ابن  - 81ص  1والبيضاوي في المنهاج بشرح األصفهاني جـ - 98ص  14المستصفى جـ
 1جـ - نوي في نهاية السول سواإل - 298ص  2صدر الشريعة في كشف األسرار جـو - 8ص 2الحاجب جـ

أن الرخصة من أقسام الفعل ومن خطاب الوضع، وجعلها اآلمدي في وذهب ابن الحاجب واآلمدي إلى  - 71ص
 - 25ص  2بن الحاجب جـا أنظر رفع الحاجب شرح مختصر.  (الصنف السادس من أصناف خطاب الوضع

  .187ص  1جـ -أصول األحكام  اإلحكام في
وريات واألصل تحريم أكل الميتة رخصة واجبة عند خوف الهالك ومن أجل إحياء النفس وهي من قبل الضر  (7)

  .أكل الميتة بالنصوص القطعية
  .قصر الصالة رخصة مندوبة في السفر  (8)
لو مثل بالعرايا لكان  ،310ص  1ـج"مع، اهال يثغهذه الرخصة مباحة، وقال ولي الدين العراقي صاحب ال  (9)
بأخذها أهل البيت " لة بالنخلتينالنخ"  ةإال أنه رخص في بيع العري(ن للتصريح في الحديث بالرخصة والحديث سحأ

ص  3أخرجه الترمذي في ستة كتب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة جـ" بخصرها تمرا يأكلونها تمرا
  =فـي  128ص  2وأحمد في جـ 249ص  3جـ 3362رقم الحديث  وروى أبو داود 1350رقم  594
باب ما  -ي بيع العرايا، ومالك في الموطأ كتاب البيوع باب ف -كتاب البيوع " وأرخص بالعرايا: "المسند قاال = 

  .1303رقم  331ص  331ص  -جاء في بيع العرية 
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   ,)3(عزميةـف إالّ و,  )2(وخالف اَألوىل, ومباحا , دوبا ـومن, اجبا و,  )1(جهده الصومـي
   هل تنامـئأَاختلف  و. )4(طُلوب خربيـالنظر فيه إىل ما ميكن التوصل بصحيح م :الدليلو
  ؛ كالم يف اَألزلالو. املطرد املنعكس :يقالو. اجلامع املانع  : )5(داحلو. ؟ه مكتسب بلعلم عقيا
  . ىل علم أَو ظنإالفكر املؤدي  : )7(ظرنـالو .)6(ع يتنوال: وقيل  ،  يسمى خطاباال: يل ق 

  
  
  

                                                 
لف العلماء في األرجح واألولى، فمذهب الجمهور تإذا كان الصائم قادرا على الصوم في السفر وال يتضرر، اخ  (1)

إلى أن األولى هو الصيام، قال جمهور العلماء الصيام، واإلفطار خالف األولى وذهب بعضهم  لىوألا أن األرجح و
وذهب . من الفقهاء واألصوليين إلى أنهما سواء في حقه أي اإلفطار والصوم بناء على أن اإلفطار في السفر رخصة

إلى أن اإلفطار في السفر عزيمة، والصوم واجب على المسافر ولو صام يجب عليه القضاء ولم يصح  ةالظاهري
 306ص  4نيل األوطار جـ - 213ص  6جـ يوالمجموع للنو - 215ص 1ر بداية المجتهد جـأنظ. (الصوم منه

  ).243ص  6المحلى جـ - 275لنووي ص ل ايطوضاألصول وال -
باح وخالف األولى هي أقسام الرخصة عند ابن السبكي، قال أبو زرعة العراقي في الغيث مالواجب والمندوب وال  (2)

ن اختصار المصنف على األقسام المذكورة أن الرخصة ال تكون محرمة وال وفهم م( 210ص  1الهامع جـ
  .ب ما يوهم مجيئهما مع الرخصةاحصمكروهة، وفي كالم األ

بت بدليل شرعي خال عن المعارض أو الحكم الثابت على وجه ليس فيه اصطالحا هي الحكم الثا:  لعزيمةا  (3)
شرح الكوكب  - 120ص  1نهاية السول جـ ،85ص 1اني جـأنظر المنهاج شرح األصفه(مخالفة دليل شرعي، 

  ).85شرح تنقيح الفصول ص  - 476ص  1المنير جـ
  لشيرازي ا و 36ص  1جرح العضد شبوابن الحاجب في المختصر  12ص 1هذا تعريف اآلمدي في األحكام ج (4)
  وذكر هذا التعريف ) إلى العلم بهإن الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه (ال المتكلمون ق و)  3ي اللمع صف
ابن تيمية في   - 9ص 1ـاآلمدي ج -  6ص 1جـ الرازي في المحصول - 9ص 1ـلبصري في المعتمد جا

  .613المسودة ص 
 107ص 1لتلخيص الجويني جـاأنظر  .ما يميز الشيء عن غيره بلفظ جامع مانع هو:عند األصوليين  لحدا  (5)

  .123ص 1المنهاج شرح األصفهاني جـ - 4شرح تنقيح الفصول ص  - 81ص  1الغزالي في المستصفى جـ 
الهمام  نباو يفارقختلف العلماء في كون الكالم في األزل يعد خطابا أم ال؟ فقال الغزالي وأبو بكر الباقالني والا (6)

ي واألشعري بأنه ال يسمى خطابا، ألن الخطاب يقتضي مخاطبة موجود، وقال أبو إسحاق الشيرازي وابن القشير
البحر  - 15شرح تنقيح الفصول ص  - 99ص  1أنظر المستصفى جـ(يسمى خطابا بشرط حدوث المخاطبة 

عرف الخطاب بأنه و)ـ215-214ص  1تشنيف المسامع جـ - 65ص 1اإلبهاج جـ - 103ص 1المحيط جـ
  ).127ص 1جـ البحر المحيط - 138ص  1أنظر األحكام اآلمدي جـ(فهام إللتوجيه الكالم نحو الغير (

شرح (هذا الحد شامل للصحيح والفاسد، فإن الفاسد يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن،  لجالل المحلياقال  (7)
اإلرشاد  ). نه الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غاية الظنأب(وعرفه الباقالني ). 189ص  1جمع الجوامع جـ

  .107ص  1التخليص جـ -  210ص  1جـ
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والقابل اعتقاد  )2( علمريوجازمه ال يقبل التغي ,حبكم تصديقو, وربال حكم تص )1(اإلدراك
راجح أَو مرجوح  اإم هألن ؛ووهم وشك ازم ظناجل وغري, فاسد وإن مل يطابق ,صحيح إن طابق

 :وقيل طابق ملوجبن اجلازم املههو حكم الذّ :مث قال ,روريض :اإلمامقال  )3(لمالعو. أَو مساو
 ال :احملقّقونقال مث   .فالرأْي اإلمساك عن تعريفه )4(سريع :إمام احلرمني قالو روري فال حيد،ض

  نتفاء العلما:  )6( اجلهلو. متعلقاتـبكثرة ال ) ب2( / وإنما التفاوت ،)5(يتفاوت

                                                 
لسان العرب مادة (مأخوذة من الدرك، وهو الوصول واللحاق إلى الشيء، يقال أدركته إدراكا ودركا،  غةل إلدراكا  (1)

معه من إدراك " بال حكم"ى من نسبة أو غيرها نوصول النفس إلى تمام المع: (االصطالحاما أ .971ص  2ج - درك 
- 273ص  1اء الالمع جيضلاي ف للوحوقال ). 26ص  -غاية الوصول، شرح بن األصول "وقوع النسبة أوال وقوعها 

إدراك الحقائق المفردة، ويسمى تصورا عند المناطقة، ومعرفة عند غيرهم : ألولابين، رضاإلدراك على  ( 274
هو إدراك  : الثانيو) 125ث  1وابن الحاجب في المختصر مع شرحه السبكي ج 15ص 1فى جصكالغزالي في المست(

وذهب الرازي إلى كون التصديق . (يها بنفي أو إثبات يسمى تصديقا عند المناطقة وعلما عند غيرهمالحقائق مع الحكم عل
  .) 131ص  1المحصول ج - أنظر . هو مجموع التصور والحكم

اعترض عليه بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه " وجازمه الذي ال يقبل علم: "وقول المصنف( رالشيخ العطاقال   (2)
قطع النظر عن المعارض لقوته ففيه بواألوهام، فإن كان مراده ال يقبل التغير أصال، فال يسلم، وإن أراد ال يقبله  همن الشب

عتقاد، وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص وهو م وااللعأن االعتقاد كذلك، وحينـئذ ال يظهر فرق بين ال
أنظر حاشية العطار (ير بخالف االعتقاد، فإنه لغير موجب ولهذا قبل التغير كونه موجب ومعنى كان موجب، ال يقبل التغ

  ).196ص  1على شرح جمع الجوامع جـ
واختلف العلماء في تحديد العلم وحقيقته، . 103 ص 1قال اإلمام العلم ضروري هذا قول الرازي في المحصول ج  (3)

لى أن العلم إ والغزالي إن العلم ال يحد لعسره، وذهب الجمهورفذهب الرازي إلى أنه ال يحج ألنه ضروري وقال الجويني 
عبارة عن  مالعل( يحد وأتوا بعبارات مختلفة في التعريف، فقال الباقالني حجه معرفة المعلوم على ما هو به، وقال اآلمدي

 1ال نقيضه، اإلحكام جصفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصوال ال يتطرق إليه احتم
  .447ص  1شرح الالمع ج - 51ص  1البحر المحيط ج -4ل ص وحإرشاد الف 12ص 

  .عسر )جـ(ي النسخة ف  (4)
مسألة وقعت بين أفضل الدين الخونجي محمد بن تلمارالقاضي ت لأن هذه ا يفارقة تفاوت العلم، ذكر اللأي مسف (5)

عدم التفاوت وأفضل الدين التفاوت، واختار القول بعدم التفاوت ن عز الديعبد السالم، فاختار  ز بنعـ والشيخ اله646
  ).287ص  1جـ -أنظر الضياء الالمع .(اإلمام في البرهان وأفضل الشامل للمحققين واختاره األبياري

 و . قائدهذا الخالف في تعريف الجهل أخذه المصنف من القصيدة الصالحية، وهي من تصانيف األشعرية في باب الع  (6)
  :يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب، قال ابن مكي مصنفها ) األيوبي(لسلطان صالح الدين ان اك

  إن أردت أن تجد الجهالو  ن بعد حد العلم كان سهالم
  هو انتقاء العلم بالمقصودو  الحـدود زاحفظ فهذا أوجف
  قيل بل في تحديد ما أذكرو  ن بعد هذا والحدود تكثـرم
  صور العلـم هذا جـزؤهت  خر يأتي وصفـهجزؤه اآلو
  عبا على خالف هيئتهوتسم  =افهم فهذا القيد من تـتـمه ف

والغيث الهامع  87ص  1بناني جلحاشية ا - 230ص  1اآليات البينات ج - 226ص  1أنظر تشنيف المسامع ج= ( 
الجهل  رف ابن السبكيعوقد .بذكر اآلمدي والجويني الرازي وغيرهم أن الجهل قسمان بسيط ومركو )221ص  1ج
أنظر (دون أن يشير إليهما، فالبسيط هو انتفاء العلم المقصود والمركب هو تصور المعلوم على خالف هيئته  هسميقب
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  . علومِمللذهول عن اا  : )2(هوـالسو. )1(معلوم على خالف هيئتهـال رصوت :قيل و .املقصود
 هينامل )5(:القبيحو. فوفعل غري املكلّ :)4(ذّون واجبا ومندوبا ومباحا، قيلملأا:حلسنا :)3( لةأسم

   .يس املكروه قبيحا وال حسنال: )7(مام احلرمنيإال ق , )6(َألوىلا الفخدخل ف :يلق, ولو بالعموم
  
  
  

                                                                                                                                            
 ،65شرح تنقيح الفصول ص  -80التعريفات للجرجاني ص  - 15اإلرشاد ص  - 121ص  1لبرهان جافصيل في ت

  330ص  4األسرار ج فشك -129االستقامة ابن تيمية ص  -  77ص  1شرح الكوكب ج 87ص  1المحصول ج
  .هيأته) ـج(في النسخة   (1)
 -  3ان العرب مادة سها المجلد سأنظر ل(لغة نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره  :وهلسا   (2)

مطبعة  - بن عابدين نسمات األسحار ا) زوال الصورة المدركة مع بقائها في الحافظة( اصطالحاو). 230ص 
وذكر أبو زرعه عن السكاكي أن السهو ما ينبه صاحبه بأدنى  -  175ص  4جـ -مصر-مصطفى البابي الحلبي 

  ).120ص 1مع جـاهأنظر الغيث ال. (لنسيان طويل الستحكامهاتنبيه، وعن بعضهم أن زمن السهو قصير، وزمن 
  . و الشروح يف النسخة األصل مسئلة و كذلك يف النسخ األخرى -  (3)
 الحسن لغة ضد القبح، والقبح ضد الحسن، وقال. نامأذون أي المشروع فالحسن والقبح هنا الشرعي القبيحو لحسناو
 القبح الضم ضد الحسن والحسن بالضم الجمال"الحسن ضد القبح ونقيضه، وقال الفيروز آبادي " بن منظور ا
القات طوهذه المعاني موافقة إل ،241ص  1القاموس جـ -  877ص  1أنظر لسان العرب مج" الحسنة ضد السيئةو

 فحقيقة الحسن في حكم التكليف إذا كل فعل لنا الثناء شرع" 154ص  1قال الجويني في التلخيص جـ. األصوليين
 حسنلانظر تعاريف أ(.يهما ترتب الثواب والعقاب لى فاعله به، والقبح كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به، وقد يرادع
ص  1الحاجب جـ فعر -79ص  1كام جـحاإل - 132ص  1المحصول جـ - 70ص  1قبح في المستصفى جـالو

زوائد  -65ص  1االبتهاج جـ -169ص  1البحر المحيط جـ -300ص  1ر جـينشرح الكوكب الم  198
  .195األصول ص 

  ).وقيل) (ـج(في النسخة   (4)
لماء األصول، إال أن الزركشي انتقدهم، واعتبر أن القبيح ال نقيض الحسن كما قال علماء اللغة وكذلك ع لقبيحا   (5)

تَستَوِي الحسنَةُ  والَ [تدل باآلية الكريمة سمإن الحسن يقابله الشيء والقبيح يقابله الجميل، وال" يقابل الحسن حيث قال 
] َأحسنْتُم َأحسنْتُم َألنْفٌسكُم وِإن َأسْأتُم فَلَها نِإ: [-عالىت-وقوله  34فصلت اآلية ] ...تي هي َأحسنلَوالَ السيَئةُ ادفَع بِا

ومن حكم التقابل مقابلة األعم باألعم واألخص باألخص، والقبيح أخص من الشيء كما " ثم أضاف .7اإلسراء اآلية 
ألنه ال ينزل من المدح معه لذلك يقال حسن جميل وال يقال جميل حسن،  نأخص من الحصن وأبلغ مل أن الجمي

  .169ص  1البحر المحيط جـ" األعلى إلى األدنى بخالف العكس
الظاهر أن (ثم استدرك وقال ) وفي إطالق القبيح على خالف األولى نظر ولم أره لغير المصنّف(قال الزركشي   (6)

يكون تركه أولى، وهو  القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه ونعني به ما"ه قال نالمصنف أخذ هذا من كالم الهندي فإ
  .236ص 1الغيث الهامع جـ ،232-231ص ،1تشنيف المسامع جـ"). القدر المشترك بين المحرم والمكروه

ال حسنا إال ولم نر أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين فيها، قال إن المكروه ليس قبيحا " قال تقي الدين السبكي   (7)
أهل العراق يطلقون القبيح على المحرم، والمكروه، وما ال بأس بفعله : مقدمةوقال أبو الحسين في ال" أناسا أدركناهم

  ).299ص  1الضياء الالمع جـ -  364ص  1المعتمد جـ -  295ص  1أنظر الغيث الهامع جـ(
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ملريض او على احلائض مب الصوجي: )2(كثر الفقهاءأوقال  ،)1(جائز الترك ليس بواجب: لةأسم
 )6(لفظي )5(واخلالف. الشهرين )4(ليه إحدىع: )3(إلماماملسافر دوما، وقال ا: قيل و, فرواملسا

  من مث و,)10(ملباحاكذا و.به فمكلّ )9(]ليس[ حواألص, خالف )8(مأمور به )7(ملندوباويف كون 
  
  

                                                 
وحتميته وامتناع الترك، وما خرج عن هذا  للقد عرف الواجب في موضع آخر، والواجب مركب من وجوب الفع  (1)

  239ص  1البحر المحيط ح - 298ص  1أنظر المحصول ج(يس بواجب، وإلى هذا ذهب كل األصوليين االعتبار ل
ص  1إلبهاج جا-75ص  1المستصفى ج -235ص  1زوائد األصول ج -75ص  1اإلحكام ج -210ص  1التلخيص ج

95.  
قال النووي . لقيام العذرالصوم على الحائض والمريض والمسافر، مع جواز الترك  ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب  (2)

أجمع المسلمون على أنه ال يجب على الحائض صوم في الحال، وقال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما "
وجوبه على المريض  عن بعض المالكية لباجياوذكر  ،135ص  1أنظر روضة الطالبين جـ" يجب القضاء بأمر جديد

ي ص خروأصول الك" 222أنظر اإلحكام للباجي ص " (والمسافر غير مخاطبين المريض" لكرخياجون المسافر، وقال 
أنظر الغيث الهامع (، "أن الصوم واجب على المسافر جون المريض والحائض"اني إلى الحنفية قولهم عمونسب الس ،260
يجب على ال : "الشيرازي إلى األشعرية قولهم لقون) 254ص  1جـ شرح اللمع - 67ة ص ربصتال - 291ص  1جـ

  " .الحائض والمريض، ويجب على المسافر الصوم في أحد الشهرين إما شهر األداء أو القضاء
  ).254ص  1لمع جـلشرح ا   أنظر. (350ص  1هذا الرأي الرازي في المحصول جـ  (3)
  .حد شهرين وهو الصوابأ) جـ(و ) ب(في    (4)
  .والخلف) جـ(و) ب(ي النسخة ف  (5)
ال فائدة له ألن تأخير الصوم حالة : "أخذ ابن السيكي هذا الرأي عن أبي إسحاق الشيرازي الذي قال الخالف لفظي،  (6)
لكن هل وجب بأمر جديد أو باألمر : "قال الزركشي قلت" ر جائز بال خالف، والقضاء بعد زواله واجب بال خالفذعال

 1أنظر شرح اللمع جـ" (ألداء والقضاء في النيةفائدته ونقل ابن رفعة ظهور فائدته في وجوب التعرض ل األول، وهذا
  ).234ص  1تشنيف المسامع جـ - 240ص  1البحر المحيط جـ - 256ص 

نه أشرعا على تركه من حيث هو ترك له، وعرف ب مثاصطالحا هو فعل المأمور به الذي ال يلحق الذم والمأ لمندوبا  (7)
 160زوائد األصول ص  - 304ص  1التلخيص جـ - 86ص  1أنظر المستصفى جـ(تاركه ويذم فاعله  حدما يم

ص  1اإلبهاج جـ - 79ل ص وصشرح تنقيح الف -310ص  1البرهان جـ -8المسودة ص  -136ص  1لإلحكام جـ
أنظر (المحققين وصححه األبياري  وذهب أكثر علماء األصول إلى أن المندوب مأمور به، وعزاه ابن الحاجب إلى). 56

اإلحكام لآلمدي  - 164ص  1التلخيص جـ -  194ل ص وصإحكام الف - 366ص  1سبكي جـشرح المختصر البن ال
وذهب بعض ). 111ص  1فواتح الرحموت جـ -  7المسودة ص  - 86ص  1المستصفى جـ - 130ص  1جـ

وأبو بكر الجصاص إلى أن المندوب غير مأمور به  يخركالمالكية منهم القاضي عبد الوهاب وبعض الحنفية منهم ال
قال الزركشي ). 25ص  1التقرير والتخيير جـ -  111ص  1فواتح الرحموت جـ - 194أنظر أحكام الفصول ص (

  . وأساس االختالف هو في كونه حقيقة أو مجاز
  ).به(ن ود) مأمورا خالف) (جـ(و) ب(في النسخة   (8)
  ).جـ(و ) ب(ة في الهامش، وموجودة في متن تساقطة من المتن مثب  (9)

أنظر تعريف المباح في (هو ما أذن اهللا فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه وال مدحه  صطالحاا باحلما  (10)
المسودة  -  96ص  1اإلحكام لآلمدي جـ - 313ص  1البرهان جـ -  21الروضة ص  - 70ص 1المستصفى جـ

  ).6إرشاد الفحول ص  - 577ص 



 168

 ملباح ليس جبنساأنّ  صحاألو.)1(اضيقلل اخالف, طلبه ال, هفكلّف إلزام ما فيه يكان التكلّ
   . اإلباحة حكم شرعي أنّ و.  )2(اخلالف لفظيو ,غري مأمور به من حيث هو هأن و, الواجب
  .)4(الستحبابا: وقيل ,إلباحة ا: قيل و,  )3(عدم احلرج يأَ ,الوجوب إذا نسخ بقي اجلواز وأَنّ
   .ينهـال بع ادـيوجب واح ,بواحد من أشياء )5(رـَألما : لةأسـم
  
  

                                                 
ء في المباح هل هو مأمور به أم ال ؟ ذهب الجمهور إلى أن المباح ابن السبكي أن الخالف جار بين العلما ركذ   (1)

نوي وهو بعيد، سوقال اإل. حاق بأنه مكلّف به لكونه قد ورد التكليف باعتقاد إباحتهسإليس مأمور به، وقال األستاذ أبو 
أنظر البرهان (عونا فيه  خارجة عن أصول الفقه ألنه ال ينبني عليها فقه وليست ن هذه المسألةإ يبوقال اإلمام الشاط

  ).307ص  1الضياء الالمع جـ - 41ص  1الموافقات جـ - 191زوائد األصول ص  -  102ص  1جـ
أي الخالف في كون المباح من جنس الواجب أو ليس من جنسه، ألنه من فسر المباح بالمخير لم يجعله جنسا،   (2)
لزركشي وغيرهم ومن فسره بمأذون فيه جعله جنسا وهو ا فعله ابن الحاجب والجويني والغزالي وابن تيمية وامك

شرح العضد  - 79ص  1المستصفى ج -103ص 1أنظر البرهان ح(ي، وابن عبد الشكور واآلمدي، خركمذهب ال
  ).180ص  1اإلحكام لآلمدي ج - 114ص  1فواتح الرحموت ج - 279ص  1البحر المحيط ج -7ص  2جـ

  .حرج )جـ(و) ب(وفي ) خرج(ي النسخة ف  (3)
بين الفعل والترك مطلقا، وقال  فلكذهب الجمهور إلى أن اإلباحة حكم شرعي ألنها خطاب اهللا تعالى بتخيير الم  (4)

عيا بل هي حكم عقلي، ألن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ربعض المعتزلة أن اإلباحة ليست حكما ش
أنظر اإلحكام لآلمدي . (ع على حالهرباحة ترك ما كان قبل الشّع ومستمر بعده، ومعنى اإلرثابت قبل ورود الشّ

مختصر  -  75ص  1المستصفى جـ - 102ص  1البرهان جـ - 71شرح تنقيح الفصول ص  - 124ص  1جـ
فمن فسرها بأنها خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك جعلها (وقال الشيخ حللو ) 298ص  1جب جـاابن الح

 .311ص  1الضياء الالمع جـ) ا بأنها ما انتفى الحرج في فعله وتركه قال ليست بحكم شرعيحكما شرعيا، وفسره
اإلباحة وبه قال بعض الشافعية وبعض وإذا صرف األمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب (قال ابن تيمية و

نا الجواز برفع الحرج عن الخالف اللفظي ألنا فسر أن وذهب جمع من المتأخرين إلى ،14المسودة ص ) الحنفية
الفعل والترك، وال شك أنه داخل فيها بل هو ينافيها، وحاصله رفع النزاع في المسألة لعدم توارده على محل واحد،  

اإلبهاج أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خالفا للغزالي وذهب األكثرون إلى أنه إذا نسخ  واختار ابن السبكي في
واعلم أن ما اختاره المصنف نقله في شرح (وتعقبه الزركشي بقوله  ،126ص  1بهاج جـاإل...) الوجوب بقي جوابه

وجدته في كالم أكثر أصحابنا  المنهاج عن األكثرين وليس كذلك، وإنما شيء قاله اإلمام الرازي وأتباعه، والذي
ن براءة أصلية أو تحريم أو أنه ال يحتج به على الجواز، ويرجع األمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب م: (األقدمين

  ).243ص  1تشنيف المسامع جـ - 130أنظر سالسل الذهب ص ). (ندب أو إباحة أو كراهة
لفين إلى فرض عين كقسم إلى معين ومخير وباعتبار المنتتضمن هذه المسألة الواجب وأقسامه، والواجب ي  (5)

 -  67ص  1جـ تصفىسالم -  78ص  1جـأنظر المعتمد (مضيق وموسع  ىلإوفرض كفاية، وباعتبار الوقت 
شرح تنقيح  - 84ص  1اإلبهاج جـ - 142ص  1اإلحكام جـ - 24المسودة ص  - 273ص  1المحصول جـ

  ).315ص  1الضياء الالمع جـ -  68ص  1فواتح الرحموت جـ -  201زوائد األصول ص  -  79ل ص وصالف
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عل فإن فُ )2(]- عاىلت -عند اهللا [ نلواجب معيا:  قيل و ،ط بواحدقسي و,  )1( الكلّ :وقيل
,  )4(الواجب أعالها : فقيل ، )3(فإن فعل الكل ,  و ما خيتاره املكلفه: ، وقيل  غريه سقط
وهو  ،للمعتزلةواحد ال بعينه خالفا  )6(رميحتوجيوز  .)5(لى أدناهاع عاقبي:  فقيل, فإن تركها 
  .)7( ترد به اللغة مل:قيل و .كاملخري

  
  
  

                                                 
اليمين مثاال لما يندب وصرح بذلك البيضاوي في  قال بها اإلمام الرازي حيث جعل الجمع بين خصال كفارة  (1)

نوي في زوائد سجميعا مستوون وذكرها اإل نثحأن اإلتيان بخصال كفارة ال(المنهاج، وكذلك المحلي حيث قال 

الحكم بأن الجمع سنه يحتاج إلى دليل، وال أعلمه، ولم أر أحدا من الفقهاء صرح (صول، وقال تقي الدين السبكي األ

زوائد  - 156ص  1أنظر نهاية السول جـ) الجمع، وإنما األصوليون ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليهباستحباب 

  .92-91ص  1اإلبهاج جـ -  221ص  1شرح المحلى جـ -  283ص  1المحصول جـ -  192األصول ص 
  ) جـ(و ) أ(مثبتة في الهامش في ) ـج( األصول و ساقطة من النسخة  (2)
  إذا فعل جميع الخصال المخير فيها كما لو أطعم وكسا وأعتق في( 318ص  1الالمع جـ قال حللو في الضياء  (3)

   383ص  1ح الكوكب جـركفارة اليمين باهللا، فإن فعلها مرتبة فالواجب األول والبياني نفل وقال الفتوحي في ش 

  ).وذلك ألن األول هو الذي أسقط الفرض، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة(
الواجب هو أعالها أي األمر في الواجب المخير ويكون الثواب على أعالها إذا تفاوتت، وإذا تساوت فثواب   (4)

 1قواطع األدلة جـ - 103ص  1ـجاإلحكام  - 383 - 453ص  2أنظر نفائس األصول جـ. (أحدها ال بعينه

  )26ص 
  .283ص  1المحصول جـ -  25المسودة ص  - 27ص  1جـ لسمعانياأنظر قواطع األدلة البن   (5)
ر، وذهب إلى ثبوت الحرام المخير كالواجب األشعرية وجمهور يخهذه المسألة الحرام المخير كمسألة الواجب الم  (6)

ر بواحد من األشياء، فإنه ال يقتضي وجوب الجميع، فكذلك األمر يترك بأحد مالفقهاء واألصوليين وقاسوه على األ

المسودة ص  - 79ص  1اإلبهاج جـ - 114ص  1جـأنظر اإلحكام لآلمدي ( الشيئين ال يقتضي وجوب تركهما

 272ص  1البحر المحيط جـ - 2ص  2شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جـ - 81نوي ص سالتمهيد لإل - 71

اقي والرهوني إلى نفي رقوذهب المعتزلة واختاره ال). 349ص  1التشنيف جـ - 320ص  1الالمع جـ ءالضيا -

 ).182ص  1المعتمد جـ - 172شرح تنقيح الفصول ص  -  480ص  1أنظر نفائس األصول جـ(ر يخمالحرام ال

قه ينبني عليها فقه إال أنه ال فكل مسألة في أصول ال(فقهيه  ةعليه ثمر تترتب قال الشاطبي أن هذا الخالف لفظي الو

ل أو إبطاله عارية، كالخالف مع يحصل من الخالف فيها خالف في فرع فوضع الداللة على صحة بعض تلك األقوا

  .44ص  1الموافقات جـ) ريخالمعتزلة في الحرام الم
لى التخيير، ثم اختلفوا فمنهم عأن معظم المعتزلة أنكروا النهي عن شيئين (لقد ذكر اإلمام الجويني عن الباقالني   (7)

 1التلخيص جـ) دهما قبح اآلخرمن منع من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منع من جهة العقل ألنه إن قبح أح

  .231ص
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 ألستاذاوزعمه  .)1( يقصد حصوله من غري نظر بالذات إىل فاعله م؛ مهالكفاية رضف :لةأمس 

 خالفا )أ3(/.ال الكل إلماملفاقا و ,وهو على البعض .).2(أَفضل من العني أَبوهو حلرمنيا إمامو
  - عاىلت -عني عند اهللا م:  وقيل،  البعض مبهم نّأَ:  )4( املختارو,  )3( اجلمهورو إلماما لشيخل

  .)6(كفرضها:   )5( لكفايةا ةسنو  .ويتعني بالشروع على األصح ,  ن قام بهم: وقيل 
  
  

                                                 
ع حصوله وال يقصد رقرض كفاية، هو كل مهم ديني يريد الشّ(غزالي حيث قال للهذا التعريف االصطالحي أصله  (1)

  .351ص  1تشنيف المسامع جـ - 322ص  1الضياء الالمع جـ - 187ص  2ز جـيالوج) به عين من يتواله
. الده أبو محمد عبد اهللا بن يوسف ركن الدين تووييني، وهو قول الجويني ارسفالمقصود األستاذ أبو إسحاق اإل .(2)

ه أن القيام بما اثم الذي أر(مطبعة النهضة مصر ما نصه  359-358ص  -وقال الجويني في كتابه الغياثي . ـه438
عين على التعبد ت من فرائض األعيان، فإن ما تابرهو فرض كفاية أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى في فنون الق

المكلف لو تكره، ولم يقابل أمر الشارع فيه باالرتسام، اختص الملثم به، ولو أقمه فهو مثاب، ولو فرض تعطيل فرض 
ة على اختالف الرتب والدرجات، والقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين فمن الفروض الكفايات لم المأثم على الكا

 ).وال يهو قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدينالحرج والعقاب، وأمل أفضل الثواب، 
 - ام الحرمين وأبوهمأي األستاذ وإ- لكن لم يقل أحد منهم (حيث قال ) أفضل من العين(قد علق الزركشي على عبارة و

الكفاية أفضل من القيام القيام أو االشتغال ب: كما عبر المصنف، بل قالوا -إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين
تشنيف المسامع ) بفرض العين أو القيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت فليتأمل

  .253ص  1جـ
ن العلماء اختلفوا في تعلق فرض الكفاية، بالكل أو بالبعض وهو على قولين، تعلق فرض الكفاية أذكر المصنف ب  (3)

أنظر . (ة بالبعض وهو قول اإلمام الرازيياول الجمهور، والسبكي والقول الثاني هو تعلق فرض الكفبالكل وهو ق
 155تنقيح الفصول ص  حشر - 36ص  2رفع الحاجب جـ - 94ص  1نهاية السول جـ - 100ص  1اإلبهاج جـ

ص  1اج جـشرح المنه - 312ص  1الغيث الهامع جـ - 211ص  1المحصول جـ - 172ص  1الموافقات جـ -
99. .(  
في هذه المسألة الرازي ألن هو القائل بأن فرض الكفاية يتعلق بالبعض وعليه فهو إما مبهم وإما معين عند  لصف  (4)
زلة وهو مقتضى كالم الرازي واختيار المصنف بقوله والمختار، والقول بأنه معين تباإلبهام للمع لوالقو -عالىت-اهللا 

ا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات، وذلك إذا كان الفرض من ذلك الشيء حاصال األمر إذ(حيث قال الرازي 
 1أنظر المحصول جـ(، فهل هو معين عند اهللا أم عند الناس، يأخذ كالم في الواجب المعين السابق ذكره )بفعل البعض

  ).149ص  1المعتمد جـ - 245ص  1البحر المحيط جـ - 288ص 
سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية ( 506ص  1هذه المسألة في رفع الحاجب جـ ل السبكي فيصفلقد   (5)

داء بالسالم وليس كذلك، فمن سنن تمن فرض العين، وقد زعم فخر اإلسالم الشاشي أنه ليس لنا سنة على الكفاية إال االب
ل بالميت، وما ندب إليه، والشاه الواحدة إذا واآلذان واإلقامة، وما يفع. الكفاية تسمية العاطس، والتسمية على األكل

  .)ي الشعائردؤضحى بها واحد من أهل البيت ت
  .كالفرض) ب(في النسخة   (6)
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وال جيب على املؤخر العزم  ,حنوه وقت ألدائهو, جواز  )1(األكثر أَن مجيع وقت الظهر: لةأسم
 تعجيل،ف فإن قدم ,آلخرا:قيلاَألول، فإن أَخر فقضاء، و :ل، وقيقوملخالفا  ,على االمتثال

 شرط بقائهب ,ن قدم وقع واجباإ :الكرخيوإال فاآلخر،  صل به اَألداء من الوقت وتما ا احلنفيةو
 بو بكرأَ القاضيانوأَداء،  اجلمهورففإن عاش وفعله  ،)2(ىومن أخر مع ظن املوت عص ,كلفام
  . ى خبالف ما وقته العمر كاحلجالسالمة فالصحيح ال يعص مع ظن رومن أَخ )3(ضاءق: احلسنيو
  
  

                                                 
  الظهر) جـ(و) ب(في النسخة األصل ظهورا و في  (1)

حدودا موسع هو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، وقد ال يكون ملتتعلق هذه المسألة بالواجب الموسع والواجب او

  .293ص  1يب واإلرشاد جـرقتال) 156ل ص وصأنظر شرح تنقيح الف

  :ي هذه المسألة تعرض ابن السبكي إلى خالف العلماء حول الواجب الموسع، وقد انقسم العلماء إلى خمسة آراءف

يص قته، فيقتضى إيقاع الفعل في أي جزء من األجزاء من غير تخصووهو أن جميع الوقت  :أي الجمهورر:األول

إيقاع الفعل باألول أو باآلخر، فإن األمر بالصالة قيد بجميع وقت الظهر مثال فكان كل أجزاء الوقت قابال له، فيكون 

 - 95ص  1أنظر شرح المنهاج لألصفهاني جـ(ادة المكلف رإإيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه بحسب 

شرح العضد المختصر  - 105ص  1اإلحكام لآلمدي جـ 150شرح التنقيح ص  - 191ص  1المحصول جـ

إن جميع الوقت وقته، لكن إنما يجوز  :ذهب المتكلمينم: لثانيا).31ص  1أصول السرخسي جـ - 241ص  1جـ

الوقت بدون العزم، لجاز  لألنه لو جاز تركه في أو. العزم على الصالة في باقي الوقت: تركه في أول الوقت يشترط

شرح المنهاج  - 332ص  1الضياء الالمع جـ - 106ص  1كام لآلمدي جـأنظر اإلح. (تركه الواجب بال بدل

  ).96ص  1لألصفهاني جـ

الذين قالوا أن الواجب يختص بأول الوقت وفي اآلخر قضاء، والواجب يختص بالجزء : رأي بعض الشافعية :لثالثا

 1المعتمد جـ - 91ص  1نهاية السول جـ - 290ص  1المحصول جـ - 73ص  1م جـلأنظر المعا(األول، 

إذ قالوا إن : ذهب بعض الحنفيةم: لرابعا). 96ص  1شرح المنهاج جـ - 74ص  1فراتح الرحموت جـ 135ص 

ص  1كشف األسرار جـ - 31ص  1أنظر أصول السرخسي جـ. (الواجب يختص بآخر الوقت وفي األول تعجيل

الرابع إال أن فيه تفصيال باعتبار وهو كالمذهب : يخرمذهب الك :لخامسا )74ص  1واتح الرحموت جـف - 219

كان ما أتى به : (لو بقي المكلف بعد اإلتيان به في أول الوقت على صفة التكليف إلى آخر الوقت-التعجيل، فقد قال 

 73ص  1فواتح الرحموت جـ - 30ص  1جـ أصول السرخسي. (معجال، واجبا، وإال تبين أنه لم يكن واجبا عليه

  ).150ل ص وصتنقيح الف حرش -  215ص  1كشف األسرار جـ -
  .عصى) جـ(و) ب(األصل عصا وفي النسخة  في  (2)
 يصهذه المسألة تتعلق بمن غلب على ظنه الموت في الواجب الموسع، فهل يصبح في حقه مضيقا، وبالتالي يع  (3)

 344ص  1لتلخيص جـا"أنظر تفصيل هاتين المسألتين في (الموسع ؟  بالتأخير ؟، وفيمن ظن السالمة وآخر الواجب

شرح المنهاج  -154ص  1اإلحكام لآلمدي جـ -95ص  1المستصفى جـ -356ص 1الغيث الهامع جـ

  ".9اللمع ص  -36المسودة ص  - 460ص  1رفع الحاجب ج -81ص  1اإلبهاج ج -98ص  1لألصفهاني ج
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وثالثها إن كان  ،)1(ألكثرلفاقا و, واجب: الذي ال يتم الواجب املطلق إال به  وردملقا :لةأمس
 , )3(او عاديأَ,   ال عقليا, ن كان شرطا شرعيا إ:  مام احلرمنيإوقال  , )2(كالنار لإلحراق؛ سببا

أو طلق  , تامرمنكوحة بأجنبية ح )4(و اختلطتأ, ترك غريه وجببإال ؛  مترك احملر رإن تعذّف
   .)5(ا معينة مث نسيه

  يف األوقات ة الالص فال تصح ،)7( لحنفيةلخالفا ,  )6( ال يتناول املكروه طلق األمرم : لةأمس
  
  

                                                 
الوجوب وتشمل الشروط واألسباب ن إلى أن ما ال يتم الواجب به فهر واجب وسموها مقدمات ياألصولي كثرأذهب   (1)

 -  104ص  1المعتمد ج -10اللمع ص  -116ص  1ج اإلحكام -71ص  1أنظر المستصفى ج. (واألركان وغيرها
وذهب  ) 215ص  1البحر المحيط ج -  104ص  1اإلبهاج ج -54المسودة ص  -160ل ص وصشرح تنقيح الف

خالف أبو  ديتم إال به ال في السبب وال في الشرط، وق إلى أن وجوب الشيء مطلقا ال يوجب وجوب ما ال لمعتزلةا
ص  1فواتح الرحموت ج - 60المسودة ص  -104ص  1أنظر المعتمد ج(الحسين المعتزلة واختار مذهب الجمهور 

وب الشرط، فإن كانت الوسيلة والمقدمة سببا للمأمور به جالسبب وال يوجب و الوجوب بوجب: (فيةقالواقالت و .95
  ).102ص  1شرح المنهاج ج -  161شرح تنقيح الفصول ص  -317ص  1أنظر المحصول جـ. (فال وجدت وإال

  .اإلحراق) جـ(و) ب(وفي ) االحتراق(النسخة  أصل في  (2)
إن : (وتبعه في ذلك ابن الحاجب قال في البرهان نهذا الرأي الرابع في مسألة مقدمات الواجب، وهو إلمام الحرمي (3)

 - 257ص  1أنظر البرهان جـ) إال به كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا، قال يجبما ال يتم الواجب 
  .109ص  1اإلبهاج جـ - 528ص  1رفع الحاجب جـ

  .اختلطت) جـ(و) ب(سخة احتلطت وفي نال أصلفي   (4)
لو اشتهيت : فرع األولال: فروع فقهية(اوي في المنهاج حيث قال تحت عنوان ضيالمثالين الب نلقد أتى بهذي  (5)

-إحداكما طالق، حرمتا تغليبا للحرمة، واهللا: لو قال: المنكوحة باألجنبية حرمتا،على معنى أنه يجب الكف عنهما، ثاني

  ).102ص  1نهاية السول ج 106ص  1المنهاج ج شرح) ( داهما، لكن لما لم يعين لم تتعينحإيعلم أنه سيعين  -عالىت
روضة  - 193ص  1المعتمد جـ -  295ص  1أنظر البرهان جـ(والكثير من الفقهاء  هذا مذهب األصوليين  (6)

شرح  - 55- 54ص  1قواطع األدلة جـ - 211سالسل الذهب ص  - 104ص  1المستصفى جـ - 33الناظر ص 
  ). 107الفوائد األصولية ص والقواعد  -  415ص  1الكوكب المنير جـ

: بأن األمر ال يتناول المكروه إال أن السرخسي نقل خالفا لهم على وجهين لقد أطلق المصنف عن الحنفية قولهم  (7)
حكي عن أبي بكر الرازي، وهو أن مطلق األمر يتناول ما هو مكروه شرعا مع بقاء وصف الكراهة واستدل : حدهماأ

دث يتناوله قوله الشمس، فإنه جائز مأمور به شرعا، وهو مكروه أيضا، وكذلك طواف المح ربأداء عصر يومه بعد تغي
إن تناول مطلق األمر  -وهو األصح -قال السرخسي: لثانيا .وهو مكروه ،29الحج ) وليطوفوا بالبيت العتيق: (تعالى

، فالكراهة ليست في صالة العصر، جالمكروه، بمعنى أن وروده يرفع الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خار
ر هو الصالة، وليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت، لوصف في الطائف، وهو ولكن للتشبيه بعباد الشمس، والمأمو

الهمام وعلى هذا فالصحة واألجزاء في هاتين المسألتين  نوأضاف الكمال أب. الحدث، وذلك ليس من الطواف في شيء
تعلقت بتأخيرها إلى فيهما إلى أمر خارج، وأما عندنا فالصحة في العصر ألن الكراهة إنما  عندهم، لرجوع النهي

فلم يتناوله قوله ) الطواف مثل الصالة(لحديث الترمذي والحاكم  ثيعلها، والطواف ال يصح مع الحدفي االصفرار ال
التحرير البن  – 132ص  1جـ ةقواطع األدل - 64ص  1أنظر أصول السرخسي جـ(فال يجزىء ) ليطوفواو(تعالى 

  ).257ص  1الجوامع جـحاشية العطار على شرح جمع  - 44الهمام ص 
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هتان جالواحد بالشخص له  امأوهو الصحيح،  .)1(زيهيةـكراهة تن تإن كانو ,املكروهة
 ال : اإلمامو)3(القاضيويثاب  :وقيل ، وال يثاب , تصح اجلمهورف ، )2(املغصوب يف الصالةك

 )ب3(/واخلارج من املغصوب . صحة وال سقوطال:  أمحدويسقط الطلب عندها ، و ،)4(تصح
مرتبك يف املعصية مع انقطاع  )7(احلرمني مامإحبرام، وقال  :)6(هاشم بوأقال و, )5(تائبا آت بواجب
: وقيلمل يستمر،  إن )8(ؤهكفو ,ريح يقتله إن استمرجقط على االسو . وهو دقيق, تكليف النهي

  .)9( لغزايلاوتوقف  . حكم فيهال :إمام احلرمني القو ،يتخري :وقيل, يستمر

                                                 
  .تنزيه) جـ(و) ب(في   (1)
ومثل لها المصنف بالصالة في المغصوب، وهذا المثال . هذه المسألة تتعلق في كون شيء واحد مأمور به ومنهيا عنه (2)

مغصوبة لها جهتان كونها صالة والثانية كونها غصبا فاألول مأمور به لوالصالة في الدار ا. ضربه معظم األصوليين
  :في هذه المسألة على عدة أقوال منها  ءد اختلف الفقهاقو.والثاني منهي عنه

وقالت الحنفية تصح مع الكراهة، وقال اإلمام مالك . قول الجمهور أنها تصح وهم الشافعية والمالكية والحنفية :ألولا
 ابن عقيل و و اللخلم أحمد واقول طائفة من العلماء منهم اإلما :لثانيا .وإن كان فعل الصالة يحرم والشافعي تصح

وقالت طائفة أنما يسقط بها الفرض اختلفوا في الثواب . وال يسقط بها الفرض. إلى أنها صحيحة مع الحرمة يفلطوا
ص  1ـجالمستصفى -102ص  1برهان جـلا - 177ص  1أنظر تفصيل في المعتمد جـ. (وعدمه واألكثر على عدمه

 -  186زوائد األصول ص  - 130ص  1اإلحكام جـ - 363ص  1جـلمحصول  - 240ص  1التلخيص جـ - 106
مختصر ابن اللحام  - 133ص  1الرحموت جـ حتفوا - 485ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 135تنقيح الفصول 

  ).63ص 
هورين صاحب المؤلفات شمـ من علماء األصول اله403الطيب بن محمد ت  نالقاضي هو أبو بكر محمد ب :لباقالنيا (3)
 2أنظر الديباج المذهب جـ(يب واإلرشاد في أصول الفقه، الملل والنحل، إعجاز القرآن، مناقب األئمة رقلكثيرة منها التا

  ).169ص  3شذرات الذهب جـ - 269ص  4وفيات األعيان جـ - 228ص 
 بها حذرا من مخالفة أنها ال تصح ويسقط الطلب عندها ال(فقد قاال . اقالني واإلمام الرازيبهذا رأي أبو بكر ال  (4)

  ).485ص  1المحصول جـ - 35.ص 2التلخيص ج  -  284ص  1ذكر هذا الرأي الجويني في البرهان جـ) اإلجماع
  .تايبا) جـ(و) ب(في النسخة   (5)
الجامع الكبير، كتاب (من علماء المعتزلة، له مؤلفات منها ) ـه321ـ ت(أبو هاشم هو عبد السالم بن محمد  :لجبائيا (6)

 هونقل رأي).131ص  2ميزان االعتدال جـ -  292ص  1أنظر تفصيل ترجمته في وفيات األعيان جـ) (االجتهاد
ملك  وقال األبياري، وهو جار على قواعده من التحسين والتقبيح إذا التصرف في. 299ص  1في البرهان جـ لجوينيا

إذا خرج (أن ذلك أوقفه في التكليف بالمحال، فإنه قال  غير. الغير بغير إذنه قبيح عنده والقبيح ال يصح أن يكون مطلوبا
أن هذا يبني كالمه على : (وقال بان السبكي في رفع الحاجب). عصى وإذا مكث عصى، فقد حرم عليه الشيء وضده

  .550ص  1جـ...). أصله الفاسد في الحسن والقبح
وما ذكره اإلمام صحيح (اإلمام الشاطبي وقال ).  56ص  2التلخيص ح -299ص  1ي البرهان جـف أنظر تفصيل  (7)

أنتج مسببات خارجة عن نظره، فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا إجماع  ببسباعتبار األصل المذكور، فإن أصل ال
  .271ص  1فقات جـاو، الم)وبصغالم ناالمتثال مع استحباب حكم المعصية في وقت االنفصال ع

  كفؤه) ـج(غيره و في و) ب(أصل النسخة كفئه وفي في   (8)
يحتمل أن يقال يستمر، وأن يقال بخير وأن يقال ال حكم فيه فيفعل ما ( 105ص  1قال الغزالي في المستصفى ج (9)
  ).شاء
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ا م لعيدا قيقد ابنو )2(الغزايلو ملعتزلةامنع أكثر و, مطلقا  لتكليف باحملالاجيوز  )1( : لةأسم 
 إمامو،  حملال لذاتها: )3(اآلمديومعتزلة بغداد و،  هعوقو مدعالعلم ب قلتعلّ ؛ ليس ممتنعا

  . احلق وقوع املمتنع بالغري ال بالذاتو. صيغة الطلب  ال ورود, ونه مطلوبا ك )4(:حلرمنيا
     وهي مفروضة ، فيليس شرطا يف صحة التكلّ, األكثر أن حصول الشرط الشرعي : )5( لةأسم

                                                 
بو الحسن األشعري والبيضاوي أأصول الدين وأصول الفقه، وقد أجاز التكليف بالمحال : هذه المسألة تتعلق باألصلين  (1)

 : ألولا: أن المحال ينقسم إلى أقسام : خالف في ذلك الغزالي والمعتزلة وغيرهم ملخص هذه المسألةوجمهور الشافعية، و
ن يكون مستحيال عادة كالطيران في أ: لثانيا .أن يكون مستحيال لغيره، ويعبر عنه بالمستحيل عقال، كالجمع بين الضدين

ن أ:  لرابعا .مانع كتكليف المقيد العدو، والزمن الشيءن يكون مستحيال لطروء أ:  لثالثا .شي على الماءمالهواء وال
يكون لتعلق علم اهللا بعدم وقوعه كإيمان أبي جهل وغيره ممن علم اهللا أنه ال يؤمن وقد اتفق العلماء على جواز التكليف 

واختلفوا في . ا جوازهية أنهم خالفوا فمنعووننقله اآلمدي عن بعض الث ابالقسم الرابع، كما اتفقوا على وقوعه شرعا، إال م
فقال بعضهم يجوز التكليف مطلقا كما ذكر ابن السبكي واختاره والرازي وأبو الحسن األشعري : األقسام الثالثة األولى

عيد وجمهور المعتزلة إلى أنه لوذهب الغزالي وابن الحاجب والفتوحي وابن دقيق ا). إنه الزم على مذهبه(وقال الغزالي 
وذهب الآلمدي والبيضاوي وعلماء الحنفية إلى التفصيل، فمنعوه في المحال لذاته وأجازوه .  يطاقال يجوز تكليف ما ال

 1إلحكام جا-  86ص  1المستصفى ج -102ص  1البرهان ج 177ص  1أنظر المعتمد ج. (في المستحيل باعتبار غيره
 -61سل الذهب ص سال -363ص  1المحصول ج -144ص  1شرح المنهاج ج -545 ص 1رفع الحاجب ج -103ص 

   )133ص 1فواتح الرحموت ج -486ص  1شرح الكوكب المنير ج
  .اليزغوأبو حامد ال) جـ(و) ب(في   (2)
  .102ص  1أنظر اإلحكام لآلمدي جـ  (3)
  فيما ال يطاق محال من العالم باستحالة  وإن أريد بالتكليف طلب الفعل فه( 104ص  1قال الجويني في البرهان جـ  (4)
   65اآلية ) [ونوا قردة خاسئينك(مطلوب، وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد به طلبا كقوله سبحانه قوع الو
  ).فهذا غير ممتنع، فإن المراد بذلك كوناهم قردة خاسئين فكانوا كما أردناهم] ورة البقرةس

أو هل الكفار مكلفون بفروع الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف  لووهما هل حص نأمري: تتناول هذه المسألة  (5)
لقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، والمراد بالشرط الشرعي ما  :ألولا .الشريعة ؟

وخالف في . حصوله ىيتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصالة، وال يتوقف صحة التكليف عند الشافعية عل
أن  -األول : ي تكليف الكفار بفروع الشريعة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أما ف: لثانيا(.ذلك أهل الرأي 

الكفار مخاطبون بالفروع مطلقا أوامر ونواهي، يشرط تقدم اإليمان، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، 
، وقال بهذا الفراء والشيرازي والجويني سين ونسبه إلى أبي علي وأبي هاشم من المعتزلةحوحنفية العراق وأبو ال

ي، والنسفي وعالء سخأن الكفار غير مخاطبين بالفروع، وهو قول الحنفية منهم السر -الثاني.والرازي واآلمدي وغيرهم
أن الكفار مخاطبون  -الثالث.عن أحمد ني وروايةييسي، ومن الشافعية أبو حامد اإلسفراوبالدين البخاري وأبي زيد الد

أن المرتد مخاطب دون الكافر  -الرابع.وع في النواهي دون األوامر وهذه رواية عن أحمد وجماعة من األصوليينبالفر
مر بي في بعض الكتب لست أذكره (افي رقأنهم مخاطبون بما عدا الجهاد، المتناع قتالهم أنفسهم، قال ال -الخامس األصلي

فالجهاد خاص بالمؤمنين لم يخاطب اهللا تعالى بوجوب الجهاد ن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة إاآلن أن الكفار و
 وجنايته =أنهم مكلفون بخطاب الوضع دون خطاب التكليف في بعض المسائل وليس كلها كما في أتالفهم -السادس.كافرا

أنظر  (لشرعية عليهم كما في المسلماسببا في الضمان ومن إثبات حقهم إجماعا، وكذلك آثار العقود وترتب األحكام 
رفع الحاجب  - 176ص  1ـاإلبهاج ج -206ص  1اإلحكام ج -316ص  1المحصول جـ ،91ص  1المستصفى جـ

 = 74ص  1أصول السرخسي ج -80ة ص رصالتب - 294ص  1المعتمد جـ - 108ص  1البرهان ج - 535ص  1ج
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 حلنفيةاوأكثر  )1(،فراييينسإلا امدحيب ألوقوعه خالفا  الصحيحو, كليف الكافر بالفروعتيف 
يف  (2)الفاخلو :اإلمام لشيخان عدا املرتد، قال مفي :آلخرينو,  األوامر فقطيف :ولقوم, مطلقا
  .واجلنايات وترتب أثر العقود ,ما يرجع إليه من الوضع ال اإلتالفاتو ,التكليف (3)طابخ
لشيخ لفاقا و,  االنتهاء : أَي , به يف النهي الكف فاملكلّف, (4)  تكليف إالَ بفعلال : لةأسم

   .)8(شرط قصد الترك :، وقيل  النتفاءا:  (7)ومقوقال  ، (6)فعل الضد :قيل و ،(5)اإلمام

                                                                                                                                            
 - 143فحول ص شرح تنقيح ال - 144ص  1منهاج جـلشرح ا -  494ص  1التلخيص جـ 180وائد األصول ص ز=

فواتح  -500ص  1شرح الكوكب المنير ج -38الروضة ص  -243ص  4كشف األسرار جـ 46المسودة ص 
  376ص  1تشنيف المسامع ج -10إرشاد الفحول ص  -412ص  1البحر المحيط ج -128ص  1الرحموت ج

  .األسفواييني) جـ(و) ب(في النسخة   (1)
  .خالف) جـ(و) ب(األصل حالف وفي ي النسخة ف  (2)
  .خطاب) جـ(و) ب(النسخة وفي  النسخة األصل حطاب في  (3)
 1اإلحكام جـ - 90ص  1ى جـفتصسأنظر الم(قاعدة أصولية معروفة ذكرها علماء األصول )  تكليف إال بفعلال(و  (4)

  .72المسودة ص  - 29روضة الناظر ص  - 54ص  2رفع الحاجب جـ - 147ص 
لنهي كيف يكون فعال وهو طلب ترك الفعل ؟ ذهب السبكي ووالده وابن الحاجب اي وخالف العلماء في التكليف ف  (5)

والكثير من علماء األصول إلى أن المكلف به في النهي الكف، وهو فعل ومعنى الكف االنتهاء وهو االنصراف عن 
تيسير  - 80المسودة ص  -  54ص  2شرح المختصر البن السبكي جـ - 148ص  1أنظر اإلحكام جـ. (المنهى عنه
  ).123ص  2التحرير جـ

التمهيد  - 90ص  1أنظر المستصفى جـ(أي أن المكلف به في ذلك هو فعل الضد وينسب هذا الرأي إلى الجمهور   (6)
 1المحصول جـ - 72المسودة ص  -  29الروضة ص  - 171شرح تنقيح الفصول ص  - 20ص  1لألسنوي جـ

  ).491ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 505ص 
وعن أبي هاشم وكثير أن المكلف به في النهي نفي الفعل، لنا لو (نسب المصنف هذا الرأي إلى أبي هاشم وكثير وقال   (7)

كان االنتفاء هو المطلوب لكان يستدعي حصوله منه، وال يتصور ذلك ألنه غير مقدور له، لكونه عدما، والعدم ال يكون 
الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به، وأبو هاشم نظرا  نأك(ي وقال الزركش 55ص  2ـرفع الحاجب ج). مقدورا

  .292ص  1ـتشنيف المسامع ج). خول المنهي عنه في الوجودد مداعنإلى المقصود، وهو إ
وهذا قول رابع في المكلف به في النهي أي يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه، وقال الزركشي هذا قول   (8)

وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسألة أخرى . ظاهره، حتى يأثم إذا تركه، ولم يقصد الترك ىي علغريب إن أجر
أنظر تشنيف ). (وقيل إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب، وإال فال عقاب(ثم رأيت في المسودة البن تيمية ما نصه 

المجرد المقصود لنفسه، وبين الترك المقصود  كالترإال أن الغزالي فصل في  72المسودة ص  -  294ص  1المسامع جـ
والصحيح أن األمر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه (قال الغزالي . من جهة ارتفاع ضده ولعل هذا ما أراده المصنف

ال مقصود، ولذلك تشترط النية فيه، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما، فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر عنه ذلك ف
 =يعاقب وال يثاب إال إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن، فهو مثاب على فعله، وأما من يصدر عنه المنهى عن فعله

وال . ع أال يصدر منه الفواحشرفال يعاقب على فعله وال يثاب، ألنه لم يصدر منه شيء، وال يبعد أن يكون مقصود الشّ=
  .91-90ص  1المستصفى جـ. يقصد منه التلبس بأضدادها
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 ،)1(وقبله إعالما ,بالفعل قبل املباشرة بعد دخول وقته إلزاما قيتعلّ و ,اجلمهورر عند ماألو
 يتوجه ال:  ومق، وقال  ينقطع : الغزايلو مام احلرمنيإ، وقال  يستمر حال املباشرة األكثرو

   .)3()2(]نهع[ )أ4(/بالكف املنهي سبللتافاملالم قبلها على ,  لتحقيقاهو و, إال عند املباشرة
يف  كذا املأمورو ,يوجد معلوما للمأمور إثره مع علم اآلمرو ,صح التكليفي :لةأمس

مام إلالفا خ ,كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وقته؛ انتفاء شرط وقوعه عند )4(األظهر
  .مع جهل األمر فاتفاق امأ ,املعتزلةو احلرمني

  
  
  

                                                 
   :هذه المسألة تتضمن وقت توجه التكليف بالفعل وملخص الخالف في المسألة  (1)

رأي الجمهور القائل بأن الفعل يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة، ثم اختلفوا هل يستمر حال المباشرة أم ال ؟ قال  :ألولا

  .أكثرهم أن األمر يتوجه

بيضاوي أن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط وال يتوجه إلى المكلفين لزي واقول بعض األصوليين واإلمام الرا : لثانيا

قبل مباشرة . قبلها، فتكون األوامر قبل المباشرة يقصد بها اإلعالم بحقيقة الوجوب، أما عند المباشرة فالمقصود منها اإللزام

  . الفعل وعند المباشرة وفيه تكليف وإلزام

  ال يستمر حال المباشرة  رممعتزلة إلى أن األوقال الجويني والغزالي وال

نهاية  -141ص  1شرح المنهاج جـ -148ص  1اإلحكام جـ -456ص  1لمحصول جـا - 279ص  1البرهان جـ(

شرح التنقيح  - 86ص  1لمستصفى جـا --434ص  1لتلخيص جـا -124ص  1اإلبهاج جـ -141ص  1السول جـ

  ) 5ص  1ء الالمع جـاضيلا - 178 ص1جـالمعتمد  -  55المسودة ص  - 146ص
  .و توجد في الشروح  )جـ(و) ب(و) أ(اقطة من النسخة س  (2)
أي أننا نلومه على التلبس بالكف والكف عندنا فعل،  -في مسألة فالمالم قبلها .(169ص  1قال السبكي في اإلبهاج ج  (3)

  )  ليس إال على الترك -العقاب وة الترك حال مباشر -وهو حرام، فقد باشر الترك، فتوجه عليه التكليف، والحرمة
ذهب أكثر األصوليين إلى أنه يصح أن يعلم المكلف كونه مأمور إثر األمر قبل التمكن من االمتثال، وإن كان اآلمر   (4)

 ذهب أكثرو ازيدا بصوم غد، وعلم أنه يموت قبل غد -تعالى-عالما بأنه ال يبقى إلى أن يتمكن منه، كما إذا أمر اهللا 

منهم أبو هاشم الجبائي إلى خالف رأي الجمهور أي أنه ال يصح أن يعلم المكلف كونه مأمورا أثر األمر قبل  ةالمعتزل

أن فائدة التكليف هل هي االمتثال فقط أو تكون : التمكن وهو اختيار إمام الحرمين ومدار الخالف في هذه المسألة راجع إلى 

  .زلة إلى الثاني جمهور العلماء تهور المعفذهب إلى األول جم ,فائدته االبتالء

اإلحكام  -463ص  1ـل جوصالمح - 15ص  2ـالمستصفى ج - 280ص  1ـلبرهان جا -179ص  1أنظر المعتمد ج(

 2ـلغيث الهامع جا -24ص  2ـالتيسير والتحرير ج -79شرح تنقيح الفصول ص -  53المسودة ص  - 155ص  1ـج

  ). 23ص 
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على  ،)2(أو يسن ,أو يباح ,لى الترتيب فيحرم اجلمعع )1(]بأمرين[ قم قد يتعلّكاحل :خاتمة
  .)3(البدل كذلك

  .مباحث األقوالِو" لكتاب ا" يف : لكتاب األولا
 -لى اهللا عليه وسلمص-زل على حممد ـاللفظ املن :)5(واملعين به هنا ؛)4(آنلقرا :الكتاب

   )6(.على الصحيح ,سورة غري براءة لّك للبسملة أواومنه  .لإلعجاز بسورة منه املتعبد بتالوته

                                                 
  267ص 1ي اعتمدتها و التي اطلعت عليها و توجد في البدر الطالع المحلي جـساقطة من النسخ الت  (1)
ع أمران على الترتيب، أو على البدل هل ربمسألة إذا كان هناك في الشّ) هذه المقدمات األصولية(تم ابن السبكي خ (2)

والميتة، فإنه  ىأكل المذك: ومثالهيحرم الجمع بين األمرين  :ألولا: يجمع بينهما أم ال ؟ فصل ابن السبكي في ذلك فقال 
إباحة الجمع بين  :لثانيا .يجب على المضطر أكل الميتة عند فقد المذكى، ويحرم عليه أكل الميتة عند وجود المذكى

أمرين كستر العورة بثوبين، والوضوء والتيمم وقال أبو زرعة العراقي فيه نظر في مسألة الوضوء والتيمم التي أوردها 
سنة الجمع بين خصال الكفارة في الظهار، وقد أتي بهذا المثال الرازي، وقال الزركشي في لفي الندب وا :ثالثلا .زيارال

  .كون الجمع بينهما سنه يحتاج إلى دليل، ولم يذكره الفقهاء
 - 23ص  2الغيث الهامع ج 159شرح تنقيح الفصول ص   91ص  1اإلبهاج ج - 284ص  1أنظر المحصول ج( 

  ).203ص  1محيط جلالبحر ا - 75ص  1ج نهاية السول
  ناك هوقال القرافي )283ص  1المحصول ج(مثل لها الرازي بخصال كفارة الحنث في اليمين باهللا  على البدلو  (3)
رق بين المرتبات وذوات البدل، فإن المرتبات هي التي ال يجوز فعل الثاني منها إال عند تعذر حسا أو شرعا، وأن ذوات ف

  .).159شرح تنقيح الفصول، ص  (ينها،بالتي يتخير المكلف البدل هي 
بحده اللفظي وهو القرآن، فالكتاب مرادف للقرآن، وكون الكتاب هو القرآن هو مذهب  لكتاباالسبكي  نباشرح   (4)

ماء جمهور العلماء حيث اعتبروا أن الكتاب والقرآن كلمتان مترادفتان وخالف بعض العلماء، ورد عليهم جمهور العل
   ةدلة الصحيحألاب
مناهج العقول  17ص  12مجموع الفتاوى جـ - 92ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 84أنظر روضة الناظر ص (

  ).26ص  1التنقيح ج - 7ص  1فوتح الرحموت ج -  279ص  1جـ يأصول السرخس -201ص  1جـ
  101ص  1ستصفى جـمال(ا التعريف أنظر أي معناه في األصول الفقه وقد عرفه الكثيرون بتعريفات قريبة من هذ  (5)

 1اإلبهاج ج - 202وائد األصول ص ز 267الروضة ص  - 82ص  2رفع الحاجب جـ - 159ص  1اإلحكام جـ
  ).29إرشاد الفحول ص  - 297التحرير ص  - 21ص  1كشف األسرار ج - 70مختصر ابن اللحام ص  - 189ص 

وهو رأي اإلمام الشافعي وأحمد وبعض  ،نالقرآ نة ميآرة غير براءة أن البسملة في أول كل سو لسبكياابن  جحر  (6)
ي وداود وأكثر القراء السبعة وعمده الشافعية في قولهم هذا بعري وابن المبارك والشوثالتابعين كعطاء والزهري وال

  .ثبوتها في المصحف عند أول سورة غير براءة(
مجموع  - 163ص  1لآلمدي جـ اإلحكام - 481ص  1جـالمستصفى  -  8ص  1اص جـصجلل أنظر أحكام القرآن( 

  )418ص  3الفتاوى، ابن تيمية جـ
أن البسملة ليست آية من القرآن وعزى المازري والقرطبي هذا الرأي إلى اإلمام مالك وذكر أبو زرعة العراقي  : لثانيا

ة ورواية عن أحمد يالمالكية وبعض الحنفوهو رأي األوزاعي والطبري و. أنه رأي األئمة الثالثة مالك وأبو حنيفة وأحمد
تحقيق  -المازري يضاح المحصول إ - 93ص  1أحكام القرآن القرطبي جـ -  146ص  1أنظر تفسير الطبري جـ(

 - 85-84ص  2رفع الحاجب جـ 234ص  1إلحكام جـا- 175ص -م2001-بيروت -دار الغرب -عمار طالبي 
 1كشف األسرار جـ - 29ص  1جـ -مع الضياء الال - 370 ص 1الغيث الهامع جـ -472ص  1البحر المحيط جـ

  ،23ص 
قال القاضي الحسين . إجماع الصحابة على أنه ال يكتب في المصحف ما ليس بقرآن، وأن ما بين دفتيه كالم اهللا :لثالثا 

  ).334ص  3المجموع جـ - 103ص  1أنظر المستصفى جـ. (والغزالي والنووي، وهو أحسن األدلة
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 املدك, يما ليس من قبيل األداءف: يل ق, )2(تواترةمع بوالس. ()1(ال ما نقل آحادا على األصح
وال  .)6()5(ءاأللفاظ املختلف فيها بني القراو: )4(]شامةبو أ[قال و). )3(وختفيف اهلمزة واإلمالة

   ,الشيخ اإلمامو )9(لبغويلوفاقا  )8(لعشرةاأنه ما وراء  )7(الصحيحو. جتوز القراءة بالشاذ
  

                                                 
، وابن عوف في هذا على اإلطالق لم أره في شيء من كتب األصول مع كثرة الشيالحكاية الخ( لزركشياقال   (1)

الحاجب وإن أشار إلى الخالف فيها، حيث أفردها بمسألة، ونصب فيها األدلة لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة 
لتواتر ال باآلحاد، وقد البسملة من القرآن بوأما المصنف فغاير بينهما وأفهم أن ا. بخصوصها، وأنها ليست من القرآن

سبق ما فيه، والحق أن يترك ما هو من القرآن بحسب أصله ال خالف في شرط التواتر فيه، وأما بحسب محله 
أنظر ). (ووضعه وترتيبه فهل يشترط فيه التواتر أم يكتفي فيه نقل اآلحاد ؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخالف

  )86ص 2جـ -الحاجب  رفع -312 -  311ص  1تشنيف المسامع جـ
لقراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبع المشهورين وهم نافع، وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ا  (2)
وهذه القراءات صحيحة ومتواترة وإن اختلفت في الحركات اإلعرابية والبنائية واإلظهار واإلدغام والروم . عامر نبوا

أنظر (وقد أجمع الفقهاء واألصوليون أن القراءات سبع ... يق والفتح واإلمالة والقصر والمدقمام والتفخيم والترواإلش
البحر  -395ص  1النشر في القراءات العشر ج -319ص  1البرهان في علوم القرآن ج -93ص  2رفع الحاجب ج

ص  1مع جاتشنيف المس -127ص  2شرح الكوكب المنير ج - 15ص  2فواتح الرحموت ج -466ص 1المحيط ج
  ).30إرشاد الفحول ص  -204زوائد األصول ص  -39ص  2الضياء الالمع ج -336ص  1لغيث الهامع جا-313

  ).206ص  دئاوزال -95ص  2الحاجب جـ رفعأنظر(الحاجب  نباعن واألسنوي  هذه العبارة نقلها ابن السبكي  (3)
سخ األخرى التي اطلعت عليها وكذلك الشروح المطبوعة نوكل ال) ـج(و) ب(األصل أبو هاشم وفي في النسخة  (4)

في القسم الدراسي  بقت ترجمتهس(ان بن إسماعيل محروأبو شامة هو عبد ال .و هاشمبوليس أ المقدسي، أبو شامة
  .)وهو الذي الذي كانت له آراء في القراءات 

  .القراء) جـ(و) ب(األصل القرائ وفي  النسخة في  (5)
  .4ذه العبارة من كتابه شرح الشاطبية ص ه  (6)
ابلة إلى أن القراءة بالشاذ ال تجوز وحكى ابن عبد البر فيه اإلجماع، لكن نذهب جمهور الشافعية والمالكية والح  (7)

ص  2أنظر تفاصيل المسألة في رفع الحاجب جـ(الحنفية ذهبوا إلى االحتجاج به، وصحح المصنف رأي الجمهور 
الروضة ص  - 148ص  1اإلحكام لآلمدي جـ - 102ص  1المستصفى جـ - 666ص  1جـالبرهان  - 95
  ).29إرشاد الفحول ص  - 208زوائد األصول ص  - 281ص  1ل السرخسي جـوأص -  95
والشاذ . مجمع على صحتها، وهي متواترة، والشاذة ذهب جمهور العلماء إلى أنها غير جائزة لسبعا لقراءاتا  (8)

صيح من فيئها على الجممتواتر، والمتواتر كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها واصطالحا عكس ال
 5شرح الشاطبية ص . (هذه األركان الثالثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة دفمن اختل أح(قال أبو شامة . لغة العرب

ة الزائدة على سبعة وهي قراءة يعقوب ذهب بعض العلماء إلى أن القراءات الثالثو ).474ص  1البحر المحيط جـ
ات شاذة، وصححها المصنف، واعتبر الشاذ ما وراء القراءات العشر، ءوخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، أنها قرا

  ).130ص  1أنظر معالم التنزيل جـ(موافقة لمذهب البغوي ووالده تقي الدين السبكي 
وي الشافعي الملقب بمحي السنة والمعروف بالقراء وهو إمام في التفسير هو الحسين بن مسعود بن محمد البغ لبغويا  (9)

التهذيب في الفقه الشافعي  - ةنمصابيح الس -شرح السنة-لفقه، له مؤلفات منها معالم التنزيل في التفسير اوالحديث و
  ).75ص  7طبقات الشافعية للسبكي جـ -  136ص  2أنظر وفيات األعيان جـ. (ـه516تـ
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 وال جيوز ورود ما ال. )3( اآلحاد فهو صحيح )2(ىجمر )1(هاؤأما إجر .لسبعةاا وراء م  :وقيل
5(ويةشلحلخالفا  )4(ةمعىن له يف الكتاب والسن( . ين به غري ظاهره إال بدليلعوال ما ي)خالفا  )6

. )11( مبعرفته فاملكلّ )10(ىاألصح ال يبق: ثالثها .  نغري مبي )9(امل يف بقاءو. )8()7( لمرجئةل
  . )12( ة قد تفيد اليقني بانضمام تواتر أو غريهيلّقلنة اواحلق أَنَ اَألدل

                                                 
  .إجراؤه) جـ(و) ب(األصل اجرأه وفي  النسخةفي   (1)
  .مجرى) جـ(و) ب(األصل مجرا وفي  النسخةفي   (2)
وقد احتج اإلمام الشافعي بالشاذ واعتبر القراءات . اآلحاد في االحتجاج به صحيح ىأي إجراء القراءات الشاذة مجر  (3)

ختصر البويطي على أن القراءة الشاذة حجة، في وأنه نص في موضعين من م(هذا ما ذكره األسنوي عنه . الشاذة حجة
  ).143 - 142أنظر التمهيد األسنوي ص . (باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع

ص  1نهاية السول جـ - 167ص  1اإلحكام لآلمدي جـ - 539ص  1تفصيل هذه المسألة في المحصول جـ أنظر  (4)
الغيث الهامع  - 51ص  2الضياء الالمع جـ - 313 ص 1تشنيف المسامع جـ - 7ص  2فواتح الرحموت جـ - 308
  .315ص  1شرخ المحلي جـ -  370ص  1جـ

اختلف في سبب تسمية هذه الطائفة بهذا االسم فذكر بعض العلماء أنهم كانوا يدخلون األحاديث التي الأصل : لحشويةا  (5)
: و قيل, وا يقولون عن أهل الحديث حشوية و قيل أن أهل البدع كان,و قيل ألنهم مجسمة , لها مع األحاديث الصحيحة

وقيل أنهم يجرون آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها , ألنهم قالوا أن القرآن و السنة مملوءان بما ال يفهم من حشو 
أنظر تشنيف المسامع )هذا اللفظ ليس له مسمى معروف في الشرع و ال في اللغة و ال في العرف العام:وقال ابن تيمية 

  2/53الضياء الالمع ج-  396ص2مجموع الفتاوىج-147ص 2شرح الكوكب المنير ج-324 ص1ج
أي ال يجوز أن يقع في الكتاب والسنة ما يراد به غير ظاهره من غير دليل على ذلك وهذا الذي ذهب إليه جمهور   (6)

شرح  - 313ص  1ـاإلبهاج ج - 194ص  1نهاية السول جـ - 171ص  1أنظر التفصيل في المحصول جـ(العلماء 
  ).147ص  2الكوكب المنير جـ

هي فرقة خالفت أهل السنة في الكثير من المسائل العقدية، وقد اختلف في تسميتهم بالمرجئة على أقوال، : لمرجئةا  (7)
وقيل ن الرجاء فيقولون ال يضر مع اإليمان معصية، وأنهم سموا بذلك ألنهم أخروا العمل عن النية وقيل ألنهم يعط: أهمها

  .202ص  - أنظر الفرق بين الفرق (ألنهم أخروا ما يجب عليهم أن يقدمونه 
والمرجئة خالفوا أهل السنة في هذه المسألة وقالوا بجواز أن يكون في كالم اهللا ما المراد به غير ظاهره من غير   (8)

  .147ص  1شرح الكوكب جـ - 324ص  1ف جـينأنظر التش(بيان، 
اللمع  419ص  1أنظر البرهان جـ(داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه  هو ما له لمجملا  (9)

  .مبين لمجمل وابحث م،وقد عرفه المصنف في )231ص  1المحصول ج -345ص  1المستصفى ج -27ص 
  .يبقى) جـ(و ) ب(النسخة األصل يبقا وفي في   (10)
 - صلى اهللا عليه وسلم -ماء حول هل في القرآن مجمل ال يعرف معناه بعد وفاته خالف العل(ذه المسألة هوتفصيل   (11)
وفصل إمام الحرمين وقال المختار عندنا أن كل ما يثبت  :الثالث .وقال آخرون بإمكانه :الثاني .فمنعه بعضهم :األول
  ) 425ص  1البرهان جـ. (يطابق ف ما اليي إلى تكلضفألن ذلك ي. ل به بالتكليف به، فسيحل استمرار اإلجمال فيهمعال

   .وهذا الذي اختاره المصنف
هذه المسألة تتضمن هل األدلة النقلية تفيد اليقين؟ الذي نص عليه ابن السبكي أنها تفيد اليقين بانضمام التواتر وغيره،  (12)

 1التنقيح ج - 575ص  1صول جـحأنظر التفصيل في الم. (والتواتر إما معنوي أو لفظي أو غيره من القرائن العالية
  ).327ص  1تشنيف  المسامع ج - 58ص  2الضياء الالمع ج -376ص  1الغيث الهامع ج -129ص 
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فاد أإن  )ب4(/ : صنوهو  )1().ا دل عليه اللفظ يف حمل النطقم:  ملنطوقا: (ملنطوق واملفهوم ا
جزؤه  واللفظ إِن دلّ. )3(إن احتمل مرجوحا كاألسد:  اهرظ ,)2(عىن ال حيتمل غريه كزيدم

 )6( هئاللفظ على معناه مطابقة وعلى جز )5(وداللة. مفردفإال  و ،)4(مركبفعلى جزء املعىن 
إن توقف الصدق أو  ملنطوقامث . ثنتان عقليتانواألوىل لفظية واإل .والزمه الذهين التزام , نتضم

   على ما مل يقصد فداللته دلّو ,يتوقفوإن مل  ،اقتضاء لتهالفد )7( رالصحة على إضما
  
  

                                                 
   ) 483ص  3البن السبكي جـأنظر رفع الحاجب الحاجب في المختصر  نبهذا التعريف ال  (1)
ي، ومنه نصصت الشيء، هذا أحد أقسام المنطوق والنص لغة هو الظهور واالرتفاع، نصصت ناقتو:  لنصا  (2)

  .)98ص  7أنظر لسان العرب جـ(العروس  ةصرفعته ومنه من

 1المحصول ج -384ص  1ـالمستصفى ج -412ص  1البرهان جـ(االصطالحي عرف قريبا منه في  والتعريف 

 ما ازداد وضوحا(: ما الحنفية فعرفوا النص بأنه أ)4ص  3ـاآليات البينات ج -178إرشاد الفحول ص  - 228ص 

  .206ص  1عبد العزيز البخاري الحنفي جـلكشف األسرار ) على الظاهر لمعنى في المتكلم ال في نفس الصيغة
لقد أورد المصنف ) 524ص  4لسان العرب جـ(الظاهر لغة خالف الباطن، وهو الواضح التكشف :  لظاهرا  (3)

المستصفى  - 279ص  1برهان جـأنظر تعريف الظاهر عند األصوليين في ال(التعريف االصطالحي للظاهر، 

المسودة ص  - 178الروضة ص  -163ص  1أصول السرخس جـ -462ص  1المحصول جـ -384ص  1جـ

إرشاد الفحول  - 46ص  1كشف األسرار جـ - 483ص  3رفع الحاجب جـ - 37شرح تنقيح الفصول ص  - 513

أنظر كشف . تأمل سيق الكالم له أواللفظ ظهر المراد به بنفس الصيغة من غير (عرفه الحنفية بأنه و ).175ص 

  ).313شرح مختصر المنار ص  - 205ص  1األسرار جـ
اللّفظ المستعمل، فهو ينقسم إلى مفرد ومركب، وعبارة المصنف هي نفسها عبارة البيضاوي في  مهذه اقسما  (4)

). 207ص  1هاج جـاإلبهاج شرح المن - 39ص  2نهاية السول جـ - 178ص  1فأنظر منهاج بشرح جـ. المنهاج

التركيب  لة فهو ما كان أكثر من كلمة، فشماالنح دأما المركب عن(وهذا التعريف على منهج المناطقة واألصوليين 

  نملة كالم الدكتور عبد الكريم بن علي بن) لمزجي كسيبويه وبعلبك وستة عشر، والمضاف ولو علما كعبد اهللا
، )247ص  1لسان العرب جـ(اسم فاعل دال ودليل وهو المرشد والكاشف لغة مصدر دل يدل، الداللة و الداللة  (5)

ص  2أنظر الضياء الالمع جـ) هي كون الشيء بحيث يلزم من العم به العلم بشيء آخر(واصطالحا قال الرهوني 

لى الحيوان فاألولى أي داللة المطابقة لفظية كداللة اإلنسان ع. الداللة تنحصر في المطابقة والتضمن وااللتزام. 70

اللة االلتزام كداللة اإلنسان على أنه دان وحده وعلى الناطق وحده، وويحلالناطق وداللة التضمن كداللة اإلنسان على ا

  ...ضاحك أو كاتب
  .جزءه) جـ(و) ب(ي ف (6)

  إضمار) جـ) (ب(في  )7(
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 ؛فموافقةنطوق فإن وافق حكمه امل. )2( عليه اللفظ ال يف حمل النطق ا دلّم :املفهوم و. )1(إشارة
مث قال  . ال يكون مساويا :وقيل ، )4( إن كان مساويا حلنهو ,إن كان أوىل خلطابا )3( وىحف
همت ف:  )8(اآلمديو لغزايلافقال  ،)7(لفظية : قيلو, لته قياسية دال :)6(اإلمامان و)5(لشافعيا

لوقي  على األعم )9( ألخصا جازية من إطالقـوهي م, القرائن  اق ويمن الس : هلافظ ل اللّقن 
وال يكون  ،ك خلوف وحنوهرأال يكون املسكوت ت )11(شرطه و ،فمخالفة )10(إن خالفو .عرفا
  ,          )12(مام احلرمنيإلالفا خ ،مذكور خرج للغالبـال
  
  

                                                 
يدل عليه المطابقة أو التضمن وهو ما وضع اللفظ له، ف: صريح: المنطوق قسمان(قال السبكي في رفع الحاجب   (1)

ثم غير . عما وضع له اللّفظ فيدل عليه بااللتزام :حقيقة أو مجازا، أو غير صريح بخالفه، وهو ما يلزم عنه أي

والمقصود قسمان . صريح ينقسم إلى داللة اقتضاء، وإيماء، وإشارة، ألنه إما أن يكون مقصود للمتكلم أو ال

  .486ص  3جـ) لصدق أو الصحة العقلية أو الصحة الشرعية عليهباالستقراء أحدهما أن يتوقف ا
  ).217زوائد األصول ص  -  483ص  3جـ فع الحاجبرأنظر (حاجب، و األسنوي لأورد هذا التعريف ابن ا  (2)
  .فحوى) جـ(و) ب(أصل النسخة فحن وفي في     (3)
ظر تعريف مفهوم الموافقة عن األصوليين في نأ( .هذا مفهوم الموافقة وأقسامه، فحوى الخطاب ولحن الخطاب  (4)

 -94ص  3اإلحكام جـ -263 الروضة ص -25اللمع ص  -19ص  2المستصفى جـ -298ص  1البرهان جـ

  ).29التحرير ص  -  54شرح تنقيح الفصول ص  -  309المسودة ص  - 491ص  3جـ رفع الحاجب
  .516-515أنظر الرسالة ص   (5)

فقد ثبت عن اإلمام الرازي أنه اختار أن داللة مفهوم الموافقة قياسية  .الجوينيالرازي و هما: إلمامانا  (6)

أما إمام الحرمين فإنه ذكر في البرهان القولين، ولم يصرح باختياره، بل ذكر أن )  170ص  2ول جـصالمح(

  ).789ص  2البرهان جـ(الخالف لفظي 
وقالت للحنفية ليس بقياس، (إلى الحنفية حيث قال  496ص  3نسب المصنف هذا القول في كتابه رفع الحاجب جـ  (7)

وقد نص عليه كذلك اإلمام أحمد وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة، واختاره ) فظيةلوال يسمى داللة نص ولكن داللته 

 - 63الروضة ص  -190ص  2المستصفى ج -25أنظر اللمع ص (الحنفية والمالكية بعض الشافعية والمتكليمن 

   ) 73ص  1سرار جـكشف األ -  97ص  3اإلحكام جـ -310المسودة ص  -336ص  1األصول جالوصول إلى 
  .97ص  3اإلحكام لآلمدي جـ - 190ص  2أنظر المستصفى جـ  (8)
  .األخص وهو الصحيح) جـ(و) ب(وفي ) األحص(النسخة كتب  أصلفي   (9)

  .خالف) جـ(و) ب(وفي ) حالف(النسخة كتب  أصلفي   (10)
  .وشرط) ب(نسخة لافي   (11)
والذي أراه أن (بعدما نقل الشرط عن اإلمام الشافعي وهو أن ال يكون المذكور خرج للغالب قال  :لجوينياقال   (12)

  .178ص  1البرهان ج) غيره رولكن ظهوره أضعف من ظهو ,خروج الكالم على العرف ال يسقط التعليق بالمفهوم
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وال مينع . )3(بالذكر )2(لتخصيصاأو حادثة أو للجهل حبكمها وغريه مبا يقتضي  )1( الؤسلأو  
 )6( فةصهو و. )5(مجاعاإ يعمه ال: وقيل  ،)4(يعمه املعروض :بل قيل وت باملنطوققياس املسك

  وهل املنفي غري سائمتها أو غري . هرظعلى األ لسائمةا جمرد ال ,الغنم )7(أو سائمة لسائمةا الغنمك
   . )8(غايةو ,طوشر ,العددو ,احلالو ,فوالظر ,العلةومنها  .والنق؟  مطلق السوائم

  
  

                                                 
  .لسؤال) ـج(و) ب(األصل لسوال وفي  النسخةفي   (1) 

  .التخصيص) جـ(و) ب(التحصيص في  األصل في النسخة  (2)
هذا التقسيم الثاني للمفهوم، وهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب، ويكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق   (3)

 -  191ص  2المستصفى جـ - 25اللمع ص  -  298ص  1البرهان جـ(أنظر تعريف مفهوم المخالفة في (

اإلحكام  - 500ص  3مختصر ابن الحاجب مع شرح ابن السبكي جـ - 335ص  1جـ لل إلى علم األصوالوصو

 -  13ص  4البحر المحيط جـ - 53شرح تنقيح الفصول ص  - 264الروضة ص  -  99ص  3لآلمدي جـ

  )414ص  1فواتح الرحموت جـ  179إرشاد الفحول ص 
بالذكر، والمراد أن ما يقتضي التخصيص  ا يقتضي التخصيصالضمير ال يمنع عائد على م( لشيخ حللواقال   (4)

إن اللفظ : بالذكر ال يمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على المنطوق به وهي السائمة إذا وجد شرط القياس، وقيل

  .102ص  2الضياء اللمع جـ) المعروض والغنم الموصوف يعم المعلوفة، فيستغني بذلك عن القياس
ص  2أنظر المختصر لشرح العضد جـ(للتضعيف، الذي قال به هو ابن الحاجب  لإجماعا، ولفظ قيقيل جمعه و  (5)

وال يمنع التخصيص والحالة (واختار بان السبكي الداللة على المسكوت بالقياس كما صرح في منع الموانع ) 175

  .434ص  منع الموانع). هذه بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق إذا اقتضى القياس إلحاقه
وقد قال به الشافعي : فهوم الصفةم:وهو أقسام (أقسام مفهوم المخالفة وقد قال ابن السبكي في رفع الحاجب  ههذ  (6)

القفال والغزالي واآلمدي والمعتزلة و جومالك وأحمد واألشعري وأكثر الصحابة والفقهاء ونفاه أبو حنيفة وابن السري

برهان التفرقة بين أن يكون الوصف مناسبا فيكون له مفهوم أو لره الجويني في اونقله الرازي عن الجويني والذي اختا

مثل :  لغايةا...6الطالق] ...ِإن كُن ُأوالَتُ حمٍلو[مثل : فهوم الشرطم ...دخال وهو قضية اختيار القاضي عبد الوهاب

  ).503-501ص  3ظر رفع الحاجب جأن( 4رالنو) ثمانين جلدة(مثل :  لخاصا لعددا..22لبقرة ا ...)حتى تنكح(
صلى اهللا -هذا المثال ضربه معظم األصوليين في معرض حديثهم عن مفهوم الصفة وأصله قوله  ،لغنم السائمةا  (7)

وهذا جزء من الحديث رواه البخاري وأبو داود النسائي عن أنس وابن عمر مرفوعا ) في الغنم السائمة زكاة(عليه وسلم

سنن أبي داود كتاب الزكاة  - 1454رقم  434ص  1تاب الزكاة باب زكاة الغنم جك-يالبخار صحيح(بألفاظ مختلفة 

  .28ص  5ج 3سنن النسائي كتاب الزكاة باب زكاة الغنم مج -1564رقم  302ص  4باب في زكاة السائمة ج
أن الشرط  رأنه ذك مع. العلة والظرف والحال والعدد والشرط والغاية اعتبرها المصنف هنا من أقسام الصفة  (8)

وقد جعلها إمام الحرمين من أقسام . والغاية والعدد في رفع الحاجب واعتبرها من أقسام المفهوم ال من أقسام الصفة

 -  30ص  1أنظر البرهان جـ(الصفة وكذلك جعل القاضي أبو الطيب وابن الحاجب العدد من أقسام الصفة 

  ).174ص  2العضد جـ مع شرح المختصر - 506ص  3المختصر مع شرح السبكي جـ



 183

 )أ5(/.)1(  بضمري الفصل وتقدمي املعمولربوفصل ابتداء من اخل , ثل ال عامل إال زيدإمنا ومو 

  .  غريهمث, شارة إلأي با )3(نطوقم: ا قيل م عامل إال زيد، مث ال:  )2( وأعاله

 )6(احتج باللقبو. )5(معىن :قيلو ,شرعا :لوقي, لغة )4(إال اللقب حجة لمفاهيما :لةأمـس
 الكلّ بو حنيفةأوأنكر  .)11(حلنابلةابعض و , )10) (9(ابن خويز مندادو الصرييفو )7(لدقاقا

                                                 
مفهوم الحصر له صيغ، (رعة ز والتي عدها المصنف من أقسام مفهوم الصفة قال أبو فهوم الحصرمهذه صيغ  )1(

فصل للمبتدأ : "الثالثة" وما قام أحد إال بكر" ال عالم إال زيدا«الثانية تقديم النفي بال، أو بما قيل إال نحو " إنما"أحدهما 

  .73ص  2أنظر الغيث الهامع جـ).09الشورى اآلية ] (فاهللا هو الولي: [نحو قوله تعالى ر الفصلمن الخبر بضمي
. أعاله يعود على مفهوم المخالفة، وحمله العراقي أبو زرعة على مفهوم الحصر وأخذ به الشيخ حللو لمحلياقال   (2)

 2الغيث الهامع جـ - 376ص  1ـطالع جأنظر البدر ال...) أقوى المفاهيم من باب الحصر(كذلك قال الزركشي و

  .363ص  1التشنيف جـ - 117ص  2الضياء الالمع جـ - 79 ص
  إنه الظاهر فهو داخل في قوله ما قيل إنه منطوق، وذهب إلى هذا القول بعض الشافعية : وذهب إلى هذا القرافي  (3)

  1نهاية السول ج -357 ص 1ج اإلبهاج -271الروضة ص  -57أنظر شرح تنقيح الفصول ص (بعض الحنابلة و

   304ص  
تناولت هذه المسألة حجية أنواع مفهوم المخالفة، فقد ذهب أكثر المالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أن   (4)

ص    2الغيث الهامع جـ -  121 - 120ص  2نهاية السول جـ - 270المفاهيم حجة فأنظر تنقيح الفصول ص 

103.(  
  .معنى) جـ(و) ب( األصل  معنا وفيالنسخة  في  (5)
 2ـالغيث الهامع ج)تعليق الحكم باالسم الجامد، سواء كان اسم جنس أو علما(بقوله  العراقيرفه عمفهوم اللقب   (6)

  .102ص 
ـ له كتاب األصول على مذهب ه392هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي المتوفى سنة : لدقاقا  (7)

 4ـج ةرهاالز النجوم -  522 ص 1ـج يوات الشافعية األسنقطب - 229ص  3ـأنظر ناريخ بغداد ج(شافعي اإلمام ال

  ).206ص 
 زهو محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد اهللا وقيل محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خوي: ابن خويز منداد )9(

 شجرة - 229ص  2أنظر الديباج المذهب جـ(ـ تقريبا ه390منداد، أبو عبد اهللا البصري المالكي المتوفى سنة 

  ).103النور الزكية ص 
 - 159ص  1المعتمد جـ - 225ص  1المحصول جـ(أنظر تفصيل الكالم في كون مفهوم اللقب حجة في   (10)

  .352المسودة ص  - 453ص  1البرهان جـ -  137ص  3اإلحكام لآلمدي جـ
شرح الكوكب . (ارصقال ر عند أحمد ومالك وداود وابن فورك وابننقله الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المني  (11)

  ).134مختصر ابن اللحام ص (ونسبه ابن اللحام إلى الكثير من الحنابلة  - 509ص  3المنير جـ
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صفه ال  رمنيحلإمام او ، )3(عريف غري الش الشيخ اإلمامو ، )2(يف اخلرب قومو ، )1(مطلقا
  . )5(العدد دون غريه قومو,  )4(تناسب

املناسبة  صفةالف ,الشرطيتلوه  . )8(واحلق مفهوم,  )7(منطوق : قيل ؛ لغايةا: )6( لةأسم
  . )9(ختصاصالاإفادته  لدعوى البيانيني؛ فتقدمي املعمول؛ ,فالعدد ،فمطلق الصفة غري العدد

  
  

                                                 
شرح التلويح  - ،256ص  1أنظر أصول السرخسي جـ. (نع الحنفية االحتجاج بمفهوم المخالفة بكافة أنواعهم  (1)

ال الزركشي معلقا ق) 414ص  1الرحموت جـ حفوات - 164المغني للخبازي ص  - 76ص  1ـعلى التنقيح ج

والعجب على اقتصاره على أبي حنيفة وحده، فإنه وجه عندنا (قال ) ومنعه أبو حنيفة مطلقا(على قول ابن السبكي 

ص  3ظر التلخيص جأن(الي واألبياري زغوهو مذهب الباقالني وال - 366ص  1التشنيف ج) صار إليه الغزالي

  ).369ص  1اإلبهاج ج - 218التبصرة ص  -192ص  2المستصفى ج -358ص  3شاد جرالتقريب واإل -  185
ذهب إلى هذا الرأي السمعاني وابن الحاجب، ولم يصرحا بذلك في معرض الكالم عن مفهوم المخالفة في   (2)

حكم الخبر كذلك، ثم  ثبت ذلك لكانت م، حيث قالوا لواألخبار، ولكنهما ذكرا ذلك في معرض االستدالل لمانعي المفهو

قواطع  - 527 ص3انظر مختصر ابن الحاجب شرح ابن السبكي جـ(ردا عليهم بالتفريق بين الخبر وغيره 

  ).251ص  1األدلةجـ
  .469ص  1جـ -تقي الدين السبكي  -لفتاوى اتاب كنظر أ  (3)
  .468ص  1جـ -أنظر البرهان   (4)
فثبت أن قصر الحكم على العدد ال يدل على نفيه عما (المحصول  اإلمام الرازي، حيث نص عليه فيهذا قول   (5)

  .221ص  1المحصول جـ) زاد أو نقص إال بدليل منفصل
في هذه المسألة رتب المصنف مفاهيم المخالفة من حيث القوة والضعف وذكر من خالف في ذلك، وقد فصل أكثر   (6)

ما : مفهوم الصفة، ويدخل فيه مفهوم العدد ومفهوم العلة، مثل: ألولا: فهامأ المفاهيم(يث قال في كتابه رفع الحاجب ح

مفهوم : لثانيا. جلس أمام زيد: أسكر فهو حرام، ومفهوم الزمان مثل ما سافر يوم الجمعة ومفهوم المكان مثل

  : علرابا  ال مدخل له في المفاهيم،مفهوم الغاية ومنهم من اقتص كالمه جعله نطقا، وعلى هذا :  لثالثاالشرط، 

أنكره قوم وعده قوم نطقا، " مفهوم الحصر"شيء يقال له :  لخامسامفهوم اللقب ويدخل فيه اسم العلم، واسم النوع، 

ال (ومثل )  إنما(ا يدخل كما عرفناك، ويدخل فيه ذهوعلى هذين ال مدخل له في المفاهيم، وقال قوم له مفهوم فعلى 

، صديقي زيد، ومنه فصل المبتدأ من الخبر بضمي الفصل )ها التسليملتحريمها التكبير، وتحلي(ومثل ) دعالم إال زي

  .24-22ص  4رفع الحاجب جـ...) زيد هو القائم(نحو 
اختلف الناس في ذلك، فقال بعض مذكري دليل الخطاب أنه ال (ذهب إلى هذا الرأي اإلمام الباقالني حيث قال   (7)

 3التقريب واإلرشاد جـ) ل هو دال على ذلك، وهو أولى، وبه نقلبال يدل تعليقه بالصفة، وقال بعض يدل عليه كما 

  .201ص  1التلخيص جـ - 358ص 
  ص  3اإلحكام لآلمدي جـ - 208ص  2المستصفى جـ - 156ص  1أنظر المعتمد جـ(وهذا قول الجمهور   (8)
  .تصاصخالا) جـ(و) ب(حتصاص وفي الا األصلالنسخة  في  (9)
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حيث أثبته .)4(لشيخ اإلماملخالفا  ,احلصر :واالختصاص .)3(أبو حيانو )2(حلاجبابن ا )1(وخالفهم
  . احلصر )5(]وه[ليس :وقال

, )9(أبو إسحاق الشريازيو  تفيد احلصر،ال: )8(أبو حيانو )7(آلمديا قال )مناإ(: )6(لةأسم

,  )15(طقان: قيل و ,)14( فهما فيدت :)13( اإلمام الشيخو, )12(اإلمامو, )11(ألكياو, )10(الغزايلو
  ) 17(احلصر إفادته الزخمشري )16(ىدعاومن مث ،  فيها فرع املكسورة " أَنّ"رفح أنّ األصح :وبالفتح

                                                 
  .وخالفهم) جـ(و) ب(وحالفهم وفي األصل النسخة  في  (1)
  ).24ص  4أنظر رفع الحاجب جـ(ذكر المصنف أن ابن الحاجب ذكر هذا الرأي في كتابه شرح المفصل   (2)
  .ذكره ابن حيان في أول تفسيره  (3)
  .12ص  1جـ -تقي الدين السيكي-انظر الفتاوى   (4)
  ).ب(ثبت في وم) ـج(و) أ(ساقط من   (5)
  .للحصر أم ال ؟ وخالف العلماء) إنما(في هذه المسألة ناقش المصنف إفادة   (6)
  .140ص  3ذلك في اإلحكام جـ ركذ  (7)
  .14ص  4والمصنف في رفع الحاجب جـ/  218ي التمهيد ص فنقله عنه األسنوي كذلك   (8)
  239التبصرة ص  - 26نظر اللمع ص أ  (9)

 نّما اللَّه ِإلَهإ: [-عالىت- مل للتأكيد، إذ قوله تحوأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر م(ىالمستصف قال الغزالي في  (10)

داح[ 171-النساء ] وو خْشَى اللَّها يِإنَّمماءلَمالع هادبع محمد،  إنما النبي: يشعر الحصر، ولكن قد يقول ،28فاطر ] ن

  .206ص  2، المستصفى ج)به الكمال والتأكيد، وهذا هو المختار عندنا أيضا وإنما العالم في البلد زيد، يريد
  123الهراسي سبقت ترجمته في ص  لكياأ  (11)
  .وما بعدها وفصل في أوجه إفادتها الحصر 535ص  1ذكره في المحصول جـ  (12)
) ف فيه مستمر على لجاج ظاهرإن المخال: (وقال -رحمه اهللا-واختاره أبي (قال ابن السبكي في رفع الحاجب   (13)

  185ص 1اإلبهاج جـ - 14ص  4رفع الحاجب جـ
أنظر شرح المحلي لجمع (لحصر، زيادة على اآلمدي وأبو حيان اي أن إنما تفيد ف) بو حنيفةأ(وأضاف المحلي   (14)

  ).410ص  1الجوامع مع حاشية البناني جـ
وأنظرالمسألة في ). 239أنظر التبصرة ص (امد المروزي، الشيرازي بأن إنما تفيد المنطوق إلى أبي ح نسب  (15)

  ). 204ص  1نهاية السول جـ - 357ص  1اج جـهاإلب - 57شرح تنقيح الفصول ص  - 69ص  1المحصول ج(
  .ادعى) جـ(و) ب(األصل ادعا وفي  النسخةفي   (16)
، وقد اجتمع المثاالن في هذه اآلية ألن إنما لقصر الحكم على الشيء، أو لقصر الشيء على الحكم(قال الزمخشري   (17)

زيد قائم، قال الزمخشري هذا الكالم  ا، بمنزلة إنم]أنما إلهكم إله واحد[مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد، و ] إنما يوحى إلي[

  أنظر التفصيل في (]. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أله واحد[من سورة األنبياء  108في معرض تفسيره لآلية 

   =ترتيب وضبط وتصحيح محمد -الزمخشري  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل 

       1قال المحلي وتبعه البيضاوي ج. 135ص  3ج م1995 -1لكتب العلمية بيروت طاعبد السالم شاهين، دار =

  452ص  
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هي أفيد و ,ريميف الض اعم رليعب؛  )3(ضوعات اللغويةوملادوث ح:  )2(من األلطاف: )1(لةأسم 
 وآحادا ,تعرف بالنقل تواتراو .هي األلفاظ الدالة على املعاينو, وأيسر, واملثال, من اإلشارة
أو لفظ  , يأوكلّ, ا معىن جزئيمإ: )5(للفظا مدلولو .ال جمرد العقل, )4(من النقل لباستنباط العق
 وضعلاو  أو مركب, حروف اهلجاء كأمساء؛ )6(هملمأو فردمكلمة فهي قول كال؛مفرد مستعمل

   )ب5(/ )8(عبادلخالفا ,  )7( ال يشترط مناسبة اللفظ للمعىنو . جعل اللفظ دليل على املعىن
  
  

                                                 
، ألن  ني بعض الحروف واألسماءاعم و  471ي األلفاظ ص ومعان, تتناول هذه المسألة مبادئ اللغة العربية   (1)

  .اللغة العربية أحد مواد هذا العلم الذي يحتاجه علماء األصول

اإلحكام  - 21زوائد األصول ص  - 168ص  1المنهاج لشرح األصفهاني جـ(في  ةنظر تفصيل هذه المسألأ

سالسل  - 22ص  2اية السول نه - 202ص  1اإلبهاج جـ - 563المسودة ص  -  52ص  1لآلمدي جـ

  )293ص  1شرح الكوكب المنير جـ -  54مختصر ابن اللحام ص  -  124الذهب ص 
. حمة، وهو في حق اهللا بمعنى غاية ذلك، أي إيصال اإلحسانرجمع لطف واللطف الرأفة وال :أللطافا  (2)

شرح كلمة لطف في تهذيب اللغة  أنظر(واللطيف أحد أسماء اهللا الحسنى، واأللطاف هنا أي من لطف اهللا بخلقه 

  ).347ص  13جـ
هللا تعالى امن لطف (المصنف هذه العبارة من مختصر ابن الحاجب مع تغيير طفيف حيث قال ابن الحاجب  لقن  (3)

  .115ص  1، أنظر المختصر مع شرح العضد جـ)إحداث الموضوعات اللغوية
  ).جـ(و) ب(ة في متن وموجود مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (4)
  :ذكر هنا أقسام مدلول اللفظ وهي كما يلي   (5)

  . ولفظ عنىمدلول اللفظ قسمان م : ألولا

  .)كلي(و) جزئي(لمعنى ينقسم إلى ا: لثانيا

  ).مهمل(و) مستعمل(المفرد ينقسم إلى و:لرابعا.)مفرد(و ) مركب(للفظ ينقسم إلى ا: لثالثا
وقد مثل له المصنف ) أما المهمل فهو ما لم يوضع داللة( 14ص  2امع جـقال أبو زرعة في الغيث اله  (6)

لم تضعه العرب  يأن أسماء الحروف موضوعة، وإنما الذ(في نفائس األصول  يفارقبحروف الهجاء، وأورد ال

  .631ص  2جـ) لشيء مسميا بها
  ).ـج(و) ب(وموجودة في مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش ) معنى(  (7)
يعتبر من الطبقة السابعة من المعتزلة . ـه250هو عباد بن سليمان بن علي أبو سهل المتوفى سنة : بادع  (8)

فسه، فخرج من االعتزال إلى حد الزندقة والكفر والعياذ نقال ابن النديم كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترها ل

  ).215ترجمته في الفهرست البن النديم ص  أنظر(باهللا، من أهم مصنفاته إذكار خلق الناس أفعالهم 
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يف داللة  بل كافية على الوضع  :وقيل ،)2(على الوضع[ا مبعىن حاملة هإن :فقيل ،)1(يث أثبتهاح
وقال  ,)6(إلماملخالفا  )5(اخلارجي ال الذهين ])4(واللفظ املوضوع للمعىن. ملعىنعلى ا )3(اللفظ

 )8( معىن حيتاج إىل اللفظ ل كلّب ,معىن لفظ وليس لكلّ .)7(لمعىن من حيث هول:  إلماما لشيخا
وقد يطلع عليه بعض  ، بعلمه - عاىلت - ا استأثر اهللا م:  تشابهاملو, ملتضح املعىن ا:  )9(كماحملو

                                                 
ذهب عباد إلى أن داللة اللفظ على المعنى المناسبة طبيعية، وإال لما كان اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من   (1)

 1نهاية السول جـ - 504المسودة ص  - 342ص  1المحصول جـ - 73ص  1أنظر اإلحكام لآلمدي جـ. (هرغي

  ).47ص  1لسيوطي جـالمزهر ل - 179ص 
  .434ص  1نفائس األصول جـ - 104ص  1أنظر اإلحكام لآلمدي جـ  (2)
  343ص  1هذا قول الرازي في المحصول جـ  (3)
  ).ـج(نسخة لهذه العبارة كلها ساقطة من ا  (4)
  .444والتبصرة ص  - 6هذا قول أبي إسحاق الشيرازي في اللّمع ص   (5)
وكذلك . 58-57ص  1ل جـوصأنظر المح(إن األلفاظ موضوعة للمعاني الذهنية حقيقة الذي قال  لرازيااإلمام   (6)

  .163ص  1البيضاوي في المنهاج شرح األصفهاني جـ
 1أنظر اإلبهاج جـ) (فظ موضوع للمعنى من حيث هو أعم من الذهني والخارجيلإن ال(والد المصنف  لسبكياقال   (7)

  ).173منع الموانع ص  - 193ص 
  واقتصر  265ص  1المحصول جـ) جب أن يكون لكل معنى لفظ، بل ال يجوزي ال(حيث قال  لرازياا رأي وهذ (8)

  267ص 1الحاصل جـ) ال يجب أن يكون لكل معنى لفظ(ألرموي في الحاصل على نفي الوجوب ا
من الحكمة، ومنه بناء  من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما، فهو محكم، إذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي: لغة لمحكما  (9)

ح ابأنظر المص. (امه وذلك كالنصوص والظواهر، ألنه من البيان في غاية اإلحكام واإلتقاندعمحكم، أي ثابت يبعد ان

تبع المصنف تعريفه للمحكم اصطالحا : اصطالحا لمحكما) 100ص  4وس المحيط جـمالقا - 144ص  1المنير جـ

الواضح المعنى الذي ال يتطرق إليه إشكال، مأخوذ من اإلحكام، (المحكم عندهم بان الحاجب وهو اختيار بعض العلماء ف

شتراك ولم يشتبه بغيره، نه ما خلص لفظه من االأ :اإلتقان، والمتشابه عكسه وقد عرف المحكم بعدة تعاريف منها

ما  لمحكما -ت حروفهما اتصلت حروفه، والمتشابه منه ما انفصل -تعالى-في كتاب اهللا  لمحكما -وعكسه المتشابه

هو الوعد والوعيد واألحكام وتفصيل  لمحكما -يصح أن يعرف منه ما يعلمه اهللا، والمتشابه ما استأثر اهللا بعلم معناه

هو الناسخ  لمحكما - ما توعد به الفساق، والمتشابه ما أخفى عقابه لمحكما -سير األولينوالشائع والمتشابه الفحص 

أنظر تفسير .(ما ال يحتمل من التأويل إال وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها محكملا -والمتشابه هو المنسوخ

ص  1مستصفى جـلا  83ص  7ـمفاتيح الغيب ج -344ص  1ـتفسير ابن كثير ج - 1251ص  2ـالقرطبي ج

إرشاد  - 35الروضة ص  - 144المسودة ص   237ص  1اإلحكام لآلمدي جـ - 180ص  1التلخيص جـ - 106

وقال الجويني في .  )2ص  2علوم القرآن جـ اإلتقان في  68ص  2البرهان في علوم القرآن جـ - 32فحول ص ال

   = والترتيب الذي يفضي إلى إثارة والسديد أن نقول المحكم هو السديد النظم( 180ص  1التلخيص جـ

يحيط العلم بالمعنى المطلوب به من حيث  والمتشابه هو الذي ال. المعاني القويمة المستقيمة من غير تناقض وال تناف= 

  )إن المشابه المشهور ما ذكر المصنف(وقال أبو زرعة ). اللغة إال أن تقترن به أمارة وقرينة
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  على اخلواص  إال,  واللفظ الشائع ال جيوز أن يكون موضوعا ملعىن خفيٍ  :)1(إلماماال ق. صفيائهأ
  .ركة معىن يوجب حترك الذاتحلا:  حلالا ما يقول مثبتوك

 بالوحي )4(- عاىلت-علمها اهللا  )3( للغات توقيفيةا : اجلمهورو كفوربن اقال :  )2(لةأسم
:  ملعتزلةا وأكثر,  )6(ألشعرياعزي إىل و , ضروريال ، والعلم اللغات )5(خلق أصواتوأ
يف      القدر احملتاجو : )8(األستاذو ، الطفلك ؛، والقرينة  حصل عرفاا بإشارة )7( صطالحيةا

الوقف  : املختارو,  )10(وتوقف كثري،  )9(  كسهع:  قيل و,  حمتمل: وغريه , التعريف توقيف 
  .   ) 11( التوقيف مظنون وأنّ,  عن القطع 

  
  
  

                                                 
  .634ص  2األصول جـ نفائس - 271ص  1صول جـحأنظر تفصيل قوله في كتابه الم (1) 
  .هذه المسألة تتناول واضع اللغة وخالف العلماء في ذلك  (2)

ص  1أنظر تفصيل المسألة األصفهاني جـ(ذهب جماعة من الفقهاء والظاهرية وأهل اللغة إلى هذا الرأي  - 3 
نهاية  - 196ص  1إلبهاج جـا - 305المسودة ص  -  235ص  1مختصر ابن الحاجب شرح السبكي جـ 168

ص  1جـ شرح الكوكب المنير - 14ص  3البحر المحيط جـ - 153الروضة ص  -  175ص  1السول جـ
  ).386ص  1الغيث الهامع جـ -  212زوائد األصول ص  -  286

  ).سبحانه) (جـ(وفي ) ب(لنسخةاغير موجودة في  -تعالى-كلمة   (4)
خلق اللغات وأثبت ) ب( فيو ،مع تصحيح  بالتاء المربوطة) صواةأ(اقطة من المتن مثبتة في الهامش س- (5)

  .اللغات ساقطةخلق األصوات و) ـج(وفي ) األصوات(بجانبها 
ابن  - 244ص  1الرازي في المحصول ج -  67والذين عزوا إلى األشعري هذا الرأي اآلمدي في اإلحكام ج ص  -6

فذهب األشعري وأهل الظاهر وجماعة من : يون فيهلاختلف األصو(قال اآلمدي في ذلك . 20الحاجب في المنتهى ص 
ولم .يدل على توقفه في نستبه إليه) ُعزي إلى األشعري(لمصنف وقول ا. 67ص...) الفقهاء إلى أن األصوات والحروف

  ).318ص  1المستصفىج170ص  1أنظر البرهان ج(والغزالي  لجوينياينسب هذا الرأي لألشعري 
 أنظر) ن واحدا من البشر أو جماعة وضعها، وحصل التعريف للباقين باإلشارة والقرائنأبمعنى ( صطالحيةا  -(7
 -  425ص  1أنظر تفصيل رأي المعتزلة في المختصر شرح ابن السبكي جـ. (394ص  1شنيف المسامع جـت

  .168ص  1المنهاج مع شرح األصفهاني جـ -  106ص  1اإلحكام لألمدي جـ - 244ص  1المحصول جـ
ابن الحاجب في  ،106ص  1فرييني نقل عنه هذا الرأي اآلمدي في اإلحكام جـسهو أبو إسحاق اإل ستاذاأل  (8)

وقال ابن أبي الشريف في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع  - 425ص  1ه شرح ابن السبكي جـمختصر
  .472ص ) هذا النقل هو الصواب في النقل عن األستاذ(

  .196ص  1ج)فيعهذا مذهب ض(في اإلبهاج لسبكياال ق للتوقيف واالصطالح وباقيها توفيقي لأي ابتداء ما محتم 9) -
  ص  1الترتيب جـ - 175ص  1أنظر التلخيص جـ(هب أبو بكر الباقالني وإمام الحرمين وهذا لتوقف مذ - 10

  ).245ص  1المحصول جـ -  318ص  1المستصفى جـ -  171ص  1البرهان جـ -  195
  ).68ص  1اإلحكام جـ -  425ص  1السبكي جـ مختصر شرح(ابن الحاجب واآلمدي  وهذا رأي -11
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 ,) 2(ياساق تثبت اللغة ال:  اآلمديو الغزايلو حلرمنيا إمامو لقاضياقال :  )1( لةأسم
تثبت :  قيلو,  )5(اإلمامو لشريازيا إسحاقأبو و )4(هريرةابن أيب و )3(سريجبن اوخالفهم 

   )7(.ستقراءلقياس يغين عن قولك حمل اخلالف ما مل  يثبت تعميمه باالالفظ و)6(احلقيقة ال ااز

                                                 
  .اللغة بالقياس، ومذاهب علماء األصول في ذلك تتناول هذه المسألة حكم ثبوت  (1)
لرأي األول وهو المنع وقال به إضافة إلى الباقالني الجويني والغزالي واآلمدي، جمع من الشافعية والمالكية ا هذا  (2)

اللغات  ما صار إليه معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن األسماء في(هور الحنفية قال الجويني مجابن الهمام وو

أنظر .194ص  1التلخيص جـ) ال تثبت قياسا، وال مجال لألقيسة في إتيانها، وإنما تثبت اللغات نقال وتوقيفا

 - 190ص  1التقريب ج -57ص  1اإلحكام ج - 457ص  2ل جوصالمح -172ص  1البرهان ج(في  ==تفصيل

شرح  -322ص  1جفى المستص -422تنقيح الفصول ص  حرش -65التحرير ص  -425ص  1جرفع الحاجب 

  ).223ص  1الكوكب ج
ـ من علماء الشافعية له مصنفات ه306أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس متوفى سنة : هو ابن سريج  (3)

 - 57ص  2في طبقات الشافعية جـ هأنظر ترجمت(د على داود في إبطال القياس، مختصر في الفقه ركثيرة منها ال

  ).287ص  4تاريخ بغداد جـ
الحسن بن الحسين أبو علي فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية في العراق له آراء في األصول : هو بن أبي هريرةا  (4)

 - 130ص  1أنظر ترجمته في وفيات األعيان جـ). (مختصر المزني كتاب المسائل في الفقه، شرح(من مؤلفاته 

  ).124 ص 5بقات الشافعية الكبرى جـ ط
الحق جواز القياس في اللغات وهو (كثير من الشافعية، وبعض المالكية، وأكثر الحنابلة، قال الرازي  وهذا مذهب  (5)

 -425ص  1ج فع الحاجبر -144 ص 1التلخيص ج( رنظأ و .418ص  2المحصول جـ) قول ابن سريح منا

قواطع  - 165الروضة ص  - 322ص  1المستصفى جـ - 444التبصرة ص  - 418ص  2المحصول جـ

نهاية السول  - 412شرح تنقيح الفصول ص  - 264ص  2شرح المنهاج لألصفهاني جـ - 201ص  1ة جـلدألا

 -  185ص  1الرحموت جـ حفوات - 223ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 394المسودة ص  - 44ص  4جـ

  ).20ص  1اإلحكام جـ 
ن القياس في الحقيقة دون المجاز، وإليه ذهب هذا مذهب ثالث في ثبوت اللغة بالقياس فأصحاب هذا المذهب يثبتو  (6)

 الخالف في ثبوت اللغة على الحقيقة( 429ص  1لقاضي عبد الوهاب المالكي قال السبكي في رفع الحاجب جـا

هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بال خالف وذكر فرقين،  المجاز، هذاو

  ).ريلم يرتضيهما المازو
يمه معليس الخالف فيما يثبت ت: (عن قول ابن الحاجب غناءتسيشير إلى اإل) ولفظ القياس(قال الزركشي   (7)

موضوع المسألة يعطي ذلك،  وهاء عنه أن لفظ القياس الذي نغتسباالستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، ووجه اإل

الم، فإنه لم عاإل ستثناء وبالقياس، ولذلك لم يحتج إلى اال ألن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل معلوم بالنص ال

  .400ص  1التشنيف جـ) يتصور دخول القياس فهيا لما سيق
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 .إال فكلي إن احتدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي و عىنمـللفظ والا: )1(لةأسم
 إن احتد املعىن دونو.  متباينف )3( ادوإن تعد .إن تفاوت مشككو, إن استوى  )2( تواطئم
   )أ6(/. ازجـم و,  حقيقةفال إ و مشتركفقة فيهما يعكسه إن كان حقو , مترادففللفظ ا
 إال و,  لشخصام لخارجيا فع )5( نيعفإن كان الت ، ا وضع ملعني ال يتناول غريهم: )4( ملَعلا و
6(وإن وضع للماهية من حيث هي قاسم اجلنس ، جلنسام لفع( .  

   )8(احلروفو. عىن ملولو جماز ملناسبة بينهما يف ا, لفظ إىل آخر رد )7(هو:  الشتقاقا:  لةأسم
  
  
  

                                                 
سبق له أن ذكر في مسائل سابقة مدلول اللفظ وعالقة اللفظ بالمعنى  دتتضمن هذه المسألة تقاسيم األلفاظ وق  (1)

  :ار نسبته إلى المعنى وهو أربعة أقساموغيرها، وهنا فصل في تقسيم اللفظ المفرد باعتب

  .أن يتحد اللفظ والمعنى وهو المنفرد وينقسم إلى جزئي وكلي : ألولا 

  .أن يتحد اللفظ والمعنى ويسمى متباين : لثانيا 

  .أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى وهو المترادف :لثالثا

ضع اللفظ لكل واحد من معنييه أو معانيه وضعا أوليا أن يو:األول .أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهو قسمان :لرابعا

أن يوضع ألحدهما  :الثاني  .ن وغيرهايعرء والقلوهو المشترك وبالنسبة إلى كل واحد منها يسمى مجمال كلفظ ا

أنظر تفصيل هذه .(استعمل في غير ما وضع له ثانية لعالقة بينهما، فاألول الحقيقية والثاني المجاز موضعا أوليا ث

 -  17إرشاد الفحول ص   427ص  2اإلبهاج جـ -21ص  1اإلحكام جـ - 77ص  1المحصول جـ: (لمسألة في ا

  ).168ص  2الضياء الالمع جـ - 375ص  1الغيث الهامع جـ - 50ص  1البحر المحيط جـ
  متواطيا، ) ب(ي فو  متواط) ب(وفي   (2)
  .تعدد) جـ(و) ب(في أصل النسخة تعدا وفي  في  (3)
  ).63أوضح المسالك ص  ،32شرح تنقيح الفصول ص (تعريف للعلم، وأنظر تعريف الَعلم في  هذا  (4)
  .وهو خطأ) اليقين( 172ص  2التعيين وجاء في الضياء الالمع جـ) جـ(و) ب(في   (5)

د الشخص الخارجي وعلم الجنس وهو الموضوع يفالذي هو موضوع الحقيقة ي صفرق المصنف بين علم الشخ  (6)

وكان الخسروشاهي يقرره، ولم أسمعه من أحد إال : (وتبع في ذلك القرافي قال القرافي. د الشخص الذهنييفة يللماهي

د يفلحقيقة بلمنه، وكان يقول ما في البالد المصرية من يعرفه، وفرق بين العلمين، بأن علم التشخص موضوع 

وفرق بين علم جنس، وعلم الجنس د الشخص الذهني، يفالشخص الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية ي

) بخصوص الصور الذهنية، فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم جنس، أو من حيث عمومها فاسم جنس

  .33شرح تنقيح الفحول ص 
  ).جـ(و) ب(غير موجودة في قد يكون المصنف قصد هو ووبعد االشتقاق الواو هي النسخة األصل توجد   (7)
  .حروف) جـ(و) ب(في ) روفخ(األصل في النسخة   (8)
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ومن مل يقم به  .وقد يطرد كاسم الفاعل وقد خيتص كالقارورة ،من تغيري البدو. )1(ألصليةا
 -  براهيمإومن بنائهم اتفاقهم على أن  ،)3(لمعتزلةلالفا خ ,منه اسم) 2( لهجيز أن يشتق  مل وصف

)4(مساعيلإاختالفهم هل و, ذابح  - ليه السالمع
فإن قام به ما له   . ؟مذبوح  - ليه السالمع - 

على اشتراط بقاء  )5(اجلمهورو .و ما ليس اسم كأَنواع الروائح مل جيبأ ,قاقاسم وجب االشت
ومن مث   .)7(الوقف: ثالثها ,  )6( ال فآخر جزءإ و ،املشتق منه يف كونه املشتق حقيقة إن أمكن

إن طرأ   :وقيل  .)9( قرايفللخالفا  )8( لنطقاال  ,أي حال التلبس ،كان اسم الفاعل على يف احلال

                                                 
االشتقاق في اللغة االقتطاع، من انشقت العصا إذا (اصطالحا، وقد عرفه علماء اللغة  الشتقاقاهذا تعريف   (1)

  ) 251ص  3أنظر القاموس المحيط جـ(تفرقت أجزاؤها، وأخذ الشق الشيء، وأخذ الكلمة من الكلمة 
ما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب، ليدل بالثانية على معنى اقهفتفهو أخذ صيغة من أخرى مع ا( احصطالاما أ

أنظر التعريفات للجرجاني (األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من ضرب، وحذر من حذر 
 -  22ص  1اج جـهاإلب - 174ص  1شرح العضد على ابن الحاجب جـ - 85ص  1المحصول جـ - 27ص 

 - 78ص  2اآليات البينات جـ 17إرشاد الفحول ص  - 213زوائد األصول ص  - 198ص  1نهاية السول جـ
  ).346ص  1المزهر للسيوطي جـ

  له) و جـ) ب(صل أي وفي األفي النسخة  -)2(
يسمى متكلما باالتفاق، وهو مشتق من الكالم، ثم أن األشاعرة  -تعالى- أن اهللا (أصل الخالف في هذه المسألة   (3)

لة فيطلقون اسم المتكلم على اهللا زتعوأما الم. منه االشتقاق قائم بذاته الكريمة وهو الكالم النفسي ، وماأطلقوه على اهللا
أنظر ). باعتبار قيامه بغيره إلبدائه، وهو خلقه الكالم في اللوح المحفوظ أو في غيره وال يعترفون بالكالم النفسي

ص  1تشنيف المسامع جـ - 101ص  2جـ طر المحيالبح - 86ص  1المحصول جـ(تفصيل كالم المعتزلة في 
  .59ص  1حاشية البناني على شرح المعلى جـ - 370ص  1الغيث الهامع جـ -  412

  .إسمعيل) ب(ي النسخة ف  (4)
فاألكثرون (حيث قال  ،22ص  1نقل قوله الجمهور من الصفى الهندي حيث أثبته في كتابه نهاية الوصول جـ  (5)

  ).كن الحصول بتمامهمما هو معلى اشتراط بقائه في
  .جزوء) جـ(جزء و في ) ب(جزئ وفي األصل  النسخةي ف (6) 

   1 واألسنوي في نهاية السول جـ 176ص 1شرحه للمختصرجـفي  إليه العضدونسبه  ذهب إلى الوقف ابن الحاجب -)7(
آون المشتق حقيقة فيه مذاهب  اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في( 419ص 2و قال المصنف في رفع الحاجب جـ - 82ص

عدمه و هو قول أبي علي و ابنه و ابن سينا : ثانيها .األقرباالشتراط و هو رأي الجمهور و قال اإلمام الرازي و هو  :أحدها
   .)و ذآره اإلمام الرازي و قال أنه لم يقل به أحد من األمة , إن آان البقاء ممكنا و إال فال : ثالثها .
  .النطق) جـ(و) ب( األصل لنطق النسخة في  (8)

: قولنا زيد مشرك أو زان فإن كان محكوما عليه، كقولناك محل الخالف إذا كان المشتق محكوما به(:لقرافياقال   (9)
لوال ذلك ألشكل القطع والجلد، و السارق تقطع يداه فإنه حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضي والحال واالستقبال

  =تكون اآليات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبارفإنما هي بحسب زمن إطالق اللفظ المشترك، ألن هذه األزمنة 
صلى اهللا -ن اتصف بهذه الصفات في زماننا، ألنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على رسول اهللا م= 

 ي تلك اآليات بشرك أحد وال بزناه، وإنمالم يحكم ف -تعالى-وال نخلص من هذا اإلشكال إال بما سبق فاهللا  -عليه وسلم
  .50-49ل ص وصشرح تنقيح الف) حكمه بالقبل والجلد وغيرهما، والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه األحكام
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وليس يف املشتق إشعار  .باألول إمجاعا )1(حملل وصف وجودي يناقض األول مل يسمعلى ا
  .  )2(خبصوصية الذات

  . )7(لشرعيةايف األمساء  اإلمامو, مطلقا)6(ارسف ابنو)5(ثعلبلخالفا )4(واقع)3(ترادفملا :لةأمس
  
  

                                                 
وقد ادعى اآلمدي اإلجماع على أنه ال تجوز (نسب هذا الرأي المصنف إلى اآلمدي في كتابه رفع الحاجب حيث قال  (1)

إنما الخالف في الضرب ونحوه من األفعال المنقضية، فإطالق واعد والقاعد نائما، وهذا واضح في اللغة تسمية النائم ق
  .فال يبعد إطالقه حال خلوه عن مفهومه ألنه أمر حكمي. المشتق على محلها من باب األحكام

  .21-20ص  1وذكره اآلمدي في اإلحكام جـ) 420ص  2رفع الحاجب جـ( 
رفع الحاجب  -182ص 1د على ابن الحاجب جـضعشرح ال - 26ص  1لمسألة في نهاية السول جـأنظر تفاصيل ا  (2)
  .162ص  1حاشية البناني جـ/  146ص  1فواتح الرحموت جـ - 425-424ص  2جـ

 1أنظر لسان العرب جـ(في اللغة التتابع وهو مأخوذ من الرديف ويعني ركوب اثنين معا على دابة واحدة،  لترادفا  (3)
لة على مسمى واحد باعتبار واحد كإنسان والبشر والتأكيد ادالمفردة ال ظتوالي األلفا(هو : صطالحااالترادف ) 675ص 

 - 200ص  1أنظر شرح المنهاج لألصفهاني جـ(هذا تعريف البيضاوي في المنهاج ) يقوي األول، والتابع وحده ال يفيد
  ).  213ص  1نهاية السول جـ - 273ص  1اإلبهاج جـ

  21ص 1د ذكر الخالف الغزالي في المستصفى جـوق
-  24ص 1اإلحكام جـ -349ص  1المحصول جـ(علماء األصول ومباحث الترادف مبثوثة في  رووهذا قول جمه  (4)
التحرير  -209ص  1التحصيل جـ -273ص  1اإلبهاج جـ  -104ص  1نهاية السول جـ -161سنوي ص لتمهيد لإلا

 -  141ص  1منير جـ بشرح الكوك - 18إرشاد الفحول ص  -  135ص  1ختصر جـمللشرح العضد  - 56ص 
  ).26ص  2الغيث الهامع جـ -  197ص  2الضياء الالمع جـ -  419ص  1تشنيف المسامع جـ

ـ وهو إمام الكوفيين في النحو من تصانيفه معاني ه291هو أحمد بن يحي بن زيد بن سيار أبو العباس تـ : علبث  (5)
بغية  - 204ص  5تاريخ بغداد جـ - 666ص  2أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ جـ(لنحويين القرآن،  اختالف ا

  ).396ص  1الدعاة جـ
 - ـ كان من أئمة اللغة من مصنفاته مقاييس اللغة ه395هو أبو الحسن أحمد فارس بن زكريا تـ  بن فارسا  (6)

  المجمل، الصاحبي في اللغة 
  ).352ص  1بغية الدعاة جـ -  33ص  3أنظر ترجمته في شذرات الذهب جـ(
المترادف واقع على األصح خالفا (:في قولهما والرد عليهما وقال 325 ص2جـ ي رفع الحاجبف لمصنفا صلفو

المترادف زاعمين أن كل ما يظن مترادف فهو من  اربين فارس، حيث أنك دألبي العباس ثعلب، وأبي الحسين أحم
بار أنه يؤنس والثاني باعتبار أنه بدي توالبشر، فإن األول باعتبار النسيان أو باع المتباينات بالصفات، كما في اإلنسان

  ) ...في المعاني" الجلوس والقعود"في األعيان و" كأسد وسبع"البشرة وسبيل الرد عليهما صور ال محيص عنها 
لفرض والواجب مترادفان إن ا(ذهب الرازي إلى أن الترادف واقع في اللغة دون األسماء الشرعية حيث قال   (7)

 ترادف في األسماء الشرعية، وقلت هناك، إن ال نه وقع في كالمك تعارض حيث قلت هناإ:لياعترض على ذلك بأن ق
  .119ص  1أنظر المحصول جـ" الفرض والواجب مترادفان، وهما اسمان من األسماء الشرعية فكيف ذلك
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 ,ادة التابع التقويةاحلق إفو.  )1(مترادفني على األصح غري, حسن بسن : وحنو  احملدودو,  احلدو
, )2(طلقام إلماملخالفا  ،إن مل يكن تعبدا بلفظ ,من الرديفني مكان اآلخر لّك ووقوع

  . )5( إذا كانا من لغتني : )4(لهنديلو,  )3(لبيضاويلو

. يف القرآن ولقوم ،مطلقا)8(البلخيو)7(األريو ثعلبلواقع خالفا )6(ملشتركا :لةأمس
  .)9(ممتنع بني النقيضني فقط :اإلمامتنع، وقال مم :وقيل ،اجبو :وقيل ،واحلديث )ب6(/وقيل

                                                 
ألن الحد كما قال  حكن المصنف قال أنهما غير مترادفان على األصهناك من قال بأن الحد والمحدود مترادفان، ل  (1)

 1تشنيف المسامع جـ) يدل على الماهية باعتبار داللته على أجزائها والمحدود يدل على الماهية من حيث هي(الزركشي 
  .370ص  2وتبع المصنف ابن الحاجب في هذا أنظر المختصر بشرحه للمصنف جـ 421ص 

ر سواء من لغتين أو لغة واحدة ألن صحة الضم قد خلى أنه غير واجب تبديل أحد المترادفين باآلذهب الرازي إ  (2)
  .95ص  1تكون عوارض األلفاظ، أنظر المحصول جـ

اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، إذ (ذهب البيضاوي إلى الجواز إن كانا من لغة واحدة والمنع إن كانا من لغتين   (3)
  .204ص  1المنهاج لشرح األصفهاني جـ) معنى دون اللفظالتركيب يتعلق بال

ـ من علماء الشافعية في الفقه ه715هو محمد بن عبد الرحيم بن ثعلب الملقب بصفي الدين الهندي تـ : الهندي  (4)
أنظر ترجمته في طبقات الشافعية (واألصول، له مصنفات منها نهاية الوصول إلى علم األصول، الفائق في التوحيد 

ومنهم من فصل فأوجب ذلك في اللغة الواحدة دون (لهندي اال ق ).14ص  4الدرر الكامنة جـ - 240ص  1جـ
  .30ص  1أنظر نهاية األصول جـ) اللغتين وهي األظهر

  .لغتين) جـ(و) ب(و في  األصل اللغتين النسخة في  (5)
 من حيث هما كذلك مثل العين، فإنها تطلق على ضوع حقيقتين مختلفتين أو أكثر، وصفا أوالومهو اللفظ ال لمشتركا  (6)

ص  1المحصول جـ - 230ص  1أنظر التلخيص جـ. (لجور يطلق على األبيض واألسوداالباصرة والجارية، ومثل 
اإلحكام  - 229التعريفات ص  - 208ص  1شرح المنهاج لألصفهاني جـ - 212ص  1التحصيل جـ - 261

  ).96إرشاد الفحول ص  -  363ص  1رفع الحاجب جـ - 214ص  1اإلبهاج ج - 24ص  1لآلمدي ج
المالكية  ـ انتهت إليه رياسةه375هو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي المالكي تـ و:  ألبهريا  (7)

جرة ش - 215أنظر ترجمته في الديباج المذهب ص (في بغداد له مؤلفات منها إجماع أهل المدينة، كتاب في األصول 
  ).91النور الزكية ص 

أنظر ترجمته في . (ـ، له مصنفات منها أقسام العلوم، شرائع الدياناته322 ـهو أحمد بن سهل البلخي ت:  لبلخيا  (8)
  )65ص  3معجم األدباء جـ - 183ص  1لسان الميزان جـ

وهو قول ابن : وليس بواجب أنه واقع وجائز :ألولا :ذكر المصنف في مسألة وقوع المشترك سبعة آراء ومذاهب  (9)
نع م: لثالثا.أنه جائز غير واقع وبه قال ثعلب والبلخي واألبهري في أحد قوليه :لثانيا.الحاجب واآلمدي والصفي الهندي

لم أجد (منع وقوعه في القرآن والسنة معا  :لرابعااود الظاهري دمالكي إلى له الزركشي وحللوابسنو )وقوعه في القرآن
ال (وعه في الكتاب والسنة حيث قال ق، لم يفرق المصنف في كتابه اإلبهاج بين القول بمنع و)هب أو عالممن شبه إلى مذ

نه وجب الوقوع، لم ينسب هذا الرأي إلى مذهب أو عالم وذكر أ:لخامسا.كنه هنا فرقل, قائل بالفرق بين القرآن والحديث
متنع بين نقيضين فقط، وبه قال الرازي م: لسابعا). عالم ولم ينسب إلى مذهب أو(ممتنع الوقوع عقال  :السادس. هكذا

ال كان إ يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء وثبوته، ألن اللفظ ال بد وأن يكون بحال، من أطلق أفاد شيئا و يجوز أن(
= فعرظر تفصيل في أن(. عبئا، والمشترك بين النفي واإلثبات ال يفيد إال التردد بين النفي واإلثبات وهذا معلوم لكل أحد

ص  1اإلبهاج ج -261ص  1المحصول ج - 24ص  1ج ماإلحكا - 34ص  1نهاية الوصول ج - 357ص  1ج الحاجب=
 2لبحر المحيط جا -12ص  2هاية السول جن 73ختصر ابن اللحام ص م -506المسودة ص  -184التبصرة ص  -214
  )23ص 2الغيث الهامع جـ - 208ص  2الضياء الالمع جـ -112ص 
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:  املعتزلةو القاضيو لشافعياوعن  ، )2(ازاجميصح إطالقه على معنييه معا :  )1( ةلأسم
 :لقاضيا نعو,  امعن القرائن فيحمل عليه دظاهر فيهما عند التجرو:  لشافعيازاد  )3(قيقةح

 هصح إن يراد ال أني : الغزايلو حلسنيا بوأَقال  ، تياطااح )4(] عليهما[جممل، ولكن حيمل 
    مبين غاسواألكثر أن مجعه باعتبار معنييه إن .  )6(إلثباتاوز يف النفي ال جي :وقيل ) 5(لغة
  

                                                 
  .مشترك على معنييه معالتتناول هذه المسألة آراء العلماء وهذا مبهم في صحة إطالق ا  (1)
صحة إطالق اللفظ المشترك على معنييه مجازا وهو قول ابن الحاجب وابن السبكي وإمام الحرمين والقرافي   (2)

عت لهما حقيقة فكذلك يجوز إرادة ثم كما يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة وض(وكذلك الباقالني، قال إمام الحرمين 

  . 231ص  1التلخيص جـ) ا مجازا في الثانيممعنيين بلفظ هو حقيقة في أحده

رح ش -225ص  1التقريب جـ -344ص  1البرهان جـ -231ص  1أنظر تفصيل هذا الرأي في التلخيص جـ(

  ).251ص  1اإلبهاج جـ -114تنقيح الفصول ص 
 60ي ص هوابن الحاجب في المنت -  242ص  2اآلمدي في اإلحكام جـ(والقاضي  إلى الشافعي والمعتزلة هنسب  (3)

 1اإلبهاج جـ -  214ص  1هاني جـفصاوي في المنهاج شرح األضيوالب - 71ص  2والغزالي في المستصفى جـ

شار المصنف إلى أن القاضي الباقالني مع رأي الشافعي ولكن حاصل أو). 224ص  1نهاية السول جـ - 251ص 

هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن : فإن قيل(مه في التقريب يدل على أنه موافق للرأي األول حيث قال كال

بل " يراد بها معنى واحد، ويصح أن يراد بها معنيين على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها ؟ قيل 

لى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول، وليس يقترن بها موضع احتمالها للتعد بها تارة إليها، وتارة إ

  .225ص  1التقريب جـ) بموضوع في األصل ألحد محتمليه
  .عليهما ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (4)

أنظر . (ألن العرب ما وضعت هذه األلفاظ وضعا يستعمل في مسمياتها إال على سبيل البدل( لغزالياال ق  (5)

   ).71ص  1المستصفى جـ

كون من جهة اللغة، إما بنص من أهل اللغة يأعلم أن الفصل بينهما إنما ( 25ص  1في المعتمد جـ لبصرياوقال 

  ). وإما باستدالل بعادتهم واألسبق إلى أفهامهم وبما يجب للحقيقة والمجاز

لرازي والمعتزلة ي، وقال به اخركما ذهب إلى عدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه الحنفية واختاره الك

ص  3شرح الكوكب المنير جـ - 86ص  1لتقرير والتحبير جـاأنظر (الخطاب وابن القيم  يونسبه الفتوحي إلى أب

  ).201ص  1فواتح الرحموت جـ  189
ص  1إلحكام لآلمدي جـا - 41ص  1شف األسرار جـككتاب  أنظر(ذهب إلى هذا الرأي بعض فقهاء الحنفية   (6)

39.(  
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 )4()يرخـفْعلُوا الاو(حنو  ومن مث عم ،)3(لقاضيل )2(اخلالف خالفا حلقيقة واازاويف  .)1(عليه 
   )7(.تكذا اازاو .لقدر املشتركل: ومن قال ، )6(بالواجب هصخن ملخالفا  )5(ندوبالواجب وامل

   )9(ةيـشرعو ,ةعرفيو ,ةويـلغهي و . لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء:  )8( قيقةحـلا
  

                                                 
الباصرة والذهب والجارية، أرجع  هل تريد به) عيون زيد(المسألة تتناول جمع المشترك باعتبار معنييه نحو هذه  (1)

  األكثرون حسب المصنف إلى الخالف في مبنى المفرد 
 - 112ص  2جـ فع الحاجبر -353ص  2اإلحكام لآلمدي جـ - 147أنظر تفصيل المسألة في المنخول ص (

  ).432ص  1تشنيف المسامع جـ - 132ص  2البحر المحيط جـ
طالق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا بشرط أال يكون إهذه المسألة تتناول الخالف الجاري في   (2)

  ).أنظر نفس المرجع السابق. (بينهما تناف
عظم (الحرمين حيث قال  منع القاضي الباقالني الحمل على الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، كما نقله عنه إمام  (3)
  .225ص  1التقريب جـ. 244ص  1البرهان ج) از جميعاجالقاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والم ريبتك

  .سورة الحج 77اآلية   (4)
  .ومن ثم ةرابعوردأهذا رأي المصنف أي الصحة الراجحة خاصة عندما   (5)

ب إنما هو مجاز ال حقيقة، وقال بعض العلماء للقدر إطالق الخير على المندوو ألن األمر يختص بواجب  (6)
  على أنه متعلق األمر فيكون متواطئا  المشترك بينهما بناء

  ).181التمهيد ص  -193ص  3أنظر شرح الكوكب المنير ج(
  .المجازاتو الشروح ) ـج(المجازان وفي ) ب(األصل و في  النسخةفي   (7)
 1أنظر المصباح المنير جـ(لحق هو الثابت الالزم، وحققت الشيء إذا أثبته مأخوذة من الحق، وا: لغة لحقيقةا  (8)

اللفظ (للحقيقة قريب من تعريف ابن الحاجب حيث قال  تعريف المصنف). 525ص  1لسان العرب جـ -  144ص 
   -  372ص  1أنظر رفع الحاجب جـ) (المستعمل في وضع أول

وقال في التلخيص ). 6شرح المحلي للورقات ص ) (على موضوعالحقيقة ما بقي في االستعمال (وعرفها الجويني 
الذي يتميز ويوافق ويماثل وهو حده  ءالحقيقة تطلق ويراد بها خاص وصف الشي: قال القاضي (  184ص  1جـ
اسم مشترك إذ قد يراد ذات الشيء وحده، ويراد به حقيقة الكالم، ولكن إذا استعمل في : الحقيقة(وقال الغزالي ). عنه

  .)75ص  1المستصفى جـ.)األلفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه
ثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم ممن الحق، بمعنى الثابت أو ال ةفعيل: لحقيقةا(وقال البيضاوي 

  .225ص  1لمنهاج شرح األصفهاني جـا). إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطالح أشخاص
لمحصول ا).كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضح وقوعا ال يستند فيه إلى غيره: الحقيقة(رازي وقال ال 

  . 285ص  1جـ
 1اإلحكام ج - 59مفتاح الوصول ص  -42رح تنقيح الفصول ص ش -5أخرى للحقيقة في اللمع ص  تأنظر تعريفا(

ص  1اإلبهاج ج -266ص  1األدلة ج قواطع - 352ص  1التقريب واإلرشاد ج -16ص  1المعتمد جـ - 21ص 
271 (  

  .هذه أقسام الحقيقة  (9)
  .ق أو اسم الدابة لكل ما يدبطكاستعمال اإلنسان في الحيوان النا: الحقيقة اللغوية :ألولا
 كاستعمال لفظ الدابة في ذوات األربع خاصة، مع أنه موضوع لكل ما يدب على األرض، أو: لحقيقة العرفيةا :لثانيا
  ي اصطالح المتكلمين وهي عامة وخاصةف رالجوهك
فس المراجع السابقة في نأنظر . (كاستعمال لفظ الصالة في األقوال واألفعال المخصومة: لحقيقة الشرعيةا:لثالثا.

  ).تقسيمات الحقيقة
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 )5(وقوعها )4(لقشرييا ابنو القاضيو ,)3(عيةرنفي قوم إمكان الشو,  )2) (1( انيووقع األول
 املختارو ،)9(آلمدياتوقف و,  )8( إال اإلميان :قوم )7(]قال[و. )6(قعت مطلقاو: قال قوم و

   . ةال الديني )11(ةوقوع الفرعي حلاجبا ابنو )10(اإلمامنيو لشريازيا سحاقإ يبألوفاقا 

                                                 
ـ جالالمع  اء الضي ).وهي لغة ضعيفة ان تثنية أولةتاألوليان تثنية أولى وأول(ال حللو ق .األوليان) جـ(و) ب(في   (1)
  311ص2

  .ال خالف بين العلماء في وقوع اللغوية والعرفية والخالف في الشرعية  (2)
واعتبره الرازي واآلمدي قوال ضعيفا وال يعتد . لى قوم من المرجئةإ 19ص  1أبو الحسن في المعتمد جـ هنسب  (3)

  )48ص  1اإلحكام جـ - 185ص  1أنظر المحصول جـ(به 
ـ له مؤلفات منها كتاب ه344هو أبو بكر بن محمد بن العالء القشيري المالكي أبو الفضل تـ : بن القشيريا  (4)

 100أنظر ترجمته في الديباج المذهب ص (تنزيه األنبياء  ،ةلنبواالقياس، كتاب أصول الفقه، مأخذ األصول، دالئل 

  ).79ص  النور الزكية شجرة-
  395- 387ص  1في التقريب جـ بو بكر الباقالنيأقال   (5)

اعلموا أن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف األمة من الفقهاء وغيرهم أن اهللا لم ينقل شيئا من األسماء اللغوية إلى ( 

  قد نسب غالب علماء األصول هذا الرأي إليه و ...)شرعية ممعان وأحكا

أن : وردي في الحاويوذكر الما) 195لتبصرة ص ا-60ص  2الغيث الهامع جـ -175ص  1أنظر البرهان جـ(

ص  1لمسامع جـافوالزركشي في تشني -60ص  1في الغيث الهامع جـ لعراقياهذا مذهب الجمهور كما نقله عنه 

إلى جماعة من المتكلمين وصرح به القاضي أبو يعلى في العدة  561تيمية في المسودة ص  ونسبه ابن - 441

  .يرعشإلى األ 161ص  2الزركشي في البحر المحيط جـ سبهنو 189ص  1جـ
أنظر المعتمد (هذا قول المعتزلة وبعض الحنفية كالدبوسي والسرخسي والبزدوي وبعض الفقهاء المتكلمين و  (6)

  )102ص  1فواتح الرحموت جـ -  279ميزان األصول ص  -196ص  1أصول السرخسي جـ - 23ص  1جـ
  .مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش) قال(  (7)

القول إلى أبي إسحاق الشيرازي وقال الشيرازي في شرح اللمع  اشرح جمع الجوامع هذالمحلي في  بنس  (8)

قولة إال هذه المسألة كما نقول في نإن األسماء م: فنقول -قصد مسألة اإليمان ي -ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة (

  .173ص  1جـ) يقتضي الوجوب إن كان فيه ما ال يقتضي الوجوب: األمر
وإذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين، والحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين ( آلمدياقال   (9)

  .94ص  1ـجإلحكام ا) نهما فعسى أن يكون عند غيري حقيقةموأما ترجيح الواقع 
الصالة الصوم ما جرى على األفعال ك: لفرعيةا. (285ص  1المحصول جـ -174ص  1نظر البرهان جـأ-  (10)

  ما أجري على الفاعلين كالكافر والمؤمن والفاسق: ومعنى الدينية. ونحوهما

  ). 232ص  2أنظر الضياء الالمع جـ( 
ذهب إلى هذا الرأي ابن الحاجب وهو اختيار المصنف، لقد نسب المصنف هذا الرأي إلى الشيرازي وإمام   (11)

إن نقله عن أبي إسحاق فيه نظر، ألنه لم يستأذن الدينية (حيث قال الحرمين والرازي، لكن العراقي تعقبه في ذلك 

فيه نظر، ألنهما إنما نقال التقسيم عن المعتزلة،  يمطلقا بل اإليمان فقط وكذا نقله عن ابن إمام الحرمين والراز

  .61ص  2الغيث الهامع جـ) وقوع األسماء الشرعية مطلقا وأنها مجازات لغوية: واختارا



 197

  ) 2(واملباح, ملندوب اوقد يطلق على ، )1(عرإال من الش ,تفد امسهـما مل يس لشرعياومعىن 

, فعلم وجوب سبق الوضع  , )3(اللفظ املستعمل بوضع ثان لعالقة :مجازـال :لةأسـم
 , املصدر  )5(ا األصح ملا عدو,  )4(مطلقا : قيل ، مختارـلاوهو , وهو اتفاق ال االستعمال 

   )أ7(/ كتابـيف ال لظاهريةلو،  مطلقا )8(يـالفارسو,)7(تاذـألسلخالفا  )6(وهو واقع

                                                 
من جهة  هي التي استفيد وصفها للمعنى: والعبارة المحررة هي أن يقال(أبو زرعة العراقي هذه العبارة بقوله اقش ن (1)
نهاية  -414ص  1المحصول ج -24ص  1المعتمد ج(وهي العبارة التي وردت في  ،63ص  2الغيث الهامع ج)عرالشّ

  .عرتي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشّاللفظة ال(حيث عرفت الحقيقة الشرعية بأنها ) ب40ورقة 1الوصول ج
الفقهاء ال األصوليين، لكن قد يتوقف في إطالقه على المباح،  فوقوله يطلق هذا بالنسبة إلى عر(قال الزركشي   (2)

وقال النووي في صالة . الذي يعنيه الفقه بالشرعي هو الواجب والمندوب" ولهذا قال إمام الحرمين في األساليب
قولهم ال يشترط الجماعة في النوافل المطلقة، أي ال تستجيب فلو صالحها جماعة جاز، وال  ةلروضالجماعة من ا
  .448ص  1أنظر تشنيف المسامع جـ) يقال مكروهة

االنتقال والتعدية، يقال جزت الدار أي عبرتها، وجاز فالن من جهة كذا إلى جهة كذا، وجاوز فالن :  لمجاز لغةا  (3)
 المجاز هو ما استعمل في غ ير ما(عرفه جويني : صطالحاا )114ص  1انظر المصباح المنير ج(إذا تعداه : قدره 

المجاز (وقال البيضاوي  ،373ص  1وعرفه ابن الحاجب ج ،185ص  1وضع له في أصل وضع اللغة التلخيص ج
عمل في معنى غير مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو للمكان نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المست

ص  1المستصفى ج(عريفات أخرى للمجازي توهناك  -225ص  1المنهاج ج شرح)موضوع له يناسب المصطلح
   247ص  1نهاية السول ج -373ص  1اإلبهاج ج - 44شرح تنقيح الفصول ص  - 38ص  1اإلحكام ج -199

ذه المسألة خالفية، ذهب المصنف واآلمدي جاز الحقيقة أم ال ؟ همتخص مسألة هل يستلزم ال) االستعمال(عبارة   (4)
والزركشي وحللو وابن الساعاتي الذي عزاه إلى المحققين إلى عدم االستلزام، ولذلك قال المصنف وهو المختار 

 2الضياء الالمع جـ - 153ص  1مختصر ابن الحاجب بشرح العضد جـ - 28ص  1أنظر اإلحكام لآلمدي جـ(
وذهب ).275بديع النظام ص  -  223ص  2البحر المحيط جـ -  448ص  1تشنيف المسامع جـ -  236ص 

البصري وأبو الخطاب والغزالي وابن السمعاني والرازي إلى أن المجاز يستلزم الحقيقة، وقال الزركشي هذا رأي 
 - 344ص  1المستصفى ج -272ص  2التمهيد ألبي الخطاب ج -35ص  1ي المعتمد جف أنظر تفصيل. (ضعيف

  ).267ص  1قواطع األدلة جـ - 286ص  1المحصول جـ
  .عدا) جـ(و) ب(أصل النسخة عدى وفي في   (5)
ذكر ابن السبكي مذاهب العلماء في وقوع المجاز وعدم وقوعه وقال بوقوعه، صحح هذا القول في رفع الحاجب   (6)

إال إذا سبق استعمال  زااإنه ال يجب لما عدا المصدر، ويجب لمصدر المجاز، فال يتحقق في المشتق مج(حيث قال 
  . 384ص  1جـ) مصدره حقيقة

فراييني وهذا القول مشهور في كتب األصول قال المصنف في رفع سذهب إلى عدم وقوعه األستاذ أبو إسحاق اإل  (7)
ص  1أنظر أيضا اإلحكام جـ) المجاز واقع خالفا لألستاذ أبي إسحاق اإلسفراييني: (409ص  2الحاجب جـ

أنظر بيان (مذهب الشيرازي تبعه فيه ابن تيمية وابن القيم وانتصر له جدا  جمعة إن يلعقال الدكتور و.45
  .153ص  1جـ -1988 -رسالة دكتوراه - إشراف محمد محمود فرغلي -تحقيق علي جمعة -ألصفهانيل-المختصر

  القراءات، اإليضاح حجة في لـ من مصنفاته التذكرة، اه377هو الحسين أحمد بن الغفار النحوي تـ  لفارسيا  (8)
  ص 1جـ  نقل عنه النص في اإلبهاجو)496ص  1بغية الوعاة جـ - 88ص  3أنظر ترجمته في الشذرات جـ(
  والظن باألستاذ أنه ال يصح : قال إمام الحرمين في التلخيص الذي اختصره من التقريب واإلرشاد للقاضي( 296 

المحكي  بن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكار المجاز كما هواسم اقعنه وفيما علقه من خط ابن الصالح أن أبا ال
  .449ص  2أنظر الخصائص جـ) أن المجاز غالب على اللغات(ونقل عنه تلميذه ابن جني). عن األستاذ
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لثقل احلقيقةإمنا يعدل إليو .)1(ةوالسن وغري  ,أو شهرته ,بالغته وأ ,جهلها أو ,بشاعتها أو ,ه
 , ال معتمدا حيث تستحيل احلقيقةو, )3(بن جينالليس غالبا على اللغات خالفا و .)2(ذلك

من و: قيل و, )6(واألوىل من االشتراك )5(هو والنقل خالف األصلو .)4(يب حنيفةألخالفا 
  باعتبار ما يكون  وأ, صفة ظاهرة وأ ,كلوقد يكون بالش. ماأوىل منه) 7( والتخصيص,اإلضمار

                                                 
إلى  63ص  1عن داود الظاهري، ونسبه اآلمدي في اإلحكام جـ 286ص  1نقله الرازي في المحصول جـ  (1)
وال يقبل من أحد في شيء من النصوص أنه مجاز إال ( 282ص  4زم في اإلحكام جـوقال ابن ح. هريةاالظ

، فظاهر كالم ابن حزم اإلقرار بالمجاز في الكتاب والسنة، مع اشتراط )ببرهان يأتي به من نص آخر أو إجماع
بعضهم إلى ذهب و .73ص  2جـ عالدليل من نص أو إجماع، ونسبه أبو زرعة إلى بعض الشافعية في الغيث الهام

وابن القيم في  240ص  2منداد نقله عنه حللو في الضياء الالمع جـ ويزخمنع المجاز في القرآن وهو رأي ابن 
نسبه ابن تيمية إلى بعض الحنابلة وبعض الظاهرية وبعض الشيعة، المسودة و .75ص  2مختصر الصواعق جـ

  ).293ص  1لمنهاج لألصفهاني جـانظر شرح ا(هاني فونسبه البيضاوي إلى ابن داود األص 164ص 
 1شرح المنهاج جـ -442ص  2الخصائص البن جني ج(المسألة أسباب العدول إلى المجاز في  فصيلتأنظر  (2)

شرح  - 189ص  3البحر المحيط جـ - 464ص  1المحصول جـ - 177ص  2نهاية السول جـ -255ص 
العدول عن ( 1جـ 453سامع في هامش ص ق كتاب تشنيف المققد ذكر محو ).155ص  1الكوكب المنير جـ

  .وهو خطأ) المجاز
ـ من مصنفاته سر الصناعة، الخصائص ه392هو عثمان بن جني الموصلي النحوي أبو الفتح تـ  :بن جنيا )3(
  ).140ص  3الشذرات جـ -  242ص  3أنظر ترجمته في وفيات األعيان جـ(

فصيل في أصول تلاأنظر (لة الحقيقة وخالف الجمهور في ذلك يتعين حالة استحا ذهب أبو حنيفة إلى أن المجاز  (4)
  ).221ص  1فواتح الرحموت ج -77ص  2كشف األسرار ج -184ص  1ج يأصول السرخس -52ص  يشالشا

 - 129ص  1أنظر تفصيلها في المحصول ح(هذه المسألة في كون المجاز خالف أصله، والنقل خالف األصل   (5)
 2البحر المحيط جـ - 112شرح تنقيح الفصول ص  - 212ص  1ة السول جـنهاي - 286ص  1بهاج جـاإل

  )294ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 191ص 
هذه المسألة في تعارض المجاز واالشتراك فالمجاز أولى حسب المصنف والمسألة خالفية، وتفصيل المسألة كما   (6)

لفظ الزكاة في اللغة موضوعة للنماء، وقد استعمل في النقل أولى مثاله ف: تعارض االشتراك والنقل -األول: يلي 
عارض ت :الثاني.ع في الجزء المخرج فاستعماله دائر بين االشتراك والنقل ونقل أولى ألن االشتراك يخل بالتفاهمرالشّ

ل القه على الفعطوالمجال أولى، ومثاله لفظ األمر على القول المخصوص حقيقة، واختلف في إ: االشتراك والمجاز
تعارض االشتراك مع :الثالث.هل هو حقيقة أو مجاز والمجاز أولى ألنه يلزم من جملة على الحقيقة االشتراك

تعارض النقل : الخامس.تعارض االشتراك مع التخصيص فالتخصيص أولى: الرابع.فاإلضمار أولى: اإلضمار
ض النقل والتخصيص رتعا:ابعالس.تعارض النقل واإلضمار فاإلضمار أولى:السادس.والمجاز فالمجاز أولى

تعارض المجاز والتخصيص فالتخصيص :التاسع:تعارض المجاز واإلضمار فالمجاز أولى:الثامن.فالتخصيص أولى
 250ص  2فصيل في الضياء الالمع جـتلاأنظر (. تعارض اإلضمار والتخصيص فالتخصيص أولى: العاشر.أولى

شرح  - 487ص  1جـ لالمحصو - 221ص  1جـ وبعدها، اإلبهاج 73ص  2وبعدها، الغيث الهامع جـ
ص  2نهاية السول جـ - 156ص  1مختصر ابن الحاجب شرح العضد جـ - 294ص  1الكوكب المنير جـ

  .)17اللمع ص  -  225ص  1المعتمد جـ - 306ص  1كشف األسرار جـ -  180
  التخصيص ) جـ(و ) ب(التحصيص و في  األصل النسخةفي  -7
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اورة ,وبالضد ,ال احتماال ,اقطعا أو ظنوا, والنقصان ,يادةوالز, ببوبالس, بواملسب 
قد يكون و. )2(ةوما بالفعل على ما بالقّو , وبالعكوس, واملتعلق للمتعلق ,  )1(والبعض ,والكلّ

  بن عبد السالمال )5(]وفاقا[واحلروف , ويف األفعال  ، )4( قوملخالفا  )3(يف اإلسناد

                                                 
  .كل للبعضوال) جـ(و) ب(ي ف  (1)
   :قرة تتناول العالقة بين المجاز والحقيقة وأنواع هذه العالقة وتتمثل هذه العالقة في فهذه ال  (2)
 2ظر الضياء الالمع جـنأ ) قال حللو وهذا النوع يسمى استعارة( المساهمة إما في الشكل أو الصفة الظاهرة  : ألولا

  . 254ص 
) إنك ميت وإنهم ميتون( : تكون إما قطعا كقوله تعالىولشيء باعتبار ما يؤول إليه وهي تسمية ا: عالقة االستعداد :لثانيا

ألنه في الغالب يصير . (26يوسف اآلية ) اإني أراني أعصر خمر(وإما ظنا نحو قوله تعالى ) 30سورة الزمر اآلية 
  .460 ص1التشنيف جـ) خمرا، ولو قال المصنف أو غالبا بدل أو ظنا لكان أولى

  .40الشورى اآلية ) وجزاء سيئة مثلها(قة مقابلة كقوله تعالى الويطلق عليها ع:  عالقة مضادة :لثالثا
  وهي تسمية الشيء باسم ما جاوره كتسمية القربة راوية: عالقة مجاورة :لرابعا
وقال ) له شيءليس مث(والكاف زائدة، والتقدير  ،11الشورى اآلية) ليس كمثله شيء(كقوله تعالى : عالقة زيادة :لخامسا

   .82يوسف اآلية ) واسأل القرية(كقوله تعالى : عالقة نقصان :لسادسا .تشبيه، فال مجازلالرهوني الكاف ل
والثاني ) رعينا الغيث(األول نحو قولهم ف .إما بإطالق السبب على المسبب أو المسبب على السبب: عالقة السببية :لسابعا

  .26األعراف اآلية ) ساقد أنزلنا عليكم لبا(نحو قوله تعالى 
أو  ،19البقرة اآلية ) يجعلون أصابعهم في آذانهم(أي إطالق الكل على البعض كقوله تعالى : القة كلية وجزئيةع :لثامنا 

حديث أخرجه أبو داود في سنن كتاب ) الحج عرفة(ومنه ) بإطالقهم على الذات الفوقية(إطالق الجزء على الكل 
  .451ص  1ك عرفة جـن لم يدرم= =المناسك، باب

وإما العكس ويشمل . أي معلومك) اللهم اغفر لنا علمك فينا(إما بإطالق المتعلق على المتعلَق نحو : قة تعلق الع :لتاسعا 
إطالق المصدر على اسم المفعول، وإطالق اسم الفاعل على اسم المفعول وعكسه، وإطالق اسم المصدر على اسم الفاعل 

  .وعكسه
 302-301ص  1أنظر تفصيل هذه المسائل في اإلبهاج جـ( .خرس متكلماألكتسمية ا: الفعل على ما بالقوةا بم :لعاشرا 
اإلحكام  - 259ص  2البرهان في علوم القرآن جـ - 272ص  1نهاية السول جـ  288- 286ص  1المحصول جـ -

رفع  -  142ص  2مختصر ابن الحاجب شرح العضد جـ - 341ص  1المستصفى جـ - 48ص  1لآلمدي جـ
الضياء الالمع  - 202ص  2البحر المحيط جـ - 176ص  1رح الكوكب المنير جـش - 412ص  2الحاجب جـ

الغيث  - 181ص  1حاشية البناني على شرح جمع الجوامع جـ - 460ص  1تشنيف المسامع جـ - 258ص  2جـ
  ).83ص  2الهامع جـ

اصيل هذه المسألة في شرح فأنظر ت.(ومجاز مفرد ومركب معا وينقسم بهذا االعتبار إلى مجاز مفرد ومجاز مركب  (3)
المزهر  - 411ص  2رفع الحاجب جـ 47ص  2اإلتقان جـ - 286ص  1المحصول جـ - 95تنقيح الفصول ص 

البحر المحيط  - 273ص  1نهاية السول جـ - 53ص  1مختصر ابن الحاجب شرح العضد جـ - 360ص  1جـ
  ).163ص  1ر جـشرح الكوكب المني -  204ص  2جـ

  .126ص 1دار الكتب العلمية ط-عبد الحميد هنداوي-مفتاح العلوم للسكاكي -  153ص  1أنظر شرح العضد ج  (4)
  .مع تصحيح  ساقطة من المتن مثبتة في الهامش-   (5)
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وال  ،)2(عبواملشتق إال بالت, الفعل و,  احلرف مطلقا إلماماومنع  ،) 1(النقشواينو
ادر غريه لوال بتبويعرف  .)4(الصفة حيف متلم لغزايللالفا خ) 3(المعيكون يف األ

, ى خالف مجع احلقيقة ه علَومجع, وعدم وجوب االطراد   يفوصحة الن, القرينة 
   ، )5(وعلى املستحيل, ، واإلطالق  توقفه على املسمى اآلخر بالتزام تقييده و و

                                                                                                                                            
  
ل ابن قا(يان المجاز في األفعال والحروف وهذا اختيار المصنف رجإلى  بن عبد السالم والنقشوانياذهب  )1(

: تاب المجاز، وقد تجوزت العرب في األسماء واألفعال والحروف فمن التجوز في األسماءكعبد السالم في 
، وبالبحر عن الجواد وهو كثير، أما الحروف فقد تجوزت ببعضها كهل، تجوزوا بها  التغيير باألسد عن الشجاع

سورة ) من باقية مهل لهف(أو النفي نحو  أي فأسلموا،. 14/ سورة هود ) أنتم مسلمون لهف(عن األمر نحو 
أما باألفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيها له في التحقيق كقوله ... ما ترى: أي.  8/ الحاقة 

كسه عو 48/ سورة األعراف ) ادى أصحاب األعرافن(و 44/ سورة األعراف ) ونادى أصحاب الجنة(
وبلفظ الخبر عن األمر نحو . أي تلته 233/سورة البقرة ) يماناتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلو(
نقال عن . 75/سورة مريم ) الله فليمدد له الرحمان مًداض ن كان فيم(وعكسه ) الوالدات يرضعن أوالدهنو(

  .188ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 290ص  1المحصول جـ - 469-468ص 1تشنيف  المسامع جـ
المحصول ) وال يكون في ذلك مجاز إال بالتبع للمصدر... مجاز المشتق فال يكون فيهماالفعل و( لرازياقال   (2)
  .291ص  1جـ

 -273ص  1اإلبهاج جـ -170ص  2نهاية السول جـ -296ص  1أنظر المحصول جـ( لجمهوراوهذا قول   (3)
ح المنهاج شر - 320ص  1البحر المحيط جـ - 430ص  1نفائس األصول جـ - 264ص  2الضياء الالمع جـ

  .264ص  1جـ
األول أسماء األعالم نحو زيد وعمرو، ألنها أقسام : ضربان من األسماء ال يدخلها المجاز( لغزالياقال   (4)

وضعت للفرق بين الذوات، ال للفرق في الصفات، نعم الموضوع للصفات قد يجعل علما، فيكون مجاز كاألسود 
  .344ص 1المستصفى جـ) ازجة مع أنه وضع له فهو مبن الحرث، إذ ال يراد به الداللة على الصف

  :هذه الفقرة تناول فيها المصنف كيف يعرف المجاز، وعالماته وهي سبعة  (5)
  مبادرة غيره إلى الفهم لوال : ألولا 

  .القرينة عكس الحقيقة
  .صحة نفيه كقولك البليد ليس بحمار :لثانيا 
عمل في محل آخر مع وجود ذلك تد معنى في محل، فال يسدم وجوب االطراد، فقد يستعمل لوجوع: لثالثا 

إنما عدل المصنف عن عبارة ابن (ال أبو زرعة ق )اسأل البساط(وال تقول ) اسأل القرية(كما تقول . المعنى فيه
الحاجب بعدم اطراده إلى عدم وجوب االطراد ألن المجاز قد يطرد كاألسد للشجاع، ولكنه وإن أطرد فليس 

جمعه على خالف جمع الحقيقة ومثل لذلك باألمر، فإنه يجمع  : بعالرا .83ص  2الهامع جـ الغيث) بواجب
ألنه حقيقة في الطول، مجاز في ) القول(إذا كان بمعنى ) أوامر(وعلى ) الشأن(إذا كان بمعنى ) أمور(على 
  .الشأن

 .من غير قيد ن في مدلولهما الحقيقيالتزام تقييده كجناح الذل، ونار الحرب، فإن الجناح والنار يستعمال :لخامسا 
  .40/ سورة الشورى ) وجزاء سيئة سيئة مثلها(توقف استعماله على المسمى اآلخر نحو  :لسادسا
   .82/ سورة يوسف ) واسأل القرية(اإلطالق على المستحيل، نحون  :لسابعا
رفع الحاجب  -145 ص 1شرح العضد جـ -41ص  1اإلحكام جـ -275ص  1فصيل في اإلبهاج جـتلاأنظر (
 رهالمز -5اللمع ص  -342ص  1المستصفى ج -32ص  1المعتمد ج -483ص  1لمحصول جا-378 ص 2ج

  )218زوائد األصول ص  -...83ص  2الغيث الهامع ج -288-266ص  2الضياء الالمع جـ -362ص  1جـ
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  .  )3(ديمآلا )2(وتوقف  ، )1(اازواملختار اشتراط السمع يف نوع 

  وليس )4(استعملته العرب يف معىن وضع له يف غري لغتهم ملَلفظ غري ع بعرمـلا :لةأمس
  .)7(واألكثر,  )6(ابن جريرو,  )5(يلشافعلوفاقا  يف القرآن 

                                                 
ص  1المحصول جـ - 244ص  1فهاني جـصأنظر المنهاج شرح األ(وهذا رأي اإلمام الرازي والبيضاوي  )1(

  )ذكر أنواع العالقة لكان أولى ىللو قدم المصنف هذا ع(قال أبو زرعة ) 288

  .85ص  2أنظر الغيث الهامع جـ 
  ." له"  لمةك)جـ(و) ب( توجد في الفي النسخة األصل و توقف له و   (2)
منقوال عن  هصورة إلى كون اختلفوا في إطالق االسم على مسماه المجازي، هل يفتقر في كل( آلمدياقال   (3)

وإذا تقاومت االحتماالت في هذه المسألة فعلى الناظر ... مة المعتبرة في التجوزالالعرب، أو يكفي فيه ظهور الع

  .47-46ص  1اإلحكام جـ) باالجتهاد في الترجيح
عقب (و قال حلل. 414ص  2هذا التعريف االصطالحي للمعرب أورده المصنف كذلك في رفع الحاجب جـ  (4)

يث أن العرب استعملته فيما وضع له في غير لغتهم كاستعمالهم حعن المجاز بالمعرب، لشبهه به من  مالالمصنف الك

  .272ص  2الضياء الالمع جـ) المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء
هللا رضي ا-ونفاه األكثرون وزعيمهم إمامنا الشافعي ( 416-415ص  2قال المصنف في رفع الحاجب جـ  (5)
اقتضى كالمه ذلك، وكفى به حجة ولقد أطنب في كتاب  دعنه بيضة بني مضر ق تهذا الشافعي الذي تفقأ...-عنه

من جماع علم كتاب اهللا بأن جميع (وقد قال اإلمام الشافعي في الرسالة ) الرسالة في التغليط على من يقول بالمعرب
  .40ص) كتاب اهللا نزل بلسان العرب

ير والفقه، صاحب التصانيف سـ، من علماء التفه316محمد بن جرير الطبري أبو جعفر تـ هو : لطبريا  (6)
وفيات األعيان  162ص  3أنظر ترجمته في تاريخ بغداد جـ(المشهورة أهمها تفسير القرآن، تاريخ األمم والملوك 

   ).191ص  4جـ
حة القول بما فيه كفاية عن وفق لفهمه قد دللنا على ص(... 35ص  1كر ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره جـذو

ميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس األمم وعلى فساد قول من زعم أن جعلى أن اهللا أنزل 
ولنا المشكاة هندية، وإستبرق وسجيل فارسية وقسطاس (نفي ابن الحاجب وقال و )منه ما ليس بلسان العرب ولغاتهم

  .كرذو كذلك ابن عباس وعكرمة كما  ،416ص  1جـ برفع الحاج...)رومية
لشافعي وابن جرير وابن فارس ا في غير األعالم في القرآن وذهب إلى هذا بأي القائلون بأنه ال معر ألكثرا  (7)

  .ي والزركشي وغيرهمنيوأبو يعلى والشيرازي والباجي وابن تيمية والجو

وابن عبد  رافيقلشتركة مع سائر اللغات وهذا قول الغزالي واة وهي مبوهي وجود كلمات معر: لثانيا لمذهبا

الخالف في مثبتي الحقيقة الشرعية، فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية ال يلزم من قوله (ال ابن دقيق العبد قو.الشكور

  ) أن يكون القرآن غير عربي

  )فيه، وإنما هو خالف لفظيفقه، وال يستعان بها  اوالظاهر أن المسألة ال ينبني عليه( ووقال حللّ

 - 278ص  2ـالتمهيد ج -174المسودة ص  -180التبصرة ص  -40الرسالة ص  -217 ص 1نظر التلخيص جأ 

 1شرح الكوكب المنير جـ - 884 ص 3فائس األصول جـن -105ص  1ـج المستصفى 296اإلحكام للباجي ص 

 - 477ص  1تشنيف المسامع جـ - 216ص  1واتح الرحموت جـف  -449ص  1البحر المحيط جـ -193ص 

  )...274ص  2جـ علضياء الالما



 202

األمران منتفيان قبل و , وحقيقة وجماز باعتبارينأَ, إما حقيقة أو جماز للفظا : )1( لةأسم
 )7(الشرعيِ:  )6( ففي الشرع )5( أَبدا )ب7(/ )4(اطبخامل )3(مث هو حممول على عرف .)2(االستعمال

 )8(] يفعي ويف النريف اإلثبات الش اآلمديو لغزايلا، وقال  اللغوي مث, مث العرف العام , فهرع هنأل[
  واحلقيقة املرجوحة , جح اويف تعارض ااز الر. )9(اللغوي :اآلمديو ,جملـم :لغزايلاقال 

  جمازا نكل , ن طابمثبوت حكم ميكن كونه مراد و.  )12(جممل )11(ملختارا :ثالثها )10( ]قوالأ[
  
  
  

                                                 
  .تتناول هذه المسألة التعارض بين الحقائق الثالث اللغوية والعرفية والشرعية وبين الحقيقة والمجاز  (1)
جاز حقيقة ومو .هذه تقسيمات اللفظ فهو إما حقيقة والحقيقة أنواع ثالث، وإما مجاز والمجاز أنواع سبق ذكرها  (2)

نهاية الوصول ) إنه حقيقة باعتبار تناوله، مجاز باعتبار االقتصار عليه: صوقد مثل لذلك الجويني في العام المخص(

  .ماله فيما وضع لهعتولفظ ال هو حقيقة وال هو مجاز ومنه اللفظ في أول وضعه قبل اس. ب 61ورقة  1جـ
  .عرف) جـ(و) ب(أصل النسخة العرف وفي في   (3)
  .مخاطب) جـ(و) ب(في و) محاطب(هذه النسخة صل أفي   (4)
وقولي في العرف الذي وقع به التخاطب، ألن اللفظ إنما يكون ( 43تنقيح الفصول ص  ياقي فرقلاهذا قول   (5)

  ...).وقد يكون حقيقة باعتبار وضع آخر والعالقة البد منها... مجازا بالنسبة إلى وضع مخصوص
  .عرالشّ) جـ) (ب(ي أصل النسخة الشرعي وففي   (6)
  .وهذا قول ابن الحاجب والمصنف  (7)
  ).جـ(و) ب(في الهامش، وغير موجودة في  ةتن مثبتهذه العبارة كلها ساقطة من الم  (8)
به  دارب اعلم أن حقيقة اسم مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده و( 22ص 1في المستصفى جـ لغزالياقال   (9)

والمختار ظهوره في ( آلمدياقال و ...)استعمل في األلفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه ولكن إذا مالحقيقة الك

  .2ص  3اإلحكام جـ) الشرعي في طرف اإلثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك ىالمسم
  و الشروح ) ب(و توجد في  )أقوال) (جـ(و) أ(ساقطة من   (10)
  .المختار) جـ(و) ب(ي المحتار وفاألصل في النسخة   (11)
  :هذه األقوال الثالثة هي   (12)

  . تقدم الحقيقة تمسكا باألصل وهذا قول أبي حنيفة : ألولا

  .قدم المجاز لغلبته وهو قول أبي يوسف وهو اختيار القرافيي :لثانيا

والبيضاوي والهندي  يجعل التعارض فيتعادالن وال يحمل على أحدهما إال بالنية، وهذا ما اختاره المصنف : لثالثا

نفائس  - 220ص 1المنهاج شرح األصفهاني جـ - 184ص  1أنظر أصول السرخسي جـ( .وعزي إلى الشافعي

ص  2الضياء الالمع جـ - 278ص  1نهاية السول جـ -  277ص  1اإلبهاج جـ - 826ص  3األصول جـ

  ).288ص  2البحر المحيط جـ - وبعدها  482ص  1تشنيف المسامع جـ -  282
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   .لبصريا و, )2(لكرخيل خالفا )1( ب على حقيقتهال يبقى اخلطب, املراد منه هنعلى أ ال يدلّ

 ,فهو حقيقة وإن مل يرد املعىن ,فظ استعمل يف معناه مراد منه الزم املعىنل :الكناية  :لةأمس
بغريه  حمعناه ليلويف لفظ استعمل :  التعريض و . )3( زوم عن الالزم فمجازلّبامل را عبمنإ و

  .)4( حقيقة أبدافهو 
  
  

                                                 
هذه المسألة أوردها الرازي في المحصول ومضمونها أن الخطاب الذي له حقيقة ومجاز وموجب المجاز ثابت   (1)

ل يقتضي إرادة المجاز من ذلك الخطاب، ويلزم منه أن ال يحمل على الحقيقة وإال يلزم هفي بعض الصور بدليل 

  .رأيان كما ذكر المصنف جازه وال يقتضي ذلك في هذا المسألةم باستعمال اللفظ في حقيقة و

صنف مصول ومذهب القاضي عبد الجبار واختيار الحمهو قول الرازي في الو قاء الخطاب على حقيقتهب:  ألولا 

تشنيف  -  285ص  2الضياء الالمع جـ -  86ص  2الغيث الهامع جـ -  588ص  1ـأنظر المحصول ج(

  ).276ص  1حاشية البناني جـ - 484ص  1ـالمسامع ج

عدم بقاء الخطاب على حقيقته وأنه يدل على أنه مراد بالخطاب أي المجاز وهو قول الكرخي والبصري كما  : لثانيا

  ).237األصول ص دئزوا -43أصول الشاشي ص  -300ص  1ـأنظر المعتمد ج( صرح المصنف وكذلك الشاشي
فقه واألصول المشهورين، انتهت ـ، من علماء اله340هو عبد اهللا بن الحسين أبو الحسين الكرخي تـ  :يالكرخ  (2)

الفرائد البهية  أنظر ترجمته في(إليه رياسة الحنفية بالعراق، من مؤلفاته المختصر في الفقه والرسالة في األصول 

  )107ص
ة حقيقة أم مجاز؟ ذهب العز بن عبد يوقد عرف المصنف الكناية اصطالحا، والخالف في هذه المسألة هل الكتا  (3)

...) الظاهر أن الكناية ليست من المجاز(بة هي الحقيقة وقال في كتابه اإلشارة إلى اإليجاز انقول بأن الكالسالم إلى ال

بة والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة انما يكون متردد المعنى في نفسه فهو ك لوقال السرخسي وك. 85ص

  .188ص  1، أصول السرخسي جـ)بة أيضاانالك

وقسمها المصنف ووالده إلى حقيقة  316ص) بة ال حقيقة وال مجازانأن الك(ه التلخيص وقال القزويني في كتاب 

ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 485ص  1المسامع جـ فتشني - 288ص  2أنظر الضياء الالمع جـ. (ومجاز

200.(  
م، ما يصلح للداللة ومعناه أن يضمن الكال(ضد التصريح، قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : غةل يضرلتعا  (4)

على مقصوده، ويصلح للداللة على غير مقصوده إال أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح، وأصله من عارض 

   .430ص  6هو جانبه كأنه يحوم حوله، وال يظهره جـوالشيء 

قي، لكي يلوح به التعريض إنما يراد به استعماله في المعنى الحقي(وقال الزركشي  .فقد عرفه المصنف صطالحااما أ

بجانبه، فهو يشبه : إلى غرض آخر هو مقصود، سمي تعويضا، ألن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي

...) من حيث هي هي، وال يدخله مجاز بخالف الكتابة هد بها الحقيقة وهو أخص من الحقيقة ألنها مرادصالكتابة إذ ق

  . 252ص  2أنظر البحر المحيط جـ
  



 204

،  ائماد: لوبنيشلاقال .  )3( لجواب واجلزاءل:  يبويهسقال "  ذنإّ)"2( : لألوا:  )1( حلروفا 
:  "وأ" : لثالثا. )6(والزيادة, النفيِ و,  للشرط"  نْإِ" : لثاينا. )5(الباغ:   )4(لفارسياقال و

؛  إلضرابا و  ," ىلإ"مبعىن و , يمالتقسو,  )8(مطلق اجلمعو, )7(والتخيري, واإليهام , للشك 
  . أو ودع, أدري أسلم  ام: و حن التقريبو : )10(حلريريا الق.  )9( "بل"ـ ك

                                                 
  .حروف) جـ(و) ب(خروف في ) أ(النسخة  أصلفي   (1)

ألسماء االلفظ المتصل ب(أوردها علماء األصول في المباحث اللغوية، وعرف الجويني الحرف بأنه  لمعانيا روفحو

 ىا دل على معنم:الحرف (وقال اآلمدي . 222ص  1التلخيص ج) واألفعال وجمل المقال لتعتبر معانيها وفوائدها

عرفتها م المراد بالحروف التي يحتاج إلى(وقال الزركشي . 54ص  1اإلحكام ج...) فيره وهو على أصناغ في

ف على رحولها، فأطلق الادسماء وظروف وحروف يكثر تأالفقيه، وليس المراد هنا ما هو قسيم االسم والفعل، بل 

إليها ألنها من  ...نوليألصاهذا مصطلح الفقهاء و , لكالم و من باب إطالق الجزء و إرادة الكلاذلك ألنها أجزاء

 2البحر المحيط ج -489ص  1تشنيف المسامع ج) جملة كالم العرب وتختلف األحكام الفقهية بسبب اختالف معانيها

التقريب واإلرشاد  -54ص  1اإلحكام ج -222ص  1أنظر تفصيل الحروف ومعانيها في التلخيص ج. (253 ص

ص  1ج شرح المنهاج -103تنقيح الفصول ص  شرح -356ص  1المحصول ج -35اللمع ص  -409ص  1ج

  ) 38ص  1المعتمد جـ -177 ص 2كشف األسرار ج -430ص  1رفع الحاجب ج -338ص  1اإلبهاج ج -266

  ...3-2- 1ترتيب الحروف مكتوب باألرقام ) جـ(في النسخة  -2
  333ص 4أنظر الكتاب لسيبويه جـ   (3)
  .رى و الشروح الفارسيفي النسخة األصل الفارس و في النسخ األخ  (4)
  .364 -الجني الداني  - 318 -  187ص  4البرهان في علوم القرآن ج - 334ص  4أنظر الكتاب لسيبويه ج  (5)
وقال . 63ص  1إلحكام جـا- 29/يس] واحدةً ن كَانَتْ ِإالَّ صيحةًِإ[: -عالىت-إن لنفي الحال كقوله ( آلمدياقال   (6)

... و الغالب و هي أم أدوات الشرط، ومجيئها للزيادة أكثره بعد ما النافية لتوكيد النفيالزركشي مجيئها للشرط ه

  .492ص  1تشنيف المسامع جـ) فيه، وإنما تلك المفتوحة طاإليجابية وغل) ما(وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد 
إما في الخبر للشك تقول جاء زيد أو يقعان في الخبر واالستفهام، وأن أو و) إما(و ) أو(إال أن (آلمدي اقال   (7)

و في أ ولإلجابة تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، و... اضرب زيدا أو عمرا: عمرو، وفي األمر للتخيير تقول

  .63ص  1اإلحكام جـ) االستفهام مع الشك في وجود األمرين
  ..495ص  1تشنيف المسامع جـ) 147ت فااالص] و يزِيدونَأ[ اآليةوهذا قول كوفي ومثاله ( لزركشيال اق  (8)
  .529الجني الداني ص - 65ص  1ى اللبيب جـنغأنظرم) وقد تجيء لإلضراب مطلقا: (هذا قول الفراء، وقال  (9)

ولغوي  ـ، وهو أديبه516و محمد الشافعي تـ سنة بمي أارلقاسم بن علي بن محمد البصري الحا هو: لحريريا  (10)

   - 108ص  13أنظر سير أعالم النبالء جـ(ت منظومة ملحة اإلعراب في النحو وشرحها وتحوي من مصنفاته المقاما

  ).67ص  1جـ -ظر مغنى اللبيب نأ(وهذا قول الحريري وابن هشام وأبو البقاء ) 74طبقات الشافعية لألسنوي ص 
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. أقوال )4(و املتوسطأ)3(أو البعيد )2(والنداء القريب ,بالفتح والسكون للتفسري)1("  يأَ" : لرابعا
      على معىن الكمال  ةدالّو,وموصولة, واالستفهام, ط رلشل )7(ديدشالتو, )6()5( بالفتح "َ يأَ"و
 وبدال من املفعول, فعوال به مسم املاضي ظرفا وا: )8(ذْإِ: امسخلا . لأة لنداء ما فيه لصوو
 ؛ظرفا وللمفاجأة: وقيل. ليل حرفاعوترد للت,  واملستقبل على األصح, مضافا إليها اسم زمان و

    )13(ملربدا وقال )12(الكم ابنو )11(ألخفشل اوفاق ,)10( للمفاجأة اذَإِ :السادس.)9(سيبويهلوفاقا 

                                                 
  .67ص  1مغنى اللبيب جـ -  513في الجني الداني ص  يأاني عأنظر م  (1)
  )159ص  1اإلتقان جـ - 159ص  1البرهان في علوم القرآن جـ(شري خلزما مبرد وهذا قول ال  (2)
  )498ص  1أنظر تشنيف المسامع جـ(وهو قول سيبويه نقله عنه ابن مالك ورجحه الزركشي   (3)
  ).159ص  1إلتقان جـا - 498ص  1لمسامع جـاتشنيف (قال هذا ابن برهان   (4)

  )  جـ(و =) ب(هذه العبارة يف  دوال توج) الفتح أي ب: اخلامس(يف أصل النسخة -)5(
أيهم قام تعني به من قام  نالقول في معنى أي، هذا ينقسم إلى ثالثة أقسام فيرد مورد الخير قولك ألكلم( ينيولجاال ق  (6)

 )أضرب أيهم يضربني: (أي الناس رأيت ؟ ويرد في معرض الشرط والجزاء نحو قولك: ويرد مورد االستفهام نحو قولك

كان ينبغي أن (قال الزركشي . بالفتح والسكون وأي بالفتح والسكون) أي(ولم يفرق الجويني بين . 223ص 1التلخيص ج

بكسر الهمزة وسكون الباء، ليستوفي جميع أقسامها، وهي حرف جواب بمعنى نعم، وال يجاب بها إال مع القسم " أي"يذكر 

  499ص  1ج شنيفتال( 53/يونس) ي وَربِيإهو قل ويستنبئونك أحق (في جواب االستفهام نحو 

  و بالتشديد ) جـ(و ) ب(في النسخة  -)7( 
هما ظرفان، فإذا لما مضى وإذا لما يستقبل، فتقول قمت إذ قام زيد وأقوم إذا (لقد جمع الجويني بين إذ وإذا وقال   - 8

اللمع  - 2541ص 1الصحاح جـ - 185ص  ينمعنى إذ في الجني الدا رأنظ( 230ص  1التلخيص جـ) قام عمرو

  ).230ص  1التلخيص جـ -  80ص  1المغنى اللبيب جـ -158ص  1اإلتقان في علوم القرآن جـ 37ص 
  .158ص  2جـ -سيبويه  - الكتاب  -  9)

البحر  - 193ص  2ـكشف األسرارج -27اللمع ص  -230ص  1ـفي التلخيص ج إذاأنظر تفصيل معاني  -10

  ...).147ص  2ـاإلتقان ج - 367الجني الداني ص  -87ص 1ـنى اللبيب جالمغ -206ص ـالمحيط ج

هـ، أخذ عن سيبويه 215وهو سعيد من مسعدة المجاشعي بالوالء البلخي أبو الحسن المتوفى سنة : األخفش - 11

أنظر (، وخليل بن أحمد من مصنفاته كتاب األوسط في النحو، معاني القرآن، االشتقاق، العروض، المقاييس في النحو

  .188ص 7عالم جـسير األ - 198ص  1جـ" بغية الرعاة في طبقات النحاة"ترجمته 

هـ، له 272هو محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي األندلسي جمال الدين أبو عبيد اهللا المتوفى سنة : ابن مالك -12

تلفة، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في مصنفات منها إكمال اإلعالم بمثلث الكالم، األلفاظ المختلفة في المعاني المؤ

  ).57ص  3بغية الوعاة جـ - 257ص 7أنظر ترجمته في نفح الطيب جـ...(النحو

هـ، من تصانيفه المقتضب 285هو محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير األزدي أبو العباس المتوفى سنة : المبرد -13

  ).204ص 1بغية الرعاة ج -136ص 2نظر سير أعالم النبالء جأ(رآن في النحو، االشتقاق، احتجاج القراء وإعراب الق
  



 206

وترِد ظرفا للمستقبل ,  )4(رف زمانظ الزخمشريو )2(الزجاجو, رف مكان ظ: )1(صفورع بناو
 لإللصاق )6(" لباءا": لسابعا. واحلال, جميئها للماضي  )أ8(/وندر,  )5(مضمنة معىن الشرط غالبا

   )12(الظرفيةو,  )11(املصاحبةو,)10(السببيةو, )9(واالستعانة,)8(والتعدية ،)7(وجمازا, حقيقة 
  

                                                 
ـ من علماء ه663بيلي أبو الحسن المتوفى سنة شهو علي بن عبد المؤمن ابن محمد الحضرمي اإل: بن عصفورا  (1)

 أنظر... (التصريف، شرح المقدمة الجزولية في النحو، شرح المعرب في النحو الممتع في(اللغة من تصانيفه 

  ).93ص 2فوات الوفيات جـ - 357ص  1ترجمته في بغية الوعاة جـ
ـ من علماء اللغة وأصحاب ه311هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق المتوفى سنة : لزجاجا  (2)

 1أنظر الفهرست جـ. (معاني القرآن، االشتقاق، العروض، مختصر النحو: المبرد قراءة عليه له مصنفات منها

  ).13ص  1وفيات األعيان جـ - 179ص 1بغية الرعاة جـ - 60ص
   حرف أم ال ؟) إذا(العلماء في كون  فالنقل المصنف خ  (4)

ه الزركشي ولعله حين في أحد قوليه وصحبأنها حرف وهو مذهب األخفش وابن مالك والكوفيين واختيار شلو : ألولا

  .مذهب المصنف ألنه عدها من الحروف

  . مكان وهو مذهب المبرد وابن عصفور والفارسي وابن جني أنها ظرف : لثانيا

أنظر المصادر . (أنها ظرف زمان وبه قال للزجاج والزمخشري ونسب إلى المبرد وظاهر كالم سيبويه :لثالثا

  ).السابقة
  .230ص 1التلخيص جـ) وأقوم إذا قام عمرو(فتقول ... ذا لما يستقبلإو(وهذا قول الجويني حيث قال   (5)
 المنهاج شرح األصفهاني - 104شرح تنقيح الفصول ص  -  54ص 1اإلحكام لآلمدي ج(في  )لباءا(أنظر معاني   (6)

 2كشف األسرار ج - 356المسودة ص  - 303ص  1نهاية السول ج - 352ص  1اإلبهاج ج - 273ص  1ج

 -  267ص  1شرح الكوكب المنير جـ - 242ص 1فواتح الرحموت ج - 266ص 2البحر المحيط ج - 167ص

  ).136ص 1البرهان جـ -  182ص 1اإلتقان ج - 56-36الجني الداني ص  - 101ص  1المغنى اللبيب جـ
  .هذا محل إجماع علماء اللغة واألصول  (7)
مسحت "دى الالزم، وتجزئ المتعدين لما يعلم من الفرق بين عت: الباء(قال بها من علماء األصول البيضاوي   (8)

  .273ص 1جـللمنهاج شرح ) وتقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نفي" منديلمسحت بال"و" المنديل
  .55ص 1اإلحكام جـ) الباء لإللصاق كقولك به داء، وقد تكون باالستعانة كتبت بالقلم( آلمدياقال   (9)

وابن مالك غاير  لم يذكر المصنف باء التعليل استثناء عنه بالسببية ألن العلة والسبب واحد،( لزركشياقال   (10)

ولم أكن بدعائك رب : [وقد ترد بمعنى من أجل، قال اهللا تعالى (وقال اآلمدي  ،508ص  1التشنيف جـ...) بينهما

  .55ص  1اإلحكام جـ) أي ألجل دعائك ،04مريم اآلية ] شقيا
  .55ص  1اإلحكام جـ) اشتريت الفرس بسرجه: والمصاحبة كقولك( آلمدياقال   (11)
   ،137/الصافات] ِإنَّكُم لَتَمرُّون علَيهِم مصبِحين وبِاللَيِلو: [-عالىت-في اسم المكان قوله ثاله م  (12)

  . 123/آل عمران) لَقَد نَصركُم اللَّه بِبدرٍو(وفي خالف المكان 

الم، وهي كونها للظرفية وينبغي أن يقيد هذا بالظرفية الحقيقية وإال فحينئذ يدخل مجازان في الك(وقال الزركشي 

  .509ص 1تشنيف المسامع جـ) يةفروالتوسع في الظ
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وكذا )7(والتوكيد, )6(والغاية, )5(والقسم, )4(واالستعالء, )3(وااوزة, )2(واملقابلة, )1(البدل

   .)10(الكم ابنو,  الفارسيو,  )9)(8(] ألصمعيل[فاقا و,  التبعيض

                                                 
ا يسرني بها م" -صلى اهللا عليه وسلم-أن يجيء موضعها بدل كقوله ( 40 اء في كتاب الجني الداني صج  (1)

  أي بدلها) ،لنعما حمر
اض، نحو وعألا مان وثالداخلة على األالباء التي تفيد المقابلة هي الباء ( 104ص  1جاء في المغني اللّبيب جـ  (2)

  ).اشتريت الفرس بألف
  01اآلية  -المعارج ورةس] َأَل ساِئٌل بِعـذَابٍ واقعس: [عبر عنها البعض بموافقة عنه، وتكثر بعد السؤال نحو   (3)

  ).42أنظر الجني الداني ص (هذا منقول عن الكوفيين و
وقد (وذكر اآلمدي كذلك  ،137ص  1ى اإلمام الشافعي، أنظر البرهان جـذكر الجويني في البرهان ونسبه إل  (4)

نْهم منِ ِإن تَأمنْه بِدينَارٍ الَ يؤده ممن َأهِل الكْتَابِ منِ إِِن تَْأمنْه بِقنْطَارٍ يَؤده ِإلَيك، وو: [-عالىت-ترد بمعنى على قال 

  .55ص  1اإلحكام جـ) ر وعلى دينارعلى قنطا(أي . 75آل عمران اآلية ] إليك
  ).185ص  1اإلتقان جـ -  104ص  1أنظر المغني اللبيب جـ(من أصول حروف القسم ) الباء(تعتبر   (5)
تأول بعض أصحاب الخواطر قوله وقد (قال الماوردي  ،100يوسف اآلية ] يبِد َأحسن قَ: [-عالىت-مثاله قوله   (6)

  ) أي من سجن السخط إلى قضاء الرضا أحسن ربي إذ أخرجني من السجن

  .83ص 3جـ -بيروت-دار الكتب العلمية  -الماوردي - لنكت والعيوناأنظر 
  .55ص 1اإلحكام جـ] تُلْقُوا بَِأيديكُم ِإلَى التَهلُكَة الَو: [-عالىت-وقد تكون زائدة كقوله (وهي زائدة قال اآلمدي   (7)
  )جـ(و ) ب(مش، وهي موجودة في متن ساقطة من المتن مثبتة في الها  (8)
خلق :  من مصنفاته ،216و عبد الملك بن قريب بن علي أبو سعيد الباهلي البصري األصمعي تـ ه : ألصمعيا  (9)

 2ـبغية الوعاة ج -82أنظر الفهرست ص(اد دض، األ ، األمثال، االشتقاق لحديثا، غريب  ، غريب القرآن اإلنسان

  ).112ص 
- لما يعلم (ألصفهاني، حيث قال ا و تفيد التبعيض، بعض الشافعية) الباء(بأن  اوقال لذيناوليين ومن األص  (10)

الشمول، والثاني يفيد  دفي أن األول يفي" مسحت بالمنديل"و" مسحت المنديل: "بالضرورة من فرق بين أن يقال

ن أن الباء للتبعيض ال يعرفه أهل أن ما يقال م(وأنكر ابن جني ذلك وقال . 274ص  1شرح المنهاج جـ) التبعيض

ر س )وأما ما يحكيه أصحاب الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض فشيء ال يعرفه أصحابنا وال ورد به ثبت) العربية

   .139ص  1جـ - دمشق -ابن جني-الصناعة واإلعراب 

لباء للتبعيض، ولم يبق ذو شوية النحوية أن اح ظن بعض الشافعية و: (حيث قال بن العربياذهب إلى هذا الرأي و

لسان رطب، ال وقد أفاض في ذلك، حتى صار الكالم فيها إخالال بالمتكلم، وال يجوز لمن شذا طرفا من العربية أن 

. 551ص  1بيروت، جـ-دار الجيل -يدةدجطبعة ال -ابن العربي- آنرحكام القأأنظر ). يعتقد أن في الباء ذلك

ال . لم تعلق- أنت طالق بمشيئة اهللا أو بإرادته أو برضاه : باء للتعليق كان، فإذا قالوذكر العبادي في زياداته مجيء ال

  .514ص  1تشنيف المسامع جـ) الباء في كل هذا في ظاهر اللغة تحمل على التعليق
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 النتقال من غرضلأو , لإلبطال  اإم,  )3(واإلضراب,  )2(للعطف )1("  لب"  :نـالثام
: وعليه , معىن من أجل ـوب ، )6(ريغ معىنـب؛  5(": ديب"  :عـالتاس .)4(إىل آخر

)بأَـي نِيد  قُر نشم7()ي( .ثُ " : رـلعاشام  ")8( ريكشحرف عطف للت)واملهلة ,  )9  

                                                 
شرح تنقيح  -194ص  1ني جيوالبرهان للج(في  لبصيل أقوال علماء اللغة واألصول في معاني اأنظر تف  (1)

الضياء الالمع  -236ص  1واتح الرحموت جف -63ص 1اإلحكام ج -135ص 2كشف األسرار ج - 109ج الفصول

حاشية البناني  -260 ص 1شرح الكوكب ج -  514ص  1تشنيف المسامع ج -65ص 2غيث الهامع جلا 10ص 3ج

   ).185ص  2اإلتقان في علوم القرآن ج -35الجني الداني ص  -122ص 1المغني اللبيب ج -198ص  1ج
لمعطوف عليه في حكم امنها حروف العطف وهي عشرة، منها أربعة تشترك في جميع المعطوف و( آلمدياقال   (2)

وثالثة منها تشترك في أن ...في تعليق الحكم بأحد المذكورين كوثالثة منها تشتر... غير أنها تختلف في أمور أخرى

قول جاءني زيد ال عمر بل عمرو، وما جاء في زيد المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه وهي ال وبل ولكن ت

  . 63ص 1اإلحكام جـ) لكن عمرو
يكون معناها اإلضراب وليس  للعطف ال) بل(إذا كانت : فكالم المصنف يقتفي أمورا أحدها ( لزركشياقال   (3)

 مالك أنها عاطفةكذلك، ثانيها أنها إذا كانت لإلضراب ال تكون عاطفة وهو ما عليه الجمهور وظاهر كالم ابن 

  .515ص 1ـجلمسامع اشنيف ت
َبِل َجاَءُهم  ةٌّم َيقُولُوَن بِه جِنََّأ[ -عالىت-إذا كان اإلبطال السابق مثل قوله ) يعاد النظر(جاء في المغنى اللبيب   (4)

قَب[ -عالىت-ومثال االنتقال من غرض إلى آخر من غير إبطال قوله . 70المؤمنون ] بِالحِل ِإد َرةي اآلخف لُْمُهماَرَك ع

ـَُموَنُه َبْل   .66سورة النمل ] م في شَك منَْها َبْل ُهم منَْها ع
  ).114ص 1المغنى اللبيب جـ(أنظر معاني بيد في   (5)
رجه أخ" حن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنانعليه الصالة و السالم -قوله  هلاثم  (6)

أخرجه ابن و )حن اآلخرون السابقونن(بلفظ  7031رقم 2202ص 4اري كتاب التعبير باب النفخ في المنام جخبال

  .2773رقم  197 ص4ج..) هم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمنحن السابقون يوم القيامة بيد أن(حبان بلفظ
منشورات دار -باس عما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس ا ومزيل االلتفخني في كتابه كشف الولأخرجه العج  (7)

) قريش نا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني منأ(بلفظ  609رقم  182ص 1جـ -م1997بيروت ط -الكتب العلمية

  .95في المقاصد الحسنة ص السخاوي و 20بيروت ص -دار الكتب العلمية- والشافعي في مسنده 
 - 318المسودة ص -101شرح تنقيح الفصول ص -62ص 1اإلحكام ج -139ص 1جفي البرهان  مثأنظرمعاني   (8)

ص 1ف المسامع جيتشن -234ص1فواتح الرحموت ج -230ص 2البحر المحيط ج -131ص 2كشف األسرار ج

  .117ص 1المغنى اللبيب جـ -189ص 1اإلتقان ج -426الجني الداني ص -199ص 1حاشية البناني ج -516
ماء، وصححه الزركشي، وخالف فيه الكوفيون، قالوا ال تتخلف بوقوعها زائدة فال تكون وهو قول جمهور العل  (9)

منها أربعة تشترك في جميع : دي حروف العطف عشرةموقال اآل) 117ص 1المغنى اللبيب جـ. (عاطفة البتة

ترد  قد... وحتى الواو، الفاء، ثم: لمعطوف عليه في الحكم، غير أنها تختلف في أمور أخرى، وهذه هياالمعطوف و

الستحالة كونه  ،46اآلية سسورة يون] ِإلَينَا َمرجُِعُهم، ثُم اللَُّه شَهِيد َعلَى َما َيفَْعلُوَنفَ: [-عالىت-بمعنى الواو كقوله 

  .62-60ص 1اإلحكام جـ) شاهدا بعد أن لم يكن شاهد
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النتهاء الغاية   )4(" ىتح" :عشرحلادي ا. )3(لعباديلخالفا  )2(وللترتيب )1(على الصحيح
 )10(والتقليل, )9(للتكثري )8("  بر" :لثاين عشرا.)7(وندر لالستثناء,  )6(ليلعلتلأو ,  )5(غالبا

  اَألصح أا قد تكون  )12("ىلَع" :لثالث عشرا. خالفا لزاعم ذلك,  )11(وال ختتص بأحدمها
  
  

                                                 
ثم (وقال اآلمدي )  118ص  1نى اللبيب جـأنظر المغ(الفراء وابن مالك، هذا قول سيبويه واآلمدي وخالف   (1)

. 82/سورة طه] َوَعمَل َصاِلحا ثُم اهتََدى ِإني لَغَفَّار لَِّمنِ تَاَب وَءاَمَنَو: [-عالىت-توجب الثاني بعد األول بمهلة وقوله
موافقة النقل،  ورةوإن كان االهتداء يتراخى عن توبة واإليمان والعمل الصالح، فيجب حمله على دوام االهتداء وضر

  .2ص 1اإلحكام جـ
  ).519ص 1ـتشنيف جالأنظر (قال ابن السمعاني نستعمل في موضع الواو مجاز، والجمهور أنها تفيد الترتيب   (2)
هو يوسف بن محمد بن مسعود العبادي الدمشقي العقيلي جمال الدين أبو المظفر العقيلي المتوفى سنة : يدالعبا  (3)

اء الحديث والفقه واللغة له تصانيف منها، نهج الرشاد في نظم االعتقاد، شفاء اآلالم في طب علم نمـ وهو ه776
  ).423بغية الرعاة ص - 473ص  4الدرر الكامنة جـ(الحكام  صحاح األحكام وسالح-أهل اإلسالم 

تنقيح شرح  - 62ص 1اإلحكام ج -145ص 1البرهان ج -229ص 1التلخيص ج(في  تىحأنظر تفصيل معاني   (4)
 - 140ص 1فواتح الرحموت ج -318ص 2البحر المحيط ج -160ص 2كشف األسرار ج -102الفصول ص

  ).192ص 2اإلتقان ج - 122ص 1مغنى اللبيب ج - 542ص 3الضياء الالمع ج - 520ص 1تشنيف المسامع ج
اعلم أن هذا الحرف قد (حصر الجويني معنى حتى في انتهاء الغاية وفي بعض األحيان في معنى الواو حيث قال   (5)

الواو نحو كلمت القوم  ىنعمأكلت السمكة حتى رأسها، معناه أنهيت إلى رأسها، وقد يكون ب: يرد للغاية نحو قولك
أما حتى فموجبة لكون المعطوف جزءا من (وقال اآلمدي  ،229ص 1التلخيص جـ). حتى زيدا وزيد كلمته

  .62ص 1اإلحكام جـ) اءالمعطوف عليه، نحو قولك مات الناس حتى األنبي
لتعليل، وعالمة كونا للغاية أن االغاية والثاني : حتى الناصية، فالمشهور أن لها معنيين أحدهما(قال الزركشي   (6)

  ".كي"وكونها التعليل أن يجيء موضعها " إلى أن"يجيء موضعها 
أنظر (أي تكون لالستثناء المنقطع، " الإ"وهذا قول ابن مالك في كتابه التسهيل حيث زاد معنى ثالثا وهو معنى   (7)

  ).525ص 1تشنيف المسامع جـ
  .134ص 1المغنى اللبيب ج - 438الجني الداني ص -55ص 1حكام جإلفي ا" رب"أنظر تفصيل معاني حرف   (8)
  ).134ص 1أنظر المغنى اللبيب جـ(وهو رأي الجرجاني والزمخشري وعزاه ابن مالك إلى سيبويه   (9)

) أما رب فهي للتقليل وال تدخل إلى على النكرة(ل الجمهور، وينسب القول إلى سيبويه وقال اآلمدي وهو قو  (10)
  .55ص 1اآلمدي، اإلحكام جـ

هذا قول الفارسي في كتابه الحروف، وذهب ابن مالك إلى أنها أكثر ما تكون للتكثير والتقليل بها نادر وهو   (11)
  ).134ص 1المغنى اللبيب جـ - 147أنظر تسهيل الفوائد ص(المختار 

   -  87ص 1اإلحكام لآلمدي جـ -  145ص 1في البرهان إلمام الحرمين جـ) على(حرف  ىأنظر تفصيل معن  (12)
 1تشنيف المسامع جـ - 243ص 1فواتح الرحموت ج - 305ص 2البحر المحيط ج - 173ص 2شف األسرار جك

  .201ص 2اإلتقان في علوم القرآن جـ -  470الجني الداني ص - 142ص 1مغنى اللبيب جـ - 201ص
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فية رلظّاو ,عليلوالت ,وااوزة, واملصاحبة ,ءوتكون حرفا لالستعال, )1( عىن فوقمب امسا
 تيبروللت ,العاطفة )3(" ُ ءالفَا" :رابع عشرلا.)2(عال يعلو ففعل اأم,  ادةيوالز ,واالستدراك
 )5("يف":خلامس عشرا. بيةبوللس, )4( حبسبهشيء  قيب يف كلّعلتلو ,كريلذِّاو ,املعنوي
   .نومإىل  ومبعىن الباء و, ويض عكيد، والتووالت,االستعالءو,)7(ليلعوالت,للمصاحبةو,)6( فنيرللظّ

                                                 
) آلمدي ذهبوا إلى أن على اسم أبداا لشلوبين وا ابن طاهر وابن خروف وابن الطراوة و(زركشي أن لذكر ا  (1)

وذكر المحقق في الهامش اإلحكام لآلمدي، إال أنني عندما عدت إلى اإلحكام وجدت . 526ص 1تشنيف المسامع جـ

لعلى وعن والكاف وهذا ومنذ، فأما  اما يكون حرفا واسم: القسم الثاني(حرف حيث قال اآلمدي يذكر أن على اسم و

  : على فهي لالستعالء، وهي إما حرف كقولك على زيد دين، وإما اسم كقول الشاعر 

  .56ص 1اإلحكام جـ) ء مجهلاريتحل وعن قيض بزا*** غدت من عليه بعد ما تم ظمئها (        
  .كل األقوال في معنى على فهي اسم وحرف وفعللقد جمع المصنف   (2)
البرهان  - 309ص 1المعتمد جـ - 27ص 1التلخيص جـ(في ) الفاء(أنظر تفصيل أقوال العلماء في معاني   (3)

 -  101شرح تنقيح الفصول ص - 62ص  1اإلحكام لآلمدي جـ - 164ص  1المحصول جـ - 139ص 1جـ

 ص 2كشف األسرار جـ - 299ص 1نهاية السول جـ - 270ص 1شرح المنهاج جـ -336ص 1اإلبهاج جـ

 61الجني الداني ص - 36اللمع ص - 233ص 1شرح الكوكب المنير جـ - 261ص 2البحر المحيط جـ - 127

  ).161ص 1مغنى اللبيب جـ
في  ) الواو(الفاء في محل النسق والعطف يقتضي الترتيب والتعقيب ونفي اإلبطاء وهي تخالف (:  لجوينياقال   (4)

يقتضي الترتيب وال يقتضي التعقيب، ) ثم(يب ونفي الممهلة وكذلك أن قفي اقتضاء التع) ثم(اقتضاء الترتيب وتخالف 

   229ص 1التلخيص جـ) ولذلك دخل الفاء في الشرط والجزاء ألنه أدخل مدخل التعجيل

) تفق األدباء على نقله على أهل اللغةالفاء مقتضاها إيجاب الثاني بعد األول من غير مهلة هذا مما ا(وقال اآلمدي  

  .62ص 1ـاإلحكام ج
شرح المنهاج  -  55ص 1اإلحكام جـ - 166ص 1المحصول جـ(هذا الحرف  يفأنظر تفاصيل أقوال العلماء   (5)

البحر المحيط  -299ص 1نهاية السول جـ - 347ص 1اإلبهاج جـ -103شرح تنقيح الفصول ص -271ص 1جـ

معنى  - 250ني ص االجني الد -533ص 1تشنيف المسامع جـ -66ص 2ع جـالغيث الهام - 296ص 2جـ

  ).168ص 1اللبيب جـ
لَمِ غُلبتْ الرُّوم في أدنَى اَألرضِ وهم من بعد َأ: [-عالىت-وقد اجتمعا في قوله  نأي ظرف مكان وظرف زما  (6)

غَلَبِهِم سيننعِ سي بِضف ونبغْل4- 1الروم ] ي.  
لم يثبت مجيئها للسببية ألن أحدا : "ستند إلى رأي الرازي الذي قالاقال البيضاوي لم يثبت مجيء في السببية، و  (7)

 1المحصول ج -271ص 1ج شرح المنهاج( "من أهل اللغة لم يذكر ذلك مع أن الرجوع في هذه المباحث إليهم

  ).529ص
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 )4(" لُكُ":لسابع عشرا )3(. ةومبعىن أن املصدري,  )2( ليلعللت )1(" يك"  :لسادس عشرا 
 : لثامن عشرا .) 5( فأجزاء املفرد املعرو ,موع ا فرعوامل,  راسم الستغراق أفراد املنكّ

أي ؛ ريورة ـوالص,  )9(وامللك,  )8( ختصاصاالو , واالستحقاق,  )7(ليلعلتل) 6(" ملالّا"
  )ب8(/  )13(ديةعالتو, )12(يفلنا توكيدو, )11(ههـوشب, ليك موالت, )10(العاقبة

                                                 
 ثالغي - 536ص 1تشنيف المسامع جـ - 261ص يني الداالجن - 64ص  1اإلحكام جـ(في ) يك(أنظر معاني   (1)

  ).205ص 1حاشية البناني جـ -  70ص 1اإلتقان جـ -182ص 1المغنى اللبيب جـ -69ص 2الهامع جـ
 -في قولك قصدت فالنا كي يحسن إلي) كي(وحرف التعليل وهو : "وذهب إلى هذا الرأي اآلمدي حيث قال  (2)

   - 64ص 1اإلحكام جـ

  ).70ص 1جـاإلتقان  -182ص 1أنظر مغنى اللبيب جـ(ل النحو واللغة وقول جمهور أه
  .23/ سورة الحديد ] كَيالَ الَ تَْأُسوا َعلَى َما فَاتَكُمِل[ :-تعالى-مثاله قوله   (3)
  420ص 2اإلحكام جـ - 157ص 1أصول السرخسي جـ -367ص 1المحصول جـ(في ) لك(أنظر تفصيل   (4)

 311ص 2البحر المحيط جـ - 92ص  2اإلبهاج جـ -  8ص 2كشف األسرار ج -  179شرح تنقيح الفصول ص 
الغيث  - 53ص 1تشنيف المسامع جـ - 160ص 1اإلتقان جـ - 317ص  2البرهان في علوم القرآن جـ -

  ).193ص 1مغنى اللبيب جـ - 203ص 1حاشية البناني على شرح المحلي جـ - 69ص 2الهامع جـ
  :ل ترد على ثالثة أحوا لك  (5)

ُل نَفْسٍ ذَاِئقَةُ كُ: [ -عالىت - هلاالستغراق في الجزئيات ما دخلت عليه مثل قو مضافة إلى نكرة وتفيد : ألولىا 

وت185اآلية  -آل عمران] الم.  

كل الرجال أو مفرد ككل زيد حسن، فإنه يفيد العموم في ك مضافة إلى معرفة إما االسم المعرف مجموعا:الثانية

فهناك من قال بأن . م االستغراق فهل كل تفيد التوكيد أو االستغراقومضافة إلى معرفة تفيد العم :لثةلثاا.أجزائه

-أنظر المغني اللّبيب(تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب  ) الـ(

  .538ص 1جـ - ، تشنيف المسامع 193ص 1جـ
شرح  - 27ص 2البحر المحيط ج -103ح الفصول ص يشرح تنق -55ص 1اإلحكام ج(ء في أنظر أراء العلما  (6)

 -71ص 1الغيث الهامع ج -53ص  1تشنيف المسامع ج -203ص 1حاشية البناني ج -255ص 1الكوكب المنير ج

  ).208ص 1مغنى اللبيب ج -95الجني الداني ص -224ص 2اإلتقان ج -339ص  4البرهان في علوم القرآن ج
  .105اآلية  ءالنسا] كُم بين النَّاسِ بِما َأراك اللَّهتَحِل[ -عالىت-قوله : مثاله  (7)
أما الالم فهي لالختصاص، كقولك المال لزيد وقد تكون (تفيد االختصاص وقال ) الالم(ذهب اآلمدي إلى أن   (8)

ص، خق واالختصاص وأن االستحقاق أافي بين االستحقارقفرق الو .55ص 1اإلحكام جـ" ردف لكم: "زائدة كقوله
  .104شرح تنقيح الفصول ص) وأثبتنا بأن االختصاص هو األصل(حيث قال 

  .189آل عمران اآلية ] ِللَّه ملْك السماوات واَألرضو: [-عالىت-مثاله قوله   (9)
  ).214ص 1مغنى اللبيب ج .( 8القصص  )َعدوا َوَحَزنًاالْتَقَطَُه آُل فرَعوَن ِلَيكُوَن لَُهم فَ(تسمى الم المآل ومثاله و (10)
 72النحل اآلية] اللَّه جعَل لَكُم من َأنْفُسكُم َأزواًجاو[، وشبهه 60/التوبة] نَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراءِإ[مثاله التمليك   (11)

  ).209ص 1مغنى اللبيب جـ(
  .33األنفال اآلية  ،]اللَّه ِليعذِّبهم ا كَانم[ -ىلاعت-مثاله قوله   (12)
  ).215ص 1أنظر مغنى اللبيب ح( 5مريم اآلية ] هب ِلي من لَدُّنْك وِليافَ[مثل له ابن مالك بقوله تعالى   (13)
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حرف  )3(والل: لتاسع عشرا. )2(ومن وعن ,وبعد ,وعند ,ويف ,وعلى ,ومبعىن إىل )1( كيدأالتو
واملاضية  )5(ضيحضيف املضارعة للتو )4(وابه لوجود شرطهامتناع ج ةمقتضاه يف اجلملة االمسي

6(بيخوللت(, قيل: يفوترد للن)للمستقبل ويقلّي للماض )9(حرف شرط )8( ول :العشرون. )7, 
  وقال ، رف امتناع المتناعح: ريهغ، وقال "حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه:" )10(يبويهسقال 

  ه لتاليهماستلزا امتناع ما يليه و :)12(إلماما لشيخلح وفاقا يحصلوا .)11(رد الربط :الشلوبني

                                                 
  .التأكيد) جـ(و) ب(في نهاية الصفحة تأكيد و كتبت في بداية الصفحة توكيد وفي ) أ(النسخة في كتبت   (1)
  .57األعراف اآلية] نَّاُه ِلَبلَد ميتُسقْ[َ-عالىت-قوله) إلى(مثال   (2)

  .108اإلسراء اآلية] خروَن ِلَألذْقًانَِي:[قوله تعالى) على(ومثل 

  .47اآلية ءاألنبيا] َضُع الَمَوازِيَن القسطَ ِلَيومِ القياَمةنَ[ :-تعالى- قوله ) في(ومثل  

   78اإلسراء اآلية ]ك الشَّمسِولصالَةَ ِلُدلُا قمَأ: [-عالىت- قوله) عند(ومثل  

قَاَل الذيَن كَفَُروا ِللَّذيَن آَمنُوا لَو كَاَن خَيرا َما َسَبقُونَا َو[قوله تعالى ) عن(ومثال . سمعت له صراخا أي منه) من(مثال 

ه752ص 4وج 686ص 2لزمخشري جلالكشاف  -213ص 1أنظر تفصيل في مغنى اللبيب ج( .11األحقاف اآلية] ِإلَي - 

  ).545-542ص 1تشنيف المسامع جـ
 64ص 1اإلحكام لآلمدي جـ - 143ص 1البرهان جـ(في اللغة واألصول في  واللأنظر تفصيل معاني حرف   (3)

شرح الكوكب  - 249ص 2فواتح الرحموت جـ - 289ص 2البحر المحيط جـ - 109شرح تنقيح الفصول ص

 1حاشية البناني جـ - 70ص 2الغيث الهامع جـ - 545ص 1تشنيف المسامع جـ - 284ص 1ر جـيالمن

  ).239ص 2اإلتقان للسيوطي جـ -  597جني الداني ص - 272ص 1المغنى اللبيب جـ - 204ص
  -كتاب التمني- خاريبأخرجه ال) وال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواكل( -صلى اهللا عليه وسلم-مثاله قوله   (4)

  .588رقم  135ص 3ج -باب السواك -كتاب الطهارة-ومسلم  7240رقم  2263ص 4ج-ول ا يجوز منم باب 
   :-تعالى- ومثاله قوله . 64ص 1اإلحكام جـ...) أما حروف التخصيص وهي لوال(قال بهذا اآلمدي   (5)

  .239ص 2قان جـتاإل.  46النمل اآلية] للََّها والَ تَستَغْفُروَنلَ[
  .239ص 2أنظر اإلتقان جـ. 16النور اآلية]  جاءوا علَّيه بَِأربعة شُهًداءوالَلَ[مثاله   (6)
أنظر األزهية ] لَوِالَ كَانَتْ قَريةٌفَ[واستدل بقوله تعالى ) لم(الهروي في كتابه األزهية، وقال أنها بمنزلة  قول هذا  (7)

  .)546ص 1يف المسامع جـأنظر تشن(لجمهور بأنها للتوبيخ اورد عليه  ،169للهروي ص
شرح تنقيح الفصول  - 64-1ص 1اإلحكام ج - 143ص 1البرهان ج(في  لو أنظر تفصيل الكالم في حرف  (8)

 1فواتح الرحموت ج -73ص  1ع جمالغيث الها -  258ص 2البحر المحيط ج -  140منع الموانع ص  -107ص 

  ).236ص 2تقان للسيوطي جـاإل -  240تسهيل الفوائد ص  - 255ص 1مغنى اللبيب جـ- 249ص
اضي وليست من أدوات مإنما هي للتعليق في ال"وقال الزركشي . 64ص 1قال بهذا اآلمدي في اإلحكام جـ  (9)

  .285ص 2البحر المحيط جـ) الشرط ألن حقيقة الشرط إنما يكون في االستقبال
  .224ص 4جـ" الكتاب"أنظر تفصيل قول سيبويه في كتابه   (10)
  .260ص 1قول ضعيف كما ورد في مغنى اللبيب جـوهذا   (11)
  148منع الموانع ص أنظر تفصيل رأي والد المصنف تقي الدين السبكي في كتاب  (12)
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خييل إن ناسب ومل امث ينتفي التا لَ[غريه كـ  ملف املقدهِميكَانَ ف اهلَاَءوتدال  )1(]ةٌ إِالَّ اهللا لَفَس
مل ول"ـكناسب باألوىل و ويثبت إن مل يناف"إنسانا لكان حيوانا لو كان"ه كقولك فَلَأن خ 
لو " :و إال دون كقولكأ" اع ضو مل تكن ربيبة ملا حلت للرل"ـك )2( ةملساواا وأ"  يعصمل فخي

تب ملا حلّسانتفت أخوة الن 3("اعضالر( ينموترد للت)5(والعرض )4( ضيحضوالت)6( يل، حنو لقوالت
  ل وال تفيدصب واستقبانحرف نفي و )9(نل:  حلادي والعشرونا.  )8) (7()حرقٍم ظلْفبِ لوو(
  

                                                 
  .سورة األنبياء 22اآلية   (1)
  .المساواة) جـ(و) ب(النسخة األصل مساوات وفي  في  (2)
أي تكون ... بالمساواة كلو لو تكن: ال الزركشيقو.  -صلى اهللا عليه وسلم-أصل هذه الجملة حديث رسول اهللا   (3)

نها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما إ( في بنت أم سلمة -صلى اهللا عليه وسلم-مناسبة التالي مساوية لمناسبة المقدم كقوله 

  .552ص 1أنظر تشنيف المسامع ج) حلت لي إنها البنة أخي من الرضاع

رقم  1342ص 3ج -النكاح باب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب البخاري كتاب  ولفظ الحديث الذي أخرجه 

فال ...ة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمةنلو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها اب(...بلفظ  5101

  ).تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن
الشعراء ] لَو َأن لَنَا كَرةًفَ: [فشاهده قوله تعالى أما قولنا وترد للتمني،( 168في منع الموانع ص  لمصنفاقال   (4)

  .أي ليت لنكرة -  102
عندنا فتصيب خيرا، ومثال التخصيص لو فعلت كذا يا هذا، بمعنى  ما ذكره في التسهيل، ومثال لو تنزل لعرضا  (5)

أنظر منع الموانع (أفعل، والفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتخصيص طلب بحث، وقل من ذكر التخصيص 

  ).554ص 1تشنيف المسامع جـ -  267ص 1اللبيب جـ - 169ص
  ).جـ(وساقطة من النسخة , مع التصحيح ساقطة من المتن، مثبتة في الهامش   (6)
لَو َو[استعمال الفقهاء له وشاهده قوله تعالى وأما التقليل فذكر بعض النجاة، وكثر (في منع الموانع  لمصنفاقال   (7)

) تقوا النار ولو بشق تمرةا(وقوله ) ولِّم َولَو بِشَاةَأ( -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله  - 135النساء اآلية ] ى َأنْفُسكُمَعلَ

) صدقوا ولو بِظلْف ُمحَرقت(وقوله عليه الصالة والسالم ) لتمس ولو خاتما من حديدا(صالة والسالم لوقوله عليه ا

  .170-169ص...) وخصصنا هذه الصورة بالتمثيل لقلة من ذكره) الجوامع جمع(وقد ذكرناه في الكتاب 
 329ص) ردوا السائل ولو بظلف محرق(بلفظ . موطألاومالك في  -81ص 3ج -أخرجه النسائي باب رد السائل (8)

ردوا السائل ولو بظلف شاة (بلفظ  23292رقم  71ص 9جـ -وأحمد في مسنده عن بجاد عن جدته.364رقم 

و ) إنه روي بإسناد جيد (168ص8وقال ابن السبكي في الطبقات ج 24والطبراني في الكبير ج  )و محرقمحترق أ

وقال عن  216ص 2ج-الرياض  -م1998 -1ط-مكتبة المعارف-أورده الشيخ األلباني في صحيح سنن النسائي

  .صحيح ) و بظلف محرق ردوا السائل ول( بجيد األنصاري عن جدته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  284ص 1مغنى اللبيب ج -270الجني الداني ص -63ص 1اإلحكام ج(في ) لن(ي حرف فأنظر تفصيل الكالم   (9)

 -  174ص 1اإلتقان في علوم القرآن جـ - 387ص 4البرهان للزركشي جـ - 153ص 2الكشاف للزمخشري ج

  ).266ص 1البناني على شرح المحلي جـ حاشية - 77ص 2الغيث الهامع جـ - 555ص 1تشنيف المسامع جـ
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 لثاين ا. )1(صفورع بنالوفاقا , وترد للدعاء ,   ده خالفا ملن زعمهيبوال تأ, ي فتوكيد الن
 ةوشرطي ,واستفهامية ,بعجونكرة موصوفة للت ,وحرفية موصولة ,ترد امسية )2(ام :والعشرون

ةزماني, 3(ةوغري زماني( ,وةوغري كافّ,  ةكافّ وزائدة, ونافية, كذلك ةمصدري)لثالث ا. )4
 والبدل والغابة , ليل عوالت, يني بوللت, عيض بوالت, )6(البتداء الغاية غالبا )5(نم :والعشرون

لرابع ا. )8(الباء وعن ويف وعند وعلى :ةرادفاملو, والفصل ,  )7( العموم, )أ9( /يصصنوت
:  )11(ليع بوأَقال  ، ةونكرة موصوف, وموصولة  ,ةواستفهامي,  )10(ةشرطي )9(نم :والعشرون

  .تامة ونكرة
                                                 

  .سبقت ترجمته: بن عصفورا )1(
الجني  - 35اللمع ص - 63ص 1اإلحكام لآلمدي جـ -  234ص 1التلخيص جـ(في  )ام(نظر أقوال العلماء في أ (2)

  ).176ص 1اإلتقان جـ - 298ص 4البرهان في علوم القرآن جـ -  296ص 1مغنى اللبيب جـ -  236الداني ص 
 ونكرة. 96النحل اآلية ] ا عنْدكُم ينْفُذُم:[- تعالى-موصولة كقوله  يعندما تكون اسم، فه) ما(هذه كلها موارد   (3)
استفهامية نحو . نحو ما أحسن زيد، أي شيء: وتعجبية. وصوفة، تقدر بشيء نحو مورث بما معجب لك أي شيءم

َما استَقَاُموا لَكُّم فَ: [- عالىت-نحو قوله  ةمانيز وشرطية. 17طه اآلية ] يمينك يا موسىبِ ما تلْكو: [-عالىت-قوله 
  .106البقرة اآلية ] ا نَنَْسخُ من آية َأو نُنْسَهاَم: [-عالىت-كقوله  ةوشرطية غير زماني. 7التوبة اآلية] فَاستَقيُموا لَُهم

  .270ص 1جالكتاب  -82األزهية ص -176ص 1جاإلتقان  -296ص 1مغنى اللبيب ج -236الجني الداني صرنظأ
تجيء ظرفية وغير " ما"إلى أن -بعد مصدرية-وأشار بقوله كذلك (قال الزركشي . عندما تكون حرف) ام(هذه موارد   (4)

) لواصف(أي ) ِلما تَصفُ َألْسنَتَهم(أي مدة دوامي حيا، غير ظرفية ] ا دمتً حيام: [- عالىت-فظرفية نحو قوله . ظرفية
أوغير عاملة نحو ما قام زيد وما يقوم ] ا من َأمهاتهِمم: [-عالىت-إما عاملة كقوله  افيةنن ووتك 560ص 1التشنيف جـ

- كافة تعمل عمل الواقع نحو قلما وطالما أو النصب والرفع وهي المتصلة بأن وأخواتها نحو قوله ائدةزعمرو، وتكون 
إما عوضا أما أنت منطلقا : وغير الكافية.لجر وهي المتصلة برباأو 171النساء اآلية ] ه واحدللَّه ِإلَا ِإنَّما[: -تعالى

  .303ص 1مغنى اللبيب ج -329أنظر الجني الداني ص. انطلقت، أو غيره نحو شأن ما بين زيد وعمرو
 1م لآلمدي جـاإلحكا -  296ص 1المحصول ج -143ص 1البرهان للجويني ج -  223ص 1التلخيص ج(أنظر   (5)
 1فواتح الرحموت جـ - 290ص 2البحر المحيط ج - 299ص 1نهاية السول جـ - 249ص 1بهاج جـاإل -  55ص
 210ص 1حاشية البناني على شرح المحلى جـ - 93ص 2الغيث الهامع ج - 561ص  1تشنيف المسامع ج -  244ص

  ).247ص 2لسيوطي جـاإلتقان ل-224األزهية ص -308الجني الداني ص  -144تسهيل الفوائد ص
...) هذا الحرف يتنوع بمعناه، فيرد والمراد به إفادة ابتداء الغاية وهذا أظهر معانيه(وهذا ما رجحه الجويني حيث قال   (6)

  .223ص 1التلخيص جـ
  .العموم) جـ(و) ب(في وخطأ  ووه) العمول(األصل في النسخة   (7)
  .224ص 1التلخيص جـ) يعني ما جاءني أحد ا جاءني من أحد،م: وقد ترد زائدة نحو قولك( لجوينياوقال   (8)
التقريب واإلرشاد  -58ص 1اإلحكام ج -143ص 1البرهان ج -222ص 1التلخيص ج(في ) َمن(أنظر تفصيل معاني   (9)
  ).327ص 1ج مغنى اللبيب -100األزهية ص -76الكافية في الجدل ص -211ص1العدة في أصول الفقه ج -411ص 1ج

 - 49طه اآلية) من ربكُما يا موسىفَ(مثل  ستفهاميةاو ،123النساء اآلية ) ن يعمْل سوًء يجز بِهم( لشرطيةال َمن مثا  (10)
 وتكون موصوفة نحو مورث. 18لحج اآليةا] لَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في اَألرضَِأ[نحو  وصولةمو

  ).317ص 1مغنى اللبيب جـ - وبعدما  100أنظر األزهية ص(بمن تعجب لك، 
  في األصل الوضع مخصص بالعقالء، فإن استعمل في غيرهم كان تجوز -يقصد من-هذه الحروف ( لجوينياال ق  (11)

  .223ص 1التلخيص جـ) ثوب أو دابة: (م يحسن من المخاطبة أن يقوللمن عندك؟ : فإن قلت مستفهما 
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 )2(]وال التصديق السليب,اإلجيايب ال التصور [ب التصديق للط: )1("هل" :والعشرون اخلامس
  . )6(للمعية : وقيل )5(للترتيب : وقيل,  )4(جلمعاطلق مل:  )3(الواو:  والعشرون السادس

  :وقيلللقدر املشترك  :وقيل.  )9(الفعلوجماز يف , يف القول املخصوص  )8()أ م ر حقيقة: ()7(األمر
                                                                                                                                            

  
  
 .349ص 2مغنى اللبيب ج -  139ص 4شرح المفصل للخوارزمي، ج -341الجني الداني ص(في ) هل(أنظر معاني   (1) 

 .مع تصحيح هذه الجملة ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (2)
 - 223ص 1التلخيص جـ - 371ص 1البرهان للجويني جـ -  32ص 1المعتمد جـ(في ) الواو(أنظر تفصيل معاني   (3)

 1شرح المنهاج جـ - 338ص 1اإلبهاج جـ 430ص 1جـ رفع الحاجب- 64ص 1اإلحكام جـ -297ص 1حصول جالم

شرح  - 129ص 2ير جـحبالتقرير والت - 200ص 1أصول السرخسي جـ - 295ص 1نهاية السول جـ- 270ص

لكوكب شرح ا - 253ص 2البحر المحيط جـ - 109ص 2كشف األسرار جـ -  317المسودة ص- 99تنقيح الفصول ص

 ) 354ص 2مغنى اللبيب جـ - 231األزهية ص - 158الجني الداني ص  - 252ص 2اإلتقان ج -  229ص 1المنير ج
للجمع المطلق ال لترتيب وال : الواو: (تبع المصنف ابن الحاجب في هذا الموضوع فقد قال ابن الحاجب  (4)

 .432-430ص 1جـ رفع الحاجب) معية عند المحققين لنا النقل عن األئمة أنها كذلك

ومن زعم من الفقهاء (يف وقد ذهب إلى هذا قبله الجويني حيث قال ضعالتي تفيد الت) قبل(عبر المصنف بصيغة  -5

وقيل للترتيب (وقال المصنف في رفع الحاجب . 227ص 1التلخيص جـ) أنه يقتضي الترتيب فهو جيد عن حقيقة معناه

وفصحاء العرب الذين يحتج بكالمهم ).  فعي نفسه وهو من أئمة اللغةوهو الذي اشتهر عند الشافعية ونقل عن الشا

 .432-431ص 1جـ) وعن قطرب والريمي والفراء وثعلب وأبي عمر الزاهد وهشام
 2التقرير والتجبير جـ 201 -200ص في أصوله أنظر قول السرخسي (وهذا قول الحنفية والمشهور عندهم   (6)

ولنا النقل عن األئمة، أئمة اللغة أنها كذلك فقد نص عليه سيبويه في سبعة (حاجب وقال ابن السبكي في رفع ال).29ص

عشر موضعا من كتابه، وقال الفارسي أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيان وقد أصاب لما 

بصرييهم إجماع النحاة  السهيلي من ما ذكره السيرافي والفارسي و(وقال الزركشي  .432ص 1جـ) نقلناه أنفا

 .571ص 1تشنيف المسامع جـ) ال ترتب غير صحيح) الواو(على أن  وكوفييهم
يعتبر األمر والنهي من األبواب المهمة في أصول الفقه، ألنها مدار التكليف وقد اهتم بها علماء األصول كثيرا وبينوا   (7)

فيه ه األصليون أصال من األصول، وتسببوا إلى إقامة المقصود ا عدعلم وفقك اهللا أن هذا الباب ممإ( :الجوينيأهميتها، قال 

فأحق ما يبدأ به في البيان، األمر النهي، ألن معظم االبتداء بهما، وبهما (وقال السرخسي . 376ص 1التلخيص جـ...) باألدلة

بدأ به السرخسي هو باب  وقد كان أول باب. 11ص 1أصول السرخسي جـ) تتم معرفة األحكام ويتميز الحالل من الحرام

 - 269ص 3البن حزم ج اإلحكام 376ص 1التلخيص ج -12اللمع ص -181ص 1المعتمد ج(أنظر مباحث األمر في  .األمر

 رفع الحاجب-126شرح تنقيح الفصول ص 138ص 1الواضح البن عقيل ج -411ص 1المستصفى ج -203ص 1البرهان ج

 .103ص -الحدود في األصول  -125ص تقريب الوصول 238ص 1شرح المنهاج ج - 8ص 1اإلبهاج ج - 485ص 2ج
 مع تصحيح.ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (8)
  القول(وقد عرف الباقالني األمر بأنه ) أنظر المصادر السابقة(وهو قول األكثرين من العلماء وهو مذهب الجمهور  (9)

  أنظر البرهان (األشعري ووالغزالي  الجوينيالعلماء منهم  وقد ارتضاه جمهور) المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به 

  ).136شرح تنقيح الفصول ص - 98روضة الناظر ص -296ص1المحصول ج -411ص 1المستصفى ج -203ص1ج
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مدلول  كف وحدة اقتضاء فعل غري. )4(والشيء ,)3(والصفة, )2(وبني الشأن. )1(بينهمامشترك 
املعتزلة وأبو  واعتربت ،يعتربان :وقيل ,استعالءوال يعترب فيه علو وال  .)6(كف)5(]غريب[عليه 

ن باو ، اآلمديو, اإلمام و,  )9(أبو احلسنيو )8(العلو السمعاينو )7(ابن الصباغو الشريازي إسحاق

  , )10( عالءالستا احلاجب

                                                                                                                                            
 
ونسبه  486ص 1جـ) وقيل مشترك بين القول والفعل وهو رأي طوائف(قال المصنف في رفع الحاجب  -1

، وقد يكون متواطئا وهو موضوع )297ص 1أنظر المحصول جـ(قهاء الرازي في المحصول إلى بعض الف

 ).357ص 1أنظر اإلحكام جـ(للقدر المشترك بين القول والفعل، وهو رأي اآلمدي 
، أي شأننا 40النحل اآلية) إنما قولنا لشيء إذا أردناه(مشترك بين قول مخصوص والفعل والشأن ومثاله   (2)

 )486ص 1رفع الحاجب جـ. (وطريقنا
 ).نفس المرجع. (مثال المشترك والصفة، ألمر ما يسود من سيود أي بصفة  (3)

مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن والطريق وبين القول (قال أبو الحسين في المعتمد   (4)

 .182ص 1المعتمد جـ) المخصوص
 .و في الشروح )جـ(و )ب(غير مثبتة ال في الهامش وال في المتن موجودة في ) غيرب(كلمة   (5)

حد األمر اقتضاء فعل غير كف، على جهة (هذا تعريف األمر، وهو قريب من تعريف ابن الحاجب الذي قال  -6

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوا وال (وقال المصنف معقبا على هذا التعريف  )489ص 1االستعالء، رفع الحاجب جـ

 )مدلول عليه غير كف(ولذلك قال . 490ص 1نفس المرجع جـ) استعالء، وقالوا مجرد الطلب أمر، هو المختار
هـ، له مصنفات منها كتاب 477هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر من بغداد تـ : ابن الصباغ  (7 )

 3أنظر ترجمته في طبقات الشافعية جـ(الكامل في الخالف بين الحنفية والشافعية، العمدة في أصول الفقه، كفاية 

 ).60طبقات الشافعية للحسيني ص - 32ص
 -  49ص 1أنظر المعتمد جـ(قول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم مقامه : لقد عرف أكثر المعتزلة األمر بأنه )8( 

 - 49ص 1قواطع األدلة جـ - 17التبصرة ص - 140ص 2اإلحكام لآلمدي جـ - 306ص 1المحصول جـ

 .489ص 2لحاجب جـرفع ا - 6ص 2اإلبهاج جـ - 7اللمع ص

أحد أئمة المعتزلة، له مؤلفات منها . هـ436محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري تـ : أبو الحسين البصري -9

 ).482ص 1الوفيات جـ - 100ص 3أنظر تاريخ بغداد جـ(تصفح األدلة، شرح األصول الخمسة، كتاب في اإلمامة، 

ووافقه  ) 49ص 1المعتمد ج(الفعل بالقول على سبيل االستعالء،  طلب: عرف أبو الحسين البصري األمر بأنه -10

  40والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص)  307ص 1ج(على اعتبار االستعالء في األمر اإلمام الرازي في المحصول 

 1وأبو الخطاب في التمهيد ج - 362ص 1واآلمدي في اإلحكام ج 153واإلشارة ص 52والباجي في الحدود ص

وابن  - 98وابن قدامة في الروضة ص - 489ص 2ـوابن الحاجب في مختصر بشرح ابن السبكي ج -  203ص

وقد يظهر أنه ال فرق بين االستعالء والعلو،  .227ص 1ـبرهان في األوسط نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ج

 لصوت، وإظهار الترفع، أي بجعل اآلمرإن االستعالء هيئة األمر نحو رفع ا(إال أن علماء األصول فرقوا بينهما بقولهم 

شرح تنقيح  أنظر )كاألب مع ابنه، والسلطان مع رعيته، والسيد مع عبده اآلمر نفسه عاليا بكبرياء، والعلو هيئة

  .8ص 2نهاية السول جـ -137الفصول ص
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واألمر غري اإلرادة  .بديهي )3(والطلب. بلالداللة باللفظ على الط ةرادإ )2( وابنه )1(علي أبوواعترب 
 ,خالشيعن  5واملنفي؟  4 ]ختصه[القائلون بالنفسي اختلفوا هل لألمر صيغة  :لة أمس .خالفا للمعتزلة

 ,واإلباحة ,والندب, للوجوبرد وت.  )7(افعل :صيغةلالشتراك واخلالف يف  :وقيل للوقف  )6( ]وقيل[
 8]سخريالت[و,مواإلكرا, واالمتنان ,رواإلنذا, واإلرشاد ,بوالتأدي ,نذواإل ,االمتثال وإرادة والتهديد

 والتعجب, والتفويض,واإلنعام,رباخلو,واالحتقار,والتمين,والدعاء ,والتسوية, واإلهانة, والتكوين والتعجيز
    11عقال أو,  10أو شرعا)ب9(/ لغة )9(حقيقة يف الوجوب :واجلمهور.واالعتبار ,واملشورة,والتكذيب

                                                                                                                                            
طائفة الجبائية، له  هـ من أئمة المعتزلة وإليه تنسب303هو محمد بن عبد الوهاب بن سالم الجبائي تـ :عليأبو  -1

 )183الفرق بين الفرق ص - 298ص 3أنظر ترجمته في وفيات األعيان جـ(آراء في علم الكالم والعقائد وأصول الفقه 
 .ترجمتهسبقت  الجبائي أبو هاشم -)2(

على األمر، وقال ذهب إلى هذا الرأي أبوعلي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين إلى اعتبار إرادة الداللة بها  -3

واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب، فال بد من مميز بينهما، وال ....ال تكون صيغة التهديد

 70-43ص 1أنظر المعتمد للبصري جـ) مميز سوى اإلرادة

  ).جـ(و) ب(موجودة في , مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  -4 

  النفي) جـ(و ) ب(خة في النس -5

 .مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  -6

أنظر تفصيل هذه المعاني واألمثلة عليها في المعتمد (ترد صيغة افعل لستة وعشرون معنى أحصاها المصنف  -7

- 357ص 2ج اإلحكام -132المنخول ص -14ص 1أصول السرخسي ج-417 ص1المستصفى ج-49ص 1ج

البحر  -13ص 2نهاية السول جـ -107ص 1كشف األسرار ج -498ص 2الحاجب ج رفع-16ص 2اإلبهاج ج

   -  17ص 2شرح الكوكب المنير ج -97إرشاد الفحول ص -372ص 1الرحموت ج فواتح 357ص 2ج طالمحي

  . مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  -8

 1قال أم شرعا أم لغة ذكر الباقالني في التقريب جـلقد اختلف القائلون بأن األمر للوجوب ومجاز في غيره هل ذلك ع -9

ابن حزم واختاره الشيرازي ونقله الجويني وكذلك  ذهب إلى أنه حقيقة في الوجوب باقتضاء اللغة. هذه المسألة 231ص

 من حزباإلحكام ال -13أنظر اللمع ص(عن الشافعي، وظاهر كالم اآلمدي وهو رأي المحلي وابن نجيم وابن عبد الشكور 

  )219ص 1شرح المحلي مع حاشية البناني جـ - 377ص 1البرهان إلمام الحرمين جـ - 263ص 1جـ

ء اإليجاب ال اعلم أرشدك اهللا أن األوامر المقيدة باقتضا(أي اقتضاء الوضع الشرع واختاره إمام الحرمين حيث قال  -10

امتثال هللا  ة أو من اإلمام القائم على الناس فامتثالنا ألوامرهيتعين امتثالها إال بأمر اهللا، وإذا اتصل بنا أمر من صاحب الشريع

) توسعا فدلتك هذه الجملة على أن الممتثل على الوجوب أمر اهللا عز وجل، وإذا أطلق ذلك في غيره كان ....-تعالى-

  284ص 1التلخيص جـ

  )367ص 2المحيط جـ انظر البحر(يقتضي الوجوب باقتضاء العقل قاله القيرواني في المستوعب  أنه -11
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  مشتركة: وقيل,  )4(املشترك بينهما )3( ]للقدر[ :)2(املاتريدي وقال ،)1(الندب يف :وقيل ،مذاهب
وقيل  )7(مشتركة فيهما، ويف اإلباحة :، وقيل)6(اميهف القاضي والغزايل واآلمديوتوقف , )5(بينهما

 -تعاىل- أمر اهللا  :)10(األريوقال  )9(إلرادة االمتثال :عبد اجلبارقال ,  )8(يف الثالثة والتهديد: 
  مشترك بني اخلمسة : وقيل , )12(للندب )11( ]دأاملبت[ - صلى اهللا عليه وسلم -للوجوب، وأمر النيب

                                                 
ونقل هذا الرأي . 500ص 2جـ) وقال أبو هاشم في الندب،  والقول بالندب مذهب محقق(قال المصنف في رفع الحاجب  - 1

المستصفى - 229ص 1أنظر العدة جـ(الغزالي واآلمدي عن الشافعي، ونسبه السرخسي إلى المالكية وهو قول أكثر المعتزلة 

 ).15المسودة ص - 16ص 1أصول السرخسي جـ -  367ص 1مدي جـاإلحكام لآل - 426ص 1جـ

إمام في علم الكالم وحجة في الدين له مصنفات منها كتاب . هـ33وهو محمد بن محمد أبو منصور تـ: الماتوريدي -2

  ).95صتاج التراجم -195أنظر ترجمته القواعد البهية ص(التوحيد والمقاالت، بيان وهو المعتزلة الجدل في أصول الفقه
  مثبتة في الهامش) أ(و من متن ) جـ(و ) ب(ساقطة من  - 3
 1أنظر اإلحكام لآلمدي جـ(أي حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب فهو الطلب فيكون متواطئا - 4

 .500ص 2رفع الحاجب جـ -  22ص 2اإلبهاج جـ - 130ص 1نهاية السول جـ - 370ص

  501ص 2جـ) ترك بين الوجوب والندب باالشتراك اللفظي وحي عن الشافعيمش(قال المصنف في رفع الحاجب  -5

أصول السرخسي  - 426ص 1نظر المستصفى جـأ(ونسب هذا القول إلى المرتضى من الشيعة  41ص 2اإلبهاج جـ

 ).23ص 2اإلبهاج جـ - 15ص 1جـ

تراك اللفظي، لكنا ال ندري ما هو واقع في هو حقيقة إما في الوجوب، وإما في الندب، وإما فيهما جميعا باالش(قالوا  -6

األقسام الثالثة، وحكي صفي الدين الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط، أو 

 1المحصول جـ -423ص 1المستصفى جـ -157ص 1أنظر البرهان جـ) الندب فقط، أو فيهما باالشتراك اللفظي

وقال األشعري والقاضي (وقال في رفع الحاجب . 596ص 2تشنيف المسامع جـ - 268ص 2حيط جـالبحر الم-306ص

بالوقف فيهما، بمعنى أن الصيغة مترددة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقط أو الندب أو فيهما باالشتراك اللفظي لكننا ال 

  .501ص 2رفع الحاجب جـ) يب يدل عليهندري ما هو وهذا هو اختيار الغزالي واآلمدي وكالم القاضي في التقر

 1الغيث الهامع جـ - 501ص 1رفع الحاجب جـ - 16ص 2أنظر اإلبهاج جـ(لم ينسب هذا القول إلى أحد -7

. 596ص 2التشنيف جـ) واختلف القائلون به هل هو من االشتراك اللفظي أو المعنوي(، وقال الزركشي 215ص

 .316ص 1شرح  المنهاج جـ) وب والندب واإلباحة اشتراكا لفظيامشترك في الثالثة الوج(وقال األصفهاني 

 .501ص 2به المصنف في رفع الحاجب إلى الشيعة جـنسهو مشترك في الثالثة والتهديد، -8

قال القاضي عبد الجبار األمر حقيقة في إرادة االمتثال فقط، والوجوب وغيره يستفاد من القرائن، وعزاه السمعاني -9

 ) 37ص 1قواطع األدلة جـ - 201ص 2رفع الحاجب جـ - 51ص 1ظر المعتمد جـأن(البن هاشم 

هـ، شيخ المالكية في العراق، له 375محمد بن عبد اهللا بن محمد أبو بكر التميمي األبهري تـ:األبهري  -10

الديباج . (تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها، الرد على المزني إجماع أهل المدينة، األصول

  ).315شجرة النور الزكية ص - 267ص 1المذهب جـ

  .المبتدأ وهو الصحيح وكذلك في الشروح) جـ(و) ب(أصل النسخة المبتدل وفي  في 11-
  للوجوب، وأمر نبيه -تعالى-قال أبو بكر األبهري من المالكية في أحد قوليه أمر اهللا (قال المصنف في رفع الحاجب  -12

إن النقل اختلف (وقال المازري . 501ص 2جـ) للندب إال أن يكون بيانا مجمال، أو ما في معناه -لمصلى اهللا عليه و س-  
  196إيضاح المحصول ص  )عن األبهري، فروى عنه هذا وروى عنه أنه للندب مطلقا
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:  وإمام احلرمني،  للشيخ أيب حامدواملختار وفاقا , )2(ني األحكام اخلمسةب: وقيل , )1(األول
ويف وجوب اعتقاد الوجوب .  )4(الفعل 3حقيقة يف الطلب اجلازم، فإن صدر من الشارع أوجب

وقال ،  )7(فلإلباحة,  )6(أو استئذان :اإلمامقال ؛  )5(فإن ورد بعد حظر .قبل البحث خالف العام
  أما النهي.  )9(احلرمني إمام، وتوقف )8(جوبولل:  اإلمامو, السمعاينو, ريازيالشو, أبو الطيب

                                                                                                                                            
 ).63ص 2ذكره الغزالي في المستصفى جـ(أي بين الوجوب والندب واإلباحة واإلرشاد والتهديد  -1

  .1ص 1ذكره الرازي في المحصول جـ(بين الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والتحريم أي   (2)
 أوجب  257ص1وفي الغيث الهامع جـ وجب) جـ(و ) ب(النسخة في  -3
سفراييني، وإمام الحرمين إن موضوعها الطلب الجازم وحصر المأمور على الفعل، قال الشيخ أبو حامد اإل(قال المصنف -4

وجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد، الوجوب بهذا التركيب بين اللغة والشرع، وهذا ما وأما ثبوت ال

ونحن نقول جزم الطلب لغوي، ثم هو إن ورد على لسان من له اإليجاب وهو ... تختاره، ال يبعد أن يكون هو رأي الشافعي

اعتمد المصنف (قال الزركشي ) 24ص 2اإلبهاج جـ -  502ص 2رفع الحاجب جـ. (يمةضمالشارع، أفاد الوجوب بهذه ال

ح به الشيخ أبو حامد اإلسفراييني في هذا النقل المازري فإنه قال في شرح البرهان، هذا الذي اختاره إمام الحرمين صر

  .599ص 2تشنيف المسامع جـ...) وسبقه إلى اختياره

 -  187ص 1البرهان جـ - 38التبصرة ص - 14مع صالل - 75ص 1المعتمد جـ(أنظر تفصيل هذه المسألة في  -5

مختصر ابن  - 360ص 2اإلحكام جـ - 97ص 1المحصول جـ - 435ص 1المستصفى جـ - 285ص 1التلخيص جـ

 1كشف األسرار جـ - 506ص 2رفع الحاجب جـ - 26ص 2اإلبهاج جـ - 91ص 2الحاجب بشرح العضد جـ

 378ص  2البحر المحيط جـ - 35ص  2نهاية السول جـ - 14المسودة ص - 139تنقيح الفصول ص شرح -130ص

 ).56ص 3شرخ الكوكب المنير جـ -

" اللهم صلي على محمد: " كيف نصلي عليك ؟ قال قولوا: "ذكر ورود األمر بعد االستئذان الرازي ومثله بقول الصحابة -6

 .96ص 2انظر المحصول جـ

سفراييني والشيرازي وابن السمعاني والمجد ابن تيمية وجمهور ي واإلذهب إلى هذا الرأي اإلمام الشافعي وابن التلمسان -7

نظر المصادر أ. (الحنابلة والحنفية والمالكية ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، ونسبه ابن برهان إلى الفقهاء والمتكلمين

 ).السابقة

صدر الشريعة من الحنفية والباجي ومتقدمي  وكذلك قاله البيضاوي ونقله المازري عن أبي حامد اإلسفراييني وهو رأي -8

 المحصول 19ص 1أصول السرخسي جـ - 82ص 1أنظر المعتمد جـ. (أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي والمعتزلة

البحر  - 367ص 1اإلحكام لآلمدي جـ -  425ص 1المستصفى جـ -  139شرح تنقيح الفصول ص. 67ص 2جـ

 ).329ص 1شرح المنهاج األصفهاني جـ - 601ص 2تشنيف المسامع جـ - 236ص 1المحيط جـ
فأما الذي نختاره فهو أن األمر بعد سبق الحظر كاألمر من غير سبقه وإن فرضنا الكالم في (إمام الحرمين  قال -9

العبارة فهي الحظر كهي من غير حظر سبق، وقد فرط من أصلنا المصير إلى الوقف، وما نحن عليه في صورة التنازع 

وتوقف إمام الحرمين كذلك في البرهان  .287ص 1التلخيص جـ) ي صورة اإلطالق من غير تقدم حظركما ارتضيناه ف

  ).369ص 1جـ(واآلمدي في اإلحكام  131والغزالي في المنخول ص) 264ص 1جـ(
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إلسقاط  :وقيل )3(للكراهة :وقيل )2(لإلباحة: ، وقيل  )1(للتحرمي فاجلمهوربعد الوجوب 
  . )5(هعلى وقف احلرمني وإمام )4(الوجوب

       )8(مدلوله: وقيل ،ضروريةواملرة  )7( وال مرة األمر لطلب املاهية ال لتكرار :لةأسـم
:       وقيل ,)11(ةصف وأ , شرطبإن علق  :وقيل,  )10(مطلقا للتكرار : )9(القزويينو األستاذوقال 

                                                 
 2المحصول جـ -130المنخول ص -188ص 1رهان جـبال -15اللمع ص -262ص 1أنظر العدة جـ  (1)

 2نهاية السول جـ - 45ص 2اإلبهاج جـ - 95ص 2جـ رفع الحاجب -140ص تنقيح الفصول شرح -43ص

حاشية  -235ص 1الغيث الهامع جـ -64ص 3شرح الكوكب المنير جـ -383ص 2البحر المحيط جـ -35ص

 ).222ص 1البناني جـ
نهاية السول  - 45ص 2اإلبهاج جـ - 140أنظر شرح تنقيح الفصول ص(لم ينسب هذا القول إلى أحد   (2)

 ).65ص 3شرح الكوكب المنير جـ - 219التمهيد لألسنوي ص - 35ص 2جـ
 .262ص 1العدة جـ - 75أنظر المسودة ص(ينسب هذا القول إلى أبي يعلى من الحنابلة   (3)
ال يقتضي التحريم وال التنزيه بل يقتضي اإلسقاط لما أوجبه (وهو رأي ابن عقيل من الحنابلة حيث قال   (4)

 .222ص 1حاشية البناني جـ - 75صالمسودة ) األمر
 1البرهان جـ) أما أنا فأصحب ذيل الوقف، كما قدمته في صيغة األمر بعد الحظر(قال إمام الحرمين   (5)

 .188ص
صيغة األمر بمجردها ال تدل على التكرار وال على : " هذه عبارة ابن الحاجب في المختصر حيث قال  (7)

 ..509ص 2اجب جـرفع الح) المرة وهو مختار اإلمام
إنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة ثم ال يمكن إدخال (قال المصنف في رفع الحاجب   (8)

الماهية في الوجود بأقل من مرة، فوقعت المرة ضرورية وأراه رأي أكثر أصحابنا واختاره اإلمام وأتباعه 

 .510ص 2جـ) واآلمدي
هـ من شيوخه الباقالني 414لحسن بن محمد الطبري المعروف بالقزويني تـد بن اوهو محم: القزويني (9)

أنظر ترجمته في طبقات الشافعية . (واإلسفراييني ومن تالمذته الشيرازي، من مصنفاته اللمع، تجريد التجويد

 )130ص فقهاءطبقات ال - 313ص 5للسبكي جـ
وغيرهما من أئمتنا للتكرار مدة العمر مع اإلمكان،  قال األستاذ والشيخ أبو حامد القزويني(قال المصنف   (10)

والبد من قيد اإلمكان لتخرج أزمنة ضروريات باإلنسان، وقد ذكره أبو إسحاق والشيرازي وإمام الحرمين وابن 

 .511-510ص 2أنظر رفع الحاجب جـ) الصباغ واآلمدي وغيرهم
النسخ التي رأيتها إال أنها مثبتة في شرح المحلي هذه العبارة غير موجودة في كل ) إن علق شرط أو صفة(  (11)

  . عن شرح هذا القول) إن علق شرط أوصفة(وكل الشراح يقولون . بعد مدلوله

 2الغيث الهامع جـ - 605ص 2تشنيف المسامع جـ -  223ص 1ي جـنأنظر شرح المحلي مع حاشية البنا(

 قُارِالسو) (وارهاطَا فًَبنُج متُنْكٌ نِإو(مثل ومعناه أن األمر إذا علق شرطا أو صفة اقتضى التكرار  96ص

وطَاقْفَ ةٌقَارِالسواآلمدي إلى أنه ال يقتضي التكرار في المعلق،  وذهب ابن الحاجب ، وإن كان مطلقا لم يقتضى)واع

- 361ص 1اإلحكام جـ -  510ص 2أنظر رفع الحاجب جـ. (وقال البيضاوي ال يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا

  ).53ص 2اإلبهاج جـ - 239ص 1المنهاج جـ شرح
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,  )5(مشترك :وقيل,  )4(أو العزم,  )3(للفور : ، وقيل خالفا لقوم,  )2(وال لفوره )1(بالوقف
  . )8(ومن وقف,  )7(خالفا ملن منع,  )6(واملبادر ممتثل

   ، وقال )10(األول يستلزم القضاء )9(األمر :اجلبارعبد و ,الشريازيو ,الرازي :لةأمس
                                                                                                                                            

 
ية بمعنى أنه محتمل للمرة ومحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، فبكر وجماعة الواق يوهو رأي أب (1)

 39ص 1التقريب جـ -511ص 1أنظر رفع الحاجب جـ) ريبقومحتمل للتكرار في جميع األوقات كما صرح به في الت

إال أن الجويني قال بالوقف في الزيادة  )252التمهيد ص(ونسب األسنوي الوقف إلى الجويني  .299ص 1التلخيص جـ

: فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النفي واإلثبات مرة ؟ قلنا  فإن قيل(على الواحدة حيث قال 

ا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته، وأن. الصيغة المطلقة تقتضي االمتثال، والمرة الواحدة ال يد منها

 .229ص 1البرهان جـ) والقول في ذلك يتوقف على قرينه
  .لفور) جـ(و) ب(أصل النسخة و ال لفوره وفي في   (2)

صول، وينسب هذا القول لإلمام الشافعي وأصحابه، وهو األليق بتعريفاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في األ

 .168ص 1أنظر البرهان جـ
أنظر أصول السرخسي (وينسب هذا القول إلى الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية منهم الصيرفي والمروزي   (3)

 .22المسودة ص - 13شرح تنقيح الفصول ص - 113ص 2المحصول جـ - 28ص 1جـ
 .83ص 2أنظر المختصر بشرح العضد جـ) ر وإما العزموقال القاضي إما الفو(هذه العبارة ابن حاجب حيث قال   (4)
ومفهوم هذا أنه إذا أجري على أسلوبه في الوقف كان (قال المصنف في رفع الحاجب  .أي مشترك بين التكرار والمرة  (5)

ين متوقفا في المرة أيضا وهو صحيح بمعنى أنه ال يدري أنه هل هو موضوع للمرة أو للتكرار أو بمعنى أنه مشترك ب

المرة والتكرار ؟ فهذا ما ذكره اإلمام في المحصول، وهو مع ذلك يقول فعل المرة متفق عليه إذ هي ثابتة سواء كان 

 .512ص 2جـ )الوضع لها بمفردها أم للتكرار البت هي بعضه،
على الفور أو على   سواء فعله تثلهذا مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية حيث اعتبروا المبادرة لفعل األمر مم  (6)

كشف األسرار  - 26ص 1أصول السرخسي جـ -  232ص 1البرهان جـ - 382ص 1أنظر التلخيص جـ(التراخي 

 .114ص 2المحصول جـ - 254ص 1جـ
رضي اهللا -وكثير ما يطلقه القاضي (فهؤالء يرون أن األمر للتراخي وبه عبر البزدوي والسرخسي قال إمام الحرمين   (7)

 .254ص 1أصول البزدوي جـ - 26ص 1أصول السرخسي جـ -  323ص 1أنظر التلخيص جـ) اتهفي مصنف -عنه
 1أنظر التلخيص جـ). وذهب طائفة من الواقفة إلى التوقف في هذا الباب في الفور والتراخي(قال الجويني   (8)

 .511ص 2رفع الحاجب جـ - 59ص 1اإلبهاج جـ - 324-323ص
 .وهو األصحال توجد الواو ) جـ(و) ب(ي أصل النسخة و األمر و ففي   (9)

مضمون هذه المسألة هو إذ أمر الشارع بالفعل في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل، فهل يجب القضاء بأمر جديد   (10)

قول الرازي والشيرازي وعبد الجبار بأن األمر األول يستلزم : األول : ابتداء أم يجب باألمر السابق ؟ في هذا قوالن

أخرجه البخاري ومسلم، ) من قام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها( -صلى اهللا عليه وسلم-ء واستدلوا بقوله القضا

ما نقله المصنف عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (وقال الزركشي . دليل على أن األمر األول باق عليه) إذا ذكرها(وقوله 

مذهب األكثرين وهو القول بأن القضاء يكون بأمر جديد، ألنه فات :  الثاني )سهوا، فإنه صحح في اللمع قول األكثرين

  أنظر( جديد أمر) فليصلها( -والحديث حجة لنا ألنه قوله صلى اهللا عليه وسلم األمر بفوات الوقت فيفوت الوجوب
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األمر  ، وأنّ )1( باملأمور به يستلزم اإلجزاء  )أ10(/، واألصح أن اإلتيان القضاء بأمر جديد :األكثر
 تدخل املأموروأن النيابة ,  )3( ، وإن األمر بلفظ يتناوله داخل فيه )2(به اليس أمر, باألمر بالشيء 

  .)6( )5( عإال ملان) 4( ]به[
وعن ,  )8(األمر النفسي بشيء معني ي عن ضده الوجودي  :القاضيو الشيخفال :  )7( لةأمس

  إمام احلرمني وقال ،  )11( واآلمدي,  واإلمام )10( احلسنيوأبو  اجلبار عبدوعليه , )9(يتضمنه :القاضي
                                                                                                                                            

 - 188ص 1البرهان ج -64التبصرة ص -293ص1العدة ج - 16اللمع ص -84ص 2المحصول ج134ص 1المعتمد جـ 

 402ص 2البحر المحيط ج -24المسودة ص -144شرح تنقيح الفصول ص  -363ص1اإلحكام ج -40ص 2ستصفى جالم

 ).106إرشاد الفحول ص
 .أنظر المصادر السابقة  (1)
أنظر المحصول (صحح هذا الرأي الرازي وابن الحاجب والقرافي وابن عبد الشكور، وخالف في ذلك بعض الحنفية   (2)

 2المختصر بشرح العضد جـ - 148شرح تنقيح الفصول ص  - 367ص 1لآلمدي جـاإلحكام  - 31ص 2جـ

 ).81ص 1البحر المحيط جـ - 1344ص 3جـاألصول  نفائس - 273ص 1فواتح الرحموت جـ - 93ص
  .أنظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة. وهذا رأي المصنف وقع فيه الهندي الذي نسبه إلى األكثرين  (3)

 و ساقطة من متن هذه النسخة مثبتة في الهامش ) جـ(و ) ب(ال توجد في  -4
) ويجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من األفعال البدنية خالفا للمعتزلة(وهذا رأي الشافعية غذ قال اآلمدي   (5)

  .373ص 1اإلحكام جـ

 إال لمانع ) جـ(و ) ب( النسخةأصل النسخة لمانعا وفي  في -6
  .366ص  2-التقريب واإلرشاد  -411ص  1-التلخيص  - 97ص  1-المعتمد : ه المسألة فييل هذصأنظر تف - )7(

 81: ص 1المستصفى .94ص  1-أصول السرخسي  - 89التبصرة ص  ،17 :صاللمع  -179ص  1- البرهان 

رفع  - 76ص  2-د عضمختصر ابن الحاجب شرح ال - 375ص  1-اإلحكام الآلمدي  - 214: ص 2- المحصول

 1- نهاية السول  - 58: ص 1-اإلبهاج  - 44: المسودة ص  -  35: شرح تنقيح الفصول ص - 527: ص 2-  الحاجب

سالسل  - 416: ص  2ج طيحالبحر الم - 25: روضة الناظر ص  - 328: ص  2-كشف األسرار   - 105: ص

   97: ص  1ـوت جح الرحمتفوا - 101: إرشاد الفحول ص  - 51: ص  3ـشرح الكوكب المنير ج -  125: الذهب ص 

 .527: ص 2رفع الحاجب ج) عظيمة اإلشكال متشعبة األقوال (قال ابن الحاجب في شأن هذه المسألة 
قال شيخنا أبو الحسن والقاضي ومتابعوه نهي عن ضده وأطلب القاضي في نصرته (نف في رفع الحاجب صقال الم - )8(

 2التقريب واإلرشاد ج - 527: ص 2أنظر رفع الحاجب ج(رآن في التقريب، ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق الق

 ).413: ص 1التلخيص ج - 356: ص
هذا قول ثاني للقاضي الباقالني، الذي ذهب أي أنه ليس عينه ولكن يتضمنه وهذا نقل اآلمدي الذي أخذه عن إمام  -  )9(

 - 377: ص 1جـاإلحكام  -  179: ص -  1ـأنظر البرهان ج) الحرمين الذي قال أن القاضي مال إليه في آخر مصنفاته

  .528: ص 2ـرفع الحاجب ج

  ذهبت المعتزلة بأسرها إلى أن األمر بالشيء ليس بنهي عن ضده ال من حيث الحقيقة وال من (قال إمام الحرمين  -10

  .413: ص 1- التلخيص ...) حيث المعنى
 .223: ص 2 ـول جصالمح - 376: ص 1ـأنظر اإلحكام ج -11
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أما اللفظي فليس ,  )2(أمر الوجوب يتضمن فقط : ، وقيل يتضمنه ال ، و )1(عينه  ال :والغزايل
على : وقيل ,أمر بالضد : )5(]فقيل[ )4(النهي وأما .)3(عني النهي قطعا، وال يتضمنه على األصح

 معقوليةوال تتوقف  ,غايةعنيان الوجوديان اللذان بينهما املاألمران مها  :حقيقة[: لةأمس.)6(اخلالف
 ,متماثلني )8(غري أو, متعاقبنيواألمران غري  )7(.]والسواد ضكالبيا ؛خراآلمعقولية  على أحدمها

  . هبما معمول: قيل: معطوفغري  والثاين؛ التكراروال مانع من  ؛مبتماثلني املتعاقبانو  )9( ]ناغري[
  . )11( بالوقف :وقيل  )10( تأكيد :لوقي

                                                 
 1ـالتلخيص ج - 180ص  1ـج البرهان -81ص 1ـأنظر المستصفى ج ,كذلكذا اختيار ابن الحاجب وه - )1(

 .533: ص 2ـالحاجب ج رفع 419ص 
 .) 126: سالسل الذهب ص - 619: ص 2ـالمسامع ج فينأنظر تش( -هذا قول بعض المعتزلة  - )2(
 .أنظر المصادر السابقة - )3(
 .ابقة، أي هل النهي عن الشيء هو أمر بضده أم ال ؟ هذه المسألة عكس المسألة الس - )4(
 .ن مثبتة في الهامشتساقطة من الم فقيل - )5(
وأول ما (أنه بالضد وقال بهذا الباقالني في التقريب  :الثاني .أنه على الخالف السابق: األول  :رأيينهذه المسألة على  - )6(

 .317: ص 2ج...)عل، والقول تركه واجتنابه واالنصراف عنه بمعنى واحدهو القول المقتضي به ترك الف: يقال منه أن النهي

للخالف في كون األمر بالشيء نهي عن ضده، فالقائل بأنه ليس بنهي عن ضده، يكون استحقاق العقاب : فائدة(قال ابن الهمام 

 .364: ص 1 ر جـالتحريتسيير -63: ير صرالتح) عنده بترك المأمور به، وبفعل الضد حيث عنى أمرا ونهيا 
وكذلك في النسخ الكثيرة التي اطلعت عليها وال ) ـح(و) ب(العبارة مثبتة في الهامش، وال توجد في  هذه -  )7(

  .في نسخ الشروح المحققة التي رأيتها
 بغير ) جـ(و ) ب( في - 8
الغيث  -  623ص  2ـالمسامع ح نيفتش: منها .والشروح, وكذلك في النسخ األخرى, في أصل النسخة غيران - )9(

   ,لفظ غريان هنا إما تصحيفو. 227: ص 1ـحاشية البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع ح - 83: ص 2ـحالهامع 
الثاين غري ( أو ,جاء يف كتب الشروح و األصول ما بحس, أو خمتلفان ,و املعىن يف سياقه متغايران ,أو قياس مساعي ,أو حتريف
أي مثىن ؛ وجود هلا يف معاجم اللغة هبذا معىن وال. عند تناوله هلذه املسألة 404ص2ـيف اإلحكام جمدي كما ذكر اآل) األول
تاج العروس  -404ص4ـمعجم مقاييس اللغة ج -458ص2ـاملصباح املنري ج -311أنظر خمتار الصحاح ص.(غري
 1جـالعدة  -161: ص 1ـأنظر تفصيل هذه املسألة يف املعتمد حو)  1034ص 4 ـلسان العرب جم -331ص 1ـج
شرح  - 94: ص 2جـ دضخمتصر ابن احلاجب بشرح الع - 210: ص 2جـ ولصاحمل - 50: التبصرة ص - 278: ص

زوائد  -563: ص 2ـرفع احلاجب ح - 49: ص 2ـاية السول ح - 20: املسودة ص -  132: ول صصتنقيح الف
 -  393: ص 2ـح يطالبحر احمل - 362: ص 1ـتسيري التحرير ح - 227: ، التمهيد لألسنوي ص241: األصول ص

  ) 391: ص 1ـح الرمحوت حتفوا -  73: ص 3ـالكوكب املنري ح شرح 108: إرشاد الفحول ص
) عتزلةمرأي بعض أصحابنا، والجبائي، والقاضي عبد الجبار من ال وهوقيل بتأكيد و(قال المصنف في رفع الحاجب  -10

ازي واآلمدي رن تيمية وأبي عبد اهللا البصري وأكثر الشافعية والفخر الوذهب إلى هذا الرأي أيضا اب. 565: ص 2ـح

  ).أنظر المصادر السابقة.(والحنفية
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   الوقفف إالو, دم قُ يعادبرجح التأكيد إن ف )3(التأكيد:   وقيل ،)2(أرجح )1(التأسيس :املعطوف ويف
 )6(.مطلقا :قيل ، باملرةد مامل يقي وقضيته الدوام )5( . فّكُ :قولبال  ,اقتضاء الكف عن فعل )4( :النهي

 . )8(واالحتقار واليأس ,والتقليل ,العاقبةوبيان  )7( ]الدعاء[و دواإلرشا, والكراهة ,وترد صيغته للتحرمي
  ر،املخي ممجعا؛ كاحلراد ومتعد ,واحدوقد يكون عن  ,رمي ما يف األمرويف اإلرادة والتح

                                                                                                                                            
 حيطالم البحر 49: ص 2نهاية السول ح -51أنظر التبصرة ص (وهو رأي أبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري  -11

   ) 391: ص 1ح الرحموت حتفوا - 362: ص 1تسيير التحرير ح - 74:ص 3شرح الكوكب المنير ح - 392: ص 2ح
هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصال قبله، فتأسيس خبر من التأكيد، ألن حمل الكالم على اإلفادة (التأسيس  -1(

  32: التعريفات ص) خير من حمله على اإلعادة
 2ـأنظر التقريب ح) ء على أصول أحجامهموهذا رأي ابن الحاجب وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أنه الذي يجي - )2(

 .566: ص 2ـرفع الحاجب ح - 143: ص
وهذا كله إذا لم ) قال المصنف في رفع الحاجب حكاه عبد الوهاب ولم يفرق أبو بكر في التقريب بين حالة العطف وعدمها  - )3(

 .566: ص 2ـأنظر رفع الحاجب ح) الجانبين يترجح التأكيد فإن رجح التأكيد يعادي كما قدم األرجح وإال الوقف للتكافؤ من
التلخيص  - 294: ص 1ـشرح اللمع ح - 428: ص 2ـالعدة ح - 169: ص 1ـالمعتمد ح: أنظر مباحث النهي في - )4(
: ص 2ـول حصالمح - 136: المنخول ص - 24 :ص 2ـالمستصفى ح - 127 :ص 1ـالبرهان ح - 470: ص 1ـح

 5 :ص 3ـرفع الحاجب ح - 98 :ص 2ـد حضمختصر ابن الحاجب شرح الع - 396 :ص 1ـاإلحكام لآلمدي ح - 214
 -  67 :ص 2ـاإلبهاج ح - 73: المسودة ص - 278 :ص 1ـأصول السرخسي ح - 167 :صشرح تنقيح الفصول  -

 -  256: ص 1ـسرار حكشف األ - 245 :صزوائد األصول  - 290 :صالتمهيد لألسنوي  - 53: ص 2ـنهاية السول ح
 430 :ص 2ـالبحر المحيط ح - 31 :صروضة الناظر  - 67: زي صباالمغنى للج - 60: ص 1ـخسي حأصول السر

  ). 406 :ص 1ـح الرحموت حتفوا -  96 :ص 3ـشرح الكوكب المنير ح -  276 :ص 1ـتيسير التحرير ح -
فإذا قلنا حقيقة األمر  النواهي ضد األوامر،(هذا تعريف المصنف االصطالحي للنهي، وقد عرفه إمام الحرمين بقوله  -)5

فقضاء الطاعة بفعل المأمور به، فحقيقة النهي اقتضاء الطاعة بترك المنهي عنه، والنهي معنى في النفس ال يرجع إلى 
) النهي اقتضاء كف عن فعل على جهة االستعالء(وعرفه ابن الحاجب بقوله . 470: ص 1التلخيص ح...) العبارات كاألمر

: ص 2نهاية السول ح) القول الدال بالوضع على الترك(سنوي بقوله وعرفه األ. 5: ص 3كي حالمختصر بشرح ابن السب
 .278: ص 1المعتمد ح) النهي هو إرادة الترك بالقول ممن هو دونه(وقالت المعتزلة . 49

هان إلمام البر -  294: ص 1أنظر شرح اللمع ح. (وقال أن هذا الذي عليه اإلجماع يينيسفراقاله أبو حامد اإل - )6(
  ).171: شرح تنقيح ص - 167: ص 1الحرمين ح

 الدعا) ب(مشطوبة في المتن مثبتة في الهامش و في النسخة  -7
قوله تعالى  التحريمالذي هو صيغة النهي يرد لعدة معان باتفاق العلماء وقد ذكر المصنف سبعة، فمثال ) ال تفعل(ففعل  - )8(
قوله صلى اهللا عليه سلم  كراهة التحريم 130آل عمران )  تأكلوا الربا أضعافا مضاعفةال . (32اإلسراء  )وال تقربوا الزنا(
ره بيمينه كال يمسكن أحدكم ذ(قوله صلى اهللا عليه وسلم  كراهة التنزيهو. رواه البخاري)  ال يبع بعضكم على بيع بعض(

الحجر )  تمدن عينك إلى ما متعنا به أزوجا منهموال(كقوله تعالى التحقير وهذا التعريف للحنفية في الكراهة،  ).وهو يبول 
) اليوماالتعتذرو(كقوله تعالىاليأس . 169آل عمران )  وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا(بيان العاقبة . 88

قوله  :الدعاء. 101 المائدة )تسؤكميا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ( كقوله تعالى اإلرشاد . 7التحريم 
  .8آل عمران )  بناوربنا ال تزغ قل( تعالى 
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 وفرقا كالنعلني يي التحرمي  .، وال يفرق مجيعا كالزنا والسرقة  رتعانلبسان أو ي وكذا  )1(ومطلق
,  )4(معىن فيما عدا املعامالت مطلقا :وقيل, لغة  )ب10(/:وقيل )3( شرعا )2(للفساد  :الترتيه يف األظهر

أو الزم وفاقا لألكثر، ,)6( فيهحتمل رجوعه إىل أمر داخل اأو  :)5( بن عبد السالمقال . ن رجع إوفيها 
عند  )9( مل يفد كان خلارج كالوضوء مغصوب )8(، وإن )7(يف العبادات فقط :  لغزايل واإلماموقال ا

                                                                                                                                            
لقد سبق الكالم في األمر، وصورة هذه المسألة هل يعتبر في النهي إرادة الداللة باللفظ على الترك أم ال ؟ وهل صيغة  - )1(

ادر التي ذكرها في بداية الكالم النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما ؟ تفصيل هذه المسألة موجود في المص
 .نهيالعن مصادر الكالم عن 

هذه المسألة هل النهي عن الشيء يدل على فساده ؟ ذهب المصنف إلى أن التحريم وكذلك الكراهة التنزيهية  - )2(

  ) .سابقة أنظر المصادر ال(وهذا رأي ابن السمعاني وعزاه ألكثر أصحابه، وهو ظاهر المذهب الشافعي . يفيدان الفساد

وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة، وفي معامالت : معنى الفساد في العبادات(وقال القرافي 
 173: ول صصشرح تنقيح الف) عدم ترتيب أثارها عليها 

ي هل هذه الفساد ذهب أكثر العلماء كما قال ابن السمعاني إلى أن نهي التحريم والتنزيه للفساد، ولكن الخالف واقع ف - )3(
وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب، أولها، وبه قال الجمهور من ( شرعي أو لغوي أو غيره ؟ قال المصنف في شرح المختصر 

 وقيل الحاجبالمذاهب األربعة أنه يدل على الفساد، ثم اختلفوا فقال جمهورهم يدل شرعا ال لغة، واختاره المصنف أي ابن 
ويمكن أن يقال يقتضي الفساد من حيث المعنى ال من حيث اللفظ قال وذهب إلى هذا جماعة من : يالسمعانوقال ابن  ،لغة

واختاره من . ن أبي بكر وعبد الجباريوالقاضي, يعرأصحاب أبي حنيفة، ثالثها ال يدل عليه أصال وهو قول أبي الحسن األش
 25-24 :ص 3ـح حاجبرفع ال...) أصحابنا القفال الكبير وأبو جعفر السمعاني والغزالي

النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، ألن المنهي عنه بعينه ال (أورد هذا الرأي البيضاوي في المنهاج حيث قال  - )4(

يكون مأمورا به وفي المعامالت إذا رجع إلى نفس العقد، أو أمر داخل فيه، أو خارج الزم له كبيع الحصاة والمالقيح 

 345:ص 1صفهاني حالمنهاج بشرح األأنظر ...) . والربا
 660عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء ت : ابن عبد السالم هو - )5(

عيان أنظر ترجمته في وفيات األ.( له مصنفات منها القواعد الكبرى، والعقود اإلمام في أدلة األحكام، الفتاوى المصرية. ه 

 ).80 :ص 5ـللسبكي ح الشافعية،طبقات  287 :ص 1ـح
 ).ـح(و) ب(غير موجودة في  - )6(
  .30: ص 2ـالمستصفى ح - 306: ص 2ـول ححصأنظر الم - )7(

 فإن) جـ(و ) ب(النسخة  في -8
  .يفد ول) ـح(و) ب(لم يفيد وفي  النسخةأصل  في - )9(

  79: المسودة ص -307: ص 3ـبن حزم حاإلحكام ال - 180: ص 1ـأنظر رأي اإلمام أحمد في المعتمد ح -10

  انتفا) ب(في النسخة -11

  . 80: ص 1ـأصول السرخسي ح - 256: ص 1ـأنظر كشف األسرار ح -12
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ال  )12( حنيفة أبوو .فساد لدليلال)11(وإن انتفى, ولفظه حقيقة ,  )10(يفيد مطلقا :أمحدوقال . األكثر
   :وقيل. الصحةه يفيد صفلو واملنهي :قال ,يعرضففساده , مشروعاملنهي لعينه غري  فعم, يفيد مطلق

1(أوىل بالفساد  :وقيل ,القبولجزاء كنفي اإل ونفي ,الفسادالنفي دليل  :وقيل في عنه القبولإن ن(   
وغري املقصودة  )4(والصحيح دخول النادرة. )3(صرلفظ يستغرق الصاحل له من غري ح )2( : العام
    )11(واملعاين : قيل, )10( )9( لفاظاألمن عوارض  )8(العموم )7( ّ، وأن )6(وأنه قد يكون جمازا  )5(حتته

                                                 
المنهي عنه إما تمام الماهية أو : إذا اختصرت ما أسلفناه في المسألتين قلت( قال المصنف في رفع الحاجب  - )1(

أو خارج مفارق، واألوالن يفيدان الفساد عندنا، وعند أبي حنيفة لتمكن المفسدة من جوهر . جزؤها، أو الزم لها
إطالق النهي يقتضي الفساد بظاهره فيما أضيف إليه، وال يتصرف عنه، إال : الماهية، ثم علم أن الشافعي ومالكا يقوالن

لمفارق، وال ينصرف إلى ما أضيف يحمل معنى ا: المنفصل بصرف النهي إلى خارج مفارق، وأبو حنيفة يقول
 ).المسألتان هما النهي يقتضي الكف عن الفعل، ومسألة النهي يدل على الفساد . 45: ص 3ح).إليه

ص  3التلخيص ح -  26اللمع ص - 140ص  1العدة ح - 189ص  1أنظر مباحث العام ومسائلة في المعتمد ح -  )2(
 -  22: ص 2فى حصالمست - 128: ص 3اإلحكام البن حزم ح -  44: الحدود ص - 5: ص 3التقريب واإلرشاد ح -5

 -  194: روضة الناظر ص - 513: ص 1ول حصالمح - 125: ص 1أصول السرخسي ح -  138: المنخول ص
 80: ص 2اإلبهاج ح -  312: ص 2نهاية السول ح -  380 :ص 1اإلحكام لآلمدي ح -  38: شرح تنقيح الفصول ص

كشف األسرار  - 99: المغني للخبازي ص - 248: زوائد األصول ص - 351: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح -
 58: ص 3رفع الحاجب ح -99: ص 2د حضالمختصر بشرح الع -32: ص 1التوضيح شرح التنقيح ح -33: ص 1ح
إرشاد الفحول  -  255 :ص 1ح الرحموت حتفوا - 15 :ص 2التقرير والتحيير ح - 191 :ص 1تيسير التحرير ح -
 . 55 :ص 3البحر المحيط ح - 101 :ص 3شرح الكوكب المنير ح - 119 :ص المسودة 112: ص

هو كل (وقال الشيرازي  5 :ص 3جاء في التلخيص أن العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا التلخيص ح - )3(
واعترض على هذه  ،)لهالعام اللفظ المستغرق لما يلمح (ن وابن السمعاني يوقال أبو الحس) لفظ عم شيئين فصاعد

وعرفه  ).فصاعدأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين ( التعاريف أنها غير مانعة وعرفه الغزالي بقوله 
هو اللفظ الواحد الدال ( وعرفه اآلمدي بقوله ). اللفظ يستغرق لجميع ما يلمح بحسب وضع واحد(الرازي والبيضاوي 

) هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة (قال ابن الحاجب و). على مسمين فصاعد مطلقا معا
 ).أنظر المصادر السابقة(
وقال . 506: ص) أعلم أن الخالف في العورة النادرة حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره(منع الموانع  جاء في - )4(

ازي في هذه المسألة لم أجده في كتبه، وإنما وجد في كالم ما زعمه المصنف من حكاية عن أبي إسحاق الشير(الزركشي 
 . 647: ص 2تشنيف المسامع ح) األصوليين اضطراب فيه يمكن أن نأخذ منه الخالف، وكذا في كالم الفقهاء

وفي غير المقصودة قد قلنا لك إنه منقول عن حكاية القاضي عبد الوهاب، ممن نقله (قال المصنف في منع الموانع  - )5(
هل يقصر العموم على مقصوده (وقال ابن تيمية . 506: ص) الشيخ التقي بن تيمية في تعليقه له ووالده وجده تسمى المسودة

 . 119: المسودة ص) أو يحمل على عموم لفظه ؟ ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خالفا بين أصحابه وغيرهم ونصر قعره 
  .171: ص 1أصول السرخسي ح - 646: ص 2مع حتشنيف المسا -  506: أنظر منع الموانع ص - )6(

  أّنه ) جـ(و ) ب(في النسخة  -7
  و العبارة و أنه من عوارض ) جـ(و ) ب(آلمة العموم ساقطة من متن  -8
  األلفاظ ) جـ(و ) ب(في  صل ألفاظ واأل في النسخة- -9

: ص 2المستصفى ح -189: ص 1مد حأنظر المعت(. ال خالف بين العلماء في أن العموم من عوارض األلفاظ حقيقة -10

  )113 ص إرشاد الفحول - 258: ص 1فواتح الرحموت ح - 88: المسودة ص - 396: ص 1اإلحكام لآلمدي ح -  32
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حمكوم فيه على كل  يأ, كليةومدلوله  .عام:وللفظ ,أعم :لمعىنلويقال  الذهين،به يف  :وقيل
وهو عن  )2( يةداللته على أصل املعىن قطعو. )1(]كل[  كلي والال ,وسلباإثباتا  ,فرد مطابقة
وعموم  .قطعية احلنفيةوعن  ,)3( الشافعيوهو عن  ظنية،وعلى كل فرد خبصوصه  الشافعي

  . )4( الشيخ اإلماموعليه  ،والبقاعوال واألزمنة حاألشخاص يستلزم عموم األ
 :، وقيل )5(وحنوها للعموم حقيقة ,وحيثما ,وأين ،ومىت ,وما ,وأي ،واليت ,والذي ,كل :لةأمس

أو باإلضافة  ,بالالمف واجلمع املعر.  )8(بالوقف : ، وقيل )7(مشتركة  :وقيل )6(للخصوص 
إذا احتمل  ,احلرمني إلمامو, )9(مطلقا هاشم أليبخالفا  ,عهدايتحقق  مامل )أ11(./للعموم

إذ امل  الغزايلو احلرمني إلمامو، )11(مطلقا  لإلمامخالفا ,  )10(لى مثلهواملفرد احمل. )9(معهودا 

                                                                                                                                            
األقوال فيه، وهو  ثالث، أي )أما العموم يف املعاين فثالثها الصحيح(هذا قول ابن احلاجب، يف املختصر وقال املصنف معلقا  -11

ف أي حقيقة أيضا، فتكون موضوعة للقدر املشترك بني اللفظ واملعىن وهو صادق بالتواطؤ، وهذا مذهب الصحيح عن املصن
 .65: ص 3رفع احلاجب ح) املصنف واالشتراك عنده معنوي ال لفظي 

 ).ح(و) ب(موجودة في متن  .مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش - )1(
ة بال خالف أو الثانية على يللعام داللتان إحداهما على أصل المعنى وهي قطع(وهذا قول الجمهور قال الزركشي  - )2(

وذهب إلى كون . 563: ص 2تشنيف المسامع ح) صه هل هي ظنية أو قطعية خصواستغراق األفراد، أي على كل فرد ب

 ) ذهب الحنفية إلى أنها قطعية و ن وهو قول الحنابلة والمالكيةئارالداللة ظنية الشافعية حيث قال ال تدل على القطع إال بق

   الشافعية) جـ(و ) ب(في  -3

قال (االستصحاب  عنفي كالمه (أبو المظفر ابن السمعاني في قواطع األدلة  لوذهب إلى هذا الرأي من األوائل- )4( 

بعض أصحابنا في تفسير استصحاب الحال أنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع األزمان 

  84: ص 2أنظر اإلبهاج ح(وخالف في هذا المتأخرين وذهب إلى هذا الرأي والد المصنف . 35: ص 2ح...) األوقاتو

 ).115: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 29: ص 3البحر المحيط ح - 68: ص 2نهاية السول ح
 ).أنظر المصادر السابقة (هو قول جمهور علماء األصول  - )5(
حقيقة في الخصوص، فقال الخصوص متيقن،  يغةالص: واحتج من قال(ع الحاجب قال المصنف في رف - )6(

 .79: ص 3ح) من العموم لكونه مشكوكا " فجعله له حقيقة أولى 
  34ص 2المستصفى ح -11ص 3أنظر التلخيص ح(أي مشتركة بين العموم والخصوص وهذا الرأي أكثر الواقفية  - )7(
 .23: ص 3يط حأنظر تفصيل ذلك في البحر المح - )8(
ينصرف إلى المعهود لو كان م الجنس خالف في أن الجمع المعرف بال  ال( ول حصقال الرازي في الم -  )9(

 .378: ص 1ح) هناك معهود، أما إذا لم يكن، فهو لالستغراق خالفا للواقفية وأبي هاشم 

ونص عليه الشافعي في الرسالة . 38المائدة  )رق والسارقةاوالس(، 275رة قالب) وأحل اهللا البيع(مثاله قوله تعالى  -10

وهو الحق، ألن الجنس معلوم قبل ( وقال الزركشي . 41: الرسالة ص) إن الزانية والزاني من العام الذي خصص(فقال 

لكن اختلف أصحابنا في أن ... دخول األلف والالم فإذا دخلتا وال معهود، فلو لم يجعله لالستغراق لم يفد شيئا جديدا

موم فيه من حيث اللفظ والمعنى على وجهين، حكاهما أبو حامد وسليم الرازي في التقريب، والسمعاني في القواطع، الع
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والنكرة يف سياق النفي للعموم  .)3( )2(حدة اأو متيز بالو :الغزايل، زاد )1(بالتاء   يكن واحد
 , نبت على الفتح، وظاهرا إن مل تينِن بإا نص , الشيخ اإلماموعليه , )5(لزوما :وقيل  , )4(اضعو

 على احلكم يبتكترعقال ) 7(و,  )6(}مكُاتهمأُ مكُيلَع تمرِّحو{وى م اللفظ عرفا كالفحعوقد ي
ويف أن الفحوى ,  )8(لفظي: ه ال عموم لهواخلالف يف أن،  املخالفة وكمفهوم , الوصف
ر ليس كَّناملُ اجلمع أنّ :واألصح .)9(االستثناءومعيار العموم يف .م واملخالفة بالعقل تقد بالعرف 

                                                                                                                                            
فهم أن القطع من أجل السرقة، وصحح سليم إنه من ) والسارق والسارقة( نه من حيث المعنى، وكأنه لما قال أ هنعوصح 

 .98ص 3ط حيالبحرالمح) ن يكون استغراق ذلك مأخوذ من اللفظ جهة اللفظ ألن الالم إما للعهد وهو مفقود، فبقي أ
)  383 - 382: ص 1ول ححصأنظر الم(لى ليس بعام إال بقرينة حذهب الرازي إلى أن المفرد الم - )11

 ). 227: ص 1أنظر المعتمد ح(عن أبي هاشم المعتزلي  وهو منقول
 
عن الجنس بالتاء، كالتمرة والتمر، فإن فقدت التاء كان وهذا مذهب التفصيل، الذي يتميز فيه لفظ الواحد  - )1(

  ).114 -113: ص 1أنظر البرهان ح(قال إمام الحرمين . االستغراق
 وحدة) جـ(و ) ب(في  -2
وهو أنه ينقسم إلى  االسم المفرد إذا دخل عليه األلف والالم فهذا فيه نظر، والصحيح التفصيل(قال الغزالي  - - )3(

وما ال يتميز ... ، كالتمرة والبرة والبر فإن عرى عن الهاء فهو استغراقءظ واحد عن الجنس بالهاما يتميز فيه لف

رجل واحد، وإلى ما ال يتشخص البالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدينار والرجل حتى يقال دينار واحد و

 .125: ص 2فى حالمستص...) واحد منه كالذهب، إذ ال يقال ذهب واحد فهذا الستغراق الجنس
 -  635ص  3التلخيص ح -15اللمع ص  - 192ص 1المعتمد ح(هم في ءوهذا قول الشافعية والقرافي أرا - )4(

 المنهاج 400ص 1اإلحكام ح -369ص  1ول حصالمح -160ص  1أصول السرخسي ح -90ص  2المستصفى ح

 ). 119: رشاد الفحول صإ -40شرح تنقيح الفصول ص  -103ص 1اإلبهاج ح -381ص  1بشرح األصفهاني ح
  -  261: ص 1فواتح الرحموت ح - 106: ص 2أنظر اإلبهاج ح(نسب هذا القول للحنفية ووالد المصنف  - )5(
  . سورة النساء 32اآلية  - )6(

 أو ) ـج(و ) ب(في  -7
ول صالمح -70: ص 2أنظر المستصفى ح. قال الغزالي المفهوم ال عموم له، ألن العام لفظ والمفهوم ليس لفظ -  )8(

 . 163: ص 3البحر المحيط ح - 395: ص 1ح
  ). 678: ص 2أنظر تشنيف المسامع ح(كم حإخراج بعض ما يوجبه اللفظ من عموم ظاهر أو عموم  :االستثناء - )9(

اعلم أن هذا األصل ليس متفقا عليه، فقد ذهب ابن مالك إلى أنه ال يشترط في صحة االستثناء كونه (وقال الزركشي 

  .678: ص 2نفس المرجع ح) العاممن 

الجمع المذكر، كرجال ليس بعام خالفا ألبي علي الجبائي حيث ( هذه عبارة ابن الحاجب، قال المصنف في شرحها  -10

 8دان، فكما لم يدل حالقطع بأن رجاال في الجموع كرجل في الو: قضى بعمومه سواء أكان جمع قلة أو جمع كثرة، ولنا

  .90- 89: ص 3رفع الحاجب ح....) ال يدل الرجالرجل على عموم كذلك 
ستاذ هذا مذهب اإلمام الشافعي وأبو حنيفة وأكثر المتكلمين وذهب اإلمام مالك إلى أن اقل الجمع اثنان واختاره األ - 11(

لم في والغزالي، واحتجوا بأن الجمع مشتق من اجتماع الشيء مع الشيء، واحتج أصحاب القول األول بأن لفظ الواحد يس

  -  391: ص 1اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ح - 231: ص 1أنظر المعتمد ح) التثنية وال يسلم في الجمع
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وتعميم   )12( لواحد جمازااوأنه يصدق على ، ) 11(ى اجلمع ثالثة ال اثنان أقل مسم نّأو )10( بعام
:         ، وتعميم حنو  )1(يعم مطلقا :  إذا مل يعارضه عام آخر ، وثالثها ,  والذم مبعىن املدح  العام

وللعطف  , )5(مقتضىـلاال .  )4(وإن أكلت  : قيل )3(وال أكلت ,  )2( }ونَوـتسي الَ{
,        للمعلق بعلة لفظا جمع يف السفر ، والـكان ي:  وحنو, مثبت ـوالفعل ال )6(على العام 
   . )7(العموم  ةزلـنـزل مـستفصال ينن ترك االأو, مي ذلك ـخالفا لزاع, لكن قياسا 

                                                                                                                                            
  - 384: ص 1ول حصالمح -  91: ص 2المستصفى ح -  15: ص 1أصول السرخسي ح - 239: ص 1البرهان ح

 .241: ص 1ـأنظر البرهان ح( ذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين  - )12(
  :في هذه المسألة ثالثة أقوال - )1(

وهذا . 14- 13االنفطار ) إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم(العام بمعنى المدح والذم عام مثل قوله تعالى : األول

ن البصري والشيرازي وابن برهان والرازي يالحس يأبكقول جمهور الفقهاء من المذاهب األربعة، وعلماء األصول 

لم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم (وقال . ن الحاجب وابن الهمام والفتوحي ورجحه الشوكانيواآلمدي واب

  ).بما تقوم به الحجة

جر فال يعم، وهذا قول بعض الشافعية، وكما ذكر في زإن ذلك يمنع العموم لوروده لقصد المبالغة في الحث وال: الثاني 

   الشوكاني عن الكيا الهراسي والقفال الشاشي المعتمد والتبصرة والمحصول ونقله

، وذلك أن العموم إن لم يعارضه عام آخر ال يقصد به المدح أو الذم فيترجح الذي لم يسبق لذلك عليه، التفصيل : الثالث

ى إال عل والذين هم لفروجهم حافظون(ومع المعارض قوله تعالى ) إن األبرار لفي نعيم(مثال بال معارض قوله تعالى 

وأن تجمعوا بين (فإنه قد سبق المدح يعم ظاهره األختين بملك اليمين جميعا، وعارضه ) أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

، فإنه لم يسبق للمدح وهو شامل لجمعهما بملك اليمين فرجح على األول ألنه لبيان الحكم ورجح هذا التفصيل المجد )األختين

   .بن تيمية والمصنف

 2ول حصالمح - 308: ص 1الوصول إلى األصول ألبن برهان ح - 193: التبصرة ص - 302: ص 1أنظر المعتمد ح (

: ص 2نهاية السول ح - 132: المسودة ص - 221: ول صصشرح تنقيح الف - 423: ص 1اإلحكام لآلمدي ح 325: ص

 ). .133: الفحول صإرشاد  283: ص 1ح الرحموت حتفوا  254: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 93: التحرير ص -  372
 .18السجدة ) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون( جزء من اآلية  - )2(
والفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي، مثل ال أكل، إذا أقتصر عليه لم يتعرض للمفعول فهو عام ( هذا فعل متعدي  - )3(

 .688: ص 2ـتشنيف المسامع ح) ي، وقال أبو حنيفة ال يعم في سياق النف ةرنكته فيعم المواكيل كلها ألنها والعقفي م
مثل ال أكل، وإن أكلت عام في مفعوالته فيقبل (ضعف المصنف هذه الصيغة وهي التي أوردها ابن الحاجب  - )4(

 .164: ص 3رفع الحاجب ح) تخصيصه
 .152: ص 3رفع الحاجب ح) ميعما احتمل أحد التقديرات الستقامة الكالم ال عموم له في الج(:هو المقتضى - )5(
 3ـالمستصفى ح -16: أنظر اللمع ص.( هذه كلها صيغ عدها بعض علماء األصول من العموم وهي فيها خالف - )6(

البحر  - 74: ص 2ـنهاية السول ح -  348: ص 1ـاإلحكام لآلمدي ح - 390: ص 1ـالمحصول ح - 61: ص

 . 31: إرشاد الفصول ص  - 157: ص 3ـالمحيط ح
  .نفس المرجع السابق - )7(
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 عليه الصالة والسالم -يشمل الرسول )2() اسا النّهيُّأَي( وحنو ،األمةال يتناول  )1()  يُّبِا النهيّأَي(حنو  نّأو

ويتناول املوجودين دون من ,  )4(للعبد والكافر ه يعم، وأن )3(التفصيل :وثالثها, وإن اقترن بقل , ) 2( -
املذكر السامل ال يدخل فيه النساء  مجع نّأو )ب11(/ ,)6(من الشرطية تتناول اإلناث وأنّ .)5(بعدهم 
بـ  ، وأن خطاب القرآن واحلديث )8(عادة يعم :، وقيل اهلواحد ال يتعدخطاب ا وأنّ )7(ظاهرا 

)أَايالْ لَـهك9()ابِت( ةال يشمل األم)كان خربا  إن ,خطابهمخاطب داخل يف عموم ـن الأو . )10  

                                                                                                                                            
  
 
 .سورة التوبة 73اآلية  - )1(
  .سورة البقرة 21اآلية  - )2(

 اهللا عليه و سلم  صلى) ب(في  -2
رفي ومضمون التفصيل، بين أن يقترن بقل فال يشمله ألن األمر بالتبليغ قرينة ينقل هذا التفصيل كذلك عن الص - )3(

يأيها (ولألمة، مثل  -صلى اهللا عليه وسلم-للرسول  -المتناول لغة -خطاب ال(قال المصنف . عدم وصوله وإال تناوله

عند األكثر، وقيل ال، وقال أبو بكر  -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول  يشمل 53الزمر ) عبادييا (و  21البقرة ) الناس

قل (األمر بالتبليغ مثل  ونحوها مما يقتضي بصراحته) قل(اهللا الحليمي يشمله إال أن يكون معه  عبدالصيرفي، وأبو 

 .  215: ص 3ورفع الحاجب ح 131: ص 1أنظر البرهان ح. 30النور ) للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
أنه يعم العبد والكافر إذا كان الخطاب يأيها الناس ونحوها وهو : األول :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين -  )4(

: ص 1اإلحكام ألبن حزم ح - 278: ص 1أنظر المعتمد ح(المالكية والشافعية، قول األئمة األربعة والحنابلة وبعض 

أنهم ال يدخلون في عموم :الثاني).196: ول صصشرح تنقيح الف - 30: المسودة ص - 243: ص 1البرهان ح  329

 1المستصفى حأنظر (اوردي عن البعض الشافعية مالخطاب إال بدليل وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية ونقله ال

 ).270: ص 1ت حوح الرحمتفوا - 196: شرح تنقيح الفحول ص - 396: ص 1لآلمدي ح اإلحكام 78: ص
) يا أيها الناس(أو ) يأيها الذين أمنوا( -كقوله  -صلى اهللا عليه وسلم -أي أن الخطاب الوارد شفاها في عصره - )5(

لغة إال بدليل منفصل من قياس أو غيره، وقالت الحنابلة  يختص بالموجودين حالة الخطاب، وال يتناول من بعدهم أي

: ص 2المستصفى ح - 703 :ص 2أنظر تشنيف المسامع ح(كل هو عام بنفسه والخالف لفظي لالتفاق على عمومه 

 ).183: ص 3البحر المحيط ح -  188: ول صصشرح تنقيح الف - 252: ص 1البرهان ح 73
أننظر ) مل اإلناث عن األكثر، لنا أنه لو قال من دخل داري فهو حد عتقن بالدخولمن الشرطية تش(قال ابن الحاجب  -  )6(

 .209: ص 3رفع الحاجب ح
جمع المذكر المكسر ال يدخل تحته المؤنث، وجمع المؤنث يدخل تحته المذكر، والجمع الذي (قال المصنف في رفع الحاجب  -  )7(

مما ) فعلو(ونحو ) المسلمين(وأما جمع المذكر السالم كـ. يتناول القسمين اتفاقا) الناس(لم يظهر فيه عالمة التذكير وال التأنيث كـ

 .206: ص 3رفع الحاجب ح) يز منداد من المالكية، وابن داودويغلب فيه المذكر ال يدخل فيه النساء ظاهرا، خالفا للحنابلة وابن خ
وقالت . وذهب الحنابلة إلى أن يعم). لواحد ليس بعام خطابه(ذهب إلى المنع الشافعية قال المصنف في رفع الحاجب  - )8(

الروضة   242: ص 2اإلحكام لآلمدي ح -198: ص 3رفع الحاجب ح - 65: ص 2أنظر المستصفى ح(المالكية ال يعم 

 ).130: إرشاد الفحول ص -  280: ص 1ح الرحموت حتفوا - 252: ص 1تيسير التحرير ح - 109: ص
 . 171النساء )  لوا في دينكميا أهل الكتاب ال تغ( - )9(



 231

  .وتوقف  اآلمدي,  )3(يقتضي األخذ من كل نوع  )2(} مهِالومأَ نم ذْخ{وإن حنو ، )1(ال أمرا 
واحلق جوازه .  )6(والقابل له حكم ثبت ملتعدد ,  )5(قصر العام على بعض أفراده :)4(لتخصيصا

 ،مطلقااملنع  وشذّ, مطلقا :وقيل ,كانإىل واحد إن مل يكن لفظ العام مجعا، وإىل أقل اجلمع إن 
ملخصوص مراد اوالعام  .)7(من مدلوله اإال أن يبقى قريب :قيل و. باملنع إال أن يبقى غري حمصور:وقيل

مث كان  نوم, جزئيبل كلي استعمل يف  ؛واملراد به اخلصوص ليس مراد حكما،عمومه تناوال ال 
الباقي  إن كان : الرازيوقال  ,الفقهاءو  إلماما للشيخوفاقا . حقيقةواألول األشبه . )8(جمازا قطعا

                                                                                                                                            
 .42: المسودة ص) يشملهم إن شاركوهم(ذهب الجمهور إلى قول المصنف وقال مجد الدين ابن تيمية  - )10(
 .269: ص 1أنظر التمهيد ح) هو قول أبي الخطاب من الحنابلة حيث فصل بين الخبر واألمر، وفرق بينهما - )1(
 .سورة التوبة 103اآلية  - )2(
ابن برهان وغيره عن األكثرين  هما صححه المصنف نص عليه الشافعي في الرسالة والبويطي ونقل(قال الزركشي  - )3(

 2ـتشنيف المسامع ح) وكذلك ابن الحاجب تم اختار خالفه، وأنه يكفي أخذ صدقة من جملة األموال ونقل عن الكرخي
رفع  - 304: ص 1ـصول حإلى علم األ الوصول - 86: أنظر تفصيل المسألة في الرسالة ص.713- 712: ص

 .174: ص 3ـشرح الكوكب المنير ح -  276: ص 1ـأصول السرخسي ح - 222: ص 3ـالحاجب ح
 -  17اللمع ص -155ص 1ـالعدة ح - 234ص 1ـالمعتمد ح(أنظر مباحث التخصيص أو الخصوص في  -  )4(

ول صالمح -32ص  2ـلمستصفى حا -5ص 3ـالتقريب واإلرشاد ح -269ص 1ـالبرهان ح -39ص 2ـالتلخيص ح
األصول  فائسن - 51ول صصشرح تنقيح الف -227ص 3ـحرفع الحاجب  -407ص 2ـاإلحكام ح - 396ص  2ـح
البحر المحيط  -78ص  2ـنهاية السول ح- 361ص 1ـشرح المنهاج ح -121ص 2ـاإلبهاج ح -  2019ص  4ـح
 - 115ص 1ـالتقرير والتحيير ح -271ص1ـتيسير التحرير ح -62ص 1ـالتلويح على التوضيح ح -241ص 3ـح

 ) . 300: ص  1ـح الرحموت حتفوا -370ص 1ـالغيث الهامع ح
المنهاج بشرح األصفهاني ) التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ(عرف البيضاوي التخصيص اصطالحا بقوله  - )5(
: ص 3ـكي حبصر بشرح السالمخت )التلخيص قصر العام على بعض مسمياته(وقال ابن الحاجب  - 361: ص 1ـح

وفصل القرافي أكثر في تعريف : 121: ص 2ـح) إخراج بعض ما يتناوله اللفظ(وقال المصنف في اإلبهاج . 227
التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن (التخصيص حيث قال 

 .52 -  51: شرح تنقيح الفصول ص) ر حكمهرل تققبعقليا كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان 
أو المعنى ) فاقتلوا المشركين(أي أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما من جهة اللفظ كقوله تعالى  - )6(

ال وكذلك النص والواحد . كالمفهوم، وال يجوز التخصيص في األفعال ألنه ال يدخلها عموم والتخصيص فرع العموم
 .253: ص 3ـالبحر المحيط ح - 717: ص 2ـأنظر تشنيف المسامع ح) يجوز تخصيصه

اختلفوا في الغاية إلي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ثم ال يجوز أن يجاوزها، (قال المصنف في رفع الحاجب  - )7(
ن أصحابنا، ثم اختلف في فقيل البد من بقاء جمع كثير، وهو رأي أبي الحسين وصححه اإلمام الرازي وجمع كثير م

البد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله، أي من مدلول العام، وقيل يكفي أن : تفسير هذا الكثير، فقال األكثر
والذي يتحصل من . يبقى ثالثة وال يجوز النقصان عنها، وقيل اثنان، وقيل واحد، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا

واأللف ) من(إذا لن تكن الصيغة جمعا، بل صالحة للجمع والمفرد مثل .على جوازه إلى الواحدمذهبنا أن جمهورهم 
وإن كان جمعا فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم . والالم الداخلة على اسم الجنس المفرد، وادعى أبو حامد أنه ال خالف في هذا

القفال وغيره إلى أنه ال ينقص عن أقل الجمع، إلى جوازه أيضا إلى الواحد وهو رأي الشيخ أبي إسحاق وغيره، وذهب 
 .230: ص 3ـح) وهو إما ثالثة أو اثنان على خالف فيه

  من مهمات هذا  صوصأعلم أن البحث عن التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخ( قال الزركشي  - )8(
  . 721: ص 2ح تشنيف المسامع) م والد المصنفصوليون ، وقد كثر بحث المتأخرين فيه منهالعلم ولم يتعرض له األ
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, باعتبارين؛ تناوله حقيقة و جمازا :إمام احلرمني و, يستقلإن خص مبا ال :قومو , منحصرغري 
 :املخصص .لفظإن خص بغري : قيل و, إن استثين منه :قيلو , و األكثر جماز مطلقا, عليهواالقتصار 

 :وقيل, إن أنبأ عنه العموم  : و قيل ,) 1(مبنفصل: وقيل ,مبعنيإن خص  :قيلو  ,حجة :األكثرقال 
 - صلى اهللا عليه وسلم -م يف حياة النيب اويتمسك بالع .)3(غري حجة مطلقا  :، وقيل  )2(يف أقل اجلمع

ن ضاق إ :، وثالثها  )6( سريج البنخالفا  )5)(4( ةوكذا بعد الوفا ,املخصصل البحث عن بق
  . )8( للقاضيمث يكفي يف البحث الظن خالفا , )7(الوقت

   )10( إالبوهو اإلخراج  : االستثناء:األول :وهو مخسة ,)9(متصلاألول  )أ12(/:قسمان املخصص

                                                                                                                                            
 727ص 2بمتصل و كذالك في تشنيف المسامع ج) ب(في النسخة  -1
: ص 3أنظر رفع الحاجب ح) قال المصنف وقيل حجة في أقل الجمع من اثنين أو ثالثة على خالف ال فيما زاد - )2(

 ..ولم ينسب هذا القول إلى أحد. 143: ص 2ح اإلبهاج 112
نا قطعا أن جميع ندع( ور ليس بحجة مطلقا وكذلك عيسى ابن أبان ورد عليه إمام الحرمين بقوله ثوقال أبو  - )3(

األلفاظ المتعلقة باألحكام في الكتاب والسنة يتطرق إليها التخصيص ولو استوعب الطالب عمره مكبا عن الطلب 
على هذا أن جميع العمومات ليست حجة وهذا  الحثيث، فال يطلع على عام شرعي ال يتطرق إليه التخصيص، فليلزم

 ..276: ص 1البرهان ح ) - رضوان اهللا عليهم-على خالف ما كان عليه الصحابة 
 .الوفاة) ـح(و) ب(النسخة األصل وفات وفي في  - )4(
 لوجب طلب: ولنا لو وجب... يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص(ذهب إلى هذا الرأي البيضاوي حيث قال  - )5(

 .377: ص 1أنظر المنهاج بشرح األصفهاني ح) المجاز للتحرز عن الخطأ والالزم منتف
العام قبل طلب المخصص عارض داللته احتمال المخصص، ألن داللته على العموم مساوية لعدم : قال ابن سريج -  )6(

، فحمله على العموم، ل طلب المخصص يحتمل التخصيص ويحتمل عدم التخصيص احتماال سواءيداللته عليه، ألن ق
إن اقتصار (قال الزركشي . 378: ص 1أنظر شرح المنهاج لألصفهاني ح) حمل أحد الجائزين من غير مرجح

يني والشيخ أبو إسحاق يسفراول والمنهاج وقد حكاه الشيخ أبو حامد اإلصالمصنف على ابن سريج تابع فيه المح
  .729: ص 2ف المسامع حأنظر تشني) فيروغيرهما من عامة أصحابنا سوى الصي

يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن (وذهب ابن الحاجب إلى امتناع الحمل بالعموم قيل البحث عن المخصص وقال 
 .168: ص 2المختصر بشرح العضد ح) المخصص باإلجماع

 .729: ص 1ح) غير موجودة في تشنيف المسامع( و) جـ(و )ب(هذه العبارة ساقطة من  - )7(
ووافقه جماعة من ) . البد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص (ل القاضي أبو بكر الباقالني قا - )8(
إنه ال يكفي (وقال الغزالي قوال ثالثا ) 50: ص 3اإلحكام لآلمدي ح - 159: ص 2أنظر المستصفى ح(صولييناأل

 .159: ث 2المستصفى ح) الظن، وال يشترط القطع، بل البد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه
 2أنظر نهاية السول ح. (هو ما ال يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام: المخصص المتصل - )9(

  .281: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 407: ص
ليين من االستثناء والشرط والصفة والغاية، واختلفوا في البدل فعده جماعة من األصو: هي والمخصصات المتصلة 

  .إلى هذا أيضا ابن الهمام والفتوحي والبهاري  المخصصات المتصلة ومنهم ابن الحاجب وتبعه المصنف وذهب
 -  282: ص 1تيسير التحرير ح - 54: التحرير ص - 234: ص 3أنظر مختصر ابن الحاجب بشرح ابن السبكي ح(

  ).354: ص 32المنير حشرح الكوكب  - 154: إرشاد الفحول ص -  344: ص 1ح الرحموت حنفوا
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     .)2(وجيب اتصاله عادة  .مطلقا: قيل  ، و من متكلم واحد )1(ها ـأخوات إحدى أو
 بن عيدـس، وعن  )5(أبدا : ، وقيل  )4(سنة  : وقيل, شهر إىل :  )3( عباس ابنوعن 

   )   11( وعن,  )10(مجلس الـيف :  )9( واحلسن )8(عطاء، وعن  )7(عة أشهر ـأرب:  )6(جبري
                                                                                                                                            

ول صالمح(ا على األربعة فقط روصوليين من المخصصات المتصلة واقتصواقتصر الرازي واآلمدي والبيضاوي وأكثر األ
 2ـنهاية السول ح  381: ص 1ـالمنهاج بشرح األصفهاني ح -  120: ص 2ـاإلحكام لآلمدي ح - 365: ص 2ـح
  ).407: ص
  بإال ) ـج(و  )ب(النسخة األصل باإال وفي  في -10

االستثناء كالم دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول : ي إذ أن نقولضالمر فالحد( إمام الحرمين في تعريفه ل فا -  )1(
قال البيضاوي . 62: ص 2التلخيص ح) المستثنى وصيغته في العربية إال أو ما حل محله وأقيم مقامه فهذا هو االستثناء

أي  -أدواته (وقال القرافي . 381: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح) عدا وخال وليس وال يكونإحدى أخواتها لحاشا و(
إال وهي أم الباب، وغير، وليس، وال يكون، وحاشا، وخال، وعدا، وسوى، وماعدا، وما خال، وال : أحد عشر -االستثناء

 .238: أنظر شرح تنقيح الفصول ص) سيما، على خالف فيها
شرط صحة االستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب من الزمان معهود في العهد، وهذا ما ( الحرمين قال إمام  - )2(

أنه كان يصحح االستثناء  -رضي اهللا عنه- أئمة الشرع واللغة، إال شيئا بعيدا يحكى عن ابن عباس  هصار إلي

أنظر التلخيص (دوي اتفاق الفقهاء بزاء وذكر الوالبيضاوي حكى اتفاق األدب اللغة،وذكر الغزالي اتفاق أهل ...).المنفصل

 ).117: ص 3ـكشف األسرار ح - 145: ص 2ـالمنهاج ح شرح-  165: ص 2ـالمستصفى ح - 64-63: ص 2ـح
ولد  -صلى اهللا عليه وسلم- عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول اهللا  هو الصحابي الجليل: ابن عباس -   )3(

  .ه بالطائف 68نين، وكان من علماء الصحابة أشتهر بالتفسير وتأويل القرآن توفي سنة قبل الهجرة بثالث س

 ).330: ص 2ـاإلصابة ح - 350: ص 2ـأنظر تفصيل ترجمته في االستيعاب ح(
ينسب هذا القول كذلك إلى ابن عباس، ونقله عنه المازري، وبعض المفسرين كالطبري وبعض أهل الحديث  - ) 4(

المعجم الكبير حيث روى من طريق األعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى االستثناء ولو بعد كالطبراني في 

المعجم  303: ص 4ـالمستدرك للحاكم ح - 151: ص 15ـتفسير الطبري ح - 297إيضاح المحصول ص أنظر .(سنة

 ). 68: ص 11ـالكبير، للطبراني ح
وال , ال بشهر , شيرازي في نقلهم عن ابن عباس حيث لم يحدد الزمن وال, هذا ما يتضمنه كالم إمام الحرمين  و -  )5(

أنه كان يصحح االستثناء  , إال شيئا بعيدا يحكى عن ابن عباس, لم يؤثر فيه خالف أحد من أئمة (قال إمام الحرمين   .بسنة

 .39: لمع صال) وحكى عن ابن عباس جواز تأخيره (: وقال الشيرازي  - 64: ص 2ـالتلخيص ح.  )المنفصل
 95الوالبي موالهم الكوفي أحد أعالم الثقات أشتهر بالتفسير وهو أحد التابعين المشهورين قتل سنة : سعيد بن جبير - )6(

 ).272: ص 4حلية األولياء ح - 11: ص 4أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ح(هـ 
 .300: ص 3شرح الكوكب المنير ح -  480: ص 2أنظر الكشاف للزمخشري ح - )7(
ح، اسلم بن صفوان المكي أبو محمد، من أئمة التابعين وكبار الفقهاء والزهاد باهو التابعي عطاء بن أبي ر عطاء - )8(

 ). 108: ص 1ـشذرات الذهب ح -  161: ص 3ـأنظر ترجمته في وفيات األعيان ح(ه 215توفي سنة 
. أشتهر بالعلم والفقه والحديث والورع) ه 110- ه 21(لشهير بن يسار أبو سعيد البصري العالم الفقيه التابعي ا الحسن - )9(

  ).131: ص 2ـحلية األولياء ح 1456: ص 5ـتذكرة الحفاظ ح
  300 :ص 3شرح الكوكب ح - 321: ص 1ح الرحموت حتفوا -136: المسودة ص - 399: ص 1أنظر شرح اللمع ح )10(

 )جـ(و ) ب(عن ساقطة من النسخة  -11
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يشرط أن ينوي يف  :وقيل,  )3(يأخذ يف كالم آخر مامل : ، وقيل )2(ني سنت : )1( جماهد
 :والرابع ،ئمتواط :فثالثها  ,منقطعـالأما  . )5(جيوز يف كالم اهللا فقط  : ، وقيل )4(الكالم 
أن املراد بعشرة يف قولك عشرة  :احلاجب البنواألصح وفاقا  .الوقف : واخلامس ,مشترك

وإن ,  مث أسند إىل الباقي تقديرا, ) 6( مث أخرجت ثالثة ،األفرادار باعتبالعشرة  ،ثالثاإال 
القاضيوقال ,  قرينة  )8(  ثالثة إال ، و )7( ةاملراد سبع :األكثر وقال . كراكان قبله ذ : 

    )10(جوز املستغرق ـوال ي. )9(فرد ومركب ـبإزاء امسني م,  عشرة إال ثالثة 
                                                                                                                                            

 
 
قال اإلمام النووي . هـ103ومي أبو الحجاج أحد التابعين المشهورين زاهد بن خير المكي المخهو مج : مجاهد -  )1(

أنظر ترجمته في شذرات الذهب (جاللته وتوثيقه وهو إمام في اللغة والتفسير والحديث  اتفق العلماء على إمامته و(

  ).93: ص 1ـطبقات الحفاظ ح -  125: ص 1ـح
 ). 298: ص 3شرح الكوكب المنير ح -  251: األصولية ص أنظر القواعد والفوائد - )2(
  301: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 736: ص 2أنظر تشنيف المسامع ح(أي يجوز مالم يأخذ في كالم آخر  - )3(
 .نفس المصادر السابقة - )4(
ونسب في )  736: ص 2أنظر تشنيف المسامع ح.( نسب هذا الرأي ابن عباس حيث جوز استثناءات القرآن -  )5(

: ص 3البحر المحيط ح - 421: ص 2اإلحكام لآلمدي ح - 261: ص 1أنظر البرهان ح. مصادر أخرى إلى قوم

  ).301: ص 3شرح الكوكب المنير ح -  385

 ثلثة ) ب(في النسخة  -6
شرة في قولك بع -المراد -وقد اختلف في تقدير الداللة في االستثناء فاألكثر (ر صتخقال ابن الحاجب في الم - )7(

ولم يسند  -باعتبار اإلسناد - وأجيب بأن الحكم باإلقرار ... إال قرينة لذلك كالتخصيص بغيره عشرة إال ثالثة، سبعة و

 .246- 243: ص 3رفع الحاجب ح) إال بعد إخراج
 .وكذلك في الشروح والنسخ التي اطلعت عليها) ـح) (ب(غير موجودة  - )8(

وكنا على تجويز ذلك دهرا والذي صح عندنا آنفا منع ذلك وذلك . (129 -128: ص 3ب حالتقريفي قال القاضي  - )9(

استقبحوا أن ووكذلك استبعدوا , أن العرب كما استبعدت االستثناء المنفصل عن الكالم في زمن متطاول وفصل متخلل 

التلخيص ) من مستهجن الكالميقول قائل لفالن علي ألف درهم إال تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف درهم، فيعدون ذلك 

      ) 396: ص 1ـالبرهان ح) بمثله ال يليق بمنصبه التمسك(وقال الجويني في رده عليه  75: ص 2ـح

أن المستثنى منه مع أداة االستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي ): (اسمين مفرد ومركب(ومقصد القاضي في  

عة ومركب وهو عشرة إال ثالثة، وعني بذلك أن يفرق بين التخصيص ، كأنه وضع له اسمان، مفرد وهو سب)سبعه(

ووافق الجويني الباقالني على هذا . بدليل متصل فيكون للباقي فيه حقيقة، أو بمنفصل فيكون تناول اللفظ الباقي مجاز

ول صالمح - 400: ص 1ـالبرهان ح - 127: ص 3ـأنظر التقريب ح. (لرازياالقول وكثير من الحنفية ومال إليه 

 .291: ص 3ـشرح الكوكب المنير ح -  320: ص 1ـموت ححح الرتفوا - 43: ص 3ـح
عشرة إال عشرة، فال يصح كما ذكر المصنف ونقل اآلمدي وابن الحاجب اإلجماع على ذلك  همثال -  )10(

  ). 138: ص 2ـالمختصر بشرح العضد ح -  432: ص 2ـأنظر اإلحكام ح(
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لعدد اإن كان  : ، وقيل )4(وال املساوي  : وقيل,  )3(أكثر  )2(] وال[ :، وقيل )1(خالفا لشذوذ
واالستثناء من . )7(إال مطلقا  : ، وقيل )6(ال يستثىن من العدد عقد صحيح :قيل و . )5(صرحيا 
ملا  إال فكلّ و ,ألوللف ,تعاطفتة إن ددَّواملتع. )9( أليب حنيفة، وبالعكس خالفا  )8(إثبات النفي
] الكلّ :وقيل، امجع: وقيلتفريقا [ للكلّمتعاطفة بعد مجل  )11(وارد ال .)10(غرقه مامل يست ،يليه

   .)14(طف بالواو إن ع :وقيل لغرض، ق الكلّيإن س )13(]قيل[و )12(
                                                                                                                                            

 
أنت طالق ثالثا إال ثالثا أنه استثناء وينفعه، وهذا : حكى أبو طلحة األندلسي قول فيمن قال(ب قال المصنف في رفع الحاج )1(

أن االتفاق = =والحق(ح الرحموت توقال ابن عبد الشكور في فوا .259: ص 3رفع الحاجب ح) غريب يصادم دعوى االتفاق 
ر إال عبيدي، أو إذا كان مساوية في المفهوم نحو عبيدي ليس على اإلطالق بل إذا كان االستثناء بلفظ الصدر نحو عبيدي أحرا

أما االستثناء المستغرق بغيرهما كعبيدي أحرار إال هؤالء، أو إال سالما وغانما وراشد، والحال أنهم هم الكل . أحرار إال مماليكي
 . 323: ص 1ح) من العبيد، فعند الحنفية ال يمتنع 

 .هذه النسخةوساقطة من ) ـح(و) ب(موجودة في  - )2(
أنظر االرتشاف ألبي حيان ) هذا مذهب نحاة البصرة فقد ذهبوا إلى عدم جواز األكثر والمساوي وإنما يستثنى النصف - )3(

 .267: األندلسي ص
 .نفس المرجع السابق - )4(
 ).745: ص 2تشنيف المسامع ح - 261: ص 3أنظر رفع الحاجب ح(إلى أحد  لم ينسب هذا القول - )5(
) وقيل يمتنع استثناء عقد صحيح كعشرة من مائة ال عشرة كخمسة، وإليه يميل كالم القاضي في التقريب(قال المصنف  -  )6(

إنهم ال يستحسنون استثناء العقد الصحيح وإنما : قال كثير من أهل اللغة(... قال القاضي .261: ص 3رفع الحاجب ح
فاستثنى الخمسين ألنها كسر، وليت ) فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما(  يستحسنون استثناء المكسور منه وقالوا لذلك قال اهللا

 .142: ص 3التقريب ح) بعقد صحيح 
: ص 3ـرفع الحاجب ح - 237: ص 1ـأنظر حاشية البناني شرح المحلي ح(هذا رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي  - )7(

 . 135: ص 3ـاآليات البينات ح -  261
 411: ص 1ـول حصالمح(أنظر التفصيل في  -ر العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية ونحاة البصرة هذا قول جمهو - )8(

 شرح -289: ص 3ـمختصر ابن الحاجب شرح ابن السبكي ح - 504: ص 2ـاإلحكام لآلمدي ح - 43: المسودة ص -
 .149: إرشاد الفحول ص - 327: ص 3ـشرح الكوكب المنير ح -  159: ص 2ـاإلبهاج ح 247: ول صصتنقيح الف

سرار أنظر كشف األ(خالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة وقال االستثناء من النفي ليس إثبات بل هو مسكوت عنه  - )9(
 . 183: ص 2التقرير والتحيير ح - 294: ص 1تيسير التحرير ح -التوضيح على التنقيح  - 129: ص 3ح
: ول صصشرح تنقيح الف -412: ص 2ـالتقرير والتحيير ح -  294: ص 1ـول حصلمحا(أنظر تفصيل المسألة في  - )10(

شرح الكوكب المنير  - 304: ص 3ـالبحر المحيط ح - 103: ص 2ـنهاية السول ح - 161: ص 2ـح -اإلبهاج – 254
 ). 337: ص 3ـح
 .في الشروحوكذلك . والوارد) ـح) (ب(في في النسخة األصل وارد و - )11(
 .الجملة كلها ساقطة) ـح(في و .فقط) تفريقا وقيل جمعا) (ب(ه الجملة اختلفت في النسخ في هذ - )12(
 .مع تصحيح  ن مثبتة في الهامشتساقطة من الم - )13(
رد بعد جمل متعاطفة بالواو قالت الشافعية عائد للجميع ونسبه ابن ااالستثناء الو(قال المصنف في رفع الحاجب  - )14(

والحنفية إلى األخيرة والقاضي بالوقف نص عليه في التقريب، ونص على أن القول بعوده  -رحمه اهللا -ك القصار إلى مال
  وأنظر تفصيل  266: ص 3ح) إلى الجميع أولى من التخصيص باألخيرة وتبعه الغزالي في الوقت والشريف قال باالشتراك 
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  بعد والوارد  , )3(بالوقف : وقيل , )2(مشترك  :وقيل )1(لألخرية، :اإلمامو حنيفة أبووقال 

 غري يف ، التسوية يقتضي فال ,مجلتني بني )4( لفظا القرآن أما .  بالكلّ أوىل )ب12(/ مفردات

 من يلزم ما وهو : )9(الشرط :اينـالث  .)8( )7(مزينـلوا )6(يوسف أليب خالفا , )5(حكما املذكور

   ولغوي , وعادي , وشرعي , عقلي[   لذاته  , عدم وال , وجود وجوده من يلزم وال , العدم عدمه
  

                                                                                                                                            
 -  78: ص 2ـالتلخيص ح - 263: ص 1ـالبرهان ح- 22: اللمع ص - 245: ص 1ـالمعتمد ح(المسألة في 
 -  249: شرح تنقيح الفحول ص - 140: المسودة ص - 436: ص 2ـاإلحكام لآلمدي ح - 174: ص 2ـالمستصفى ح
 - 12/ ص 2ـلى حححاشية البناني على شرح الم -213: ص 3ـشرح الكوكب المنير ح - 162: ص 2ـاإلبهاج ح

 ).  . 752: ص 2ـتشنيف المسامع ح -  33: ص 2ـالغيث الهامع ح
الحنفية ذهبوا إلى هذا  نسب المصنف القول هنا إلى أبي حنيفة وفي رفع الحاجب إلى الحنفية، والحقيقة أن ليس كّل -  )1(

  .بات ثستثناء من النفي إالرأي، بل أكثرهم، فقد ذهب فخر اإلسالم والبزدوي وأبو زيد الدبوسي إلى أن اال

ح الرحموت تفوا - 43: ص 2ـالتقرير والتحيير ح - 294: ص 1ـسير التحرير حتي 41: ص 2ـأنظر أصول السرخسي ح(

والمختار عندنا أن االستثناء المذكور عقب الجمل بالجملة ( 117: وقال الرازي في المعالم في أصول الفقه ص).326: ص 1ـح

 .إلى الظاهرية 245: ص 1ـكما نسب هذا القول أبو الحسين البصري في المعتمد ح .ولصوتوقف في المح) األخيرة
 ).267: ص 3رفع الحاجب ح(الرضي نسبه المصنف كما سبق الذكر إلى الشريف  - )2(
 ).أنظر المصادر السابقة(نسب هذا القول إلى الباقالني والغزالي وكذلك الرازي في المحصول  - )3(
 .ن بين جملتين لفظاآالقر) ـح(و) ب(في  - )4(
مهور حيث قالوا فقد يعطف الواجب على المندوب وال يشترط التساوي في ذهب إلى هذا الرأي الج - )5(

  . 141األنعام ) هادصح موي هقَوا حتٌَأو رمثْا َأذَِإ هرِمثَ نوا ملٌكُ(الحكم، كقوله تعالى 

سامع تشنيف الم - 13: ص 2ـحاشية البناني ح - 99: ص 6ـالبحر المحيط ح - 414: ص 1ـأنظر شرح اللمع ح

 ). 259: ص 3ـشرح الكوكب المنير ح -  757: ص 2ـح
صاحب أبي حنيفة، من كبار علماء  -181ي ت ادهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغد يوسف أبو - )6(

: ص 2ـأنظر ترجمته في الجواهر المعنية ح(المذهب الحنفي له مصنفات منها الخراج، أصول الفتوى، األمالي في الفقه 

 ). 180: ص 10ـالبداية والنهاية ح -  220
ه صاحب اإلمام الشافعي من أهل مصر، من  264هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني ت : المزني -  )7(

 2ـأنظر ترجمته في طبقات الشافعية البن السبكي ح(مصنفاته المختصر، الجامع الكبير، الجامع الصغير، المنثور الوثائق 

 ). 71: ص 1وفيات األعيان ح - 107-93: ص
وأقيموا الصالة وأتوا (ذهب أبو يوسف والمزني إلى أنه يقتضي تسوية ألن العطف يقتضي الشركة كقوله تعالى  - )8(

 ).126: المسودة ص - 415: ص 1ـشرح اللمع ح - 273: ص 1ـأنظر أصول السرخسي ح.(43البقرة ) الزكاة
في خطاب  6لم يعرف المصنف الشرط عن الحديث عنه في ص . ت المتصلة أي الشرطهذا ثاني المخصصا - )9(

  .82: ول صصأنظر شرح تنقيح الف. الوضع وقال سيأتي التعريف الذي اختاره المصنف هو تعريف القرافي
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 إخراج وجيوز ,)2( األصح على الكلّ على بالعود وأوىل اتصاال، كاالستثناء وهو )1(]واحد وهو

 املتوسطة أما )5( تقدمت ولو , العود يف كاالستثناء , )4(ةفـالص : الثالث .)3( وفاقا به األكثر

 هاتقدم غاية واملراد , العود يف كاالستثناء )7( ايةـالغ : الرابع .وليته )6( ]مبا[ اختصاصها فاملختار

 , )9(} رِجالفَ عِلَطْم ىتح { : مثل أما , )8( } ةَيزاجل وطُعي ىتح { : مثل تأت مل ، يشملها عموم
   . )10(البنصر إىل اخلنصر من أصابعها قطعت وكذا ، العموم فلتحقيق

                                                 
 ).ـح(و) ب(هذه الجملة التفسيرية مثبتة في الهامش وال توجد في النسخة  - )1(
مختصر ابن الحاجب مع  - 513: ص 2اإلحكام لآلمدي ح - 425: ص 1ول حصأنظر المح( وهذا محل اتفاق - )2(

 334: ص 3البحر المحيط ح - 170: ص 2اإلبهاج ح -  214: ول صصشرح تنقيح الف - 146: ص 2د حضشرح الع

 .153: إرشاد الفحول ص - 345: ص 3شرح الكوكب المنير ح -
 . 425: ص 1ول حصالمح) تقييد الكالم بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقياتفقوا على أنه يجوز (قال الرازي  - )3(
فال تزال تزيد . من الوصف وهو عند أهل اللغة معناه التخصيص فلو قلت فالن طويل اختفى ذلك تخصيصا: الصفة - )4(

  .1079: ص 2المعجم الوسيط ح) وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا وكلما كثر الوصف قل الوصف

هي ما اشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء أكان الوصف نعتا أم عطف بيان (صول الصفة بقولهم ف علماء األوعر

) أو حاال، وسواء أكان ذلك مفردا، أم جملة أم شبه جملة، وهو الظرف والجار والمجرور، ولو كان جامدا مؤوال بمشتق

 .341: ص 3البحر المحيط ح - 347: ص 3أنظر شرح الكوكب المنير ح
فإن " ميم الطوال تأكرم بني " ومن المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة، مثل (قال المصنف في رفع الحاجب  - )5(

أعلم أن الصفة المتقدمة ... بني تميم طويلهم وقصيرهم كّل الصفة تقتضي قصر اإلكرام على المتصف، ولوالهم لعم

وقفت على محتاجي أوالدي وأوالدهم : لى الجميع، مثالها لو قالكمتأخرة في عود الخالف، فاألصح عندنا عودها ع

 .297: ص 3رفع الحاجب ح) فيشترط الحاجة في أوالد األوالد
 ساقطة من المتن مثبتة في الهامش مع تصحيح  - )6(
البقرة ) ِليى اللَلَِإ مايوا الصمتَأ ثم(الشيء هي طرفه ومقطعه، وحكم ما بعدها خالف ما قبلها مثل قوله تعالى  غاية - )7(

المستصفى  - 257: ص 1المعتمد ح - 387: ص 2ول حصأنظر تفصيل الكالم في الغاية كمخصص في المح. (178

 -  402: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح - 298: ص 3رفع الحاجب ح -  516: ص 2اإلحكام ح - 204: ص 2ح

 .الغاية هي إلى وحتى وصيغ) 283: ص 1تيسير التحرير ح
 .سورة التوبة 29اآلية  - )8(
 .سورة القدر 5اآلية  - )9(
غاية تقدمها  :إحداها. الغايات ثالث(لقد فصل المصنف في رفع الحاجب وقسم الغاية إلى ثالث أقسام حيث قال  - )10(

حتى (ه تعالى غاية لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قول  :الثانية. ت بها وهي التي تخصصؤعموم يشملها لو لم ي

ما يكون اللفظ األول شامال لها، وتجري هي مجرى : الثالثوهي خارجة قطعا،  )رفع القلم(والحديث  )مطلع الفجر

قطعت أصابعه كلها ألفاد : فإنه لو اقتصر على قوله. التأكيد مثل قولنا قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى اإلبهام

  . 360: ص 3رفع الحاجب ح) ا إنما هو تحقيق العموم ال تخصيصهاالستغراق وهي داخلة قطعا والمقصود فيه
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  . اإلمام الشيخ وصوهبم ،  )2( األكثرون يذكره ومل ,الكل من البعض )1( بدل  :اخلامس 
   ومنع ،)6(لشذوذ خالفا ,)5(العقل و سباحل)4(صالتخصي جيوز )3(منفصلـال :الثاين مالقس

               , )8(به الكتاب ختصيص جواز واألصح .لفظي وهو , )7(اخصيصـت تسميته الشافعي

                                                 
. تعليق محمد محي الدين عبد الحميد -شرح قطر الندى البن هشام .( ال واسطةبهو التابع المقصود بالحكم :البدل - )1(

أنه ليس في نية  :األول : وكون المبدل منه في نية الطرح أم ال ؟ ثالثة مذاهب  .438: ص 1966 - 12مطبعة السعادة ط
أنه في نية الطرح ألن الثاني إنما سمي بدال، ألنه قام مقام  :الثاني. الطرح وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري 

التفصيل بين  :الثالث. األول، ألنا نبدل الشيء من جميعه، والمعرفة من النكرة والعكس وهذا مذهب جماعة من أهل اللغة
 .268-267: سالسل الذهب ص). طرح المبدل منه، ويبن ما عداه، فالطرح فيه ، فهو في نيةلفظبدل ال

وبدل البعض من الكل نحو أكرم الناس (وقال المصنف . ذكر هذا النوع ابن الحاجب في المختصر وتبعه المصنف -  )2(
لم يذكره الجمهور، وهذا زاده ابن الحاجب، و(وقال الزركشي . 236: ص 3رفع الحاجب ح). زاده المصنف. علماء منهم

وقد أنكره عليه األصفهاني شارح المحصول، والصفي الهندي في الرسالة السيفية، وكذا الشيخ اإلمام ألن المبدل منه في نية 
أعلم أن مشايخنا إنما لم يذكروه، ألن (وقال ابن عبد الشكور .728: ص 2أنظر تشنيف المسامع ح) الطرح، فلم يتحقق

فواتح ) فليس هذا من المخصصات فتدبر... معناه، كيف ولو أريد به البعض الذي هو البدلالمبدل منه مستعمل في 
البدل من (سنوي حيث قال األ وومن الذين قالوا به زيادة على ابن الحاجب والمصنف .344: ص 1الرحموت ح

 .283: زوائد األصول ص) المخصصات المتصلة كقولنا أكرم الناس قريشا
ميزان  -  261: ول للباجي صصإحكام الف - 252: ص 1المعتمد ح( ألة التخصيص بالمنفصل في أنظر تفصيل مس - )3(

 - 386: ص 1ي حوالتحصيل من المحصول لألرم - 99: ص 2المستصفى ح - 487: ص 1األصول للسمرقندي ح
اإلبهاج  -  451: ص 2نهاية السول ح - 93: تقريب الوصول البن جزي ص - 123: ص 2ح يمنهاج العقول للبدخش

 - 277: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 355: ص 3البحر المحيط ح - 301: ص 3رفع الحاجب ح - 175: ص 2ح
: ص 2تشنيف المسامع ح - 57: ص 2اآليات البينات ح - 73: ص 2الغيث الهامع ح - 316: ص 1ح الرحموت حتفوا

 .17: ص 2حاشية البناني على شرح المحلي ح -  769
ويكون هذا التخصيص بالجس والعقل والدليل . ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معههو  :المنفصل -  )4(

 ).285: صول صزوائد األ -  175: ص 2اإلبهاج ح -215: أنظر شرح تنقيح الفصول ص( .السمعي والعادة 
ومثال التخصيص . 23النمل ) ت من كل شيءوأوتي(والمراد به الواقع والمشاهدة قوله تعالى  سمثال التخصيص بالح - )5(

وفي . 97آل عمران ) على الناس حج البيت وهللا(وفي التخصيص بالعقل النظري  16الرعد ) خالق كل شيء(بالعقل ضروريا 
 .74: ص 2الغيث الهامع ح. 770: ص 2تشنيف المسامع ح - 302: ص 3أنظر رفع الحاجب ح). خروج األطفال بالعقل

 . 274: ص 1هان حأنظر البر - )6(
اهللا خالق كل شيء وهو " أن ذلك من باب العام الذي يراد به العام وبداخله الخصوص قال تعالى (قال اإلمام الشافعي  - )7(

وما من دابة في األرض إال على اهللا " وقال "  خلق السماوات واألرض" وقال تعالى . 62الزمر " على كل شيء وكيل
فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فاهللا خلقه، وكل دابة فعلى اهللا ... فيه ، فهذا عام ال خاص”رزقها 

 .33: الرسالة ص) رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها 
أي تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا رأي جمهور األصوليين لكنهم اختلفوا في شروطه بالتقديم أو التأخير أو االقتران  - )8(

اإلحكام لآلمدي  -  18: اللمع ص - 254: ص 1المعتمد ح(أنظر تفصيل ذلك في  .االتصال أو التراخيأو االستقالل أو 
 -  202: شرح تنقيح الفصول ص - 472: ص 1ميزان األصول ح - 387: ص 1التحصيل لآلمدي ح - 467: ص 2ح

: ص 2السول ح نهاية  304: ص 3رفع الحاجب ح - 180: ص 2اإلبهاج ح - 147: ص 2المختصر بشرح العضد ح
 - 345: ص 1ح الرحموت حتفوا - 59: ص 3اآليات البينات ح - 772: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح - 119

 3رفع الحاجب ح) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خالفا للشذوذ(وقال المصنف في رفع الحاجب ) 157: إرشاد الفحول ص
 .304: ص
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 : هاوثالث ,)4( اجلمهور عند الواحد ربخب وكذا ، )3( باملتواترة والكتاب .)2(وبالكتاب ، )1(هبا والسنة
 خالفا بالقياس. )6(القاضي فوتوقّ ,)5(مبنفصل : الكرخي وقال عكسه، وعندي بقاطع خص إن

 كني مل إن :لقومو )9( مطلقا خيص مل إن :أبان البنو )8( خفيا كان إن :اجلبائيو , )7(مطلقا :لإلمام

 ، )12(  نياحلرم إمام وتوقف , )11(مبنفصل خيص مل إن :والكرخي ، )10( العموم من خمصصا أصله
  )    14( الصالة عليه-  بفعله و ,) 13(األصح )أ13(/ يف اخلطاب دليل وكذا ، وبالفحوى

                                                 
  ).أنظر المصادر السابقة(ال يجوز تخصيص السنة بالسنة، ألن السنة بيان القرآن، وال يجوز أن يفتقر البيان،  :خالف في ذلك داود وقال بعض العلماء - )1(
 ).أنظر المصادر السابقة(يجوز تخصيص السنة اآلحاد والمتواترة بالكتاب خالفا لبعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة  - )2(
 -  510: ص 2أنظر اإلحكام ح(يني يسفراذلك قال الهندي، وكذلك أبو حامد األأعلم خالفا فيه، وك قال اآلمدي ال - )3(

 ). 181: ص 2اإلبهاج ح -  207: ول صفصشرح تنقيح ال
الجواز ونسبه ابن الحاجب إلى األئمة األربعة وقال  :األول :في تخصيص الكتاب بالسنة اآلحاد أربع مذاهب وهي - )4(

المنع وهو قول بعض  :الثاني.314: ص 3ح رفع الحاجبأنظر . المتكلمين مطلقا المصنف والحنفية ينكرونه ومنعه بعض
 1أنظر الوصول إلى علم األصول ح) المتكلمين وقال ابن البرهان وقال قائلون من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء ال يجوز

ف وشرط أن يكون الذي عدم الجواز في العام الذي لم يخصص، ويجوز فيما خصص ألن داللته تضع:الثالث.260: ص
قول المصنف وهو أن خص بقاطع  :الرابع.115: ص 2أنظر المستصفى ح )خص به دليال قطعيا وهذا قول عيسى بن أبان

وهذا االحتمال من تفقه (إال فجائز أن يقدم على تخصيصه باآلحاد، وقال الزركشي  و لم يتطرق إليه التخصيص باآلحاد
 .778: ص 2لمسامع حتشنيف ا) المصنف ولم يقل به أحد

 )  294ص 1كشف األسرار ح - 218ص  2التقرير والتحيير ح -473ص  1أنظر ميزان األصول للسمرقندي ح - )5(
 .183: ص 2اإلبهاج ح -  427: ص 1البرهان ح - 110: ص 2أنظر التلخيص ح - )6( 
أنظر المصادر (منهم األئمة األربعة ذهب جمهور العلماء إلى جواز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس و - )7(

تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز ( 259: وخالف الرازي وقال بالمنع مطلقا قال ذلك في المعالم ص) . السابقة 
 .436: ص 1ـول بالجواز حصوقال في المح). والمختار عندنا أنه ال يجوز 

. فيا هو قول الجبائي وابن سريج والطوفي واإلصطخريجواز التخصيص بالقياس الجلي والمنع إذا كان القياس خ-  )8(
: ص 1ـول حصالمح - 131ص  2ـالمستصفى ح - 258ص  1ـأنظر المعتمد ح(واختلفوا في الجلي والقياس الخفي 

تشنيف . المعروف عن الجبائي المنع وتقدم العام على القياس مطلقا(قال الزركشي ). 110: مختصر الطوفي ص - 437
 .781: ص 2ـالمسامع ح

وقال المصنف . 411: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح) ومنع أبو علي وشرط ابن أبان التخصيص(فال البيضاوي  - )9(
 . 356: ص 3رفع الحاجب ح) وقال ابن أبان إن كان العام مخصصا قبل ذلك جاز وإال فال(
 ).781: ص 2مع حتشنيف المسا -  356: ص 3أنظر رفع الحاجب ح(لم ينسب هذا إلى أحد  - )10(
 .359: ص 3رفع الحاجب ح -  : ص 2كشف األسرار ح - 275: ص 2نظر التقرير والتحيير حأ( - )11(

المختار ) (إمام الحرمين والباقالني (وقاال  354: ص 3ح رفع الحاجب) قال األمام والقاضي بالوقف(فال ابن الحاجب  -12
  .117: ص 2التلخيص ح - 67ص 3التقريب ح - 286: ص 1البرهان ح).عندنا في هذه المسألة الوقف

 -  579: ص 2أنظر العدة ح(ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة وكذلك المخالفة  -  )(13
شرح تنقيح  - 127: المسودة ص -  440: ص 1المحصول ح -  105: ص 2المستصفى ح -  298: ص 1البرهان ح

: ص 3شرح الكوكب المنير ح - 316: ص 1تيسير التحرير ح - 193 :ص 2اإلبهاج ح - 215: الفصول ص
المستصفى جـ -294ص  1البرهان جـ-149أنظر التبصرة ص (الحنابلة و خالف في ذلك الحنفية و بعض الحنابلة .366

  )221ص  1تيسير التحرير جـ-219شرح تنقيح الفصول ص -115المسودة ص -112ص 2
 .صالة) جـ(سخة نصلوة وفي الآتبت الصالة في أصل النسخة  -14
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 ورجوع ,  )4(اخلاص على العام طْفـع أنّ إالّ و )3(األصح ويف , )2(ريرهـتق و , -)1(السالم و

 ال امالع رادـأف بعض وذكر . )6(ياـصحاب ولو ؛  الراوي ومذهب , )5(بعضـال إىل الضمري
 بترك العادة وأنّ . خصصـي ال )10(  والعموم , )9( )8 ( ]حكم[ من خصبأ لو .)7( خصصـي

 العام أنّ و . اإلمجاع أو  -  سلم و عليه اهللا صلى - النيب أقرها إن  ؛  ختصّص )11( به مأمورـال بعض

                                                                                                                                            
 

  .صلى اهللا عليه وسلم) ب(قي النسخة   (1)
  الجمهور على أنه إذا علم صلى اهللا عليه وسلم بفعل صادر من بعض المكلفين مخالف للعموم(قال المصنف   (2)

  .431، ص  3ج  –رفع الحاجب ) ولم ينكره كان مخصصا 
  .175، ص 2ـجبشرح المنهاج موم القرآن وقد ذكره في اإلبهاج لم يذكر المصنف هنا التخصيص اإلجماع لع  (3)

  .333، ص3ـجشرح مختصر ابن الحاجب الحاجب  وفي رفع 

  .قال اإلجماع يخصص الكتاب والسنة بمعنى أنه دال على وجود مخصص في نفس األمر إذ اإلجماع البد له من مستند
  .وأن عطف العام على الخاص) مة تتضمن ناسخاواألصح أن مخالفة األ(عبارة مضافة ) ب(في النسخة   (4)
  وأوالت األحمال (ثم قال ) والالتي يئسن من المحيض(ذكر هذه المسألة القفال الشاشي، ومثل لها بآية الطالق  -    (5)

  .41أصول الشاشي، ص . فال يكون هذا العطف تخصيصا. 4الطالق ) أجلهن أن يضعن حملهن
الشافعية وابن الحاجب والقاضي عبد الجبار وذهب الحنفية إلى أنه يخصص وتوقف إمام ذهب إلى هذا الرأي أكثر   (6)

  .وأكثر الحنفية واإلمام أحمد ونقله القرافي عن الشافعي ورجحه ابن الهمام  ,الحرمين وأبو الحسين البصري والرازي

، 232الفصول ص شرح تنقيح  - 489ص 2ـاإلحكام ج -284ص 1ـالمعتمد ج -  445ص 1ـأنظر المحصول ج(

  ).389ص 3ـشرح الكوكب المنير ج -366ص 1ـتيسير التحرير ج -213ص 2ـاإلبهاج ج
والكثير من  مذهب الراوي سواء أكان صحابيا أو غيره ال يخصص العموم وهذا مذهب جمهور المالكية، الشافعية  (7)

   .الحنابلة وخالف في ذلك الحنفية وبعض الحنابلة 

  ، شرح تنقيح الفصول115، المسودة ص112ص 2ـ، المستصفى ج294ص 1ـبرهان ج، ال149أنظر تبصرة ص( 

  ).221ص 1ـ، تيسير التحرير ج219ص  
 شرح المنهاج.)اب دبغ فقد طهرهإ أيما - صلى اهللا عليه وسلم-إفراد فرد ال يخصص مثل قوله (قال البيضاوي   (8)

  . ن خالفا ألبي ثوروهذا مذهب جمهور الفقهاء واألصوليي - 425ص 1ـج لألصفهاني 

المسودة  - 219شرح تنقيح الفصول ص -461ص 1ـالمحصول ج -514ص 2ـاإلحكام ج :التفصيل في أنظر(

  ).319ص 1ـتيسير التحرير ج -143ص
  .مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش   (9)

  .وال توجد في الشروحامش مثبتة في اله) ب(ساقطة من متن النسخة ) ولو ما خص من حكم العموم(عبارة   (10)

 .789-788ص 2تشنيف المسامع جـ -392-389ص 2الغيث الهامع جـ
  .)ـج(و ) ب(ساقطة من النسخة  )به(كلمة   (11)
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 ضىـق  : حنو أنّ و[  .)1(السابقة العادة له تطرح لـب وراءه ما على وال ,املعتاد على يقصر ال

 تابع ,دونه مستقل غري السائل جواب :لةأمس.لألكثر وفاقا يعم ال  ,للجار )3)(2( ]فعةـبالش

 .واضح املساوي و املسكوت معرفة أمكنت )4(]إذا[ جائز األخص املستقل و ,عمومه يف للسؤال
 و , )6(فأجدر يمتعم قرينة كانت فإن ،)5( األكثر عند عمومه معترب ؛ اخلاص سبب على والعام
 : قال و , ظنية : اإلمام الشيخ قال و , باجتهاد خيص فال  األكثر عند الدخول قطعية السبب صورة
  . )8)(7(لمناسبةل عام الرسم يف  تاله القرآن يف خاص منها يقرب و
 قدر يف تعارضا )9(انرقات إن :وقيل ,خصص إال و ,العام نسخ العمل عن اخلاص تأخر إن : لةأمس

   فالوقف جهل فإن ، )10(ناسخ املتأخر العام :احلرمني إمامو , احلنفية وقالت ,كنصني اصاخل
   .)11(ناسخ املتأخر  : احلنفية وقالت , فالترجيح , وجه من عاما كان وإن ، التساقط أو

                                                 
إطالق على المقتات  نوعان قولية وفعلية واتفق العلماء على أن العادة القولية تخصص العام منها ما إذا اعتادوا العادة  (1)

هي عن بيع الطعام بجنسه متفاضال، فإن النهي يكون خاصا بالمقتات الن الحقيقة العرفية مقدمة على خاصة ثم ورد الن

وعلمه وأقره  -صلى اهللا عليه وسلم–والعادة الفعلية نوعان، النوع األول عادة عملية أوعرف عملي وجد في عصره.اللغوية

وع الثاني عادة عملية أو عرف \النم. - الصالة والسالمعليه - ولم يمنعه، فهذا يعتبر مخصصا لكن التخصيص هو تقريره 

فإذا استمر العمل به كان إجماعا عمليا، فهذا يخصص العموم، لكن  -عليه الصالة والسالم–وجد في عصره عملي 

المخصص حينئذ هو اإلجماع ال العادة، وإذا لم يجمع عليها ففيها خالف ذهب الجمهور إلى أنها ال تخصص العام وذهب 

، شرح 123، المسودة ص112ص 2، المستصفى ج301ص 1أنظر المعتمدج. (حنفية وبعض المالكية إلى أنها مخصصةال

  ).534ص 1، اإلحكام ج446ص 1، البرهان ج171ص 1، الفروق ج212تنقيح الفصول ص
 .مع تصحيح هذه العبارة ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (2)
 8، أخرجه النسائي ج)الجار أحق بالشفعة جاره: (قال  -صلى اهللا عليه وسلم–هذا جزء من حديث جابر عن النبي  (3)
والترمذي في كتاب األحكام باب ما جاء في الشفعة  3517رقم  284ص 3وأبي داود في كتاب البيوع باب الشفعة ج 321ص
 .1368رقم  641ص 3ج

  .مع تصحيح  ساقطة من المتن مثبتة في الهامش    (4)
    العبرة (بن الحاجب والرازي وإمام الحرمين والقاعدة المعروفة  وا ثر الشافعية والحنفية والمالكية واآلمديهذا قول أك  (5)

     رهانبأنظر ال(، وذهب إلى أنه ال يخصص اإلمام مالك وأبو ثور والدقاق من الشافعية، )بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
 ).117، المسودة ص451ص 1، المحصول ج114ص 2، المستصفى ج451ص  1، أصول السرخسي ج253ص 1ج

  .أنظر المصادر السابقة  (6)
 .للمناسبة) جـ(و) ب(النسخة األصل في المناسبة وفي  في  (7)
  قال الزركشي ال ينبغي ذكر هذه المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب ألنه من العام الذي أريد به  (8)

 .806ص 2ا، تشنيف المسامع جالخصوص وقد سبق الفرق بينهم
  .تقارناو النسخ األخرى و الشروح ) جـ) (ب(النسخة األصل تقارانا وفي  النسخة في  (9)

 178:ص 1ـأنظر البرهان ح  (10)
     285: ص 1ـتيسير التحرير ح -  288: ص 2ـكشف األسرار ح - 475: ص 1ـأنظر ميزان األصول ح   (11)

  ).347: ص 1ـفواتح الرحموت ح  
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     داللته احلاجب ابنو اآلمدي وزعم .)3( )2(دقي الب  ةاملاهي على الالد :)1( املطلق :داملقيو املطلق

 وليس , ئّيجبز أمر ةاملاهي مبطلق األمر : قاال مث منو ،)4( النكرة ماهتوه ائعةالش حدةاالو على

  . )5( فيه إذن : وقيل ، جزئي لكل : وقيل )ب13(/بشيء
 وكانا ، وموجبهما ، حكمهما احتدا إن أما وزيادة ، واخلاص كالعام داملقيو املطلق : )6(لةأمس 

   :وقيل . ، وإال محل املطلق عليه عن وقت العمل باملطلق فهو ناسخ داملقي وتأخر ، مثبتني
  ,بهه دفإن كانا منفيني فقائل املفهوم يقي. )7(حيمل املقيد على املطلق :وقيل ،تأخراملقيد ناسخ إن 

                                                 
ر حول معنى والكلمة تدو التحجيل،من اإلطالق، الخلو من القيد، يقال مطلق اليدين إذا خال من : لغة المطلق - (1)

 .277: ص 2أنظر المصباح المنير ح) اإلفتكاك من القيد
  .و كذلك في الشروح و النسخ األخرى بال قيد) جـ(و ) ب(ال بقيد وفي  النسخة األصل في  (2)
هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث أنها هي من غير أن تكون فيها داللة على شيء : المطلق بقوله الرازيعرف  -  (3)

هو كل حقيقة اعتبرت من : وقال القرافي). 140: ص 3المحصول ح. (من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا
لق هو المعترض للذات دون الصفات ال بالنفي المط: وقال البزدوي). 266: أنظر شرح تنقيح الفصول ص. (حيث هي

 ).286: ص 2أنظر كشف األسرار ح. (وال باإلثبات
وقال ابن الحاجب . 5: ص 3اإلحكام ح) المطلق عبارة عن نكرة في سياق اإلثبات(عرف اآلمدي المطلق بقوله  - (4)
وقال المصنف معقبا على هذا . 366 :ص 3أنظر المختصر بشرح ابن السبكي ح). دل على الشائع في جنسه المطلق ما(

وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، والني دلت على واحد غير معين، وهي النكرة، ألنها (التعريف 
أن بينهما : أيضا لفظ دل على شائع في جنسه، فكأنه ال يفرق بين المطلق والنكرة، وقد سبقه إلى ذلك اآلمدي، والصواب

ما دل على وحدة غير معينة، وعلى هذا األسلوب المنطقيين واألصوليين : والنكرة: مطلق الماهية من حيث هيفرقا فال
 .367- 366: ص 3رفع الحاجب ح) والفقهاء، ولهذا لما استشعر بعضهم التنكير في بعض األلفاظ اشترط الوحدة

 - 177: ص 2ـالتمهيد ألبي الخطاب ح - 43: اللمع ص(أنظر تفصيل مسائل المطلق وخالف العلماء في حده  - (5)
 1المعتمد ح 5: ص 3اإلحكام لآلمدي ح -354: ص 1التحصيل ح -141: ص 3المحصول ح -185: ص 2المستصفى ح

: شرح تنقيح الفصول ص -298: زوائد األصول ص - 76: ص 2اإلبهاج ح - 319: ص 2نهاية السول ح , 288: ص
 2شرح التلويح على التوضيح ح - 422: ص 1كشف األسرار ح -  561 :ص 1ميزان األصول للسمرقندي ح , 267
شرح   145: المسودة ص ,136: روضة الناظر ص ,125: الحدود للباجي ص , 96: تقريب الوصول ص , 155: ص

  )360: ص 1ح الرحموتفواتح  , 366: ص 3رفع الحاجب ح ,164: إرشاد الفحول ص ,420: ص 3الكوكب المنير ح
  .تفصيل هذه المسألة في المصادر السابقةأذكر  - (6)

جعل بحث المطلق والمقيد تذنيبا : والمقيد بمثابة الخاص) من حيث الشيوع(لما كان المطلق بمثابة العام (وقال األصفهاني 
 .432: ص 1المنهاج بشرح األصفهاني ح) للبحث في العموم والخصوص 

  :ما يلي  قال المصنف في رفع الحاجـب وفي هذه المسألة  (7)

إذا ورد مطلق ومقيد فال يخلو إما أن يختلف حكمهما أوال، فإن اختلف حكمهما مثل أكس ثوبا وأطعم طعاما نفيسا، فال (

فإن لم يختلف حكمهما فال يخلو إما أن يتحد موجبهما أي سببهما أوال، فإن اتحد ... يحمل أحدهما على اآلخر بوجـه اتفاقا

ونا مثبتين، أو منفيين، فإن كانا مثبتين مثل أن تذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل، ومقيدة موجبهما فال يخلو إما أن يك

حمل المطلق على المقيد ال " علي ألف، ثم قال علي ألف من ثمن ثوب: "ومثله لو قال . باإليمان في كفارة القتل أيضا

يد، فهنا مقامان حمل المطلق على المقيد، وأنه بيان ال العكس بيانا ال نسخا، سواء أتقدم أو تأخر، وقيل نسخ إن تأخر المق

 .370-369ص 3جــ) نسخ
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إن ، و )3(الصفة فاملطلق مقيد بضد, ياوإن كان أحدمها أمرا واآلخر . )2(خاص وعام )1( وهو
وإن . )4(قياسا:  الشافعي، وقال  حيمل لفظا: ، وقيل  ال حيمل : أبو حنيفةاختلف السبب فقال 

عنهما إن مل يكن  ستغىنمتنافيني يـب داملقيو .)6( )5(احتد املوجب واختلف حكمهما فعلى خالف
   .)8(قياسا )7(]اآلخر[أوىل بأحدمها من 

  

                                                 
  406ص 2كذلك في الغيث الهامع جـ  هي وو ) ب(في النسخة   (1)
أن يكونا منفيين نحو ال تعتق مكاتبا وال تعتق مكاتبا كافرا فمن يخصص بالمفهوم البد أن يقيد المكاتب (قال الزركشي   (2)

 كاتبا كافرا، وهو من باب تخصيص العام لكونه في سياق النفي ال تقييد المطلق، وأما من ال يقول بالمفهوم فالبمفهوم قوله م

 2تشنيف المسامع جـ) المكاتب أصال، ويعمل بمقتضى اإلطالق وال يخصه بالنهي المقيد ألنه بعض ما دخل تحته يعتق

 -  6ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 289ص 1أنظر المعتمد جـ(وقد أورد هذه المسألة الكثير من األصوليين  .815-814ص

  ) 95ص 2اآليات البينات جـ -  287ص 2كشف األسرار جـ - 218ص 2اإلبهاج جـ -  131المسودة ص
البحر المحيط  -  156ص 2المختصر بشرح العضد  جـ - 5ص 3أنظر تفصيل هذه المسألة في اإلحكام لآلمدي جـ  (3)

 2حاشية البناني بشرح المحلي جـ - 95ص 3اآليات البينات جـ - 401ص 3نير جـشرح الكوكب الم - 416ص 3جـ

 .96ص 2الغيث الهامع جـ - 916ص 2تشنيف المسامع جـ - 34ص
والذين [وإن اختلف موجبهما أي سبب الحكمين كالظهار في قوله تعالى ( 372ص 3قال المصنف في رفع الحاجـب جـ  (4)

ومن قتل مؤمنا خطأ [والقتل في قوله تعلى . 3المجـادلة اآلية ] ما قالوا فتحرير رقبةيظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل

  . 92النساء اآلية] فتحرير رقبة مؤمنة

فقيل إنه . فهذه المسألة المشهورة بالخالف فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد ثم اختلف األصحاب فيما يوجـب العمل

، والصحيح عند أصحابنا، فيصير التقييد )أي ابن الحاجـب(لمختار عن المصنف القياس فال يحمل إال بجـامع وهو ا

وشذ نقل بعض األصحاب عنه الحمل على المقيد بغير جـامع وأن نفس . كالتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص

ان بجـامع أو لم يكن لما الورود كاف، وهذا هو رأي بعض األصحاب وأبو حنيفة ال يحمل المطلق على المقيد رأسا، سواء أك

تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من االمتثال بأي صورة كانت، فيكون نسخا، والقياس ال يكون ناسخا وخالفنا 

  ...).مع الحنفية راجـع إلى األصلين، دليل الخطاب وهو عندنا حجـة خالفا لهم، والزيادة على النص زعموها نسخا
  الخالف و كذلك في الشروح) ـج(و ) ب(في   (5)
وهو أن حمل المطلق والمقيد إذا وردا في حكمين متعلقين بسببين (...ذكر الباجي هذه المسألة في أحكام الفصول   (6)

مختلفين بمنزلة خبرين أحدهما خاص واآلخر عام، وردا في حكمين مختلفين، فيجـب حمل كل واحد منهما على عمومه أو 

 .288ص 1جــ) دهما باآلخرخصوصه وال يعتبر أح
 .مع تصحيح هذه الكلمة ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (7)
  - 267ص 1أصول السرخسي جـ - 24اللمع ص - 290ص 1المعتمد جـ(أنظر الخالف الوارد في هذه المسألة في   (8)

   -  141ص 2نهاية السول جـ -  131المسودة ص - 269شرح تنقيح الفصول ص - 143ص 3المحصول جـ 
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  : ])1(ولؤـمـال[ اهر وـالظ
فإن محل لدليل .  )3(محل الظاهر على احملتمل املرجوح والتأويل . ما دل داللة ظنية:  )2(ظاهرـال

امسك {لبعيد تأويل ا، ومن )4(ال تأويل ,فلعبشيء لدليال ففاسد، أو ال  ظني أو ملا, فصحيح
    )9(}ة نكحت نفسهاأأيما امر{و )8(على ستني مدا )7(}اينكسم نيتس{و)6( اءدتعلى اب )5(}أربعا

                                                 
 .والصحيح المؤول أصل النسخة مئول،في  و المأول) جـ(المول ) ب(في   (1)

لغة الواضح، ومنه ظهر األمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، والظاهر من  الظاهر  (2)
  ).523ص 4أنظر لسان العرب جــ. (األشخاص هو المرتفع التي تتبادر إليه األبصار

اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع األصلي أو العرفي ويحتمل غيره (مدي في تعريف الظاهر اصطالحا وقال اآل
هو ما دل داللة ظنية إما بالوضع كاألسد أو بالعرف (وقال ابن الحاجـب . 49ص 3اإلحكام جــ) احتماال مرجوحا

اللمع  - 140ص 1العدة جـ(ظاهر في أنظر تعريفات أخرى لل. 448ص 3المختصر بشرح ابن السبكي جـ) كالغائط
اإلحكام لآلمدي  - 384ص 1المستصفى جـ - 183ص 1أصول السرخسي جـ - 279ص 1البرهان جـ - 27ص
كشف األسرار  - 27شرخ تنقيح الفصول ص - 78روضة الناظر ص - 448ص 3جـ رفع الحاجب - 72ص 3جـ
 )175إرشاد الفحول ص - 19ص 2فواتح الرحموت جـ -  459ص 3شرح الكوكب المنير جـ - 46ص 1جـ
أي رجح يرجح، وهو مصدر أولت الشيء إذا فسرته، من آل أي رجح، ألنه رجوع من : التأويل لغة من آل يؤول   (3)

الحدود للباجي (أنظر تعريفات أخرى للتأويل في ).159ص 1أنظر لسان العربي ج(الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في داللته 
 169ص 2المختصر بشرح العضد ج - 49ص 3اإلحكام ج -  387ص 1المستصفى ج - 236البرهان ج ص - 48ص

 .176إرشاد الفحول ص  460ص 3شرح الكوكب المنير ج  427ص 3البحر المحيط جـ 44ص  1كشف األسرار ج
صطالح التأويل في اال(قال المصنف في رفع الحاجـب  .هذه أقسام التأويل وهما التأويل الصحيح والتأويل الفاسد  (4)

وإن أردت أن تعرف الصحيح فقط زدت . الصحيح والفاسدحمل الظاهر على المحتمل المرجـوح وهذا التعريف يشمل 
 .461ص 3جــ) بدليل يصيره راجحا

أمسك (لغيالن وقد أسلم على عشرة نسوة  -صلى اهللا عليه وسلم-أصل هذه العبارة الحديث المعروف، وهو قوله   (5)
 5الحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء من الرجل يسلم وعند عشرة نسوة جـ) أربعا وفارق سائرهن

 2في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة جـ هوابن ماج - 1128رقم  48ص
 .291ص 6ليل جـغرواء الإ،  وصححه األلباني في 44ص 2وأحمد في مسنده جـ 1601رقم  151ص
التأويالت البعيدة تأويل الحنفية لحديث غيالن، فإنهم جعلوا اإلمساك (رفع الحاجبوهذا قول الحنفية قال المصنف في   (6)

إما على االبتداء أي ابتدئ النكاح، في أربع منهن، أو المراد بقوله أمسك أربعا أي األوائل منهن وفارق سائرهن أي 
يد النكاح إن تزوجهن معا، وإمساك أربعا إن تزوجهن مرتبا فردوا الحديث إلى األواخر ليثبت لهم أصلهم في وجوب تحد

  .452ص 3ج) مذهبهم ولم يردوا مذهبهم إلى الحديث، وهذا التأويل إن أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد
 4المجـادلة اآلية) ستين مسكينا فإطعام(محل الشاهد من اآلية   (7)
رفع الحاجـب  - 50ص 3اإلحكام جـ - 361ص 1البرهان جـ - 400ص 1ـأنظر التفصيل في المستصفى ج  (8)
 ).464ص 3جـ الكوكب المنيرشرح  -  146ص 1تيسر التحرير جـ -  447ص 3البحر المحيط جـ - 460ص 3جـ

 رواه أحمد) أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل( -عليه وسلمصلى اهللا -أصله قوله   (9)
  رقم  11ص 5الترمذي وكتاب النكاح باب ما جاء في ال نكاح إال بولي جـ -  24436رقم  185ص 9في المسند جـ

 .2083رقم  236ص 2وأبو داود كتاب النكاح جـ 1101
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 ةذكا{و,  )3(على القضاء والنذر )2(}تال صيام ملن مل يبي{و )1(واملكاتبة, واألمة , على الصغرية 
 كلَم نم{و,  )7( على بيان املصرف )6(}اتقَدا الصمنإِ{و,  )5(على التشبيه )4(}أمه ةاجلنني ذكا

        )11(على احلديد )10(}ةَضـيالب قرِسي قارِـالس{و,  )9(على األصول والفروع )8(}مٍحر اذَ
  

                                                 
 -  469ص 3رفع الحاجـب جـ - 54ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 339ص 1جـ البرهان(في أنظر تفصيل المسألة   (1)

 .25ص 2فواتح الرحموت جـ - 446ص 3البحر المحيط جـ - 92روضة الناظر ص
أخرجه ابن ماجه في كتاب ) من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له(أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجـه ولفظه   (2)

فال وروى بلفظ من لم يجـمع الصيام قبل الفجـر  1724رقم  231ص 2باب ال صيام لمن لم يؤرضه من الليل جـ -الصوم
 .أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجـه وابن خزيمة) ومن لم ينو الصيام من الليل فال صيام له(ويروى ) صيام له

يستلزم العموم في قسمين، من لم يبيت أصال، ومن قدم النية على (وهذا تأويل الحنفية ومنهم الطحاوي حيث قال   (3)
لليل، وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على التطوع المنصوص عليه وقد ن اعالليل، ويخرج منه من آخر النية 

 .476ص 3رفع الحاجـب جــ) رد إمام الحرمين هذا التـأويل وتأويل نفي الكمال أيضا بما ال يزيد على حسنه
في كتاب  والترمذي 11343رقم  131ص  4أخرج هذا الحديث اإلمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا جـ  (4)

وابن حيان في . ن صحيحسهكذا حديث ح: وقال  1476رقم  213ص 3كاة الجـنين مجــذباب ما جاء في  - الصيد 
 .555ص 7جــباب ذكاة الجـنين  - كتاب الصيد-صحيحه عن أبي سعيد الخدري 

إن لم تمكن ذكاته، والحديث  عند الحنفية تجب ذكاة الجنين، وعند الشافعي أن ذكاة أمه تغني عن ذكاته(قال  الزركشي   (5)
هض استدالل الشافعي، ورواه الحنفية بالنصب، تيروى برفع الذكاة ونصبها، والرفع هو المعروف المحفوظ، وبه ين

وزعموا أنه يدل لهم على كال الروايتين أحدهما أن التقدير كذكاة أمه، ثانيهما أنه أعمل فيه الذكاة األولى ألنها مصدر، 
 2تشنيف المسامع جـ..." ن ذكاه الجـنين ذكاة مثل ذكاة أمه والخبر محذوف وأمي وأي واجـبهفإ: "فكأنه قال 

 .97ص 2الغيث الهامع جـ - 37ص 2وأنظر تفصيل هذا القول في حاشية البناني بشرح المحلي جـ. 824ص
 .60سورة التوبة اآلية   (6)
إلى أخرها على بيان المصرف من ) ا الصدقات للفقراءإنم( -رحمه اهللا-وعد بعضهم حمل مالك (قال ابن الحاجب   (7)

ذلك، وليس منه ألن سياق اآلية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين، ورضاهم في إعطائهم، وسخطهم في منعهم، يدل 
إن اآلية اشتملت على عد ثمانية أصناف عطف بعضهم على (ن يوقال إمام الحرم. 476ص 3رفع الحاجب جـ. عليه

والالم تفيد التمليك، ) إنما الصدقات للفقراء(وأكد هذا المعنى قوله تعالى . ف الواو التي هي للجمع والتشريكبعض بحر
ب اشتراك الجميع في ملك هذا المال جوعطف على ذلك ما ذكره بعده بحرف الواو و) للفقراء(فإذا دخلت في قوله تعالى 

 .153ص 1جـالبرهان  -  377ص 3رفع الحاجـب جـ) الذي هو الصدقة
  أخرجـه الترمذي) من ملك ذا رحم محرم فهون حر( -صلى اهللا عليه وسلم- هذا جزء من الحديث الشريف قال   (8)
هذا الحديث ال نعرفه مسندا : "وقال  1365رقم  98ص 3مجـ-باب ما جـاء في من ملك ذا رحم محرم  -كتاب األحكام-

 .20187رقم   263ص 7دب، جــإال من حديث حماد بن سلمة وأحمد عن سمرة بن جـن
فالجـواب أن . كيف جـعل المصنف هذا بعيدا وهو مذهبه" فإن قيل "نسب هذا العمل لبعض الشافعية، قال الزركشي   (9)

 .827ص 2تشنيف المسامع جــ). مذهبنا اختصاص العتق باألصول والفروع، أما حمل الحديث فال
) يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قلعن اهللا السار( -مصلى اهللا عليه وسل-هذا جـزء من قوله   (10)

باب  -كتاب الحدود-وابن ماجـه . 1687رقم  198ص 6جــ -باب حد السرقة ونصابها-أخرجه مسلم كتاب الحدود 
 .2112رقم  - 330ص 2حد السارق جــ

حضرت مجلسه فرأيته يتأول البيضة (حيث قال  نسب هذا القول إلى يحي بن أكتم المروزي وحكاه عنه ابن قتيبة  (11)

 .113ص -قتيبةابن -أنظر تأويل مختلف الحديث ) على الحديد والحبل على حبال السقف ورأيته يعجب به وهو باطل
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ما مل :  (4)امل.  (3) ن أم مكتومباذان شفعا أل جيعلهأن  على ذان؛األ (2)يشفع (1)باللو
  مكُيلَع تمرِح{:)أ14(/وحنو ,  (6)رقةفال إمجال يف اآلية الس. (5)تتضح داللته

 .(10)}أُطَي اخلَتمأُ نع عفر{ (9)}يلوبِ الَإِ احكَنِ الَ{ (8)}مكُسوؤروا بِحسامو{(7)}مكُاتهمأُ
  

                                                 
صلى اهللا عليه -ومؤذن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما-اح الحبشي مولى أبي بكر الصديق بهو بالل بن ر :بالل  (1)
 ).169ص 1نظر اإلصابة جــأ. (هـ20ائل الذين أسلموا توفي سنة من األو -وسلم

 .38ص 2حاشية البناني جــ - 103ص 2الغيث الهامع جـ- 830ص 2أنظر تفصيل ذلك في تشنيف المسامع جـ  (2)
 هللا بناهو عبد اهللا بن أم مكتوم األعمى القرشي العامري، اختلف في اسم أبيه فقال بعضهم هو عبد  :ومتمكابن أم   (3)

زائدة بن األصم، وقيل هو عبد اهللا بن قيس بن مالك، وقيل عمرو بن قيس بن زائدة، كان قديم اإلسالم بمكة، وهاجـر 
أنظر تفصيل ترجـمته في ( -صلى اهللا عليه وسلم-إلى المدينة، وشهد فتح القادسية، روى بعض األحاديث عن الرسول 

 .)516ص 2اإلصابة جــ - 250ص 2االستيعاب جــ
من أجملت الشيء إذا حصلته، أو المبهم من أجمل  :المحصلالمجموع من أجملت الحساب إذا أجمعته أو  :لغة المجمل  (4)

المجـمل هو ما له داللة على أحد (عرفه اآلمدي بقوله  :اصطالحا.  110ص 1أنظر المصباح المنير جـ) األمر إذا أبهم
هو ما لم تتضح (وعرفه ابن الحاجب بقوله . 10ص 3األحكام جـ) ليهمزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إ أمرين ال
المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو (وعرفه أبو الحسين المعتزلي بقوله . 376ص 3جـ رفع الحاجب) داللته

 1ج المستصفى - 68ص 1العدة ج(، أنظر تعريفات أخرى في 340ص 1المعتمد ج) متعين في نفسه، واللفظ ال يعينه
 138المغنى للخبازي ص - 37شرح تنقيح الفصول ص - 93الناظر ص روضة- 312ص  3المحصول ج -345ص
 ).308ص 3الموافقات ج 437ص 1شرح  للمنهاج ج - 61ص 2نهاية السول ج - 54ص 1كشف األسرار ج-

 )437ص 1شرح المنهاج جـ -  376ص 3جـرفع الحاجب أنظر . (وهذا تعريف ابن الحاجب و األصفهاني  (5)
ذهب الحنفية إلى أنه يوجد إجمال في آية السرقة، وذلك في اليد وفي القطع ألن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع، وعلى   (6)

وهو من المجمل، والقطع يطلق على اإلبانة وعلى الجرح، . ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق فيكون مشتركا
 .39ص 2فواتح الرحموت جـ --  146ص 2جـأنظر نهاية السول ) فيكون مجمال

أنظر أصول السرخسي . (قال باإلجمال في هذه اآلية البصري والكرخي وبعض الشافعية و ،23سورة النساء اآلية   (7)
 .383ص 3رفع  الحاجـب جـ - 10ص 3اإلحكام لآلمدي جــ -  210ص 1جــ

تردده بين مسح الكل والبعض والسنة بينت البعض، أنظر وخالف في هذا بعض الحنفية، ل -  16سورة المائدة اآلية   (8)
 .35ص 2فواتح الرحموت جـ - 167ص 1تيسير التحرير جـ

باب ال  -كتاب النكاح-والترمذي  2085رقم  235ص 2باب في الولي جـ -كتاب النكاح-الحديث أخرجـه أبو داود   (9)
   .463رقم  152ص 6جـ -ب النكاحكتا- وابن حيان في صحيحه . 1100رقم  11ص 5نكاح إال بولي جـ

 - 276بشرح تنقيح الفصول ص 309ص 1أنظر المعتمد جـ(وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى  أنها مجملة 
 ).429ص 3شرح الكوكب المنير جـ

تي الخطأ و إن اهللا تجاوز ألم(باب طالق المكره و الناسي بلفظ -ابن ماجه عن أبي ذرفي كتاب الطالق  الحديث أخرجه (10)
تجاوز اهللا عن أمتي الخطأ ( عن ابن عباس بلفظ  أخرجه الحاكمو  1675رقم  -138ص 2جـ ) النسيان و ما استكرهوا عليه 
و رواه البيهقي ) 198ص2المستدرك جـ(و قال هذا صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ) والنسيان وما استكرهوا عليه 

و  64ص 2ضعيف وذكره الزيلعي في نصب الراية  لهيعة وهوة ابن عامر و فيه ابن عن عقب 356ص 7في السنن الكبرى جـ
و الحديث بهذا .الحاكمقيل فيها و أشار إلى أن أصح هذه الطرق حديث ابن عباس الذي رواه ابن ماجه و  الضعيفة ومابين طرقه 

  و األصوليين بلفظ  كتب الفقهاء الحديث فيلقد تكرر هذا (اللفظ أي رفع لم يعرف وقال ابن حجر 
و لم نره بهذا اللفظ في األحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه إال ابن عدي رواه عن أبي بكرة  ,النسيانرفع عن أمتي الخطأ و 

وخالف في ذلك  -. 282-281ص 1تلخيص الحبير جـ) رفع اهللا عن هذه األمة ثالثا الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه (
اإلحكام  - 310ص 1أنظر المعتمد جـ(وأبو عبد اهللا البصريان فقاال أنهن مجـمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، أبو الحسين، 

  ).15ص 3جـ
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وإمنا اإلمجال يف مثل القرء  . ، وخالف قوم لوضوح داللة الكل (2)}ابِتالك ةحاتفَبِ الَإِ (1)ةَالص الَ{
ا م الَإِ, {(4)}وفُعي وأَ{وقوله تعاىل . (3)لتردده بني الفاعل واملفعول ؛املختار :ومثلواجلسم  ,والنور

يلَتلَى عكُي{و ,(5)}موام يلَعم يلَوِأْتاللََّ الَإِ هو هالراسالَ{ )7( -عليه السالم -وقوله  .(6)}ونَخ يمنع 
ألصح وا . الثالثة زوج وفرد .ماهروقولك زيد طبيب  )8(}هارِدي جِف ةًبشخ عضي نْأَ هارج مكُدحأَ

فإن تعذر حقيقة  ,تقدموقد , اللغويرعي أوضح من ى الشاملسم نّأو . )9(وقوعه يف الكتاب والسنة
فيواملختار أن اللفظ املستعمل ملعىن تارة .)11(أقوال ,اللغويأو حيمل على  ,وجمملأ ،تجوزب)10(د إليه ر , 

   )13(.ويوقف اآلخر, حدمها فيعمل به ، فإن كان أ جممل :ليس ذلك املعىن أحدمها )12(]أخرى[وملعنيني 

                                                                                                                                            
 

 .صالة) جـ(و) ب( أصل النسخة صلوة وفي في  (1)
باب وجـوب  -كتاب الصالة-ومسلم  756رقم  236ص 2باب وجوب القراءة جـ - أخرجه البخاري كتاب اآلذان  (2)

 1باب من ترك القراءة في صالته جـ -كتاب الصالة-وأبي داود  394رقم  295ص 1اءة الفاتحة في كل ركعة جـقر

. 247رقم 25ص 2باب ما جاء أنه ال صالة إال بفاتحة الكتاب جـ -كتاب الصالة-والترمذي  - 822رقم  217ص

 .837رقم  273ص 1لف اإلمام جـوابن ماجـه في كتاب إقامة الصالة باب القراءة خ - 137ص 2والنسائي جـ
اإلحكام  - 464ص 1المحصول جـ - 361ص 1المستصفى جـ - 282ص 1أنظر تفصيل ذلك في البرهان جـ  (3)

 .32ص 1فواتح الرحموت جـ - 274شرح تنقيح الفصول ص - 18ص 3جـ
 .من سورة البقرة 237اآلية ) أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح( (4)

 .1 ة اآليةدالمائ) األنعام إال ما يتلى عليكم أحلت لكم بهيمة(  (5)
  .7سورة آل عمران اآلية   (6)
  صلى اهللا عليه و سلم) ب(في النسخة   (7)
- مسلم . 2463رقم  - 738ص 2باب ال يمنع جـاره أن يغرز خشبة في جـداره جـ -كتاب المظالم-رواه البخاري   (8)

ال يمنع أحدكم جـاره أن يغرز (بلفظ  4106رقم  48ص 11ار جـباب غرز الخشب في جـدار الجـ -اةقكتاب المسا

رقم  73ص 3جـ.باب ما جـاء في رجـل يضع على حائط جـاره خشبا -كتاب األحكام-الترمذي ) خشبة في جـداره

 .3634رقم  314ص 3باب أبواب القضاء جـ -كتاب األقضية-أبو داود . 1358
 .455ص 3البحر المحيط جـ) هري وقال الصيرفي وال أعلم أحد أباه غيرههذا محل اتفاق الجمهور إال داود الظا  (9)

ماله محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي أو محمل عقلي أو محمل في حكم الشرع (قال المصنف في شرح المختصر  (10)

ولم يبعث ف األحكام، يلذا عرف الشارع تعر... أو محمل يقرر اللفظ على الحكم األصلي والمحمل في الحكم الشرعي

 .405ص 3وإن كان غيره قد يقع فالحكم للغالب جـ)....لتعريف اللغة، فيرد كالمه إلى الشرعي ما أمكن
 2شرح العضد على المختصر جـ -  30ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 356ص 1المستصفى جـ(أنظر تفصيل هذا في   (11)

 ). 55ر صالتحري - 542ص 2نهاية السول جـ - 403ص 3رفع الحاجـب جـ - 161ص
 مع تصحيحمثبتة في الهامش ) أ(و ساقطة من متن النسخة  )جـ(و) ب(ساقطة من   (12)
نهاية  - 161ص 2المختصر بشرح العضد جـ -  355ص 1المستصفى جـ(أنظر أقوال العلماء في هذه المسألة   (13)

  ).431ص 3شرح الكوكب المنير جـ - 472ص 3البحر المحيط جـ - 161ص 2السول جـ
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 )2(.وإمنا جيب ملن أريد فهمه اتفاقا . (1)إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي:  البيان
3(ه قد يكون بالفعلواألصح أن( ّون يظنامل ، وأنن املعلومبي)وإن جهلنا عينه من , املتقدم  نّأو )4

,  وأمر بواحد , كما لو طاف بعد احلج طوافني ؛ ق البيانانوإن مل يتف, القول والفعل هو البيان 
  . )5(ماملتقد احلسني أبووقال , أو متأخرا   وفعله ندب أو واجب متقدما, فالقول

                                                 
أنظر أقوال العلماء في حقيقة ) 70ص 1أنظر المصباح المنير جـ(هو الواضح والمبين الموضح  :لغةأو مبين  البيان  (1)

 40ص 1اإلحكام البن حزم جـ - 317ص 1المعتمد جـ -  100ص 1العدة جـ - 1الرسالة لإلمام الشافعي ص(البيان في 

المستصفى  - 26ص 2أصول السرخسي جـ - 103ص 3كشف األسرار جـ - 204ص 2التلخيص جـ - 52اللمع ص -

المسودة  -  163روضة الناظر ص - 24ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 229ص 2التمهيد ألبي الخطاب جـ - 364ص 1جـ

 1المنهاج بشرح األصفهاني جـ - 411ص 3المختصر بشرح ابن السبكي جـ -. 38شرح تنقيح الفصول ص 572ص

 .167إرشاد الفحول ص - 171ص 3تيسير التحرير جـ - 438ص 3شرح الكوكب المنير جـ 444ص
  ب إفهام المخاطب به لعمل به وجـب أن يبين له ذلك حسب ما يراد بذلك طاألن الفهم شرط التكليف، وإن أريد بالخ  (2)

 ).847ص 2تشنيف المسامع ج -119ص 3أنظر المعتمد ج. (الخطاب، ألنه إذا لم يبينه، لكان قد كلفه ما ال سبيل إلى العلم به
قال الجمهور الفعل قد يكون بيانا، لنا الوقوع، (قال المصنف معقبا عليه ) الفعل يكون بيانا :الجمهور(قال ابن الحاجب   (3)

صلوا كما (و) خذوا عني مناسككم(-عليه الصالة والسالم  ه، قولبين الصالة والحج بالفعل -صلى اهللا عليه وسلم-وذلك ألنه 

عليه و هو قوله، ألنا نقول إنما البيان بالفعل، وهذا القول يدل  قال أنه الذي وقع به البيان دون الفعلوال ي) موني أصلييترأ

 .)416ص 3الحاجـب جـ رفع(
هذا الذي اختاره الباقالني ونقله عن الجـمهور وكذلك اختاره الرازي وذهب ابن الحاجـب إلى أن البيان يجـب أن يكون   (4)

  .بينهماوذهب الكرخي إلى المساواة  أقوى داللة من المبين،

تيسير التحرير  - 163ص 2المختصر بشرح العضد جـ -  305-150ص 3المحصول جـ - 376ص 3أنظر التقريب جـ(

 ).849ص 2تشنيف المسامع جـ -  490ص 3البحر المحيط جـ -  48ص 2فواتح الرحموت جـ - 173ص 2جـ
قول وفعل، فإما أن يتفقا في الحكم أو يختلفا، فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم تفصيل هذه المسألة هو إذا ورد بعد المجـمل   (5)

وإن جـهل فأحدهما هو البيان من غير . منهما أوال، فإن انفقا وعلم المتقدم منهما فهو بيان قوال كان أو فعال، والثاني تأكيد

بطوافين وأمر بطواف واحد فالمختار أن  -عليه وسلمصلى اهللا -وإن لم يتفقا كما لو طاف . تعيين له، وهذا اختيار اآلمدي

  . البيان هو القول، وفعله إما ندب له أو واجـب عليه ألن الجـمع بين الدليلين أولى

قال الزركشي وهو باطل ألنه يلزمه نسخ القول بالفعل إذا وقع القول متقدما . وقال أبو الحسين البيان متقدم قوال كان أو فعال

 163ص 2المختصر بشرح العضد جـ - 476ص 1المحصول جـ - 37ص 3أنظر اإلحكام جـ (. ع بينهمامع إمكان الجم

 851ص 2تشنيف المسامع ج - 488ص 3البحر المحيط جـ - 176ص 3تيسير التحرير ج - 151ص 2نهاية السول جـ -

  ).312ص 1جـ المعتمد -  447ص 3جـ الكوكب المنيرشرح  - 46ص 2فواتح الرحموت ج - 233ص 2اإلبهاج ج -
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عند  )2(جائز )1(وإىل وقته واقع .جازوإن  عن وقت الفعل غري واقع البيان تأخري  :لةأمس 
وهو ماله  ,املغري  يف )ب14(/ميتنع  :الثهاثو. أم ال ان ظاهرمبيللوسواء كان  ,اجلمهور
 ، واملتواطئخبالف املشترك  ,ظاهرميتنع تأخري البيان اإلمجايل فيما له  :ورابعها. ظاهر
ال جيوز تأخري : سادسهاو ,اتفاقاوجيوز تأخري النسخ  :وقيل ،النسخميتنع يف غري  :خامسهاو

تأخري  - صلى اهللا عليه وسلم -لرسول وعلى املنع املختار أنه جيوز ل. )3(بعض دون بعض
  .  )5(وال بأنه خمصص, وأنه جيوز أن ال يعلم الوجود باملخصص ,  )4( التبليغ إىل احلاجة

                                                 
هي عبارة :"عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة، فإن األستاذ أبا إسحاق لم يستحسنها وقال -أي المصنف-عدل (قال الزركشي   (1)

أن بالمؤمنين حاجـة إلى التكليف، وعدل عن قوله ممتنع إلى قوله غير واقع لمطابقته ألصول  ئلينتليق بمذهب المعتزلة القا
 -  208ص2ج أنظر التلخيص(والذي رأيته في كل المصادر عبرت بالحاجة . 852ص 2المسامع جـتشنيف " األشاعرة
، لقد 282شرح تنقيح الفصول ص - 164روضة الناظر ص -448ص 1، المنهاج ج30ص 3اإلحكام ج 475ص  1البرهان ج

 2اإلبهاج ج)عن وقت الحاجةذكر المصنف في اإلبهاج حكايةعن القاضي الباقالني اإلجماع على عدم جواز تأخير البيان 
 .215ص
 واقع فقط) جـ(جائز واقع و في ) ب(في    (2)
  .هذه مذاهب العلماء في تأخير الخطاب إلى وقت الحاجـة  (3)
  .الجـواز وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية واختاره الرازي -1
يرفي وقال المصنف في رفع الحاجـب أن األشعري ناظره في ممتنع وإليه ذهب بعض الحنفية والحنابلة والغزالي والص -2

  .هذه المسألة إلى أن رجـع إلى المذهب الشافعي، كما ذهب إلى هذا الكثير من الظاهرية
  .أنه ممتنع في غير المجـمل وهو قول الكوخي وبعض الشافعية -3
وأما ما سواه مما له ظاهر . إجـماال وتفصيال يمتنع تأخير البيان اإلجـمالي، أي يجـوز تأخير بيان المجـمل مطلقا -4

  .استعمل في غيره كالمطلق والعام والمخصوص فيمتنع وهو قول أبو الحسين المعتزلي
  .أنه ممتنع في غير النسخ جـائز فيه وهو قول الجـبائي وابنه عبد الجـبار -5
 315ص 1المعتمد جـ(هذه المذاهب في  أنظر تفصيل. عدم جواز تأخير بعض دون بعض، وإنما يجوز التأخير دفعة -6

 376ص 3التقريب جـ -283ص 1البرهان جـ -208ص 2التلخيص جـ -473ص 1شرح اللمع جـ -725ص 2جـ العدة
المسودة  - 424ص 3رفع الحاجب جـ -30ص 3اإلحكام جـ -176ص 3المحصول جـ - 368ص 1جـ المستصفى

 108ص 3كشف األسرار جـ - 49ص 2هاية السول جـن -235ص 2اإلبهاج جـ -282شرح تنقيح الفصول ص -160ص
 .48ص 2شرح المحلي جـ - 135ص 2الغيث الهامع جـ - 855ص 2تشنيف المسامع جـ - 174إرشاد الفحول ص

وهو قول معظم أهل الحق من الفقهاء والمتكلمين،  :الجـواز -أ:هيراء آفي مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجـة أربعة   (4)
ي وابن السريج والطبري والقفال الشاشي، وعمموا هذا التأخير عن المجمل والتخصيص عن اللفظة التي ظاهرها منهم الشافع

وهو قول المعتزلة، وأوجـبوا أن ال ترد : المنع - ب .العموم، وكذلك األوامر والنواهي والوعد والوعيد وسائر أنواع األخبار
وقال به أيضا بعض الحنفية واختاره داود الظاهري وإليه مال أبو إسحاق . بنفسها لفظة إال ويقترن بها بيانها إذا لم تكن مستقلة

في العام واالستثناء وهو قول  والمنعتأخير البيان إلى وقت الحاجة في المجمل، جواز -جـ.المروزي وأبو بكر الصيرفي
البيان إلى وقت الحاجـة في  أخيرت جواز -د .بعض شيوخه، وهو قول أبي الحسين البصري عنالحنفية، ونقله الشيرازي 

التبصرة : أنظر(ونسب هذا القول إلى قوم . في األخبار كالوعد والوعيد وأبناء اآلخرة وغيرها والمنع.األوامر والنواهي
أصول البزدوي مع شرحه  -28ص 2أصول السرخسي ج -211-210ص 2ج التلخيص 343ص 1المعتمد ج -207ص
 856ص 2المسامع ج تشنيف -  441ص 3رفع الحاجب ج  32ص 3اإلحكام ج 368ص 1المستصفى ج  109-107ص 3ج

 وأبو الهذيلفذهب الجـبائي . اختلفوا في جـواز إسماع اهللا للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له(قال اآلمدي   (5)
على  السامع داللتهم إلى امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي وأجاز أن يسمعه المخصص بدليل العقل، وإن لم يعل

وذهب أبو هاشم والنظام وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم يعرف الدليل المخصص له، سواء . التخصيص
 .45ص 3أنظر اإلحكام جـ) كان المخصص سمعيا أو عقليا وهو الحق لوجـهين
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، فال نسخ )3(واملختار رفع احلكم الشرعي خبطاب,  )2(ه رفع أو بياناختلف يف أن:  )1(النسخ
وخمالفتهم  , وال باإلمجاع  )4(- لمدخو - من سقط رجاله نسخ غسلهما :  اإلمامبالعقل، وقول 
. )6(أو أحدمها فقط , وحكما ,تالوةعلى الصحيح نسخ بعض القرآن  جيوزو.  )5(تتضمن ناسخا

  ,ميتنع باآلحاد  :وقيل وبالسنة للقرآن، .  )8(ةبقرآن لقرآن والسن النسخو,  )7(نوالفعل قبل التمكّ

                                                 
الشمس الظل، والمعنى أذهبت الظل وحلت محله، ، والعرب تقول نسخت هلغة هو إبطال الشيء وإقامة آخر مقام النسخ  (1)

 7تهذيب اللغة جـ - 61ص 3أنظر لسان العرب جـ) ويأتي بمعنى التبديل، ويأتي بمعنى نقل الشيء من مكان إلى مكان
المنهاج بشرح ) هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخي(أما اصطالحا فقد عرفه البيضاوي بقوله . 181ص

هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه (وعرفه الباقالني بقوله . 460ص 1األصفهاني جـ
أنظر تفصيل ). 107ص 1أنظر المستصفى ح(واختاره الغزالي  376ص 3التقريب جـ) لواله لكان ثابتا، مع تراخيه عنه

 438ص 4اإلحكام البن حزم جـ - 396ص 1جـ المعتمد 56الرسالة ص ( :فيأقوال العلماء في حقيقة النسخ وما يتعلق به 
 450ص 2التخليص جـ 375ص 3واإلرشاد جـ  ريبالتق - 30اللمع ص - 49الحدود للباجي ص -  178ص 3العدة جـ -
 2الوصول إلى علم األصول جـ - 107ص 1المستصفى جـ - 54ص 2أصول السرخسي جـ - 1294ص 1البرهان جـ -

المنهاج  - 301شرح تنقيح الفصول ص -95المسودة ص 96ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 36روضة الناظر ص  - 7ص
 - 26ص 4رفع الحاجب جـ -250المغنى للخباري ص -548ص 2نهاية السول جـ - 460ص 1بشرح األصفهاني جـ

 -180ص 3تيسير التحرير جـ - 526ص 3الكوكب المنير جـ شرح 155ص 3كشف األسرارجـ -226ص 2اإلبهاج جـ
حاشية  -135ص 2الغيث الهامع جـ -857ص 2تشنيف المسامع جـ184إرشاد الفحول ص -53ص 2رحموت جـفواتح ال

 .50ص 2البناني على شرح المحلى جـ
إنه بيان لمدة الحكم (ذهب األستاذ أبو إسحاق وأبو منصور وابن حزم والبيضاوي والحنفية إلى أنه بيان قال السرخسي   (2)

أصول )  ل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل ناسخالمنسوخ في حق الشارع، وتبدي
أصول الدين  - 59ص 4اإلحكام البن حزم جـ - 226ص 2اإلبهاج جـ - 55وانظر اللمع ص. 54ص 2السرخسي  جـ

والغزالي وذهب الباقالني والشيرازي . 66روضة الناظر ص - 181ص 3المحصول جـ - 226لألستاذ أبي منصور ص
 ).أنظر المصادر السابقة. (وابن الحاجب وابن قدامة والمصنف إلى أنه رفع

 .هذا هو تعريف المصنف للنسخ اصطالحا  (3)
لو جـاز : فإن قيل (وخالف اإلمام الرازي في المحصول حيث قال . وهذا محل إجماع العلماء أي ال نسخ بالعقل  (4)

؟ قلنا نعم، ألن من سقطت رجـاله سقط عنه فرض عسل الرجـلين، وذلك إنما فهو يجـوز النسخ به . التخصيص بالعقل
 .428ص 1المحصول جـ) عرف بالعقل

وألن اإلجماع معصوم عن مخالفة دليل شرعي ال معارض له وال مزيل عن داللته، فيتعين إذا ودناه خالف (قال الفتوحي   (5)
ؤول، أو نسخ بناسخ، ألن اجماعهم حق، فاإلجماع دليل على النسخ ال شيئا، وأن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه ي

 .570ص 3شرح الكوكب المنير جـ) رافع للحكم كما قرره القاضي أبو يعلى والصيرفي واألستاذ أبو منصور وغيرهم
كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس (ما رواه مسلم عن عائشة  نسخهما معامثال   (6)
نسخ . 240البقرة اآلية) متاعا إلى الحول غير إخراجـ(االعتداد في الوفاة بالحول  نسخ الحكم دون التالوةمثال ).علوماتم

ما روى الشافعي ومالك  مثال نسخ التالوة دون الحكمو  .234البقرة اآلية] يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر[بقوله تعالى 
 ).الشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة الشيخ وكان فيما أنزل (وابن ماجـه عن عمر 

البرهان  - 377ص 3أنظر التقريب جـ(قال الباقالني إنه قول جميع أهل الحق نسب ابن السمعاني المنع ألكثر الحنفية   (7)
 ).307شرح تنقيح الفصول ص - 186المسودة ص -261ص 1قواطع األدلة ج -169ص 2كشف األسرار ج 1183ص 2ج

  )أنظر المصادر السابقة(إجـماع أهل العلم  وهذا محل  (8)
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وبالقرآن أ ،قرآنة فمعها وحيث وقع بالسن" :الشافعيوقال  )1(.مل يقع إال باملتواترة احلقو
 ،جلياإن كان  :هاـوثالث ،القياسبو, " )2( "ةتبني توافق الكتاب والسن له ة عاضدةسن فمعه
  ونسخ القياس يف زمنه. )4( صوصةـوالعلة من - )3(السالم عليه - إن كان يف زمنه :الرابع

وفاقا  )5(ىأن يكون أجل -اسا إن كان قي -خه ـوشرط ناس - السالم و عليه الصالة -
  ,  )7(الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح سخـون . )6( ديـلآلموخالفا  لإلمام

                                                 
القرآن والسنة، إذا كانت السنة متواترة محل إنفاق وإجـماع أما السنة اآلحاد فقد اختلف العلماء بين : جـواز النسخ  (1)

دون  -سلمصلى اهللا عليه و-وقال الباقالني والغزالي بوقوعه في زمان الرسول . واألكثر على الجـواز. مجـيز ومانع لذلك

 - 33اللمع ص - 292ص 1المعتمد جـ(أنظر تفصيل هذه المسألة في . (ما بعده، ونقل الباقالني اإلجماع على المنع فيما بعده

المحصول  -124ص 1جـ المستصفى -854ص 3التلخيص جـ -379ص 3التقريب جـ -67ص 2أصول السرخسي جـ

 - 181ص 2نهاية السول جـ - 274ص 2بهاج جـاإل - 312شرح تنقيح الفصول ص -182المسودة ص -555ص 2جـ

 .)78ص 3فواتح الرحموت ج -562ص 3شرح الكوكب المنير ج -109ص 4البحر المحيط ج
 .57-56نظر الرسالة لإلمام الشافعي صأ  (2)
 .-صلى اهللا عليه وسلم-) جـ( النسخة في  (3)
  .الجواز مطلقا وجرى عليه المصنف: األول :هي اختلف العلماء في نسخ القرآن والسنة بالقياس على أربعة أقوال  (4)

المنع مطلقا وهو المذهب المنصوص عن اإلمام الشافعي، وقال ابن السمعاني إنه الصحيح ألن القياس ال يستعمل مع  - : ثاني

جلي دون يجوز بالقياس ال: الثالث.عدم النص، فال يجـوز أن ينسخ النص، ونسبه أبو بكر الباقالني إلى األكثرين واختاره

وكانت علته  -صلى اهللا عليه وسلم- إن كان في زمنه :  الرابع .هـ288غيره وهو قول عثمان األنماطي الشافعي تـ 

 2أنظر تفصيل هذه اآلراء في أصول السرخسي ج( .وهذا اختار هذا القول اآلمدي وقال به الهندي. إال فال. منصوصة جـاز

 26ص 1المستصفى جـ - 380ص 3التقريب ج - 867ص 3تلخيص جال - 391ص 2التمهيد ألبي الخطاب ج - 66ص

البحر  - 202المسودة ص -  234ص  4رفع الحاجب جـ -148ص 3اإلحكام لآلمدي جـ - 566ص 1المحصول جـ

 ).145ص 2الغيث الهامع جـ - 870ص 2تشنيف المسامع ج - 572ص 3شرح الكوكب المنير ج -  131ص 4المحيط ج
 .أجـلى) جـ(و) ب(وفي أجال  النسخة أصل في  (5)
اختلفوا في نسخ حكم القياس، فمنهم من منع ذلك (قال اآلمدي . 147ص 3اإلحكام جـ - 561ص 1أنظر المحصول جـ  (6)

ألن القياس مستنبط من األصل، ومنهم من جـوز ذلك مطلقا كأبي ... مطلقا، كالحنابلة والقاضي عبد الجـبار في بعض أقواله
والقياس الموجـود بعده، أما نحن  -صلى اهللا عليه وسلم-ل بين القياس الموجود في زمن النبي ن البصري لكنه فصيالحس
أن تكون منصوصة أو مستنبطة بنظر المجـتهد، فإن كانت منصوصة فهو في معنى  القياس إمافي  العلة الجامعة :فنقول

فعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه، ويترجح بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت الخطاب، فر... النص أما إن كانت
 .148-147ص 3جـ) عليه ال يكون نسخا

جـواز نسخ الفحوى دون األصل نسبه : المسألة األولى .هنا مسألتان نسخ الفحوى دون أصله، ونسخ األصل دون الفحوى  (7)
  .فقهاء إلى المنعابن السمعاني إلى أكثر المتكلمين ونسبه الزركشي إلى األشعرية، وذهب أكثر ال

المختار (وهي نسخ األصل دون الفحوى، فذهب فريق إلى الجـواز ومنعه فريق آخر، وقال ابن الحاجـب  :الثانية ةالمسأل
  وأنظر تفصيل . 10ص 4المختصر بشرح ابن السبكي جـ) جـواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله

   3اإلحكام لآلمدي جـ -  563ص 1لمحصول جـ -  404ص 1المعتمد جـ(في  مسألة نسخ الفحوى دون أصله وعكسه
البحر  -  200ص المسودة 88ص 2نهاية السول جـ - 281ص 2اإلبهاج جـ - 315شرح تنقيح الفصول ص - 149ص

 )194إرشاد الفحول ص -  577ص 3شرح الكوكب المنير جـ - 141ص 4المحيط جـ
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املخالفة وإن جتردت عن  نسخو.)2(أحدمها يستلزم اآلخر نسخواألكثر أن , )1(به والنسخ
ولو ,  )5(اإلنشاء نسخو .)4(هبا النسخوال  ،)3(ها يف األظهرـدون )أ15(/أصلها ال األصل 

,  صوموا أبدا صوما حتما: أو غريه مثل ,يد بأو قيد بالتأ,أو اخلرب  )6(القضاء  كان بلفظ 
 األخبار نسخو. )7(احلاجب البنقاله إنشاء خالفا  اإذ, وكذا الصوم واجب مستمر أبدا 

  .                 )8( خبار بنقيضهابإجياب اإل

                                                 
ولكن خالف في ذلك الشيرازي . 149ص 3اإلحكام جـ...) النسخ بفحوى الخطاباتفق الكل على جـواز (قال اآلمدي   (1)

وأما فحوى الخطاب فهو تنبيه فمن قال من أصحابنا إنه معلوم من جـهة النطق، ( 513ص 1حيث قال في شرح اللمع جـ

 )جـوز النسخ به، ومن قال إنه معلوم باالستنباط ال يجـوز النسخ به
ن استلزم نسخ كل منهما لآلخر ينافي ما صححه من جـواز نسخ كل منهما دون اآلخر، فإن االمتناع واعلم أ(لي حقال الم  (2)

والبيضاوي على االستلزام  مبني على االستلزام، والجواز مبني على عدمه، وقد اقتصر ابن الحاجـب على جواز مع مقابلة

 .56ص 2البناني جـ أنظر شرح المحلى مع حاشية) -أي ابن السبكي بينهما- وجمع المصنف 
هذا إذا استقر حكم مفهوم المخالفة وثبت (بجواز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ األصل أو دونه  -رحمه اهللا-قال ابن تيمية   (3)

 .200-199المسودة ص) داوتقرر، أما إذا لم يستقر حكمه وقد وجدنا منطوقا بخالفه، قدم المنطوق عليه، علمنا أنه غير مر
دليل الخطاب يجـوز نسخ موجـبه، وال يجـوز : "وال نسخ بها، وهذا تابع فيه ابن السمعاني، فإنه قال(ركشي قال الز  (4)

المذهب الصحيح الجواز، ألنه : وقال. النسخ بموجـبه ألن النص أقوى من دليله ولكن الشيخ أبو إسحاق في اللمع حكاه وجها

 )521ص 1شرح اللمع جـ -  33اللمع ص(الشيرازي، أنظر  وقول  139ص 4أنظر البحر المحيط جـ" في معنى النطق
أجـمع العلماء على أنه . 54ص 19مفاتيح الغيب جـ) القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي ال يقبل النسخ(قال الرازي   (5)

) عبدوا إال إياهوقضى ربك أال ت(أن يقع اإلنشاء بلفظ نحو  :ألولا:نسخ في اإلنشاء واقع، ولكنهم اختلفوا في صورة منه 

جـميع األخبار المقصود بها األمر أو النهي نحو  :الثاني.وذهب البعض إلى عدم جـواز وقوعه فيه. ونحوه. 23اإلسراء 

فهو وإن كانت صورته صورة الخبر، لكن معناه اإلنشاء فيرد عليه . 233البقرة اآلية ] والوالدات يرضعن أوالدهن[قوله تعالى 

إذا قيد بالتأبيد، وما في معناه، نحو صوموا  :الثالث.، وخالف فيه أبوبكر الدقاق، وابن السمعاني وغيرهالنسخ كسائر األوامر

ونقل ابن السمعاني المنع عن بعض المتكلمين لمناقضته لألبدية، وقالوا ال يجـوز النسخ إال في خطاب . أبدا، صوموا حتما

 1أنظر تفصيل ذلك في شرح اللمع جـ( .ـب مستمر إذا قاله إنشاءالصوم واج :الرابع .مطلق، وجـوازه يؤدي إلى البداء

شرح  - 100ص 4البحر المحيط جـ - 176المسودة ص -  548ص 1المحصول جـ -  825ص 3العدة جـ - 489ص

الغيث الهامع  - 58ص 2شرح المحلي جـ ىحاشية البناني عل - 878ص 2تشنيف المسامع جـ -  249تنقيح الفصول ص

 .153ص 3ات البينات جـاآلي - 153ص 2جـ
أن لفظ القضاء إنما يستعمل فيما ال يتغير حكمه، وهذا قول غريب ال يعرف في  -أي ابن السبكي-وزعم (قال الزركشي   (6)

 .878ص 2تشنيف المسامع جـ) كتب األصول، وإنما أخذه المصنف من كبت التفسير
  أنظر المختصر ) بد، بخالف الصوم واجـب مستمر أبداصوموا أ: الجمهور على جـواز نسخ مثل(قال ابن الحاجب   (7)

الصوم واجـب مستمر أبدا بأنه نص مؤكد ال احتمال فيه لغيره فال (وجاء في فواتح الرحموت . 192ص 2بشرح العضد جـ

 .68ص 2جـ) يصح انتساخه
 .نقيضه) جـ(و) ب(في   (8)
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,    )3(أثقل ببدل النسخوجيوز  .)2(كان غري مستقبلإن :  )1(]قيل[ جيوز، و : وقيل ,رباخلال 
  .)6( )5(للشافعيوفاقا  )4(مل يقع ، لكن وبال يدل

   خالف: ، فقيل)9(خصيصاـت )8(أبو مسلماه ومس,  )7(واقع عند كل املسلمني النسخ:  لةأمس

                                                 
 .مع تصحيح ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (1)
نسخ  :األولى .والنسخ في األخبار على صورتين. )381ص 3 أنظر التلخيص ج(بكر الباقالني  يعبارة القاضي أبهذه ال  (2)

يخبر بشيء عقلي أو عادي أو شرعي كوجود البارئ وإحراق النار و إيمان زيد لم  نبأ اإيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحد
بر، فإن كان مما ال يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فال يجـوز نسخ مدلول الخ :الثانية .ينسخه فهذا جـائز باالتفاق

نفاقا، وإن كان مما يصح أن يتغير كالخبر عن إيمان زيد وكفره فإما أن يكون ماضيا أو مستقبال، وإما أن يكون وعدا انسخه 
أبو يعلى وابن برهان والرازي فذهب أبو عبد اهللا وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار و. أو وعيدا فهذا محل خالف بينهم

وذهب الصيرفي وأبو . كاني إلى الجمهوروكاني إلى أنه يجوز النسخ في جميع الصور ونسبه الشون تيمية والشبواآلمدي وا
ابن مفلح  هإسحاق المروزي والقاضي أبو بكر وعبد الوهاب والجبائي وابنه والسرخسي وابن الحاجـب إلى المنع مطلقا ونسب

وفرق البيضاوي بين الماضي والمستقبل فأجـازه في المستقبل في الوعيد دون الوعد، ألنه . الفقهاء واألصوليين إلى جـمهور
واختار الزركشي منع النسخ في الماضي مطلقا وفي بعض المستقبل وهو الخبر بالوعد ال . في الوعد خلف وفي الوعيد عفو

  475ص 2التلخيص ج  59ص 2أصول السرخسي ج 825ص 3ج العدة  419ص 1المعتمد ج: أنظر تفصيل في. (بالوعيد
 ) 163ص 3كشف األسرار جـ -  243ص 2اإلبهاج ج 196المسودة ص 144ص 3اإلحكام ج 63ص 2الوصول ج

كانت قريش تصوم (قالت  -رضي اهللا عنها- برمضان روى البخاري ومسلم عند عائشة  عاشوراء كصومومثل له العلماء   (3)
يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما  -صلى اهللا عليه وسلم-، وكان رسول اهللا عاشوراء في الجاهلية

). للتأكد( 792ص 2حيح مسلم جـص - 57ص 3صحيح البخاري جـ" فرض شهر رمضان قال من شاء صامه وشاء تركه
والالتي يأتين الفاحشة [قال تعالى . ب والرجـموكالحبس في البيوت لمرتكبي جريمة الزنا بإقامة الحد الذي هو الجـلد والتغري

] من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجـعل اهللا لهن سبيال
يب الرجـم وحد الث.. 2النور اآلية )جـلدة وا كل واحد منهما مائةدالزانية والزاني فاجل[ونسخت باآلية . 15السناء اآلية 

 )البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (.باآلية المنسوخة تالوة 
الجمهور قالوا بجواز النسخ من غير بدل وهو حق، وخالف بعض المعتزلة والظاهرية، ولنا (قال المصنف في رفع الحاجب   (4)

رفع ..) الليل، وتحريم ادخار لحوم األضحى أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك وهو واقع كنسخ وجوب اإلمساك بعد القطر في
 .62ص 4الحاجـب جـ

 .328ص الرسالة    )الكعبةينسخ فرض أبدا إال أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها وليس ( الشافعيقال اإلمام  (5)
  رضي اهللا عنه-إضافة عبارة ) جـ (و ) ب(في   (6)
 )أنظر المصادر السابقة(بعدم وقوع النسخ  واوخالف فيه اليهود فقال  (7)
له مصنفات منها . هـ322هو محمد بن بحر أبو مسلم األصفهاني م مشاهير علماء المعتزلة المتوفى سنة  :مسلم أبو  (8)

) 35ص 18معجم األدباء جـ -151رست الين النديم صهأنظر ترجمته في الف. الناسخ والمنسوخ، جامع التأويل محكم التنزيل
(  روقال ابن عبد الشكو) 175المسودة ص. (بحر بن يحي األصفهاني تيمية هوفقال ابن  هل في اسموقد اختلف علماء األصو
 -  251التبصرة ص(ي نوقال الشيرازي والقرافي هو عمر بن يحي األصفها. 55ص 2فواتح الرحموت جـ) نه الحاجظإ

ه وهذا كلّ) 170ص 2نهاية السول جـ(الملقب بالجـاحظ  مسلم هو هذا سنوي أبووقال اإل) 165شرح تنقيح الفصول ص
وهو رجل معروف بالعلم وإن : مسلم هو محمد بن األصفهاني قال ابن السمعاني أبو(وقال المصنف في رفع الحاجب .تحريف

. لخالف منهفي التفسير، وله كتب كثيرة، فال أدري كيف وقع هذا ا كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم، وله كتاب كبير
 .47-46ص 4ج) قلت ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، وإنما هو رجل من علماء المعتزلة

   - 307ص 3المحصول جـ -  199ص 2جـ ر فع الحاجب -  45ص 4رفع الحاجب جـ -  104ص 3اإلحكام جـ(أنظر   (9)
 ).174ص 2الغيث الهامع جـ -  59ص 2ـج حاشية البناني -  151ص 3اآليات البينات جـ -  137روضة صال
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 ن كلّأو )2(.أن نسخ حكم األصل ال يبقى معه حكم الفرع :املختار و. )1(ف لفظيلواخل
وجوب  نسخ املعتزلةو، )4( مجيع التكاليف نسخ الغزايلومنع , )3(يقبل النسخ يشرع
صلى اهللا عليه -قبل تبليغه  النسخأن  :املختارو. واإلمجاع على عدم الوقوع ,  )5(املعرفة
.  )6( ال االمتثال, الذمةيف  راالستقرا يثبت مبعىن :وقيلاألمة ال يثبت يف حقهم،  -وسلم

 ٌدووإىل املأخذ ع ,رفعتومثاره هل  ,للحنفيةخالفا  نسخافليست  النص على الزيادةأما 
لةواألقوال املفص, 8( أو شرطها ,العبادةوكذا اخلالف يف جزء . )7( نةوالفروع املبي(.  

                                                 
اإلنصاف أن الخالف بين أبي مسلم والجـماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم " :أقولوأنا (قال المصنف في رفع الحاجب   (1)

ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه ...  يجـعل ما كان مغيا في علم اهللا كما هو مغيا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصا
 -عليه الصالة والسالم-وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغيأة إلى مبعثه  -صلى اهللا عليه وسلم-نكار شريعة المصطفى إ

 .47ث 4جـ) ناسخة  السابقة أووبهذا يتضح لك الخالف الذي حكاه بعضهم في أن الشريعة مخصصة للشرائع 
في شرح البرهان الخالف في هذه المسألة على الخالف في  بنى األبياري( 309-308قال الزركشي في سالسل الذهب ص  (2)

القياس، أن األصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص ؟ مذهب أبي حنيفة أن حكم األصل ال تعلق له بالعلة والمضاف إلى 
ختار وا). لم يتعرض له، وبهذا تبطل دعوى اآلمدي وبان الحاجـب أن الخالف في المسألة لفظي -وهو الفرع-العلة 

 .المصنف رأي الجمهور وخالف الحنفية في ذلك
رفع ) المختار جواز نسخ جميع التكاليف(إن كل حكم شرعي قابل للنسخ وهو قول الجمهور، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله   (3)

نهاية السول  - 202ص 2المختصر بشرح العضد جـ - 171ص 3اإلحكام جـ(أنظر تفصيل . 134ص 4الحاجب جـ
حاشية  - 67ص 2فواتح الرحموت جـ - 386ص 3شرح الكوكب المنير جـ -  97ص 4البحر المحيط ح - 194ص 2جـ

 .888ص 2تشنيف المسامع جـ -  158ص 3اآليات البينات جـ -  61ص 2البناني بشرح المحلى ح
 . 193ص 3تيسر التحرير جـ - 123ص 1المستصفى جـ - 134ص 4أنظر رفع الحاجـب جـ  (4)
 .السابقة أنظر المصادر  (5)
 -  511ص 2التلخيص ج 855ص 2البرهان ج 525ص 1شرح اللمع ج 822ص 3العدة ج(أنظر تفصيل ذلك في  (6)

 4البحر المحيط جـ - 194ص 2نهاية السول جـ - 200المسودة ص - 1090ص 3اإلحكام ج 120ص 1المستصفى ج
 ).89ص 2فواتح الرحموت جـ - 570ص 3اآليات البينات جـ - 19ص 2شرح المحلي مع حاشية البناني جـ - 83ص
أن أرباب األصول  -وفقك اهللا-اعلم (هور إلى أن الزيادة على النص ليست نسخا قال الجويني في التلخيص مذهب الج  (7)

إن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق ... نقلوا عن أهل العراق مطلقا أن الزيادة على النص نسخ، ولم يفصلوا في ذلك حق التفصيل
وأما إذا كانت الزيادة متعلقة فيتضمن تثبيت زيادة في الحكم المنصوص على ... السابق بوجـه فال يكون نسخا إجماعبالنص 

ثم ... وجـه التعلق به واالختصاص، فقد أطلق أصحاب أبي حنيفة القول في أمثال هذه الصورتين أن الزيادة على النص نسخ
قال القاضي والصحيح في ذلك أن نقول إن . تكون نسخا أصال من غير تفصيل أطلق أصحابنا القول بأن الزيادة على النص ال

تضمنت الزيادة رفع الحكم في المزيد عليه فهو نسخ لما تضمنت رفعه، وإن لم تتضمن رفع الحكم في المزيد عليه ال يعد 
 .وأنظر تفصيل هذه المسألة في المصادر السابقة 404-403ص 2جـ...) نسخا

ومنهم من فصل بين الجزء  . ذهب الجمهور إلى أنه نسخ. ن العبادة سواء أكان المنسوخ جزءا أو شرطاأي نقصان م  (8)
إسقاط الجزء نسخ للعبادة كالركوع والسجود، وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخا، وهو مذهب القاضي عبد : فقال . والشرط
والخالف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها (ال ابن تيمية وقال الغزالي ليس بنسخ في الجزء وتردد في الشرط، وق. الجبار
لمسألة فيما لو قدر ناسخ ارة وص(وقال ابن السمعاني ) كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فال يكون نسخا لها إجماعا. المتصل

الة، فأما في إسقاط الجـزء الوضوء او نسخ استقبال القبلة، وفي هذا وأمثاله يكون الكالم ظاهرا في أنه ال يكون نسخا للص
 - 201ص 3جـ اإلحكام 569ص 1جـ المحصول - 281أنظر التبصرة ص ...) كالركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرنا

 .190ص 1ـقواطع األدلة ح -  191المسودة ص - 230شرح تنقيح الفصول ص
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 أو قوله , ره اإلمجاع وطريق العلم بتأخ, ره بتأخ )1(] الناسخ[ن يتعي :مةـخات

ت عن كذا يأو كنت  , بعد ذلك )2( ناسخا هذ:  -صلى اهللا عليه وسلم -
وال أثر .  )3(هذا سابق : أو قول الراوي, ص على خالف األول أو الن, فافعلوا 

،  صحفوثبوت إحدى اآليتني يف امل, ني لألصل صأحد الن )ب15(/ موافقةـل
  . )4(خالفا لزاعميها,  اسخالنال  ناسخهذا  : وقوله, وتأخر إسالم الراوي 

                                                 
 .مع تصحيح  ساقطة من المتن مثبتة في الهامش  (1)
  دبع أو) جـ(و ) ب(في   (2)

  وهذا يعرف ... خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ(تبع المصنف في هذا اآلمدي الذي قال   (3)

أو أجمعت األمة على ذلك،  ,"منسوخهذا ناسخ وهذا " -صلى اهللا عليه وسلم -كما لو قال النبي  ،والمنسوخبلفظ النسخ  

كنت نهيتكم " -صلى اهللا عليه وسلم-على التقدم والتأخر كقوله  وإما بالتاريخ، وذلك قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل

كان هذا في السنة الفالنية، وهذا في السنة "بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم، كقوله  وإما" فزوروهاعن زيارة القبور، 

   .)توياوهذا كله إذا كان سند الناسخ والمنسوخ مس .األخرىإحداها معلومة التقدم على " الفالنية

 ).أنظر المصادر السابقة(وهذه محل اتفاق بين العلماء . 163-162ص 3أنظر اإلحكام جـ
كون أحد  :األول: وهيال يثبت بها النسخ  ابعدما أثبت المصنف في هذه الخاتمة طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، ذكر طرق  (4)

  .النصين شرعيا واآلخر موافق للبراءة األصلية

  .دى اآليتين في المصحف قبل األخرى ال الترتيب ليس ترتيب النزولثبوت إح :الثاني

  .تأخر إسالم الراوي لجـواز أن يسمع متقدم اإلسالم بعده :الثالث

  . قول الراوي هذا ناسخ، ألنه قد يكون عن اجـتهاد :الرابع

 3اإلحكام جـ -  129ص 1أنظر تفصيل هذه الطرق في المستصفى جـ(.وذهب بعض العلماء إلى أنه يثبت به النسخ

 - 321شرح تنقيح الفصول ص - 208-207المسودة ص - 835ص 3العدة جـ- 418ص 1المعتمد جـ - 163ص

 3اآليات البينات جـ - 96ص 2فواتح الرحموت جـ - 193ص 2نهاية السول جـ - 287ص 2اإلبهاج جـ

  .)64ص 2ـالبناني ج حاشية 117ص 2جـالغيث الهامع  - 896ص 2مع جـاتشنيف المس - 167ص
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   )1(ةـسنـي الـف :اينـالثكتاب ـال
 )3(معصومون -  عليهم السالم - واألنبياء.)2(وأفعاله - صلى اهللا عليه وسلم - حممدأقوال  وهي

، )6(اإلمام والشيخ )5(وعياض )4(والشهرستاين لألستاذرية سهوا وفاقا صغال يصدر عنهم ذنب، ولو 
  وسكوته ولو غري مستبشر على الفعل  )7(اطلب أحدا على -صلى اهللا عليه وسلم- حممد فإذا ال يقر 

                                                 
لغة هي الطريقة والسيرة والطبيعة، وأطلقها بعضهم على الطريقة المحمودة المستقيمة وهي مقابل البدعة فيقال فالن من  السنة (1)

من سن سنة حسنة فله أجرها (وتأتي بمعنى الطريقة مطلقا حسنة أو سيئة كما جاء في الحديث . أهل السنة وفالن صاحب بدعة

 -باب من سن سنة-الحديث أخرجه مسلم كتاب العلم ) ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وأجر من عمل بها

وأما شرعا ). 244ص 9تاجـ العروس جـ - 292ص 1أنظر تعريف السنة لغة في المصباح المنير جـ. (443ص 8جـ

العام على الواجب وغيره عند أهل اللغة  كما تطلق بالمعنى. وفعله وتقريره -صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي : فمعناها 

والحديث، وهي في العبادات معناها النافلة والتطوع، وعند األصوليين هي الدليل الثاني بعد الكتاب وثاني مصدر من مصادر 

ا هو وهذ. من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير -صلى اهللا عليه وسلم-ما صدر عن رسول اهللا (التشريع بعد القرآن وهي 

نهاية   22ص 2شرح العضد ج  45ص 1اإلحكام ج205ص 1في أصول السرخسي ج هاأنظر تعريف. (المقصود في هذا الكتاب

  ) 159ص 3شرح الكوكب المنير جـ -  303التحرير ص -  496ص 2شرح المنهاج لألصفهاني ج 4ص 3السول ج
وقد تطلق (ريف اآلمدي أجمع وأشمل من هذا التعريف حيث قالوتع.496ص 2هذا التعريف البيضاوي في المنهاج بشرح األصفهاني ج (2)

من األدلة الشرعية ما ليس بمتلو، وال هو معجز وال داخل في المعجزوهذا النوع هوالمقصود  موسال الصالةعلى ما صدرعن الرسول عليه

 .145ص 1جاإلحكام )وأفعاله وتقاريره - موسالالصالة  عليه بالبيان هنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي
عليقات على شرح الجوهرة تال. (ب مع بقاء قدرته واختيارهذنأال يخلق اهللا في المكلف ال :واصطالحا ،المنع :لغة العصمة   (3)

دار الغرب -تحقيق محمد السليماني  -ابن فورك -آتاب الحدود في األصول ) هي الحراسة من مواقع الذنب ( و عرفت ) 116ص
 م1999 - 1ط -اإلسالمي 

كتاب الملل : من مصنفاته . هـ548هو محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى سنة :  شهرستاني  (4)

 -  131ص 3أنظر ترجـمته في طبقات الشافعية لألسنوي جـ(والنحل، اإلرشاد إلى عقائد العباد، غاية المرام في علم الكالم، 

 .210ص 12سير أعالم النبالء جـ
هـ، من علماء المغرب ومن أئمة 544هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل البسي المالكي تـ  :ضعيا  (5)

أنظر ترجـمته في . (شرح صحيح مسلم، التاريخ، المشارق ،الشفاءالمدارك ترتيب الحديث والفقه، له مصنفات كثيرة منها 

 ).140النور الزكية صشجـرة  - 483ص 3وفيات األعيان جـ 130ص 4تذكرة الحفاظ جـ
قبل الرسالة،  -السالم عليهم- األنبياء األكثر على أنه ال يمتنع عقال على (قال المصنف في شرح مختصر ابن الحاجـب   (6)

وخالف المعتزلة إال في الصغائر، وشبهة الفريقين . وخالف الروافض فذهبوا إلى امتناعهما. معصية كبيرة كانت أو صغيرة

واإلجماع منعقد على عصمتهم . فكان قبيحا. فإن صدور المعصية منهم ينفر الطبع منهم :قالواح العقلي حيث ومعتمدهم التنقي

والمختار عندنا ... جه السهووبعد الرسالة من تعمد الكذب في األحكام لداللة المعجزة على الصدق فيها، وكذلك يمتنع على 

األستاذ أبي إسحاق والقاضي عياض وأبي الفتح الشهرستاني وأبي   امتناع الكل على كل وجـه من العمد والسهو وهو رأي

 .101ص 2جـ) وغيرهم من أصحابنا ومن المخالفين
لينبه على تفرع ذلك على وجـوب العصمة وعلى وجـه المناسبة لذكر  -...فإذا- وأتي بالفاء (قال الزركشي في التشنيف   (7)

 .900ص 2جـ...) التي يجـب إتباعه فيها -وسلم صلى اهللا عليه-هذه المسألة قبل أفعال الرسول
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إال الكافر : ، وقيل  ولو منافقا ,إال الكافر : وقيل, إال فعل من يغريه اإلنكار:  وقيل . )1(مطلقا
وغري . وفعله غري حمرم للعصمة. )3(للقاضيخالفا  )2(غري املنافق دليل اجلواز الفاعل، وكذا لغريه

 اجلبليوفيما تردد بني . به فواضح خمصصاأو ,  بياناأو ,  )5(جبلياوما كان . )4( رةدمكروه للن
 . ، فأمته مثله يف األصح وما سواه إن علمت صفته,  )7(تردد )6( اراكب جاحلك والشرعي

  ,ندبأو  ,وجوبأو امتثاال لدال على  ,بياناووقوعه  ,اجلهةمبعلوم  )9( وتسويته نص،ب )8(لموتع
                                                 

أحدا على باطل، فسكوته على فعل بال سبب ولو غير مستبشر دليل  - صلى اهللا عليه وسلم-هذا القسم الثالث وعدم إقراره   (1)
   290شرح تنقيح الفصول ص - 146ص 1اإلحكام لآلمدي جـ - 560ص 1أنظر شرح اللمع جـ. (على جواز الفعل

شرح المحلى مع حاشية  - 901ص 2تشنيف المسامع جـ -  128ص 3تيسر التحرير جـ - 201ص 4لمحيط جـالبحر ا
 .41إرشاد الفحول ص - 194ص 2شرح الكوكب المنير جـ - 65ص 2البناني جـ

ليه ممتنعا من ع أبيا -وسلمفإنه ال يبعد أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه (قال إمام الحرمين في البرهان في هذه المسألة   (2)

فال يتعرض له وهو معرض عنه لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه، بل يأباه، وذلك بأن يكون ممن يراه . القبول منه على أمر

 .328ص 1جـ بمنه في التقري(فهذا تفصيل . ، وسكوته عنهم على إثبات الشرعمنافقا، أو كافرا، فال يحمل تقريره هؤالء
تصاصه بمن فور، وال يتعدى إلى غيره، فإن التقرير ال صيغة له تعم، والصحيح أنه يعم سائر وذهب القاضي إلى اخ  (3)

 .902ص 2جـ تشنيف المسامع) اب للجـميعطاب والخطاب الواحد خطألنه في حكم الخ. المكلفين
 .للندرة وهو الصحيح) جـ(و) ب(أصل النسخة للمندرة وفي في   (4)
أنظر لسان (واألمور الجـبلية التي ال يخلو منها ذو روح كالتنفس واألكل والشرب ونحوها  الطبيعة والخلقة، :الجـبلة  (5)

 .345ص 5القاموس المحيط جـ - 98ص 11العرب جـ
يكون محرما وال مكروها لندرة صدور  عرفت الكما  وفعله صلى اهللا عليه وسلم(قال المصنف في شرح المختصر   (6)

ما وضح فيه أمر ":فنقولفانحصر األمر فيما عداها  ف بسيد المرسلين صلى اهللا عليه وسلمالمكروه عن آحاد المكلفين، فكي

الجبلة من األفعال كالقيام والقعود واألكل والشرب، أو وضح فيه تخصيصه كالضحى والوتر والتهجد كذا قال والصحيح الذي 

 -صلى اهللا عليه وسلم-المشاورة والتخيير لنسائه نص عليه الشافعي أنه نسخ وجوب التهجد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم و

وال يشرع إال تباع . بدين بهتعفي النكاح والوصال والزيادة على أربع فواضح أن فعله في هذين القسمين ليس بيانا لنا ولسنا م

لترك رغبة عما فعل ، ألنه لو كان كالواقع من غير قصد، بل إن اتبع فيه فال بأس، وإن ترك فال بأس ما لم يكن افي الجبلي

ب التأسي، ولكن ذلك حمع ذلك يست: النبي صلى اهللا عليه وسلم استنكافا فمن رغب عن سنته وطريقته فليس منه وأنا أقول

 .105-102ص 2رفع الحاجب جـ...) االستحباب ال يوجب وصف الفعل بأنه مستحب، بل إنما ذلك من قبل التأسي والتبرك
صلى اهللا -فصلى رسول اهللا (... -صلى اهللا عليه وسلم-في حجـة النبي  -رضي اهللا عنه- روى مسلم في حديث جـابر  (7)

باب حجة النبي  -كتاب الحج-صحيح مسلم ...) في المسجـد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت ناقته في البيداء -عليه وسلم

روى (باب الركوب واالرتداف في الحج -وروى البخاري في كتاب الحج .. 1218قم  430ص 4جـ - صلى اهللا عليه وسلم-

ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، . من عرفه إلى المزدلفة - صلى اهللا عليه وسلم-ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي 

 .1543رقم  460ص 1ج" يلبي حتى رمى جمرة العقبة -صلى اهللا عليه وسلم-لم يزل النبي : "فكالهما قال: قال
 و هو األصح ) وتعلم). (جـ(و) ب(وتعد وفي  األصل النسخة في  (8)
  .و آذلك في الشروح ,وتسوية) جـ(و) ب( في  (9)
 



 258

أو كونه ممنوعا لومل جيب كاخلتان  ،باألذانارته الصالة وخيص الوجوب أم .)1( إباحة أو
, للندب :وقيل ،فللوجوبفإن جهلت .  وهو كثري, جمرد قصد القربة  والندب. )2(واحلد

ن يظهر قصد إا موفيه ،مطلقاويف األولني  ،الكلّبالوقف يف  :وقيل ,لإلباحة :وقيل )أ16(/
فإن كان , دليل على تكرر مقتضى القول  ودلّ الفعلو القولوإذا تعارض . )4)(3(القربة

فال , إن كان خاصا بنا و, األصح الوقف :  فثالثهافإن جهل  ,ناسخفاملتأخر خاصا به 
فإن جهل التاريخ .  على التأسي   دليل املتأخر ناسخ إن دلّ : األمة، ويف  )5(معارضة فيه

                                                 
أو ندب أو إباحة فأمته مثله  من وجـوبما عدا الجـبلي وعلمت صفته  -صلى اهللا عليه وسلم- إن كل فعل صدر منه   (1)

المسودة  - 146ص 1صيل ذلك في اإلحكام لآلمدي جـأنظر تف(على األصح لوجـوب االفتداء به وقيل مثله في العبادات 

شرح الكوكب  - 12ص 3تيسير التحرير جـ - 198ص 2نهاية السول جـ - 87ص 2أصول السرخسي جـ - 97ص

 :منهاوتعلم جـهة الفعل بجـهات (وقال الزركشي ) 108ص 2رفع الحاجب جـ - 36إرشاد الفحول ص 186ص 2المنير ج

تسويته بما علمت جـهته كقوله هذا الفعل مساو للفعل الفالني وكان ذلك الفعل  ثانيهاأو مباح،  نصه على أنه واجب أو مندوب

 وقوعه بيانا آلية مجملة دل على أحدهما، ولم يظهر بيانها  بالقول فنعلم أن هذا الفعل بيان:  ثالثها. المشار إليه معلوم الجـهة

 ).907ص 2تشنيف المسامع جـ(دب أو إباحة فيلحق بما دل عليه كونه امتثاال لنص يدل على وجوب أو ن رابعها. لها
ذكر المصنف هنا أمارات الوجـوب فمنها وقوعه على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوجـوب كالصالة باآلذان   (2)

لى وجـوبه كالختان استدللنا بفعله ع -صلى اهللا عليه وسلم-أن يكون ممنوعا منه لو لم يجـب، فإذا فعله : واإلقامة، ومنها 

صلى -ما كان من األفعال ممنوعا لم يكن واجـبا، فإذا فعله النبي (سنوي في هذه القاعدة فقال وقطع  اليد في السرقة وذكر اإل

 214ص 2المستصفى جـ(وأشار إلى هذه المسألة . 439سنوي صالتمهيد لإل) فإنا نستدل بفعله على وجـوبه -اهللا عليه وسلم

شرح  -  187ص 4البحر المحيط جـ -  204ص 2نهاية السول جـ -  298ص 2اإلبهاج جـ - 515ص 1المحصول جـ -

 ).185ص 2جـ الكوكب المنيرشرح  - 67ص 2المحلي مع حاشية البناني جـ
  و فيها إن لم يظهر قصد القربة. 909ص2و في التشنيف ج.القربةفيهما إن ظهر قصد ) جـ( و) ب(أصل النسخة فيها في   (3)
المجـرد عن القرائن هل يدل على حكم في حقنا أم ال ؟ على أربعة  -صلى اهللا عليه وسلم-قد اختلف العلماء في فعله ل-   (4)

  . التوقف -  الرابع ، أنه يدل على الوجوب -  الثالث ، أنه يدل على الندب - الثاني ، أنه يدل على اإلباحة - األول :أقوال 

اإلصطخري وابن خيران وابن و سريج  عند ابنم صفته فالوجوب حكمة في حقه وحقنا، فإن تعل(وقال المصنف في هذا األمر 

أبي هريرة وبعض الحنفية وهو الصحيح عند مالك، والندب عند أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال الكبير وإمام 

قل عن مالك، والوقف عند ابن كج وأبي الحرمين، ونسب إلى الشافعي وأطنب ابن شامة في نصرته واإلباحة عند اآلخرين، ون

... بكر الدقاق وأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب والغزالي واإلمام وأتباعه في قول خامس أنه يدل على الحظر

 .110-108ص 2أنظر رفع الحاجب جـ) إال فمباح والمختار إن ظهر في فعله قصد القربة إلى اهللا تعالى فندب و
نسخه وإن عارض متأخرا عاما،  :متقدماالفعالن ال يتعارضان، فإن عارض فعله الواجـب أتباعه قوال (قال البيضاوي   (5)

فبالعكس، وإن اختص به نسخة في حقه، وإن اختص في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وإن جـهل التأريخ، فاألخذ بالقول في 

 -  157- 151ص 1ه المسألة اآلمدي في اإلحكام جـذوقد فصل في ه - 510ص 2جـ شرح المنهاجأنظر ) حقنا الستبداده

 -  207ص 2نهاية السول جـ - 293شرح تنقيح الفصول ص - 148ص 3تيسير التحرير جـ - 290ص 1المعتمد جـ

  .130ص 2رفع الحاجـب جـ -  201ص 2شرح الكوكب المنير جـ - 196ص 4البحر المحيط جـ
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إال  ,مركما  ولألمة .والقولأالفعل  مدّقَتله ف و فإن كان عاما لنا ,بالقولاألصح يعمل  فثالثها
  . )1(أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل ختصيص

  ، وليس )3(لإلماماملركب إما مهمل، وهو موجود خالفا  : )2( بارـاألخ يـالم فـكـال
  يدا، فن من الكلم إسنادا مما تضم:والكالم  )5(أنه موضوع :املختار, وإما مستعمل  )4(موضوعا

                                                                                                                                            
 

قوال كان أو فعال، فإن جـهل المتأخر، فثالثها المختار بعمل  تأخرة ناسخالموفي األمة (قال المصنف في رفع الحاجـب   (1)

بالمحسوس وشمول القول فيكون  ولخصوص الفعلبالقول، ألنه أقوى داللة من الفعل لوضعه لذلك، فهو يدل بغير واسطة، 

  .132ص 2رفع الحاجـب جـ...) أكثر فائدة، فيكون أولى

ووجـهها أنه ... ن القول والفعل يبلغ ستين صورة أكثرها ال وجـود لمثاله في الشرعالتعارض بي: (وقال تحت عنوان فائدة 
إما أن يتقدم القول أو الفعل أو يجـهل فإن تقدم القول إما أن يتعقبه الفعل أو يتراخى عنه بمهلة، وإن تقدم الفعل فكذلك، ثم 

أو باألمة، والفعل تقدم أو تأخر أو جـهل  - عليه وسلمصلى اهللا-القول تقدم أو تأخر أو جـهل، إما أن يعم أو يختص بالنبي 
وتأسي األمة به، أو ال يالبسه دليل واحد منهما، أو دليل التكرار دون التأسي . إما بالبسه دليل على وجـوب تكرره في حقه

سام الفعل إلى مدلول فيه وأهمل ابن الحاجـب التراخي والتعقيب، واإلمام الرازي ذكر التعقيب والتراخي وأهمل انق... وعكسه
وكما عرفنا كبيانه أنه إذا جـهل التاريخ فالصور اثنتا عشرة، ألن . على التكرار والتأسي أو أحدهما، أوال على شي منهما

القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهما فهذه ثالثة أقسام مضروبة في األربعة التي ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي 
تقدم، فالفعل إما أن يتعقب، أو يتأخر فهذان قسمان كل واحد منهما مضروب في ثالثة، وهي التي ينقسم القول عشرة وإن 

عليها، فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل فيصير المجـموع أربع وعشرين، وإن تقدم الفعل فكذلك أربع وعشرين 
رفع ) أربعين ولمجـهول التاريخ اثنتا عشرة، فهذه ستونصورة، صار المجـموع من تقدم القول، وتقدم الفعل ثمانيا و

 .135-134ص 2الحاجـب جـ
جمع خبر، والخبر لغة مشتق من الخبار وهي األرض الرخوة، ألن الخبر يثير الفائدة كما أن األرض تثير الغبار  :األخبار  (2)

  .17ص 2القاموس المحيط جـ - 162ص 1إذ قرعها حافر، أنظر المصباح المنير جـ
واختلف األصوليون في تعريف الخبر اصطالحا، فمنهم من قال أن الخبر ال يحد كالوجـود والعدم ألنه معلوم بضرورة 

هو الكالم : الخبر هو ما يدخله صدق وكذب، وقيل : "ومنهم من قال أنه يحد ثم اختلفوا، فقال بعضهم . العقل، أو لعسره
: له من الكالم خارج، أي لنسبته وجود خارجي في  زمن الحكم بالنسبة، وقيل  المحكوم فيه بنسب خارجية، وقيل إن الخبر ما

 2أنظر تفصيل تعاريف الخبر في المعتمد جـ. (و نفيا أو إثباتا هو كالم يفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إلى أمر من األمر
 المستصفى - 60صاجي الحدود للب -  564ص 1البرهان جـ - 275ص 2التلخيص جـ - 839ص 3العدة جـ - 75ص
 2اإلبهاج جـ - 85روضة الناظر ص - 18ص 1الفروق للقرافي جـ - 101ص 2المحصول جـ - 132ص 1جـ
البحر المحيط  - 521ص 2بشرح المنهاج جـ - 291ص 2رفع الحاجب جـ -  195ص 2نهاية السول جـ -  217ص
 )102ص 2فواتح الرحموت جـ - 289ص 2شرح الكوكب المنير جـ -  24ص 3تيسير التحرير جـ - 215ص 4جـ
المحصول ) األشبه أنه غير موجود، ألن التركيب إنما يصار إليه لغرض اإلفادة، فحيث ال إفادة ال تركيب( :الرازيقال   (3)
 .84ص 1جـ

ل تقسيم آخر، مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهم: (وذهب إلى هذا الرأي البيضاوي حيث قال   (4)
 192ص 1نهاية السول ج -215ص 1ج أنظر اإلبهاج) الفرس، والكلمة، وأسماء الحروف، والخبر الهذيان: نحو 

تنقيح أنظر شرح ) وهذا ما رجحه القرافي أنها موضوعة ألن العرب حجـرت في التراكيب كما حجرت في المفردات  (5)
إال لكان استعمال الجـمل يتوقف على النقل  وعة، ووذهب ابن مالك وابن الحاجـب إلى أنها ليست موض. 29ص الفصول

  ).40ص 1أنظر المزهر جـ. (عن العرب كما في المفرادات
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  النفساينيف : مرة  األشعري، وقال  )2(ه حقيقة يف اللسايننإ : زلةتاملعوقالت ,  )1(تهومقصودا لذا
فطلب ذكر , طلبافإن أفاد بالوضع  .يف اللساين  األصويلفإمنا يتكلم , مشترك : و مرة ,  املختاروهو  

إال فما حيتمل  و .وسائلولو من ملتمس  ,ويحتصيل الكف عنها أمر  وأ ,وحتصيلها, استفهاماملاهية 
 )ب16(/. )3(والوجود والعدم ،كالعلمتعريفه  قومو أىب  .اخلربملهما حيو, تنبيه وإنشاءالصدق والكذب 

أو , أي ماله خارج صدق  ؛ ، واخلرب خالفه)4(الكالمبارج اخلاإلنشاء ما حيصل مدلوله يف  :يقالوقد 
إما :  )6(فاجلاحظ, بالواسطة :، وقيل)5( ا مطابق للخارج أواله إمألن عنهما؛وال خمرج له  , كذب

:  )7( الصدق. وغريه ,واسطةفالثاين فيهما .  أو ال مطابق مع االعتقاد ونفيه, مطابق مع االعتقاد ونفيه 
  اذج واسطة ـذبه عدمها، فالسـوك,  خارج أوالـطابق ال, مخربـطابقة العتقاد الـمـال

                                                                                                                                            
 

واسم . وقال في ألفيته كالمنا لفظ مفيد كاستقم. عليها تحسن السكويهو اللفظ المفيد فائدة (عرف ابن مالك الكالم بقوله   (1)
 أحدها: والكالم يطلق بثالث اعبتارات (وقال الزركشي ). 13ص 1عقيل، جـ أنظر شرح األلفية البن. (وفعل ثم حرف الكلم

النفسي وهو  والثالثاللفظ الناقص وهو الكلمة الواحدة وهو اصطالح اللغويين، :  وثانيهااللفظي التام وهو اصطالح النحاة، : 
ثم اختلف في أنه حقيقة في ...) الك بالمعنويالفكر التي يديرها اإلنسان في نفسه قبل أن يعبر عنها باللسان وعبر عنه ابن م

 .922ص 2تشنيف المسامع جـ...) ماذا على أقوال
 .100ص 1فى جـصتسالم - 147ص 1البرهان جـ - 76ص 2أنظر المعتمد جـ  (2)
 ).101ص 2المحصول جـ(ذهب الرازي إلى أن الخبر ال يحد ألنه ضروري   (3)
طلب  :ثالثةإشارة إلى قول آخر خالف ما ذكره أوال من التقسيم إلى  :يقالد وق -أي المصنف-وقوله (كشي رقال الز  (4)

خبر أو إنشاء، وجعل الطلب داخال في اإلنشاء ألنه ردد الكالم بين ما له خارج،  :قسمينوإنشاء وخبر، وهذا القائل قسمه إلى 
  شاء، وذهب رج له، وجـعل اإلنشاء ما ليس له خارج، وذلك يشمل الطلب واإلناوبين ما ال خ

 .930ص 2تشنيف المسامع جـ...) ابن مالك إلى قول ثالث وهو انقسامه إلى خبر وطلب
أن اإلنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سببا لمدلوله،  :األول :وجوهلقد أورد الزركشي في البحر المحيط الفرق بين الخبر واإلنشاء من   (5)

أن اإلنشاءات يتبعها مدلولها، واألخبار تتبع مدلوالتها، فإن الملك :الثاني.خالف األخبارفإن العقود إنشاءات مدلوالتها ومنطوقاتها، ب
أن  :الثالث.الماضي في الزمنقام زيد، تبع لقيامه  :قولناوالطالق مثال يثبتان بعد صدور صيغ البيع والطالق، وفي الخبر قبله، فإن 

اء يقع منقوال غالبا عن أصل الصيغ في صيغ القود والطالق والعتاق ونحوهما، أن اإلنش :الرابع.اإلنشاء ال يحتمل التصديق والتكذيب
ي ولهذا لو قال ألمرأتيه إحداكما طالق، مرتين، يجعل الثاني خبر لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاء بالوضع األول كألوامر والنواه

نه ال باعتبار تعلق عترقان أيضا من جهة أن اإلنشاء كالم نفسي عبر فإنها للطلب بالوضع اللغوي والخبر يكفي فيه الوضع األول، ويف
طلبت من زيد، وإن أراد أن  :قالالعلم باألعيان والجنان فإنه إذا قام بالنفس طلب مثال، وقصد المتكلم التعبير عنه، باعتبار العلم والجنان، 

 .227ص 4محيط جـأنظر البحر ال) افعل أو ال تفعل :قاليعبر عنه، ال باعتبار ذلك، 
هـ، أحد شيوخ المعتزلة بالبصرة 255هو عمرو بن بحر بن محجـوب أبو عثمان الجـاحظ المتوفى سنة  :الجـاحظ  (6)

أنظر ترجمته مفصلة في (وإليه تنتسب فرقة الجاحظية تتلمذ على النظام، من مصنفاته كتاب الحيوان، البيان والتبيين وغيرها 
  ) 121ص 2الشذرات جـ -  19ص 11البداية والنهاية جـ -  470ص 36وفيات األعيان جـ

ابقته طابقته، مع اعتقاد المخبر عدم مطعدم م :وكذبهصدق المخبر مطابقته للخارج، مع اعتقاد مطابقته، " :الجاحظقال  
 .292ص 2رفع الحاجـب جـ - 13ص 2أنظر اإلحكام لآلمدي جـ" وغيرهما ليس بصدق وال بكذب

لسان العرب ) أنبأه بالصدق :الحديثالصدق نقيض الكذب، وصدقه قبل قوله، وصدقه  :منظورال ابن ق( :لغة الصدق -   (7)
 .233ص 5أنظر لسان العرب مج... هو نقيض الصدق والرجـل كذب وكذاب وتكذاب وكذوب :لغة والكذب 420ص 3جـ
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فإن فقد فمنه كذب وموصوف هبما  ،تقاداالعاملطابقة اخلارجية مع  :دقـالص )1(الراغبو
 إال مل و ، )4(رايفـللق، وخالفا )3(لإلماموفاقا  ,ثبوااحلكم بالنسبة ال  ,اخلربومدلول  . )2(جبهتني

 :يفكقائم  , غري )5(ومورد الصدق والكذب النسبة اليت تضمنها ليس.  يكن شيء من اخلرب كذبا
بتوكيل فالن بن  الشهادة: بعض أصحابناو مالكمن مث قال ، و)6(ة زيدال بنو, "قائمزيد بن عمرو "

  .والوكالة أصال, ، واملذهب بالنسب ضمنا  فقط فالن فالنا شهادة بالوكالة
 خرب وكلّ , )8(أو استدالال ،ضرورة  - كاملعلوم خالفه - ؛ بكذبهإما مقطوع  )7(اخلرب :لةأمس

ع ـوسبب الوض  .)9(منه ما يزيل الوهم أو نقض,  فمكذوب ؛ بل التأويلـومل يق, أوهم باطال 

                                                 
 .صاحب كتاب الذريعة هـ502صبهاني ت الحسين بن محمد بن الفضل الراغب األصفهاني أو األهو أبو القاسم  :الراغب  (1)

أنظر ترجمته في بغية ( جامع التفاسير  ,القرآنالمفردات في غريب  ,الشعراءومن مصنفاته محاضرات األدباء و محاورات 

 )396ص 1الوعاة جـ
ا قائما، بل إما أن م شرط من ذلك لم يكن صدقخرإن الصدق التام هو المطابقة للخارج واالعتقاد معا، فإن ان( الراغب قال  (2)

إنه صدق وال كذب، وإما أن يوصف  :لهزيد في الدار، فال يقال  :لهال يوصف بالصدق والكذب كقول المبرسم الذي ال قصد 

نشهد إنك لرسول "تارة بالصدق وتارة بالكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارجـ غير مطابق لالعتقاد، كقول الكفار 

صدق، لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال كذب لمخالفته قوله ضميره، فلهذا كذبهم اهللا : أن يقال فيه  فإن هذا يصح  )اهللا

  )صدق وأن يقال كذب بنظرين مختلفين: ار، يصح أن يقال دمن لم يعلم كون زيد في الدار، إنه في ال: تعالى، وكذلك إذا قال 

 .270ص 1987 - دار الوفاء-تحقيق أبو اليزيد العجـمي . نيأنظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب األصفها
العالم حادث فمدلول هذا الكالم حكمه بثبوت الحدوث للعالم، ال نفس ثبوت الحدوث للعالم إذ لو  :قلتإذا (قال اإلمام الرازي  (3)

ال محالة، فوجـب أن ال يكون  دداالعالم محدث كان العالم مج :قولناكان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم، لكان حيثما وجـد 

 .106ص 2المحصول جـ) الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة ال نفس النسبة
 .346صشرح تنقيح الفصول  - 24-23ص 1أنظر الفروق جـ  (4)
 .ال غير) ب(في النسخة   (5)
وياني، واعلم أن هذه رلل" البحر"للماوردي، و" الحاوي"للهروي و" افاإلشر"وهذه المسألة مذكورة في (قال الزركشي     (6)

937ص 2ـالمسامع ج تشنيف) المصنفة، وقد أهملها األصوليون وذكرها البيانيون كالسكاكي ومنهم أخذ القاعدة مهم.  
الم في الملل، وتصرفات أن األخبار من أعظم أصول الشرائع، وينتمي إليها معظم الك :اهللاعلم وفقك (قال الجـويني   (7)

 .275ص 2التلخيص جـ...) الخلق،
  خالفه ضرورةما علم  :األول  :قسمانفيما علم كذبه وهو (هذه العبارة قريبة من عبارة البيضاوي في المنهاج حيث قال   (8)

 .533ص 2المنهاج بشرح األصفهاني جـ...) أو استدالال 
شرح تنقيح الفصول  -24ص 1المستصفى جـ -275ص 2التلخيص ج -78ص 2تفصيل هذه المسألة في المعتمد ج أنظر  (9)

 4البحر المحيط جـ -227ص 2نهاية السول جـ -326ص 2اإلبهاج ج -232المسودة ص -171ص 1اإلحكام جـ -355ص

 2كشف األسرار جـ -46إرشاد الفحول ص - 219ص 2الكوكب المنير جـ - 7ص 2فواتح الرحموت ج -251ص

  ).360ص
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مدعي  خرب:  )2( ومن املقطوع بكذبه على الصحيح .)1(أو غريمها, أو غلط , أو افتراء   ,نسيان
، وبعض  )4(ومل يوجد عند أهله, عنه  نقّبوما , ادق أو تصديق الص, معجزة   )3(الرسالة بال

  حادا فيما تتوفر الدواعي على نقله خالفاآنقول وامل.   -صلى اهللا عليه وسلم - النيباملنسوب إىل 
 ,- صلى اهللا عليه وسلم -  حممدوبعض املنسوب إىل  ,ادقالصكخرب ؛ بصدقهوإما .)5( للرافضة

وحصول العلم . )7(خرب مجع ميتنع تواطؤهم على الكذب عن حمسوس :وهو ,)6( معىن ولفظا املتواترو
 ،ضبطوما زاد عليها صاحل من غري  ،والشافعية للقاضيفاقا و ,األربعةوال تكفي  ،شرائطهية اجتماع آ

                                                                                                                                            
 

إما نسيان الراوي لطول عهده بالخبر المسموع فربما  -صلى اهللا عليه وسلم- سبب وقوع الكذب عليه (لزركشي قال ا  (1)

حمله النسيان على ما يخل بالمعنى أو برفع ما هو موقوف وغير ذلك من أسباب النسيان، وإما افتراء كوضع الزنادقة أحاديث 

تنفيرا للعقالء من الشريعة وإما غلط، بأن أراد النطق بلفظ  -ه وسلمصلى اهللا علي-تخالف المعقول، ونسبوها إلى الرسول 

 .940ص 2تشنيف المسامع جـ...) فسبق لسانه إلى ما سواه، أو وضع لفظ مكان آخر، ظانا أنه يؤدي معناه
المستصفى  - 374ص 1السرخسي في أصوله جـ ( .صور المقطوع يكذبه على الصحيح ذكرها المصنف وذكرها أيضا  (2)

 ).80إرشاد الفحول ص - 445سنوي صالتمهيد لإل -  355شرح تنقيح الفصول ص - 142ص 1جـ
  بغير معجزة) ب(في النسخة   (3)
  عند ذويه) ب(في النسخة   (4)
وعندما  للمقاتلة،وهم فئة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وخرج بهم إلى العراق  :الرافضة  (5)

إني ال أقول فيهما إال خيرا، فانفصلوا عنه فقال " :زيدجاءه بعضهم يسأله عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال احتدم القتال 

وا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، وهم نعم، فبقي هذا االسم عليهم، وقال بعض العلماء أنهم سم :قالوارفضتموني؟ 

ي بن أبي طالب، وأبطلوا االجتهاد في األحكام، لستخالف عنص على ا -صلى اهللا عليه وسلم-مجمعون على أن النبي

)  173ص  1البغدادي ج بين الفرق الفرق 89-88صمقاالت اإلسالميين . (وزعموا أن اإلمام ال يكون إال أفضل من الناس

شرح  - 943ص 2المسامع ج تشنيف 252ص 4البحر المحيط ح 385ص 1أنظر تفصيل رأي الرافضة في البرهان ج

 .81ص 2مع حاشية البناني جـ المحلى
المستصفى  - 374ص 1هذه أنواع الخبر الصادق المقطوع بصدقه وقد ذكرها علماء األصول في أصول السرخسي جـ  (6)

المسودة   51ص 2شرح العضد جـ - 187ص 1اإلحكام لآلمدي جـ - 278ص 2التلخيص جـ - 141ص 1جـ

البحر  - 360ص 2كشف األسرار جـ - 17البغدادي ص الكفاية للخطيب -  354شرح تنقيح الفصول ص - 209ص

 .45إرشاد الفحول ص - 29ص 3تيسير التحرير جـ - 630ص 4المحيط جـ
ف وعر ،641ص 2المصباح المنير جـ) والتواتر في اللغة التتابع أي واحدا بعد واحد بفترة بينهما. الخبر المتواتر  (7)

زي التواتر هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث العلم بقولهم، وعرفه قال اإلمام الرا :منهااصطالحا بعدة تعاريف 

هو  :الزركشيهو خبر جماعة مفيد نفسه للعلم بمخبره وقال  :اآلمديهو خبر قوم يحصل العلم لكثرتهم وقال  :بقولهاألرموي 

 2التحصيل جـ - 108ص 2أنظر المحصول جـ. (خبر جـميع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس

  .231ص 4المحيط جـ البحر 188ص 1اإلحكام جـ - 95ص
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، وعشرون  )3(اثنا عشر :ليوق .أقله عشرة : )2(اإلصطخريوقال , )1(يف اخلمسة القاضيف وتوقّ
عدم  وال, إسالمال يشترط فيه  :األصح و .)4(وبضعة عشر, وثالث مائة , وسبعون , وأربعون 
  إماموفسره .  )8(نظري :واإلمامان )7(الكعيبوقال  .)6( يضرورالعلم فيه  نّأو. )5(احتواء بلد

                                                 
ذهب القاضي أبو بكر الباقالني وأكثر  لقد اختلف العلماء على عدة أقوال في مسألة اشتراط عدد معين في الخبر المتواتر أم ال ؟  (1)

اإلحكام لآلمدي  - 300ص 2التلخيص جـ - 570ص  1جـ البرهانأنظر (أصحاب الشافعي إلى أنه ال يجـوز التواتر بأقل من خمسة 

 )232ص 4البحر المحيط جـ -  319ص 2اإلبهاج جـ -  189ص 1جـ
هـ، شيخ الشافعية بالعراق، ولي حسبه بغداد، له مصنفات 328هو الحسن بن أحمد بن زيد أبو سعيد اإلصطخري تـ  :اإلصطخري  (2)

أنظر ترجـمته في تاريخ بغداد ...(كتاب الشروط الوثائق والمحاضرات والسجالت كتاب الفرائض الكبير، أدب القضاء، :منهاكثيرة 

 ).74ص 2وفيات األعيان جـ -  268ص 7جـ
ال يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد، ألنها ما دونها جـمع اآلحاد فاختص (قال اإلصطخري   (3)

 96ص2جـ قواطع األدلة) جمع الكثرة وقيل اثنا عشر، ألنهم عدد النقباء بأخبار اآلحاد، والعشرة فما زاد
فذهب العالف . قد اختلف أرباب األصول في ذلك على مذاهب مختلفة ونحن نومئ إلهيا ثم نذكر ما نختاره(قال الجويني في التلخيص   (4)

إن (مؤمنين الذين هم أولياء اهللا واعتصاما في ذلك بقوله تعالى إلى أن الحجة ال تقوم بالخبر حتى ينقله عشرون من ال)من المعتزلة(وهشام 

واختار [وذهب بعض أتباعهم إلى أن الحجة ال تقوم إال بنقل سبعين رجـال تمسكا بقوله تعالى ) يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين

منهم إلى أن هذا عدد  ائة وثالثة عشر مصيرإنما تقوم بنقل ثالثم أن الحجةوذهب بعض المتقدمين إلى ] موسى قومه سبعين رجال

المسلمين يوم بدر وذهب معظم الروافض اإلمامية إلى أن الحجة إنما تقع بقول اإلمام المعصوم، وذهب ضرار بن عمرو إلى أن الحجة 

ر مما ال سبيل لنا إلى معرفته وما ارتضاه أهل الحق أن أق عدد التوات...ال تقوم إال بإجماع األمة - صلى اهللا عليه وسلم- بعد رسول اهللا 

ل وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن األربع فما دونه ليسوا عدد التواتر، فأما فوق األربع فال يشير إلى عدد فنفى عنه كونه أق

 .)306 -  300ص 2أنظر التلخيص جـ). (التواتر وكذلك ال نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه األقل
 اإلحكام - 140ص 1أنظر المستصفى جـ(. ن الشافعيةما الرأي جمهور علماء األصول، وخالف في ذلك ابن عبدان ذهب إلى هذ  (5)

 4البحر المحيط جـ - 361ص 2كشف األسرار جـ - 210المسودة ص - 572ص 2شرح اللمع جـ - 260ص 1لآلمدي جـ

 ).369ص 3شرح الكوكب المنير جـ -  235ص
أشاعرة وفقهاء ومتكلمين إذا اعتبروا أن التواتر يفيد العلم وهذا العلم في ضروري  العلماء من معتزلة وذهب إلى هذا الرأي جمهور   (6)

كشف  -  351وبعدها شرح تنقيح الفصول ص ،307ص 2التلخيص جـ -  262ص 1أنظر تفصيل هذا القول في اإلحكام لآلمدي جـ(

 -  49الروضة ص  -  552ص 2المعتمد جـ - 32ص 3تيسير التحرير جـ - 110ص 2المحصول جـ - 262ص 2األسرار جـ

 )234المسودة ص
وإليه تنسب الطائفة الكعبية من المعتزلة، له هـ  317هو عبد اهللا بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي أبو القاسم المتوفى سنة  :الكعبي (7)

 ).165الفرق بين الفرق ص - 45ص 3ن جـأنظر الوفيات األعيا(تفسير القرآن  الدين، في أصولأوائل األدلة  :منهامصنفات 
(8)  ذهب الكعبي إلى أن العلم (لكعبي في قوله أن التواتر يفيد العلم النظري حيث قال لح اإلمام الجويني في البرهان بموافقته لقد صر

عند كثرة المخبرين  تنزيل مذهبه هوالذي أرا ،الحقوقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة  ،نظريبصدق المخبرين تواتر 

أنظر ) فلم يعن الرجل نظريا عقليا وفكر سريا على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إال الحق ،وانتفائهاعلى النظر في ثبوت إيالة جامعة 

العلم حاصل عقيب خبر ( 110ص 2جـ أما اإلمام الرازي فقد قال في المحصول .298ص 2الحاجب جـرفع  -  275ص 1البرهان جـ

فلم يصرح ) ، ضروري وهو قول الجمهور، خالفا ألبي الحسين البصري والكعبي من المعتزلة وإلمام الحرمين والغزالي مناالتواتر

ضروري بمعنى أنه ال يحتاج في  ألنه :الغزاليوقال (تواتر نظري، وقال المصنف في رفع الحاجب مالرازي بأن العلم في ال

مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا، بمعنى أنه حاصل من  حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه
  .299ص 2رفع الحاجب جـ) وهذا الذي  اختاره اإلمام الرازي وأتباعه، وأراه رأي إمام الحرمين والجـمهور فال خالف... غير واسطة
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مث إن  . )1( وتوقف اآلمدي ،هبعقيظر ال االحتياج إىل الن, حاصلةمات بتوقفه على مقد احلرمني
ن علمه لكثرة إ :والصحيح ثالثها .الطبقات إال فيشترط ذلك يف كلّ و ,فذاكأخربوا عن عيان 

اإلمجاع على  نّإ و. )3(فيحصل لزيد دون عمرو ,ختلفـيقد ن ئارللق و,  )2( فقمت :العدد
     واعي وكذلك بقاء خرب تتوفر الد .)4(وه بالقبولن تلقّإ:  ثالثها و. ل على صدقهخرب ال يد قوف

   )أ17(/.ومقلخالفا ,  حمتج و, ول ؤوافتراق العلماء بني م. )5( ةزيديـللخالفا  إبطالهعلى 

  
  

                                                 
نا على تفصيل المذاهب، فالبد من ذكر وإذ أتي... من الشيعة يارضاومنهم من توقف في ذلك كالشريف (...قال اآلمدي   (1)

وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين وتفاوت الكالم بين ... حججها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو مختار

   264-26ص 1اإلحكام جـ) الطرفين فقد ظهر أن الواجـب إنما هو الوقف عن الجـزم بأحد األمرين

والخالف لفظي، إذ مراد األول بالضروري، ما اضطر العقل إلى ت صديقه، والثاني (ة ي في مختصر الروضفوقال الطو

البديهي، الكافي في محصول الجـزم به تصور طرفيه، والضروري ينقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى اآلخر والجزم 

  ، 50ي ص فمختصر الطو) حاصل على القولين

البدر الطالع ) وري ألن توقفه على تلك المقدمات ال ينافي كونه ضروريافال خالف في المعنى في أنه ضر(وقال المحلي 

 .83ص 2شرح جـمع الجـوامع جـب
  بعد متفق إضافة لكلمة للسامعين 487ص 2في الغيث الهامع جـ  (2)
ن إلى الحسن، تعدد الخبرين، تعدد بمنع االتفاق والتواطؤ، مستندي: وشرط المتواتر ( :المسألةقال ابن الحاجـب في هذه   (3)

أنظر ) مستوين في الطرفين والواسطة، وعالمين غير محتاج إليه، ألنه إن أريد الجـميع فباطل، وإن أريد بعض فالزم مما قيد
و قد اختلف علماء األصول في وجـوب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر .302ص 2المختصر بشرح السبكي جـ

  م بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم ال ؟ لصل العاألشخاص وإخبار عدد التواتر الذي ح
روضة الناظر  - 138ص 1المستصفى جـ - 309ص 2التلخيص جـ - 277ص 1أنظر تفصيل ذلك في البرهان جـ(

شرح المنهاج  - 324ص 2اإلبهاج جـ - 300ص 2رفع الحاجب جـ - 267ص 1اإلحكام لآلمدي جـ - 51ص

غاية الوصول  - 84ص 2شرح المحلي على جمع الجوامع جـ - 235ص 2جـ نهاية السول - 528ص 2لألصفهاني جـ

 ).335ص 2شرح الكوكب المنير جـ - 95ص 2تشنيف المسامع جـ - 96كويا األنصاري صزل
المنع، ألنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته إنه لم ينقل إلينا وذلك ال يدل على  أصحهافي هذه المسألة ثالثة أقوال   (4)

وإن اتفقوا على  العمل به لم يقطع بصدقه، حمال لآلمر على :  الثالث. عليه، وبه قال الكرخي وبعض المعتزلة:  الثاني. عدمه

أنظر ) اعتقادهم وجـوب العمل بخبر  الواحد، وإن تلقوه بالقبول قوال وفعال، حكم بصدقه ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك

 .953ص 1تشنيف المسامع جـ
و هم الذين قالوا بإمامة زيد بن علي كما , هي فرقة تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :   الزيدية  (5)

ص 1مقاالت اإلسالميين جـ  -226أنظر تفصيل هذا في الفهرست البن النديم ص .(قالوا بإمامة ولد فاطمة كائنا ما كان 
  .و بعدها  14ص -م1997-ص3ط-دار الفكر  -يل األكوع إسماع -الزيدية  نشأتها و معتقداتها  -136
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، وكذا املخرب  1ع مل يكذبوه ، وال حامل على سكوم صادق مخرب حبضرة مجـالو أن 
خالفا , رير والكذب ـوال حامل على التق  –  صلى اهللا عليه وسلم  –من النبي   يسمع

الواحد ، وهو ما مل ينته  فخربوأما مظنون الصدق .  2قيل إن كان عن دنيوي ,  للمتأخرين
وأقلّه ,   مشهوراوقد يسمى ,  ائع عن أصله وهو الش,   مستفيضـالإىل التواتر ، ومنه 

  .  3ثالثة : وقيل , إثنان 
  

 ----------------------------------   
املستصفى  – 579ص  2أنظر شرح اللمع حـ . (وهذا قول اجلمهور ، حيث ذهبوا إىل أنه يدل على صدقه قطعا   - 1

 – 219املسودة ص  – 57ص  2د حـ املختصر بشرح العض – 144ص  2احملصول حـ  – 141ص  1حـ 
  ) .50إرشاد الفحول ص  – 125ص  2فواتح الرمحوت حـ 

. ومل ينكر عليه مل يدل على القطع بصدقه  –صلى اهللا عليه وسلم  –ملخص هذه املسألة إذا أخرب واحد حبضرته   – 2
 1أنظر اإلحكام حـ . (اره البهاريوقال بذلك بعض األصوليني منهم اآلمدي وابن احلاجب وابن اهلمام والفتوحي واخت

ص  2فواتح الرمحوت حـ  –353ص  2بشرح الكوكب املنري حـ  – 328التحرير ص  73املختصر ص   240ص 
ال يقر على خطأ وهو  –صلى اهللا عليه وسلم –وخالف بعض األصوليني ، فقالوا إنه يدل على القطع بصدقة ألنه ) .125

صلى اهللا عليه  –والشريازي واملصنف وزكريا األنصاري واشترط بعضهم مساع النيب  قول أيب احلسني البصري والفراء

) 97غاية الوصول ص  – 40اللمع ص  – 901ص  3العدة حـ  – 554ص  2أنظر املعتمد حـ (.له  –وسلم 

ف الدنيويات فإنه وفضل بعضهم بأنه يدل على القطع بصدقه يف األمور الدينية ، ألنه ال يسكت عما خيالف الشرع ، خبال
  ) .50إرشاد الفحول ص  – 141ص  1أنظر املستصفى حـ . (مل يبعث لبياا ، وهذا رأي الغزايل ورجحه الشوكاين 

خرب الواحد ما مل ينته إىل (وقد قال املصنف يف رفع احلاجب . هذا القسم الثاين من أقسام اخلرب وهو اخلرب الواحد   – 3
يه عن عدد التواتر ، أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة ، ال من العدد ، وغري ذلك ، ويدخل التواتر ، إما باحنطاط خمرب

فيه خرب يعلم صدقه غري متواتر كاحملتف بالقرائن ، وكذبه ، ويظن صدقه وكذبه ، ويستوي فيه األمران ، ويدخل فيه 
كل خرب عمن مل يدخل يف حد الكثرة ، (وله وقد عرفه إمام احلرمني بق.307ص  2رفع احلاجب حـ ). املستفيض أيضا

ما كان (وقال اآلمدي أنه .  56الكفاية ص ) كل خرب مل يوجب العلم: كل خرب ال يقطع السامع بصدقه ، وقيل : وقيل 
 2التلخيص حـ (أنظر تفصيل مباحث خرب الواحد يف .  273ص  1اإلحكام حـ ) من األخبار غري منته إىل حد التواتر

 – 145ص  1املستصفى حـ  599ص  1الربهان اجلويين حـ  – 291ص  1صول السرخسي حـ أ – 325ص 
 – 87خمتصر  ابن احلاجب ص – 273ص  1اإلحكام لآلمدي حـ  – 66الروضة ص  – 570ص  2املعتمد حـ 
 – 88ص  3تيسري التحرير حـ  – 337التحرير ص   - 28ص  3كشف األسرار ح ـ  – 239املسودة ص 
اية السول  – 299ص  2اإلهباج حـ  – 629ص  2ميزان األصول حـ  – 112ص  1حزم حـ  اإلحكام البن

 – 271ص  2التقرير والتحبري حـ  – 257ص  4البحر احمليط حـ  336زوائد األصول ص  – 97ص  3حـ 
  ...) . 56إرشاد الفحول ص  – 136ص  2فواتح الرمحوت حـ  364ص  2شرح الكوكب املنري حـ 
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يفيد مطلقا  وأمحد.  2ال مطلقا  األكثر، وقال  1ال يفيد العلم إال بقرينه  الواحد ربخ  : لةأمس
  . 3يفيد املستفيض علما نظريا  فورك وابن األستاذ

، وكذا سائر األمور الدينية الظنية مسعا ،  4جيب العمل به يف الفتوى والشهادة امجاعا  : لةأمس 
يف ابتداء : وقوم، 7يف احلد : والكرخي،  6ب مطلقا ال جي:  الظاهرية، وقالت  5عقال : وقيل 

فيما تعم به البلوى :  احلنفيةوأهل املدينة ،  املالكيةوفيما عمل األكثر به ، :  قومو،  8النصب 
  العلة بنص راجح[معارض  القياس  إن عرفت : أو عارض القياس ، وثالثها  , 9أو خالفه راويه 

 ----------------------------- ---  
. ذهب املصنف والرازي واآلمدي وابن احلاجب والبيضاوي وإمام احلرمني والغزايل إىل أنه يفيد العلم بقرينه – 1
بل (وذهب آخرون إىل أنه يفيده مطلقا ونقله الباجي عن أمحد وابن خويز منداد حيث قال ) .أنظر املصادر السابقة(

أنظر إحكام الفصول يف أحكام األصول ) أن العلم يقع خبرب الواحدالنظام وأمحد بن حنبل وابن خويز منداد يقولون 
  . 328ص 

حيصل العلم خبرب العدل ، وإن مل يكن مت قرينة ، ولكن هذا ال يطرد : أي  –وقيل ، وبغري قرينة (قال املصنف  – 2
   310ص  2رفع احلاجب جـ ) ونقله لآلمدي عن بعض أصحاب احلديث. ، بل يكون يف وقت ما 

غري املستفيض ال يفيد العلم ، أما املستفيض فيفيد العلم النظري : و قد فصل األستاذ و ابن فورك فقاال   - 3
 – 257ص  4أنظر البحر احمليط حـ . (وذهب إىل هذا الرأي اجلصاص . خبالف املتواتر فإنه يفيد ضرورة 

فواتح الرمحوت  – 97غاية الوصول ص  38ص  3تيسري التحرير حـ  – 961ص  2تشنيف املسامع حـ 
  ) .111ص  2حـ 

باإلمجاع يف ثالثة أماكن ، يف  –أي اخلرب الواحد  –يعمل به ( 358ص  2جاء يف شرح الكوكب املنري حـ  – 4
الفتوى ويف احلكم ، ألنه يف املعىن فتوى ، وزيادة التنفيذ بشروطه املعروفة ويف الشهادة ، سواء شرط العدد أوال ، 

  ) آلحاد ، ويف األمور الدنيوية كاملعامالت ، وحنوهاألنه مل خيرج عن ا
لدل على ذلك ؛ أنه لو مل يرد الدليل السمعي بوجوب العمل به و, ذهب الفقال إىل أنه جيب عقال على معىن  – 5

  . )214املسودة ص  – 147ص  1أنظر املستصفى حـ ( .و إال تعطلت األحكام , العقل 
ص  1لظاهرية إال أن ابن حزم ذهب إىل قول اجلمهور وقال يف اإلحكام حـ نسب املصنف هذا القول إىل ا – 6

أن خرب الواحد : قال أبو سليمان واحلسني ، عن أيب علي الكرابيسي واحلارث بن أسد احملاسيب وغريهم ( 112
  ) .وهبذا نقول. يوجب العلم والعمل معا  –صلى اهللا عليه وسلم  –العدل عن مثله إىل رسول اهللا 

  ) .58ص  2أنظر املختصر بشرح العضد حـ (نسبه ابن احلاجب إىل القاشاين و داود  وقد
ص  2وذهب إىل هذا القول أيضا أبو عبد اهللا البصري املعتزيل نسبه إليه أبو احلسني البصري يف املعتمد حـ  – 7

  28ص  - 3كشف األسرارجـ - 333ص1أنظر تفصيل رأي الكرخي يف أصول السرخسي جـ  570
  ) .418ص  1أنظر قواطع األدلة حـ (نسبه ابن السمعاين إىل بعض احلنفية  – 8
هو ثالثة أقسام ألنه إما أن خيالف ما رواه قبل الرواية ، فال يرد أو بعدها فتردد ، وإن (قال ابن الساعايت  – 9

  . 567ص  2أنظر بديع النظام حـ ) جهل التاريخ مل ترد جلواز التقدم



 267

  البد من إثنني: اجلبائي و. 2إال قبل  و 1]ظنا فالوقف الفرع مل يقبل أوعلى اخلرب ووجدت يف 
  . 4البد من أربعة يف الزنا :  اجلبار عبدو 3أو اعتضاد  
إن تكذيب األصل للفرع ال يسقط املروي   للمتأخرينوخالفا  للسمعايناملختار وفاقا :  لةأمس 

والفرع جازم أوىل بالقبول ، و عليه ,  و إن شك أوظن, ومن مث لو اجتماعا يف شهادة مل ترد 
  والرابع إن كان ,وإال فثالثها الوقف,  6إن مل يعلم احتاد الس, و زيادة العدل مقبولة , 5األكثر

  --------------------------  
  ).حـ(و ) ب(ومثبتة يف اهلامش وموجودة منت النسخة ) أ(هذه العبارة ساقطة من منت النسخة  – 1
صورة أخرى من صور عدم العمل خبرب الواحد وهو معارضة القياس هلذا اخلرب ، وقد اختلف العلماء يف ذلك قال هـذه  – 2

إذا خالف القياس األصول مل يقبل ، وذكروه يف  –رمحه اهللا  –وقال أصحاب أيب حنيفة (...  41الشريازي يف اللمع ص 
القياس على ما تبت باألصول ، فهو قول املالكية ، وإن أرادوا نفس أحاديث الوقف والقرعة واملصراة ، فإن أرادوا باألصول 

  ) .األصول اليت هي الكتاب والسنة واإلمجاع فليس معهم فيما ردوه كتاب وال سنة
بل يقدم اخلرب على . ال يضر اخلرب الواحد خمالفة القياس ، ما مل يكن القياس قطعي املقدمات (يف شرح املنهاج  اإلصفهاينوقال 

وحكي ابن . 561ص  2حـ ) قياس الذي ال يكون مقدماته قطعية ألن مقدمات اخلرب أقل من مقدمات القياس الظينال
  .  569ص  2حـ ) تقدمي اخلرب مطلقا عن القياس عن األكثرين: يف البديع  الساعايت

حيح ، وإمنا يعارض ظواهر وإال فما أعلم حديثا يعارضه نظر صحيح ، ألن النظر الصحيح ملغى يف حديث ص( الباجيوقال 
  329إحكام الفصول ص ). األحاديث والتأويل جيمع بينهما على الوجه الصحيح

ذهب اجلبائي إىل أنه يشترط يف اخلرب إثنان ، فإن مل يوجد فالبد أن يعتضد ( 138ص  2جاء يف املعتمد حـ  – 3
  ) .أما يظاهر أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو كونه منشرا

العدد ليس شرط يف الرواية خالفا للجبائي فإنه (نسب املصنف يف رفع احلاجب هذا القول إىل اجلبائي حيث قال  – 4
.  406 – 405ص  2 –) الشرط خربا آخر أو ظاهر أو انتشاره يف الصحابة ، أو عمل بعضهم ويف خرب الزنا أربعة

القاضي عبد  –عن اجلبائي : أي  –وحكى عنه (وكذلك فعل الرازي حيث نقل حكاية ، عبد اجلبار عن اجلبائي 
  205ص  2احملصول حـ ) أنه مل يقبل يف الزنا إال خرب أربعة كالشهادة عليه: اجلبار 

ما مسعته عنه ، وكل واحد منهما ثقة ، : ما رويته أصال يعارضه قول الراوي : ذلك على ما ظنه ، وقوله (قال السمعاين   – 5
  -2قواطع األدلة حـ ) ، رواه مث نسيه ، فال تسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقة مع هذا التجوز وجيوز أن يكون املروي عنه

 – 3ص  - 2أصول السرخسي حـ /  651ص  2شرح اللمع حـ / 334ص  1أنظر تدريب الراوي حـ (  291ص  
   207ص2احملصول حـ  – 167ص  1اللمستصفى حـ  – 417ص  1الربهان حـ 

 1اإلحكام لآلمدي حـ  -  264ص  1اإلحكام البن حزم حـ  – 321أنظر التبصرة ص (هور العلماء  وهو رأي مج  - 6
 381شرح تنقيح الفصول ص  – 299املسودة ص  – 63روضة الناظر ص  – 435ص  2رفع احلاجب حـ  – 336ص 

فـواتح  – 109ص  3تيسر التحرير حـ  – 974ص  2تشنيف املسـامع حـ  -  329ص  4البحر احمليط حـ  –
 1تدريب الراوي حـ  – 56إرشاد الفحول ص  – 542ص  2شرح الكوكب املنري حـ  172ص  - 2الرمحوت حـ 

  )245ص 
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املنع ؛ إن كان غريه :  للسمعاينواملختار وفاقا  )ب17(/غري وال يغفل مثلهم عن مثلها عادة مل يقبل
بنفي الزيادة على  أضبط أو صرح، فإن كان الساكت 1ال يغفل إن كانت تتوفر الدواعي على نقلها 

ولو غريت إعراب الباقي ,  3وترك أخرى فكراويني , ولو رواها  مرة .  2وجه يقبل تعارضا 
   وأرسلوا, ولو أسند ,  5 األكثرولو انفرد واحد عن واحد قبل عند , 4 للبصريتعارضا خالفا 

 --------------------------------  
  :ة الراوي العدل إذا مل يعلم الس هي ملخص اخلالف يف زياد –   1
ألنه لو انفرد بنقل احلديث عن اجلمهور لقبل وكذا الزيادة ، وسواء    تعلق : (القبول املطلق وهو قول اجلمهور وقالوا  –أ   

  ) .أنظر املصادر السابقة...) . (هبا حكم  شرعي  أم ال 
  .ينة ومحل األمر يف الزيادة على الغلط املنع مطلقا وهو قول احلنفية وبعض أهل املد  -ب  

   172ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 109ص  2تيسري التحرير حـ  – 424ص   1أنظر الرهان حـ (  
للتعارض ألن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها ، فإن يف كل واحد من اإلحتماالت بعدا واألصل     : الوقف   -حـ  

 – 332ص    4أنظر البحر احمليط حـ ) يضا صدق الراوي وإذا تعارضا وجب التوقفوإن كان عدم الصدور لكن األصل أ
   . 975ص  2تشنيف املسامع   حـ 

- 2أنظر اإلحكام جـ ( أن كان غريه ال يغفل مثله عادة و مل يقبل و إال قبلت و هو قول اآلمدي و ابن احلاجب  – د  
  436ص  -2ج -رفع احلاجب  -155ص
ان غريه ال يغفل ، أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها وإال قبلت وهو قول ابن السمعاين واختاره ال يقبل إن ك -هـ   

  . 436ص  2الذي قال  يف رفع احلاجب حـ . املصنف 
إنهم مل يسمعوا ، جلواز روايتهم بعض احلديث ، وهذا هو املختار إال أن تكون : يقبل إال أن يقولوا : وقال ابن السمعاين (

  ) .زيادة مما تتوفر الدواعي على نقلهاتلك ال
يقبل إال أن يكون املمسك من الزيادة أحفظ ، وأن ال يصرح بنفيها ، فإن صرح (حيث قال  الرازيهذا الذي اختاره  – 2

هذه املسألة عندي بيننة إذا سكت ( – 426ص  1وقال اجلويين يف الربهان حـ . 234ص  2احملصول حـ ) وقع التعارض
فهذا يعارض قول املثبت ، . عن نقل ما تفرد به بعضهم ، فإذا صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان إطالعهم على نقله  احلاضرون

قيل أبو عبد اهللا البصري الزيادة ، سواء أثرت يف اللفظ أم مل ) .وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض اإلطالع حتقيقا
القضاة إذا أثرت يف املعىن دون اللفظ ومل يقبلها إذا أثرت يف إعراب اللفظ ، وحكى  تؤثر إذا أثرت يف املعىن ، وقبلها قاضي
  .  129ص  2املعتمد حـ ) أن أصحاب احلديث ال يقبلون الزيادة

أنظر رفع احلاجب بشرح خمتصر ) أي حكمه حكم الروايتني(هذه عبارة ابن احلاجب يف املختصر وقال املصنف معلقا  – 3
  . 436ص  2 حـ -ابن احلاجب 

إن كان غريه ال يغفل مثله عن مثلها عادة مل يقبل وإال قبلت وهو قول اآلمدي وابن (   أبو احلسني البصريقال  – 4
  ) .  436ص  2رفع احلاجب حـ   – 155ص  2أنظر اإلحكام حـ (احلاجب 

وغريها ، فعندنا و املسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة ( 19يف سالسل الذهب ص  الزركشيقال  – 5
أما متحدان وكذا قال ابن برهان ، وجعل ذلك من اخلالف يف قبول الرواية  –أي اجلبائي  –كغريها وعنده 

  )بالعنعنة
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 ]احلكم[إالّ أن يتعلق  ,وحذف بعض اخلرب جائز عند األكثر.  1ورفعوا فكالزيادة ,ووقف 
على أحد حممليه املتنافيني ،  مرويه -  التابعنيأو : قيل  - وإذا محل الصحايب . به 3- 2

وكاملشترك يف , ، وإن مل يتنافيا  5 الشريازي إسحاق أبووتوقف  4فالظاهر محله عليه 
على تأويل : وقيل , فاألكثرعلى الظهور , فإن محله على غري ظاهره .  احلمل على معنييه 

  .   8- 7 –سلمصلى اهللا عليه و –إن صار إليه  ؛ لعلمه بقصد النيب : ، وقيل  6مطلقا 

 -------------------------  
, والوصل, والرفع, والوقف , واإلرسال,أنظر أمثلة على اإلسناد . (هذه عبارة ابن احلاجب يف اخلتصر  – 1

  337ص  2واإلهباج حـ  – 438 – 437ص  2أوردها املصنف يف رفع احلاجب حـ . والقطع يف الروايات 
  .والشروح ) ب(وموجودة يف ) حـ(و ) أ(ساقطة من النسخة  – 2
وقال املصنف يف شرحها ) . حكم حذف بعض اخلرب(هذه عبارة ابن احلاجب اليت جاءت حتت عنوان  – 3
حذف بعض اخلرب جائز عند األكثر ، ال يف الغاية واإلسثناء وحنوه مما خيل باحلكم الذي تضمنه الباقي ، فإن ذلك (

وإال . (متفق عليه ) فهي عن بيع الثمرة حىت تزهي(من حديث ) هيحىت تز(مثل أن حيذف . ال جيوز باإلمجاع 
رواء ) سواء بسواء يف حديث ال تبيعوا الذهب بالذهب ، وال الورق بالورق إال وزنا بوزن مثال مبثل ، سواء بسواء

  . 442 – 439ص  2أنظر رفع احلاجب حـ ) أما ماال خيل فال وجه ملنعه. مسلم 
رفع  – 371شرح تنقيح الفصول ص  – 342ص  1يف اإلحكام اآلمدي حـ أنظر تفصيل املسألة  – 4

تيسري التحرير  – 65ص  3كشف األسرار حـ  – 670ص  2املعتمد حـ  – 448ص  2احلاجب  حـ 
إرشاد الفحول – 557ص  2شرح الكوكب املنري حـ  – 367ص  4البحر احمليط حـ  – 71ص  3حـ 
  59ص
وإذا احتمل اللفظ أمرين احتماال واحدا نصرفه إىل أحدمها كما روي عن ( 20يف اللمع ص  الشريازيقال  – 5

على القبض يف الس ، فقد  –الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء ( –عليه الصالة والسالم  –أنه حصل قوله : عمر 
  ). إنه يقبل ، ألنه أعرف مبعىن اخلطاب وفيه نظر عندي: قيل 

6 – هبا املصنف على الشريازي يف رفع احلاجب حيث قال بعد أن أورد كالم  هذه العبارة جزء من عبارة رد
املشترك على معنييه  مث هذا إذا كان احملمالن متنافيني أما إذا مل يتنافيا فالظاهر ، أن من حيمل: قلت (الشريازي 

صنع الراوي ، وفيه قال  غري ظاهره فاألكثر أنه يبقى عن الظهور ، وال يلتفت إىل على محله حيمل عليه مجيعا ، فإن
رفع ) . وظهرت عليه بإقاميت احلجة عليه -قطعته–كيف أترك احلديث ملن لو عاصرته حلججته أي : الشافعي 

  .445ص  2احلاجب حـ 
 –صلى اهللا عليه وسلم  –حيمل على تأويله إن صار إليه ، لعلمه بقصد النيب (وهو قول أيب احلسني البصري  – 7

وجب النظر يف  –قتـضي ذلك ، وإن جهل وجوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غريمها من مشاهدته قرائن ت
  .) 176 – 175ص  2أنظر املعتمد حـ ( الدليل  فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب وإال فال

  إليه  -صلى اهللا عليه و سلم  –إضافة بقصد النيب ) جـ(و ) ب(يف  -8
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فأدى قبل عند ,فبلغ ,فإن حتمل ,يف األصح  صيبال، وكذا  2 وكافر جمنونال يقبل : 1 لةأمس
، ومن ليس فقيها  4إال الداعية :  مالكقال : ، ويقبل املبتدع حيرم الكذب ، وثالثها  3 اجلمهور
واملكثر  , 6يرد مطلقا  :، والتساهل يف غري احلديث ، وقيل 5فيما خيالف القياس  للحنفيةخالفا 

  وشرط الراوي.  7مكن حتصيل ذلك القدر يف ذلك الزمان إذا أ,  للمحدثنيوإن ندرت خمالطته 
 -----------------------------  

أنظر تفاصيل هذه الشروط في ( تتعلق هذه المسألة بشروط الراوي وقد تطرق إليها علماء األصول وعلماء الحديث – 1 

  75اللمع ص  – 138ص  1 اإلحكام البن حزم ح – 924ص  3العدة ح  – 370الرسالة ص  –137ص  2المعتمد ح(

روضة  – 304ص 1اإلحكام ح  –194ص 2المحصول ح  165ص 1المستصفى ح  – 345ص  1أصول السرخسي ح

  ) – 358شرح تنقيح الفصول ص  – 352ص  2رفع الحاجب ح  –104مقدمة ابن الصالح ص  – 56الناظر 

ن الخبر ال يقبل من كل أحد ، واتفقوا على أن الذين إن العلماء أجمعوا على أ(وهذا محل إجماع العلماء قال الجويني  – 2

أما ... يقبل خبرهم ويجب العمل به يتميزون عن الذين يود خبرهم بأوصاف ، اختلفوا في بعضها ، واتفقوا في بعضها 

فإن كمال العقل وهو متفق عليه وهو واضح بطريق الحجاج ، ومنها اإلسالم ، : في الرواية ، فالبد من أوصاف أحدهما 

  . 350 – 349ص  2أنظر التلخيص حـ ) الكافر ال تقبل روايته الجماع األمة

فيه خالف عند األصوليين ، وكذلك عند المحدثين والفقهاء واألصح عند الجميع عدم (في رواية الصبي  األسنويقال  – 3

 359شرح تنقيح الفصول ص ) ملإنه منكر من حيث النظر والقواعد بخالف التح(وقال القوافي  445التمهيد ص ) القبول

ق بين ما تحملوه ركما أجمع العلماء على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وابن بشير من أحداث الصحابة ، من غير ف

 2فواتح الرحموت ح  – 194ص  2المحصول ح – 56ص  2المستصفى ح – 41أنظر اللمع ص (قبل البلوغ وبعده 

  ).196ص  2الغيث الهامع حـ  – 986ص  2تشنيف المسامع حـ  138ص 

اء من الفرق التي خالفت السنّة والشرع في أمر من األمور مثل ومن اتبع البدع أو إبتدع بدعة وهم أهل األه المتبدع – 4

  ).402ص  2شرح الكوكب المنير حـ . (الجهمية والقدرية والمعتزلة والروافض والخوارج وغيرهم

ه ، فال تقبل روايته إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره اتفاقا ، وإن وقد اختلف العلماء في قبول روايت

وقال أبو الحسين البصري يقبل واختاره الرازي والبيضاوي والمصنف . علم منه تحريمه للكذب فاألكثرون على أنه ال يقبل 

يقبل مطلقا سواء كان : إن كان متأوال والقول الثاني وإن كان مما يرى الكذب ، فال يقبل إتفاقا وعليه األكثرون ألنه فاسق و

هو قول مالك : والقول الثالث . الخطاب من الحنابلة والغزالي  يداعية لمذهبه أو ال وعزاه األصوليون للشافعي وهو قول أب

ه ابن الصالح وهو ال يقبل من الداعية إلى بدعته ، ويقبل إنا لم يدعهم وقال الخطيب البغدادي أنه مذهب أحمد وعزا

  ) 195ص  2المستصفى حـ  – 134ص  2أنظر المعتمد حـ .(وقال أنه أعدل المذاهب وأوالها . لألكثرين 

إذا كان الراوي من الصحابة معروفا بالفقه والرأي في :  األولى(هذه المسألة أوردها الحنفية حيث قال السرخسي  – 5

إن خبره حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الرأي ، وينبني عليه وجوب اإلجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم ف

إذا كان الصحابي معروفا :  الثانيالعمل ، سواء أكان الخبر موافقا للقياس أم مخالفا له ، فيترك القياس ويعمل بالخبر ، 

  .338ص  1خس حـ أصول السر) بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ، ولكنه قليل الفهم ، فيقدم القياس على الخبر

قبل على الصحيح   –صلى اهللا عليه وسلم  –إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويتحرر في حديث الرسول  –6

  = وخالف في هذا ورد روايته مطلقا اإلمام أحمد وقال المجد.  991ص  2هذا ما قاله زركشي في تشنيف المسامع حـ 
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كسرقة لقمة وهوى النفس , اخلسة  3 الصغائرو 2 الكبائر [ف وهي ملكة متنع عن اقترا:  1 العدالة
 أليب  باطنا ، وهو املستور خالفا جهولـفال يقبل امل,  5 ]املباحة كالبول يف الطريق  4والرذائل 

      روي إذا )أ18(/  9وجيب اإلنكفاف,  8وقف ي: احلرمني إمام، وقال 7سليمو, فورك ابنو, 6 حنيفة
  

 ----------------- -------------------  
صلى اهللا  –إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ، ويكذب فيها  ويتحرز في حديث رسول اهللا (ابن تيمية =

  . 240المسودة ص ) وبهذا قال مالك خالفا لبعضهم... لم تقبل روايته  –عليه وسلم 
من مل يرو إال خربا واحد فأما إذا كان من الروايات مع تقبل رواية (هذه املسألة أوردها الرازي يف احملصول حيث قال  - 7

وإال  –قبلت أخباره : قلة خمالطته ألهل احلديث ، فإن أمكن حتصيل ذلك القدر من األخبار يف ذلك القدر من الزمان 
  . 209ص  2احملصول حـ ) توجه الطعن يف الكل ألن التهمة تقوى فيه ، ويضعف الظن بقوله

 – 296ص  2أنظر املصباح املنري حـ (وهي مأخوذة من العدل وهو خالف اجلور . لتوسط واإلستقامة ا لغة العدالة – 1 
ويرجع . عبارة عن استقامة السرية والدين : فقد عرفها الغزايل بأا  اصطالحاأما ). 430ص  11لسان العرب حـ 

 1املستصفى حـ) يعا حىت حتصل ثقة النفوس بصدقهحاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مج
) هي هيئة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ثقة النفس بصدقة(وقال الرازي . 157ص 

ر شرح أنظ) . بأا ملكة يف النفس متنعها من اقتراف الكبائر والرذائل املباحة(وعرفها البيضاوي  196ص  2احملصول حـ 
  .349ص  2اإلهباج يف شرح املنهاج حـ  – 548ص  2املنهاج لألصفهاين حـ 

  .يف النسخ كلّها الكباير   – 2
  .الصغاير) حـ(و ) ب(و ) أ(يف النسخ ثالث  – 3
  .يف النسخ الثالث الرذايــل  – 4
  ) حـ(و ) ب(هذه العبارة ساقطة من املنت متبثة يف اهلامش وتوجد يف منت  – 5
العلماء من احملدثني واألصوليني إىل أنه إذا ثبت أن العدالة شرط فالبد من حتقيقها ، فلهذا ال يقبل اهول  مجهور ذهب –6

وخالف أبو حنيفة يف ذلك وقال يقبل اكتفاء باإلسالم وعدم ظهور الفسق وذكر ابن .  بل البد من البحث عن سريته باطنا 
يفة قبل ذلك يف صدر اإلسالم حيث الغالب على الناس العدالة ، فأما اليوم فالبد من الساعايت والكمال بن اهلمام أنّ أبا حن

 – 3ص  1تدريب الراوي حـ  111مقدمة ابن الصالح ص  – 104الكفاية ص (أنظر قول اجلمهور يف ) . التزكية
  535ص- 2البديع ج  – 222املسودة ص  – 339– 197ص  2احملصول ح   157ص  1املستصفى ح 

رؤوس (األديب املفسر له تصانيف منها . هـ 447سنة  املتوىف الرازيسليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح  يم هوسل – 7
  ) .69ص  2أنباء الرواة حـ  – 225ص  1ابن شهبة حـ   -أنظر طبقات الشافعية.( املسائل ضياء القلوب وغريها 

يف جلّ شئ فروى لنا  اعتقادانة حاله ، فلو كنا على يوقف إىل استي( 397ص  1يف الربهان حـ  إمام احلرمنيقال  – 8
البحث عن حاله وهذا إن أمكن البحث عنه ، فلو فرض اليأس من ذلك فهذه  استتماموجب اإلنكفاف إىل  –حترميه  مستور
  ) .، والظاهر أنه ال جيب اإلنكفاف ، وانقلبت اإلباحة كراهة اجتهادية مسألة

ـ لسان العرب ج - 463ص12ـتاج العروس ج(انكفوا عن املوضع تركوه االنكفاف انكف مبعىن ترك و  –9
  539ص4
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فإن ,  2 العني جمهولوكذا . 1 فمردود إمجاعا, وظاهرا  ,التحرمي إىل الظهور، وأما اهول باطنا
وإن , 5 اخلطيبو ,4للصرييفخالفا , 3احلرمني إمامفالوجه قبوله، وعليه  ,بالثقة الشافعيوصفه حنو 

, ويقبل من أقدم جاهال على مفسق مظنون  .7ليس توثيقا  : الذهيبوقال  6فكذلك , م ال أ:قال 
ما : وقيل , ما توعد عليه خبصوصه : ، فقيل 9وقد اضطرب يف الكبرية ,  8 األصحأو مقطوع يف 

 الكتاب على حت: وقيل , فيه حد والشيخ األستاذوقال  ووجب يف جنسه حد ،, رميه ما نص 

جرمية تؤذن بقلة  كلّ:  احلرمني 10 إلمامواملختار وفقا . ونفيا الصغائر, ذنب  و كلّه : اإلمام
  , ومطلق السكر, وشرب اخلمر ,واللواط ,والزنا , ؛كالقتل 11ديانة  ورقة,  اكتراث مرتكبها بالدين

 ----------------------------  
اهول العدالة من حيث الظاهر و (أما ابن الصالح فقال . أورد اإلمجاع علماء األصول يف املصادر السابقة الذكر  - 1

قيل  –الباطن مجيعا روايته غري مقبولة عند اجلماهري ، وهناك قول ثالث إن كان الراويات أو الرواة ال يروون عن غري عدل 
  . 111ص  مقدمة  ابن الصالح) وإال فال: 
  .ابقــة أنظر أقوال العلماء يف جمهول العني يف املصادر الس – 2
  . 400ص  1أنظر الربهان حـ  – 3
جيوز أن يكون اخلصم اطلع فيه على جارح ومل يطلع عليه العدل ، فال (ذهب هو و اخلطيب وعلماء آخرون إىل أنه  – 4

تشنيف  – 71ص  3كشف األسرار حـ  – 231املسودة ص  – 44أنظر اللمع ص ...) هو ثقة : يكتفي بقوله 
  . 67إرشاد الفحول ص  – 998ص  2املسامع حـ 

حمدث ومؤرخ  له مصنفات كثرية منها . هـ 392أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي املتوىف سنة  اخلطيب هو – 5
 - أنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (تاريخ بغداد ، مناقب الشافعي ، مناقب أمحد ، الفقيه واملتفقه وغريها 

  )  191ص7الوايف بالوفيات جـ – 413ص11جـ
كقوله  –رضي اهللا عنه  –أخربين الثقة  ، ويضع أبضاين عبارة الشافعي : هذه درجة دون قوله ( الزركشيقال  – 6

  . 999ص  2تشنيف املسامع حـ ) أنه يقبل من مثل اإلمام الشافعي: أخربين من ال أمه ، فعند املصنف 
ثين من ال أمه توثيقا بل نفي التهمة ، مل يتعرض إلتقانه ليس قوله حد: رأيت خبط شيخنا الذهيب (قال املصنف  – 7

  .999ص  2تشنيف املسامع حـ ) وال ألنه حجة
ص  2اإلهباج حـ  – 244ص  2اية السول حـ  – 197ص  2أنظر تفصيل هذه املسألة يف احملصول حـ  – 8

  ) .1000ص  2تشنيف املسامح حـ  – 279ص  4البـحر احمليط حـ   353
اإلمث الكبري املنهي عنه ، ومجعها كبائر وجاء كذلك كبريات ، ويقال كرب الشئ كربا ، من باب : لغة  بريةالك – 9

  ) 523ص  2أنظر املصباح املنري حـ (قرب ، أي عظم فهو كبري 
  إمام ) جـ(و ) ب(يف  النسخة  - 10
 جرمية تؤذن بقلة إكتراث مرتكبها بالدين ورقةالكبرية هي كل (مل يورد املصنف التعريف كامال حيث قال إمام احلرمني  –11

  =على أنك إذا تأملت كالم اجلويين ظهر لك أنه مل جيعل: وقال ابن حجر اهليتمي 329اإلرشاد ص ) الديانة فهي مبطلة للعدالة
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, وقطيعة الرحم  ,الفاجرة واليمني, وشهادة الزور ,والنميمة, والقذف, والغصب, والسرقة
والكذب  ,وتأخريها, والوزن ، وتقدمي الصالة , وخيانة الكيل , ومال اليتيم , والفرار, والعقوق

, ، وكتمان الشهادة ، والرشوة  وسب الصحابة, وضرب املسلم  - صلى اهللا عليه وسلم-على حممد 
, ويائس الرمحة، وأمن املكر، والظهار، وحلم اخلرتير والسعاية، ومنع الزكاة، , والقيادة, والدياثة
  . و إدمان الصغرية,   1والربا, والسحر , واحملاربة , وفطر رمضان، والغلول  ,ةوامليت
 وأشهد إنشاء تضمن األخبار . 2 الشهادةعن عام ال ترافع فيه الرواية ، وخالفه  اإلخـبار:  لةأمس

  أليبخالفا , كبعت إنشاء ؛ وصيغ العقود . 3أو إنشاء على املختار  , خبارإ )ب18(/ال حمض

------- -----------------------  
ذلك حدا للكبرية ، خالفا ملن فهم منه ذلك ، ألنه يشمل صغائر اخلسة وليست كبائر ، وإمنا ضبطه مبا يبطل العدالة ، ألن إمام = 

 -العزيزحتقيق حممد عبد  –اهليثمي  -الزواجرعن اقتراف الكبائرأنظر ) ورقة الديانة مبطلة للعدالة: احلرمني قال يف آخر التعريف 
ما ى اهللا و : و قال الذهيب الكبائر . 4ص  1حـ  -م 1994 –القاهرة  - دار احلديث  –مجال ثابت  –سيد ابراهيم الصادق  

و قد ضمن اهللا تعاىل يف كتابه العزيز ملن اجتنب الكبائر و احملرمات .رسوله عنه يف الكتاب و السنة و األثر عن السلف الصاحلني 
وقد ) إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخال كرميا (صغائر من السيئات لقوله تعاىل أن يكفر عنه ال

  م 1987 -اجلزائر   - دار الشهاب   -الذهيب  -  الكبائرأنظر (أحصى اإلمام الذهيب يف كتابه الكبار سبعني كبرية 
صار على بعض الكبائر والضبط أن يقال كلّ ذنب قرن به وعيد أوحد أو لعن والتحقيق أن التعاريف السابقة اقت: وقال الزركشي

ص  2تشنيف املسامع ح ) مع الكبائر املنصوص عليها بذلك –أو أكثر من مفسدته ، أو أشعر بتهاون مرتكبه يف دينه إشعارا 
منصوصة : ر عندي أن الكبرية نوعان والذي حتر(وقال عبد اهللا الغماري يف كتابه تنوير البصرية بعالمات الكبرية ).  1004

أن تكون فيها مفسدة تساوي : ومستنبطة  فاملنصوصة هلا أمارات وعالمات ذكرها الشارع ، واملستنبطة  أماراا اليت تعرف هبا 
  من كتاب تشنيف املسامع  2من حـ  2004أنظر هامش الصفحة ) مفسدة الكبرية املنصوصة أو تزيد عليها

  .الربوا )ب(يف النسخة  -1
الكفاية – 161أنظر الرسالة ص (هذه املسألة تتعلق بالفرق بني الرواية والشهادة وفصل فيها بعض علماء احلديث واألصول  –2

.  316ص  1اإلحكام حـ –161ص  1املستصفى ح  – 353ص  1أصول السرخسي حـ  - 118للخطيب البغدادي ص 
  ) 332ص  1تدريب الراوي حـ  – 403ص  2شف األسرار حـ ك - 361ص  2التلخيص حـ  –4ص 1الفروق للقرايف ح 

إا أخبار حمض ونسب هذا :  األول :اختلف العلماء يف معىن الشهادة هل هي حمض أخبار أم إنشاء ؟ على ثالثة أقوال   – 3
أنظر امل البن . د شوهد الشهادة خرب عن العلم ، وهو قال أيضا الشهادة أخبار مبا ق: الرأي إىل علماء اللغة ، قال ابن فارس 

  . 17ص  1انظر الفروق حـ . (أا إنشاء وهذا رأي القرايف ألا ال يدخلها التكذيب شرعا  :الثاين.  514ص  2فارس حـ 
د مل تتوار(وقال اجلالل احمللي . أنها إنشاء تضمن اخلرب عما يف النفس وهذا مجع بني القولني وهذا ما مال إليه املصنف  :الثالث 

) الثالثة على حمل واحد ، وال منافاة بني كون أشهد إنشاء ، وكون معىن الشهادة إخبار ، ألن الصيغة مؤدية إىل ذلك املعىن مبتعلقه
  .112ص  2أنظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ومعه حاشية البناين حـ 
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ال فيهما : فقط ، وقيل ةالرواييف : وقيل ,  2يثبت اجلرح والتعديل بواحد :  القاضي، قال  1 حنيفة
سبب التعديل فقط  : يذكر سببهما ، وقيل: يكفي اإلطالق فيهما ، وقيل :  القاضيوقال . 3

فاملختار يكفي اإلطالق إذا عرف :  الرواية، وأما  الشهادةوهو املختار يف ؛  الشافعيوعكس 
  5 إذ  ال يكون ,  قاضيالوهو رأي . يكفي  إطالقهما للعامل :   اإلمامنيوقول . 4مذهب اجلارح 

  
-------------------------  

وال شك أا يف اللغة موضوعة لإلخبار وقد (ذهب مجهور العلماء إىل أن صيغ العقود كبعث واشتريت إنشاء وقال الوزاري  – 1
و تكن من قبل ، ستحداث األحكام ، وإمنا الرتاع أا حيث استعملت الستحداث أحكام لايستعمل يف الشرع لذلك أيضا ويف 

أما يف خمالفة أيب  ).131ص  2أنظر احملصول حـ )  (فهل هي اخبارات باقية على الوضع اللغوي أو إنشاءات ؟ األقرب الثاين
أما املصنف فقد نسبه إىل أيب حنيفة وفيه نظر ألنه ال (حنيفة للجمهور يف هذه املسألة فقد اعترض الزركشي على املصنف وقال 

ـ وكان من أئمة احلنفية العارفني مبذهبه ه710ة فيه نص وقد أنكر ذلك القاضي مشس الدين السروجي تويف سنة يعرف أليب حنيف
  ) .496ص  2البديع البن الساعايت ح  – 1028ص  2تشنيف املسامع ح ) احلق أا إنشاء: البديع  وقال صاحب... 

فما صار إليه اجلمهور  منهم أنا , الراوي  و تزكيته مبعدل واحد اختلف العلماء يف أنا  هل جتزئ يف تعديل (قال اجلويين  – 2
  361ص  2التلخيص جـ ...) نكتفي بعدل و احد و كذلك نكتفي جبارح و احد 

األكثرون أن اجلرح والتعديل يثبت بالواحد يف الرواية دون الشهادة ، وقيل ال فيهما وهو رأي (قال املصنف يف رفع احلاجب  – 3
أنظر تفصيل هذه املسألة اليت تتضمن بيان أن جرح والتعديل هل يثبت بواحد أم ال ؟ .  388ص  2حـ ) ل فيهماالقاضي ، وقي

  271املسودة ص   64ص  2شرح العضد ح  – 562ص  1الربهان ح  – 162ص  1املستصفى ح (وخالف العلماء يف ذلك يف 
  .) 1030ص  2التشنيف ج  – 361ص  2ح التلخيص  150ص  2فواتح الرمحوت ح  – 58ص  3تيسر التحرير ح 

  :تتعلق هذه املسألة بالتعرض لسبب اجلرح والتعديل وخالف العلماء فيه على مذاهب   – 4
أنه يكتفي باإلطالق فيهماوال جيب ذكر السبب وهو رأي القاضي الباقالين ورحجه اآلمدي والقرايف وابن قدامة  وقال  – أ

 – 35وانظر الكفاية ص . 59روضة الناظر ص ) مة ، فالظاهر أنه ال جرح إال مبا علمهألن أسباب اجلرح ملعو(ابن قدامة 
  ) 293ص  4البحر احمليط حـ   – 365شرح تنقيح الفصول ص . 106مقدمة ابن الصالح ص 

  ....) .أنظر املصادر السابقة (جيب ذكر السبب لإلختالف يف أسباب اجلرح واملبادرة إىل التعديل بالظاهر   -ب
قال إمام احلرمني . يذكر سبب التعديل دون اجلرح ، ألن مطلق اجلرح يبطل الثقة ، ومطلق التعديل ال حيصل الثقة  - ـح

  ).400ص  1الربهان حـ (وهذا أوقع يف مأخذ األصول 
اهب جيب ذكر السبب يف اجلرح دون التعديل ، وهو قول الشافعي ، إذ قد جيرح مبا  ال يكون جارحا ، الختالف املذ -د

 2التلخيص حـ  – 243املسودة ص  – 400ص  1أنظر الربهان حـ . (فيه خبالف العدالة إذ ليس هلا ، ال سبب واحد 
  ).1031ص  2تشنيف املسامع حـ  – 363ص 
أنظر رفع . (التفصيل بني الشهادة والرواية  ففي الشهادة جيب السبب يف اجلرح فقط ويف الرواية يكفئ اإلطالق  - هـ

  ).293ص  4البحر احمليط حـ  – 391ص    احلاجب حـ
  ) .حـ(و ) ب(كون ساقطة من يال   – 5
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. 2إن كان عدد اجلارح أكثر من املعدل إمجاعا  ,، واجلرح مقدم 1تعديل وجرح إال من العامل 
ومن التعديل . يطلب الترجيح : 5 شعبان ابنوقال . 4، أو كان اجلارح أقل 3وكذا إن تساويا 
. 6ورواية من ال يروى إال للعدل , لة بالشهادة ، وكذا عمل العامل يف األصح حكم مشترط العدا

  .8وال احلد يف شهادة الزنا ، وحنو النبيذ ,  7واحلكم مبشهوده ,وليس من اجلرح ترك العمل مبرويه
 ------------------------  

  .201ص   احملصول حـ  – 400ص   الربهان حـ  -  363ص  2أنظر  التلخيص  حـ    –1
تشنيف املسامع حـ  – 245املسودة ص  20ص   احملصول حـ  – 379أنظر تفصيل اإلمجاع يف  اإلحكام الباجي ص  – 2

  . 114ص  2  حاشية البناين شرح احمللي حـ  – 1033ص   
 ص 1الربهان حـ  – 369ص  2التلخيص حـ  – 44اللمع ص  – 132الكفاية ص (أنظر تفصيل أقوال العلماء يف  – 3

روضة الناظر ص  – 317ص  1اإلحكام لآلمدي حـ  – 201ص  2احملصول حـ  163ص  1املستصفى حـ   – 400
البحر  387ص  2اإلهباج حـ  – 266شرح تنقيح الفصول ص  – 245املسودة ص  – 109مقدمة ابن الصالح ص   59

   60ص  3تيسري التحرير حـ  – 297ص  4احمليط حـ 
مع اعتقاد :  أحدمها: وأعلم أن القول بتقدمي اجلرح إمنا يصح بشرطني (خالف ابن دقيق العيد  وقد, وهذا رأي اجلمهور – 4

بكونه جارحا ال : أن يكون اجلرح بناء على أمر جمزوم به ، أي :  والثايناملذهب اآلخر ، وهو أن اجلرح ال يقبل إال مفسرا ، 
 اجلرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غريه ، بطريق إجتهادي كما اصطلح عليه أهل احلديث يف اإلعتماد يف

  ) .297ص  4البحر احمليط للزركشي حـ ( والنظر إىل كثرة املوافقة واملخالفة والتفرد والشذوذ 
هـ ، 355أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املصري املعروف بإبن القوطي املالكي املتويف سنة  هو: ابن شعبان   – 5

إليه رئاسة املالكية مبصر ، من مصنفاته الزاهي يف الفقه وكتاب مناقب اإلمام مالك والرواة عنه وكتاب الناسك  وكتاب انتهت 
  ).265الديباج املذهب  ص  – 80أنظر ترمجته يف شجرة النور الزكية ص . (السنن ، وكتاب األشراط 

حكم احلاكم املشترط العدالة يف الشهادة (صنف يف شرحها لقد أورد هذه العبارة ابن احلاجب يف املختصر ، وقال امل – 6
بالشهادة ، تعديل بإتفاق وعمل العامل املشترط العدالة يف الرواية بالرواية مثله ، ورواية العدالة عن شخص  هل يكون تعديال 

لبخاري ومسلم ، وابن خرمية تعديل إن كان عادته أنه ال يروي إال عن عدل كا: ثالثها املختار : لذلك الشخص ؟ فيه مذاهب 
واحلاكم يف املستدرك ، وليس من اجلرح ترك العمل يف شهادة وال رواية جلواز معارض ، من أجل ترك التارك العمل بالشهادة 

املستصفى   624ص  1وأنظر تفصيل يف الربهان ح  397ص  2رفع احلاجب ح ) أو الرواية ال ألن الشاهد أو الراوي جمروح
  ) 50ص  2تيسري التحرير حـ  – 245املسودة ص  – 370ص  2التلخيص ح  – 590ص  2احملصول ح  – 163ص  1ح 
، ) إن حتـقق تركه له مـع ارتفاع املوانع كان جرحا ، وإن مل يثبث قصده إىل خمالفته مل يكن جرحا(قـال  الباقـالين  – 7

  ).و واضحوه( 397ص  2وقال املصنف معلقا على هذا الكالم يف رفع احلاجب حـ 
ليس من اجلرح احلد يف شهادة الزنا إذا مل يكمل النصاب ، ألن احلد ألجل نقص العدد ال معىن يف الشاهد ، ألنه إن شهد  – 8

ثالثة بالزنا فإم حيدون لقصة املغرية ، وكذلك ليس من اجلرح إرتكاب ما اختلف فيه ، وقال حبله بعض العلماء يف مسألة 
أنظر التفصيل يف روضة الناظر . (الذي ال يسكر ، وهلذا قال الشافعي يف احلنفي أحده وأقبل شهادته إجتهادية كشرب الفييذ 

  ) 404ص  2كشف األسرار ح  –233املسودة ص   66ص  2املختصر بشرح العضد ح – 318ص  1اإلحكام ح  –60ص 
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 ,  2 ئل مل يبينهإال أن يكون حبيث لو س:  السمعاين ابنقال ,  تسمية غري مشهورة 1 التدليسو 
، تشبيها  الذهيب 3يعين ؛ احلافظ  عبد اهللا أبوكقولنا  ؛وال بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها

  .7أما مدلس املتون فمجروح ,  6وال بإيهام امللقى والرحلة ,  5 حاكميعين ,  4 بالبيهقي
  ومل,  يرو وإن مل,  -صلى اهللا عليه وسلم   -من إجتمع مؤمنا مبحمد :   8الصحايب: لة  أمس

 --------------------------  
لغة مأخوذة من املدالسة وهي املخادعة ، والتدليس يف البيع كثمان العيب يف السلعة عن املشتري وقال  التدليس – 1

املصباح املنري حـ  – 930ص  2انظر الصحاح حـ (الظلمة : األزهري ومن هنا أخـذ التدليس يف اإلسناد ، والدلس 
وهو أن : تدليس اإلسناد :  أحدمها: قسمان  يف اإلصطالح والتدليس) . 86ص  6لسنان العرب حـ  – 198ص  1

يروي عن لقيه ما يسمعه عنه مومها أنه مسعه يلقه مومها أنه قد لقيه ومسعته منه ، وقد يكون بينهما واحد ، وقد يكون أكثر 
عه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف به كي وهو أن يروي عن شيخ حديثا مس: تدليس الشيوخ :  الثاين. 

  ) .223ص  1تدريب الراوي حـ  – 165أنظر مقدمة ابن الصالح ص . (ال يعرف 
ص  2وليس من اجلرح التدليس بالتسمية الغريبة كقول من حلق الزهري قال الزهري مومها أنه مسعه ،رفع احلاجب ح  – 2

عبد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا  يريد به: كقول أيب بكر بن جماهد املقري اإلمام (، وقال ابن الصالح  398
النقاش املفسر نسبة إىل جد له وهو كثري جدا مسي هذا : حدثنا حممد بن سند ويريد به : أيب داود السجستاين ، وقوله

  74انظر مقدمة ابن الصالح  ص ) تدليس الشيوخ
  ).حـ(و ) ب(ة من ساقط) يعين(  – 3
هـ وهو من أئمة احلديث وفقها الشافعية له 458أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي تويف سنة :  البيهقي هو – 4

 3ص  3أنظر طبقات الشافعية حـ (مناقب الشافعي ، املعرفة يف السنن واآلثار ، كتاب اخلالفيات : مصنفات كثرية منها 
  ) .204ص  3شذرات الذهب حـ  –
هـ ، هو مؤرخ 405أبو عبد اهللا  حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكم النيسابوري الشافعي املتويف سنة  :احلاكم هو  – 5

طبقات  – 1029ص  3أنظر طبقات احلفاظ حـ (وحمدث له مصنفات منها املستدرك على الصحيحي كهيل يف احلديث 
حدثنا أبو عبد اهللا : قي فيما يرو به عن شيخه احلاكم أن يقول عادة البيه:   الزركشيقال ). 155ص  2الشافعية حـ 

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يعين به الذهيب ، نية على أن هذا ليس من : يقول يف بعض مصنفاته  –رمحه اهللا  –احلافظ  واملصنف 
  .1040ص  2تشنيف املسامع حـ ) التدليس  للعلم باملقصود وظهوره

وقوله حدثنا فالن وراء النهر مومها أنه يريد ر جيحون وإمنا يشري به إىل (علماء احلديث تدليس البالد ، وهذا ما يسميه  – 6
أنظر اإلحكام اآلمدي ) . ر عيسى ببغداد أو اجليزة مبصر مثال ، ألنه ليس بكذب ، وإمنا هو من املعاريض املغنية عن الكذب

   1040ص  2 ـتشنيف املسامع ح – 398ص  2 ـرفع احلاجب ح – 320 – 319ص  1ـح
ومل مييز بينهما   –صلى اهللا عليه وسلم  –وهذا النوع يسميه احملدثون باملدرج  أي أن الراوي يدرج كالمه مع كالم النيب  – 7

  )96أنظر مقدمة ابن الصالح ص .(وهو عكس رواية بعض احلديث  –صلى اهللا عليه وسلم  –فيظن أن مجيعه لفظ النيب 
صحبته أصحبه صحية فأنا صاحب واجلمع صحب وأصحاب وصحابة واألصل يف هذا :  لغة الصحايب عرف – 8

  . 333ص  1املصباح املنري حـ ) . دعاه إىل الصحبة والزمه: االطالق ملن حصل له رؤية وجمالسة واستصحبه 
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    لغزوا: وقيل ,  3أحدمها : يشترطان ، وقيل : وقيل ,  الصحايبمع  2التابعي خبالف, 1يطل 
  )أ19(      على عدالة  واألكثر . / 5 للقاضيقبل وفاقا ,ولو إدعى املعاصر العدل الصحبة ,  4أو سنة 

 ---------------------------  
صلى اهللا  –هذا رأي مجع كثري من احملدثني واألصوليني الذين يعتربون أن الصحايب يستحق هذا اللقب مبجرد لقاء الرسول  –1

ؤمنا به ، وإن مل يرو عنه أحاديث وإن مل تطل صحبته ، وهذا قول اإلمام أمحد يف رواية عنه اختارها أصحابه ، م –عليه وسلم 
وقال بذلك اإلمام البخاري وابن الصالح وابن األثري والنووي وابن حجر والفراء والغزايل الذي فصل حيث ذكر أن هذا من 

 كثرت صحبته ، كما قال بذلك ابن قدامة واآلمدي وابن احلاجب حيث الوضع اللغوي ، ولكن العرف خيصص اإلسم مبن
دار  ابن األثري-أنظر أقوال العلماء يف تعريفه يف أسد الغابة يف متييز الصحابة(وابن السبكي ونسبه إىل اهلمام إىل بعض األصوليني 

 – 35ص  1مسلم ح  شرح النووي على – 422مقدمة ابن الصالح ص  - 10و  9ص  1 ـبريوت ح –الكتب العلمية 
 1اإلحكام ح  – 60روضة الناظر ص  – 165ص  1املستصفى ح  – 208ص  2تدريب الراوي ح  – 7ص  1اإلصابة ح 

  329زوائد األصول ص  – 178ص  3 ـاية السول ح  292املسودة ص  – 402ص  2رفع احلاجب ح  – 321ص 
 158ص  2فواتح الرمحوت حـ  70الفحول ص إرشاد  - 465ص  2شرح الكركب املنري حـ  – 325التحرير ص 

 واختاره الباقالين حيث رأى أنّ الصحايب, وذهب مجهور الفقهاء األصوليني وبعض احملدثني ،  ورجحه أبو احلسني البصري  )
ه ال يستعمل عرفا إال فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ، وال جبري ذلك على من لقي املرء بساعة ومشي معه خطوات ومسع من

 – 302ص  2اإلحكام البن حزم ح  666ص  2املعتمد ح  -8ص   1اإلصابة ح ( ووصفه ابن حجر بأنه شاذ .. حديثا 
وهناك أراء كثرية يف ). 158ص  2فواتح الرمحوت ح   384ص  2كشف األسرار حـ – 360شرح تنقيح الفصول ص 

أي بعض األصوليني واختاره اجلاحظ ووصفه ابن حجر تعريف الصحايب منها أنه ال يعترب صحابيا إال من طالت حجته وهو ر
صلي  –وذهب سعيد ابن املسيب إىل أن الصحايب ال يعد  كذلك إال إذا أقام مع رسول اهللا ) 8ص  1ـاإلصابة ح(بأنه شاذ 

  -عليه وسلمصلى اهللا  -الصحايب من أدرك الرسول: سنة وسنتني أو غزا معه غزوة وغزوتني ، وقال الواقدي  –اهللا عليه وسلم 
  )أنظر املرجع السابقة(بالغا 

 قلت اجتماعه بالصحايب كما يكتفي :الصالحو قال ابن .قال اخلطيب يف تعريفه هو من صحب الصحايب :  التابعي هو – 2
التشترط وقيل تشترط الرواية و عنه،االسة والرواية  يشترطان أي طولواملرجع يف تفسري التابعي إىل العرف وقيل ..يف الصحايب

  .  1042ص  2تشنيف املسامع ح .) الصحبة الطويلة وقيل تشترط الصحبة الطويلة وال تشترط الرواية وهذا مراد املصنف
مطلقه خمصوص بالتابع باحسان و يقال الواحد ). 293أنظر مقدمة ابن الصالح ص(نسب هذه القول إىل سعيد بن املسيب - 3

بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحايب أو يلقاه  وإن مل توجد الصحبة العرفية واالكتفاء  منهم تابع و تابعي و كالم احلاكم مشعر
  )47مقدمة ابن الصالح ص  516 أنظر الكفاية ص) مبجرد اللقاء و الرواية أقرب منه يف الصحايب نظرا ملقتضى اللفظني فيهما 

  أنه ال يكتفي يف كون الشخص تابعيا مبجرد قبوله خبالف التابعي ، إىل –أي املصنف  –وأشار (قال الزركشي  – 4
أنه صحايب ذهب مجهور العلماء إىل أن الصحايب إذا أثبت  –صلى اهللا عليه وسلم  –تتعلق بقول معاصر النيب  املسألة هذه  - 5

ح والنووي وابن وذهب إىل هذا القول ابن الصال. ألنه ثقة مقبول القول ، فقيل يف ذلك كرواية : لنفسه الصحبة فإن قوله بقيل 
  من علماء األصول أبو احلسني البصري والباقالين والغزايل وابن قدامة وابن حجر ونقله عن ابن عبد الرب ، كما قال به

  تدريب  427صالصالح  مقدمة ابن 176ص  2أنظر املعتمد ح .(واملصنف وابن اهلمام والفتوحي وهو رأي احلنابلة  تيمية
  )= 293املسودة ص  60روضة الناظر ص  165ص  1املستصفى حـ  – 8ص  1ة حـ اإلصاب – 213ص  2الراوي حـ 
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   5 -4 اعليإال من قاتل :  وقيل ,   3 عثمانإىل قتل :  وقيل ,  2 كغريهم: وقيل    1الصحابة 
   به واحتج -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا: قول غري الصحايب قال 6 املرسل:  لةأمس

  مث هو أضعف , إن كان املرسل من أئمة النقل :   وقوم,  7مطلقا  آلمدياو,  مالكو, أبوحنيفة 
 -------------------------------------     

وذهب بعض العلماء ، إىل أن قوله هذا ال يقبل ، ألنه متهم يتحصل منصف الصحابة وهو قول ابن القطان والصمريي = 
أنا : لو قال املصاجر العدل (توقف ابن احلاجب حيث قال و). 293املسودة ص  – 9ص  1اإلصابة حـ (والطويف 
  405ص  2املختصر شرح ابن السبكي حـ ) احتمل اخلالف: صحايب 

اعلم أن ما صار إليه اجلمهور من أصحابنا (هذا مذهب السلف واخللف وأن الصحابة بأسرهم عدول قال اجلويين   - 1
من املهاجرين واألنصار معدلون بنص الكتاب وهم مقرون  –وسلم صلى اهللا عليه  –أن الرواة من أصحاب رسول اهللا 

وقال ابن عبد الرب عليه إمجاع أهل .373ص 2التلخيص حـ ) على العدالة إىل أن يتحقق قطعا ما يقدح يف واحد منهم
ليه سلف األمة السنة واجلماعة ، وقال ابن الصالح عليه أمجع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة وقال ابن تيمية الذي ع

 407ص  1الربهان ح  373ص  2أنظر التلخيص ح . (ومجاهري اخللف أن الصحابة كلّهم عدول بتعديل اهللا هلم 
 2احملصول ح  164ص  1املستصفى ح  –427مقدمة ابن الصالح ص  – 8ص  1االستيعاب يف معرفة األصحاب ح 

  ) 384ص  2كشف األسرار ح  – 292املسودة ص  – 320ص  1اإلحكام ح  – 60الروضة ص  – 436ص 
التلخيص   – 164ص 1املستصفى حـ 338ص 1أنظر أصول السرخسي حـ(وهذا قول بعض املعتزلة واملبتدعة - 2

  ) .360شرح تنقيح الفصول ص  – 377ص  2حـ 
لفاء الراشدين هو الصحايب اجلليل أبو عبد اهللا عثمان بن عفان القرشي األموي امللقب بذي النورين ثالث اخل عثمان  – 3

  ).456 – 454ص  2أنظر ترمجته يف اإلصابة حـ . (هـ 35تويف مقتوال سنة . وأحد املبشرين باجلنة 
  )321ص  1اإلحكام حـ – 164ص  1أنظر املستصفىح (وذهب إىل هذا القول واصل بن عطاء وأصحابه  

صلى اهللا عليه وسلم   –و ابن عم رسول اهللا أسلم صغري وه –كرم اهللا وجهه  –هو أبو احلسن علي بن أيب طالب  علي  - 4
ص  3أنظر اإلستيعاب حـ . (هـ 40استشهد سنة  –رضي اهللا عنها  –أمري املؤمنني ورابع اخللفاء الراشدين وزوج فاطمة 

  ) .507ص  2اإلصابة حـ  – 1089
  .عليا وهو الصحيح ) ـح(و ) ب(وعلي ويف  النسخة  أصل  يف  -5
لسان . 226ص  1أنظر املصباح الصغري حـ . (مأخوذ من اإلرسـال وهـو اإلطالق والتخلية  : اللغةيف  املرسل – 6

قال  –كبريا كان أو صغريا  –قول التابعي : فقد عرف أصحاب احلديـث بأنه  اإلصطالحويف ) . 284ص  11العرب حـ 
وعرفه . وقيده بعضهم بالتابعي الكبريكذا ، أو فعل كذا ، أو فعل حبضرته كذا ،  –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 

 –قال رسول اهللا ، أو يقول من مل يعاصر أبا هريرة  –صلى اهللا عليه وسلم  –قول العدل الذي مل يلق النيب : األصوليون بأنه 
وم احلديث البن عل: انظر تعريفه عند احملديثني يف . (قال أبو هريرة ، فيشمل تعريفهم املنقطع واملعضل ومرسل احملدثني  –مثال 

) 195ص  1تدريب الراوي حـ  – 3ص 1مقدمة شرح النووي على مسلم حـ  – 403الكفاية ص  – 47الصالح ص 
 1أصول السرخسي حـ  – 408ص  1الربهان حـ  – 41اللمع ص -906ص  3وتعريفه عند األصوليني يف العدة حـ 

  )225املسودة ص  – 379ح الفصول ص شرح تنقي – 349ص  1اإلحكام ح  – 169ص  1املستصفى ح – 360ص 
  = ذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد يف إحدى الروايتني  األول: تتعلق هذه املسألة حبجية املرسل ، وفيها أقول منها   – 7
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  :مسلم قال.القاضيو الشافعي 2 همرده وعليه االكثر من: خالفا لقوم ، والصحيح . 1من املسند 
وإذا . قبل  وهو مسند   3 املسيب كابنكان ال يروى إال عن عدل  فإن.  وأهل العلم باألخبار 

أو , أو األكثر أو إسناد , أو فعله ,  الصحايبضعيف يرجح كقول  التابعني كبارعضد املرسل 
ال جمرد  4 للشافعيحجة وفاقا , كان اموع , أو عمل العصر, أو انتشار , أو قياس , إرسال 
  . 5فاألظهر اإلنكفاف ألجله ,جترد وال دليل سواهفإن , وال املنضم , املرسل 

  
 -----------------------  

وذهب الشافعي ومجع من احملدثني كاإلمام :  الثاين .عنه ومجهور املعتزلة وبعض الشافعية كاآلمدي إىل اإلحتجاج به= 
هبذا أيضا ابن احلاجب وابن الساعايت وغريه إىل عدم اإلحتجاج به إال مراسيل كبار الصحابة فإنه تقبل إتفاقا وقال  مسلم

الربهان  – 326ص  6 ـالتبصرة ج –59مقدمة ابن الصالح ص  – 546أنظر الكفاية ص (ومجهور أصحاب الشافعي 
 650ص  2احملصول حـ  – 360ص  1 ـأصول السرخسي ح – 416ص  2 ـالتلخيص ح  634ص  1 ـح
               .  1048ص  2تشنيف املسامع ح  559ص  2   ـشرح الكوكب املنري ح -350ص  1اإلحكام لآلمدي حـ  –

والذي خنتاره أنه ال جيب العمل بشئ من : قال القاضي الباقالين (العمل به  وذهب القاضي الباقالين إىل عدم:  الثالث
  .418ص  2 ـالتلخيص ح) املراسيل حسما للباب

 –نتهاه وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول اهللا هو احلديث الذي اتصل إسناده من رواية إىل م املسند – 1
وعرف بأنه ما رفع إىل النيب خاصة سواء أكان متصال أو منقطعا  .الصحابةدون ما جاء عن  –صلى اهللا عليه وسلم 

  ).182تدريب الـراوي ص -39أنظـر مقـدمة ابن الصـالح ص (
  ).من(سخة هذه النأصل يف  و منهم وهو الصواب) حـ(و ) ب(يف  – 2
هو أبو حممد سعيد بن املسيب املغزومي القرشي إمام التابعني وفقيه الفقهاء لقي عددا كبري من الصحابة  :املسيب ابن – 3

  ) 161ص   3حلبة االولياء حـ  – 219ص  1أنظر تفصيل ترمجته يف ذيب األمساء حـ (هـ 94تويف سنة 
أن يعتضد بقول صحايب أو فعله   :األول :وهيد اإلمام الشافعي هذه جمموعة شروط للعمل باحلديث املرسل عن – 4

 أن يرسله وآخر :الرابع .مرسلهأن يسنده غري   :الثالث .العلمبقول األكثر من أهل   :الثاين .عندهفإن الظن يقوى 
ضده عمل أن يع: السابع .أن ينتشر وال نكري:  السادس .أن يعضده قياس :    اخلامس .األولوي عن غري شيوخ ري

ص  1اإلحكام حـ  –وبعدها  427ص  2التلخيص حـ  - 199أنظر تفصيل ذلك يف الرسالة ص (. أهل العصر 
 )250املسودة ص  – 380شرح تنقيح الفصول ص  -228ص  2احملصول حـ  – 351

أنّ الشافعي زعم " احلاوي " هذا الذي رجحه توسط بني قولني ، فإن املاوردي يف باب الربا من (قال العراقي   – 5
يقبل : قال الشافعي : حيتج باملرسل إذا مل جيد يف الباب داللة سواه ، وإن مل يكن شئ من الرجحان ،وقال البيهقي 

مراسيل كبار التابعني إذا انضم إليها ما يؤكدها ، فإن مل ينضم إليها ما يؤكدها مل يقبلها سواء كان مراسيل ابن 
  . 1053ص  2تشنيف املسامع حـ   - 555ص  2جـ أنظر الغيث اهلامع)  املسيب وغريه
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وقال ,  2ولو غري الصحايب ،1األكثر على جواز نقل احلديث باملعىن للعارف   لةأمس 
وعليه , بلفظ مرادف  : ، وقيل 5علما إن كان موجبه : ، وقيل  4إن نسي اللفظ   3املاوردي
  . 9 -8  عمر ابنن ع   7  الرازيو,  ثعلبو,   6 سريين ابنومنعه  , اخلطيب

10 قال :الصحيح حيتج بقول الصحايب:  لةأمس
    12على األصح 11وكذا عن –صلى اهللا عليه وسلم –

----------------------------  
وهذا مذهب األئمة األربعة وأكثر السلف حيث قالوا جيوز وجيب قبول احلديث املروي باملعىن ، بشرط أن يكون  – 1

ت األلفاظ واختالف مواقعها ، وأن ال يكون من باب املتشابه كأحاديث الصفات ، فال جيوز نقلها الراوي عارفا بدالال
اخلراج بالضمان ، ) إال ضرر وال ضرار(باملعىن باإلمجاع ، وأن ال يكون من جوامع الكلم كقوله صلى اهللا عليه وسلم  

مالك ومعظم احملدثني وأهل السلف إىل منع ذلك  وذهب إبن حزم واجلصاص وهو منقول عن ابن سريين واإلمام. وغريها 
: أنظر تفصيل يف هذه املسألة يف .(حرفا حرفا من غريها خالل وتبديل  –صلى اهللا عليه وسلم  –وأوجبوا نقل ألفاظ الرسول 

ص  2شرح اللمع حـ  – 556ص  1الربهان حـ  – 403ص  2التلخيص حـ  233الكفاية ص  – 160الرسالة ص 
احملصول  –168ص  1املستصفى حـ  – 86ص  2اإلحكام البن حزم حـ  – 355ص  1لسرخسي حـ أصول ا –645
  ) .214مقدمة ابن الصالح ص  – 380شرح تنقيح الفصول ص  –63روضة الناظر ص  –231ص  2حـ 

  ) .ب(غري موجودة يف النسخة عبارة و لو غي صحايب  – 2
اوي واألحكام هـ صاحب احل450ن املاوردي الشافعي تويف سنة هو علي بن حممد بن حبيب أبو احلس:  املاوردي – 3

  ) .285ص  3شذرات الذهب حـ  – 267ص  5طبقات الشافعية حـ . (السلطانية وغريها 
   376ص  2حـ   امعالغيث اهل – 1054ص  2تشنيف املسامع حـ  – 172ص  2نظر البحر احمليط حـ أ – 4
  .233ظر الكفاية للخطيب البغدادي ص أن – 5
هـو حممد بن سريين األنصاري أبـو بكر البصري موىل أنس بن مالك تابعي كبري وإمام عصره يف  ابـن سريين – 6

  ) 138ص  1شذرات الذهب ح  – 331ص  5تاريخ بغداد ح .( هـ 110سنة  التفسري واحلديث والفقه املتوىف
انتهت إليه رئاسة احلنفية ببغداد . هـ 370سنة  توىفاملهو أبو بكر أمحد بن علي املعروف باجلصاص احلنفي :  الرازي – 7

  ) 67ظر طبقات الفقهاء ص أن(ي  شرح خمتصر الطحاوي خله مصنفات منها أحكام القرآن  شرح خمتصر الكر
هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي أسلم مع أبيه وهاجر قبل أبيه كان شديد االتباع ألثار  ابن عمر - 8
 37ص  1ظر ترمجته يف طبقات احلفاظ ح أن(هـ 73تويف سنة  رسول وهو أحد املكثرين للرواية عنه  صلى اهللا عليه وسلمال
  ). 424ص  2حـ   االستيعاب- 276ص  1ذيب األمساء حـ  –
  ومجاعة  .رضي اهللا عنه  .وعن ابن سريين منعه ، وهو املروي عن عبد اهللا بن عمر (قال املصنف يف رفع احلاجب  – 9

  .دثني وشرذمة من األصولينيمن التابعني واختاره أمحد بن حيي ثعلب ، وأبو بكر الرازي ونقله إمام احلرمني عن معظم احمل
  فال النيب ) ب(يف  النسخة  -10
  .بعد و كذا عن ) ب(ومثبتة يف ) جـ(و ) أ(ساقطة من النسخة فإن  – 11
حابة لظن مساع الصحايب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن إحتمال إمنا قبلت مراسيل الص( األصفهاينقال  – 12

السماع من الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  راجح على احتمال السماع من غريه بالنسبة إىل الصحابة ، وذلك يفيد 
  . 571ص  2شرح املنهاج للبيضاوي   حـ  )الظن العمل بالظن واجب 
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  حيتج بقوله من :واألكثر,  2خص يف االظهرر: وكذا , 1رم وأمرنا أو ح ,ىمر وأمسعته   وكذا
  فكنا  4 -  صلى اهللا عليه وسلم -أو كان الناس يفعلون يف عهده (فكنا معاشر الناس ، ,3 السنة  
  )ب19(                     .7 )التافه فكانواال يقطعون يف الشيء(/ 6وكان الناس يفعلون5)نفعل يف عهده  

---------------------------------  
اختلف األصوليون من أصحاب ( 412ص  2لقد اختلف العلماء يف هذه املسألة قال اجلويين يف التلخيص حـ  – 1

فهل حيمل ذلك على أمر الرسول " وانا عن كذا " " أمرنا بكذا " الشافعي وغريه يف مسألتني إحدامها أن الصحايب قال 
 –فذهب بعضهم إىل أنه ال حيمل عليه جلواز أن يعين بقوله أمرنا بعض اخللفاء أو اعتقاد أمر اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ويه

صار  وإليهوسلم صلى اهللا عليه  –ومنهم من قال حيمل ذلك على أمر رسول اهللا  .الكتابيتمسك به من  بظاهر –تعاىل 
 والدبوسي والكرخيالغزايل يف املنخول  و بكر الصرييف ووذهب إىل عدم محله عليه إمام احلرمني وابن حزم وأب.)األكثرون 

وذهب إىل محله أبو يعلى واخلطيب وابن برهان والغزايل يف املستصفى والرازي .والسرخسي والينودوي ومتأخري احلنفية 
ص 2ح تلخيصأنظر ال(  أهل العلم وأكثر احلديثواآلمدي وابن احلاجب والشريازي ومتقدمي احلنفية وابن اهلمام وأصحاب 

أصول البزدوي مع كشف  - 278املنخول ص – 72ص  722ص2اإلحكام يف حزم ح – 649ص  1الربهان ح  – 412
 لعلمالوصول  – 131ص  1املستصفى ح  – 592الكفاية ص - 370ص2أصول السرخسي ح – 308ص  2األسرار ح 
   408ص  2فع احلاجب حـ ر – 69ص  3تيسري التحرير حـ  – 640ص  2احملصول ح  – 198ص  2ح  األصول

 –صلى اهللا عليه وسلم  –أرخص لنا بكذا يرجع إىل رسول اهللا  :صحايبإذا قال (اإلمجاع يف هذه املسألة  حكى الشريازي – 2
  .331التبصرة   ص ) بال خالف

ذلك حممول  فذهب األكثرون إىل أنّ كذا،من السنة  :الصحايباختلفوا يف قول (إىل هذا القول اآلمدي حني قال  ذهب - 3
) واملختار مذهب األكثرين حنيفة،خالفا أليب احلسن الكرخي من أصحاب أيب  –صلى اهللا عليه وسلم  –على سنة سول اهللا 

  ..326ص  1اإلحكام حـ 
  412ص -2جـ –احلاجب رفع  -327ص -1جـ  –أنظر تفصيل ذلك يف اإلحكام  - 4
  )ب(هذه اجلملة ساقطة من النسخة  – 5
كنا نفعل أو كانوا يفعلون ، فاألكثر حجة سواء تقيد ذلك بعهدة صلى اهللا عليه : إذا قال (يف رفع احلاجب  قال املصنف  - 6

كنا معاشر الناس ، أو كان الناس : وسلم أم أطلق لظهوره يف عمل اجلماعة ، وأنا أقول هلذه الصغية ألفاظ ، أعالما أن يقول 
 –كنا نفعل يف عهده : أن يقول :  الثانية. ما اليتجه يف كونه حجة خالف  وهذا –صلى اهللا عليه وسلم  –يفعلون يف عهده 

أن :  الثالثة وهي دون ما قبلها الحتمال عودة الضمري يف كنا على طائفة خمصوصة ، ال مجيع الناس –صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا  –ية من جهة عدم التصريح بعهده صلى اهللا عليه وسلم  وهذه دون الثان –كان الناس ، وال يصرح بعهد النيب : يقول 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –وقوفها من جهة تصرحيه جبميع الناس ، واألظهر رحجان ذلك ، ألن التقييد بعهده  –عليه وسلم 
ثل قول كنا نفعل أو كانوا يفعلون م :يقولأن  الرابعة... ظاهر يف تقريره عليه ، وتقريره تشريع سواء كان الواحد أو جلماعة 

ومقتض كالم القاضي يف التقريب أنه ال حيتج .. .الكلوهي دون ) كانوا ال يقطعون يف شئ تافه"  –رضي اهللا عنها  –عائشة 
  ).413ص  2حـ  )إمجاع وإىل –صلى اهللا عليه وسلم  –هبذا اللفظ إال إذا ظهرت إضافته إىل زمن النيب 

  )413ص2احلاجب جـ  رفع( - رضي اهللا عنها-هذا القول لعائشة  نسب املصنف - 7
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قراءته عليه ف, ا ثوحتدي, إمالء ,  قراءة الشيخ  1 حايبـالصمستند غري :  خاتـمـة
فسماعه ، فاملناولة مع اإلجازة ، فاإلجازة خلاص يف خاص ، فخاص يف عام يف خاص ، 

, فاإلعالم ، فالوصية , مناولة ـفال, نسله  من ومن يوجه,  فعام يف عام فلفالن 
  .   3-2 وجادة فال
  

 -----------------------------  
إىل  561ص   2و العراقي يف الغيث اهلامع جـ  1060ص  2نسب هذا القول الزركشي يف التشنيف جـ  - 1

القطع يف ربع دينار ( و مل أجد قوهلا هبذا اللفظ يف كتب احلديث بل وجدت أثرا  –رضي اهللا عنها –عائشة 
  )262ص  8سنن البيهقي جـ  -472ص 9ابن أيب شيبة جـ  - أنظر املصنف ) فصاعدا 

أنظر تفصيل ذلك يف التلخيس (تضمنت هذه اخلامتة مراتب الرواية ، إذا كان الراوي غري صحايب وهي عشر  – 2
.  221ص  2 ـاحملصول ح. 375ص  1 ـأصول السرخسي ح.  383الكفاية ص .  387ص  2 ـح

ص  2 ـرفع احلاجب ح.  61روضة الناظر ص .  132ح ص مقدمة ابن الصال  153ص  1 ـاإلحكام ح
اية . 368ص  2 ـاإلهباج ح.  375شرح تنقيح الفصول ص   39ص  3 ـكشف األسرار ح.  414

 املنري شرح الكوكب .  91ص  3 ـتيسري التحرير ح - 663ص  2  ـاملعتمد ح.  262ص  2ـالسول ح
  ) 8ص  2حـ  تدريب الراوي - 61إرشاد الفحول ص  - 90ص  2 ـح
  :هذه املراتب الرواية العشر  – 3
  .    قراءة الشيخ ، مالء وحتديثا  مساع – 1
  .على الشيخ والشيخ ساكن  قراءته – 2
  ).انظر املصادر السابقة(غريه وهي املرئية الثالثة  بقراءة مساعه – 3
  .ى روايته عنه مع اإلجازة وهي أن يناول الشيخ للطالب أصل مساعه وحبيزه عل املناولة –4 
  . يف خاص  خاص إجازةوهي : اردة عن املناولة  اإلجازة –5 

  .يف عام كقول الشيخ أجزت  لك مجيع مرويائي  خلاص إجازةو       
  . يف خاص كقول الشيخ أجزت للجميع رواية البخاري لعام اإلجازة      
  .جلميع املسلمنييف لعام  أي إجازة الشيخ مجيع مرويائه   لعام اإلجازة      
  .ملعدوم تبعا حنو أجزت لفالن ومن يوجد من نسله  اإلجازة – 6
  .بأن يناول الشيخ الطالب دون أن يأذن له بالرواية عنه  اردة املناولة – 7
  .هذا السماعي من فالن : ارد عن املناولة واإلجازة كأن يقول للشيخ  اإلعالم – 8
  .اوي بكتاب يرويه بعد موته أو سفره بكتاب كأن يوحي للر الوصية – 9

وهي أن جيد احلديث خبط رجل فيقول وجدت خبط فالن أو قرأت خبطه وال جيوز إطالق :  الوجادة -10
  )أنظر املصادر السابقة. (حدثنا 
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العامة منها  :  ، وقوم 3اإلجازة  املاورديو,  احلسني القاضيو, 2 الشيخ أبوو 1 احلريبمنع 
، واإلمجاع على منع من  4وهو الصحيح , من يوجد من نسل زيد :   لطيبا أبو القاضيو

  .6 محدثنيـالوألفاظ الرواية من صناعة .  5يوجد مطلقا 
  :  )6( يف اإلمجــاع: ث ـتاب الثالـالك

  فعلم. يف عصر على أي أمركان – صلى اهللا عليه وسلم –وهو إتفاق جمتهدي األمة بعد وفاة حممد   

------------- -------------------  
هـ من علماء احلديث وأحد الناقلني 285هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم احلريب املتويف سنة :  احلربــي – 1

أنظر ترمجته يف . (غريب احلديث ، دالئل النبوة ، سجود القرآن ، ذم الغيبة : ملذهب اإلمام أمحد له مصنفات منها 
  )190ص  2ب حـ شذرات الذه 259طبقات احلفاظ ص 

هـ حمدث 369هو عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو حممد أبو الشيخ األصبهاين األنصاري تويف سنة :  أبو الشيخ – 2
أنظر ترمجته يف شذرات (حافظ مفسر مؤرخ من مصنفاته التفسري ، كتاب السند ، طبقات احملدثني ، كتاب التواب  

  ) .136 ص 4النجوم الزاهرة حـ  – 69ص  3الذهب حـ 
لو صحت اإلجازة لطلب الرحلة ، وهذا اإلحتجاج قاله قبلهما شعبه فيما حكاه : ( قال القاضيان احلسني واملاوردي  – 3

ال أرى هذا جيوز وال يعجبين ، ونقله يف اإلحكام عن أيب : اخلطيب ، بل هو قول الشافعي ، ونقل ابن وهب عن مالك قال 
  151مقدمة ابن الصالح ص  –45روضة الناظر ص  –  651ص  2شرح اللمح ح  -  353أنظر الكفاية ص ...) حنيفة 

  ) 63إرشاد الفحول ص  –1070ص  2تشنيف املسامع ح  – 30ص  2تدريب الراوي ح – 377شرح تنقيح الفصول ص 
  362الكفاية ص ) مجاع وإىل اإل –صلى اهللا عليه وسلم  –هالحيتج هبذا اللفظ إال إذا ظهرت إضافته إىل زمنه: قال الباقالين  - 4
  ) .362أنظر الكفاية ص (لقد أجاز اخلطيب البغدادي هذا النوع من اإلجازة  – 5

مل يذكر املصنف من طرق التحمل املكاتبة و هي أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه أو يأمر غريه بكتابته عنه إما حلاضر عنده 
و إن جتردت عن ذلك  فالصحيح , رونة باإلجازة يف الصحة و القوة فإن اقترنت هبا إجازة فهي كاملناولة املق, أو لغائب 

...) املشهور عند احملدثني صحتها و به قال الليث اين سعد و السمعاين و جعلها أقوى من اإلجازة و الرازي و غريهم 
  . 363الكفاية ص   -  378ص   1قواطع األدلة جـ -  224ص   2أنظر احملصول جـ 

ألفاظ الراوي عند األداء ماذا العمل بالطريق السابقة من صناعة احملدثني ، فال وجه لذكرها هنا ، خوفا : أي (قال الزركشي –6
أي األلفاظ اليت استعملها الراوي عند االداء إذا حتملّ بطريق من الطرق (وقال العراقي  1073ص  2التشنيف ح )من خلط العوام

  . 574ص 2الغيث اهلامع ج .( يف كتب األصول حترزا من خلط العلوم و اهللا أعلم  املتقدمة من صناعة احملدثني فال ينبغي ذكرها
أي . 71يونس ) فأمجعوا أمركم(أمجع القوم على كذا ، أي اتفقوا عليه ويف اآلية : العزم واإلنفاق ، يقال :  لغه اإلمجاع – 6

أنظر املصباح املنري حـ . (أي من مل يعزم عليه فينويه" من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له " أعزموه ، وجاء يف احلديث 
بعد وفاته  –صلى اهللا عليه وسلم  –هو اتفاق جمتهدي أمة حممد :  واصطالحا) . 57ص  8لسان العرب حـ  – 109ص  1

 2مد ح املعت.  48اللمع ص . 170ص 1أنظر تعريفه اصطالحا أيضا يف العدة ح .(من األعصار على أمر من األمور  يف عصر
ص  1اإلحكام ح  .67ص  روضة الناظر. 20ص  2احملصول ح  .173ص  1املستصفى ح  6ص  3التلخيص ح . 3ص 

  )135ص  2رفع احلاجب ح . 389ص  2اإلهباج ح . 226ص  3كشف األسرار ح . 322شرح تنقيح الفصول ص. 167
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قوم يف املشهور، مبعىن ، و 2، واعترب قوم وفاق العوام مطلقا 1وهو إتفاق  باتهديناختصاصه 
 4.األصويل يف الفروع: وآخرون , 3لآلمديخالفا  ,األمة أمجعت ال افتقار احلجة إليهم اطالق أنّ
يف : وثالثهاوعدمه إن مل تكن،  ,وبالعدول إن كانت العدالة ركنا. 5فخرج من نكفره  ,وباملسلمني

   8 وعليه اجلمهور ،,  ه البد من الكل نوأ. 7إن بين مأخذه :  ورابعهايف حق نفسه ،  6عتربيالفاسق 
  

-------------------------  
 3 ـالتلخيص ح) إن العربة يف اإلمجاع بعلماء األمة ، وهم الذين يقدح خبالفهم ومينع من انعقاد اإلمجاع( اجلويين قال  – 1

  ) .أنظر املصادر السابقة.(س غريهم ة فيه هم العلماء اتهدون وليوذهب أكثر العلماء إىل أن اإلمجاع العرب.  41ص 

ذهب األكثرون إىل أنه ال ( ذهب إىل هذا القول اآلمدي والباقالين ونسبه ابن برهان إىل بعض املتكلمني وقال اآلمدي – 2
كر وهو املختار اعتبار مبوافقة العامي من أهل امللة يف انعقاد اإلمجاع ، وال ميخالفته ، واعتربه األقلون ، وإليه ميل القاضي أبو ب

  ) .461ص  4البحر احمليط حـ  – 81ص  2التحصيل حـ  – 191ص  1أنظر اإلحكام حـ (
وهذا قول ثالث يف مسألة دخول العوام يف اإلمجاع أي أنه يعترب وفام يف املشهور دون اخلفي كدقائق الفقه وهو رأي  – 3

  ) 83ص  3التشنيف ح .  88لفحول ص إرشاد ا. 341أنظر شرح تنقيح الفصول ص (القاضي عبد الوهاب 

هذا حمل اتفاق ، ولكن اختلف العلماء يف األصويل الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس بأصويل ؟ اجلمهور ذهبوا إىل عدم  –4
اعتبارمها لعدم أهلية اإلجتهاد ، ألن اإلجتهاد من شرطه معرفة األصول والفروع ، فإذا انفرد أحدمها يكون شرط اإلجتهاد 

  )  432ص  2اإلهباج ح   342أنظر شرح تنقيح الفصول ص (مفقودا فال ينبغي اعتبار واحد منها حينئذ ، 

  ) 93ص  4أنظر احملصول حـ . (إنه احلق : واختار القاضي الباقالين األصويل دون الفقيه وقال الرازي 
  468ص  4البحر احمليط حـ  274ص  2اية السول حـ – 433ص  2أنظر اإلهباج حـ (وهذا رأي أكثر العلماء   - 5

ونقل ابن حزم عن بعض السلف القول بأن من كان من ) . 80إرشاد الفحول ص  – 223ص  2شرح الكوكب املنري حـ 
هو قول فاسد ، ألن املراعي : وقال . اتهدين املتبدعني داعية إىل بدعته فال عربة به يف اإلمجاع ، ومن مل يكن داعية فيعترب 

وذهب اآلمدي والرازي  وابن احلاجب بأن وجوب العمل باإلمجاع . 236ص  4أنظر اإلحكام البن حزم حـ " .  العقيدة
خمتصر  -  4ص  2احملصول حـ  -191ص  1أنظر  اإلحكام حـ (يف األمور الدنيوية إذا امعون ليسوا كلّهم مسلمني 

  275ص  2اية السول حـ  – 45ص  2بشرح العضد حـ 
  يعترب ) جـ (و ) ب(تعتربلنسخة ا أصل يف -6
هذه املسألة تتعلق بشرط العدالة يف جمتهدي األمة الذين يعترب قوهلم يف اإلمجاع وقد ذهب إىل اعتبار العدالة ركنا يف  – 7
 – 50اللمع ص  – 47ص  3أنظر التلخيص حـ (جتهاد احلنفية واحلنابلة وهو قول الفقهاء واملتكلمني ومعظم األصوليني اال
الوصول البن برهان حـ   183ص  1املستصفى حـ  – 688ص  1الربهان حـ  – 238ص  4حكام البن حزم حـ اإل
املسودة  – 237ص  3كشف األسوار حـ  – 194ص  1اإلحكام لآلمدي حـ  – 122روضة الناظر ص  – 86ص  2

  ) .87ص  3حـ تشنيف املسامع  – 218ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 238ص  3تيسر التحرير حـ  – 231ص 
أي لو خالف واحد من اتهدين مل يكن قـول غـريه إمجاعا ، وهذا مذهب اجلمهور من املذاهب األربعة وابن حزم  - 8
  ...) .أنظر املصادر السابقة (
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   4البالغ عدد التواتر :  رابعها،و 3الثالثة : ثالثهاو,  2 ]فصاعدا دون الواحد[ 1يضر اإلثنان :ثانيهاو
  )أ20(    أال يكون : سابعهاو /.6 يف أصول الدين :سادسهاو  ،5ساغ اإلجتهاد يف مذهبه  إن: خامسهاو

  -وعدم انعقاده يف حياة النيب 9 الظاهرية  8وخالفت, وأنه ال خيتص بالصحابة , 7بل حجة  إمجاعا

    10يف انقراض العصر نشأ بعد فعلى اخلالف وأنّ التابعي اتهد معترب معهم، فإن -صلى اهللا عليه وسلم
----------------------------------  

  ) .176ص  4البحر احمليط حـ  – 721ص  1أنظر الربهان حـ (وهو قول ابن جرير الطربي   – 1
  ).جـ(ساقطة من  املنت مثبتة يف اهلامش  و ساقطة من النسخة   – 2
وهـو الذي نقله عن ابن جرير أبو إسحاق  نني اعترب وإالّ فال ،أنه إذا خالف أكثر من إث(يف رفع احلاجب  املصنفوقال  - 3

  . 185ص  2حـ ) البشرازي وإمام احلرمني والغزايل يف املنخول
وإن خالف أكثر من ثالثة اعترب ، وإال فال ، وهو الذي نقله عن ابن جرير سليم الرازي يف كتابه (...  املصنفوقال  – 4

. ه له ، خبالف الذين قبله واخلامس إن بلغ األقل عدد التواتر مل يعتد باإلمجاع وإال اعتدبه التقريب يف أصول الفقه ، وال وج
وذهب ( اجلويينوقال   – 187 – 186ص  2أنظر رفع احلاجب حـ ) قال القاضي أبو بكر وهذا الذي يصح عند ابن جرير

معترب خلالفهم هذا بعدما اتفق غريهم ، ويؤثر ذلك عن إنعقاد اإلمجاع وال  أن خالف الواحد واإلثنني ال مبنع: بعض العلماء 
  . 61ص  3التلخيص حـ ) ابن جرير

إنّ سوغت اجلماعة اإلجتهاد يف مذهب املخالف كان معتد به كخالف ابن عباس : قال أبو عبد اهللا اجلرجاين (قال اآلمدي  – 5
ملتعة واملنع يف حترمي ربا الفضل ، مل يكن خالفه معتدا به يف مسألة العول ، وقد أنكرت اجلماعة عليه ذلك كخالف ابن عباس يف ا

  200ص 1ح ) ومنهم من قال قول األكثر يكون حجة وليس بإمجاع  ومنهم من قال إن إتباع األكثر أوىل  وإجناز خالفه
ام ونسب اإلم 187ص  2رفع احلاجب حـ ) والفرق بني أصول الدين ، فال يضر ، والفروع فيضر( املصنفقال  – 6

  )339أنظر شرح تنقيح الفصول ص ( األخشادالقرايف هذا التفصيل إىل ابن 
لو ندر املخالف مع كثرة امعني كإمجاع غري ابن عباس على العول ، أو غري أيب موسى على أنّ ( احلاجب ابنوهو قول  – 7

  . 183ص  2رفع احلاجب حـ ) ة النوم ينقض الوضوء ، مل يكن إمجاعا قطعا ألن األدلة ال تتناوله والظاهر أنه حج
  و خالف ) جـ(يف النسخة   -8
خالفه وهو قول ال جيوز  .فقطداود وأصحابنا إىل أن اإلمجاع امنا هو إمجاع الصحابة  وذهب(اإلحكام يف  حزم ابنقال  –9
اع من بعدهم أجيوز أن فإن قيل فما تقولون يف إمج التوقيف،اإلمجاع إما أن يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا  ألن

ال تزال طائفة من أميت (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أمنا من ذلك بقوله :  أحدمها األمرين،جيمعوا على خطأ قلنا هذا ال جيوز 
أن سعة األقطار باملسلمني وكثرة العدد ال ميكن أحد ضبط أقواهلم ومن بادعي هذا مل خيف كذبه :  الثاين) ظاهرين على احلق

  . 563ص -4ابن حزم حـ    -اإلحكام) ى أحدعل
 122روضة الناظر ص .83ص  2 ـاملستصفى ح. 420ص  1الربهان ح .33ص  2 ـأنظر التفصيل يف املعتمد ح – 10

يف رفع احلاجب  املصنفوقال ) 335شرح تنقيح الفصول ص . 189ص  2ـرفع احلاجب ح. 210ص 1ـاإلحكام ح
 الصحابة فقوله معترب مع الصحابة حبيث ال ينعقد إمجاعهم دونه وقيل ال وهذا إذا كان جمتهدالتابعي اتهد إذا كان يف عصر (

نعقاد  عقاد إمجاعهم على احلكم فعلى اخلالف يف إنقراض العصر هل يشترط ؟ لنا على عدم االانشأ بعد نفإن  ختالف،االحالة 
  . 189ص  2حـ ) ثبت هلم العصمة الثابتة لكلما تقدم من أم دونه بعض املؤمنني فال ت –يف الصورة األوىل 
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وأهل  ,5 الشيخنيو, 4 األربعة 3 اءفلخللا,  2البيت أهلو, 1 أهل املدينةإمجاع كلّ من  وأنّ 
وهو  .ة املنقول باآلحاد حج وأنّ. 8ة غري حج7 الكوفةو6 البصرة ؛صرينـمال أهلو, احلرمني

  وأنه لو مل يكن إال.  10 إمام احلرمني وخالف, واتر وأنه ال يشترط عدد الت.  9 الصحيح يف الكلّ
-------------------------------  

مهما اتفق أهل املدينة (وحيكى عن مالك  أنه قال (قال املصنف أن هذا اإلمجاع ليس حجة وقال إمام احلرمني يف التلخيص - 1 
ال ينبغي أن خيالف مالك يف ذلك إن أراد به (اإلهباج  يف املصنفوقال .114ص  3ح ) علماءها على حكم فهو مقطوع - يعين - 

وال يظن ظان أنّ مالكا يقول ..ترجيح روايتهم عند رواية غريهم وكانوا من الصحابة ألم شاهدوا الترتيل ومسعوا التأويل
زمان مالك مل تربح دار العمل إىل  عليه الصالة و السالمبإمجاع أهل املدينة لذا أا يف كل زمان ، وإمنا هي من زمان رسول اهللا 

  .)187ص 1املستصفى ح . 331أنظر املسودة ص ( 364ص  2ح )هبا أكثر وأهلها هبا أعرفعليه الصالة و السالم وأثار النيب 
أنظر التفصيل يف اإلحكام البن (وخالف يف ذلك الشيعة حيث اعتدوا بإمجاع أهل البيت الذين هم علي وفاطمة واحلسنان  – 2

  )  334شرح تنقيح الفصول ص  265ص  2اية السول حـ  - 406التحرير ص   -584ص  4حزم حـ 
  .اخللفاء وهو الصحيح ) حـ(و ) ب(أصل النسخة و اخلالف ويف يف  – 3
وذهب إىل انعقاد اإلمجاع باخللفاء األربعة اإلمام أمحد والقاضي أيب خازم من احلنفية ودليلهم قوله صلى اهللا عليه وسلم  – 4
أصول   240املسودة ص   - 127أنظر روضة الناظر ص (رواه أمحد ) ليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعديع(

  ).196ص  2حـ رفع احلاجب  - 83ص  2احملصول حـ / 317ص  1السرخسي حـ 

الناظر ص انظر روضة (وهو رواية عند أمحد ، ورجحه ابن بدران  –رضي اهللا عنهما  –أي إمجاع أيب بكر وعمر  – 5
  292ص  2اية السول حـ  – 410ص  1اإلهباج حـ  – 240املسودة ص   127

الياقوت  –أنظر تفصيل التعريف بالبصرة يف معجم البلدان ( الشهرية  إحدى مدامنطقة بالعراق و هي  البصرة – 6
  - دار إحياء التراث – ابن الفقيه –خمتصر كتاب البلدان / 441 -430ص  -1جـ  م1995بريوت  -احلموي دار صادر

  456ص 3دائرة املعرف للبستاين جـ  -173ص  – م1988 -1ط -بريوت
 -490ص  -4جـ –أنظر تفصيل التعريف هبا يف معجم البلدان ( هي إحدى مدن العراق الشهرية  الكوفـة – 7

  261ص 16دائرة املعارف للبستاين جـ  - 154ص  -خمتصر كتاب البلدان -494
وذهب بعض املنتمني إىل األصول ، إىل أن اإلمجاع املفروض اتباعه وهو إمجاع أهل (رمني يف التلخيص قال إمام احل – 8

احلرمني والبصرتني ، عنوا باحلرمني مكة واملدينة وبالبصرتني البصرة والكوفة ، وإمنا صاروا إلىذلك العتقادهم ختصيص 
   113ص 3حـ ) ما خرج منها إال الشذوذ منهماإلمجاع بالصحابة ، ولقد كان موطن الصحابة هذه البالد و

 واملاورديواحلنابلة  حنيفةوأكثر أصحاب أيب  احلاجب وابن والقرايف والبيضاوي واألمدي الرزايوصحح هذا القول  – 9
نة أنّ اإلمجاع دليل قاطع حيكم به على الكتاب والس: والسر فيه (وغريهم وأنكر الغزايل هذا األمر حيث قال يف املستصفى 
أنظر اإلحكام البن حزم (ووافق الغزايل مجاعة من الشافعية واحلنفية  ) املتواترة وخرب الواحد ال يقطع به فكيف يثبت به قاطع

  .  344املسودة ص  135روضة الناظر ص .  215ص  1املستصفى ح .302ص  1أصول السرخسي ح . 139ص  4حـ 
ئلني بعدم اشتراط عدد النواتر يف امعني يف كتابه التلخيص حتت عنوان لقد ناقش إمام احلرمني مجهور العلماء القا –10

  . 51 – 50 – 49ص  3حـ ) هل عدد التواتر شرط يف امعني(
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 فورك ابنو أمحدوخالف  ,يشترطانقراض العصر ال  و أنّ. 1واحد مل حيتج به ، وهو املختار 
:  4]قيل[و والنادر, وال اعتبار العامي أق 3أوغالبهم أوعلمائهم  2فشرطوا انقراض كلّهم وسليم

   إن بقي منهم كثري وإنه ال يشترط : وقيل 6إن كان فيه مهلة : وقيل ,  5 السكويتيشترط يف 
    10-9 وهو األصح, غري حجة 8إمجاع السابقني  وأنّ, 7يف الظين احلرمني إمامواشترطه , متادي الزمن

---------------------------  
تاره املصنف هو قول القاضي أيب بكر وإمام احلرمني والبيضاوي وزكريا األنصاري وذكره اآلمدي وابن احلاجب وما اخ - 1

 93ص  2احملصول حـ -313أنظر املنخول ص (وذهب إىل كونه حجة اهلندي واألستاذ أبو إسحاق وغريهم . دون ترجيح 
  ) 26ص  2شرح العضد حـ خمتصر ي –  341شرح تنقيح الفصول ص  - 260ص  1اإلحكام حـ  –
  وكذلك يف الشروح ) جـ(و ) ب(ال توجد يف  ,كلمة عليهم و المعىن هلا هنا يف النسخة األصل أقحمت  -2
ذهب إىل أنه ال يشترط يف إنعقاد اإلمجاع انقراض عصر امعني واجلمهور من احملققني من األئمة الثالثة قال ابن قدامة  – 3
وهو اختبار الغزايل  .127روضة الناظر ص ) قول اجلمهور يشترط وهو –أي انقراض العصر –ن ذلك وأومأ اإلمام أمحد إىل أ(

ألن احلجة يف أتفاقهم ال يف موم وقد حصل قبل املوت فال (والشريازي والرازي وابن برهان والبيضاوي والقرايف وقال الغزايل 
أمحد وابن فورك وسليم الرازي إىل وذهب اإلمام  .ر السابقةأنظر املصاد.  192ص 1املستصفى ح) يؤيده املوت إال تأكيد

اشتراط انقراض عصر امعني حىت ينعقد اإلمجاع، وهو قول أيب احلسن األشعري ونقله ابن برهان عن املعتزلة ونسبة الشريازي 
بن برهان إنه مذهب احلنابلة لبعض الشافعية نقله يف املسودة عن القاضي أيب يعلى وابن قدامة واحللواين وابن عقيل وقال ا

  )263ص  2الوصول إىل علم األصول ح  320املسودة ص –127روضة الناظر ص– 49أنظر التفصيل يف اللمع ص .(واملعتزلة 
  ) .حـ(و ) ب(متبتة يف ) أ(ساقطة من  ]قيل[ – 4
م أو أفعاهلم أو هبما ، ال يكون إن كان قد اتفقوا بأقواهل: من الناس من فصل ، وقال (حيث قال  اآلمديوهو اختيار  – 5

انقراض العصر شرطا ، وإن كان اإلمجاع بذهاب واحد من أهل احلل والعقد إىل حكم وسكت الباقون عن اإلنكار مع 
  . 217ص  1  األحكام حـ ) إشتهاره فيما بينهم فهو شرط ، وهذا هو املختار

   513ص  4البحر احمليط ح ) لسمعاين عن بعض أصحابناوحكاه ابن ا(هذا القول إىل بعض الشافعية قال الزركشي – 6
هنا تفصيل بني أن يكون اإلمجاع مقطوعا ، فال يشترط فيه ( 694ص  1قال إمام احلرمني يف الربهان حـ  – 7

اإلنقراض وال طول املكث ، وبني أن يكون حكما مطلقا يسنده امعون إىل الظن ، فالبد فيه من غلبة الزمز ، فإذا طال 
  ) .مل ينقدح على طوله لواحد منهم خالف فهو يلتحق بقاعدة اإلمجــاعو
  ) .السالفني( 591ص 3و الغيث اهلامع جـ  114ص   3يف تشنيف املسامع حـ  – 8
  .وهو الصحيــح ) ب(يف  – 9

شي يف وذهب أبو إسحاق والصريين وابن القطان والقفال وأبو منصور إىل أن إمجاع كلّ أمة حجة وقال الزرك – 10
  ومل يبينوا أن اخلالف يف كونه حجة عندنا أو عندهم وحيتمل أنه عندنا وهو فرع على كونه حجة عندهم (تشنيف املسامع 

وتوقف اآلمدي ، حيث جاء يف اإلحكام .  114ص  3حـ ) فإذا اثبت أنه حجة عندهم فيتفرع على أنه شرع لنا أوال ؟
  حجة أم ال ، فقد اختلف فيه األصوليون ، واحلق يف ذلك أن اثبات ذلك أو نفيه  وأما أن اإلمجاع يف األديان السالفة كان(

وأنظر تفصيل هذه املسألة . 241ص  1حـ ) مع اإلستفناء عنه مل يدل عليه عقل وال نقل فاحلكم بنفيه أو إثبـاته متقدر
  )389ص   2اإلهباج حـ  – 323شرح تنقيح الفصول ص  – 320املسودة ص  – 90اللمع ص (يف 
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وأنّ اتفاقهم . 1أو يف اخلفي  ,أو وقوعه مطلقا, خالفا ملانع جواز ذلك  ,وأنه قد يكون عن قياس
 أو ملا بعده منهم فمنعه, ولو من احلادث بعدهم ,2 ]جائز[على أحد القولني قبل استقرار اخلالف 

  ,  5 خالفوموت امل, إال أن يكون مستندهم قاطعا: مطلقا ،وقيل 4 اآلمدي هوجوز, 3اإلمام
 )ب20(   /   التمسك بأقلّ نّأو.فاألصح ممتنع إن طال الزمان ,وأما من غريهم, ال: وقيل, 6 تفاقكاال:قيل 

  
------------------------------------  

س واختلفوا يف كونه عن قيا. فقد اتفق األصوليون على أن مستند اإلمجاع النص  اإلمجاع،تناول هذه املسألة مستند  – 1
ختيار أيب احلسني البصري اأنه جائز واقع وموقول اجلمهور من األئمة األربعة وهو :  األول :راءآأو إجتهاد على أربعة 

وهو ( 205والشريازي والغزايل  والرازي وابن برهان واآلمدي وابن احلاجب والزركشي وقال الشافعي يف الرسالة ص
أنه  :الثالث هو قول القاشاين من املعتزلة وابن حزم والشيعة وبعض القدرية  أنه جائز غري واقع و: الثاين ) قول اجلمهور
إذ ال يتصور إتفاق اخللق الكثري يف مظنه الظن وهو قول داود الظاهري وابن جرير وهو مذهب أيب علي الفارسي  غري ممكن

 128ص  4حكام البن حزم حـ اإل – 59ص  2أنظر املعتمد حـ . (إن كانت األمارة جلية جاز أو خفية فال الرابع 
ص  2احملصول جـ  – 118ص  2الوصول إىل علم األصول حـ   – 196ص  1املستصفى حـ  – 372التبصرة ص

روضة الناظر  ص  – 226- 225ص  2رفع احلاجب حـ  – 226ص 2و جـ   224ص  1حـ  اإلحكام 88
   – 440ص  2ـ اإلهباج ح.  105ص  3التلخيص حـ  – 313ص  2اية السول حـ  – 134

  ) .حـ(و ) ب(ساقطة من هذا املنت مثبتة يف  – 2
.  119ص  2وتشنيف املسامع حـ  530ص  4ويف البحر احمليط حـ  410ص  2ومثله جاء يف اإلهباج حـ  - 3

  .70ص  2ألن الزركشي تبع املصنف يف ذلك لكن الرازي قال باجلواز وليس باملنع حيث جاء يف احملصول حـ 
ومنهم (ولكن اآلمدي ذهب إىل املنع  120ص  2و تشنيف املسامع حـ  410ص  2يف اإلهباج حـ  ومثله جاء - 4

  . 235ص  1اإلحكام حـ ) من منع ذلك مطلقا ، ومل جيوز انعقاد إمجاعهم على أحد أقواهلم ، وهو املختار
وقال  185ص  2اجلوامع حـ وقد تنبه إىل هذا القلب يف نسبة األقوال إىل أصحاهبا اجلالل احمللي يف شرحه جلمع 

  ) .وفيما نسبه املصنف إىل اإلمام واآلمدي انقالب ، والواقع أن اإلمام جوز واآلمدي منع(
عبارة وموت املخالف كاإلتفاق وقيل (، و املخالف وهو الصحيح) حـ(و )ب(أصل النسخة املخالفة ويف يف  –5
و الغيث اهلامع  186ص  2لي حـ و يف شرح احمل 117ص  2ال توجد يف تشنيف املسامع حـ ) ال

  .593ص3جـ
  األشعري وأمحد بن حنبل واجلويين والغزايل والصرييف والباقالين ونسبه إىل مجهور املتكلمني  :هذا قول اجلمهور – 6

وذهب إىل اجلواز علماء احلنفية حممد وأبو يوسف والكرخي واختاره اإلصطخري  .وغريهمو الفقهاء واآلمدي 
الطيب وابن الصباغ والقفال الشاشي والشريازي يف اللمع ونصره يف التبصرة ونسبه إىل املعتزلة أيضا وهو والقاضي أبو 

املسودة  203ص 1املستصفى حـ  – 278ص  التبصرة - 710ص  1 ـأنظر الربهان ح( والرازي،قول البيضاوي 
ص  2 ـاملعتمد ح - 90اللمع ص  - 302ص  2 ـاية السول ح.-329شرح تنقيح الفصول ص  – 325ص 
  ) 155ص  4 ـاإلحكام البن حزم ح - 52
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 ابن أيببشرط اإلنقراض ، وقال  :رابعها, حجة ال إمجاع : فثالثها  2 السكويت .حق  1ما قيل  
إن وقع فيما يفوت استدراكه ، :  قومو,  عكسه:  أبو إسحاق املروزيوإن كان فتيا ، :  هريرة

حجة يف تسميته إمجاعا  :، والصحيح  إن كان الساكتون أقل : قومويف عصر الصحابة ،  : قومو
وسخط  مارة رضا أالسكوت ارد عن  نّأمثاره , ويف كونه إمجاعا حقيقة تردد, لفظي  3فخال

  -السكويت وهو صورة -  ومضي مهلة النظر عادة عن مسئلة اجتهادية تكليفية,  مع بلوغ الكلّ
 --------------------------  

قال بعض الفقهاء ذلك وعزاه : هل األخذ بأقل ما قيل متسك باإلمجاع ؟ قلت : فإن قلت (املصنف يف اإلهباج وقال –1
ص  3حـ ) ولعل الناقل عنه زل يف نقل كالمه: وقال القاضي أبو بكر  –رضي اهللا عنه  –إىل الشافعي وهو خطأ عليه 

هذا اللقدر متفق : ملسلم ، فلو طولب بإقامة الداللة عليه ، فقال وقد مثل الفقهاء هلذه املسألة بدية اليهودي ثلث دية ا. 6
 216ص  1املستصفى حـ  – 135ص  3، أنظر التفصيل يف التلخيص حـ ...) عليه ، وهو األقل والباقي خمتلف فيه 

 – 259ص  2رفع احلاجب ح  – 237ص  1اإلحكام ح  – 125روضة الناظر ص  574ص  2احملصول حـ  –
أخذ الشافعي بأقل ما (يف تشنيف املسامع  الزركشيقال – 134ص  2اية السول ح  – 258ص  2ر ح تيسر التحري

  .123ص  2حـ ) قيل إذا مل جيد دليال ووافقه القاضي وكثريون
أنظر اإلحكام لآلمدي ) أن يفيت واحد ويسكت الباقون بعد علمهم ونظرهم( السكويتعرف علماء األصول اإلمجاع  - 2

وقد اختلف العلماء يف اإلمجاع السكويت هل هو إمجاع أو حجة أو .  494ص  4البحر احمليط حـ – 214ص  1حـ 
وال حجة الحتمال توقفه يف املسألة أو ذهابه إىل تصويب كل  ليس بإمجاع أنه - أوال: أقوال هي تسعة مها معا ؟ على 

ازي والظاهرية وبعض أصحاب أيب حنيفة والشريف وهو قول الشافعي والباقالين وإمام احلرمني والغزايل والر. جمتهد 
ونسبه اآلمدي إىل بعض الشافعية واختاره ابن الساعايت وهو قول أمحد بن حنبل واجلباين  إمجاع وحجة أنه - ثانيا.  الرضي
طعي وتردد ال إمجاع ق: وهو قول الصرييف واختاره اآلمدي وابن احلاجب يف خمتصره الكبري وقال  حجة ال إمجاع أنه: ثالثا

وفصل . إذا  أفىت وواحد وعرفوا به ومل ينكره أحد قيل استقرار املذاهب فإمجاع أو حجة (يف املختصر الصغري وقال 
أنه : رابعا  )العصر على شرط فيه ، وهو ما قيل انقراض العصر ،وأما بعد انقراضه فيكون إمجاع اآلمدي يف مسألة انقراض

ال إن كان حكما  هو إمجاع إن كان فتيا: خامسا. البندنيجي الشافعي  واجلبائي  وهو رأي إمجاع بشرط إنقراض العصر
ال أن كان فتيا وهو قول أيب إسحاق املروزي وحكاه ابن  هو إمجاع إن كان حكما:  سادسا. وهو قول ابن أيب هريرة 

رج كان إمجاعا وإال فال حكاه من إرادة دم أو استباحة ف إن وقع يف شيء يفوت استدراكه :سابعا القطان عن الصرييف 
إن كان الساكتون أقل : تاسعا .حكاه املاوردي .كان إمجاعا وإال فال  إن كان يف عصر الصحابة:  ثامنا.  ابن السمعاين 

أنظر التفصيل يف الربهان ح (كان امجاعا و إال فال حكاه السرخسي عن احلنفية وهو قول أيب هاشم الكرخي وابن برهان 
أصول  – 66ص  2املعتمد حـ  – 74ص  2احملصول حـ   – 191ص  1ملستصفى حـ ا - 701ص  1

البديع   –145ص  4اإلحكام  البن حزم حـ  – 214ص  2اإلحكام لآلمدي حـ   203ص  1السرخسي حـ 
شرح   - 423ص  2اإلهباج حـ  – 225املسودة ص  – 204ص  2رفع احلاجب حـ  -315ص  2النظام حـ 
  )230شرح تنقيح الفصول ص   – 691ص  2اللمع  حـ 

  ) .اخلالف( 217ص  1الغيث اهلامع حـ  -124ص  3حـ  –تشنيف املسامع :  يف أصل النسخة اخللف و يف الشروح– 3
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وديين  , ه قد يكون يف دنيوي نأو . 2وكذلك اخلالف ، فيما مل ينتشر, ؟  1هل يغلب ظن املوافقة 
وإالّ مل , و ال بد له من مستند . 4إمام معصوم  ال يشرط فيهو. 3وعقلي ال تتوقف صحته عليه 

  . 5وهو الصحيح يف الكلّ . يكن لقيد اإلجتهاد معىن 
  املعتربون ، ال حيث اختلفوا  7وأنه قطعي حيث اتفق,  6ه حجة وأن, الصحيح إمكانه  : لةأمس

  فعلم التحرمي  ,وخرقه حرام. 9ظين مطلقا :  اآلمديو اإلماموقال   8كالسكويت ، وما ندر خمالفه 

---------------------------------  
  214ص  2و رفع احلاجب جـ  -  418ص  2وقد ذكر املصنف هذه الشروط يف اإلهباج حـ  – 1
ذهب لآلمدي إىل أنه ليس حجة وحكى القاضي عبد الوهاب عن مالك وهو ظاهر كالمه أنه حجة سواء انتشر أم مل  –2

  ) .208 ص 1أنظر اإلحكام  حـ (ينتشر 
وية والعقلية ، فمنع كونه حجة يف األمور الدنيوية القاضي عبد اجلبار يف ياختلف العلماء يف كون اإلمجاع حجة يف األمور الدن - 3

أحد قوليه ووجه املنع أن املصاحل ختتلف حبسب االزمان ، فلو كان حجة للزم ترك املصلحة وإثبات ما ال يصلح فيه و ذهب إىل 
أما أمور الدنيا كتجهيز اجليوش (ام الغزايل وابن السمعاين وصححه والشريازي وألكيا اهلراسي وقال ابن السمعاين هذا الرأي اإلم

صلى اهللا عليه  –والعمارة والزراعة وغريها من مصاحل الدنيا ، فاإلمجاع ليس حبجة فيها ، ألن اإلمجاع فيها ليس بأكثر من قوله 
أنتم أعلم (إمنا هو حجة يف أحكام الشرع دون مصاحل الدنيا وهلذا  قال  –1عليه وسلم  صلى اهللا –وسلم  وقد ثبت أن قوله 

 – 73ص  املستصفى حـ  – 35ص   2أنظر املعتمد ح( 160ص  2 قواطع األدلة حـ ) بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم
  ) 41ص  3التنقيح حـالتوضيح على  -252ص   كشف األسرار حـ  –217املسودة ص  –116روضة الناظر ص 

  )أنظر املصادر السابقة(يعتقدون أنه ال جيوزخلو زمن من أزمنة التكليف عن اإلمام املعصوم  فهموخالف يف هذه املسألة الروافض  –4

ذهب األئمة األربعة ومجهور علماء األصول إىل أنه ال جيوز حصول إمجاع إال عن مستند شرعي ، وخالفت طائفة يف  – 5
أنظر املعتمد (جبواز انعقاد اإلمجاع عن توفيق ال توقيف بأن يوفقهم اهللا تعاىل الختيار الصواب من غري مستند  : لوا ذلك ، فقا

ص  2 ـاحملصول ح 114ص  2ـالوصول إىل علم األصول ح – 301ص  1 ـأصول السرخسي ح – 56ص  2 ـح
ص  3ـكشف األسرار ح – 330املسودة ص  – 339شرح تنقيح الفصول ص  – 221ص  1 ـاإلحكام ح – 88

  .223ص  2 ـرفع احلاجب ح – 450ص  4 ـالبحر احمليط ح – 311ص  2 ـاية السول ح – 363
ونقل ابن ( 393ص  2وقال املصنف يف اإلهباج حـ . قال هبذا مجيع العلماء ، ونسب اخلالف يف ذلك إىل النظام  – 6

مهور عنه وإمنا هو قول بعض أصحابه ، وأما رأي النظام نفسه هو احلاجب أن النظام حبيل اإلمجاع وهو خالف ، نقل اجل
  ).أنه متصور ، ولكن ال حجة فيه وقد صرح الشيخ أبو إسحاق بأنه ال حييله وهو أصح النقلني عنه

  . اتفق) ـج(و ) ب(اتفقوا ويف  النسخة أصل يف  – 7
ن قدامة والسرخسي واألئمة بوإمام احلرمني وابن برهان واذهب مجهور العلماء إىل أن اإلمجاع حجة قطعية منهم الشريازي  –8

  295ص  1أصول السرخسي ح .  679ص  1الربهان حـ .  349أنظر التبصرة ص . (األربعة و أتباعهم من املتكلمني 
   443ص 4ـالبحر احمليط ح. 352ص  3 ـكشف األسرار ح. 315املسودة ص . 72ص  2ـالوصول إىل علم األصول ح

 وهو إما أن يتفق املعتربون على كونه حجة إمجاعا أوال ، فإذا اتفقوا على(املصنف إىل التفصيل يف هذه املسألة وذهب   -  9
وإن اختلفوا يف شئ هل هو إمجاع أم ال ؟ فهو حجة ظنية كاإلمجاع السكويت وما ندر ... أنه إمجاع فهو حجة قطعية 

   601ص 3الغيث اهلامع جـ - 86ص 2ـتحصيل حال -  209ص 1 ـاإلحكام ج - 98ص 2ـاحملصول ح )خمالفه
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أو تأويل  ,جيوز إحداث دليل خارقان مطلقا ، وأنه: ، التفصيل إن خرقاه ، وقيل   1إحداث ثالث 
ال اتفاقها على ,   3 وهو صحيح, وأنه ميتنع ارتداد األمة مسعا . 2ال : أو علّة إن مل خيرق ، وقيل 

    6يف مسئلة   5خمطىء ويف انقسامها فرقتني ، كلّ. 4اخلطأ  لعدم ,جهل ما مل تكلف به على األصح
  

 -----------------------------  
احملصول حـ   198ص  1 ـاملستصفى ح – 96أنظر اللمع ص (ذهب مجهور العلماء إىل أن خرق اإلمجاع حرام  – 1
  . 261ص  2شرح الكوكب املنري حـ   –  328املسودة ص  – 210ص  1اإلحكام حـ  – 99ص  2
أنه حيرم إحداث قول ثالث يف مسألة واحدة إذا :  أوال. ق اإلمجاع رهذه مسائل فرعها املصنف عن مسألة حترمي خ – 2

جواز إحداث قول ثالث مع اعتقاد أنه غري خارق نسب هذا  - ثانبا . اختلف أهل عصر على قولني ، وهو مذهب اجلمهور
: رابعا إن لزم منه رفع ما أمجعوا عليه كان خارقا فيكون حراما  : ثالثا حلنفية القول إىل أهل الظاهر وبعض الشيعة وبعض ا

  .جواز إحداث دليل أو تأويل أو علة 
أهل العصر إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه داللة قال ( 237ص  2قال املصنف يف رفع احلاجب حـ  

وتأولوا التأويالت فإنه جيوز عن بعدمها إحداث دليل آخر ، أو ) ابن احلاجبأي (اإلمام الرازي وأتباعه واآلمدي واملصنف 
  -  260أنظر الرسالة ص ( .وذهب قوم إىل منع ذلك . استنباط آخر وهذا قول اجلمهور أو تأويل آخر عند األكثر 

 4زم حـ اإلحكام البن ح –108ص  2الوصول إىل علم األصول ح   - 44ص  2املعتمد حـ  – 387التبصرة ص 
شرح تنقيح   96ص  2اإلهباج حـ  – 310ص  1أصول السرخسي حـ  – 706ص  1الربهان حـ   155ص 

 – 227ص  1اإلحكام لآلمدي  حـ – 59ص  2التحصيل حـ   – 199ص  2املستصفى حـ  –326الفصول 
  )413ص  إرشاد الفحول   -295ص  2اية السول حـ  – 315املسودة ص  – 246 225ص  2احملصول حـ 

وهذا قول مجهور علماء األصول ومنهم الرازي واآلمدي وابن احلاجب واألسنوي واملصنف وابن اهلمام والفتوحي  – 3
 ابن عقبل ونسب هذا القول إىل أنه ال ميتنع اإلرتداد مسعا : ا وقالو,  وخالف يف ذلك بعض األصوليني . واليهاري وغريهم 

 – 66خمتصر إبن احلاجب ص  – 207ص  1اإلحكام حـ  – 293ص  2صول حـ أظر التفصيل يف احمل. (من احلنابلة 
  282ص  2شرح الكوكب املنري حـ  – 412التحرير ص   366زوائد األصول ص  325ص  3اية السول حـ 

هل جيوز جهل األمة خبرب أو دليل راجح إذا عمل على وفقه :(فصل يف هذه املسألة اإلمام األسنوي كما يلــي   – 4
جيوز واختاره اآلمدي ، ألن عدم علمهم بذلك الدليل أو اخلرب ال يكون إمجاعا على ترك العمل به :  أحدمها: ها مذهبان في

املنع ألنه لو جاز ذلك لكان العلم به منهيا :  الثاين. كما لو مل حيكموا يف واقعه حبكم فإن ال يكون ذلك حكما بالعدم 
  . 372زوائد األصول ص ) . ري سبيل املؤمنني ، والالزم باطل فيبطل امللزومعنه ، ألنه ال يكون دائما اتباعا لغ

شرح   317ص  2 ـاية السول ح  344شرح تنقيح الفصول ص   98ص  2 ـاحملصول ح(وأنظر تفصيل املسألة يف 
  ) 283ص   2 ـالكوكب املنري ح

  مـخطء) ب(يف النسخة  -5
  مسـلة) ب(يف النسخة  -6
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ه وأن . 2 للبصري خالفا ,سابقانه ال إمجاع يضاد إمجاعا أو /.1أخطأت هلمثاره تردد  )أ21(
دل تموافقته خربا ال  نّأو. 3ومظنون  ،قاطعوال  ,قاطعنيال يعارضه دليل إذ ال تعارض بني 

  . 4إن مل يوجد غريه , بل ذلك ظاهر , على أنه عنه 
  كافر قطعا ، وكذا املشهور جاحد امع عليه املعلوم من الدين بالضرورة:  5 خاتــمة

  . ولو منصوصـا, وال يكفر جاحد اخلفي , يف غري املنصوص تردد , املنصوص على األصح 

 -----------------------------------------  
 – 143ص  3تشنيف املسامع حـ  – 109غاية الوصول ص  – 132أنظر تفصيل املسألة يف روضة الناظر ص  – 1

  ) .137ص  2شرح احمللي حـ 
وميكن تصور كونه . ألنه يعترب أنه ال امتناع يف جعل اإلمجاع على قول حجة قاطعة ما مل يطرأ عليه إمجاع آخر  – 2

وعند اجلمهور إذا تبني كون اإلمجاع حجة يقتضي امتناع حصول إمجاع آخر . حجة إىل غاية إمكان حصول إمجاع آخر 
 2وقال الرازي يف احملصول حـ  – 262ص  3ي يف كشف األسرار حـ واختارهذا رأي البصري و البزدو.خمالف له 

 – 37ص  2املعتمد حـ (أنظر تفصيل املسألة يف )  ومأخذ أيب عبد اهللا البصري قوي: وهو أوىل وقال اهلندي ( 99ص 
  )  87ص  2التحصيل حـ  – 262ص  2كشف األسرار حـ  – 99ص  2احملصول حـ 

 2احملصول حـ (يعارضه دليل سواء كان دليال قطعيا أو إمجاعا أو قياسا أو خرب واحد يف  أنظر مسألة أن اإلمجاع ال – 3
 3اية السول حـ  – 223ص  3اإلهباج حـ  -  347روضة الناظر ص  – 224ص  1اإلحكام حـ  – 445ص 
  .وقد فصل علماء األصول يف هذه املسألة يف باب التعارض والترجيــح ) 156ص 

لعلماء إىل أن اإلمجاع املوافق املتقضى دليل إذا مل يعلم له دليل آخر ال جيب أن يكون مستندا إىل ذلك ذهب مجهور ا  - 4
. وقال البصري أنه يكون مستنده . الدليل ، إلحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستنده ومل ينقل إلينا استغناء باإلمجاع 

 – 314ص  2اية السول حـ  441ص  2إلهباج حـ ا – 96ص  2احملصول حـ  – 58ص  2أنظر املعتمد حـ (
 – 146 – 145ص  3تشنيف املسامع حـ  – 125ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 76ص  3تيسري التحرير حـ 

  . 95إرشاد الفحول ص  – 457ص  4البحر احمليط حـ 
  اء يف هذه املسألة كمايلي تناول يف هذه اخلامتة حكم من أنكر اإلمجاع سواء كان قطعيا أو ظنيا ، وخالف العلم – 5
أن من أنكر حكم اإلمجاع القطعي يكفر وقال هبذا بعض األصوليني منهم ابن اهلمام والبهاري ونقله عن أكثر احلنفية  -أ

  .وذكره لآلمدي والعضد وعبد العزيز البخاري . ونسبه ابن  تيمية والفتوحي إىل ابن حامد من احلنابلة 
فشا يف لسان الفقهاء أن خارق اإلمجاع يكفر ، (ثري من الفقهاء وإمام احلرمني حيث قال أنه ال يكفر وهو قول الك -ب

نعم من اعترف باإلمجاع وأقر بصدق امعني يف النقل مث أنكر ما أمجعوا عليه كان هذا التكذيب آيال ... وهذا باطل قطعا 
أن من أنكر طريقا يف ثبوت الشرع مل : ط فيه ، ومن كذب الشارع كفر ، والقول الضاب -عليه السالم  -إىل الشارع 

 724ص  1يكفر ومن اعترف بكون الشيء من الشرع مث أنكره كان منكر للشرع وإنكار جزئه كإنكاره ، الربهان حـ 
كما قال بأنه ال يكفر الغزايل والرازي ورجحه العضد واختاره األسنوي ، وقال القرايف بعدم تكفري من أنكر اإلمجاع يف . 
يضلل : ونسبه الفتوحي إىل القاضي وأيب اخلطاب حيث قالوا . ونقله اد ابن تيمية عن مجهور احلنابلة . مور اخلفية األ

 ص  1 ـاإلحكام ح.  297ص  2 ـاحملصول ح .309املنخول ص  – 724ص   1ـأنظر الربهان ح. (ويفسق 
  .) 261ص  3 ـحكشف األسرار .  337شرح تنقيح الفصول ص .  344املسودة ص  . 209
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   1 فـي الـقيــاس:  الكتـاب الـرابـع
وإن خص بالصحيح حذف , على معلوم ملساواته يف علة حكمه عند احلامل  2وهو محل معلوم 

 ابنو, 4فمنعه قوم عقال ,، وأما غريها3إتفاقا :  اإلماموهو حجة يف األمور الدنيوية ، قال . األخري 

  . 6يف احلدود والكفارات والرخص والتقديرات:  حنيفة أبوو 6 غري اجللي:  داود، و 5شرعا  حزم
------------------------------  

التقدير : (بأنه لغةوعرف  .هو األصل الرابع من أصول التشريع اإلسالمي بعد الكتاب والسنة واإلمجاع  القياس – 1
أي قدرته بذلك ، والتقدير يستدعي التسوية . ذراع والتسوية،وقيل التمثيل والتشبيه ، وقست األرض بالقصبة والتوب بال

:  واصطالحا.  244ص  2القاموس احمليط حـ  – 521ص  2املصباح املنري حـ  – 187ص  6أنظر لسان العرب حـ ...).
أنظر  .هو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر الشتراكهما يف علة احلكم عند املثبت وللقياس تعريفات كثرية ذكرها العلماء 

ص  3التلخيص ح 745ص 2الربهان ح  94اللمع ص .  69احلدود للباجي ص  174ص  1العدةح 697ص  2املعتمد ح (
إلحكام ا145روضة الناظر ص  .9ص  2احملصول ح  . 209ص  2الوصول إىل علم األصول ح .228ص  2املستصفى ح  144

  ) 129مفتاح الوصول ص . 5ص  3هباج ح اإل .268ص  3كشف األسرار ح .134ص 4رفع احلاجب ح  164ص  3ح 
وأما قولكم يف محل املعلوم (، 214سئل ابن السبكي عن محل املعلوم هل املراد به القطعي وأجاب يف منع املوانع ص  – 2

والظن  أما املعلوم فليس نفي به مطلق تعلق العلم فقط بل ومتعلق اإلعتقاد " هل املراد القطعي ؟ ، فقد قال اإلمام يف احملصول 
وأنا أقول ال حاجة إىل هذا ، فإن املراد باملعلوم هنا تلك الصورة املشعور هبا ، والعلم هنا املراد به الشعور ال املصطلح ، 

  ) ويوضح ذلك أم إمنا ذكروه عد وال عن لفظ الشئ ليتناول املوجود واملعدوم فقصدوا بذكره التعميم ال التخصيص
إعلم أن ما أمجع عليه علماء األعصار السابقة من ( 154ص  3يف التلخيص حـ  اجلويينال وق 29ص  2أنظر احملصول ح – 3

  .الصحابة والتابعني ومن بعدهم من مجاهري الفقهاء واملتكلمني القول باألقيسة الشرعية ، وجواز التعبد هبا عقال ، ووجوب مسعا 
شرح اللمع  97أنظر اللمع ص (بعض معتزلة بغدادكالبلخي نسب هذا القول إىل املغريب والقاشاين والنظام والشيعة و – 4
  ) .151الروضة ص . 234ص  2 ـاملستصفى ح. 215ص  2 ـاملعتمد ح. 154ص  3 ـالتلخيص ح. 761ص  2 ـح
النبذ يف ) -تعاىل–ال حيل احلكم بالقياس يف الدين و القول به باطل مقطوع على بطالنه عند اهللا (  قال ابن حزم  – 5

  )  94ص  -م1993 -بريوت –دار ابن حزم  -حتقيق حممد صبحي حالق –ابن حزم  –  فقهأصول ال
ذكر املصنف أن داود ال يقول بالقيام غري اجللي ويفهم أنه يقول بالقياس اجللي وابن حزم الذي يعلم املذهب  – 6

أنظر اإلحكام البن ) أو غريه وداود وأصحابه ال يقولون بشئ من القياس سواء كانت العلة فيه منصوصة(الظاهري قال 
غري اجللي وأما اجللي فال ينكره ، وإمنا قال غري اجللي ليشمل : وعن داود (وقال الزركشي . 365ص   3حزم حـ 

املساوي كذا حكاه اآلمدي لكن داود وإن قال باجللي وهو ما كان امللحق أوىل باحلكم من امللحق به ال يسميه قياسا 
  .من كتاب تشنيف املسامع  157 – 166ص  3أنظر حـ  )لى وجهفإستدراك املصنف ليس ع

كشف  – 766املنارمع حواشيه ص  – 163ص  2أنظر تفصيل مذهب احلنفية يف أصول السرخسي حـ  – 6
وقد ذكره اإلمام . 317ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 103ص  4تيسر التحرير حـ  – 304ص  3األسرار حـ 

ا أصلهم ، فأوجبوا الكفارة باألخطار باألكل قياسا على اإلفطار باجلماع ، ويف قتل الصيد الشافعي إىل أن احلنفية تاقضو
خطأ قياسا على قتله عمدا وقاسوا التقديرات حىت قالوا أن الدجاجة إذا ماتت يف البئر جيب كذا وكذا دلو ، ويف الفأرة 

  =2 ـالربهان ح –14ص  1 ـأنظر األم ح). ... أقل من ذلك ، وليس هذا التقدير عن نص وال إمجاع فيكون قياسا 
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يف      : وقوم . 5واملوانع,  4 والشروط, يف األسباب :  قومو .3- 2ما مل يضطر :  1 عبدان ابنو
  9الدرك  كضمان  ؛ نص على وفقه   8إذا مل يرد  ؛ اجلزئي احلاجي : قومو. 7 -6أصول العبادات 

  .12وتقدم قياس  اللغة ,  11في األصلي يف الن :وآخرون.  10يف العقليات  : خرون آو
---------------------------------  

إال أن تقديرات احلنفية مل يتبتوهاعن طريق القياس بل اعتمدوا على أثار رويت عن . 474ص  2 ـاحملصول ح – 896ص = 
ا مل تثبت عند اإلمام الشافعي  وكأ 18 – 17ص  1ابن الزبري وعلي والشعيب وذكرها الطحاوي يف شرح معاين األثار حـ 

  )111ص  2أنظر رد احلنفية على الشافعية يف أصول السرخسي ح (
شيخ مهذان وفقيهما كان ورعائقه . هـ 433هو أبو الفضل عبد اهللا بن عبدان بن حممد الفقيه تويف سنة  :ابن عبدان  – 1

  ).351ص  3الشذرات ح   65ص 5شافعية للسبكي حأنظر ترمجته يف طبقات ال. (جليل القدر من أثاره شرائط األحكام 
من شرط القياس حدوث حادثة تؤدي ضرورة إىل معرفة حكمها ، وأن ال : يف كتابه شرائط األحكام (قال ابن عبدان  – 2

تشنيف املسامع حـ  – 379ص  2ألغيث اهلامع حـ  – 51ص  5انظر البحر احمليط حـ ) . يوجد نص يفي بإثبات حكمه
وعد هذا الثاين شرطا يف موضع التحقيق غريب وإمنا يعرف ذلك بني متناظرين (وقد رد عليه ابن الصالح بقوله  . 161ص  4

طبقات ) . يف مقام اجلدل ، وأما الشرط األول فطريق يأباه وضع األئمة الكتب الطافحة باملسائل القياسية من غري تقييد باحلادثة
  . 507ص  1حـ  –اإلسالمية دار البشائر  –ابن الصالح  –الفقهاء 

  مامل يضطر إليه) ب(يف النسخة  -3
  الشرايط ) ب(يف النسخة   – 4
ذهب أكثر أصحاب الشافعي إىل جواز إجراء (واختار هذا الرأي اآلمدي وابن احلاجب والبيضاوي قال اآلمدي  - 5

.  320ص  4اإلحكام حـ ) ختارالقياس يف االسباب ، ومنع من ذلك أبو زيد الدبوسي وأصحاب أيب حنيفة وهو امل
  . 38ص  3اإلهباج حـ  – 255ص  2وأنظر شرح خمتصر ابن احلاجب للعضد حـ 

  .صح وهو األ) العبادات(ويف ب و حـ ) العباداة(األصل يف النسخة  – 6
ص  3اإلهباج حـ  – 243ص  2احملصول حـ  – 264ص  2أنظر املعتمد حـ ( وهو قول احلنفية واجلبائي - 7

  ) .383ص  2غيث اهلامع حـ ال – 33
  يرده ) ب(يف  -8
هذا اخلالف ال يعرف يف كتب األصول ، وإمنا ذكره الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يف األشباه (قال الزركشي  – 9

  . 165 – 164ص  4أنظر التفصيل يف تشنيف املسامع حـ ...). والنظائر  ومنه أخذ املصنف 
شوية بعض الظاهرية ، وبنسب هذا القول أيضا إىل الصرييف والغزايل ،ونسبه إمام وذهب إىل هذا القوم قوم من احل – 10

وليسوا يذكرون إفضاء نظر العقل إىل العلم ، ولكنهم ينهون : احلرمني إىل أمحد بن خنيل واملقتصدين من أصحابه وقال 
   63ص  5حر احمليط حالب – 331ص  2املستصفى ح  751ص  2أنظر الربهان ح . نشغال به ته واالسعن مالب

املراد بالنفي األصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ومثاله إذا وحدنا صورة (عرف الغزايل النفي األصلي بقوله  –11
ال حكم هللا فيها مث وجدنا أخرى تشبهها فهل يبحث عن حكمها أيضا أو ال ؟ بل نقيسها على اليت حبثنا عنها ومل نعلم 

 2أنظر املستصفى حـ (وذهب احملققون إىل عدم اجلواز .  332ص  2 ـاملستصفى ح) وقيل ميتنعجيوز : حكمها قيل 
  =) .82ص  5البحر احمليط حـ  – 414شرح تنقيح الفصول ص  – 422ص  2احملصول حـ  332ص 
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وإال القياس على منسوخ ,  3 يف كل األحكام  2 إالو  1ية قلْحجة إال يف العادية واخل: والصحيح 
: ثالثها  للبصريخالفا ,وليس النص على العلّة ، ولو يف الترك أمرا به . 4 نيممعَّالفا للمخ

  5التفصيل
  :، وقيل  9دليله : وقيل , 8وهو حمل احلكم املشبه به :   األصل  7 :أربعة / )ب21(: 6وأركانه

  --------------------------------  
قال القاضي وإمام احلرمني والغزايل واآلمدي ال تثبت : مسألة ) (ب5(لوحة ال:  الكتاب األولحيث قال يف  – 12=

  ) .يج وابن أيب هريرة وأبو إسحاق الشريازي واإلمام ، وقيل تثبت احلقيقة ال اازراللغة قياسا وخالفهم ابن س
اخللقة كأقل للحيض وأكثره ، وأما ما طريقه العادة و( 98ذكر هذا اإلستثناء أبو إسحاق الشريازي وقال يف اللمع ص  –1

ألن معناها ال يعقل بل طريق تباا اخلرب الصادق ، . وأقل النفاس وأكثره ، وأقل احلمل وأكثره فال جمال للقياس فيه 
  ) .وهذا كلّه ال جمال للقياس فيه ... وكذلك ما طريقة الرواية والسماع 

  ) .ـح(و ) ب(موجودة يف , ساقطة من هذه النسخة ) إال(بعد الواو  –2
نظر املعتمد أ(اختلف العلماء يف ثبوت األحكام كلّها بالقياس ، وذهب اجلمهور إىل جريان القياس يف بعض األحكام ال كلّها  –3

  ) 245ص  2التحصيل حـ  – 375ص  4اإلحكام حـ  – 426ص  2احملصول حـ  – 443التبصرة ص  – 214ص  2حـ 
لقياس على أصل مشوح ونسب بعض العلماء اجلواز إىل احلنفية لكن احلنفية ردوا بقوهلم وهذا مذهب اجلمهور يف عدم جواز ا –4
إن هذه النسبة مل تثبت ، وكيف .. .احلنفيةوقيل يبقى ونسب إىل  نسخا،إذا نسخ حكم األصل ال يبقى حكم الفرع وهذا ليس (

 – 832ص  2شرح اللمع حـ   86ص  2وت حـ نظر فواتح الرمحأ  )ال وقد صرحوا أن النص املنسوخ ال يصح عليه القياس
  ).220 – 213املسودة ص  – 132ص  2الربهان حـ 

أما أن  خالف،ذهب مجهور العلماء إىل أن النص على علة احلكم يدل على ثبوت احلكم ألجل العلة يف ذلك احملل خاصة بال  – 5
دون ورود التعبد بالقياس فاجلمهور قالوا ال يدل سواء كان يف يدل على تعدية احلكم بتلك العلة إىل غري حمل احلكم املنصوص عليه 

وإليه ذهب احملققون كاألستاذ أيب إسحاق والغزايل والرازي وأتباعه والبيضاوي ومجاعة (وقال املصنف يف اإلهباج  .التركالفصل أو 
 الروضة - 24ص  3أنظر اإلهباج حـ ( ة واختاره ابن قدام احلاجب،واختاره اآلمدي وبان  املعتزلة،من أهل الظاهر ومجاعة من 

 اية 299ص  2حـ  احملصول 272ص  2املستصفى حـ  - 188ص  4اإلحكام حـ -235ص  2ح  املعتمد - 261ص 
  ) 316ص  2فواتح الرمحوت حـ –24=ص 3السول حـ 
ر العلة إذا ذاك حىت لو مل يرد العبد أنه أمر به يف اجلانبني إذا ال قائدة لذك :قولهأيب احلسني يف  للبصري،خالفا (وقال احمللي 
بل الفائدة بيان مدرك احلكم ليكون أوقع يف النفس وثالثها  ذلك،ستفيد يف هذه الصورة قلت ال نسلم أنه ال فائدة فيه إال  بالقياس،

والعلة يف .. .املفسدةأي أنه أمر به يف جانب الترك دون الفعل ألن العلة يف الترك " التفصيل " وهو قول أيب عبد اهللا البصري 
  211ص  2 احمللي حـرح شرح.) املصلحةالفصل 

  .أركاــا) ب(يف النسخة  – 6
  بعد أركانه األول) ب(النسخة  يف –7
اية السول  – 41ص  3اإلهباج حـ  – 171ص  3أنظر اإلحكام لآلمدي حـ ( هذا قول الفقهاء و الكثري من املتكلمني  - 8

  .14ص  4ملنري حـ شرح الكوكب ا – 38ص  3حـ 
  ).السابقةأنظر املصادر (وهو قول املتكلمني  – 9
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، وال اإلتفاق على وجود  أو شخصه , بنوعه  ؛ على جواز القياس عليه وال يشترط دالّ . 1حكمه 
: ومن شرطه ثبوته بغري القياس ، وقيل ,  حكم األصل:  الثاين. 2خالفا لزاعميهما , العلّة فيه 
؛      فرع، وغري   5، وشرعيا وإن استلحق شرعيا  4ه غري متعبد فيه بالقطع وكون,  3واإلمجاع 

  دليل يكون  8ال أو, 7 وأن ال يعدل عن سنن القياس,  6مطلقا :  وقيل, إذا مل يظهر للوسط فائدة 
  

-----------------------------  
  ) 75ص  5ـالبحر احمليط ح – 41ص  3 ـاإلهباج ح. 157ص  2 ـأنظر التحصيل ح(وهو قول بعض املتكلمني  – 1
وقال     ذهب بعض العلماء إىل أنه البد أن يقوم دليل على وجوب تعليله ، ومل يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس ،  – 2

دليل عندهم  خمتل ال أصل له ، فإن الصحابة ملا قاسوا لفظ احلرام على الظهار أو الطالق أو اليمني ، مل يقم موهذا كال: الغزايل 
  .  326ص  2املستصفى حـ ...) على وجوب تعليله أو جواز 

اية السول  – 247ص  2التحصيل حـ  – 173ص  3اإلحكام حـ  – 430ص  2احملصول حـ (نظرالتفصيل يف أو
  )  174ص  3اإلهباج حـ  – 122ص  3حـ 

األصل ، الذي هو الركن الثاين من أركان هذا الشرط األول من الشروط الذي ذكرها املصنف واليت تتعلق حبكم  – 3
  .القياس  وهذا قول اجلمهور وخالف يف ذلك بعض املعتزلة واحلنابلة 

كشف  – 394املسودة ص  – 282الروضة ص   428ص  2احملصول حـ  – 325ص  2أنظر املستصفى حـ ( 
  )  287ص  3تيسر التحرير حـ  – 303ص  3األسرار حـ 

  .178ص  4تشنيف املسامع ح  423ص  2احملصول ح  331ص  2ح  أنظر املستصفى(وهذا الشرط الثاين  – 4
هذا الشرط على رأينا ، وأما املعتزلة اوزون ثبوت احلكم بالعقل ففيه على (قال الرازي . هذا الشرط الثالث  –5

  .  427ص  2احملصول حـ ) . مذهبهم احتمال
روضة  – 445ص  2أنظر املعتمد أليب احلسني حـ (عض املعتزلة وخالف فيه احلنابلة وب: هذا الشرط الرابع  – 6

  . 24ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 285الناظر ص 
وقد ذكر الغزايل هذا الشرط أثناء حديث عن األصل ال عن حكم األصل إال أن املؤدي . هذا الشرط اخلامس  – 7

 –أي املعدول به عن سنن القياس  –ندرج حتت هذا الشرط واحد إذ أنه يعين باألصل املقيس عليه وقد قسم الغزايل ما ي
  .ما استثىن من قاعدة عامة كشهادة حزمية فال يثبت ذلك احلكم لغريه : أوال إىل أربعة أقسام   

  .ما استثىن من قاعدة عامة ، ولكن املستثىن معقول املعىن ، ومثل له بالعريا :  ثانيا
  .ملشروعة إبتداء اليت ال يعقل معناها كعدد الركعات يف الصالة ومقادير احلدود القاعدة املستقلة املستفتحة ا: ثالثا
ة ، وهذا ال يقاس عليه لعدم وجود تالقواعد املبتدأة العدمية النظري وهذه الرخص السفر واألكل للمضطر من املي:  رابعا

كشف  - 429 ص 2 ـول حاحملص(التفصيل أكثر يف أنظر  و  326ص  2ـاملستصفى ح)الرخصة يف غري موضعها
 .) 302ص  3األسرار حـ 

  ال يكون ) ب(يف النسخة   – 8
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بني : واألصح , بني األمة  : يلقوكون احلكم متفقا عليه ،  .1حكمه شامال حلكم الفرع 
تني خمتلفتني لعلّ  3و لكن, فإن كان متفقا بينهما ,   2 األمةه ال يشترط يف اختالف وأن,  خصمني
   5فمركب الوصف , فهو مركب األصل أو لعلة مينع اخلصم وجودها يف األصل ,   4 يف األصل

مه املناظر لّسأو , فأثبت املستدل وجودها   6ة يلو سلم العلّو,  للخالفينيوال يقبالن خالفا 
 . األصح قبوله ف, رام املستدل إثبات العلة  7 ولكن , فإن مل يتفقا على األصل , انتهض الدليل 

  .  9أو النص على العلة , ال يشترط االتفاق على تعليل  حكم األصل   8والصحيح 
فإن  فيه،ومن شرطه وجود متام العلّة , 11حكمه  :وقيل، 10وهو احملل املشبه  :الفرع :الثالث

وتقبل املعارضة فيه  .الطعمكالتفاح على الرب جيامع  األدون؛أوظنية فقياس  ,فقطعيكانت قطعية 
  الترجيح وأنه واملختار قبول,   12حلكم على املختار ا )أ22(/ال خالف  ,ضدأو  ,ضينق مبقتضٍ

 ---------------------------  
شرح  169ص  3اإلهباج ح 179ص  3اإلحكام ح  428ص  2احملصول ح (يفتفصيل الأنظر (هذا الشرط السادس - 1

  ) 205إرشاد الفحول ص  253ص  2فواتح الرمحوت ح  286ص  3تيسري التحرير ح  13ص  2العضد للمختصر ح 
  أنظر تفصيله يف املصادر السابقة ( هذا الشرط السابع  -2
  و لكن ) جـ(و ) ب(أصل النسخة والكن ويف يف  -3
  ) جـ(و ) ب(صل ساقطة من يف األ - 4
 األمة و هو فهو أن يكون احلكم يف األصل غري منقوص عليه و ال جممع عليه بني( عرف اآلمدي القياس املركب بقوله  - 5

  ) 110ص  2اإلحكام جـ ( و مركب الوصف , مركب األصل : قسمان 
  العلّية ) جـ) (ب(العلة ويف النسخة أصل يف  -6
  و لكن ) جـ (و ) ب(والكن ويف  النسخة  أصليف   - 7
ي احملققني  من أهل  أ, إنه قول احلذاق : و قال الشنقيطي . إنه الصحيح الذي عليه مجهور العلماء ( قال ابن النجار   - 8

  110ص  4نشر البنود جـ  -100ص  4شرح الكوكب املنري جـ ...) األصول 
  وخالف فيه بشر املريسي ، فزعم أن ال يقاس على اصل آخر حىت يدل نص على عني علة ذلك احلكم(قال الزركشي  – 9

  188ص4التشنيف حـ )وهو باطل ألنه أدلة القياس مطلقة. أو انعقد اإلمجاع على كون حكمه معلال 
  .وهذا قول الفقهاء كما سبق يف األصل أنه احملــل  – 10
  )  107ص  5البحر احمليط حـ  – 179ص  3اإلحكام حـ  – 143ص  2أنظر احملصول حـ (وهذا قول املتكلمني  –11
ن ، الهبام لفظ لقد أورد ابن احلاجب هذا الشرط الذي خيص الفرع وقال املصنف يف شرحه فيه بتمامها لكان أحس-12

أن املراد باملساواة ، حصول املعىن بثمامه والزيادة ال تنافيه ، فإن : املساواة أن الزيادة تضر فيخرج قياس األوىل ، والتحقيق 
حنن ال نفي بالقياس األدون أن يكون املعىن فيه أقل منه : قلت فيخرج قياس األدون ، كالتفاح على الرب جبامع الطعم قلت 

وإال مل جيز جلواز أن يكون احلكم يف األصل مستندا إىل املعىن املوجود فيه بثمامه ، فال جيوز أن يلحق به ما مل   يف األصل
  . 308ص  4أنظر رفع احلاجب حـ ...) يوجه فيه املعىن  بتمامه 
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 .2كثراأل دالواحد عنرب وال خ, وال يقوم القاطع على خالفه وفاقا.يف الدليل إليه   1ال جيب اإلمياء 
فإن خالف فسد ,  3أو جنس  ,عني وحكمه حكم األصل فيما يقصد من,  األصلوليساو 
 خالفا وز , صوصا مبوافق نكون مي وال. وجواب املعترض باملخالفة بيان اإلحتاد  . القياس
عند دليل  اإلماموال متقدما على حكم األصل ، وجوزه . وال خيالف إال لتجربة النظر,  4دليلني 

  نتفاء نص وإمجاع يوافقه خالفا اوال . 6 لقومص مجلة خالفا وال يشترط ثبوث حكمه بالن . 5خرآ
  

--------------------------------------  
  اإلماء   صلاأل اإلمياء  و يف النسخة) جـ (و ) ب( يف  -1
ضي نقيض ما اقتضته علة أن يكون خاليا عن معارض راجح يقت-أوال : ذكر اآلمدي مخسة شروط للفرع وهي  – 2

أن يكون احلكم يف :  ثالثا...أن تكون العلة املوجودة فيه مشاركة لعلة األصل إما يف عينها أو يف جنسها :  ثانيا...القياس 
أن ال يكون حكم الفرع منصوصا عليه ، وإال ففيه قياس املنصوص على :  رابعا...الفرع مماثال حلكم األصل يف عينه 

. دمها بقياس على  اآلخر  أوىل من العكس ، وهذا مما ال نعرف خالفا بني األصوليني يف اشتراطه منصوص وليس أح
وقد شرط قوم أن يكون احلكم يف الفرع ثابتا بالنص مجلة ... أن ال يكون حكم الفرع متقدما على حكم األصل : خامسا

لطالق واليمني والظهار ومل يوجد يف الفرع نص  ال على ا) أنت علي حرام(ال تفصيل وهو باطل ، فإن صحابة قاسوا قوله 
  ) .221 – 219ص  3أنظر اإلحكام حـ . (مجلة وال تفصيال 

أي عني العلة أو جنسها ، بالنسبة إىل األوىل ، أو عني احلكم أو جنسه بالنسبة إىل الثاين ، مثال املساواة (قال احمللي  – 3
رمة جبامع الشدة املطربة فإا موجودة يف النييذ بعينها نوعا ال شخصا ، ومثال يف عني العلة قياس النييذ على اخلمر يف احل

املساواة يف جنس العلة قياس الطرف على النفس يف ثبوت القصاص جبامع اجلناية فإا جنس إلتالفها ومثال املساواة يف عني 
احد واجلامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال احلكم قياس القتل املثقل على القتل مبحدد يف ثبوت القياس فإنه فيهما و
لألب أو اجلد جبامع الصغر ، فإن الوالية جنس  املساواة يف جنس احلكم قياسي بضع الصغرية على ماهلا يف ثبوت الوالية

  . 227 – 226ص  2شرح مجع للمحلي اجلوامع حـ ) لوالييت النكاح واملال
ص  5البحر احمليط ح  – 363ص  3اإلحكام لآلمدي حـ  – 432ص  2احملصول حـ (أنظر تفصيل املسألة يف  –4

  . 197ص  3تشنيف املسامع حـ  – 109ص  4شرح الكوكب حـ   108
إذا تقدم حكمه فإن مل يدل على ثبوت (فصل أبو احلسني البصري يف هذه املسألة يف املعتمد وتبعه الرازي حيث قال   - 5

ألنه جيوز أن يدلنا اهللا تعاىل على احلكم . ه دليل متقدم مل يبطل القياس حكمه إال القياس على ذلك األصل مل يصح ألن
 – 272ص  2أنظر املعتمد حـ ) . بأدلة مترادفة ، أال ترى أن املعجزات تتواتر بعد املعجزة املقارنة البتداء الدعوة

  .246ص  2التحصيل حـ  – 428ص  2احملصول حـ 
بوته بالنص يف اجلملة ال التفصيل ويطلب القياس تفصيله ، واجلمهور على أنه ومنهم أبو قاسم اجلبائي حيث شرطوا ث –6

ليس شرط فإن العلماء قاسوا أنت على حرام تارة على الطالق فتحرم تارة على الظهارة فتوجب الكفارة وتارة على اليمني 
. 264ص  2املعتمد ح . 432 ص 3أنظر احملصول حـ . (فتكون إبالء ، ومل يوجد النص يف الفرع مجلة وال تفصيال 

  .) 301ص  3تيسري التحرير ح . 175ص  3اإلهباج ح .411املسودة ص . 330ص  2املستصفى ح 
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 وحكم األصل ثابت هبا ال,  3 فاملعر:  احلق أهل،  قال  2 الـعلّة :الرابع .1 اآلمديو للغزايل
تعاىل -بإذن اهللا : الغزايلوقال  , 5املؤثر بذاته : وقيل ,  4 للحنفية خالفا صبالن -

:  اآلمدي وقال 6

   9]كالطعم واإلسكار[ وصفا حقيقياو.  8وقد تكون دافعة أورافعة أو فاعلة األمرين. 7الباعث 
 إن كان املعلول :وثالثها ,شرعياوكذا يف األصح لغويا أو حكما  ,مطرداظاهرا منضبطا أو عرفيا 

  اشتماهلا على حكمة  ؛ومن شروط اإلحلاق هبا . 10 أال يزيد على مخس وثالثهامركّبا أو  .حقيقيا

-------------------------  
وإن جاز تعدد الدليل نظرا إىل أن احلاجة إىل القياس إمنا تدعو عند فقد  إنتفاؤمها،يشترط (قال أبو حامد الغزايل  – 1

وص على منصوص وليس وإال ففيه قياس املنص(... وقال اآلمدي .  331ص  2املستصفى حـ ) النص واإلمجاع
  263ص  3اإلحكام حـ ) أحدمها بالقياس على اآلخر أوىل من العكس

اسم ملا يتغري حكم الشئ حلصوله ، أخذا من العلة اليت هي املرض ألن تأثريها يف احلكم كتأثري العلة يف  لغة:  العلة – 2
مأخوذة من العلل بعد  حة إىل املرض ، وقيل هيذات املريض ، وقيل هي الناقلة حبكم األصل إىل الفرع كاالنتقال من الص

ص  4لسان العرب حـ . (النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة ، ألن اتهد يف استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة 
  ).1338القاموس احمليط ص  – 3078

بكي يف اإلهباج والشوكاين وابن تيمية وهذا تعريف البيضاوي ، واختاره اإلمام الرازي والس للحكم املعرفةالعلة هي  – 3
 – 39ص  3اإلهباج ح  – 179ص   احملصول ح  – 668أنظر املنهاج ح ص (والغزايل والسرخسي  والشريازي والباجي 

    72احلدودللباجي ص  – 105اللمع ص  – 174ص   أصول السرخسي ح  – 385املسودة  ص  -40
وذكر ابن السمعاين مذهب رابع وهو ) .أنظر املصادر السابقة. (علل ثابت بالنص وذهب احلنفية إىل أنّ حكم األصل أي امل – 4

أنظر الوصول (أن احلكم تبت يف األصل بالنص والعلة مجيعا وجيوز أن يتواىل دليالن على حكم واحد وهو قول ابن برهان أيضا 
املصنف هذه املسألة بعد هذا التعريف لينبه  إمنا ذكر(وقال الزركشي 275ص   2قواطع األدلة ح 274ص   2إىل علم األصول ح

  204ص 3التشنيف ح ) على توهم ابن احلاجب وغريه أن أصحابنا ذكروا هذا على أا مبعىن الباعث وليس كذلك
أي أا املؤثر بذاته ال جبعل اهللا تعاىل ، وهو قول املعتزلة بناء على قاعدم يف التحسني والتقبيح العقليني ويفسر  – 5
اإلهباج حـ  – 179ص  2احملصول حـ  – 704ص  2  أنظر املعتمد حـ (العلة تارة باملوجب وتارة بالداعي  عتزلةامل
  ) .668ص   3شرح املنهاج لألصفهاين حـ  40ص  - 3
  ) جـ (و) ب( نعاىل ساقطة من النسخة  – 6
  180ص  3أنظر اإلحكام يف أصول األحكام حـ   -   7
 – 409ص  2والرازي يف احملصول حـ  .106 – 105الشريازي يف اللمع ص وهذا تقسيم أيب إسحاق  – 8

  .وغريهم  – 669ص  2البيضاوي يف املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ 
  .و ال توجد يف الشروح ) جـ(و ) ب(ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش و ساقطة من  -9

ألن العلل شرعية ، فإذا جاز أن . سة أوصاف وهذا غلط من الفقهاء من قال ال جيوز أن تزيد على مخ(قال الشريازي  – 10
يعلق احلكم يف الشرع على مخسة أوصاف جاز أن يعلق عال ما فوقها فال معىن للحصر ، وهذا املعىن وهو أن اإلعتبار مبا يدل 

وعلة . من أهل القطع عليه دليل وهلذا علة السرقة ذات مخسة أوصاف وهو أنه سرق نصابا من حرز مثله ال شبهة له فيه  وهو 
  ) 867ص 2شرح اللمع جـ ) . (وجهني وهي الطهارة من احليض مع التكليف فكان ذلك حبسب الدليل فيطل هذا االعتبار الصالة ذات 
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  خيلّومن مث كان مانعها وصفا وجوديا  احلكم،شاهدة إلناطة  ح، وتصلاالمتثالتبعث على 
إن  )ب22(/ :وقيل ,ةاحلكمز كوا نفس جيو :وقيل حلكمة،وأن تكون ضابطا . 1حبكمتها

. 5، واإلضايف عدمي  4 لآلمديوخالفا , لإلماموفاقا  3يكون عدما يف الثبويت ال ، وأن  2انضبطت 
   :7 حيي ابنو  الغزايلفقال ,  6انتفائها يف صورة بفإن قطع  ,حكمتهلع على جيوز التعليل مبا ال يطّ و
   -----------------------  

كحفظ النفوس فإنه (لعلماء اشترطوا اشتمال العلة على احلكمة ألنه باعث على اإلمتتال من طرف املكلف إن ا – 1
حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد ، فإن من علم أنه إذا قتل اتقض منه انكف عن القتل ، وقد يقدم 

القاتل وويل األمر على إمتثال األمر الذي هو إجياب  عليه توطينا لنفسه على تلفها ، وهذه احلكمة تبعث املكلف من
  القصاص ، فيلحق حينئذ بالقتل باملتقل بالقتل باحملدد يف الوجوب القصاص الشتاراكهما يف العلة املشتملة على

 وكالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على املدين فإنه وصف وجودي خيل حبكمة العلة... احلكمة املذكورة 
  . 213ص  2تشنيف املسامع ح  -237ص  2ح  - أنظرشرح احمللي ...) لوجوب الزكاة املهلل مبلك النصاب 

جواز التعليل : أوال.هذه املسألة تتعلق جبواز التعليل باحلكمة ، وقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة مذاهب  – 2
واألسنوي ورجحه ابن احلاجب ونسبه اآلمدي  باحلكمة وهو قول الرازي وصححه الزركشي وهو اختبار البيضاوي 

التفصيل ، فإذا كانت ظاهرة منضيطة  :ثالثا . املنع وهو قول أيب حنيفة وحكاه اآلمدي عن األكثرين :  ثانيا. لألقلني 
. ية واختاره اهلندي وصححه ابن احلاجب واآلمدي وهو قول احلنف. وإال فال : حبيث جيوز ربط احلكم هبا جاز التعليل هبا 

ذهب األكثرون إىل إمتناع تعليل احلكم باحلكمة اردة عن الضابط ، وجوزه  األقلون ، ومنهم من فصل (وقال اآلمدي 
اية )  بني العلة الظاهرة املنضبطة بنفسها واحلكمة احلخفية املضطربة فجوز التعليل باألوىل دون الثانية وهذا هو املختار

 133ص  5البحر احمليط حـ   - )180ص  3اإلحكام حـ  – 388ص  2ل حـ احملصو – 106ص  3السول حـ 
  = 213ص  2شرح املختصر للعضد حـ  -
  الثبوت ) جـ(يف  النسخة  - 3
  . 392ص  2أنظر قول الرازي يف احملصول حـ  – 4

أن تكون العلة  فجوزه قوم ومنع منه آخرون وشرطوا: اختلفوا يف جواز تعليل احلكم الثبويت بالعدم ( اآلمديوقال 
  . 183ص  3اإلحكام ح ...) للحكمة الثبويت أمرا وجوديا وهو املختار

هو ما يعقل بإعتبار غريه كاألبوة والنبوة والتقدم والتأخر واملعية والقبلية  :اإلضايفالوصف ( الزركشيقال  – 5
 واخلارج،ف العدمية عدم مطلقا يف الذهن واألوصا... وإذا قلنا عدمية وهو املختار هل جيوز التعليل هبا ؟ .. .والبعدية

  .219ص  3أنظر تشنيف املسامع حـ 
أنظر تشنيف ( .األمرذهب مجهور العلماء إىل جواز التعليل مبا ال يطلع على حكمته ألنه ال خيلو عنها يف نفس  – 6

  ).241ص  2شرح احمللي جلمع اجلوامع حـ  – 43ص  4اآليات البينات حـ  – 229ص  3املسامع حـ 
وهو أكرب تالميذ  هـ،548هو حممد بن حيي بن منصور أبو سعيد النيسابوري حمي الدين املتويف سنة  :حيي ابن – 7

أنظر ترمجته يف ( .اخلالفاإلنصاف يف مسائل  الوسيط،شرح  :مصنفاتهانتهت إليه رئاسة املذهب خبرسان من  الغزايل
   ).151ص  4لذهب حـ شذرات ا – 197ص  4الشافعية البن السبكي حـ  طبقات
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مل  إن :احلنفيةو مطلقا، قوم اهعمن 3 رةصالقاو . 2ال  :اجلدليون، وقال 1احلكم للمظنة  يثبت
 ناسبة ، ومنع اإلحلاق معرفة امل: وفائدا ,   5 والصحيح جوازها مطلقا,  4 إمجاع  وأ, بنصتكن 

6تثال ألجلها مقصد اال در عنجوزيادة األ : اإلمام الشيخ، قال  وتقوية النص . هلا ى وال تعد
 7قب سم اللّد االروجيوز التعليل مبج .زمالالّأو وصفه  ،اخلاص هءأو جز ,احلكمكوا حمل  عند

  وأما حنو األبيض,   10أما املشتق فوفاق  . 9 لإلمام وخالفا ,  8 الشريازي إسحاق اليبوفاقا 
  

 -------------------------  
  321 ص 2فى حـ صنظر املستأ – 1
حاشية السعد على شرح العضد يف  التفصيلنظر أ( .العلةذهب اجلدليون إىل أنه ال يثبت النتفاء احلكمة فإا روح  – 2

 - 679ص 3الغيث اهلامع جـ - 43ص 4األيات البينات حـ  - 115غاية الوصول ص  - 223ص  2حـ 
  220ص  3تشنيف املسامع حـ 

وقال املصنف يف رفع احلاجب  .إمجاعتعد عن حمل النص بل مقتصرة عليه بنص أو وهي اليت مل ت:القاصرة العلة – 3
واألكثر جيوز التعليل هبا بإتفاق نقله مجاعة منهم القاضي أبو بكر وأغرب القاضي عبد الوهاب املالكي ونقل اخلالف (

فعي وأمحد ومالك والقاضي أبو وهو رأي الشا .واإلمجاعوإن كانت علّتها معروفة بغريمها أي بغري النص  صحتها، على
  .182ص  4حـ ..) .وغريهمبكر والقاضي عبد اجلبار واإلمامني واآلمدي 

 2على التوضيح حـ  تلويحال – 389ص  3كشف األسرار حـ  – 158ص  2نظر أصول السرخسي حـ أ – 4
  ).276ص  2حـ  تفواتح الرمحو – 5ص  4تيسر التحرير حـ  – 67ص 

  ) ب(ن النسخة كلمة مطلقا ساقطة م -5
وأجر قصد  متثال،االان أجر قصد الفعل رإن املكلف يقصد الفعل ألجلها فيحصل له أج(السبكي  الدين تقيقال  – 6

  158ص  5البحر احمليط حـ  – 155ص  3اإلهباج حـ ) الفعل ألجلها فيفعل املأمور به لكونه أمرا وللعلة
  . 243ص  2شرح احمللي حـ ) بول كبول اآلدميكتعليل الشافعي جناسة بول ما يؤكل حلمه بأنه – 7
جيوز أن يكون وصف العلة صفة كالطعم يف الرب وامسا كقولنا تراب وماء  (يف اللمع  الشريازي إسحاق أبوقال  – 8

وقيل ال جيوز أن يكون إسم علة وهو خطأ ألن كل معىن جار أن يعلق احلكم عليه من جهة النص ، جاز أن يستنبط من 
  . 454التبصرة ص  – 108ص ) لق للحـكم عليه كالصفات واألحكامالنص ويـع

سم كتعليل حترمي اخلمر بأن العرب مسته مخرا  فإنا وا على أنه ال جيوز التعليل باالقاتف(يف احملصول  الرازي اإلمامقال  – 9
فذلك تعليل ,  خمامرا للعقل  سم من كونهنعلم بالضرورة أن هذا اللفظ ال أثر له ، فإن أريد به تعليله مبسمى هذا اال

  ) .231ص  2التحصيل حـ  – 403ص  2ول حـ صاحمل...) بالوصف ال باإلسم 
وحكاية املصنف فيه اإلتفاق ممنوع ، ففي التقريب لسليم (قال الزركشي . أي جواز أن يكون االسم املشتق علة  – 10

وقال الشيخ زكريا األنصاري .  231ص  3املسامع حـ أنظر تشنيف ) الرازي حكاية قول مينع االسم مطلقا لقبا ومشتقا
وقد نقل اإلتفاق عن املصنف  – 115أنظر غاية الوصول ص ) .واألصح جواز التعليل باملشتق املأخوذ من فعل كالسارق(

  ) 43ص  4ابن النجار يف شرح الكوكب املنري حـ 



 302

يف  اإلمامووابن فورك  ، 2وادعوا وقوعه بعلّتني،التعليل  اجلمهوروجوز  .صوري 1فشبه
        ,التعاقبجيوز يف  :وقيل. 4شرعا مطلقا  إمام احلرمنيومنعه ,  3املنصوصة دون املستنبطة 

 املختارو.  5كجمع النقيضني  وقوعه؛القطع بامتناعه عقال مطلقا للزوم احملال من  :والصحيح
 .وغريهاللصوم والصالة  و نفيا كاحليض ,والغرمللقطع  ةكالسرق, إثباتاوقوع حكمنب بعلة 

   أن ال يكون ثبوا متأخرا عن ثبوت حكم األصل  :نهاـمو .7إن مل يتضادا : 6 ]ثالثها[
  ال التعميم, يف عودها بالتخصيص  و,  أن ال تعود على األصل باإلبطال :  منهاو . خالفا لقوم

 ------------------------------  
  فمشبه ) جـ(يف النسخة  -1
هب اجلمهور إىل جواز ووقوع التعليل بعلتني وهي واقعة كثرية يف الفروع فإن اللمس والبول والغائط واملـذي  ذ –2

 2انظر تفصيل القول يف املستعفى حـ ...) يثبت بكل واحد منها احلدث ، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل 
ص  2املعتمد حـ  – 223ص  2ضد حـ خمتصر ابن احلاجب يشرح الع – 301روضة الناظر ص  – 242ص 

شرح الكوكب املنري  – 481التمهيد لألسنوي ص  – 416املسـودة ص  – 124ص  3اإلهبـاج حـ   – 268
وذهب إىل املنع مطلقا إمام ) . 209إرشاد الفحول ص  – 282ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 71ص  4حـ 

تعليل احلكم الواحد يف صورة واحدة بعلتني معا ، فمنهم من واختلفوا يف جواز (احلرمني والقاضي واآلمدي حيث قال 
منع ذلك مطلقا كالقاضي أيب بكر وإمام احلرمني ومن تابعهما ، ومنهم من جوز ذلك مطلقا ومنهم من فضل بني العلل 

) املذهب األولاملنصوصة واملستنبطة فجوزه يف املنصوصة ومنع منه يف املستنبطة كالغزايل ومن تابعه واملختار إمنا هو 
  . 208ص  3اإلحكام حـ 

  . 124ص  3اإلهباج حـ  – 404شرح تنقيح الفصول ص  – 380ص  3أنظر احملصول حـ – 3
  . 819ص  2أنظر الربهان حـ – 4
إعلم أنه ليس يف باب القياس أشكل من الكالم على التعليل حبلتني ، وحنن نتوسط (يف رفع احلاجب  املصنفقال  – 5

وهذا يف العلل  الشرعية ، ... ونقول جيوز تعليل احلكم بعلتني أو علل خمتلفة وفاقا ... نسهب وال نوجز  يف إيراده فال
أما العقلية فألهل الكالم خالف يف ذلك ، وهذا كلّه يف الواحد بالنوع ، أما الواحد بالشخص ، فال خالف يف إمتناع 

  . 219ص  4رفع احلاجب حـ ...) تعليله بعلل عقلية 
  ) .ـج(و) ب(موجودة يف و, مع تصحيح ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش  – 6
اجلواز ألن العلة إما : مذهب اجلمهور : أوال . علة واحدة على مذاهب باختلف العلماء يف تعليل احلكمني الشرعيني  –7

وقال ابن .166ص  3حـ ) ة قليلونوخالف شرذم(قال املصنف يف اإلهباج . املنع مطلقا : ثانيا . مبعىن األمارة أو الباعث 
: ثالثا . 77ص  4حـ ) وذهب مجع يسري إىل املنع من ذلك ، ملا فيه من حتصيل حاصل(النجار يف شرح الكوكب املنري  

اجلواز إن مل يتضادا كاحليض حلرمة الصوم والصالة دون ما إذا تضادا ، كما يكون مبطال لعقد مصححا آلخر كالتأييد يف 
رفع احلاجب  - 166ص  3اإلهباج حـ  – 210ص  3أنظر تفصيل أقوال العلماء يف اإلحكام حـ . (بيع اإلجارة وال

 4شرح الكوكب املنري حـ  – 183ص  5البحر احملـيط حـ  – 177ص  3اية السول حـ  – 354ص  4حـ 
  .) 48ص  4اآليات البينات حـ  – 116غاية الوصول ص  – 233ص  3تشنيف املسامع حـ  – 76ص
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 ، وال يف  2 األصلمناف موجود يف  )أ23(/وأن ال تكون املستنبطة معارضة مبعارض. 1قوالن 
 إن نافت الزيادة مقتضاه  , تضمن زيادة عليهتال   4وأن  .إمجاعا نصا أووأن ال ختالف  . 3الفرع
وصفا  8 -7كونت ال أن و . 6خالفا ملن اكتفى بعلية مبهم مشترك  ,تعينتوأن  . 5 لآلمديوفاقا 
.  10املختاروخصوصه على أ ,وأن ال يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه.  9 لإلماموفاقا , مقدرا

  وال القطع, الصحايبمذهب  الفةـوال انتفاء خم األصل، ال يشترط القطع حبكم:والصحيح
  

 ----------------------------  
  ر العلماء إىل اعتبار هذا الشرط ،  وقال القاضي عبدذهب مجهو( 147ص  5قال الزركشي يف البحر احمليط حـ  – 1

الوهاب وهو قولنا وقول أكثر أصحاب الشافعي ، وهو قول احلنفية واحلنابلة واختاره اآلمدي وابن احلاجب ، ومنهم من 
تنتقض  ال:  القول األول)  غري العلة جاز ، وإن مل يكن له دليل مل جيـز –إن كان حملل احلكم دليل : فصل ، فقال 

شرح . 226ص  2أنظر املستصفى حـ (ينتقض متسكا بالعموم :  القول الثاين. ألا عادت على األصل بالتخصيص 
  )142ص  2نشر البنود حـ . 238ص  3تشنيف املسامع حـ .3ص  4الكوكب املنري حـ 

  )األصل  كلمة  و قيل بعد(إضافة ) جـ(و ) ب( يف النسخة  -2
رفع احلاجب  – 211ص  3اإلحكام حـ (ليت يقع هبا حكمني شرعيني وللتفصيل أنظر هذا من شروط العلة ا – 3

 – 117غاية الوصول ص  – 31ص  4تيسري التحرير حـ  – 154ص  5البحر احمليط حـ  – 254ص  4حـ 
  ) .207إرشاد الفحول ص  – 290ص  2فواتح الرمحون حـ  – 84ص  4شرح الكوكب املنري حـ 

  )جـ(ة أن ساقطة من النسخ -4
وهو اختيار املصنف ، وقال . 213ص  3اإلحكام حـ ) إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص( اآلمديقال  – 5
ومنها ، أي من شروط العلة أن ال توجب العلة املستنبلة زيدة على النص مطلقا ، مقيد كان أو خمالفا (عبد الشكور  ابن
  289ص  2فواتح الرمحوت حـ ) ألنه نسخ عندنا

تيسري التحرير حـ  – 261ص  4رفع احلاجب حـ  – 389املسودة ص (أنظر تفصيل هذا الشرط املتعلق بالعلة يف  – 6
اآليات  89ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 242ص  3تشنيف املسامع حـ  – 117غاية الوصول ص  – 53ص  4

   208إرشاد الفحول ص .  381ص  2حـ الغيث اهلامع .  301ص  2فواتح الرمحوت حـ .  57ص  4البينات حـ 
  ال تكون ) جـ(و ) ب( ال يكون ويف  النسخة  أصل  يف -7
  ) جـ(و ) ب(سخة نساقطة من اليف أصل النسخة بعد تكون هناك لفظ  إال و هي  -8
ص  2حـ ) احلق أنه ال جيوز التعليل بالصفات املقدرة خالفا للفقهاء البصريني(يف احملصول  الرازي اإلمامقال  – 9

  . 233ص  2والتحصيل حـ .  407
  155ص  5البحر احمليط حـ  – 263ص  4رفع احلاجب حـ  – 213ص  3أنظر اإلحكام لآلمدي حـ  – 10

  .) 290ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 251ص  2شرح احمللي حـ  – 244ص  3تشنيف املسامع حـ 
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 2 ]هنا[ واملعارض , لتعليل بعلّتني أما انتفاء املعارض فمبين على ا.  1بوجودها يف الفرع 
اإلختالف   6إىل  5ل ؤوي 4لكن,  3 معارض غري منافـكصالحية ال ؛ للعلّيةوصف صاحل 

وال يلزم املعترض نفي . يف التفاح   9 - 8ويؤول , ال يناىف  7كالطعم مع الكيل يف الرب ؛ 
 .11على املختار أصل    10إن صرح بالفرق وال إبداء  :وثالثها الفرع،الوصف عن 

  13 سرباإن مل يكن ؛  12  الشبهأو  ,بالتأثريمطالبة ـوبال ,والقدح ,باملنعوللمستدل الدفع 
 -------------------------  

وشرط بعض العلماء يف العلة أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع حبكمه وأال تكون خمالفة ملذهب العجايب ، وأن يعلم  –1
  .245ص  3أنظر تشنيف املسامع حـ ) وهذا باطل(ه القطع ، وقال الزركشي وجودها يف الفرع على وج

 163ص  3اإلهبـاج حـ  221ص  3اإلحـكام حـ  – 349ص  2املستصفى حـ (و تفصيل أقـوال العلماء يف 
  ) .61ص  4اآليات البينات حـ  – 264ص  4رفع احلاجب حـ  –
  . ويف أصل النسخة ههنا هنــا) حـ(و) ب(ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش ويف  – 2
روضة الناظر ص  – 266ص  3اإلحكام لآلمدي حـ  – 1056ص  2الربهان حـ (أنظر تفصيل هذا الشرط يف  – 3

  . 246ص  3تشنيف املسامع حـ  – 335ص  5البحر احمليط حـ – 312
  .لكن وهو الصحيح ) حـ(و) ب(أصل النسخة الكن ويف يف  – 4
  ويف الشروح يئول   يؤول) حـ(و) ب(يف  – 5
  ) حـ(و) ب(وموجودة يف , غري موجود يف هذه النسخة  – 6
  ) الرب(و شرح احمللي ) حـ(و ) أ(ويف . )يف الربا( 246ويف تشنيف املسامع ص ) ب(يف النسخة  – 7
  .246ص ) يئول(يؤول ، ويف تشنيف املسامع ) حـ(و ) ب(أصل النسخة يؤل ويف يف  – 8 

  ، يؤول إىل اإلختالف يف التفاح) ب(يف النسخة  – 9
  ابدأ) ب(يف  النسخة  -10
ال يلزم املعترض يف الوصف عن الفرع وصححه زكريا  األنصاري واختاره  -أ:   يف هذه املسألة أقــوال – 11

 3تشنيف املسامع ح  – 118انظر غاية الوصول ص " (وهـو الصحيح " الزركشي يف البحر وقال يف تشنيف املسامع 
 1052ص  2أنظر الربهان حـ .  (يلزمه لتنفعه دعوى التعليل به  - ب) . 236ص  5البحر احمليط حـ  – 247ص 

يلزمه إن صرح املعترض بالفرق بني األصل والفرع  -ج  147ص  4تيسري التحرير حـ  – 313روضة الناظر ص  –
  .)297ص  4رفع احلاجب ح . 216ص  3األحكام ح ( واختاره اآلمدي وابن احلاجب

  الشبه ) جـ(و ) ب( التشبه ويف النسخة  أصل  يف -12
السرب اختبار : وقد يقرن السرب بالتقسيم يف مسائل القياس ، فيقال . وهو اختبار كون الوصف يصلح للعلية أوال :  السرب – 13

قد أطلق األصوليون و. حصر األوصاف اليت يظن صالحيتها علة يف األصل : هو  والتقسيم. كون الوصف يصلح للعلية أوال 
على حصر األوصاف اليت توجد يف األصل واليت تصلح للعلية يف بادئ األمر مث إبطال ما ال يصلح للعلية : جمموع السرب والتقسيم 

 ص 2احملصول ج  295ص  2املستصفى ح  815ص  2أنظر تعريف السرب والتقسيم يف الربهان ح (منها وتعيني الباقي  
  )84ص  3اإلهباج ح  398شرح تنقيح الفصول ص . 426املسودة ص  63ص  3حكام ح اإل. 160الروضة ص 299
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ثبت احلكم : لو قال . يف صورة ولو بظاهر عام إذا مل يتعرض للتعميم  استقالل ما عداه 1 ببيانو 
ه أن :وعنديمطلقا ، : مل يكن معه وصف املستدل ، وقيل  3إذا مل يكف , 2نتفاء وصفك امع 

, مسي تعدد الوضع  5لغى املاملعترض ما خيلف   4 ولو أبدى. ولعدم االنعكاس , افه ينقطع العتر
بغري دعوى قصوره ، أو دعوى من سلّم وجود  فلَاخلَ ما مل يلغ املستدل, وزالت فائدة اإللغاء 

ويكفي رجحان وصف . 7إلغاء  )ب23(/ضعف املعىن خالفا ملن زعمهما  6و, املظنة 
وإن اتحد ضابط  املصلحة،وقد يعترض باختالف جنس  . 9التعدد    لى منعع  8مستدل بناءـال

 كانت وجودإذا  العلةوأما .   10عتبار اال نخصوص األصل ع فيجاب حبذف .والفرعاألصل 
  . للجمهوروخالفا ,   11 لإلماممقتضى وفاقا ـفال يلزم وجود ال ,شرطأو إنتفاء  ,مانع

-------------------------------  
  وببيان ويف هذه النسخة ونفيان وهو غري صحيح) حـ(و ) ب(يف النسخة  –1
  و النسخ االخرى و الشروح  )جـ(و ) ب( وتوجد يف ) وصفك مل يكف(أصل النسخة حذفت عبارة  يف -2
  إن  عـوض إذا ) جـ(و ) ب(يف  - 3
  أبدا ) ب(يف الـنسخة  -4
  امللغــي) حـ(و ) ب(يف النـسخة  – 5
  ) .ـح(و) ب(يف ) الواو(وجد ال ت  - 6
أي زعم أن دعوى القصور إلغاء وهذا من قاله إما بناء على أن " خالفا ملن زعمهما إلغاء " قوله ( الزركشيقال  – 7

التعليل بالقاصرة باطل إذا كان يعتقد ذلك أو على أا دون املتعدية عند التعارض ، وأن رجحان وصف املستدل كان يف 
تشنيف املسامع حـ ) وزعم أن تسليم وجود املظنة ال يدفع اإللغاء لضعف املعىن ، وهو مذهب ضعيفدفع املعارضة ، 

 -  54ص  2 ـاملوافقات للشاطيب ح – 130ص  2إعالم املوقعني حـ (وأنظر تفصيل املسألة يف ( . 253ص  3
  )307ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 274ص  2شرح العضد ملختصر ابن احلاجب حـ 

  بنا ) ب(يف النسخة  -8   
وال يكفي رجحان املعني وال كونه متعديا الحتمال اجلزئية (وذهب ابن احلاجب إىل عكس هذا القول حيث قال  – 9

  .)274ص  2املختصر بشرح العضد ح .( وحكاه ابن النجار عن ابن مفلح احلنبلي واختاره . فيجئ التحكم 
خمتصر ابن  - 261 – 260ص  2شرح احمللي مع حاشية البناين حـ أنظر أمثلة فقهية على هذه املسألة يف  – 10

فواتح  – 327ص  4شرح الكوكب النري حـ  – 119غاية الوصول ص  – 277ص  2احلاجب شرح العضد حـ 
  . 254ص  3تشنيف املسامع حـ  – 350ص  2حـ  الرمحوت

نتقاء شرط كعدم ااألب ملانع األبوة ، أو إذا كانت العلة النتفاء احلكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص على  – 11
التعليل باملانع (وجوب الرجم لعدم اإلحصان الذي هو شرط وجوب الرجم ، مل يلزم وجوب املقتضى ، وقال الرازي 

وهذا اختيار البيضاوي واألرموي وابن .  411ص  2احملصول حـ ) يتوقف على بيان املقتضي عرفا فيتوقف عليه شرعا
ص  2التحصيل حـ  – 410ص  2أنظر احملصول حـ . ( ي وزكريا األنصاري وهوقول احلنفية احلاجب والزركش

  )116ص  3اية السول حـ  – 161ص  3اإلهباج حـ  – 232ص  2خمتصر شرح العضد حـ  -235
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  )1(: مـسـالــك الـعــلـــة 
: من أجل ، فنحو فلسبب ، ف, العلة كذا : مثل , النص الصريح :  الثاين . 2اإلمجاع :  األول

،  4] فالفاء [حنو إن كان كذا ، فالباء ، :  كالالم ظاهرة فمقدرة , ، والظاهر  3 نكي  وإذ
  . ، وما مضى من احلروف  إذو, إنّ , ، ومنه  يف كالم الشارع ، فالراوي الفقيه ، فغريه , فالالم 
, ولو مستنبطا , حبكم  -ستنبط امل أو:  قيل -وهو اقتران الوصف امللفوظ :  6- 5 اإلمياء:  الثالث

وكذكره  يف احلكم وصفا , كحكمه بعد مساع وصف , لومل يكن للتعليل هو أو نظريه كان بعيدا 
لو مل يكن علة مل يفد ، وكتفريقه بني حكمني بصفة مع ذكرمها أو ذكر أحدمها أو بشرط أو غاية 

  ,  7منعه مما قد يفوت املطلوب وك, الوصف  وكترتيب احلكم على , أو استدراك  ,أو استثناء 
 ------------------------------  

  .669ص  2شرح املنهاج ح ) الطرق الدالة على كون الوصف املعترب علّة للحكم: قال األصفهاين , مسالك العلة وهي طرق –1
يف ذلك وتبعه الزركشي وابن  لقد قدم اإلمجاع واعتربه أول مسلك من مسالك العلة ابن احلاجب واآلمدي وتبعهما املصنف – 2

ص  5البحر احمليط ح  – 312ص  4رفع احلاجب ح  – 222ص  3أنظر اإلحكام ح (النجار وابن عبد الشكور والشوكاين 
وقدم البيضاوي النص على اإلمجاع وكذلك ). 295ص  2فواتح الرمحوت ح  – 115ص  4شرح الكوكب املنري ح  – 184

ص  3ح    اإلهباج  -669ص  2أنظر املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ (بن جزي والتلمساين الرازي وصدر الشريعة احلنفي وا
  ) 112مفتاح الوصول ص  -  165تقريب الوصول ص  – 68ص  2التوضيح ح  – 311ص  2احملصول ح  –46
رفع ) راحة أم إمياءما دلّ من الكتاب والسنة على العلة سواء كان ص –هنا  –الثاين هو النص واملعين به ( املصنفقال  – 3

كي ال (النص القاطع كقوله تعاىل يف الفي : األول : يف الطرق الدالة على العلية (وقال البيضاوي  312ص  4احلاجب حـ 
  669ص  2شرح املنهاج لإلصفهاين ح ) إنما ينكم عن حلوم األضاحي ألجل الدافة(وقوله صلى اهللا عليه وسلم ) يكون دولة

  .مع تصحيح مثبتة يف اهلامــش ساقطة من املنت – 4
  اإليـمآ) ب(صل اإلما و يف النسخة األ يف النسخة – 5
رفع احلاجب حـ  – 224ص  3اإلحكام حـ  102شرح تنقيح الفصول ص (أنظر تفصيل أقوال العلماء يف اإلمياء يف  - 6
لكوكب املنري حـ شرح ا – 181ص  2كشف األسرار حـ  – 670ص  2شرح املنهاج لإلصفهاين حـ  – 316ص  4
   266ص  3تشنيف املسامع حـ  – 247ص  2شرح احمللي حـ  – 247ص  1فرائح الرمحوت حـ  – 251ص  1
أن حيكم عقب علمه بصفة احملكوم عليه ، وقد انتهى إليه احملكوم عليه حاله :  األول. هذه األوجه اخلمسة لإلمياء  – 7

أن :  الثاين . فإنه دليل على أن الوقاع علة التكفري ) . أعتق رقية: فقال واقعت أهلي يف ار رمضان ،  : األعراي  كقول
فقال عليه الصالة . الشارع يف لفظه وصفا لو مل يكن علة فيه مل يكن لذكره فائدة كقوله إا تدخل عليهم مرة  يذكر

بني شيئني  –صلى اهللا عليه وسلم  –أن يفرق :  الثالث) .إا ليست بنجسة إا من الطوافني عليكم والطوافات(والسالم  
:  الرابع.يف احلكم إما بذكر صفة فاصلة ، فهو تنبيه على أن الوصف الفاصل هو املوجب للحكم الذي عرف به املفارقة 

اء إىل أن علة إذا ى عن فصل مينع اإلتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إمب:  اخلامس .ترتيب احلكم على الوصف 
اء ميوقد ذكر الغزايل أوجها أخرى لإل) فاسعوا لذكر اهللا وذروا البيع(من الوجوب كقوله  تعاىل  نهي كونه مانعاذلك ال

  ) .157ص  2نشر البنود حـ  – 290ص  2أنظر املستصفى حـ (. وكذلك الشنقبطي
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  ألوصافوهو حصر ا, 4 والتقسيم السرب:  الرابع .3إليه عند األكثر  2مناسبة املومأ  1وال يشترط 
د ، و األصل جحبثت فلم أ: بطال ما ال يصلح ، فيتعين الباقي ، ويكفي قول املستدل إيف األصل و

واتهد يرجع إىل ظنه ، فإن كان احلصر واإلبطال قطعيا فقطعي ، وإال . ما سواها  )أ24(/عدم 
يل ذلك احلكم ، وعليه مجع على تعلإن أُ:  ، وثالثها 5وهو حجة للناظرواملناظر عند األكثر , فظين 

  مل يكلف,  ااملعترض وصفا زائد 8 فإن أبدى. 7للناظر دون املناظر  : ورابعها,  6 إمام احلرمني
بطال ما إفقان على ـوال ينقطع املستدل حىت يعجز عن ابطاله ، وقد يت, صالحيته للتعليل  9 بيان

   11الوصف طرد  بيان أنّ؛ طال ـبومن طرق اإل. 10فيكفي املستدل الترديد بينهما ،  عدا وصفني
 --------------------------------------  

  تشترط ) جـ (يف النسخة  – 1
  املوميء  ) جـ(املوماء  و يف ) ب(يف   -2
  ألن العلة. اء شتراط املناسبة مطلقا يف صحة علل اإلمباذهب الغزايل وإمام احلرمني إىل  :  األول :يف هذه املسألة أقوال   - 3

ذهب ابن  :  الثاين . 47ص  –مصر  –مطبعة اإلرشاد  -شفاء الغليل  – 809ص  2أنظر الربهان حـ (مبعىن الباعث 
إىل أن فهم التعليل من املناسبة ، اشترطت املناسبة المتناع فهم التعليل منه بدون فهم املناسبة وإن مل يفهم  التعليل  احلاجب

  )323ص  4ن السبكي حـ أنظر خمتصر ابن احلاجب بشرح اب(منها  
  سبق تعريف السربو التقسيم  يف الصفحات السابقة  – 4
الربهان حـ )    إنه أقوى ما تثبت به العلل(ذهب إىل كونه حجة مطلقة ألنه يثري غلبه الظن القاضي أبو بكر ، وقال  – 5
يا األنصاري ونسبه ابن وقال به أيضا ابن برهان وابن السمعاين وصححه زكر 325ص  3التلخيص جـ . 816ص  2

اص صوذهب فريق من العلماء منهم بعض األصوليني ومجهور احلنفية إال اجل. عبد الشكور إىل أكثر املالكية والشافعية
 2التلويح حـ   295ص  2املستصفى حـ  – 816ص  2أنظر الربهان حـ . (واملرغيناين إىل أنه ليس حبجة مطلقا 

  )   214إرشاد الفحول ص  - 300ص  2اتح الرمحوت حـفو – 121غاية الوصول ص  – 77ص 
فإذا (حيث قال . نعقاد اإلمجاع على تعليل حكم األصل على اجلملة اوذهب إمام احلرمني إىل أنه حجة بشرط  – 6

  )أمجعوا على كون احملل معلال فهنا يفيد السرب فإذا ما نفى علته تقدير بطالنه وقد بطل غريه خطأ أهل اإلمجاع
  . 819ص  2هان حـ الرب 

  ) .233ص  3أنظر اإلحكام حـ (وذهب اآلمدي إىل أنه حجة للناظر دون املناظر  – 7
  أبدا) ب (يف النسخة  – 8
  ببيان ) ب(يف النسخة   - 9

البحر احمليط حـ  – 46ص  4تيسر التحرير حـ  – 326ص  4انظر تفصيل هذه املسألة يف رفع احلاجب حـ    -10
ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 144ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 271ص  2لي حـ شرح احمل – 228ص  5

  . 279ص  3تشنيف املسامع حـ  – 299
  .طرد ) حـ(و ) ب(النسخة  األصل طردي ويف يف  – 11
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ويكفي  احملذوف،أن ال تظهر مناسبة  :ومنها.  1ق تولو يف ذلك احلكم كالذكورة واألنوثة يف الع
فليس  ,كذلك 2 ىفإن ادعى املعترض أن املستبقَ ,مناسبةفلم أجد موهم حبثت  :املستدلقول 

 5املناسبة  :اخلامس. 4رجح سربه مبوافقة التعدية ي 3و لكن  ,انتقالألنه  ؛تهمناسبللمستدل ببان 
قتران والسالمة إبداء مناسبة مع االبة تعيني العلّ: وهو 7 املناط ختريجويسمى استخراجها  6واإلخالة 
املالئم ألفعال العقالء :  املناسبو. ستقالل بعدم ما سواه بالسربتحقق االيسكار ووادح كاإلمن الق

  9 ]ما لو عرض على العقول لتلقته:  8 زيد أبوقال . دفع ضررايما جيلب نفعا أو  :وقيل. عادة [

 --------------------------  
يف مجيع : جنسي ما علم من الشارع إلغاؤه ، إما مطلقا أي ومنها طرده ، أي أن يكون الوصف طرديا من (قال املصنف  – 1

أحكام الشرع كالطول والقصر ، فإنه مل يعترب يف القصاص ، وال الكفّارة ، وال اإلرث ، وال العتق وال التقدمي للصالة وال غريها 
ام العتق  إذ هي ملغاة فيه مع كوا فال يعلل به حكم أصال ، ولو بالنسبة لذلك احلكم ، وإن اعترب يف غريه كالذكورية يف أحك

  .327ص 4رفع احلاجب حـ ) معتربة يف الشهادة والقضاء ووالية النكاح واإلرث فال يعلل هبا شئ من أحكام العتق
  .املتبقى ) ب(يف  – 2  

  .لكن ) حـ(و) ب(األصل  الكن ويف  النسخةيف  – 3
أال تظهر مناسبة أي ال يظهر للوصف احملذوف وجه مناسبة ...طرق احلذف ومن(327ص 4قال املصنف يف رفع احلاجب ح -4

ويكفي املناظر أن يقول حبثت فلم أجد بينه وبني حكم املناسبة ، فإن ادعى املعترض أن الوصف املستبقي كذلك فذلك مسموع 
وجح به سربه على سرب تدل إىل إثبات مرحح يتسمنه أن مل يكن قد سبق منه تسليم مناسبة كل واحد من الوصفني مث حيتاج امل

  ) املعترض بأن يبني بأن سربه موافق لتعدية احلكم  وسرب املعترض قاصر ، وهو بناء على أن املتعدية أرجح من القاصرة وهو املختار
القصاص كحفظ النفس يف  :ضروريوي ياملناسبة ما جيلب لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضرار وهو حقيقي دن( البيضاويقال - 5

واملناسبة تفيد العلية إذا اعتربها ..) .الزنابالقتال والعقل بالزجر عن املنكرات واملال بالضمان والنسب باحلد على  والدين
  .206ص  5ح) املناسبة هي مالءمة الوصف املعني للحكم(وقال الزركشي يف البحر  .681ص  2شرح املنهاج ح ..) .الشارع

  .283ص  3تشنيف املسامع حـ  علته،إليه خيال أنه مسيت باإلخالة ألنه بالنظر  :اإلخالة – 6
يف أنظرالتفصيل  .330ص  4رفع احلاجب حـ  احلكم،ختريج املناط يسمى كذلك ألنه إبداء ما أنيط به  املصنفقال  – 7
املوافقات للشاطيب  – 389صشرح تنقيح الفصول  –237ص  3اإلحكام ح  – 147الروضة ص  –233ص  2ح  املستصفى(

   115ص  4اآليات البينات ح  – 43ص 4التحرير ح  تيسري 83ص  3اإلهباج ح  142ص  4السول ح  اية 96ص  4ح 
ما لو  :املناسب –ضرغام أصحاب الرأي  –وقال أبو زيد الدبوسي ( 332ص  4يف رفع احلاجب حـ  املصنفقال  - 8

خصم ال يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي " ناظرة إذ يقول وهو معترف بأنه ال ميكن إثباته يف امل" عرض على العقول تلقته بالقبول 
ليس عقله وال عقل مناظره بل العقول السليمة والطباع (إمام احلنفية يف عصره  املروزي احلاكموقال  ).يلزمينعقلك له ال 

معىن لى اجلاحد بتبيني ع واحلق أنه ميكن إثباته( :الغزايلوقال ) املستقيمة فإذا عرض عليها وتلقته انتهض دليال على مناظره
أنظر البديع البن الساعاقي ) وهو الصحيح(وقال الشوكاين  .جحدهفال يلتفت إىل  املعلل،فإذا أبداه  مضبوط،على وجه  املناسبة
  . 275إرشاد الفحول ص  – 325ص  2املستصفى حـ  – 286ص  3تشنيف املسامع حـ  – 376ص  2حـ 

  .مع تصحيح  نت مثبتة يف اهلامشاجلملة بني معكوفتني ساقطة من امل –9



 309

  1 حيصل ماعليه حصل عقال من ترتيب احلكم ـوصف ظاهر منضبط ي :وقيل بالقبول،
أو غري  ,خفيافإن كان . 3أو دفع مفسدة ,  2 ةللشارع من حصول منفع اكونه مقصود
 ,يقينااحلكم  وقد حيصل املقصود من شرع.  4مالزمه وهو املظنة ) ب24( /منضبط اعترب 

؛ أو نفيه أرجح  ،  6وقد يكون حمتمال سواء كحد اخلمر ,والقصاص ,كالبيع 5وظنا أ
كجواز القصر ؛  8واألصح جواز التعليل بالثالث ، والرابع ,  7كنكاح اآليسة للتوالد 

ال  ما سواء, واألصح ال يعترب ,  9 يعترب:  احلنفية فقالت, ا قطعا ائتفإن كان ف ,  هللمترفّ
  كاسترياء جارية اشتراها بائعها؛ بدتع شرقي باملغربية، وما فيهوق نسب املكلح؛ فيه  دبنع

 -------------------------------------  
  .وكذلك يف الشـروح . يصلح ) حـ(و ) ب(أصل النسخة حيصل ويف يف   – 1
  مصلحة ) جـ (و ) ب(يف النسخة  -2
  ) 237ص  3اإلحكام حـ  330ص  4احلاجب ح  رفع.(وهذا تعريف ابن احلاجب و اآلمدي  للمناسب   – 3
  املختصر بشرح العضد – 391شرح تنقيح الفصول ص  – 96ص  4املوافقات حـ (أنظر تفصيل املسألة يف  – 4
  ) .215إرشاد الفحول ص  – 293ص  2حـ  

  بصحة التصرففمثاله افضاء احلكم  –ينا قأي كون املناسب حاصل من شرع احلكم ي –أما األول ( اآلمديقال  – 5
  فكشرع القصاص املرتب على القتل العمد العدوان صيانة –وهو حصر له ظنا  –وأما الثاين . بالبيع إىل إثباته بامللك  
  للنفس املعصومة عن الفوات ، فإنه مظنون احلصول راجح الوقوع والقسمان األوالن متفق على صحة التعليل هبما عند 
  239 – 238ص  3حـ اإلحكام ) القائلني باملناسبة 

  فقلما يتفق(وقال اآلمدي ) وقد يكون احلصول ونفيه متساويني كحد اخلمر(عبارة ابن احلاجب يف هذه املسألة هي  –6
  له يف الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقريب ، وذلك كشرع احلد على شرب اخلمر حلفظ العقل فإن افضاءه 
  ني عنه مقاومة لكثرة املقدمني عليه ، ال على وجه ا لترجيح والغلبة ألحدعرة املمتنإىل ذلك متردد ، حيث إنّ جند كث 
  . 239ص  3األحكام حـ  – 332ص  4أنظر رفع احلاجب حـ ) الفريقني على اآلخر يف العادة  

  اح الذي قد يكون نفيه أرجح ، كنكاح اآليسة ملصلحة التوالد فإن مقصود النك(وهذا القسم الرابع وقال املصنف –7
  قد حيصل من ) بكم األمم يوم القيامة روا فإين أباهياثتناكحوا تك(صلى اهللا عليه وسلم  -هو التوالد على ما قال

  . 333ص 4رفع احلاجب ح)نكاح اآليسة وحصوله منها مرجوح بالنسبة إىل عدم حصوله
  صاري والزركشي وابن النجار والشوكاين ابن احلاجب وزكريا األن) الثالث والرابع(صحح التعليل هبذين القسمني  – 8
  شرح الكوكب – 209ص  5البحر احمليط حـ  – 124غاية الوصول ص  – 334ص  4أنظر رفع احلاجب حـ (
  األصح عند أهل( 96ص  2يف نشر البنود حـ  الشنقيطيوقال ) 236إرشاد الفحول ص  158ص  4املنري حـ  
  فاالتفاق واقع على صحة التعليل هبما إذا كان ذلك ( اآلمديوقال ) بعةاألصول التعليل بالطرفني من األقسام األر 

  . 239ص  3اإلحكام حـ ) اهرا من الوصف يف غالب صور اجلنس ، إال فالظيف آحاد الصورة الشاذة ، وكان املقصود 
   يوجدلو تزوج مشرقي مبغربية وجاءت بولد يثبت النسب ، وإن مل( 332ص  2جاء يف بدائع الصنائع حـ  – 9
  ) .الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح 
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, فالنفس ,كحفظ الدين الضروريو, فتحسيين, فحاجي, ضروري  املناسبو. 1يف الس
     احلاجيو,  4قليل املسكر كحد, ويلحق به مكمله,  3فالعرض, فاملال, 2 فالنسب, فالعقل
 .6 ومكمله كخيار البيع, بية الطفل كاإلجارة لتر؛ وقد يكون ضروريا , فاإلجارة ,  5كالبيع 

  يعترب هبما  9واملعارض,   8 كسلب العبد أهلية الشهادة ؛ غري معارض للقواعد  7 التحسيينو

-------------------------------------  
 4رفع احلاجب حـ – 240ص  2خمتصر ابن احلاجب بشرح العضد حـ  – 239ص  3اإلحكام لآلمدي حـ (أنظر  – 1

تشنيف  – 209ص  5البحر احمليط حـ  – 202ص  2الغيث اهلامع حـ  – 278ص  2شرح احمللي حـ  – 335ص 
  ) 216إرشاد الفحول ص  – 158ص  4شرح الكوكب املنري ح  – 290ص  3املسامع ح 

ايف ذكر املصنف حفظ النسب ، وقد اختلف األصوليون يف تسمية هذا املقصد فقد مساه الرازي وابن قدامة والقر - 2
الشاطيب والزركشي  و ومساه الغزايل واآلمدي وابن احلاجب. سنوي والبدخشي والشنقيطي بالنسب والبيضاوي و املصنف واإل

شرح تنقيح الفصول ص  150الروضة ص  – 320ص  2أنظر احملصول حـ.(وابن النجار والشوكاين بالنسل أي حفظ النسل 
  51ص  3مناهج العقول حـ  – 53ص  3اية السول حـ – 60 ص 3إلهباج حـ – 681ص  2حـ ملنهاجاشرح – 319

– 240ص  2املختصر بشرح العضد ح – 240 ص 3اإلحكام ح  – 287ص  2املستصفى حـ  - 171ص 2نشر البنود حـ 

  .) 160ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 209ص  5البحر احمليط ح  – 8ص  2املوافقات ح  335ص 4رفع احلاجب ح 
وزاد املصنف (د مل يذكره الكثري من علماء األصول بل اقتصروا على اخلمسة املعروفة قال الزركشي هذا املقص – 3

  .144ص  - الطويف –البليل يف أصول الفقه   -291ص  3تشنيف املسامع حـ ) سادسا ذكره الطويف أيضا
ل إال بإفساد كل واحد من هذا مكمل للضروري ، ووجه كونه مكمال أن الكثري من السكر مفسد للعقل وال حيص – 4

املوافقات  – 334ص  4نظر رفع احلاجب حـ أ. (لف جلزء من العقل وإن قل تأجزائه فحد شارب القليل ألن القليل م
 – 261ص  2الغيث اهلامع حـ  – 293ص  3تشنيف املسامع حـ  – 124غاية الوصول ص  – 12ص     2حـ 

  ) .216ص  إرشاد الفحول – 163ص  4شرح الكوكب النري حـ 
  ) .و) (حـ(و ) ب( النسخة  يف – 5
احلاجيات يفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق املؤدي يف (هذه أمثلة على احلاجيات ، وقد عرفها الشاطيب بقوله  – 6

قة ولكنه ال يبلغ فإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج واملش. الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة يفوت املطلوب 
وأنظر تفصيل كالم األصوليني يف احلاجيات . 10ص  2املوافقات حـ ) .مبلغ الفساد الواقع أو املتوقع مع فوت الضروريات

 4رفع احلاجب ح –149روضة الناظر ص – 321ص  2احملصول ح  – 279ص  1املستصفى ح  – 931ص  2الربهان ح (
  ) 682ص  2شرح املنهاج ح -54ص  3اية السول ح  – 61ص  2هباج ح اإل – 391شرح تنقيح الفصول ص  – 336ص 

ها العقول فالتحسينات هو األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت تأن( الشاطيبقال اإلمام  – 7
و تقرير الناس على مكارم التحسيين ه(وقال الرازي . 11ص  2املوافقات حـ ) الراجحات وجيمع هذا القسم مكارم األخالق

روضة الناظر  - 290ص  1املستصفى حـ (وأنظر تعريف التحسيين يف .321ص  2احملصول حـ ) األخالق ، وحماسن الشيم
   63ص  3اإلهباج حـ   - 241ص  3اإلحكام حـ   - 391شرح تنقيح الفصول ص   -149ص 

دود والقصاص ونقله ابن قدامة عن علي وأنس وشريح وعروة ، مذهب احلنابلة يف شهادة العبد أا تقبل فيما عدا احل – 8
  = وذكر ابن النجار أن شهادة العبد تقبل يف كل شئ عندهم. وغريهم ، وحكى يف احلدود والقصاص وجهني باجلواز وعدمه 
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مل  3وإن  ,فاملؤثرالوصف يف عني احلكم  إن اعترب بنص أو إمجاع عني 2مث املناسب .  1 كالكتابة 
وإن مل يعترب فإن دلّ , فاملالئم   5عتبار جنسهاولو ب ،وفقهاحلكم على  4بل بترتيب ,هبما يعترب

 احلرمني إمام، وكاد   8مطلقا  7 مالكقبله , وإال فهو املرسل , فال يعلل به    6ه ئالدليل على إلغا
  ، وليس منه  11يف العبادات  وقوم ، 10مطلقا  األكثر، ورده 9بالنكري  يوافقه مع مناداته عليه

--------------------------------------  
  ) 168ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 196ص  9أنظر املغىن البن قدامة حـ (على املذهب = 
  فاملـعارض ) ب( فـي الـنسخة   – 9
وضة ، وعند املالكية العبد كاتب يف قوة ملك السيد له بناء على أن العبد ال ميلك وأن الكتابة عقد معاألن ما حيصله امل - 1

اإلهباج  – 242ص  3اإلحكام حـ  – 321ص  2أنظر التفصيل يف احملصول حـ (ميلك والكتابة ليست عقد معاوضة 
  .212ص  5البحر احمليط حـ  – 241ص  2املختصر بشرح العضد حـ  – 63ص  3حـ 

املعترب وهو إما أن يعترب عني الوصف يف عني احلكم   :األول:أقسامعتبار وعدمه ثالثة الوصف حبسب شهادة الشرع له باال – 2
 :الثاين.تفاقاب الوصف يف عني احلكم بالنص أو اإلمجاع وهو املالئم وهو مقبول نيوإما أن ال يعترب ع .املؤثرأو إمجاع وهو  بنص

لكن فهذا إن كان مناسبا  لكفارة،اأن يعلم أن الشارع ألغاه فال يعلل به باإلنفاق كفتوى صيام شهرين متتابعني ملن وجبت عليه 
أن الشرع اعتربه  أن ال يعلم: الثالث .تفاقابوهو مردود  .مكلفألغاه لوجوب الترتبيب يف خصال الكفارة على كل  الشرع

شرح تنقيح  241ص  3ح  اإلحكام 217ص  2جتفصيل يف احملصول الأنظر .(وال ألغاه فهو مرسل ويسمى املصاحل املرسلة 
   )175ص  4شرح الكوكب املنري ح – 57ص  3اية السول ح  – 66ص  3اإلهباج ح  393الفصول ص 

   فإن) ب(النسـخة  فـي – 3
  بـترتب) ب(الـنسخة  فـي -4
  جـنسه فـي جنـسه و الشروح ) ب(فـي الـنسخة  - 5
  هالـغايـ) جـ(و ) ب(فـي النـسخة  - 6
  مـلك ) ب(النسـخة  فـي - 7
  تقريب الوصول  - 156ص  اإلشارة – 393تنقيح الفصول ص  شرح أنظر(املرسلة حل من أصول املالكية املصا -  8 
  .242ص  2املختصر بشرح العضد حـ  -121ص  

أصوال وشبه هبا مأخذ الوقائع فمال  –رضي اهللا عنهم  –فإنه قد اختذ من أقضية الصحابة (قال اجلويين يف الربهان  – 9
ص  2حـ) مل ير اإلسترسال يف املصاحل ، ولكنه مل حيط بتلك الوقائع عن حقائقها فيما قال إىل فتاويهم وأقضيتهم ، فإذا

ه على إسترساله يف اإلستصواب من غري نالذي ننكره من مذهبه تركه رعاية ذلك ، وجربا(، وقال يف موضع آخر  1204
  . 1122ص  2الربهان حـ ...) إقتصاد ، وحنن نعرض على مالك 

احملصول حـ  - 299ص  2املستصفى حـ –  1121ص  2أنظر الربهان ح (نابلة واحلنفية مجهور الشافعية واحل – 10
  ) 175ص  4شرح الكوكب املنري  حـ  – 66ص  3اإلهباج حـ   –  243ص  2حـ  شرح العضد – 217ص 2

قال املعامالت و هذا التفصيل بني العبادات وغريها مما يتعلق بالبيع والنكاح وفصل اخلصومات يف القصاص واحلدود  –11
  – 217ص  5أنظر البحر احمليط حـ ) مالكاإلمام إنه الذي يقتضيه مذهب : األبياري يف شرح الربهان وقال  به 

  ) .302ص  3تشنيف املسامع حـ 
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حق قطعا، واشترطها  1ي، فهاعلى اعتباره )أ25(/ألا مما دل الدليل؛ ضرورية كلية قطعية مصلحة
  .2والظن القريب من القطع كالقطع : ه، ال ألصل القول به، قال للقطع بالقول ب الغزايل
مرتلة  5به الش :السادس  .4 لإلمامخالفا  3مبفسدة تلزم راجحة أو مساوية  املناسبةخنرم  :  لةأمس

  ، وال يصار إليه مع إمكان قياس العلّة 7هو املناسب بالتبع  : القاضيقال ,   6 بني املناسب واملطرد

-------- ------------------------  
   .و كذلك يف الشروح  فهي) جـ(و ) ب(فهو ويف  النسخة  أصل فـي -1
وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشرع ، فال وجه للخالف فيها ، بل نقطع بكوا حجة ، وحيث ( الغزايلقال  -2

ذلك قطعنا بكون اإلكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب جاء خالف فهو عند تعارض مصلحتني ومقصودتني فريجح األقوى ، ول
وقال  311 ص 1املستصفى حـ) طر من سفك دم أشد من هذه األمور وال يباح به الزنا ألنه يف مثل حمذور اإلكراهألن اخل
   343ص  4رفع احلاجب ح...) شرط الغزايل فيه أن تكون املصلحة ضرورية ال حاجية قطعية ال ظنية كلية ال جزئية ( املصنف

  متـساوية ) ب(فـي  الـنسخة  -3
وذهب املصنف واهلندي وابن احلاجب واآلمدي إىل . إىل أن املناسبة ال تنحزم مبفسدة  والبيضاوي الرازيذهب اإلمام  – 4

ول حـ أنظر احملص.(مت وإال فالريقدح  اخن: اخنرامها ، واخلالف يلتفت على أن النقض يف العلة هل يقدح أم ال ؟ فإن قلنا 
 – 691ص  2املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ  – 71ص  3اإلهباج حـ  – 339ص  4رفع احلاجب ح  – 223ص  2

 – 264ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 163روضة الناظر ص  – 438املسودة ص  245ص  3اإلحكام لآلمدي حـ 
  ) .172بص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 220ص  5البحر احمليط حـ 

      والشبه) 2189ص  3أنظر لسان العرب مادة شبه حـ (املثل ، يقال أشبه الشئ ماثله ، واجلمع أشباه : ة لغ الشبه –5  
هو الذي ال تثبت مناسبته ( املصنفوقد اختلف األصوليون يف تعريفه ، قال . هومن الطرق الدالة على علّية الوصف للحكم 

فمنهم (...  اآلمديوقال . 346ص  4رفع احلاجب حـ ) ثابتة بالذاتإال بدليل منفصل ، وهذا خالف املناسبة فإن علتها 
من فسره مبا تردد فيه الفرع بني أصلني ، ووجد فيه املناط املوجود يف كلّ واحد من األصلني ، إال أنه يشبه أحدمها يف 

ومنهم من فسره ... ة هو الشبه فإحلاقه مبا هو أكثر مشاهب.  األوصاف هي أكثر من األوصاف اليت هبا مشاهبته لألصل اآلخر
ومنهم من فسره مبا اجتمع فيه مناطان خمتلفان ، ال ... مبا عرف املناط فيه قطعا ، غري أنه يفتقر إىل آحاد الصور إىل حتقيقه 

من  ومنهم من فسره مبا يوهم املناسبة... الكمال ، إال أن أحدمها أغلب من اآلخر فاحلكم باألغلب حكم باألشبه  سبيل على
علم أن او, هو ما عرف املناط فيه قطعا غري أنه يفتقر إىل آحاد الصور إىل حتقيقه :بأنهمن عرفه  عليها ومنهمطالع اغري 

غري أنّ أقرهبا إىل قواعد األصول  ية،ظاللفصطالحات اجعا إىل االركان حاصله يف هذه الصور  الشبه وإنإطالق اسم 
ال ميكن (  احلرمني إماموقال  .)259 – 257ص  3اإلحكام ح (أكثر احملققني  اإلصطالح األخري وهو الذي ذهب إليه

وهو من أهم ما جيب ( 231ص  5يف البحر حـ  الزركشيوقال  ).859ص  2الربهان حـ ( )بإمكانه والصحيح حتديده
  ...) لست أرى يف مسائل األصول مسألة أغمض من هذه  :قوله األبياري عن ونقل عتناء بهاال
  و يف الشروح الطرد ) جـ (و ) ب(النسخة  يف -6
ما (وقال املصنف .  259ص  3حـ ) مذهب القاضي أبو بكر –أي مذهب احملققني  –ويليه يف القرب (وقال اآلمدي  - 7

  = قياس املعىن ما يناسب احلكم ويستدعيه: رد حتكم  مث قال طقياس املعىن حتقيق والشبه تقريب وال: أحسن قول ابن السمعاين 
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 :، وأعاله 4مردود :   3 والشريازي الصرييف ، وقال 2حجة :  الشافعيفإن تعذرت فقال ,  1إمجاعا 
املعترب حصول املشاهبة لعلة  : اإلمام، وقال   5مث الصوري  , قياس غلبة األشباه يف احلكم والصفة

لوصف وينعدم وهو أن يوجد احلكم عند وجود ا,  الدوران:  السابع .6 .احلكم ، أو مستلزمها 
وال يلزم .  10ظين :  -وفاقا لألكثر -واملختار  9قطعي :  وقيل,  8ال يفيد : وقيل   7عن عدمه 
آخر ترجح جانب املستدل  13 افإن أبدى املعترض وصف ,12نفي ما هو أوىل منه   11 بيان املستدل
  .فرع آخر طلب الترجيح  أو إىل, عند مانع العلتني  رَّوإن كان متعديا إىل الفرع ضَّ, بالتعدية 

 ----------------------------  
ويؤثر فيه ، والطرد عكسه والشبه أن يكون لفرع حبادثة أصالن ، فليحق بأحدمها بنوع شبه مقرب ، أي يقرب الفرع = 

  . 346ص  4رفع احلاجب حـ ) من األصل يف احلكم املطلوب من غري تعرض لبيان املعىن
  .    137تقريب الوصول ص  - 384فصول ص أنظر شرح تنقيح ال  – 1
وقد أشار الشافعي إىل اإلحتجاج به يف مواضع من كتبه لقوله يف إجياب النية يف الوضوء كالتيمم ( السمعاين ابنقال  – 2

وقد صار الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتبـعهم ( الغزايلوقال  - 369ص  2أنظر قواطع األدلة حـ )طهارتان ال تفترقان
  . 378املنخول ص ) مجلة الفقهاء إال أبا إسحاق املروزي إىل قبول قياس الشبهيف 
  أبو إسحاق الشريازي ) جـ(و ) ب(يف النسخة  -3
أنظر اإلحكام (وكذلك أبو إسحاق املروزي واألستاذ أبو منصور والطربي وهو قول احلنفية ورواية عند اإلمام أمحد  – 4

  )54ص  4تيسر التحرير حـ  - 395تنقيح الفصول ص  شرح - 374املسودة ص   - 260ص  3حـ 
  مث احلكم الصوري) ب(يف  -5
  . 345ص  2أنظر احملصول حـ  –  6
مادة دور حـ   - أنظر لسان العرب . ( هو مصدر دار يدور واستدار يستدير إذا طاف حول الشئ : لغة  الدوران – 7
 2احملصول حـ – 308ص  2املستصفى حـ  – 258ص  2املعتمد حـ (أنظر تعريفه اصطالحا يف ) .(1450ص  2

 5 جـالبحر احمليط   –  696ص  2شرح املنهاج لإلصفهاين حـ   –  396شرح تنقيح الفصول ص  – 347ص 
  ).49ص  4تيسري التحرير حـ  – 191ص  4الكوكب املنرب حـ  شرح  236ص 

دي وابن احلاجب واألستاذ أبو منصور واحلنفية وقال وهو قول اإلمام الطربي واختاره ابن اللسمعاين والغزايل واآلم – 8
و أنظر املستصفى (262ص  3اإلحكام حـ ) إنه الذي عليه احملققون من أصحابنا وغريهم وهو قول احلنفية(اآلمدي 

   321ص    2قواطع األدلة حـ - 246ص  2املختصر بشرح العضد حـ  – 460التبصرة ص  – 307ص  2حـ 
  ) . واملصادر السابقة – 257ص  2أنظر املعتمد حـ (عتزلة وهو قول بعض امل – 9

روضة الناظر  – 352ص  2احملصول ح  – 460صرة ص تبأنظر ال(وهو قول أكثر املالكية والشافعية واحلنابلة  – 10
  )835ص 2الربهان ح /  263ص  2اإلحكام ح – 396شرح تنقيح الفصول ص  – 427املسودة ص . 274ص 
  ) جـ(و ) ب(اقطة من النسخة كلمة بيان س – 11
   194ص  4شرح الكوكب املنري حـ  -  296شرح تنقيح الفصول ص (وذهب القاضي أبو بكر إىل أنه يلزمه  -12
  وصفا ) جـ( و ) ب(األصل  وصف ويف   يف النسخة  -13
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عىن قياس امل: علماؤناقال  . 2ه على رد واألكثر. وهو مقارنة احلكم للوصف, 1رد الطّ:  الثامن
أفاد وعليه  4 صورة التنازع اإن قارنه فيما عد: وقيل . 3م رد حتكّبه تقريب والطّمناسب ، والش

 .7 ظر نايفيد املناظر دون ال : الكرخيوقال . املقارنة يف صورة  6 يتكف:  وقيل ، 5وكثري اإلمام
حذف خصوصه في وهو أن يدلّ نص ظاهرعلى التعليل بوصف،: 8 املناط تنقيح )ب25(/: التاسع
 .ويناط بالباقي , أوصاف فيحذف بعضها  أن تكون أو . ، ويناط باألعم جتهادعتبار باالعن اال

  . وخترجيه مر, النباش سارق  كتحقيق أنّ؛ فإثبات العلّة يف آحاد صورها :  9 مناطـال حتقيقأما 
 ---------------------------- ------  

لسان العرب (أي تبعية شئ لشئ آخر ، تقول إطرد الشئ تبع بعضه بعضا وجرى لغة مصدر مبعىن اإلضطراد  الطرد – 1
املقارن للحكم ان ناسب بالذات فهو مناسب ، أو بالتبع (بقوله  الباقالينوقد عرفه ). 2652ص  4حـ  –مادة طرد 

احلكم فيما عدا هو أن يثبت معه (وقال البيضاوي  256ص3التلخيص جـ) فهو شبه ، وان مل يناسبه مطلقا فهو طرد
  . 705 – 704ص  2 ـاملنهاج يشرح األصفهاين ح) فيه إحلاقا للمفرد وباألعم األغلب ثبتاملتنازع فيه في

 298شرح تنقيح الفصول ص / 73ص  3مناهج العقول ح /  123التعريفات للجرحاين ص (أنظر تعريفات أخرى يف 
  ) 74احلدود للباجي ص / 73ص  3هباج ح اإل/ 220إرشاد الفصول ص  195ص  4 ـشرح الكوكب املنري ح

وقد ذهب املعتربون من النظار إىل أن التمسك به باطل ، وتناهي (وهو قول اجلمهور وأنه مردود مطلقا قال اجلرين   - 2
ص  2وأنظر املستصفى حـ   .788ص  2الربهان حـ ) .  القاضي يف التغليظ على من يعتقد ربط حكم اهللا تعاىل به

  .198ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 460ة ص التبصر 307
  . 346ص  4هذه عبارة ابن السمعاين وقد نسبها إليه املصنف يف رفع احلاجب حـ  – 3
  النـزاع ) جـ(و ) ب(فـي الـنسخة  -4
   حنيفة إىل أصحاب أيب 85ص  3ونسبه الرازي إىل فقهاء الشافعية ونسبه املصنف يف اإلهباج ح .  355ص  2أنظر احملصول ح  –5

  يكفي ) ب(يف النسخة  -6   
  52ص 4تيسري التحرير حـ  – 85ص  3اإلهباج حـ  – 782ص  2أنظر الربهان حـ  – 7
مادة نقح حـ  –نظر لسان العرب أ. (التنقيح له لغة التخليص والتهذيب ، و املناط ما نيط به احلكم أي علق :  املناط تنقيح –8
تنقيح املناط هو اجلمع بني األصل والفرع بإلغاء (ايل اصطالحا غزوعرفه ال.  4577ص  6ومادة نوط حـ  – 4516ص  6

 130شفاء الغليل الغزايل ص(أنظر تعريف تنقيح املناط اصطالحا يف ...) .بأن يبني إلغاء الفارق (هو : وقال البيضاوي ) الفارق
شرح تنقيح الفصول  387املسودة ص  264ص  3اإلحكام ح  146الروضة ص  – 705ص  2املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ 

  ) .204ص  4شرح الكوكب املنري ح  77ص  2التلويح ح  355ص  5البحر احمليط ح  95ص  4املوافقات ح  389ص 
حتقيق املناط هو النظر يف معرفة وجود العلة يف (وقال اآلمدي . هو بيان وجودها يف الفرع : حتقيق املناط  األسنويقال  – 9

 – 379انظر روائد األصول ص ) بعد معرفتها يف نفسها وسواء أكانت معروفة بنص أو بإمجاع أو إستنباطآحاد الصور 
وال نعرف (أنظر تفصيل هذه املسألة يف املصادر السابقة وقال اآلمدي يف صحة اإلحتجاج به .  264ص  3اإلحكام حـ 

ومة بنص أو إمجاع ، وإنما اخلالف فيه فيما إذا كان بتحقيق املناط ن إذا كانت العلة فيه معل خالفا يف صحة اإلحتجاج
  . 264ص  3اإلحكام حـ ) مدرك معرفتها اإلستنباط
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إىل ضرب  وهو دوران ، والطرد ترجع؛  راية كإحلاق األمة بالعبد يف الس 1 الفارق إلغاء:  العاشر
  . ن جهة املصلحةعيتوال , شبه إذ حيصل الظن يف اجلملة 

 2 وال العجز عن إفساده دليل عليته علىاألصح فيهما, ية وصفي القياس بعلّتّأَتليس  :خاتـمة
 :  احلنفيةو قالت ,  النقض، ومساه  4 للشافعيوفاقا ,  العلة عن احلكم ختلّفمنها :  3 القوادح
 مالكوهو قول [,  6 عكسه :  ، وقيل  5يف املستنبطة  :وقيل .ة ومسوه ختصيص العلّ ,ال يقدح 
  : ، وقيل  فقهائناإال أن يكون ملانع أو فقد شرط ، وعليه أكثر , يقدح : ، وقيل  7 ]لشافعيةاوأكثر

 ------------------------------------  
إلغاء الفارق هو بيان أنّ الفرع مل يفارق األصل إال فيما يؤثر فيلزم اشتراكهما يف املؤثر ، هو بالضد من ( قال الزركشي – 1

  4أنظر تشنيف املسامع حـ  ...) .ن القياس هناك عين جامعا بني األصل والفرع ، وعين هنا الفارق بينهما قياس العلة ، فإ
قريب من السرب ، إال أنه يف السرب يبطل اجلميع إال واحد ، ويف نفي  –إلغاء الفارق  –هو (وقال يف البحر احمليط .  322ص 

  .258ص  5البحر احمليط حـ ) الفارق يبطل واحد فتتعني العلة بني الباقي
هذا : أن يقال :  أحدمهاهذان طريقان ظن بعض األصوليني أما يفيدان العلية ختم املصنف هبما : ( الزركشيقال  – 2

عجز اخلصم :  الثاينالوصف على تقدير عدم عليه ال يتأتى معه ذلك فوجب أن يكون علة ليمكن اإلثبان معه باملأمور به  
رسول الوصف علة دليل على كونه علة بدليل أن املعجزة من أقوى األدلة ، وإمنا انتهضت دليال على صدق عن إفساد كون ال

صلى اهللا عليه وسلم لعجز الناس عن معارضتها وإذا كان العجز دليال يف املعجزة اليت هي عصام األدلة فبطريق األوىل ما حنن 
  .323ص  3تشنيف املسامع حـ ...) فيه وهو فاسد 

عتراضات ، وقد هي ما يقدم يف الدليل جبملته سواء العلة وغريها ، وهي ما يبطل العلة ويعرب عنها باال: القوادح – 3
ليست من جنس أصول : ومل يذكرها الغزايل يف املستصفى وقال . ذكرها مجهور األصوليني ألا من مكمالت القياس 

مستقال يف املنخول وقد ذكرها اآلمدي وابن احلاجب وابن النجار إال أنه خصص هلا . بل موضع ذكرها علم اجلدل. الفقه 
اإلحكام  349ص  2ـأنظر املستصفى ح(والرازي والبيضاوي والزركشي حتت عنوان اإلعتراضات الواردة على القياس 

  ) 93ص  3 ـالنهاية ح/  360ص  2 ـاحملصول ح/  257ص  2 ـشرح املختصر  ح/  266ص  3 ـح
السمعاين يف قواطع األدلة وإمام احلرمني واختاره أبو إسحاق اإلسفراييين والباقالين والقاضي عبد الوهاب قال هبذا ابن  – 4

. 354ص  2أنظر قواطع األدلة حـ ) . (فيها نص –أي الشافعي  -ال يعرف له (وأبو منصور املاثوردي وقال الغزايل 
  ) 58ص  4حـ  -شرح الكوكب املنري/ 93ص  3اإلهباج حـ /  361ص  2احملصول حـ / 999ص  2الربهان حـ 

اختلفوا يف ختصيص العلة فقال القاضي أبو زيد والشيخ أبو احلسن ( :يف كشف األسرار البخاري العزيز عبدقال  – 5
وأمحد بن حنبل  مالك،وأكثر أصحابنا العراقيني أن ختصيص العلة املستنبطة جائز وهو مذهب الكرخي وأبو بكر الرازي 

  .32ص  4 ـح) عتزلة  وذهب املشايخ يف ديارنا قدميا وحديثا إىل أنه ال جيوز وهو أظهر قويل الشافعي وأصحابهوعامة امل
وقال الرازي .977ص  2 ـالربهان ح) ذهب معظم األصوليني إىل أن النقض يبطل العلة املستنبطة( اجلويينقال  – 6
)واختاره . 361 ص 4ـحاحملصول ) التخصيص يف عليتهت بالنص مل يقدح ثبالوصف إذا ت ةوزعم األكثرون أن علي

  ) 79ص  3اإلهباج حـ  – 292الروضة ص  – 466أنظر التبصرة ص (الشريازي وابن قدامة واملصنف يف اإلهباج و
  .األخرىغري موجودة يف النسخ  ،تصحيحمع  ساقطة من املنت متبتة يف اهلامش –7
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    3-  2 يقدح يف احلاظرة : ، وقيل  1 اإلماموعليه , كالعرايا ؛يعترض مجيع املذهب  نإال أ يقدح
    : اآلمديوقال  .أو  فقد شرط, مستنبطة  إال ملانع ـ،  وال 4ظاهر عام بيف املنصوصة إالّ : وقيل 

ال يقبل  ماـأو يف معرض اإلستثناء ، أو كانت منصوصة ب ف ملانع أو فقد شرط ،إن كان التخلّ
  عليل ، ومن فروعه الت 6 احلاجب البنخالفا  , ال لفظي, عنوي ـواخلالف م,  5مل يقدح التأويل
 , أو انتقاء احلكم, وجوابه منع وجود العلّة . وغريها دةساملناسة مبفواخنرام , واالنقطاع , تني بعلّ
وليس للمعترض االستدالل . وعند من يرى املوانع بياا  )أ26(/مل يكن انتفاؤه مذهب املستدل  إن

  ، ولو دلّ  9بالقدح 8ما مل يكن دليل أوىل:  اآلمدي، وقال 7ة عند األكثر لالنتقال العلّعلى وجود 
  

 ---------------------------------  
   3اإلهباج حـ  225ص ) 710ص  2أنظر املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ (واختار هذا القول البيضاوي واهلندي  – 1

  .  255إرشاد الفحول ص  – 263ص  5حمليط حـ البحر ا – 79ص  3اية السول حـ  – 93ص 
وإن كان واردا على سبيل اإلستثناء هل يقدح ... أنه إما ختلف ملانع مل يقدح وإال قدح (لكن الذي عليه يف احملصول  – 2

  .373ص  2حـ ...) ال يقدح : ؟ قال قوم 
  )ب(يف احلاضرة ساقطة من النسخة – 3
ومحلهم على ذلك قوهلم ال (قال القاضي . جاز ، وهو قول بعض املعتزلة إالا وختصيصه زإن كانت علة حظر مل جي  - 4

 –  93ص  3اإلهباج حـ )  قدام على عبادة مع ترك أخرىإلا,  تصح التوبة عن قبيح مع اإلصرار على قبيح ويصح
  .255إرشاد الفحول ص  – 297ص  2البناين حـ  حاشية

ختلف لتخلف الدليل وهو ال ميكن أن يكون قطعيا الستحالة تعارض القطعيني  ألن احلكم لو(قال املصنف يف اإلهباج  – 5
  . 93ص  3حـ ) إال أن يكون أحدمها ناسخا

  . 340ص  3أنظر اإلحكام لآلمدي حـ  – 6
وقال الرازي أن اخلالف معنوي ) 1003ص  2الربهان حـ (ن اخلالف لفظي يف هذه املسألة إمام احلرمني إوقال  – 7

ذا فسرنا العلة بالداعي أو املوجب مل جنعل العدم جزء من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ، ومن جيوز إ(ال لفظي 
  .363ص   3ـاحملصول ح) التخصيص ال يقول بذلك ، وإن فسرنا العلة باألمارة ظهر اخلالف يف املعىن أيضا

:  أوالمن اإلستدالل على وجودها ؟ فيه مذاهب فهل ميكن للمعترض , إذا منع املستدل وصف العلة يف صورة النقض  – 8
نعم ألن فيه  : ثانيا. وابن النجار , وابن قدامة , واألرموي , وهو قول البيضاوي , عليه  األكثر منهم اإلمام الرازي وأتباعه 

فإن , دح من النقض إنه ميكن ما مل يكن للمعترض دليل أوىل بالق  :قال اآلمدي:  ثالثا. حتقيقا للنقض فكان من متمماته 
أنظر . (وهو قول ابن احلاجب , ميكن ما مل يكن حكما شرعيا :  رابعا .أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إىل املقصود فال 

روضة الناظر  - 83ص 3ـاية السول ح/  214ص  3ـالتحصيل ح - 370ص  3 ـتفصيل هذه املسألة يف احملصول ح
  ).112ص  3 ـ اإلهباج ح  309ص 

  . 339 – 338 – 334ص  4أنظر اإلحكام لآلمدي حـ  – 9
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 , ينتقض دليلك: فقال ,  مث منع وجودها,  مبوجود يف حمل النقض  2 - 1 اعلى وجوده
وليس له االستدالل على .  3 ]دليلها العلةّ إىل نقض النتقاله من نقض [ال يسمع  فالصواب

وجيب اإلحتراز منه على املناظر .  4ىل وثالثها إن مل يكن طريق أو, يف األصح   ختلّف احلكم 
جيب مطلقا ،  :أو على الناظر إال فيما اشتهر من املستثنيات فصار كاملذكور ، وقيل, مطلقا 
ينتقض باإلثبات أو ,  ودعوى صورة معينة أو مبهمة أو نفيها. إال يف املستثنيات  مطلقا  :وقيل

  . النفي العامني ، وبالعكس 
إما مع , سقاط وصف من العلة إوهو , 5ألنه نقض املعىن ؛على الصحيح قادح : الـكسرومنها 
 من فيعترض بأنّكاآل,  7ها ؤكما يقال يف اخلوف صالة جيب قضاؤها ، فيجب أدا,  6ال  إبداله أو

  جيب إال 9أو ال يبدل فال يبقى  8فليبدل بالعبادة ، مث ينتقض بصوم احلائض ,خصوص الصالة ملغى

--------------------------------------  
    وجـودها) جـ(و ) ب(وجوده النسخة أصل يف  – 1
لو منع املستدل ختلف احلكم عن العلة ، فإن كـان عدم احلكم يف صورة النقض جممعا عليه أو مذهبه مل يسمع  منعه  - 2

  . الثة أقوال وإال مسع ، وإذا مسع منعه فهل يتمكن املعترض من إقامة الدليل على ختلف احلكم ؟ فيه ث
 وعليه نقالب املستدل معترضا واملعترض مستدالااملنع ملا فيه من قلب القاعدة ب:  ثانيا. نعم إذبه يتحقق نقض العلة : أوال
يتمكن من ذلك ما مل يكن له طريق أوىل بالقدح يف كالم املستدل يف ذلك أما إذا كان له طريق آخر : ثالثا. النظار  أكثر

ص  2شرح احمللي حـ  -339ص  4اإلحكام حـ  -334ص  3 ـأنظر تشنيف املسامع ح.(فال  أفضى إىل املقعود
  ).127غاية الوصول ص .  45ص  4اآليات البينات حـ . 213ص  2الغيث اهلامع حـ - 301

  النتقاله من نقض العلة إىل نقض دليلها ) جـ (و ) ب(النتقاله من نقض دليلها ويف  النسخة  أصل  يف -3
جيب مطلقا ألنه مطالب باملعرف للحكم وليس هذا الوصف فقط ، بل هو مع  : أوال: املسألة على ثالثة أقوال  هذه  –4

. ال جيب ألن املستدل مطالب بذكر الدليل فقط :  ثانيا. وهو قول ابن قدامة والطويف ومعظم أهل اجلدل . عدم املانع 
. جيب إال يف الصور املستثناة من القاعدة كالعرايا وهو قول املصنف  : ثالثا. وعزاه اهلندي لألكثرين وهو قول ابن احلاجب

املختصر بشرح   – 430املسودة ص  – 167خمتصر الطويف ص  – 309الروضة ص   339ص  4أنظر اإلحكام حـ (
    276ص 5البحر احمليط حـ 93/ص  3اإلهباج حـ  268ص  2العضد حـ 

وقال ). 430ص  4اإلحكام حـ  – 442ص  4رفع احلاجب حـ  أنظر(وهذا تعريف اآلمدي وابن احلاجب  – 5
وقال األكثرون من . 720ص  2شرح املنهاج اإلصفهاين حـ ) . البيضاوي ، هو تأثري أحد اجلزأين ونقض اآلخر

األصوليني واجلدليني ، الكسرة عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة املركبة وخارجه عن اإلعتبار ، أي يتبني أن أحد 
  . 338ص  3تشنيف املسامع حـ ) جزأي العلة ال أثر له ، وعلى هذا جرى الصنف

  ) جـ(أوال ساقطة من النسخة  -6
  أداؤها ) جـ(أدآها و يف النسخة ) ب(يف النسخة  -7
  .حائــض ) جـ(حايض  يف ) ب (يف أصل النسخة و يف  – 8
  750ص 3يف الغيث اهلامع جـو كذلك . 4حـ  337ص ) فال يبقى علة ( تشنيف املسامع يف  – 9
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نتفاء احلكم اوهو  : العكسومنها  .1دليله احلائض , ما جيب قضاؤه يؤدي  وليس كلّ, قضاؤها 
يف  أرأيتم لو وضعها{ –صلى اهللا عليه وسلم –وشاهده قوله فإن ثبت مقابلة فأبلغُ.  3العلّة  2نتفاء ال

أيأيت أحدنا شهوته {:يف جواب }له أجرفكذلك إذا وضعها يف احلالل كان ؟ كان عليه وزرأحرام 
أو الظن ، إذ ال , العلم   6انتفاء   5 تني ، ونعين بانتفائهوختلّفه قادح عند مانع علّ,  4}وله فيها أجر

  9الوصف ال مناسبة له أنّأي :  8التأثري عدم 7 ومنها . عدم مدلول  )ب26(/ يلزم من عدم الدليل

    10 بكونه طرديا الوصفيف . وهو أربعة . ستنبطة املختلف فيها وبامل, ومن مث اختص بقياس املعىن 
 -----------------------  

أن ال : ثانيا.أن يبدل ذلك الوصف اخلاص بوصف عام مث ينقضه عليه :  أوال: ذكر املصنف صورتني للكسر مها   – 1
ر تفصيل هاتني  الصورتني مع التمثيل أنظ. (بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية ويذكر صورة النقض . يفعل ذلك 

  )  711ص  2شرح اإلصفهاين للمنهاج حـ – 91ص  3اية السول ح  – 135ص  3يف اإلهباج حـ 
  .نتفــاء ال) حـ(و) ب(النسخة  األصل ال انتفاء ويف يف  – 2
اإلحكام (وكذلك اآلمدي   ) .223ص  2شرح العضد للمختصر حـ (  تعريف ابن احلاجب للعكس   وهذا – 3

 – 455ص  2املعتمد حـ  أنظر ) بأنه حصول مثل هذا احلكم :  والبيضاوي الرازيوعرفه  ). 340ص  4حـ 
 88ص  3اية السول حـ  – 119ص  3اإلهباج حـ  – 401شرح تنقيح الفصول ص   375ص  2احملصول حـ 

  . 282ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 383ص   5البحر احمليط حـ  –
أنه ذكر أشياء يؤجر عليها الرجل حىت ذكر يل غشيان   -صلى اهللا عليه و سلم  –عن أيب ذر عن النيب ( ديث نص احل – 4

: قال .نعم  :أرأيت لو كان آمثا أليس يكون عليه وزر ؟ فقالوا : فقالوا يارسول اهللا أؤجر يف شهوة يصيبها ؟ قال .أهله 
ص  -7جـ  -يان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من املعروف باب ب -كتاب الزكاة -أخرجه مسلم .) كذالك يؤجره 

  21483رقم  -179ص  - 8جـ  -حديث أيب ذر الغفاري  - و أمحد يف مسند األنصار   2326رقم  -93
  اتفايـه ) جـ(و ) ب(يف  -5
  انتـفآ) ب(يف النسخة  -6
  أي من قوادح العلة  – 7
عدم التأثري بأن يبقى احلكم (وقال البيضاوي ) كم يبقى بدون ما فرض علّه لهبأنه عبارة عما إذا كان احل الرازيعرفه  – 8

انظر تعريفه يف املعتمد ( 738ص  2املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ  – 375ص  2احملصول حـ ) أي بعد الوصف" (بعده 
  401شرح تنقيح الفصول ص  – 316روضة الناظر ص  1007ص  2الربهان ح  – 135اللمع ص  – 456ص  2ح 

  ) .338ص  2فواتح الرمحوت حـ 
  )فـيه(توجد ) له  ( عوض) ب(يف النسخة  – 9

وهو عدم التأثري يف الوصف بكونه طرديا وانظر تفصيل املسألة يف ) عدم التأثري(هذا القسم األول من أقسام   -10
ص  5ط حـ البحر احملي – 88ص  3اية السول حـ  - 121ص  3اإلهباج حـ  – 335ص  4اإلحكام حـ (

 – 308ص 2شرح احمللي حـ  – 285ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 344ص  3تشنيف املسامح حـ – 285
  ) .227إرشاد الفحول ص  – 338ص  2فواتح الرمحوت حـ 
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 ئيال أثر لكونه غري مر: فيقول ,  1مبيع غري مرئي فال يصح كالطري يف اهلواء: مثل  األصل ويف
وهو أضرب ألنه  3 احلكمويف . 2ف ، وحاصلة معارضة يف األصل العجز عن التسليم كا فإنّ

مشركون أتلفوا ماال يف دار احلرب ، فال :  املرتدينكقوهلم يف  4 ةإما أن ال يكون لذكره فائد
إذ من أوجب الضمان أوجبه  , فال فائدة لذكره , ودار احلرب عندهم طردي . ضمان كاحلريب

يطالب بتأثري كونه  ألنه ؛فريجع إىل األول , من نفاه   5 وإن مل يكن يف دار احلرب ، وكذلك
عبادة  :كقول معترب العدد يف االستجمار باألحجار, يف دار احلرب أو تكون له فائدة ضرورية 

 .مل يتقدمها معصية: فاعترب فيها العدد كاجلمار فقوله , متعلقة باألحجارمل يتقدمها معصية 
أو غري , ينتقض بالرجم  7لئال , مضطر إىل ذكره  6لكنه فرع الو عدمي التأثري يف األصل 

 فلم  اجلمعة صالة مفروضة : وإال فتردد ، ومثاله , مل تغتفر , فإن مل تغتفر الضرورية , ضرورية 
  ءمل ينتقض بشي 10إذ لو حذف , اإلمام كالظهر ، فإنّ مفروضة حشوا  9 إذنتفتقر إىل  8

  .   11 ؛ إذ الفرض بالفرض أشبه فتقوية الشبه بينهما , لكن ذكر لتقريب الفرع من األصل 

 ------------------------------------  
  .اهلواء ) حـ(و ) ب(ويف   ء اهلواي صلاأليف النسخة  – 1
هذا القسم الثاين من أقسام عدم التأثري وهو عدم التأثري يف األصل وهو أن يكون الوصف قد استفى عنه يف إثبات احلكم  - 2
يكفي : ومنهم من قال ( الشريازيوقال ). 335ص  4حكام حـ أنظر تفصيل ذلك يف اإل) . (األصل املقيس عليه بغريه يف

أن يؤثر يف موضع من األصول وهو اختيار شيخنا القاضي أبو الطيب الطربي وهو صحيح عندي ، ألا إذا أثرت يف موضع 
  125اللمع ص ) عليق احلكم عليها حيث وجدتمن األصول دل على صحتها ، وإذا صحت يف موضع وجب ت

أن ال يكون لذكره فائدة وال تأثري له ال يف أصل :  أوال :لل وهو أنواع عهذا القسم الثالث وهو عدم التأثري يف احلكم امل – 3
ملعلل ال يضطر إليه أن يكون له فائدة ، لكن ا:  ثالثاأن ال يكون له تأثري لكن له فائدة ضرورية لذكره :  ثانيا. وال يف نوع 

ص  3اإلهباج ح - 266ص  2املختصر بشرح العضد ح-336ص  4أنظر تفصيل ذلك يف اإلحكام ح. (ويسمى احلشو 
  ).268ص  4شرح الكوكب املنري ح 129غاية الوصول ص - 309ص  2شرح احمللي ح 287ص  5البحر احمليط ح 122

  ..فائــدة ) ب(صل فأيدة األيف النسخة  – 4
  و كذا ) جـ(و ) ب(سخة يف الن -5
  .لكنــه ) حـ (و ) ب(الكنه ويف  األصلالنسخة  يف -6
  ليال ) ب(يف النسخة   – 7
  .فلــم ) حـ(و ) ب(يف أصل النسخة فامل  -8
  .إىل إذن ) حـ (و ) ب(األصل  اإلذن ويف  النسخةيف  – 9

  حذف) جـ (و ) ب(األصل حذفت ويف يف النسخة  -10
البحر  -121ص 2أنظر اإلهباج جـ ( لكن املعلل ال يضطر إليه و يسمى حشوا , كون له فائدة هذا القسم الذي ي -11

  ) 129غاية الوصول ص  -286ص5احمليط  جـ 
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  وهو .جت ، فال يصح كما لو زو 2جت نفسها بغري كفء زو :مثل ؛  1 الفرع يف :  الـرابع

 املناقشة يف الفرض ، وهو ختصيص ، ويرجح إىل 3إذ ال أثر للتقييد بغري كفء )أ27(/كالثاين 
أي بناء غري ؛   6  - 5بشرط البناء : ، وثالثها  4زاع باحلجاح ، واألصح جوازه بعض صور الن

على ذلك الوجه  8لة أوهو دعوى أنّ ما استدل به يف املس:   7 القلبحمل الفرض عليه  ومنها 
هو تسليم الصحة مطلقا ، وقيل  :يل، ومن مث أمكن معه تسليم صحته ، وق ال له إن صح, عليه 

 :  وقيل,  9فهو مقبول معارضة عند التسليم  قادح عند عدمه , وعلى املختار , إفساد مطلقا : 
  .لك وعليك  شاهد زور

  -------------------------------------  
الوصف ال يطرد يف مجيع صور الرتاع  هذا القسم الرابع من أقسام عدم التأثري ، وهو عدم التأثري يف الفرع من جهة أن - 1

اإلحكام حـ  – 266ص  2حـ  –الوصول إىل علم األصول  – 1008ص  2أنظر تفصيل املسألة يف الربهان حـ . (
   287ص  5البحر احمليط ح   265ص  2املختصر بشرح العضد ح/  425املسودة ص /  337ص  4
  .كـفء ) حـ (و ) ب(النسخة األصل كفوء ويف يف  – 2
  .كـفء ) حـ (و ) ب(النسخة األصل كفوء ويف  يف – 3
وصححه الزركشي واختاره ابن قدامة ونسبه .النجار إىل مجاهري العلماء  ابن وقد اختار اجلواز اآلمدي ، ونسبه إىل – 4

الروضة ص  – 274ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 337ص  4نظر اإلحكام حـ أ.(ابن تيمية إىل عامة األصوليني 
من شرط الدليل أن (وذهب ابن فورك إىل املنع وقال ) . 425املسودة ص  – 287ص  5البحر احمليط حـ  – 216

  . 287ص  2نظر الغيث اهلامع حـ أ) . الرتاع ليكون دفعا العتراض اخلصم مطابقا للسؤال يكون عاما جلميع مواقع
  ) .274 ص 4أنظر شرح الكوكب املنري حـ (نسبه ابن النجار إىل مجاعة  – 5
  البـنآ) جـ(فـي النـسخة  - 6
قلب لتصحيح مذهبه ، وقلب البطال مذهب املستدل : القلب (القلب وعرفه ابن احلاجب بقول  القوادحأي من  – 7

القلب هو أن يربط خالف قول املستدل ( البيضاويوقال .  468ص  4رفع احلاجب حـ ...) صرحيا  وقلب باإللتزام
  .721ص  2املنهاج بشرح األصفهاين حـ ) أو ضمنا... وهو إما نفي مذهبه صرحيا على علته إحلاقا بأصله 

 -  238ص  2أصول السرخسي حـ  - 351ص  4اإلحكام  حـ  - 137أنظر التفصيل يف القلب يف اللمع ص (
  ) - 160ص  4تيسري التحرير حـ 

   املسلــة) حـ(يف  – 8
علة فإن كان لتسليم صحة الدليل فهو معارضة بقياس جبامع املستدل أنه ال يفسد ال: أي إذا قلنا (قال الزركشي   - 9

املعارضة قد تكون لعلة أخرى وهي ماعدا : قال علماؤنا . وأصله  فيجاب عنه بالترجيح ، وإن مل يكن فهو اعتراض قادح 
القلب عن مطلق وقال اهلندي مبتاز . القلب وقد تكون لعلة املستدل نفسها وهي القلب وتسمى مشاركة يف الدليل 

ثانيهما أنه ال ميكن منع وجود .املعارضة بأمرين ال غري  أوهلما أنه ال ميكن فيه الزيادة يف العلة  وسائر املعارضات ميكن 
  356ص  3تشنيف املسامع حـ ...) العلة يف الفرع واألصل 
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 ؛ إما مع إبطال مذهب املستدل صرحيا, لتصحيح مذهب املعترض : األول :وهو قسمان 
عقد :  فيقال,  عقد يف حق الغري بال والية فال يصح كالشراء:  كما يقال يف بيع الفضويل

 فال يشترط : فيقال  كوقوف عرفة , ، فال يكون بنفسه قربة  ثُبأوال مثل لُ .فيصح كالشراء 
  فال يكفي  عضو  وضوء:  2راحة إلبطال مذهب املستدل بالص:  الثاين.  1كعرفة  فيه الصوم

لتزام عقد أو باال, كالوجه ؛  فال يتقدر بالربع: فيقال ؛ عليه االسم كالوجه  3ل ما يطلق أق
 فال يشترط فيه خيار الرؤية: كالنكاح ، فيقال ؛ فيصح مع اجلهل بالعوض , معاوضة 
فال جيب فيها النية ,  6مثل طهارة باملائع؛  5قلب املساواة : للقاضيومنه خالفا  .4كالنكاح 
    )ب27(/  7باملوجب القول:ومنها.ومائعها كالنجاسة, فيستوي جامدها:  فنقول .ة كالنجاس

 --------------------------  
  469ص  4رفع احلاجب حـ .  354ص  4اإلحكام حـ . 377ص  2احملصول حـ (أنظر تفصيل هذه املسألة يف  – 1

  291ص  2الغيث اهلامع حـ . 294ص  5البحر احمليط جـ . 721ص  2شرح املنهاج حـ .137ص  3اإلهباج حـ 
  ) 228إرشاد الفحول ص  .130غاية الوصول ص. 332ص  4شرح الكوكب املنري حـ .357ص  3تشنيف املسامع حـ 

قلب ذكره املعترض لنفي . (وهذا النوع األول من القلب إلبطال مذهب املستدل قال األصفهاين يف شرح املنهاج  – 2
ل احلنفية ، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء ، فال يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه إسم كقو. املستدل صرحيا  مذهب

...) مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فال يتقدر بالربع قياسا على الوجه : املسح قياسا على الوجه ، فيقول املعترض 
   722ص  2حـ 

  ) .طلقني( 762ص  -3يث اهلامع جـالغو مجيع النسخ و ، ويطلق  358ص 3يف تشنيف املسامع جـ  – 3
فال : عقد معاوضة ، فيصح مع اجلهل بالعوض كالنكاح ، فيقول الشافعي : كقوله يف بيع الغائب (قال الزركشي  – 4

يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح ، فقد تعرض إلبطال مذهب املستدل باإللتزام ، ألنه أبطل الزم الصحة وهو خيار الرؤية 
يف بيع الغائب بالصحة ، قال خبيار الرؤية فخيار الرؤية الزم الصحة ، فإذا انتفى الالزم وهو خيار الرؤية انتفى ألن من قال 

  359ص  3تشنيف املسامع حـ ) امللزوم وهو الصحة
  .وهذا قسم من أقسام القلب الذي ذكره املعترض لنفي مذهب املستدل ضمنا  – 5

أحدمها بنفي عن الفرع بانفاق املستدل واملعترض واآلخر : املقبس عليه حكمان أن يكون يف (بقوله  األصفهاينوعرفه 
. فذهب الشيخ أبو اسحاق الشريازي واألكثر قبلوه أيضا ( املصنفوقال  .722ص  2شرح املنهاج حـ ...) خمتلف فيه 

التصريح فيه حبكم العلة ، فإن  ألنه ال ميكن. وذهب القاضي أبو بكر ابن السمعاين وطائفة ممن قبل أهل القلب إىل رده 
  471ص 4رفع احلاجب حـ ) واألول هو املختار... العامل يف األصل نفي ويف الفرع إثبات

  ) جـ(و ) ب(يف أصل النسخة مايع و كذالك يف النسخة  -6
ص  2الربهان حـ (التفصيل يف  أنظر. ما يقتضيه الدليل واملوجب بكسر اجليم الدليل نفسه ) يفتح اجليم(القول باملوجب ، واملوجب  – 7

 – 725ص  2شرح املنهاج ح  –279ص  2شرح العضد ح – 402شرح تنقيح الفصول ص  – 355ص  4اإلحكام ح  – 973
 103ص  4كشف األسرار ح  – 283ص  2حـ  املعتمد – 131ص  3اإلهباج حـ  – 402املنخول ص  – 219ص  2التحصيل ح 

  ) .471ص 4رفع احلاجب ح  – 124ص  4ير ح تيسري التحر – 350روضة الناظر ص  –
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وهو تسليم  2) َّاألََذَل لَيخرِجن اَألعز منها(: يف جواب  1 )وللَّه العزةُ ولرسوله(وشاهده 
كاإلحراق ؛قتل مبا يقتل غالبا ، فال ينايف القصاص :كما يقال يف املثقل  3زاع الدليل مع بقاء الن

التفاوت يف الوسيلة ،  : مل قلت يقتضيه ، وكما يقال 4ا عدم املنافاة ، و لكنسلمن : ، فيقال
نتفاء املوانع ايلزم من إبطال مانع ال  5ولكن , م لَّمس: كاملتوسل إليه فيقال ؛ فال مينع القصاص 

رمبا و,  6واملختار تصديق املعترض يف قوله ليس هذا مأخذي,  يواملقتض, ووجود الشرائط  ,
  .7فريد القول باملوجب  املستدل عن مقدمة غري مشهورة خمافة املنع ،   سكت
  11نضباط ويف اال,  10مقصود ـويف صالحية إفضاء احلكم إىل ال  9 املناسبة القدح يف 8ومنها 

--------------------------------  
  . سورة املـنافقون   8اآلية   – 1
  . سورة املنافقــون  8اآلية  – 2
رفع  – 279ص  2املختصر بشرح العضد حـ (سه  تعريف ابن احلاجب للقول باملوجب يف املختصر نفهذا  – 3

) القول باملوجب هو تسليم قول املستدل مع بقاء اخلالف(وقال البيضاوي ) . 471ص  4احلاجب بشرح املختصر حـ 
املستدل حكما لدليله على وجه  ال  وحاصله يرجع إىل تسليم  ما اختذه(وقال اآلمدي .  725ص  2، شرح املنهاج حـ 

  . 355ص  4اإلحكام حـ ...) يلزم منه تسليم احلكم املتنازع فيه 
  .لكـن ) حـ(و ) ب(أصل النسخة والكن ويف يف  – 4
  .311ص 3و توجد يف تشنيف املسامع جـ,  ساقطة  لكن و , و ال يـلزم  ) حـ(و ) ب(يف  – 5
يف مذهبه ألنه أعرف به ، وقيل ال يصدق إال ببيان مأخذ آخر ، إذ رمبا كان والصحيح أنه مصدق ( املصنفوقال   – 6

  . 474ص  4رفع احلاجب حـ ...) ذلك مأخذه ، لكنه يعاند ، 
أن يسكت عن الصغرى وهي غري مشهورة ، مثل ما ثبت قربة فشرطه : الثالث (ثالث أنواع القول باملوجب   اهذ – 7

  .474ص  4 ـح -رفع احلاجب ) ء قربة فريد ولو ذكرها مل يرد إال املنعالنية كالصالة ، ويسكت عن الوضو
  .العلة أي من قوادح  – 8
زم باملعارضة وجوابه بيان رجحان خوهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية ملا مر أن املناسبة تـن: املناسبة القدح يف – 9

 – 336ص  4اإلحكام لآلمدي ح  434ص 4اجب ح أنظر رفع احل) تلك املصلحة على تلك املفسدة تفصيال أو إمجاال
  وهذه أوىل قوادح العلــة .  337

وهذا النوع الثاين من قوادح العلة وهو القدح يف صالحية إفضاء  احلكم إىل املصلحة املقصودة من شرع احلكم له وقال  – 10
ة إىل إرتفاع احلجاب بني الرجال والنساء إىل وذلك كما لو عللت حرمة املصاهرة على التأبيد يف حق احملارم باحلاج(اآلمدي 

سد باب الفجور باحلرمة املؤبدة ، وعلم الرجل امتناع وصوله إىل األنثى على الوجه املشروع ، حىت يسد عليه باب الطمع يف 
حيث أن سد باب هذا احلكم غري صاحل الفضائه إىل هذا املقصود من : مقدمات اهلم هبا والنظر إليها ، فإنّ للمعترض أن يقول 

النكاح أدعى إىل حمذور الوقوع يف الزنا وجوابه أنّ احلرمة املؤبدة مما متنع من النظر إىل املرأة بشهوة عادة واإلمتناع العادي على 
وأنظر تفصيل املسألة يف .  337ص  4اإلحكام حـ) . مر الزمان يلتحق باإلمتناع الطبيعي ، وبه تتحقق إنسداد باب الفجور

   =)231إرشاد الفحول ص – 341ص  2فواتح الرمحوت ح 278ص  4شرح الكوكب املنري ح 136ص  4التحرير ح  تيسري
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.  3وهو راجع إىل املعارضة يف األصل أو الفرع   :الفرق 2ومنها .  وجواهبا بالبيان 1ويف الظهور 
نع تعدد األصول ، مي، وأنه  5نه سؤاالن إ :وإن قيل 4والصحيح أنه قادح , إليهما معا : وقيل 
:   رق بني الفرع وأصل منها كفى ، وثالثها مث لو فُ:  ايزونوز علّتان ، قال وإن ج,  لالنتشار

 فسادومنها  . 6جوب أصل واحد قوالن وقتصار املستدل على امث يف , إن قصد اإلحلاق مبجموعها
  كتلقي التخفيف .  ترتيب احلكمالعتباره يف؛ بأن ال يكون الدليل على اهليئة الصاحلة : 7 الوضع

 -----------------------  
أي أن يكون الوصف املعلّل به مضطربا غري منضبط كالتعليل باحلكم واملقاصد ، مثل التعليل باحلرج واملشقة  – 11= 

ص  4تيسر التحرير ح – 268ص  2شرح العضد ح  – 337ص  4أظر التفصيل يف اإلحكام ح .(والردع وحنوه 
  ).304ص  2الغيث اهلامع حـ  – 365ص  3تشنيف املسامع حـ  – 137

  فإنه قد يقال إن الرضا والقصد من ,  وذلك لو علل بالرضا أو القصد , أن يكون الوصف املعلل به باطنا خفيا  – 1
ص  4م جـ أنظر تفصيل ذلك يف اإلحكا. (فال تكون علة للحكم الشرعي اخلفي وال معرفة له , األوصاف الباطنة اخلفية  

  ) .280ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 341ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 364ص  3تشنيف املسامع حـ  - 337
  .أي من القــوادح  – 2
وقال  457ص  4رفع احلاجب حـ . قال ابن احلاجب هو راجع إىل إحدى املعارضتني وإليهما معا على قول :  الفرق – 3

والثاين عند من جعل . األصل علة أو الفرع مانعا واألول يؤثر حيث مل جيز التعليل بعلتني الفرق هو جعل تعين ( البيضاوي
واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا ال ( اآلمديوقال .  727ص  2املنهاج شرح األصفهاين حـ ) النقض مع املانع قادحا

  . 349ص  4اإلحكام حـ ) عبارة عن جمموع األمرينخيرج عن املعارضة يف األصل أو الفرع إال أنه عندبعض املتقدمني 
:   الثاين ققنيأنه مردود فال يكون قادحا ونسبه ابن السمعاين إىل احمل: األول : لقد اختلف علماء يف قبوله على قوليـن  - 4

نظر وبه يعرف فقه أنه أفقه شئ جيري يف ال(أنه مقبول ونسبه اجلويين إىل طوائف من األصوليني واجلدليني وقال أبو إسحاق 
أنظر قواطع ) ذهب مجاهري الفقهاء إىل أن الفرق أقوى االعتراضات وأجدرها  باالعتناء(يف اإلهباج  املصنفوقال ) املسألة
شرح   - 144ص  4اإلحكام حـ  - 417املنخول ص  - 1060ص  2الربهان حـ /  321ص  2حـ  األدلة

  ) 330ص  4شرح الكوكب املنري حـ   - 89ص  2التلويح حـ   - 403ص  تنقيح الفصول 
واختاره األستاذ أبو ) اجلمع بينهما لكونه أدل على الفرق زوجإما سؤاالن (حيث قال  سريج ابنوهو قول  – 5

  ) .369ص  3تشنيف املسامع حـ  – 462ص  4رفع احلاجب حـ  – 439ص  4أنظر اإلحكام حـ (إسحاق 
البحر احمليط  – 369ص  3تشنيف املسامع حـ  – 463ص  4حلاجب ح رفع ا(أنظر تفصيل هذه املسألة يف  – 6

   ) 132غاية الوصول ص  – 315ص  2الغيث اهلامع حـ  – 320ص  2شرح احملـلي حـ  – 310ص  5حـ 
إعلم أن صحة وضع القياس أن يكون على هيئة صاحلة العتباره يف ترتيب احلكم ( اآلمديوقال .  القوادحهذا من  – 7

وقال ابن .  326ص  4اإلحكام حـ ) اد الوضع ال يكون على اهليئة الصاحلة العتباره يف ترتيب احلكم عليهعليه  وفس
.  224ص  4رفع احلاجب حـ ) فساد الوضع هو كون اجلامع تبت اعتباره بنص  أو إمجاع يف نقيض احلكم(احلاجب 
ص  5البحر احمليط حـ  – 1070ص  2ميزان األصول حـ  – 415املنخول ص  – 1028ص  2الربهان حـ (وأنظر
  ) 215ص  2البدر الطالع حـ  – 145ص  4تيسري التحرير حـ  – 245ص  4شرح الكوكب حـ  – 309
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. 2فال يكفّر كالردة , القتل جناية عظيمة: النفي مثل ثبات منتضييق االالوالتوسيع من , 1من التغليظ
احلكم ، وجواهبما بتقرير كونه  )أ28(/يضأو إمجاع يف نق, عتباره بنص اومنه كون اجلامع ثبت 

وله , وهو أعم من فساد الوضع, أو إمجاعا  ,بأن خيالف نصا:  4 االعتبار فسادومنها . 3كذلك 
, أو منع الظهور ,أو املعارضة ,وجوابه الطعن يف سنده,  5وتأخريه , تقدمي على املنوعات 

  وجوابه إثباته ,8قبوله  واألصح بتصحيح العلّة ويسمى املطالبة,الوصف7 علية منعومنها .6أوالتأويل
 ----------------------------------------  

مخسة ال كفارة فيهن (واستدلوا حبديث , فال جيب فيه الكفارة , قول احلنفي القتل العمد جناية عظيمة : ومثاله  – 1
وهلذا وجبت . و قول الثوري وابن املنذر وأبو ثور رواه أمحد وه...) وقتل النفس , والفرار يوم الزحف, اإلشراك باهللا 

  ) .بأن عظم اجلناية يناسب تغليظ احلكم ال ختفيفه بإسقاطها: فيعترض الشافعي .الكفارة يف القتل اخلطأ 
  ) .139ص    2الترياق النافع حـ  – 327ص  4اإلحكام حـ  – 424ص  4أنظر رفع احلاجب حـ 

ن الزكاة على التراخي ، وهي جتب مطلقا عن الوقت ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب  ما جاء عن احلنفية أ:  ومثاله –2
بأن : وهو مال وجب على وجه اإلرفاق للمالك ودفع حاجة املستحق فهو على التراخي كالدية على العاقلة فيعترض عليه 

  . 3ص 2ـأنظر بدائع الصنائع ح) الشافعيالتراخي املوسع ال يناسب دفع احلاجة املضيق بل املناسب له الفور وهو قول 
فألنه قد يكون الوصف وجهتان يناسب بإحدامها : أي جواب النوعني بتقرير املدعي أما يف األول ( الزركشيقال  – 3

وأما الثاين فإن مبنع كون علته تقتضي نقيض ما علق عليه ، أو تسلم ذلك ، ولكن تبني . التغليظ واألخرى التخفيف 
  . 374ص  3تشنيف املسامع حـ ) يف أصل املعترضوجود مانع 

ومعناه أن (وقال اآلمدي . 420ص  4رفع احلاجب حـ ) هو خمالفة القياس للنص: (يف تعريفه  احلاجب ابنقال  – 4
وذلك كما إذا كان القياس . ما ذكرته من القياس ال ميكن اعتباره يف بناء احلكم عليه ال لفساد يف وضع القياس وتركيبه 

  . 326ص  4اإلحكام حـ ) الفا للنص ، فهو فاسد اإلعتبارخم
  .تأخيــره ) ح(و ) ب(تأحريه باحلاء ) أ(يف أصل النسخة  – 5
البحر احمليط  – 421 – 420ص  4رفع احلاجب حـ  – 327 – 326ص  4أنظر تفصيل ذلك يف اإلحكام حـ  – 6

  ) 151ص  4اآليات البينات حـ  – 324ص  2 شرح احمللي حـ  – 379ص  3تشنيف املسامع حـ  – 319ص  5حـ 
ملا كانت العلية صفة للوصف املذكور ومتوقفة على وجوده ، وجب (منع علية الوصف ، قال اآلمدي  القوادحمن  – 7

أن يكون النظر فيها نفيا وإثباتا متأخرا عن النظر يف وجود الوصف ، وهذا هو أعظم األسئلة الواردة على القيـاس 
منع كونه علة وهو من أعظم األسئلة لعمومه يف (يف رفع احلاجب  املصنفوقال . 333ص  4إلحكام حـ أنظر ا...)

كل ما يدعى علة وشعب مسالكه ، فإن طرق العلية خمتلفة كثرية وهو سؤال املطالبة فإذا أطلق لفظ املطالبة ، مل يفهم منه 
  . 431ص  4حـ ) بكذا ومىت أريد غريه ذكر مقيدا فيقال املطالبة. يف عرفهم سواه 

وذهب إىل قبوله أيضا الزركشي وزكريا األنصاري .ذهب إىل قبوله اآلمدي وابن احلاجب ونقله ابن تيمية عن األكثرين  –8
 429املسودة ص 263ص  2املختصر بشرح العضد حـ 333ص  4نظر األحكام حـ أ.(وابن النجار وابن عبد الشكور 

فواتح الرمحوت  – 255ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 134الوصول ص غاية  – 324ص  5البحر احمليط حـ 
وذكره العلماء السابقون ومل ينسبوه إىل . وذهب بعضهم إىل املنع ، وحكاه ابن تيمية عن بعض العلماء ) .335ص  2حـ 
  ) .، واملصادر السابقة 430نظر املسودة ص أ(أحد  
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  جر عن اجلماع احملذور جلماع الكفارة للزابغري  كقولنا يف إفساد الصوم؛  العلة وصف منعومنه 
وجوابه تبيني اعتبار  1بل عن اإلفطار احملذور فيه  :فوجب اختصاصها به كاحلد فيقال. يف الصوم 

، ويف كونه قطعا  3حكم األصلومنع  .املعترض ينقح املناط، واملستدل حيققه  2نأاخلصوصية وك
 يعترب عرف املكان ، وقال : الغزايلوقال , ن كان ظاهرا إ:  األستاذقال :  5، ثالثها  4للمستدل 

فإن دلّ عليه مل ينقطع املعترض على املختار ، بل له أن يعود .  عال يسم:   الشريازي إسحاق أبو
سلمنا وال نسلم  , سلمنا وال نسلم أنه مما يقاس فيه, ال نسلم حكم األصل  :وقد يقال. 6ويعترض 
  سلمنا وال نسلم وجوده فيه، سلمنا وال نسلم أنه , نسلم أن هذا الوصف علتهسلمنا وال, لأنه معلّ

-------------------- -------------  
ال يوجب الكفارة : يف إ فساد صوم رمضان باألكل والشرب : من مجلة املنوع القوية منع وصف العلة ، كقولنا  – 1

ال نسلم : الصوم ، فوجب أن خيتص به كاحلد ، فيقول املعترض ألا شرعت زجرا عن إرتكاب اجلماع الذي هو حمذور 
أن الكفارة شرعت زجرا عن اجلماع الذي هو حمذور الصوم خلصوصيته بل زجرا عن اإلفطار الذي هو حمذور الصوم وهو 

مجاع من غري  من أفطر رمضان بغريأن  وقد ذهب أهل الظاهر واحلنابلة والشافعية إىل...شامل للموضعني اجلماع واإلفطار 
وذهب املالكية واحلنفية والثوري إىل وجوب الكفارة مىن أفطر بأكل أو . وجب عليه القضاء وال جتب عليه الكفارة  عذر

شرب الن الصوم كف عن الشهوتني بل شهوة البطن أقوى وآكد من شهوة الفرج والفطر احلاصل باجلماع أوجب 
اآليات البينات حـ  – 381ص  3نظر تشنيف املسامع حـ أ() .األوىلللكفارة فكذلك احلاصل باألكل والشرب بطريق 

 – 226رؤوس املسائل ص  – 247ص  1املهذب للشريازي حـ  – 247ص  2الغيث اهلامع حـ  – 150ص  4
  ). 37ص  –مكتبة التراث  –طريقة اخلالف يف الفقه بني األئمة األسالف 

  .رى ويف النسخ األخرى أخ .وكأن ) ب(النسخة يف  – 2
  .منع حكم األصل هو من قوادح  – 3
 . 382ص  3حـ ) مذاهب(يف تشنيف املسامع إضافة كلمة  – 4
أنه ليس قطعا له ألن منع مقدمة من مقدمات القياس :  األول.اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال وآراء  – 5

ختاره اآلمدي ونسبه ابن النجار إىل أكثر احلنابلة وقد صحح هذا املذهب ابن احلاجب وا.إثباته كسائر املقدمات  فيمكن
أنه املذهب (ونسبه الشوكاين إىل إمام احلرمني وألكيا اهلراسي وصححه املصنف وزكريا األنصاري وقال ابن برهان 

.   ينقطع ألنه إنتقال من حكم الفرع إىل حكم األصل فال يتم مقصوده فينقطع - :  الثاين) الصحيح املشهور بني النظار
إن كان املنع جليا حبيث تعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا يف بناء الفرع عليه ، وإن كان املنع خفيا : الثالث.وهو قول الغزايل

يتبع يف ذلك عرف املكان فإن عدوه :  الرابع.وهو مذهب األستاذ أيب إسحاق اإلسفرايين . ال يعرفه إال اخلواص فال 
رفع احلاجب  - 968ص   2أنظر الوصول إىل علم األصول ح ( .  ب إىل الشريازيمنقطعا فذلك وإال مل ينقطع ونس

إرشاد   -401املسودة ص   –  328ص  4اإلحكام حـ  - 146ص   2املستصفى حـ  – 421ص  4حـ 
  )248ص  2الغيث اهلامع حـ   -262ص  2شرح العضد حـ  – 134غاية الوصول ص  – 237الفحول ص 

 – 384ص  3تشنيف املسامع حـ  – 428ص  4رفـع احلاجب حـ  – 339ص  4نظر اإلحكام حـ أ – 6
  145ص  2الترباق النافع حـ  – 248ص  2الغيث اهلامع حـ  – 246ص  4شرح الكوكب املنري حـ 
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ومن مث عرف  .فيجاب بالدفع مبا عرف من الطرق .  1نسلم وجوده يف الفرع  سلمنا وال , متعد
، وكذا من أنواع وإن كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسلم  من نوع 2جواز إيراد املعارضات 

:  4 األصل يف )ب28/(الضابط اختالفومنها  .3 يري، وثالثها التفصيلدألن تسليمه تق,متلوه
و  .التفاوت  6لغاء ال إسواء  5والفرع لعدم الثقة باجلامع ،وجوابه بأن القدر املشترك أوبأن اإلفضاء 

أو , وهو طلب ذكر معىن اللفظ حيث غرابة:  ستفساراالومقدمها .7ملنع عتراضات راجعة إىل ااال
ويكفيه أن األصل عدم , املف بيان تساوي احملال يكلّ ,بياا على املعترض واألصح أنّ ،8إمجال
  ويف قبول دعواه الظهور يف , و بغري حمتمل: وقيل , أويفسر مبحتمل, امفيبني املستدل عدمه ,تفاوا

  
رضات ، ثالثة تتعلق باألصل ، ثالثة بالعلة وواحدة بالفرع وعلم من إيرادها هكذا وجوب الترتيب ألنه عتبع اإلهذه س – 1

  ) 327ص  2 ـشرح احمللي ح / 134غاية الوصول ص  / 248ص  2 ـجنظر الغيث اهلامع أ(املناسب للترتيب الطبيعي 
إذ ال يلزم منها ) ي النقوض و املعارضات اليت من نوع واحدأ(اتفق اجلدليون على جواز إيرادمها معا ( اآلمديقال  – 2

  .158ص  4اإلحكام حـ ) تناقض وال نزول عن سؤال إىل سؤال
  . 387ص  3تشنيف املسامع حـ ) فيجوز يف املرتبة ومينع يف غريه( – 3
القتل عدوانا فلزمهم اختالف الضابط يف األصل والفرع وحتدث احلكمة ، كما لو قيل يف شهود القصاص تسببوا يف  –4

ضابط احلكمة يف األصل إنما هو األكراه ، ويف الفرع : القصاص زجرا هلم من النسب كاملكره فللمعترض أن يقول 
الشهادة واملقصود منهما وإن كان متحدا وهو الزجر ، فال ميكن تعدية احلكم به وحده وما جعل ضابطا له يف األصل غري 

  ...)متنع اإلحلاق االفرع حيتمل أن ال يكون مساويا لضابط األصل يف اإلفضاء إىل املقصود ف موجود يف الفرع  فالضابط يف
البحر احمليط   - 465 ص 4 ـرفع احلاجب ح -  276ص  2ـشرح العضد ح - 349ص  5 ـنظر اإلحكام حأ
 -   292ص  2 ـالغيث اهلامع ح - 387ص  3ـحاملسامع تشنيف  – 135غاية الوصول ص - 332ص 5 ـح
  ) 339ص  2ـشرح احمللي ح -342ص  4ـرح الكوكب املنري حش
   االقـضآ ) ب(يف الـنسخة  – 5
  اللـغا) ب(يف النـسخة  -6
وذهب . إىل أن اإلعتراضات ترجع إىل املنع يف املقدمات أو املعارضة يف احلكم وإال مل تسمع  احلاجب ابنذهب  - 7

  ) 389ص  3تشنيف املسامع حـ  – 467ص  4رفع احلاجب حـ  . (بعض اجلدليني إىل أن املعارضة ترجع إىل املنع 
 .لسان العرب ) لغة مصدر فسر وهو طلب الكشف واإلظهار ، ومنه التفسري ألنه يفسر عن باطن األلفاظ اإلستفسار – 8

سن طلب شرح داللة اللفظ املذكور ، وإمنا حب(فقد عرفه اآلمدي بأنه  اصطالحاأما .  3412ص  5حـ  –مادة فسر 
اللفظ جممال مترددا بني حمامل على التسوية ، أو غريبا ال يعرفه السامع املخاطب ، فعلى السائل بيان كونه  ذلك إذا كان
رفع ) اإلستفسار هو طلب معىن اللفظ إلمجال أو غرابة(وقال ابن احلاجب . 324ص  4اإلحكام ح) جممال أو غريبا
مدي وابن النجار الزركشي على مجيع اإلعتراضات الواردة على وقد قدمه ابن احلاجب واآل 418ص  4احلاجب حـ
  ) 230ص  4شرح الكوكب املنري حـ / 317ص  5 ـح البحر احمليط( القياس والعلة 
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بني  ادكون اللّفظ مترد وهو : التقسيمومنها .  1دفعا لإلمجال لعدم الظهور يف اآلخر خالف مقصده 
 ولو بقربنة,  أو ظاهر, ولو عرفا ,موضوعوجوابه أن اللفظ , دهواملختار ورو, 2ممنوع  أمرين أحدمها

إما جمردا  واألول.مث املنع ال يعترض احلكاية بل الدليل ، إما قبل متامه ملقدمة منه أو بعده . 3 يف املراد
فإن  ,وهو املناقضة , ومل ال يكون كذا ، أو إمنا يلزم كذا لو كان كذا , ومع املستند كال نسلم كذا 

 ختلف حكمه على 4 إما مع الدليل بناء : والثاين.  النتقاء املقدمة فغصب ال يسمعه احملققون حتجا
ما ذكرت وإن  :واالستدالل مبا ينايف ثبوت املدلول فاملعارضة ، فيقول,اإلمجايل أو مع تسليمه  فالنقض

 وهكذا , فكما مر , انيا فإن منع ث. بدليل  الدفع 5ما ينفيه وينقلب مستدال وعلى التنوع  فعنديدلّ 
   .أو يقيين مشهور )أ29(/ أو إلزام املانع النتهاء إىل ضروري,   6 وعِنن انقطع باملَإإقحام املعلل  إىل
وبيانه أي بيان إشتمال اللفظ على إمجال أو غرابة على املعترض وقيل بل على املستدل ، ألنه ملا كان (قال املصنف  –1

وبيان شرط الدليل على املستدل والصحيح . فنفيهما إذن شرط يف   الدليل . اله أو غرابته شرط ظهور الدليل عدم إمج
  . 419ص  4رفع احلاجب حـ ) األول ، ألن األصل عدم اإلمجال والغرابة ، فليربهن عليه املعترض

  ـتمالني أحدمها ممنوع عبارة عن تردد اللفظ بني اح(من قوادح العلة وقد عرفه اآلمدي اصطالحا بأنه  التقسيم – 2
  أمرين أحدمها  نيب وهو كون اللفظ متردد: التقسيم (وقال ابن احلاجب .  329ص  4 ـاإلحكام ح) . واآلخر مسلم

 التقسيم يف اإلصطالح هو (وقد تبعه املصنف يف هذا التعريف ، وقال الزركشي . 428ص  4 ـرفع احلاجب ح) ممنوع
املسامع   شنيف ت) مسلم ال حيصل املقصود واآلخر ممنوع وهو حيصل املقصود: أحدمها  تردد اللفظ بني احتمالني متساويني

وأمهل املصنف تبعا البن احلاجب كون املمنوع هو احملصل للمقصود (وقال معقبا على تعريف املصنف . 394ص  3جـ
 3جـ  نفس املرجع ...) تقسيم معىن والبد له منه ألن كالمها لو كانا مسلمني حيصالن املقصود أو ال حيصالنه مل يكن لل

  . 395ص 
رفع  – 397ص  3تشنيف املسامع حـ  – 331 – 330ص  4هذه املسألة يف اإلحكام حـ  تفصيل أنظر  - 3

  . 135غاية الوصول ص  – 263ص  2شرح العضد حـ  – 429ص  4احلاجب حـ 
ا ضابطا وهو أن املنع يف الدليل إما أن مينع قبل شرع يف شرح ألفاظ يتداوهلا أهـل اجلدل ، وذكـر هل القوادحملا أى 

وهو املنع بعد  والثاين. هو املناقضة وإما يكون جمردا عن املستند أو مع مستند  واألولمثامه ملقدمة من مقدماته ، أو بعده 
وهو ختلف احلكم مثامه فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على ختلف حكمه فهو النقض اإلمجايل وهناك النقض التفصيلي 

التعريفات للجرجاين ص (أنظر تفصيل الكالم يف املناقضة والنقض يف ...).عن الدليل يف مقدمة معينة من مقدماتــه 
 – 254ص  2الغيث اهلامع حـ  – 398ص  3تشنيف املسامع حـ   333ص  5البـحر املـحيط حـ  – 219

 2شرح احمللي حـ  – 137ص  4يات البينات حـ اآل – 135غاية الوصول ص  – 171ص  2الترباق النافع حـ 
  )355ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 236ص 

  بـنا ) ب(فـي النسخة   – 4
  .على املمنـــوع ) ـح(و ) ب(يف  -5
  .باملنــوع ) حـ(و ) ب(يف  – 6
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 إلمامومن أصول الفقه خالفا .  3حيث يتعني : ، وثالتها  2، القياس من الدين  1 خاتـمـة
–تعاىل  –يقال أنه دين اهللا : وحكم املقيس قال السمعاين ,  4 رمنياحل

قاله  :وال جيوز أن يقال,  5 
ما قطع :  فاجللي؛  7حتاج إليه ، وهو جلى وخفي امث هو فرض كفاية يتعني على جمتهد ,  6اهللا 

الشبه الواضح  :واخلفيلي هذا اجل:خالفه ، وقيل  واخلفي 8فيه بنفي الفارق أو كان احتماال ضعيفا 
وقياس العلة ما صرح فيه هبا  . 9 األدون :واخلفي, املساوي :والواضح  اجللي األوىل: بينهما ، وقيل

    10 والقياس يف معىن األصل اجلمع بنفي الفارق, الزمها فأثرها فحكمها بوقياس الداللة ما مجع فيه 

 ------------------------------  
حاشية البناين حـ  - 261ص  2الغيث اهلامع حـ  - 400  399ص  3نيف املسامع حـ تش(أنظر تفصيله يف  – 1
   406منع املوانع ص  - 356ص   4شرح الكوكب املنري حـ  – 136غاية الوصول ص  – 337ص  2
  عه لقد ختم املصنف كتاب القياس مبا بدأ به غريه من علماء األصول فذكروا بأن القياس من الدين وأمهيته وأنوا – 2
كالم املصنف ظاهر يف ترجيع مقالة القاضي عبد اجلبار الذي حيق بذلك ما كان واجبا ومندوبا بأنه من ( العراقيقال  – 3

واحلق إن عنوا األحكام املقصودة ألنفسها الوجوب والند فليس ( الزركشيوقال . 267ص  2الغيث اهلامع حـ ) الدين
 اآلمديوهو اختبار  – 401ص  3تشنيف املسامع حـ ) تعبدنا به فهو دينالقياس كذلك ، فليس بدين ، وإن عنوا ما 

جيوز التعبد بالقياس يف الشرعيات عقال وبه قال السلف من الصحابة والتابعني (حيث قال  272ص  4يف األحكام حـ 
  ) .واملختار إمنا اجلواز... والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأمحد وأكثر الفقهاء واملتكلمني 

وأما كون القياس دين اهللا (ذه األقوال الثالثة يف القياس أوردها أبو احلسني البصري دون غريه حيث قال يف املعتمد ه –4
فعند الشيخ أيب هذيل ال يطلق عليه ، وذلك ألن اسم : األول .فال ريب فيه إذا عىن أنه ليس ببدعة وإن أريد غري ذلك 

وأبو علي اجلبائي يصف ما كان واجبا منه بذلك وبأنه إميان دون ما كان ندبا :الدين يقع على من هو نائب مستمر الثاين 
 .226ص  4شرح الكوكب املنري حـ . 244ص  2حـ ) والقاضي عبد اجلبار يصف بذلك واجبه ومندوبه:الثالث

سمعية وأقسامها نص فما أصول الفقه ؟ قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي األدلة ال: فإن قيل (قال اجلويين يف الربهان  – 5
  . 85ص  1حـ ) الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع 

  ) حـ(و ) ب(يف  من هذه النسخة و توجد يف  ساقطه) تعاىل( – 6
 –قول اهللا : وال جيوز أن يقال  –صلى اهللا عليه وسلم  –يقال إنه دين اهللا تعاىل ودين رسوله (قال ابن السمعاين  – 7

  .133ص  2انظر قواطع األدلة حـ  –صلى اهللا عليه وسلم  –أو قول رسوله  - تعاىل
لي وقياس خفي ، ومن الشافعية من قسمه إىل علي وواضح وخفي جهذه أقسام القياس من حيث القوة فهو قياس  – 8

  ) .803ص  2انظر شرح اللمع  حـ (كالشريازي 
اجللي ما كانت العلّة فيه منصوصة ، أو غري القياس (هذا تعريفه للقياس اجللي إصطالحا وقد عرفه اآلمدي بقوله  - 9

حكم األصل ،  منصوصة غري أن الفارق بني األصل والفرع مقطوع بنفي تأثري ، أما اخلفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من
  . 270 – 269ص  4اإلحكام حـ ) قل على احملدد وحنوهثكقياس القتل بامل

التحصيل  حـ – 304ص  2احملصول حـ  – 234املنخول ص (عتبار يف أنظر تعاريف و أنواع القياس هبذا اإل – 10
  .)29ص 3اية السول جـ  – 247ص  2شرح املختصر للعضد حـ  – 269 ص 4اإلحكام حـ  – 183ص  2
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  1ستــدالل يف اال: الكتاب اخلامس   
,       5 -  4ستثنائي واال,  3قتراين اال 2فيدخل  قياسوال ,  إمجاعوال ,  بنصوهو دليل ليس 
ملعىن مفقود يف ؛ خولف يف كذا , الدليل يقتضي أن ال يكون كذا : قولنا و,  6وقياس العكس 

احلكم  : النتفاء مدركه كقولنا, فيبقى على األصل ، وكذا انتفاء احلكم , زاع صورة الن
وجد  : وكذا قوهلم, األصل أو, وال دليل بالسرب  ,لزم تكليف الغافل 7ال إ و, يستدعي دليال 

  .8لألكثر  خالفا, فقد الشرط  أو, املانع  أو, املقتضي 
-------------------------------  

أنظر (طلب الدليل أو اختاذه دليال و يطلق يف العرف على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إمجاع أ وغريمها  لغةهو  - 1
  )1414ص -2ج -مادة دل–لسان العرب 

شرح )حماولة الدليل املفضي إىل احلكم الشرعي من جهة القواعد ال من جهة األدلة املنصوصة أنه القرايفعرفه ,  اصطالحاو
االستدالل يطلق على ذكر الدليل و يطلق على نوع خاص وهو املقصودفقيل  احلاجب ابنو قال 450تنقيح الفصول ص 

ص -4جـ  –رفع احلاجب ) ق و التالزمو قيل و ال قياس و  علة فيدخل نفي الفار, ما ليس بنص و ال امجاع و ال قياس 
و قد ذهب الكثري من علماء األصول إىل  361ص 4يف اإلحكام جـ اآلمديو تعريف املصنف مطابق لتعريف  480

زوائد األصول ص  750ص 2أنظر شرح املنهاج لألصفهاين ج)الدالئل املختلف فيها ( جعل عنوان آخر هلذا الباب و هو 
لم أن علماء األمة أمجعوا على أنه مت دليل شرعي قد تقدم  و اختلفوا يف تشخيصه و قال قوم واع(... املصنفو قال  401

فهو شئ قاله ,و عندي أن املقصود منها يف مصطلح األصوليني االختاذ ...هو االستصحاب  و قال قوم هو املصاحل املرسلة 
لشافعي يستدل باالستصحاب ، ومالك باملصاحل املرسلة كلّ إمام مبقتضى تأدية اجتهاده ، فكأنه اختذه دليال ، كما نقول ا

  . 482ص  4رفع احلاجب حـ ...) وأبو حنيفة باالستحسان ، أي يتخذ من كالمهم ذلك دليال 
  .فدخـل ) حـ(يف  – 2   

...) كن عرف بأنه هو الذي ال يذكر النتيجة وال نقيضها يف املقدمتني ، ومسي كذلك بينها بأداة استثناء اليت هي ل – 3
  ). 343ص  2حاشية البناين ح  –410ص  3التشنيف ح  – 137غاية الوصول ص  - 362 ص 4أنظر اإلحكام ح 

تشنيف /  466ص  4أنظر اإلحكام ح ...) وهو أن تكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه :  االستثنائيالقياس  – 4
   398ص  4شرح الكوكب املنريح/  137 غاية الوصول ص. 172ص  4تيسري التحرير ح. 411ص  3ح  املسامع

  االستثـنآي ) ب(يف النسخة  – 5
اإلحكام حـ  – 196ص  2أنظر املعتمد حـ ...(وهو إثبات نقيض حكم الشئ يف شيء آخر الفتراقهما يف العلة   - 6
   71ص  3تيسري التحرير حـ  – 425املسودة ص  – 205ص  2املختصر بشرح العضد حـ  – 366ص 4
  لزم و إال ) جـ(و ) ب(األصل ال لزم ويف لنسخة ا يف   – 7
هذا من أنواع االستدالل وهي الدليل امللقب بالنايف واالستدالل على إنتقاء احلكم بالغاء دليله ، وما يقتصر فيه على   - 8

 ص 4اإلحكام حـ -  412ص  3أنظر التفصيل يف تشنيف املسامع حـ ...) إحدى املقدمتني اعتماد على شهرة أخرى 
ص   2الغيث اهلامع حـ / 137غاية الوصول ص /  3ص  6البحر احمليط حـ /  137ص  3اية السول حـ / 366
  )  344ص  2حاشية البناين حـ  – 401ص  4شرح الكوكب املنري حـ   260
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زاع  إال صورة الن؛ بالكل  2 ]أي [,باجلزئي على الكلي إن كان تاما  1 ستقراءاال : مسألـة
  . ويسمى إحلاق الفرد باألغلب.  فظين,  3ات ئيأي بأكثر اجلز ؛أو ناقصا, ألكثر فقطعي عند ا
النص  5 أو,  والعموم  ,العدم األصلي  4 استصحاب )ب29(/:علماؤناقال :  مـسألة

، وقيل يف الدفع  6إىل ورود املغري وما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا 
: قيل  ,اظاهر غالب: ال يعارضه ظاهر مطلقا ، وقيل  أن بشرط :دون الرفع ، وقيل

ل كون ـواحتم ,فوجد متغريا, ليخرج بول وقع يف ماء كثريذو سبب : وقيل , مطلقا 
, هد ـالعقرب إن , واحلق سقوط األصل , به التغري 7]صواب ليدخل بول وقع[
  حل ـيف م 9 حال األصل حابـستصابحتج ـوال ي.  8ماده إن بعد تواع

---- -----------------------  
. تقراء ناقص اهو نوع من أنواع اإلستدالل ومن األدلة املختلف فيها وهونوعان استقراء تام و : االستقراء – 1
ستقراء الناقص هو إثبات احلكم يف كلي لتبوثه يف أكثر واال. جزئي لثبوته يف الكلي يف هو إثبات احلكم : التام  ستقراءواال

 – 577ص  2أنظر تعريفه وأقوال العلماء يف حجته يف احملصول حـ . ( أن يبني العلة املؤثرة يف احلكم من غري. جزئياته 
البحر  – 759ص  2املنهاج بشرح اإلصفهاين حـ  – 186ص  3اإلهباج حـ  – 448شرح تنقيح الفصول ص 

  ) .419ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 416ص  3تشنيف املسامع حـ  – 10ص  6احمليط حـ 
  .مع تصحيح  أي ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش  – 2
  . اجلزيــات) حـ(يف   -3
وقد جعله الكثري من علماء األصول . وهو الدليل الثاين من األدلة املختلف فيها حسب ترتيب املصنف  :ستصحاباال  - 4

ي إستصحاب العدم األصلي ، إستصحاب وقد أورد املصنف صور اإلستصحاب على مذهب الشافعية وه. يف املرتبة األوىل 
 135أنظر تفصيل ذلك يف اللمع ص ( مقتضى العموم أو النص ، إستصحاب حكم دل النص على ثبوته ودوامه لوجود سببه

ص  4اإلحكام حـ  – 447شرح شرح تنقيح الفصول ص  – 488املسودة ص  – 222ص  1املستصفى حـ  –
 – 143ص  3اإلهباج حـ  – 489ص  4رفع احلاجب حـ  – 755ص  2املنهاج شرح اإلصفهاين حـ  – 367

  ) 323ص  1شرح الكوكب املنري حـ  – 49ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 150ص  2تيسر التحرير حـ 
  و  -عوض أو ) ب(يف النسخة  – 5
حلنابلة وأكثر لقد ذهب إىل كونه حجة املزين والصرييف والغزايل والبيضاوي واختاره اآلمدي وهو مذهب املالكية وا - 6

أنظر املصادر .(ومال إليه بعض احلنفية وذهب مجهور احلنفية إىل أنه ليس حجة ، وجوز بعضهم الترحيح به  الظاهرية
  )1135ص  2الربهان حـ  – 590ص  2اإلحكام البن حزم حـ  – 224ص  2وأصول السرخسي حـ السابقة

  و ال توجد يف نسخ الشروح) ـح(و ) ب(ساقطة يف – 7
نظر تفصيل ذلك يف أ(يف هذه املسألة على أنّ املاء  جنس وتابعه أصحابه إعماال للسبب الظاهر  الشافعيلقد نص   - 8

  )للمصنف 19ص  1كتاب األشباه والنظائر حـ 
  .و الشروح اإلمجاع و ليس األصل ) جـ(و ) ب(يف النسخة  -9



 331

 : ستصحاباال فعرف أنّ . 3 اآلمديو,  سريج 2 بناو , الصرييفو, 1 للمزيناخلالف خالفا 
لثبوته يف الثاين , أما ثبوته يف األول  . لتغيريللفقدان ما يصلح ,  لثبوته يف األول ,ثبوت أمر يف الثاين

 يلكان غري ثابت ، فليقتض؛ لومل يكن الثابت اليوم ثابتا أمس : وقد يقال فيه ,  4]مقلوبف[
  .ثابت    5 أنه فدلّ , كذلك  بأنه اآلن غري ثابت ، وليس, أمس  ستصحابا
وجيب .  8ألصحاوإال فيطالب يف , 7علما ضروريا  6ىن إدعإال يطالب النايف بالدليل :  لةأسـم

  . 10  أقوال يء ؟ أوال جيب ش, قل ثأو األ , وهل جيب باألخف. 9وقد مر , باألقل املقول  األخذ
-----------------------------  

هـ 264ي بن عمرو بن إسحاق املزين أبو إبراهيم املصري صاحب الشافعي املتويف سنة هو إمساعيل بن حي املزين – 1
طبقات  – 79الفقهاء للشريازي ص   نظر ترمجته يف طبقاتأ( .من مصنفاته املختصر ، الترغيب يف العلم ، املنتور 

  ) 213ص   1حـ  الكربى  الشافعية
  ابن ) جـ(و ) ب(بن ويف  أصل النسخة  يف -2
ذهب الغزايل إىل أنه حجه وهو قول مجهور احلنفية وأبو بكر الباقالين والشرياين وابن قدامة ومجهور العلماء و – 3

إستصحاب (وقال املصنف يف رفع احلاجب  ) .182ص  3 3اإلهباج ح – 223ص  1 3نظر املستصفى حأ(واحملقيقني
 واألكثرون ومنهم الغزايل على أنه ليس حجة ،هذا هو حمل اخلالف بني أصحابنا ... اخلالف  حال اإلمجاع يف حمل
ابن  ووالصرييف وابن السريج وابن خريان إىل أنه حجة وهو مذهب داود واختاره املصنف  وذهب املزين وأبو ثور
  . 493ص  4رفع احلاجب حـ ) احلاجب  تبعا لآلمدي

  .مع تصحيحساقطة من املنت مثبتة يف اهلامـش  – 4
  ن ثابت فدل أنه اآل) ب(يف  -5
  .عىإد) حـ(ادعى ويف ) ب(األصل إدعا ويف  النسخةيف   - 6
  .ألن الضروريات ال يذكر عليها دليل بل يثبته عليها وهذا موضع اتفاق اجلميع  – 7
ل الشاشي القفافذهب أكثر العلماء منهم الشريازي و . لقد احتلف العلماء فيما إذا مل يكن العلم ضروريا  – 8

وذهب بعض الشافعية وأهل الظاهر . الصباغ وابن قدامة وزكريا اإلنصاري وهو مذهب مجهور الفقهاءوالصرييف وابن 
 530أنظر التبصرة ص ( إال ابن حزم والشوكاين وغريهم إىل أنه ال جيب مطلقا وقال الشوكاين وهذا مذهب قوي 

اإلحكام  – 559ص  2احملصول حـ  – 232ص   1املستصفى حـ  75ص  1اإلحكام البن حزم حـ  –
  )32ص  6البحر احمليط حـ  - 139وغاية الوصول ص  – 139روضة الناظر ص   294ص  4لآلمدي حـ 

  .يف مبحث اإلمجاع السكوتــي  – 9   
ونسبه ابن اجلزي املالكي يف تقريب )  ألخذ بأخف القولنيا(ستدالل ذهب بعض العلماء إىل أنه من أنواع اال – 10

. وذكر هذه املسألة الرازي والزركشي واألرموي والغزايل مل يرجحوا شيئا( فعية حيث قال إىل الشا 146الوصول ص 
 2التحصيل حـ  – 406ص  2املستصفى حـ  – 31ص  6البحر احمليط حـ  – 576ص  3انظر احملصول حـ (

مل يوجب كما ذهب بعضهم إىل أنّ األخذ بأتقل القولني واجب ومنهم من ). 452شرح تنقيح الفصول ص  330ص 
  = ال معىن هلذا اخلالف يف مثل هذا ألن الدين كله يسر والشريعة مجيعها مسحه سهلة والذي (وقال الشوكاين  األخذ شئ
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,  1متعبدا قبل النبوة بشرع  –صلى اهللا عليه وسلم  –اختلفوا هل كان املصطفى  : مسألة
 , ، وما ثبت أنه شرع أقوال  عيسىو موسىو إبراهيم:  2وقيل نوح ،: فقيل  ,واختلف املثبت 

   )أ30(  / . ة املنعو، وبعد النب 3وتفريعا , تأصيال , الوقف : واملختار 

  واملنافع ,، وبعده الصحيح أنّ أصل املضار التحرمي 4قبل الشرع مر  املضارو املنافعحكم : مسألة

 ---------------------------------  
مما دلت , يكون األخف  مل يعلح أن,ليه هو ما صح دليله ، فإن تعارضت األدلة ويتعني العمل ع, األخذ به   جيب= 

  . 253إرشاد الفحول ص ) عليه أو األشق مرجحا ، بل جيب املصري إىل املرجحات املعتربة
شرع من قبلنا مصدر من مصادر التشريع املختلف فيها ونوع من أنواع اإلستدالل وشرع من قبلنا هو الشرائع  – 1
  .وقد اختلف العلماء فيها على أقوال . ماوية اليت وحدت قبل اإلسالم الس
  ) جـ(و ) ب(قيل ساقطة من  - 2
متعبدا بشرع أحد من األنبياء قبله :  أوال:قبل بعثته هل كان   –صلى اهللا عليه وسلم  –اختلفوا يف النيب  اآلمديقال  – 3

أثبته ، مث اختلف املتبتون فمنهم من نسبه إىل شرع نوح ، ومنهم ؟ فمنهم من نفى ذلك ، كأيب احلسني البصري ومنهم من 
من نسبه إىل شرع إبراهيم ومنهم من نسبه إىل شرع موسى ، ومنهم من نسبه من شرع عيسى ، ومن األصوليني من قضى 

. 376ص  4م حـ اإلحكا) باجلواز وتوقّف يف الوقوع ، كالغزايل والقاضي عبد اجلبار وغريمها من احملققني وهو املختار
متعبد  –صلى اهللا عليه وسلم  –أنه كان ( احلاجب ابنوقال  :ثانيا . وهذا ماذهب إليه املصنف وبه قال إمام احلرمني 

ص  4رفع احلاجب حـ ...) بشرع من قبلنا  األحاجيث متضافرة كان يتعبد  كان يتحنت ، كان يصلي ، كان يطوف 
تاره البيضاوي وزكريا األنصاري وأكثر احلنابلة وابن عبد الشكور والكمال بن وهو قول آخر بأنه كان متعبدا واخ 507
وذهب القاضي الباقالين ومجهور املتكلمني والقاضي عياض ومجهور أهل السنة واملالكية إىل أنه مل يكن متعبدا  : ثالثا اهلمام

بعد املبعث متعبد مبا مل  –لىاهللا عليه وسلم ص –أنه  –أي ابن احلاجب  –املختار عند املصنف ( املصنفوقال .بشئ أصال 
بذلك على معىن أنه موافق ال متابع ، وقال إمام احلرمني والشافعي ميل إىل هذا  –تعاىل  –ينسخ من شرع قبله بإحياء اهللا 

غريه  وذهب األكثرون إىل أنه مل يكن متعبد بشرع. وبين عليه أصال من أصوله يف كتاب األطعمة وتبعه معظم أصحابه 
شرعا ، وهو اختيار القاضي واإلمام الرازي واآلمدي : ذلك مستحيل عقال وقال غريهم : أصال مث افترقوا ، فقالت املعتزلة 

و ما اختاره ابن احلاجب هو قول مالك ومجهور أصحابه ومجهور احلنفية واإلمام . 509ص  4رفع احلاجب حـ ...) 
تيسري -   - 183ص  2مسلم الثبوت حـ  - 139أنظر غاية األصول ص (عية أمحد يف رواية  وأكثر أصحابه وبعض الشاف

 -  377ص  4اإلحكام حـ  – 285التبصرة ص  - 211ص   2اية السول حـ    - 129ص  2التحرير حـ 
التلويح حـ  - 183املسودة ص  - 142روضة الناظر ص -  297شرح تنقيح الفصول ص -  443ص  2التحصيل حـ 

إرشاد الفحول ص  – 337ص  2املعتمد حـ  – 246ص  1املصتصفى حـ  – 509ص  1حـ الربهان   -16ص  2
  . 302ص  2اإلهباج حـ  -321ص   2التقريب حـ   - 239

وال حكم قبل الشرع بل األمر مرقوف إىل وروده أي الشرع عند أهل السنة واجلماعة ألن احلكم (مر يف أول الكتاب  – 4
فثالثها الوقف عن ) بأن مل يدرك فيها يشئا(حكم ، وحكمت املعتزلة العفل فإن مل يقض عن اخلطاب ، فحيث ال خطاب فال 

 315ص  2املعتمد حـ   135ص  1تشنيف املسامع حـ  63 – 62ص  1أنظر شرح احمللي حـ )  احلظر واإلباحة
   ) 124ص  1خمتصر ابن احلاجب بشرح العضد حـ  – 47ص  1احملصول حـ  – 93 ص 1املستصفى حـ 
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إنّ دماءكم { – صلى اهللا عليه وسلم  –إالّ أموالنا لقوله :  2 اإلمام الشيخ، قال  1حلل ا
  . 3 }وأموالكم عليكم حرام

 ، وفسر بدليل ينقدح يف نفس اتهد  الباقونوأنكره  حنيفة أبوقال به ,  4 االستحسان:  لةأمسـ
,  6القياس إىل أقوى ، وال خالف فيه وبعدول عن , 5ن حتقق فمعترب إورد بأنه , تقصر عنه عبارته 

  فإن  حتقق   8- 7  تدَّرإال فقد قام دليلها و , ورد بأنه إن ثبت أا حق , أو عن الدليل إىل العادة 
  

 -------------------------------  
يف املنافع اإلباحة لقوله األصل (هذا األصل هو أول األصول املقبولة يف األدلة املختلف فيها وقال  البيضاويلقد جعل  – 1

ال ضرر وال ( –صلى اهللا عليه وسلم  –ويف املضار التحرمي لقوله ) أحلّ لكم الطيبات) (خلق لكم ما يف األرض(تعاىل 
ص  2احملصول حـ (أنظر أقوال العلماء يف هذا األصل يف  751ص  2املنهاج بشرع األصفهاين حـ ) ضرار يف اإلسالم

ص  1حـ  املرافقات – 127ص  3اية السول حـ  – 177ص  3اإلهباج حـ  99ص  1الربهان حـ – 541
  ).297ص  2الغبت اهلامع حـ  – 167ص  2تيسري التحرير حـ  – 12ص  6حـ  احمليط البحر – 37

ولك أن تقول األموال من مجلة املنافع ، والظاهر أن األصل ( –رمحه اهللا  – تقي الدين السبكيوقال والد املصنف  –2
  . 174ص  3اإلهباج حـ ...)  إن دماءكم واموالكم  –صلى اهللا عليه وسلم  –ها التحرمي لقوله في
ومسلم كتاب احلج 67رقم  49ص  1حـ   –باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  –أخرجه البخاري يف كتاب العلم  – 3
ما : باب  –كتاب الفنت  –والترمذي  2941رقم  - 412ص  -8جـ  -صلى اهللا عليه وسلم  –باب حجة النيب  –

و ابن ماجة كتاب .و قال حديث حسن صحيح  2159رقم 401ص  4حـ  - جاء يف دماؤكم وأموالكم عليكم حرام 
  . 2512رقم    66ص   3باب اخلطبة يوم النحر حـ  –املناسك 

  235ص  2أنظر لسان العرب جـ .(اإلستحسان لغة هو عد الشيء  حسنا أو طلب احلسن  – 4
 – 295ص  2املعتمد حـ (وأنظر تعريفه يف . الحا فقد ورد بعدة تعاريف ذكر املصنف ثالث مقاالت له أما اصط

 – 274ص  1املستصفى حـ  – 204ص  2أصول السرخسي حـ  492التبصرة ص  – 310ص  3التلخيص حـ 
ص  6ـ اإلحكام البن حزم ح – 287إحكام الفصول الباجي  ص  – 319ص  2الوصول إىل علم األصول حـ 

 – 451شرح تنقيح الفصول ص  – 147تقريب الوصول البن جزي  ص  – 290ص  2كشف األسرار حـ  192
  )390ص  4اإلحكام لآلمدي حـ  – 147روضة الناظر ص 

 201ص  3اإلهباج حـ  – 767ص  2انظر املنهاج يشرح اإلصفهاين حـ (هذا التعريف األول لإلستحسان  – 5
  ).88ص  2شرح العضد للمختصر حـ 

  .هذا التعريف الثاين لإلستحسان وال خالف فيه عند العلماء فهو األخذ باألقوى عند التعارض – 6
  . وإال ردت) حـ(و ) ب(أصل النسخة االرادة ويف يف  – 7
وهذا التعريف الثالث لإلستحسان وهو العدول عن حكم الدليل إىل العادة ملصلحة الناس ، والعادة إن كانت يف زمانه  - 8
فهو ثابت بالسنة أو يف زمام من غري إنكار فهو إمجاع ، وإال فمردود و ظهر هبذا أنه ال يتحقق  –صلى اهللا عليه وسلم  –

  ) .304ص  2الغيث اهلامع حـ  – 439ص  3تشنيف املسامع حـ ...) إستحسان خمتلف فيه 
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  التحليف على ؛الشافعي استحسان،أما  1ستحسان خمتلف فيه ، فمن قال به فقد شرع اال
  .   2وحنومها ، فليس منه . املصحف  واخلط عن الكتاب 

:  الشيخ اإلماموقال  .وكذا على غريه . على الصحايب غري حجة وفاقا   3الصحايب قول:  مسألة
فإن ,حجة فوق القياس:وقيل . مبذهبه إن مل يدون   4ويف تقليده قوالن الرتفاع الثقة.إال يف التعبدي
    حجة إن  :  وقيل, العموم قوالن  5صه يويف ختص دونه ،: يان فكدليلني ، وقيل اختلف صحاب

---------------------------------  
وهذا تبعا ) من استحسن فقد شرع(حيث قال  –رمحه اهللا  –هذه عبارة نقلها علماء األصول عن اإلمام الشافعي  – 1

ان املالكية و احلنفية واإلمام أمحد ، وأنكره الشافعية ، وخصص له اإلمام وقد قال مبشروعية االستحس. ستحسان النكاره اال
  .وأنظر املصادر السابقــة  – 270ص  7حـ ) إبطال االستحسان(الشافعي كتابا خاصا يف كتابه األم عنوانه بكتاب 

ه يعلم مما سبق وأنّ وجواب. هذا جواب عن سؤال مقدرو هو أن الشافعي استحسن يف مسائل كثرية ( الزركشيقال  – 2
ستحسان أصال من أصول الشريعة مغاير لسائل اخلالف لفظي راجع إىل معىن التسمية وأن املنكر عند أصحابنا إنما جعل اال

  ...) ستحسان مع موافقة الدليل فال ينكر ستعمال لفظ االاأما . األدلة 
  . 440 – 439ص  3تشنيف املسامع حـ 

وقد اختلف العلماء يف . ستدالل صحايب من األدلة املختلف فيها وقسم من أقسام االأو مذهب ال قول الصحايب – 3
حصلت ( قال :كما يلي   462إىل  455ص  املوانع منعحجته على أقوال كثـرية فصلها املصنف ورتبها يف كتابه 

أنه غري حجة ، ولكن : ثانيا.أنه غري حجة مطلقا ، وال يرجح به وال يقلد  أوال:يف قول الصحايب على إثين عشر قوال 
أنه حجة إال يف التعبدي :رابعا.أنه غري حجة وال يقلد ، ولكن يصلح للترجيح فقط : ثالثايصلح للترجيح والتقليد 

أنه غري حجة إال  : سابعا. غري حجة إال إن انضم إليه قياس التقريب :سادسا.ا خالف القياس ذأنه غري حجة إالّ إ:خامسا
أبا بكر " إالّ أن يكون أحد اخللفاء األربعة :تاسعا.غري حجة إال أن يكون أحد الشيخني أيب بكر وعمر : امناث.إن انتشر 

إال أن يكون أحد اخللفاء الثالثة أبا بكر وعمر وعثمان  وإليه اإلشارة بقولنا وعن : عاشرا" وعمر وعثمان وعليا 
يرجح مبن : إثنا عشر.إال أن يكون أحد األربعة فريجح به فقط  غري حجة وال يرجح به: إحدى عشر) الشافعي إالّ عليا

هذا : ثالثة عشر.ميزه نص من النصوص بفن يف ذلك الفن ، فريجح قول زيد يف الفرائض لشهادة النص  بأنه أفرض 
ء وأنظر تفصيل أقول علما...) بشرط أن ال يعارض ذلك أحد الشيخني ، فإن عارض فاملقدم ما فيه أحد الشيخني 

ص  2أصول السرخسي حـ  – 1358ص  2الربهان حـ  149التبصرة ص (األصول هذا الدليل املختلف فيه يف  
ص  2الوصول إىل علم األصول حـ  - 450وص   98ص  3التلخيص حـ  474ص  1احملصول حـ  – 105
 – 219 شرح تنقيح الفصول ص -  127املسودة ص  -145روضة الناظر ص  – 112ص  2املستصفى حـ  – 370

شرح املنهاج  – 207ص  2اإلهباج حـ   372ص  4اإلحكام لآلمدي حـ  – 513ص  4رفع احلاجب حـ 
شرح الكوكب  -  321ص  1تيسري التحرير حـ  – 120ص  4إعالم املوقعني حـ  -  770ص  2لألصفهاين حـ 

   8 44ص  3تشنيف املسامع حـ  – 377ص  3حـ 
   الثقة مبعرفة مذهبه)  جـ(و ) ب(يف  –4
  .ختصيصه ) حـ(و ) ب(األصل ختصصه ويف النسخةيف  - 5
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 الشيخنيقول : وقيل .  إن انضم إليه قياس التقريب: وقيل . إن خالف القياس : وقيل , 1 ]انتشر[
يف الفرائض   2 زيدا الشافعيأما وفاق  . علياإال  الشافعيوعن  ، األربعة اخللفاء: وقيل . فقط 

  . اال تقليد 3فلدليل 
 5 –تعاىل  –خيص به اهللا , ايقاع شيء يف القلب يثلج له الصدر )ب30( / 4 اإللـهام : مسألة

  .7 الصوفيةخالفا لبعض , لعدم ثقة من ليس معصوما خبواطره ؛ وليس حبجة ,  6ائه يبعض أصف
 ----------------------------------------  

  .ساقطة من املنت متبتة يف اهلامش مع تصحيح  – 1
كاتب الوحي , الفرضي , الصحايب اجلليل ,  هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ين التجار األنصاري :  دزي – 2

و كان أحد , و يكتب أليب بكر و عمر يف خالفتهما , و كان يكتب املراسالت إىل الناس .هـ 54املتوىف سنة 
حابة بالفرائض  روىعن رسول اهللا صلى اهللا قال النووي كان رضي اهللا عنه أعلم الص.الثالثة الذين مجعوا املصحف 

  )  .200ص  1أنظر ترمجته يف ذيب األمساء و اللغات جـ (عليه و سلم اثنان و تسعون  حديثا 
 .أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ...) أفرضكم زيد (الدليل هو قوله صلى اهللا عليه وسلم  – 3
و قيل ما وقع يف القلب من علم  , قى يف الروع بطريق الفيض  هو ما يل: ( عرفه اجلرجاين اصطالحا بقوله  - 4

و الفرق , و هو ليس حبجة عند العلماء إال الصوفيني . وهو يدعو إىل العمل من غري استدالل بآية أو نظر يف حجة 
التعريفات ) ألنه قد يكون بطريق الكسب و قد يكون بطريق التنبيه , بينه وبني اإلعالم أن اإلهلام أخص من اإلعالم 

اإلهلام ما حرك القلب حبلم يدعوك إىل العمل به من غري استدالل به وال (من احلنفية  الدبوسي زيد أبووقال . 25ص 
لألزهر حـ  –كلية الشريعة والقانون  –رسالة دكتوراه  –األسرار يف األصول والفروع يف تقومي األدلة ) نظر يف حجة

ذكره اإلهلام يف هذا الباب مل يفعل أصحابنا ، إمنا ذكره (هذه املسألة  وقال الزركشي معلقا على.  883ص  2
املسودة  -  356ص  2و أنظر تفصيل ذلك يف قواطع األدلة حـ .  456ص  3تشنيف املسامع حـ ...) احلنفية 

رسالة  - اإلهلام و داللته على األحكام  -248إرشاد الفحول ص   - 806 ص 2الغيث اهلامع جـ - 477ص 
  .هـ 1414 -املدينة املنورة   -الباحث عبد ايد بن حسن عبد العزيز  اجلامعة اإلسالمية  - جستري ما
  ) .جـ(و ) ب(ساقطة من  – 5
  .أصفيائــه ) حـ(و ) ب(األصل أصفائه ويف  النسخةيف  – 6
صلى اهللا عليه وسلم  –ذهب بعض اجلربية و بعض الصوفية إىل أنه حجة مبرتلة الوحي املسموع عن رسول اهللا  – 7

وذهب أهل السنة وعلماء األصول إىل أنه ليس حجة ألنه ) ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها(واحتج بقوله تعاىل 
وذهب بعض العلماء من احلنفية إىل أنه خيال ال جيوز العمل به إال عند فقد احلجج كلّها . ال ميكن اظهاره وهو أمر باطين 

  - .455ص 3تشنيف املسامع حـ - 103ص  6البحر احمليط حـ   - 477يف املسودة ص  ظر تفصيلأن. (يف الباب 
اآليات البينات  - 330ص 2شرح الكوكب حـ  356ص  2حاشية البناين حـ  -  452ص  2الغيث اهلامع حـ 

  )247إرشاد الفحول ص  - 215ص  4حـ 
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 , الضرر يزال ,ني ال يرفع بالشك اليق ؛ على أنّ 1مبىن الفقه :  سنيح القاضيقال :  خاتـمة
  . 2األمور مبقاصدها : والعادة حمكمة ، قيل  ,واملشقة جتلب التيسري 

   3 في التعــادل والترجيــح:  الكتاب السادس
   ,فإن توهم التعادل  ، 6، وكذا األمارتني يف نفس األمر على الصحيح  5القاطعني   4 تعادلميتنع 

------------------------- -------------------  
  368ص  2أنظر املعتمد حـ  – 1
األشباه و ) األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها (  :عرف ابن السبكي القاعدة الفقهية بقوله و 

أريد رجوع الفقه و التحقيق عندي أنه إن : (  -بعدما نقل كالم البصري  -وقال يف األشباه والنظائر . 11ص1النظائر جـ
إىل اخلمس تعسف و تكلف وقول جمملي و اخلامسة داخلة يف األوىل و الثانية أيضا بل رجع شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد 

و على هذا واحدة من هذه اخلمس كافية و إن أريد الرجوع ...السالم الفقه كله إىل اعتبار املصاحل و درء املفاسد من مجلتها 
و جعل املصنف يف كتابه األشباه و النظائر الذي يشمل  11ص 1جـ...)على اخلمسني بل على مائتني  بوضوح فإا تربو

الرجوع إىل  الرابعةاملشقة جتلب التيسري و  الثالثةالضرر يزال و  الثانيةاليقني اليرفع بالشك و :  األوىلالقواعد الفقهية القاعدة 
  )54 - 50 -48 -41 -11ص 1أنظر األشباه والنظائر جـ( مث أكمل بقية القواعد .األمور مبقاصدها  اخلامسةالعادة و 

األشباه والنظائر  –وبعدها  11ص  1حـ  –ابن السبكي  –األشباه والنظائر : (أنظر تفصيل الكالم يف هذه القواعد يف  – 2
قواعد األحكام العز بن عبد  - 442ص  4املنري حـ  شرح الكوكب –60بن جنيم ص الاألشباه والنظائر  –37السبوطي ص 
  ) 285ص  4اآليات البينات حـ  – 279ص  2الغيث اهلامع حـ – 462ص  3تشنيف املسامع حـ  –5ص  1السالم حـ

  التراجيح ) ب(يف النسخة  –3
: ن غري جنسه ، ويقال التعدل بالفتح ما عادل الشئ م: هو التساوي والتماثل ، وقال الفراء  :يف اللغة  التعادل  - 4

 – 432ص  11لسان العرب حـ  – 269ص  2أنظر املصباح املنري حـ )  (عادلت بني الشيئني إذا سويت بينهما
هو من الرجحان ومعناه ميالن الشئ إىل جهة يقال رجح امليزان برجح : لغة  الترجيح .13ص  4القاموس احمليط حـ 

  . 219ص  1ملصباح املنري حـ إذا مال حني تتقل كفته  أنظر ا: رجحانا 
بأنه تساوي أدلة ال مزية لبعضها على البعض اآلخر ، وهو مرادف للتعارض عند مجهور املتكلمني :  اصطالحا التعادلوعرف 

  442ص  2أنظر احملصول حـ . (واحلنفية حيث أن األدلة إذا تعارضت ومل يكن لبعضها مزية على البعض اآلخر فهو تعادل 
التوصيح على التنقيح  – 463ص  4اإلحكام حـ  – 249ص  2أصول السرخسي حـ  – 1142ص  2 الربهان حـ

رفع  – 136ص  3تيسري التحرير حـ  – 151ص  3اية السول حـ  – 222ص  3اإلهباج حـ  – 102ص  2حـ 
شرح  475ص  3تشنيف املسامع حـ –141غاية الوصول ص  –608ص  4احلاجب شرح خمتصر ابن احلاجب حـ 

)  273إرشاد الفحول ص  – 369التحرير ص  – 426املنخول ص  – 79واحلدود للباجي ص . 499ص  4الكوكب حـ 
مع تعارضهما مبا يوجب العمل  و عبارة عن اقتران أحد الصاحلني للداللة على املطل(اصطالحا  اآلمديفقد عرفه  الترجيحأما 

  )أنظر تعريفات أخرى للترجيح يف املصادر السابقة. (يبا من هذا قر وعرفه ابن احلاجب.  460ص  4ح )به وإمهال اآلخر
  ) .أنظر املصادر السابقة(وهذا حمل اتفاق واملنع عقال ونقال  – 5
منع التعادل يف نفس األمرين أمارتني الكرخي واإلمام أمحد ومجع من الشافعية منهم الشريازي وابن مسعاين الذي قال أنه  – 6

  = هب اإلمام أمحد وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه ابن عقيل- إنه مذ(ابن النجار مذهب الفقهاء وقال 
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    ؛ والتساقط يف غريها, ات ب، أو التخبري يف الواج 3أو الوقف ,  2أو التساقط, 1فالتخيري
  6شعروإال فما ذكرفيه امل  فاملتأخر قوله،, 5 وإن نقل عن جمتهد قوالن متعاقبان. 4أقوال 

وهو دليل على علّو , عشر مكانا   8ووقع الشافعي يف بضعة . 7 وإال فهو متردد, بترجيحه 
 تهمنها أرجح من موافق حنيفة 11أيب 10خمالف:   حامد أبوالشيخ : قال  مث.  9 ودينا شأنه علما
  دوإن مل يعرف للمجته.14]فالوقف[ 13فإن وقف, الترجيح بالنظر: واألصح, 12الالقفّ وعكس

-----------------------------  
ص  2احملصول حـ . 393ص  2واملستصفى حـ  - 608 ص  4أنظر شرح الكوكب املنري حـ ) الفقهاء عن= 

  . 113ص  6البحر احمليط حـ  – 224ص  3اإلهباج حـ  – 460ص  4اإلحكام حـ  – 434
أنظر . (أيب بكر وأيب علي وأيب هاشم من املعتزلة  نسبه ابن قدامة إىل بعض الشافعية واحلنفية وهو اختبار القاضي – 1

  ) .213ص  3اإلهباج حـ  – 417شرح تنقيح الفصول ص  – 335روضة الناظر ص 
 115ص  6البحر احمليط حـ  – 152ص  3أنظر اية السول حـ (وهو مذهب الكثري من الفقهاء وأهل الظاهر  – 2
  46ص  3تشنيف املسامع حـ  –
ص  2أنظر املستصفى حـ . (ني املتعارضتني وهو قول سليم الرازي وقال به أكثر احلنفية والشافعية الوقف كالبينت – 3

  ) 116ص  6البحر احمليط حـ  – 421سالسل الذهب ص  – 335روضة الناظر ص   393
  )318ص  2 ـالغيث اهلامع ح – 431سالسل الذهب ص  –439ص  2ـ تفصيل يف احملصول حالأنظر  – 4
  .متناقضــان ) جـ(يف  – 5
  . ـرعأش) حـ(يشعر يف ) ب(يف  – 6
 – 1363ص  2الربهان حـ  – 511التبصرة ص  – 310ص  2املعتمد حـ (أنظر تفصيل هذه املسألة يف  - 7

 2شرح العضد للمختصر حـ  – 463ص  4اإلحكام حـ  – 337روضة الناظر ص  – 440ص  2احملصول حـ 
تيسري التحرير حـ  – 216ص  3اإلبـهاج حـ  – 419لفصول ص شرح تنقيح ا – 526املسودة ص  – 339ص 

 3تشنـيف املسـامع حـ  – 121ص  6البـحر احمليط حـ  – 395ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 232ص  4
  ) .480 – 497ص 

  .بعضــه ) جـ (يف   –8
 .رضي اهللا عنه. فعي ليس للشا(أبو حامد املروزي شارح كتاب  اللمع للشريازي حيث قال  القاضيهذه عبارة   - 9

     121ص 2شرح اللمع ج ) إال يف بضعة عشرة موضعا وهو ستة عشرة أو سبعة عشرة وهو دليل على علو شأنه ذلك
انظر ) املخالف أوىل ، فإن اإلمام الشافعي إنما خالفه ال طالعه على دليل يقتضي املخالفة(أبو حامد اإلسفرايين قال  -10

  . 125ص  2الغيث اهلامع حـ 
   أيب حنيفة) ب( ويف , اًألصل أبو  النسخة يف  – 11
  . القفال وهو الصحيح) حـ(و ) ب(النسخة األصل انقفال ويف يف  -12
 – 126ص  2الغيث اهلامع حـ  – 66 – 65ص  1أنظر التفصيل يف هذه املسألة يف اموع للنووي حـ  – 13

  ) .197ص  4اآليات البينات حـ  – 482ص  3تشنيف املسامع حـ 
  .ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش مع تصحيح  – 14
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ال   3 ]واألصح[, فيها على األصح  جفهو قوله املخرَّ, يف نظريها  2لكن  1لة أقول يف املس
   . 6 -5الطرق  4و من معارضة نص آخر للنظري تنشأ , دا بل مقي,   ينسب إليه مطلقا

إال ما رجح :  القاضيوقال . 7بالراجح واجب  والعمل, تقوية أحد الطريقني : رجيح ـالتو
.  9فالتخيري  إن رجح أحدمها بالظن :  البصري )أ31(/وقال . 8إذ ال ترجيح بظن عنده . ظنا

, باألحاد  11وإن نقل املتأخر , 10  ناسخ واملتأخر, لعدم التعارض ؛ وال ترجيح يف القطعيات 
العمل  نّأو  15- 14 ة و الروا, 13]األدلة[بكثرة  الترجيح: واألصح . 12عمل به ألنه دوامه مظنون

  الكتاب وال يقدم ة قابلها كتاب ،ولو سن, من إلغاء أحدمها  16 ولو من وجه أوىل, باملتعارضني 
 ------------------------  

  .مسلــة ) ب(يف  – 1
  .لكـن ) حـ(و ) ب(النسخة األصل  الكن ويف يف  – 2
  . مع تصحيح  اهلامشساقطة من املنت مثبتة يف – 3
  تشاء ) ب(يف النسخة  -4
 - 128ص 2 ـالغيث اهلامع ح - 127ص  6ـ البحر احمليط ح - 141اللمع ص  - 516أنظرالتبصرة ص  – 5

   141غاية الوصول ص 
   الطرق فيها على األصح) ب(يف النسخة  – 6
 4اإلحكام حـ- 444ص  2صول حاحمل -394ص  2املستصفى ح-142ص  2أنظر الربهان ح(وهو مذهب األكثرين - 7

   )76ص  4كشف األسرار ح -420شرح تنقيح الفصول ص  -309املسودة ص  -611ص  4رفع احلاجب ح- 460ص 
ألن األصل املقرر أنه ال جيوز اتباع شيئ من الظنون ... ال جيوز العمل بالترجيح املظنون ( بكر أبو القاضيقال  – 8

  .املصادر السابقة    أنظر ...) ألنه عرضة الغلط واخلطأ 
  269ص   2أنظر املعتمد جـ   - 9

وهذا يف حالة ما إذا علم التاريخ ، يكون املتأخر ناسخا للمتقدم سواء أكان آيتني أو خربين أو أحدمها آية   -10
  .) .أنظر التفصيل يف املصادر السابقة(ر اتخرب متو  واآلخر 

  التـأخــر) ب(يف  –  11
املسألة ذكر األبياري يف شرح الربهان له فيها إحتمالني أحدمها املنع ألنه يؤدي إىل إسقاط  هذه( الزركشيقال  – 12

   274ص  3اإلهباج حـ  – 489ص  3تشنيف املسامع حـ ...)  املتواتر باألحاد وهو ممنوع  قال واألظهر القبول 
  .مع تصحيحساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش  – 13
  الـرواة ) ـح(و ) ب( روات ويف النسخة األصل ال يف – 14
  ىل الترجيح بني أحدإذهب مجهور العلماء إىل جواز الترجيح بكثرة األدلة خالفا للحنفية كما ذهب بعض العلماء  – 15

  املستصفى .127الرسالة ص .116ص  2أنظر التفصيل يف الربهان ح (اخلربين بكثرة الرواة وقال اجلوين هو مذهب الفقهاء 
  145ص  3تيسري التحرير ح  427منع املوانع ص  420شرح تنقيح الفصول ص . 446ص  2حملصول حـ ا.297ص  2ح 
  .أولــي ) حـ(يف  – 16
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وإال رجع إىل  , فإن تعذر وعلم املتأخر فناسخ . 1هما يخالفا لزاعم, ة وال السنة عليه على السن
وأمكن النسخ رجع  جهل التاريخ وإن ,  ر اجلمع والترجيحري إن تعذّيوإن تقارنا فالتخ, غريمها 

  .أعم فكما سبق حدمها أوإن كان ,  ر اجلمع والترجيحوإال ختري إن تعذّ, إىل غريمها 
،  وفطنته, وضبطه, وورعه , 5وحنوه , ولغته ،4وفقه الراوي  ،3يرجح بعلو اإلسناد : 2 لةأمس

  باإلختبار 9ىكونه مزكو ،8عدالته وشهرة,7وعدم بدعته, ويقظته, 6ولو روي املرجوح باللّفظ 
   ومشهوره وصريح التزكية على احلكم بشهادته: قيل ،11، ومعروف النسب10ني أو أكثر مزكّ

  
--------------------------------------  

  ) .أنظر التفصيل املصادر السابقة(وىل من اإلمهال أعمال عمال الدليلني واإلإتتعلق هذه املسألة ب – 1
  .سألة بالترجيح يف األخبار واألحاديث النبوية تتعلق هذه امل – 2
 – 464ص  4اإلحكام حـ  – 453ص  2نظر احملصول حـ أ(هذا مذهب علماء األصول والفقهاء بإتفاق  – 3

مناهج العقول حـ  – 167ص  3اية السول حـ  –وبعدها  405زوائد األصول ص  – 234ص  3اإلهباج حـ 
  ) .649ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 165ص  3
) ألن الفقيه مزية التمييز بني ما جيوز وبني ما ال جيوز خبالف اجلاهل( الزركشيقال . نظر املصادر السابقة أ – 4

  .497ص  3تشنيف املسامع حـ 
إرشاذ الفحول ص  – 466ص  4اإلحكام حـ  – 430املنخول ص  – 395ص  2فى حـ صنظر املستأ – 5

  . 154ص  6البحر احمليط حـ   277
  .نظر املصادر السابقــة أ – 6
  نظر اإلهباج أ(رجح العلماء حبسن اعتقاد الراوي ورواية غري املتبدع أوىل من رواية املبتدع كما جزم به األكثرون  – 7

  ) .235ص  3حـ 
  . 169ص  3اية السول حـ  – 239ص  3اإلهباج حـ  – 464ص  4نظر اإلحكام حـ أ – 8
  .مزكى ) ب(ويف , مزكي )  جـ(أصل النسخة  و يف يف  – 9

       كونه مزكي باإلختبار واملمارسة ، فيقدم على من عرفت عدالته بالتزكية ، ألن اخلرب أضعف( الزركشيقال  – 10
  .500ص  3تشنيف املسامع حـ ) من املعاينة

 اآلمديل وقا.  457ص  2احملصول حـ ) بداية معروف النسب راجحة على رواية جمهولة( الرازيقال  – 11
يرجح مبشهور النسب وكذلك قدم ابن احلاجب مشهور النسب وعلّله اآلمدي بقوله بأن احتزازه عما يوجب نقيض 

واختار املصنف أنه يرجح بالنسب املعروف ال بشهورة النسب ورجح الزركشي ما ذهب . مرتلته املشهورة يكون أكثر
نظر اإلحكام حـ أ) .(ور النسب قد يشاركه ضعيف يف اإلسمواألول األقوى ، ألن من ليس مبشه(إليه املصنف وقال 

ص  6البحر احمليط حـ  – 310ص  2شرح املختصر للعضد حـ  – 239ص  3اإلهباج حـ  – 465ص  4
  ) .501ص  3تشنيف املسامع حـ  – 157
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    ,التعويل على احلفط دون الكتابة  وحفظ املروى ، وذكر السبب و,  1والعمل بروايته 

 ,         3، وكونه من أكابر الصحابة  2ريق روايته ، ومساعه من غري حجاب وظهور ط
,     ومتأخر اإلسالم , 5وحرا  , 4ر أحكام النساء ـيف غي :  وثالثها , لألستاذخالفا  ,ا ركَوذَ
,            وغري ذي امسني,  ري مدلسـوغ , 7ومتحمال بعد التكليف,  6ومتقدمه  )ب31(/:قيل

  ونهـوك , 8ل ـاألص ومل ينكره راوي ،  ظـوراويا باللّف, وصاحب الواقعة ,   ومباشرا

 -------------------------------------  
  نظر املصادر السابقــةأ – 1
 3ـمناهج العقول ح  237ص  3 ـاإلهباج ح – 465ص  4 ـاإلحكام ح – 460 – 458ص  2 ـح لنظر احملصوأ – 2

   611ص  4 ـرفع احلاجب ح – 637ص  4 ـشرح الكوكب املنري ح .160 ص 6 ـالبحر احمليط ح – 166ص 
 إىل أنه ال يرجح بذلك ، وذهب مجهور العلماء إىل أنه مادام أكثر صحبة فيقدم ، وهلذا قدم خرب أمحد اإلمامذهب  – 3

 ل رواية الصديق من غريف الرواة ويقبحيلّ –رضي اهللا عنه  –يف صحة صوم اجلنب على رواية أيب هريرة وكان علي  عائشة
  )  307املسودة ص  - 464ص  4نظر اإلحكام حـ أ.)حتليف

اعلم أننا ال ننكر تفاوتا ( الطربي الكياإنه ظاهر املذهب وقال :  السمعاين ابنوقال . ال يرجح بالذكورة :  األستاذقال  - 4
إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء ومل : د بني الذكور واإلناث يف جودة الفهم وقوة احلفظ ،ومع هذا كلّه مل يقل أح

وذهب بعضهم إىل أنه إذا كان املروي متعلق بأحكام النساء ) . نرى أحدا من متقدمني ذكره مع استقصائهم وجوه الترجيح
: سألة يف نظر تفصيل هذه املأ(فيقدمن على غريهن وإن كان قدم يف أحكام غريهن قدم نسبه الزركشي إىل األستاذ والسهيلي 

  ) 277إرشاد الفحول ص  – 325ص  2الغيث اهلامع حـ  –159ص  6البحر احمليط حـ  - 178ص  2قواطع األدلة ح
  قبله  كالذي. وهذا القول ضعيف . 179ص  2ـقواطع األدلة ح) واحلرية ال تأثري هلا يف قوة الظن( قال ابن السمعاين – 5
األوىل أن (أنه ال نقدم هبذا وذهب الطويف إىل أما سواء ، وفصل الرازي يف هذا  يف هذه املسألة خالف فذهب احلنفية إىل – 6

املتقدم إذا كان موجودا مع املتأخر ، مل ميتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية املتأخر ، وأما إذا علمنا أنه : يفصل ، فيقال 
تقدم ، متقدم على رواية املتأخر فهاهنا حنكم بالرجحان ، ألن النادر مات املتقدم قبل إسالم املتأخر أو علمنا أن أكثر رؤيات امل

بأن كل واحد منهما اختص بصفة ، فمتقدم اإلسالم اختص بأصالته يف اإلسالم ، ومتأخره (وقال ابن النجار ) . يلحق بالغالب
إىل تقدمي رواية متقدم اإلسالم ألا وذهب اآلمدي وابن احلاجب واهلندي ) اختص بأنه ال يروي إال آخر األمرين فكانا سواء

الطويف ص  -البلبل  -461ص  2 ـاحملصول ح .190ص  2نظر قواطع األدلة ح أ( .تعترب قوة الظن لزيادة أصالته يف اإلسالم 
املختصر بشرح  .240ص 3 ـاإلهباج ح .423شرح تنقيح الفصول ص .311املسودة ص .1040ص  3العدة ح .188

  ) 164ص  3ـتيسري التحرير ح .180ص  3 ـاية السول ح .624ص  4 ـع احلاجب حرف.310ص  2 ـالعضد ح
 هذه املسألة تتعلق برواية الصيب قبل بلوغه وبعده ، أو من روى وهو صيب ومبن روى وهو بالغ فتقدم رواية البالغ  – 7
  )274ص  3 ـاإلهباج ح – 423شرح تنقيح الفصول ص  – 457ص  2 ـنظر  احملصول حأ(أضبط   ألنه
 نظروأ 241ص  3اإلهباج حـ ) ومل أظفر حبديثني متعارضني أحدمها مروي باللفظ واآلخر باملعىن فأمثل( املصنفقال  – 8

 – 325ص  2الغيث اهلامع حـ  – 512ص  3تشنيف املسامع حـ  – 458ص  2احملصول حـ  تفصيل ذلك يف 
  ) .101ص  4اآليات البينات حـ 
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  6د الفصاحة على األصح ئزا 5 والفصيح ، ال,  4فالتقرير,  3- 2  الفعلف, والقول .  1يف الصحيحني
صلى  –واملشعر بعلو شأن الرسول ,  10واملدين ,  9- 8 ريش، والوارد بلغة ق 7شتمل على زيادة ملوا

 –اهللا عليه وسلم
,  ة على احلكمواملتقدم فيه ذكر العلّ,  12ة واملذكور فيه احلكم مع العلّ,  11

  ؛ بب مطلقا على ذي الس وما كان عموما,  15تأكيد  وأ ما فيه ديد 14و,  13 لنقشواينا وعكس
-----------------------------  

العبارة ابتداء من املرجوح بالللفظ يف املسألة السابقة إىل  الصحيحني كلها ساقطة من تشنيف املسامع و أثبتها احملقق   – 1
  ) 497ص 3املسامع جـ  أنظر تشنيف.(من جمموع املتون 

  .فالفعـل  ) جـ(و )ب (أصل النسخة بالفعل ويف يف  – 2
وإن كان (وقال اآلمدي . وهذا رأي اجلمهور –صلى اهللا عليه وسلم - هذه الترجيحات حبسب املنت فالقول مقدم على فعله  – 3

وقال ابن حزم أما سواء . 476ص  4ام حـ اإلحك) أحدمها قوال وفعال واآلخر قول القول والفعل أوىل ألنه أقوى يف البيان
  .656ص  4ـشرح الكوكب املنري ح ).لكنه مل ينسبه إىل أحد ) وقيل والفعل أوىل(وقال ابن النجار . 36ص  2اإلحكام ح

فواتح  656ص  4 ـشرح الكوكب املنري ح 143نظر غاية الوصول ص أ(إن تعارض فعل وتقرير قدم الفعل  – 4
  ) .375ص  2شرح احمللي حـ  – 202ص  2الرمحوت حـ 

  .ال زايــد ) ـح(و ) ب(يف  – 5
 2شرح املنهاج حـ ) باللفظ ، فريجح الفصيح على األفصح(فقال البيضاوي . وخالف يف ذلك البيضاوي والرازي  – 6

ن ترجيح األفصح على الفصيح ، وهو ضعيف ، ألن الفصيح ال جيب أن يكون يف كل كالمه أ(وقال الرازي . 803ص 
  . 461ص  2احملصول حـ ) يكون كذلك

عليه الصالة والسالم  –أن يكون أحدمها مشتمال على زيادة مل يتعرض اآلخر هلا كرواية من روى أنه ( اآلمديقال  – 7
  .476ص  4اإلحكام حـ ...) كبر يف صالة العيد سبعا ، فإنها مقدمة على من روى أربعا الشتماله على زيادة  –
  . 516ص  3تشنيف املسامع حـ  – 293ص  2الغيث اهلامع حـ  – 376ص  2احمللي حـ  نظر شرحأ – 8
  . يف اهلامش) الواردة بلغه قريش(شي لفظه ، وأثبت العبارة روالق) ب(يف منت النسخة  – 9

  . السابقة  املصــادر أنظر – 10
  . 243ص  3احملصول حـ  – 460ص  2نظر احملصول حـ أ – 11
 2شرح املنهاج حـ  – 476ص  4اإلحكام حـ  – 1195ص  2هذه املسألة يف الربهان حـ نظر تفصيل أ – 12
   206ص  2حـ  تفواتح الرمحو – 167ص  6البحر احمليط حـ  – 427ص  3اإلهباج حـ  - 807ص
ء بالعلية من ينسبه أن يكون تقدم العلة على احلكم أقوى ويف اإلنتما(يف كالمه على اإلهباء  الرازيذكر هذه املسألة  – 13

قائل   الرازيعلى اإلمام  النقشواينواعترض   315ص  2الثاين ألن الطرد واجب يف العلل دون العكس ، احملصول حـ 
 – 168ص  6البحر احمليط حـ .  50ص  3اإلهباج حـ ...) فكان اإلشعار بالعلية على عكس ما قاله اإلمام (... 
   517ص  3تشنيف املسامع حـ ) نا بل هو من زيادات املصنفوهذا مل يذكره األصوليون ه( الزركشيوقال 
  . أو) ـح(و ) ب(يف  – 14
الغيث اهلامع (نظر تفصيل مسألة  ما فيه ديد على ما ال يكون كذلك  ومسألة ما داللته مؤكدة على ما ليس كذلك يف أ –15

   ). 145ص  4يات البينات حـ اآل – 375ص  2شرح احمللي حـ  – 518ص  3تشنيف املسامع حـ  – 332ص  2حـ 
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واجلمع ,  وهي على الباقي  ,األصح يف   3كرة املنفية نعلى ال 2يم الشرطاوالع , 1 بإال يف السب
 املوم: ، قالوا  5-4  ]العهد[الحتمال ؛ ف على اجلنس املعر والكل " من"، و "ما"املعرف على 

ويرجحان على ,  7اء مياإلشارة واإل قتضاء علىواال, ، واألقل ختصيصا  6عكسه  عنديو, خيص 
  والناقل عن األصل عند .  10 -  9 عكسه: ، وقيل  8مخالفة ـعلى ال موافقةـوال ,مفهومني ـال

  ،  12 إال يف الطالق والعتاق : ورابعها  سواء ، : وثالثها ,  مثبت على النايفـ، وال 11اجلمهور 
---------------------- -------------  

  114التبصرة ص : انظر التفصيل يف (ذه مسألة صورة متعددة إذا ورد العام على سبب خاص وعارضه عام مطلق يف ه – 1
ص  1الوصول يف علم األصول ح –114ص  2فى حصاملست – 272ص  1ح أصول السرخسي – 372ص  1الربهان ح

   199ص  2اإلهباج ح - 216شرح تنقيح الفصول ص  –110ص  2املختصر بشرح العضد ح – 448ص 2احملصول ح –227
  .الشرطـي ) ـح(و ) ب(األصل الشرط  النسخةيف  – 2
  .يف األصح ، ويف الشروح على األصح ) ـح(و ) ب(يف  – 3
  . مع تصحيح ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش – 4
  وبعدها  144ص  غاية الوصول – 297ص  2والغيث اهلامع ح – 521ص  3نظر املصادر السابقة وتشنيف املسامع ح أ – 5
قال ألن اخلصوص راجح من حيث كونه خاصا : سبقه إليه اهلندي قمال إىل العكس (وهذا اإلحتمال :  الزركشيقال – 6

تشنيف املسامع ) بالنسبة إىل ذلك العام الذي مل يدخله التخصيص واخلاص أوىل من العام فكان ما دخله التخصيص أوىل
  . 298ص  2الغيث اهلامع حـ وكذلك قال العراقي يف .  523ص  3ح
  .اإلميــاء ) ح(و ) ب(النسخة األصل االماء ويف يف  – 7
 – 191ص  2املستصفى حـ  – 499ص  1الربهان حـ  – 218التبصرة ص (أنظر تفصيل هذه املسألة يف  – 8

 التمهيد لألسنوي – 357املسودة ص  – 272شرح تنقيح الفصول ص  – 173ص  2شرح العضد للمختصر حـ 
  ) .625ص  4رفع احلاجب حـ  – 412زوائد األصول ص  – 245ص 

اية  – 473ص  4أنظر اإلحكام حـ . (ألن قائدته تأسيسه خبالف مفهوم املوافقة فإنه للتأكيد  اهلندياختاره  – 9
  . 169ص  6البحر احمليط حـ  – 180ص  3السول حـ 

  . اخلرب مدلولار املنت ، بدأ يتكلم عن املرجحات باعتبار من الكالم عن املرجحات باعتب املصنفبعدما انتهى  – 10
والقاضي أبو بكر وأبو  وذهب.كون أحدمها مقرر حلكم األصل واآلخر ناقل ، فاجلمهور على أنه جيب ترجيح الناقل –11

ص  2احملصول ح أنظر (وذهب البيضاوي والرازي إىل تقدمي املقرر حلكم األصل على الناقل . احلسني البصري إىل أا سواء
  )314املسودة ص  144الوصول ص  – 483التبصرة ص -178ص  3اية السول ح  – 249ص  3اإلهباج حـ  – 464

إىل ترجيح املثبت على النايف لزيادة عمله ، وذهب قوم إىل تقدمي النايف على املثبت ، وقال القاضي  الفقهاء مجهورذهب  – 12
. 1200ص  2أنظر الربهان حـ ) كان معه زيادة علم ، فالنايف يعتضد باألصل فتعارضا يساويا ألن املثبت إن: عبد اجلبار 

. 144ص  3تيسري التحرير حـ  – 474ص  4اإلحكام حـ  – 466ص  2احملصول حـ  – 302ص  2املعتمد حـ 
 النفي األصلي ،وقال وقد بأن الغري املوجب للطالق والعتاق راجح على املزيل هلما ملوافقته : إىل القول  احلاجب ابنوذهب 

  ).315ص  2شرح املختصر للعضد حـ .  627ص  4أنظر رفع احلاجب حـ  ) .يعكس فيقدم النايف للطالق والعتق
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واخلرب على األمر والنهي ، وخرب احلظر على ,  3على اإلباحة  و األمر , 2األمر 1 علىوالنهي 
يف  والندب على املباح ,  7على الندب والكراهة , 6، والوجوب  5- 4 سواء: اإلباحة، وثالثها 

. 11األصح  يف 10فييوالوضعي على التكل, ،واملعقول معناه  9 لقوميف احلد خالفا ناو. 8األصح 
  أو األكثر ,أو أهل املدينة,  )أ32(/  أو صحابيا,  وكذا مرسال,  13 - 12 ]آخر[ واملوافق دليال 

  
 --------------------------  

  ويف النسخة األصل عن ,  على) ـح(و ) ب(يف  – 1
فريجح النهي على األمر ألن النهي لدفع املعتمد واألمر جللب املصلحة  ( املصنفقال , احملققنيوهو قول الكثري من  – 2

  . 623ص  4رفع احلاجب حـ ...) واالهتـمام بدفع املفسدة أشد ، واألمر على اإلباحة على الصحيح لإلحتياط 
اإلباحة ألنه أحوط ، وألن فيه حل كالم الشرع على احلكم التكليفي  فإن املباح ال تكليف فيه  ورجح  يرجح األمر على – 3

وهو قول اآلمدي وابن محدان ) اهلندي اإلباحة وترجيح املبيح فيه تأويل األمر بصرفه عن ظاهره والتأويل أوىل من التعطيل
  ) 528ص  3تشنيف حال – 295ص  2الغيث اهلامع ح  –624ص  4رفع احلاجب ح – 475ص  4أنظر اإلحكام ح(احلنبلي 

يقدم خرب احلظر على اإلباحة لإلحتياط وهو قول اجلمهور وذهب القاضي عبد الوهاب إىل أنه يقدم خرب اإلباحة على  - 4
  468ص  2احملصول حـ  – 302ص  2أنظر املعتمد حـ . (احلظر ورجح الغزايل وأبو هاشم وعيسى بن أبان الشاوي 

شرح رفع  – 178ص  3اية السول حـ  – 418شرح تنقيح الفصول ص  – 312املسودة ص  – 350روضة الناظر ص 
  ) 660ص  4شرح الكوكب املنري ح   170ص  6البحر احمليط ح  – 398ص  2املستصفى ح  – 625ص  4احلاجب ح 

  .سـوآ ) حـ(النسخة يف  - 5
  .لوجوب وهو األصح ا) حـ(و ) ب(النسخة األصل الواجوب ويف يف  -6
  ) .انظر املصادر السابقة(هذا قول اجلمهور  - 7
انظر الغيث اهلامع (اإلباحة  يهذا على منوال القاعدة السابقة يقدم الندب على اإلباحة فالندب أوىل ، ورجح اهلند - 8

  ).153ص  4اآليات البينات حـ  – 529ص  3تشنيف السمامع حـ  – 298ص  2حـ 
على املوجب له ألن احلدود تدرأ بالشيهات وهو قول اجلمهور وذهب بعضهم إىل أما سواء  يقدم قاضي احلد - 9

  1044ص  2العدة ح  – 485أنظر التبصرة ص . (ورجـح ذلك الغزايل والشريازي والقاضي أيب يعلى وابن قدامة 
  302ص  2ع ح الغيث اهلام – 530ص  3تشنيف املسامع ح . 350روضة الناظر ص . 398ص  2املستصفى ح 

  .التكليفي وهو األصح ) حـ(و ) ب(النسخة األصل التكلفي ويف يف  -10
حكي اهلندي أن احلكم التكليفي مقدم على الوضعي ألنه املقصود بالذات وألنه األكثر من األحكام فكان أوىل  أنظر  -11

  ) 175ص  6حر احمليط حـ الب – 180ص  3اية السول حـ– 315ص  2شرح للعضد حـ – 477ص  4اإلحكام حـ 
  .ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش مع تصحيح – 12
موافق للدليل : مسائل ترجيح بإعتبار مدلول اخلرب انتقل إىل الترجيح اخلرب بأمور خارجية منها من  بعد ما انتهى – 13

  . اآلخر من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس بقدم على غري املوافق 
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،  3يف الفرائض  زيدك, ص زه  النإن كان حيث مي 2وثالثها يف موافق الصحايب . 1ح يف األص
,   يف احلالل واحلرام  5 معاذإال أن خيالفهما :  ، وقيل 4  مطلقا الشيخنيإن كان أحد  : ورابعها

,    فعلي,  معاذاف،  8يف الفرائض  زيدوموافق :  الشافعيقال  . 7 وحنومها 6يف الفرائض  زيدأو 
  وإمجاع الصحابة على غريهم , واإلمجاع على النص . 10 فعلي,  9يف األحكام غري الفرائض  ومعاذ

.  خبالف على غريمها, واملنقرض عصره ، وما مل يسبق , وإمجاع الكل على ما خالف فيه العوام 
  والسنة ، تابواألصح تساوي املتواترين من الك . 13- 12سواء  : وقيل  11املسبوق  أقوى :  وقيل 

 --------------------------- -------------  
وقال الزركشي . وهذا قول غالبية العلماء ومنع الغزايل الترجيح خبرب وافقه األكثر ، ألنه ال حجة يف قول األكثر  - 1
ن باب تقدمي الدليل والتحقيق إن مل يكن يف مقابلة األكثر ، إال شذوذ رجح به ألنه إمجاع على أحد القولني ، بل هو م(

  ) 178ص  6البحر احمليط حـ   -397ص  2املستصفى حـ  أنظر . (على ما ليس بدليل إن قلنا حبجته 
أنه ال يرجح به بناء على  : الثاين .أنه يرجح به  : األول: إذا عضد خرب مبذهب الصحايب اختلف العلماء على أقوال   - 2

شهد ي ملله الشرع مبزية املدرك يف ذلك الفن أم ال ، فإن  ذن الصحايب ممن شهالتفصيل ، فإن كا:  الثالث.عدم حجيته 
 3تشنيف املسامع حـ- 1282ص  2أنظر الربهان حـ  (.الشرع كان قوله كقول  غريه من األئمة وإن شهد له رجح 

  ) 165ص  4اآليات البينات حـ  – 305ص  2الغيث اهلامع حـ  – 145الوصول ص  غاية.  534ص
  ) .1283ص  2أنظر الربهان حـ ( الشافعيإىل اإلمام  احلرمني إمامسب هذا القول ن – 3
رضي اهللا  –فريجح مبوافقة أحد الشيخني أبو بكر وعمر ,  صحايب قول عضده ربخب الترجيحيف مسألة  رابعهذا القول  – 4

  . 146ة الوصول ص غاي – 535ص  3تشنيف املسامع حـ  – 305ص  2أنظـر الغـيث الـهامع حـ ( -عنهما  
بن عمر بن أوس ، أبو عبد الرمحان األنصاري اخلزرجي املقدم يف علم احلالل واحلرام له فضائل كثرية وهو  جبل بن معاذ – 5

  ) 406ص  3اإلصابة ح  –1403ص  3أنظر ترمجته يف االستيعاب ح(هـ  17من الصحابة األجالء كانت وفاته بالشام سنة 
  . فرائـض) جـ(ض و يف  فراي) ب(و ) أ( يف  – 6
يرجح بعمل الشيخني إال أن خيالفهما معاذ يف احلالل واحلرام وزيد يف الفرائض ألنه تبت باحلديث أنه صلى اهللا عليه  – 7

 – 1869ص  2نظر الربهان حـ أ.(أخرجه ) أفرضكم زيد وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ وأقضاكم علي(وسلم قال 
فواتح  – 201ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 312ص  2ختصر بشرح العضد حـ امل – 392ص  2املستصفى ح 
  ) 167ص  4اآليات البينات ح  – 535ص  3تشنيف املسامع ح  – 303ص  2الغيث اهلامع ح  – 191ص  2الرمحوت ح 

  .فرائــض ) جـ(فرايض و يف ) ب (و ) أ(   يف النسخة – 8
  . فرائــض) ب(النسخة يف  – 10
نظر أ. (وهناك تقدمي آخر وهو الترجيح باخلرب املرافق ملا عمل به اخللفاء األربعة .  1869ص  2الربهان حـ أنظر  – 11
فواتح  – 509ص  4اية السول حـ  – 314املسودة ص  – 210الروضة ص  – 1050ص  3حـ  العدة

  ) .655ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 209ص  2الرمحوت حـ 
و قيل (و العبارة .ساقطة من املنت ومثبت جزء منها يف اهلامش ) واملسبوق أوىل أو أقوى ، وقيل سواء(العبارة ) ح(أوىل ، يف ) ب(يف  -12

  =539ص 3ـو تشنيف املسامع  ج -  857ص  3الغيث اهلامع  جـ  أنظر)املسبوق أوىل و قيل سواء ساقطة من الشروح 
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, األصل   ويرجح القياس بقوة دليل حكم. 3- 2 }ن للْنّاسِـِّلتبي{ 1وثالثها تقدم السنة لقوله
,  5األغلب  أو الظن , ة والقطع بالعلّ .4أي فرعه من جنس أصله  ؛وكونه على سنن القياس 

,  8على حكمية  7وذاتية  6ال :  وذات أصلني على ذات أصل ، وقيل, وكون مسلكها أقوى 
  10عكسه : يل ـوق, أوصافا أقلّوكوا , ألن احلكم باحلكم أشبه  ؛ 9 معاينـالسوعكس 

  واملوافقة أصلها واملتفق على تعليل,  12امة األصل ـوع,  11مقتضية احتياطا يف الفرض ـوال
-------------------------------------  

نظر التفصيل يف الربهان حـ أ. (تناول هذه املسائل ترجيح بعض اإلمجاعات على بعض حبسب قوة اإلمجاع ت  -13=
 – 536ص  3 ـتشنيف املسامع ح – 309ص  2 ـالغيث اهلامع ح – 392ص  2 ـفى حصاملست  1869 ص 2

  ) .191ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 601ص  4 ـشرح الكوكب املنري ح
  . - تعاىل –لقوله ) ب(يف  – 1
  . )حـ(و) ب(ساقطة من ) للناس( – 2
  .النحـل سورة  44اآلية ) لتبين للناس ما نزل إليهم(اآلية  – 3

إذا تعارض متواترين من كتاب أوسنة فاالصح تساويهما ألنّ الكل من عند اهللا ، وقول آخر يقدم الكتاب  ( اجلويينوقال 
، وليس اخلالف يف السنة املفسرة وإمنا اخلالف يف السنة ) لتبين للناس ما نزل إليهم(وقول ثالث تقدم السنة لآلية 

  . 1185ص  2حـ  أنظر الربهان...) املعارضة 
هذه املسائل تتعلق بالترجيح يف األقيسة ويقع الترجيح يف أصل القياس وفرعه والعلة وخارج عن ذلك ، وقد فصل  – 4

ص  2 ـاحملصول ح – 399ص  2 ـاملستصفى ح – 458ص  2 ـاملعتمد ح: نظر أ: يف ذلك علماء األصول 
 – 317ص  2 ـاملختصر بشرح العضد ح – 637ص  4 ـرفع احلاجب ح – 487ص  4 ـاإلحكام ح – 483

ص  4 ـشرح الكوكب ح – 90ص  4 ـتيسر التحرير ح – 420زوائد األصول ص   261ص  3 ـاإلهباج ح
  )  539 ص  3 ـتشنيف حال – 283إرشاد الفحول ص  – 713

  .488ص  4اإلحكام حـ  – 400ص  2املستصفى حـ  – 135أنظر اللمع ص (وهذا حمل اتفاق  – 5
  ) .402ص  2أنظر املستصفى حـ (هب بعض الشافعية إىل أما سواء وذ – 6
   305ص  2حـ ) هي ما كانت صفة للمحل  ووصفا قائما بالذات كاإلسكار والطعم الذاتية العلة(جاء يف نشر البنود - 7
  .305ص  2لبنود ح نشر ا أنظر) هي الوصف الذي تبت تعلقه باحملل شرعا ، كالطهارة واحلل واحلرمة:  والعلة احلكمية–8
  . 365ص  2أنظر قواطع األدلة حـ (إىل ترجيح احلكمية على الذاتية  السمعاين ابنذهب  – 9

أنظر التبـصرة ص (ال يؤخذ الترجيح من هذا املأخذ : وقال الغزايل . وذهب بعض الشافعية إىل أما سواء  – 10
شرح تنقيح  – 265ص  2حـ  أصول السرخسي – 402ص  2املستصفى حـ  – 446املنخول ص  489

  .  725ص  4شرح الكوكب املنري حـ   426الفصول ص 
وإمنا ذكره ابن السمعاين ) بالفاء(وهذا ذكره ابن السمعاين يف القواطع وخبط املصنف الفرض (قال الزركشي  – 11

  . 543ص  3تشنيف املسامع حـ ) بالغني املعجمة(الغرض 
   735ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 306ص  2الغيث اهلامع حـ  – 385ص  2أنظر شرح احمللي حـ – 12



 346

 ت، وما ثبت 3ز علّتان وواملوافقة علّة أخرى إن ج: قيل ,  2واحد أصل  1 ]على موافقة[األصول 
, فالدوران , فالشبه , فاملناسبة , فالسرب, فاإلمباء , الظنني ف, القطعني 4ص النف, علّته باإلمجاع 

وغري ( ,املعىن على الداللة  )ب32(/وقياس,  6الدوران فاملناسب:  وقيل،  5 اإلمجاعص فالن:  وقيل
, فالعريف  فالشرعي الوجودي , والوصف احلقيقي ,  8األستاذوعكس , ل بن قُإ 7املركب عليه 

فقط  مث املطردة , واملطردة املنعكسة , والباعثة على األمارة ,  11-10فاملركب ,  9لبسيط افالعدمي 
  ويف األكثر فروعا.  12سواء :   ثالثهاوالقاصرة أقوال ، , ية ويف املتعد,  على املنعكسة فقط

  
  -----------------------------------  
  .مع تصحيح ساقطة من املنت متبثة يف اهلامش ) على املوافقة( – 1
  . و الشروح )حـ(و ) ب( النسخة األصل ال يوجد أصل ويوجد يف  يف – 2
إن انضمام علة إىل علة أخرى يوجب رجحان تلك العلة أي إذا جوزنا (حيث قال  السمعاين ابنهذا اخلالف ذكره  – 3

   544ص  3 ـتشنيف املسامع ح -ص   2 ـقواطع األدلة ح...) التعليل بعلتني ، واألصح أا ال تترجح بذلك 
  . فالنــص) حـ(و ) ب( النسخة األصل بالنص ويف يف – 4
..) وميكن أن يقدم النص على اإلمجاع ألن اإلمجاع فرع عن النص يتوقف ثبوته على األدلة القطعية (لرازي قال ا – 5

  . 482ص  2أنظر احملصول حـ 
  . 547ص  3تشنيف املسامع حـ ) وهذا ضعيف(قال الزركشي ( – 6
 وقال إمام احلرمني وهو: ول وذهب األستاذ إىل عكس هذا الق. أي يقدم غري املركب على املركب لإلختالف فيه  – 7
  ) 399املسودة ص . 308ص  2الوصول إىل علم األصول حـ . 1108ص  2انظر الربهان ح .(أكرب املركني  من
  . مع تصحيح مثبتة يف اهلامش) حـ(ساقطة الشروح و من منت ) وغري املركب عليه ، وعكس األستاذ(عبارة  – 8
  . البسيــط) حـ(و ) ب(النسخة األصل فالبسيط ويف يف  – 9

) الساقطة من منت هذه النسخة واملثبتة يف اهلامش( توجد العبارة السابقة) حـ(بعد هذه الكلمة يف النسخة  – 10
  . )ب(و ) أ(وهذا سابق يف النسخة ) وغري املركب عليه إن قيل وعكس األستاذ(وهي 
، وذهب بعضهم إىل ترجيح املركبة وقال  يالبيضاوالترجيح بالبسيط على املركب هو قول اجلدلني واختاره  – 11

قدم بعضهم البسيطة على ( اجلويينوقال ) ولعله الصحيح(حيث قال  الباقالينآخرون مها سواء وهو ما رجحه القاضي 
 1286ص  2الربهان حـ  – 329ص  3أنظر التلخيص حـ ) املركبة ، لكثرة فروعها ولعلة اإلجتهاد فيها وهذا باطل

  183ص  3اية السول حـ  – 255ص  3اإلهباج حـ  –
العلة القاصرة على  اإلسفرابيين إسحاق أبوالعلماء العلة املتعدية على القاصرة ، ورجح األستاذ  مجهوررجح  – 12

 403ص  2أنظر التفصيل يف املستصفى حـ (  السمعاين ابنإىل أنه ال يرجح هبما ، واختاره   الباقاليناملتعدية ، وذهب 
شرح تنقيح  – 644ص  4رفع احلاجب حـ  – 265ص  2أصول السرخسي حـ  – 486ص  2ـ احملصول ح –

ص  3تشنيف املسامع حـ   – 310ص  2الغيث اهلامع حـ  – 182ص  6البحر احمليط حـ   426الفصول ص 
  ) .305ص  2نشر البنود حـ  – 723ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 281اد الفحول ص ـإرش – 550
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 ريحصوال,  4العرضيعلى   3والذايت, من احلدود السمعية على األخفى 2عرف واأل . 1قوالن
,  ال تنحصر واملرجحات. طريق اكتسابه وموافقة نقل السمع واللغة ، ورجحان, واألعم 5

  . 6وسبق كثري فلم نعده , ن ومثارها غلبة الظّ

  فـي اإلجـتـهـاد : الكـتـاب الـسـابـع 
  وهو البالغ , الفقيه   : واتهد .9لفقيه الوسع يف حتصيل ظن حبكم استفراغ ا 8 - 7  : االجتهاد

------------------------- ----------  
مجيعا من يرجح العلة املتعدية ، إذا تعارضت علتان فروع إحدامها أكثر من فروع األخرى ومها ( اجلويينقال  – 1

  . 1272ص  2ان حـ الربه) متعديتان فكثرة الفروع منهما مقدمة على األخرى 
يف الترجيحات (وقد عقد هلا اآلمدي بابا كامال مساه . هذا نوع آخر من أنواع الترجيح ويشمل الترجيح يف احلدود  – 2

يف الترجيح يف احلدود (وعقد له األسنوي يف زوائد األصول بابا مساه ) الواقعة بني احلدود املوصلة إىل املعاين املفردة التصويرية
/  319ص  2شرح املختصر ح / 500ص  4اإلحـكام لآلمـدي ح (أنظر تفصيل هذا النوع من الترجيح يف ) .املسعية

تشنيف  – 747ص  4شرح الكوكـب الـمنري حـ  – 425زوائد األصول ص  – 646ص  4رفع احلاجب ح 
   297ص  2شرح احمللي حـ  – 310ص  2الغيث اهلامع حـ  – 552ص  3املسامع حـ 

وهو كل وصف يـدخل يف ماهية الشيء وحقيقته دخوال شال يتحور فهم معناه بدون فهمه كاللونية  : الذايت – 3
  ) .112التعريفات ص  – 13ص  1أنظر املستصفى حـ ... (للسواد 

هو املوجود الذي حيتاج يف وجوده إىل حمل يقوم به ، والعرض ما ليس من ضرورته أن يالزم ، وال ميتنع :  العرضي – 4
... ) ه عن الشئ وهو إما سريع الزوال كحمرة اخلجل ، وصفرة الوجل ، وإما بطئ الزوال كصفرة الذهب أنفكاك

  .153التعريفات ص  – 14ص  1أنظر املستصفى حـ 
  .  الصريح) حـ(و ) ب(أصل النسخة طريح ويف يف  – 5
ملفهوم ، وإىل تقدمي الشرعي مث يشري إىل تقدمي بعض أنواع املفاهيم على بعض ، وسبق يف حبث ا(قال الزركشي  –6

العريف مث   اللغوي وسبق يف حبث احلقيقة ، وإىل تعارض ما خيل بالفهم كااز واإلشتراك وإىل تعارض القول والفعل 
السنة ، وإىل دخول الفاء يف كالم الشارع أو الواوي الفقيه وغريه ، وسق يف مسالك العلة وإىل تقدمي  حبث وسبق يف
    553ص  3تشنيف املسامع حـ ) . وسبق يف فعل املناسبة وغري ذلك. على بعض  ناسبأنواع امل بعض

  ) جـ(و ) ب(و االجتهاد والتوجد الواو يف النسخة يف أصل  – 7
هو بذل الوسع والطاقة  لغةواالجتهاد . من كتب أصول الفقه ، وآخر الكتب يف هذا املصنف  السابعهذا الكتاب   - 8

يعين املشقة ، يقال جهد الرجل يف كذا أي جد فيه وبالغ  وال يستعمل يف اللغة إال مبا  –بالفتح  –، ومأخوذ من اجلهد 
  ) .142ص  1املصباح املنري حـ  – 460ص  2أنظر الصحاح حـ (فيه كلغة ومشقة 

) احلكم(كر واملصنف ذ) احلكم الشرعي(وابن احلاجب ذكر  احلاجب ابنهذا التعريف االصطالحي لالجتهادهو تعريف –9
تعريف : ، وقد عرف االجتهاد من طرف علماء األصول بتعاريف كثرية منها   528ص  4حـ  رفع احلاجبفقط  أنظر 
هو استفراغ الوسع يف طلب الظن بشئ من األحكام الشرعية على وجه حيمس من النفس العجز على (حيث قال  اآلمدي
  = بشرح املنهاج )هو استفراغ اجلهد يف درك األحكام الشرعية(بقوله  البيضاويوعرفه - 396ص  4اإلحكام ح ) املزيد فيه
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فقيه النفس  2ضرورية : وقيل ,1العقل نفس العلم :  يدرك هبا املعلوم ، وقيل, العاقل أي ذو ملكة 
ذو الدرجة .  4والتكليف به , العارف بالدليل العقلي ,  3 ]إال اجللي: وإن أنكر القياس وثالثها [

 وسنة ، وإن مل حيفظ  ومتعلق األحكام من كتاب وبالغة ، ,وأصوال ,  5وعربية ,  غة ل  الوسطى
قواعد الشرع ومارسها  وأحاط مبعظم, وهو من هذه العلوم ملكة له : اإلمام الشيخوقال  .6املتون 

نه إليقاع االجتهاد ال لكو:  اإلمام الشيخقال , ويعترب .مقصد الشارع 7ا هبحبيث اكتسب قوة يفهم 
 )أ33(/وأسباب الرتول, كي ال خيرقه ، والناسخ واملنسوخ ؛صفة فيه كونه خبريا مبواقع اإلمجاع 

ويكفي يف زماننا ,  8وسري الصحابة  , وحال الرواة,والصحيح والضعيف, وشرط املتواتر واآلحاد
  , واحلرية , والذكورة ,11 وتفاريع الفقه ,  10وال يشترط علم الكالم .  9الرجوع إىل أئمة ذلك 

 --------------------------  
 2احملصول حـ  – 350ص  2املستصفى حـ : (أنظر تعاريف أخرى لالجتهاد يف ( .821ص  2اإلصفهاين حـ = 

 – 478منع املوانع ص  – 429الفصول ص  شرح تنقيح – 190روضة الناظر ص  129اللمع ص  – 489ص 
ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 523التحرير ص  – 117ص  2التلويج حـ   14ص  4كشف األسرار حـ 

  ) .179ص  4تيسري التحرير حـ  – 362ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 458
أنظر الغيث اهلامع ) وحكاه األستاذ أبو إسحاق عن أهل احلق وأم قالوا يترادف العقل والعلم األشعريهذا قول – 1

  . 564ص  4تشنيف املسامع حـ  – 321ص  2حـ 
  ) .أنظر املصادر السابقة. ( الرازيوسليم  الصباغاملالكي وابن  بكر أبوهو قول القاضي و – 2
   مثبتة يف اهلامش) ب(و ساقطة من منت .  هذه العبارة ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش – 3
  ) .498ص  3احملصول حـ  – 351ص  2أنظر املستصفى حـ (وشرط هذا الشرط الغزايل والرازي  – 4
  568ص  4ح  التشنيف)ولو أن املصنف عبب بدل العربية بالنحو لكان أحسن لشموله اإلعراب والتعريف( الزركشيال ق– 5
شرح تنقيح الفصول ص . 497ص  2 ـاحملصول ح. 351ص  2 ـاملستصفى ح(أنظر تفصيل شروط اتهد يف  – 6

   )148غاية الوصول ص . 196ص  6ح البحر احمليط .200ص  3 ـاية السول ح  .272 ص  3 ـاإلهباج ح. 437
  .ــا ) جـ(منها ويف  ) ب(أًصل  النسخة  و كذلك يف يف  – 7
  ) .351ص  2أنظر املستصفى ح .(وجعلها متممة لالجتهاد ومل يدرجها يف شروط االجتهاد األصلية  الغزايلذكر هذه الشروط –8
ع طول املدة وكثرة الوسائط أمر كاملتعذر ، فاألوىل االكتفاء والبحث عن أحوال الرجال يف زماننا هذا م( الرازيوقال  – 9

ويعدل (وقال الغزايل . 498ص  2احملصول حـ ) بتعديل األئمة الذين اتفق اخللق على عدالتهم كالبخاري ومسلم وأمثاهلما
  . 351ص  2حـ  املستصفى...) يف ذلك على قول أئمة احلديث كأمحد والبخاري ومسلم والدارقطين وأيب داود وحنوهم 

) وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ، وال يشترط معرفتها على طريق املتكلمني وبأدلتهم اليت حيرروا( الغزايلقال  – 10
ومل يشترطه يف األدلة التفصيلية ... وفصل اآلمدي فشرطه يف الضروريات كالعلم بوجود اهللا وصفاته . 352املستعفى 

  . 397ص  4أنظر اإلحكام حـ ...) 
إمنا حيصل اإلجتهاد يف زماننا مبمارسته ، فهو طريق حيصل الدربة يف هذا الزمان ، ومل يكن الطريق يف (قال الغزايل  – 11

  . 353ص  2املستصفى حـ ) . زمن الصحابة ذلك
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 جمتهدودونه  .واللفظ هل معه قرينة  1حث عن املعارض يبول . وكذا العدالة على األصح
وهو :  الفتبا جمتهد، دونه  4 الوجوه على نصوص إمامه   3جريمن خت وهو التمكن:  2مذهبـال

وجواز  .7االجتهاد  6 ؤوالصحيح جواز جتز . 5 املتبحراملتمكن من ترجيح قول على اآلخر
,  9واحلروب فقط , يف اآلراء :  وثالث,   8 ووقوعه - اهللا عليه وسلم  صلى -للنبي االجتهاد

    12االجتهاد جائز   وأنّ  . 11ال خيطئ  10 -والسالم  الصالة ليهع -  أنّ اجتهاده: والصواب 
-----------------------------   

  .العــارض ) جـ(يف  – 1
  هذا القسم الثاين من أقسام اتهدين ، فهناك اتهد املطلق وهناك جمتهد املذهب ، وهو دون اتهد املطلق  – 2
   ختريج) جـ) (ب(النسخة األصل حتري ويف يف   – 3
فال , العراقي جمتهد املذهب هو املقلد إلمام من األئمة قال. (وهذا تعريف اتهد املقيد أو جمتهد املذهب اصطالحا  - 4

جها على أصوله روخ, يشترط فيه إال معرفة قواعد إمامه فإذا سئل عن حادثة ال يعرف إلمامه نصا اجتهد فيها على مذهبه
   879ص 3 جـ الغيث اهلامع ..) 

وهذا أدىن املراتب وما بقي بعده إال العامي ومن يف (وهذا أقّل درجة من جمتهد املذهب قال الزركشي و العراقي    - 5
وفصل العلماء القول يف املفيت املنتسب إىل املذهب  879ص  3ـ الغيث اهلامع ج. 575ص  4تشنيف املسامع ح ) معناه

  )  274ص  3اإلهباج جـ  -212ص  4إعالم املوقعني حـ  -54أنظر  املسودة ص. (وذكروا حاالت 
  جتزؤ .  325ص  2والغيت اهلامع ح  576ص  4جتزىء ويف تشنيف املسامع ح ) جـ(و) ب(صل األيف النسخة  – 6
اختلف يف جتزؤ اإلجتهاد ، أي أنه هل جيوز أن ينال رجل منصب ( 531ص  4يف رفع احلاجب حـ  املصنفقال  – 7

توا ذلك ، واحتج املثبت للتجزو ثب بعض املسائل دون البعض ، فيحصل له ما هو مناط اإلجتهاد فيها ؟ األكثر أاإلجتهاد يف
وقد سئل . أوال بأنه لو مل يتجزأ لعلم اجلميع والالزم منتف ، إذ مل حيط أحد من اتهدين علما جبميع أحكام اهللا تعاىل 

  ...) .ال أدري : قال يف ست وثالثني منها مالك وهو من أكابرهم عن أربعني مسألة ، ف
منهم اإلمام أمحد وأبو يوسف والقاضي عبد اجلبار وأبو احلسني البصري وأكثر املالكية والغزايل  اجلمهورذهب  – 8

واآلمدي والشريازي وابن احلاجب والبيضاوي وهو مذهب احلنفية  بشرط أن يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله 
. وذهب قوم إىل امتناعه عقال ، وتوقف فيه مجهور احملققني وقال الغزايل وهو االصح . ضهم إىل إنكار وقوعه وذهب بع

أصول  – 400ص  3التلخيص حـ  1356ص  2الربهان حـ  – 521التبصرة ص  – 210ص  2أنظر املعتمد حـ (
اإلحكام  – 322اظر ص روضة الن – 489ص  2احملصول حـ 355ص  2املستصفى حـ   91ص  2السرخسي حـ 

 3اإلهباج حـ  – 436شرح تنقيح الفصول ص  –506املسودة ص – 533ص 4رفع احلاجب حـ – 398ص 4حـ
تيسر  – 215ص  6البحر احمليط حـ  – 821ص  2حـ شرح املنهاج  - 144ص  3اية السول حـ  263ص 

  256إرشاد الفحول ص  – 183ص  4التحرير حـ 
 398ص  4حـ ) س من قال إنه كان له اإلجتهاد يف أمور احلروب دون األحكام الشرعيةومن النا( اآلمديقال  – 9

  . 194ص  3يف اية السول حـ  اإلسنويوحكى هذا القول أيضا 
  -عليه أفضل الصالة والسالم  –) ب(يف  – 10
  = اإلهباج ) قوال سوى هذا القولوأنا أظهر كتايب أن أحكي فيه (وهذا قول اجلمهور وقال املصنف بعدما نصر هذا القول  –11



 350

:  ورابعها , أو غري صريح : قيل , بإذنه صرحيا : وثالثها ,  2 -1 - عليه الصالة السالم -عصره  يف
  . 5الوقف :  ورابعها ,  4ر ضمل يقع للحا :وثالثها , وأنه وقع ,  3 للوالة : وخامسها   ,للبعيد 
   9 اجلاحظ:  وقال . 8 - 7يف اإلسالم خمطئ آمث كافر ونا, واحد 6 ياتـالعقلاملصيب يف :  لةأمس

 ------------------------------.  
إال أنه ال يقر عليه بل ينبه  –صلى اهللا عليه وسلم  –وذهب بعضهم إىل القول جبواز اخلطأ يف إجتهاد .269ص  3حـ = 

بلة وأصحاب احلديث واجلبائي ومجاعة من املعتزلة  ونقله عن أكثر الشافعية واحلنا, وهو اختيار الشريازي واآلمدي , عليه 
  ).190ص  4تيسري التحرير حـ  – 509املسودة ص  404ص  4اإلحكام حـ  – 524أنظر التبصرة ص (

  يزجــا) ب( النسخة  يف -12
  )جـ (و )ب(صل و مثبتة يف النسخ األعليه الصالة و السالم ساقطة من النسخة   -1
  مع حمو الكثري من احلروف, ومثبتة يف اهلامش ) ب(ساقطة من منت النسخة ) جائز يف عصره عليه السالموأنّ االجتهاد (عبارة  -2

اللمع ص  – 212ص  2املعتمد حـ (أنظر تفصيل هذه املسألة وهي اإلجتهاد يف عصره هل هو جائز أم ال ؟ يف  - 3
شرح تنقيح الفصول  321ظر ص روضة النا 494ص  2احملصول ح   468املنخول ص 1355ص  2الربهان ح  134
 2تيسري التحرير ح 197ص  3اية السول ح   537ص  4رفع احلاجب ح  270ص  3جاإلهباج   436ص 
شرح احمللي  325ص  2الغيث اهلامع ح 570ص  4تشنيف املسامع ح  481ص  4شرح الكوكب املنري ح 193ص
   ) 385ص  2ح 
  .حاضر وهو األصــح لل) حـ(و ) ب(األصل للحاظر ويف  النسخةيف  - 4
ذهب ابن احلاجب إىل وقوع اإلجتهاد من الصحابة حبضرته وغيبته وقال وهو املختار وذهب بعضهم إىل أنه مل يقع  - 5

واختار البيضاوي الوقف ونسبه لألكثرين ، وهناك رأى خامس . وذهب مجهور الفقهاء واملتكلمني إىل أنه مل يقع فحافز 
  . يف حق احلاضرين وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به وال قطع اختاره املصنف وهو الوقف 

  ) .أنظر التفصيل يف املصادر السابقة(
هي ما ال يتوقف ثبوا على مسع ، وهي ما يدل بالعقل ، سواء أكان ال يدرك إال به كوجود الصانع  العقليات – 6

 – 496املسودة ص أنظر  (ألة الرؤية وخلق األفعال ، وكونه متكلما ، أو كان مما يدرك بالعقل والسمع مجيعا كمس
  ) 195ص  4تيسري التحرير حـ 

  كافر آثـم ) ب(يف النسخة  - 7
 334ص  3أنظر التلخيص حـ (كأيب احلسني  املعتزلةهذا قول أهل السنة ومجهور الفقهاء واألصوليني وكثري من  – 8

 4اإلحكام ح   193الروضة ص 500ص  2حملصول حـ ا 337ص  2الوصول إىل األصول ح  357ص  2املستصفى ح 
 17ص  4كشف األسرار ح  438شرح تنقيح الفصول ص  495املسودة ص  540ص 4رفع احلاجب ح  409ص 

تشنيف  327ص  2الغيث اهلامع ح 480منع املوانع ص  528التحري ص  557ص  4اية السول ح 274ص  3اإلهباج ح
  ) 376ص  2فواتح الرمحوت ح  236ص  6 ـالبحر احمليط ح 488ص  4ري حشرح الكوكب املن 584ص 4املسامع ح 

وتنسب إليه فرقة , أو عثمان اجلاحظ ، أحد شيوخ املعتزلة بالبصرة , هو عمرو بن حبرين حمجوب :  اجلاحظ – 9
أنظر (. ريها ومن مصنفاته كتاب كاحليوان ، البيان والتبيني وغ, هـ 255املتوىف سنة . اجلاحظية تتلمذ على النظام 

  ) .121ص  2الشذرات حـ  – 19ص  11البداية والنهاية حـ  – 470ص  3ترمجته  يف وفيات األعيان حـ 
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مصيب  كلّ: العنربي زاد: وقيل ,  إن كان مسلما: مطلقا ، وقيل : قيل , ال يأمث جمتهد : 1العنربيو
كلّ  : 4سريج 3ابنو حممدو وسفي أبوو القاضيو الشيخفقال , لة اليت ال قاطع فيها أأما املس.  2

هناك ما : تابع لظن اتهد ، وقال الثالثة  6 –تعاىل –حكم اهللا : ، مث قال األوالن  5جمتهد مصيب
والصحيح , وابتداء ال انتهاء , جتهادا ال حكما اأصاب  )ب33(:/لوحكم لكان به، ومن مث قالوا 

, ال دليل عليه : قيل  8، و االجتهادكم قبل ح –تعاىل –وهللا  7املصيب واحد  أنّ :للجمهوروفاقا 
   10خمطئه ال يأمث بل يؤجر ، أما اجلزئية  وأنّ,مارة ، وأنه مكلف بإصابته أعليه  نّأ 9واألصح 

 --------------------------- ---------  
: قال فيه النسائي  -هـ 168هو عبيد اهللا بن احلسن بن احلصني العنربي قاضي البصرة املتوىف سنة : العنربي  – 1

  )5ص  3ميزان اإلعتدال حـ  – 91أنظر تفصيل ترمجته يف طبقات الفقهاء للشريازي ص (فقيه بصري ثقة 
فال نقل فيما هذا سبيله إن كل جمتهد مصيب بل املصيب واحد ، ومن عداه جاهل خمطئ وهذا ما ( اجلويينقال  - 2

العنربي ، فإنه ذهب إىل أنّ كل جمتهد مصيب يف األصول كما أنّ كل  صار إليه كافة األصوليني إال عبيد اهللا بن احلسن
جمتهد مصيب يف الفروع ، وقد اختلفت الرواية عنه فقال يف أشهر الروايتني أن أصوب كل جمتهد يف الدين جتمعهم امللّة 

البدعة واملعرضني عن أمر وأما الكفرة فال يصوبون ، وغال بعض الرواة عنه تصويت كافة اتهدين دون الراكنني إىل 
أنه رجع عن هذا القول بناء على كالم إمام (وقال ابن حجر .  335 – 334ص  3، التلخيص حـ ...) االجتهاد 

  .8ص  7ذيب حـ ...) أهل احلديث يف املشرق عبد الرمحن بن مهدي 
  ابن ) جـ(و ) ب(األصل بن ويف  النسخةيف  – 3
والصحيح ما وجد يف النسخ املخطوطة وشرح احمللي و الغيث ) ابن سرين( 584ص  4يف تشنيف املسامع حـ   - 4

  ) .ابن سريج(اهلامع  وهو 
ذهب أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر الباقالين وأبو يوسف وحممد بن احلسني وابن السريح إىل أنّ كلّ  – 5

تزلة واختاره الغزايل والكرخي ونسبه الشريازي جمتهد مصيب وهو قول أيب هذيل واجلبائي وأيب هاشم وأتباعهم من املع
اختلفت الروايات عن أيب حنفية وكذلك الشافعي، وإن : ونقل الرازي واآلمدي وابن قدامة بأنه . إىل أيب حنيفة 

املعتمد  – 1319ص    2نظر التفصيل يف الربهان حـأ. (رجـح أصحاهبما القول بالتخطئة كما عليه مجهور العلماء 
 – 503ص   3احملصول حـ  – 341ص   الوصول إىل علم األصول حـ  – 129اللمع ص  – 375ص   حـ 

 440شرح تنقيح الفصول ص  – 412ص  4اإلحكام حـ  – 324روضة الناظر ص  – 363ص   املستصفى حـ 
  ) 202ص  4تيسري التحرير حـ  – 118ص   الثلويج حـ   276ص  3اإلهباج حـ  –
  .) حـ(و) ب(ساقطة من  – 6
إنه ظاهر ( 245ص  3يف أصح ما نقل عنهم وقال ابن السمعاين يف القواطع حـ   األربعة األئمةوهذا قول  – 7

  .، أنظر تفصيل أقوال األئمة يف أنّ املصيب واحد يف املصادر السابقة ) مذهب الشافعي  ومن حكى عنه غريه فقد أخطأ
  ) جـ(و ) ب(الواو ساقطة من النسخة   – 8
  .والصحيح ) حـ(و  )ب(يف  -9

  .اجلزء يـة ) ب(يف  – 10
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,  على اخلالف ، وال يأمت املخطئ على األصح: وقيل  .فيها واحد وفاقا  1فيها قاطع ، فاملصيب 
تهد أمث وفاقاومىت قصر ا  .  

  ولو قياسا , ا أو ظاهرا جليا ، فإن خالف نص 2وفاقا  االجتهادياتال ينقض احلكم يف  : لةأمس
ولو تزوج ,  3قض إمامه غري مقلد غريه حيث جيوز ن خبالف اجتهاده ، أو خبالف نص أوحكم
ومن تغري .  5اجتهاد إمامه  4وكذا املقلد تغري. فاألصح حترميها , مث تغري اجتهاده ,  بغري ويل

  .املتلف إن تغري ال لقاطع 8، وال يضمن  7ليكف ، وال ينقض معموله  6]املستفيت[اجتهاده أعلم 
, ويكون مدركا شرعيا, فهو صواب  9أحكم مبا تشاء :  جمتهدأو ,  ّلنيبجيوز أن يقال :  لةأسم

  جيوز :  السمعاين 11وقال, يف الوقوع : وقيل, يف اجلواز: قيل, الشافعيد وترد, 10 تفويضويسمى 
 ---------------------------------  

  وهذا خطــأ) صيب فيها قاطعفامل(عبارة هناك ) ب(بعد هذا اللفظ يف النسخة  – 1
إتفقوا على أنّ حكم (حيث قال  اآلمدينقل اإلتفاق على عدم جواز نقض حكم احلاكم يف املسائل االجتهادية  - 2

حيث  احلاجب ابنوتبعه . 429ص  4اإلحكام حـ ) احلاكم ال جيوز نقضه يف املسائل اإلجتهادية ملصلحة احلكم
ت منه ، وال من غريه بإتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب احلاكم وينقض إن ال ينقض احلكم يف اإلجتهاديا(قال 

  . 561ص  4رفع احلاجب حـ  – 300ص  2املختصر بشرح العضد حـ ) خالف قاطعا
ص  2احملصول حـ  384ص  2املستصفى حـ1339ص  2الربهان حـ  366ص  2تفصيل يف املعتمد حـالأنظر  – 3

   390ص  2شرح احمللي ح 592ص  4تشنيف املسامع ح 330ص 2ث اهلامع حالغي 443شرح تنقيح الفصول ص 534
  يتغري ) جـ(النسخة  يف – 4
التحرمي مطلقا وحكاه الرافعي عن الغزايل وذكره ابن النجار يف شرح الكوكب وقال إنه  احلاجب ابنواملختار عند - 5

ابن محدان أنه إن مل يتصل به حكم حرم ، وإن  وذهب ابن قدامة واآلمدي والبيضاوي واهلندي والرازي والطويف) األصح
احملصول حـ  – 342الروضة ص  – 429ص  4أنظر اإلحكام حـ .(اتصل مل يرحم لئال يلزم نقض اإلجتهاد باإلجتهاد 

ملختصر بشرح العضد ا–511ص 4شرح الكوكب املنري حـ – 182صالبلبل  -383ص  2املستصفى حـ   523ص  2
   300ص  2حـ 

  .مع تصحيحمن املنت مثبتة يف اهلامش ساقطة   -6
  . أنظر تفصيل هذه املسألة يف املصادر السابقة  – 7

مبجرد رجوع  –أي قول املفيت األول  –إنه ال حيرم عليه األول (والبن القيم تفصيل آخر غري الذي ذكره املصنف وغريه 
على العمل به ، وإن أفتاه مبوافقة الثاين ومل يفته أحد  املفيت ، بل يتوقف حىت يسأل غريه ، فإن أفتاه مبوافقة األول استمر

  .222ص  4إعالم املوقعني حـ ) خبالفه حرم عليه العمل باألول
  . يضمن) حـ(و ) ب(النسخة  النسخة األصل يتضمن ويف  يف – 8
  تشـــآ) ب(النسخة يف  – 9

  .التفويــض ) حـ(و ) ب(النسخة   يف  – 10
  لسمعاين ابن ا) ب(يف النسخة  – 11
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   ويف تعليق األمر باختيار, مل يقع :مث املختار ,  العاملدون  -صلى اهللا عليه و سلم  -  1 للنيب
  . 2 املأمور تردد

بشرط : وقيل ويلزم غري اتهد ، . الغري من غري معرفة دليله   4أخذ قول    : 3 تقليدـال:  مسألة
  وإن  ,  ال يقلد عامل:  ، وقيل 8التقليد يف القواطع  األستاذ، ومنع  7صحة اجتهاده  6 -5 ]تبين  [

------------------------------------  
  -صلى اهللا عليه وسلم -للنيب ) ب(التوجد الصالة على النيب ويف ) جـ(النسخة األصل و يف يف   - 1
تهد ، فقد اختلف العلماء يف ذلك وألي عامل جم –صلى اهللا عليه وسلم  – للنيب االجتهاد يضوبتفتتعلق هذه املسألة  - 2

إىل املكلف أن حيرم ،  –تعاىل  –اختلف الناس يف جواز أن يفرض اهللا (، 329ص  2قال أبو احلسني يف املعتمد حـ 
ويوجب ، ويبيع بإختياره ، فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال ، وأجاز آخرون ، فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنيب 

وتوقف الشافعي يف امتناعه وجوازه (وقال الرازي ) س بن عمران أن يقال ذلك للنيب ولغريه من العلماءخاصة ، وأجاز موي
احملصول : أنظر تفصيل املسألة يف ( .وكذلك قال ابن احلاجلب ) واملختار جوازه دون وقوعه(وهو املختار ،وقال اآلمدي 

 510املسودة ص  209ص  3هباج حـ اإل 567ص  4رفع احلاجب حـ  434ص  4اإلحكام حـ  566ص  2حـ
 264إرشاد الفصول ص  597ص  4تشنيف املسامع حـ  327ص  2الغيث اهلامع حـ  49ص  6البحر احمليط حـ 

  . 297ص  2فواتح الرمحوت حـ  519ص  4شرح الكوكب املنري حـ  236ص  4تيسري التحرير حـ 
الشيء يف مكان معين كما يقال مجع املاء يف احلوض أي حبسه  من قلد يقلد مشتق من قلّد و معناه مجع:  لغة التقليد – 3

أنظر .(فيه و قد يكون مشتقا من القالدة و هي مايوضع يف العتق مع اإلحاطة به وهوالتشبه و التمثل بشيء ما أو بشخص ما 
عدة فقد عرف ب اصطالحاأما )  149ص 5جـ  -مادة قلد-  أنظر لسان العرب - 329ص  1القاموس احمليط جـ

وعرفه . 425ص  3التلخيص حـ ) هو اتباع من مل يقع بإتباعه حجة ، ومل يستند إىل علم( بقوله  اجلويينتعاريف  فعرفه 
 3أنظر التلخيص حـ ) .العمل بقول غريك من غري حجة(واألستاذ أبو منصور وابن احلاجب واآلمدي بأنه  حامدالشيخ أبو 

وعرف بتعاريف أخرى . 439زوائد األصول ص  445ص  4حـ  اإلحكام 571ص  4رفع احلاجب حـ   426ص 
 1357ص  2الربهان حـ  387ص  2املستصفى حـ  69شرح األصول اخلمسة ص 137اللمع ص  (أنظرها يف 

التعريفات 86التحرير ص  -51ص  6البحر احمليط حـ  - 462املسودة ص  205روضة الناظر ص   472املنخول ص 
  .400ص  2فواتح الرمحوت حـ  949ص  2ميزان األصول حـ  241ص  4تيسري التحرير حـ  57ص 
  .مذهــب ) حـ(يف  – 4
  .تصحيح مع ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامــش – 5
  .تبييــن ) ب(يف  – 6
وال  واجلماهري على أنه ال جيوز له اإلستفتاء ، وجيب عليه التقليد يف فروع الشريعة مجيعها ،(يف اإلهباج  املصنفقال  – 7

  . 287ص  3حـ ) ينفعه ما عنده من علوم ال تؤدي إىل اإلجتهاد ، وإن كانت عدد احلصا
وما جيوز عليه وما ال جيوز  –تعاىل  –اختلفوا يف جواز التقليد يف املسائل األصولية املتعلقة باإلعتقاد يف وجود اهللا ( اآلمديقال  – 8

ي والتعليمية إىل جوازه وربما قال بعضهم أنه واجب على نربهللا بن احلسن الععليه وما جيب له وما يستحيل عليه ، وذهب عبيد ا
  .446ص  4اإلحكام ح ) جتهاد فيه حرام وذهب الباقون إىل املنع منه ، وهو املختار لوجوهاملكلف ، وأنّ النظر يف ذلك واال
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وكذا اتهد عند ,  3فيحرم عليه التقليد , احلكم باجتهاده  2ن اأما ظ. 1جمتهدا  )أ34(/مل يكن
عند ضيق :  وخامسها,  4جيوز تقليد األعلم : ، ورابعها  للقاضيجيوز :  وثالثها, األكثر 
   . 7 - 6 هفيما خيص: وسادسها   5الوقت 
,  ليل األولد ما قد يقتضي الرجوع ، ومل يكن ذاكرا للدإذا تكررت الواقعة وجتد:  مـسألة

ولو , يستفىت  العاميوكذا , د ال إن كان ذاكرا ن مل يتجد، وكذا إ 8وجب جتديد النظر قطعا 
  . 10احلادثة هل يعيد السؤال   9] تلك  [ت مث تقع له د ميمقلّ

  ومن مث مل جيب البحث,  أو مساويا املختار جيوز ملعتقده فاضال  :، ثالثها املفضول تقليد:  مسألة
  

 --------------------------------- ------  
نظر أ(يف مسألة النهي عن التـقليد وأورد أقوال األئمـة األربعـة وغريهم يف هذه املسألة  حزمصل ابن لقد ف - 1

  ) .172ص  6يف اإلحكام حـ    التفصيل
  .ظــان ) حـ(و ) ب(األصل ظن  ويف  النسخةيف  – 2
ما ، والكثري من األصوليني منهم وهذا قول مجهور العلماء واإلمام مالك والشافعي ، وأبو حنيفة وأمحد يف رواية هل – 3

املستصفى حـ  – 433ص  3انظر التلخيص حـ (الرازي واآلمدي وابن احلاجب والبيضاوي والقاضي أبو بكر وغريهم 
 – 300ص  2املختصر بشرح العضد حـ  – 454ص  4اإلحكام حـ  – 534ص  2احملصول حـ  – 384ص  2

 4تيسري التحرير حـ  – 214ص  3اية السول حـ  – 288ص  3اإلهباج حـ  – 443شرح تنقيح الفصول ص 
  . 264إرشاد الفحول ص  – 516ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 227ص 

 328ص  2أنظر الغيث اهلامع حـ . (إىل جواز تقليد األعلم منه وال جيوز املساوية ودونه  احلسن بن حممدذهب  – 4
  ).606ص  4تشنيف املسامع حـ  –
  ).606ص  4تشنيف املسامع حـ  – 448ص  3أنظر التلخيص حـ (واملزين  السريجن وهو قول اب – 5
  . خيصــه) حـ(و ) ب(األصل خيص ويف  النسخةيف  – 6
ال يقلد إال صاحيب أرجح من غريه من الصحابة ، : وحكى ابن احلاجب سابعا وعزاه إىل الشافعي ( الزركشيقال  – 7
         تشنيف املسامع أنظر ) وقضيته أنه ال جيوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا: ل اهلندي استووا ختري وهو يعزي للقدمي قا فإن
   606ص  4 حـ

ص  2أنظر احملصول حـ (كأيب احلسني البصري  املعتزلةوكذلك بعض  واآلمدي كالرازي الشافعيةوهذا قول  – 8
إىل عكس هذا القول وضعف  احلاجب ابنوذهب . 359ص  2املعتمد حـ  – 454ص  4اإلحكام حـ   525

  .596ص  4رفع احلاجب بشرح املختصر حـ ) إذا تكررت الواقعة مل يلزم تكرير النظر ، وقيل يلزم(هذا الرأي 
  .نفس املرجع ) واعلم أنّ األصح يف مذهبنا لزوم التجديد (يف شرح املختصر  املصنفوقال 

  ) .ـح(و ) ب(من ، وساقطة  مع تصحيح ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش – 9
نعم الحتمال تغري : هل يلزمه أن يعيد السؤال ثانيا ؟ فيه وجهان ألصحابنا وأصحهما ( الـزركشيقـال  – 10

  .607ص  4تشنيف املسامع حـ ...) و الطيب باإلجتهاد وقطع به القاضي أ
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ن عن األرجح ، فإن اعتقد رجحان واحد تعي ,والر1صح اجح ورعا يف األاجح علما فوق الر  .
إن نقله :  اهلنديو رابعها قال ,  إن فقد احلي  :وثالثها,  2 لإلمامخالفا  امليت تقليدوجيوز 

, والعدالة , ن باشتهاره بالعلم أوظُ, من عرف باألهلية  5وجيوز استفتاء  . 4 مذهبه 3جمتهد يف 
هول اال ,  8عامالت يف امل 7ال يفيت  قاض: ، وقيل  والناس مستفتون ولو قاضيا. انتصابه   6و
 يللعامو. وخبرب واحد , بظاهر العدالة  10واالكتفاء , ه موجوب البحث عن عل: واألصح  9

  . 11إن مل يكن خفيا , مث عليه بيانه ,  سؤاله عن مأخذه استرشاد

 -----------------------------------  
من احلنفية والشافعية وأكثر احلنابلة والشافعية   : ىل أقوال فيها تتعلق هذه املسألة بتقليد املفضول فقد ذهب العلماء إ – 1

وعندي أنه ال جتب مراجعة األفضل ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه (فذهب مجهور العلماء إىل اجلواز وقال اجلويين 
وقال هبذا الغزايل وأشار إىل أنه  )ني مع توافرهم ، وما كانوا يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهمتوسلم كانوا يراجعون املف

جيوز تقليد املفضول بدون إجتهاد يف إختيار الفاضل ولكن إذا كان أحدمها فاضال يف ظنه قبل أن جيتهد فيجب عليه اختيار 
ج األفضل واختار جواز تقليد املفضول ابن قدامة واآلمدي والباقالين وابن احلاجب وابن اهلمام وغريهم وذهب أمحد وابن سري

أنظر التبصرة ( واختار املصنف اجلواز ملن يعتقده فاضال أو مساويا. واختاره القاضي احلسني وابن املسعاين , إىل تعين األرجح 
روضة الناظر  534ص 2احملصول ح 390ص 2  املستصفى ح 364ص  2املعتمد ح 1343ص  2الربهان ح  415ص 
 - 604ص  4رفع احلاجب ح  - 301ص 3اإلهباج ح  - 211ص  3اية السول ح - 457ص 4اإلحكام ح- 207ص

  ))271إرشاد الفحول ص   359ص 2ص قواطع األدلة ح  4شرح الكوكب ح  251ص  4تيسري التحرير ح 
ال جيوز تقليد امليت بدليل أن اإلمجاع ال ينعقد مع خالفه حيا ، وينعقد مع موته ، وهذا يدل على أنه ( الرازيقال  – 2

  . 526ص  2احملصول حـ ) . وتهمل يبق له قول بعد م
  ) .جـ(ساقطة من النسخة   – 3
 الغيث اهلامع   – 300ص  6البحر احمليط حـ  – 610ص  4 ـظر تفصيل قول اهلندي يف تشنيف املسامع حأن  – 4

  ) 270إرشاد الفحول ص  – 514ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 151غاية الوصول ص  – 332ص  2حـ 
  .إستفــا  )ب(النسخة يف  – 5
  .أو ) حـ(و ) ب(يف  – 6
  قاض ) جـ(و ) ب(النسخة النسخة األصل قاضي ويف  يف   – 7
 – 611ص  4تشنيف املسامع حـ  – 555املسودة ص (انظر تفصيل فتوى القاضي يف املعامالت وغريها يف   - 8

  ) .545ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 333ص  2الغيث اهلامع حـ 
اختلفوا يف جواز استفتاء (وقال الزركشي وابن قدامة واآلمدي وابن احلاجب ف يف استفتاء اهول الغزايللقد حكى اخلال – 9

 2املستصفى ح أنظر  ...)بل رمبا جيب القطع به  من ال يعرفه املستفيت بعلم وال جهالة ، وال بفسق وال عدالة واملختار عدم جوازه
  ) 612ص 4تشنيف املسامع حـ .  345يف الروضة ص– 307ص 2حرفع احلاجب  454ص 4اإلحكام ح 307ص 
  االكتـفآ ) ب(النسخة يف    – 10
   =جيوز للعامي أن يطالب العامل بدليل اجلواز ألجل احتياطه لنفسه ، ويلزم العامل أن يذكر له الدليل إن( السمعاين ابنقال  - 11
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مبذهب  1اإلفتاء  )ب34(/ جيوز للقادر على التفريع والترجيح وإن مل يكن جمتهدا:  لةأمس
ألنه  وإن مل يكن قادرا:ورابعها, ند عدم اتهد :وثالثها, جمتهد اطلع على مأخذه واعتقده

مامل : العيد دقيق البنو,  4 مطلقا للحنابلةخالفا  3وجيوزخلو الزمان عن اتهد. 2ناقل 
بقول جمتهد فليس  العاميل وإذا عم .مل يثبت وقوعه:املختارو. بتزلزل القواعد الزمان  5يتداع

: وقيل بالشروع يف العمل ،: وقيل, 9اإلفتاء  7يلزمه العمل مبجرد: وقيل,  6 له الرجوع عنه
إن مل يوجد :  الصالح ابنوقال ,   9إن وقع يف نفسه صحته   السمعاين وقال, إن التزمه 

   10ختري بينهما  فإن وجد, مفت آخر 

 ----------------------------  
) كان مقطوعا به الشرافه على العلم بصحته ، وال يلزمه إن مل يكن مقطوعا به ، الفتقاره إىل اجتهاد يقصر عنه فهم العامي  =

  )151غاية الوصول ص  – 614ص  4تشنيف املسامع ح  334ص  2الغيث اهلامع ح  - 465ص 2أنظر قواطع األدلة ح 
  .االقتــداء ) ب(يف  –1
أن يصل إىل مرتبة االجتهاد املقيد فيشتغل بتقرير  -  ولاأل:ب من مل يبلغوا مرتبة االجتهاد املطلق تمبرا تتعلق هذه املسألة – 2

وحافظ للمذهب قادر على التفريع  , الذي مل يبلغ هذه املرتبة لكنه فقيه نفس  - الثاين.مذهب إمام معني فيجوز له اإلفتاء قطعا 
اجلواز و هو قول مجهور العماء منهم اآلمدي و ابن احلاجب و : األول: فيه أقوال  والترجيح هل له اإلفتاء يف ذلك املذهب ؟

:  الثالث .املنع ،وحكاه اآلمدي والزركشي عن أيب احلسني البصري وحكاه الشوكاين عن الصربيف   : الثاين.ابن عبد الشكور 
أنظر تفصيل املسألة (.على التفريع والترجيح ألنه ناقل اجلواز مطلقا وإن مل يكن قادرا  :  الرابع.اجلواز عند عدم وجود جمتهد 

البحر  – 516املسودة ص  – 601ص  4رفع احلاجب حـ  – 457ص  4اإلحكام حـ   526ص  2يف احملصول حـ 
ص  4تيسري التحرير حـ  – 335ص  2الغيث اهلامع حـ  – 614ص  4تشنيف املسامع حـ  – 306ص  6احمليط حـ 

  )269إرشاد الفحول ص  – 557ص  4شرح الكوكب املنري حـ  – 404ص  2حـ  فواتح الرمحوت – 294
  ) .أنظر املصادر السابقة(وهذا ما اختاره أكثر علماء األصول  – 3
التزال ( –صلى اهللا عليه وسلم  –خلو الزمان من جمتهد مطلق أو جمتهد يف املذهب واستدلوا بقوله  احلنابلةمنع  – 4

  ) 564ص  4شرح الكوكب املنري حـ .472أنظر املسودة ص ) لى احلق حىت يأيت أمر اهللاطائفة من أميت ظاهرين ع
  يتداعي ) جـ(و ) ب(يف أصل النسخة يتدعى و يف  -5
وقال املصنف معلقا على هذه العبارة ) وال يرجع عنه بعد تقليده إتفاقا( احلاجب ابننفاق وإمجاع قال اوهذا حمل  – 6
حادثة غري ملتزمني سؤال سألوه أوال ومل ينطر أحد فكان إمجاعا ، هذا إذا مل يعني العامي  إذا كانوا يستفتون يف كل(

إذا اتبع العامي بعض اتهدين يف حكم حادثة من احلوادث ( اآلمديوقال . 606ص  4رفع احلاجب حـ ...) مذهبا 
  . 458ص  4اإلحكام حـ ) إىل غريه وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه يف ذلك احلكم بعد ذلك

  .ـرد ) جـ( النسخة  يف – 7
  . اإلفتـــآ) ب(النسخة يف  – 8
  457ص  2أنظر قواطع األدلة حـ  – 9

  . 90ص  1ابن الصالح  حـ  –أنظر أدب املفيت واملستفيت  – 10
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     مساويا ،أو , ن يعتقده أرجح معي 2 ه جيب التزام مذهبوأن.  1جوازه يف حكم آخر  واألصح
,  4ال جيوز يف بعض املسائل :  ثالثها, مث يف خروجه عنه .  3مث ينبغي السعي يف اعتقاده أرجح 

     6 - 5املروزي  إسحاق أبووخالف , وأنه ميتنع تتبع الرخص 
ال :  األشعري، وعن  8النظر فيه حرام : ، وقيل  7 الدين أصوليف  التقليداختلف يف :  لةأمس

   لغريالقول  خذاآإن كان : ، والتحقيق  11 مكذوب عليه:  القشريي، وقال  10املقلد  9ان مييصح إ
----------------------- ----------------------  

فمنهم من منع منه ، ومنهم من أجازه وهو : وهل له إتباع غري ذلك اتهد يف حكم آخر ؟ اختلفوا فيه ( اآلمديقال  – 1
   456ص  4 ـاإلحكام ح) عليه إمجاع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عامل يف مسألة احلق نظرا إىل ما وقع 

  .مبذهـــب ) ب( النسخة  يف – 2
  /  465املسودة ص /  209ص  2 ـشرح املختصر ح/  457ص  4 ـاإلحكام ح(أنظر تفصيل هذه املسألة يف  – 3
  ) .أنظر املصادر السابقة(تنع اخلروج عنه ؟ أم ال واملسألة خالفية تتعلق هذه املسألة مبن التزم مذهبا معينا فهل مي – 4
وكالم املصنف يقتضي أنّ أبا إسحاق جيوز تتبع الرخص وهو ممنوع ، وقد رأيت يف فتاوى احلناطي ( الزركشيقال  – 5

) الرافعي يف األقضـية  ال يفسق ، هكذا حكاه عنه: وقال ابن أيب هريرة . من تتبع الرخص قال أبو إسحاق املروزي يفسق 
والقوالن مرويان عن اإلمام أمحد ، ( 621وقال حمقق هذا الكتاب يف هامش الصفحة .  621ص  4تشنيف املسامع حـ 

أنظر تيسري التحرير )  (جيوز للمقلد تتبع الرخص ، ألنه ال يوجد يف الشرع ما مينع ذلك: وخالف الكمال ابن اهلمام فقال 
  )406ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 577ص  4ـحاملنري  كبشرح الكو – 254ص  4 ـح
هـ له كتاب قيد األوابد مجع 559هو حممد بن احلسني بن حممد املروزي أبو إسحاق الزاغوين املتوىف سنة  :املروزي  - 6

سري  - 99ص 6ـالطبقات البن السبكي جترمجته يف أنظر ( جملدة مجع فيها العلوم و رتبها  400  جمموعات بلغت
  )492ص 20جـالنبالء  للذهيب عالم أ

العقائد ، وملا كانت طريقة الشافعية يف  ومن مباحث أصول الفقه انتقل إىل مباحث أصول الدين  املصنفملا انتهى  – 7
التصنيف هي طريقة املتكلمني جاءت مباحث هذه الكتاب بالكثري من املسائل الكالمية مثل غريه من مصنفات هذه 

واملعاد  مل أجد مصنفا أفرد مباحث التقليد يف أصول الدين ومسائل التوحيد وعلم الكالم –حسب علمي –املدرسة إال أنه
وأحوال اآلخرة وغريها مبسألة أو مبحث يف أصول الفقه إال ابن السبكي رمحه اهللا  وهلذا مسي كتابه مجع اجلوامع أي 

صادر األشاعرة ولذلك وثقت أقواله من كتبهم دون وقد اعتمد كتب وم)جامع بني مسائل أصول الفقه وأصول الدين(
  .التطرق إىل آراء العلماء اآلخرين

 325ص  2الغيث اهلامع حـ 623ص 4تشنيف املسامع حـ 427ص  3أنظر التلخيص حـ (ذهب اجلمهور إىل املنع  – 8
أنظر احملصول (ة اجلواز  ونقل عن العنربي وكثري الفقهاء وبعض الشافعي 396ص  2شرح احمللي حـ 152غاية الوصول ص 

  ) .400ص  2فواتح الرمحوت حـ  – 291ص  3اإلهباج حـ  – 446ص  4اإلحكام حـ  – 539ص  2حـ 
  .إميــان ) ـح(و ) ب(األصل إمان ويف  النسخةيف  – 9

وكثري من  نقل عن األشعري أنّ إميان املقلد ال يصح وأنه يقول بتكفري العوام ونقل هذا القول أيضا عن املعتزلة –10
  58وشرح األصول اخلمسة  للقاضي عبد اجلبار  ص   - 59 لسعد الدين النفتازاين ص -أنظر شرح املقاصد)املتكليمن

  ) 625ص 4ـتشنيف حال 278ص 6أنظر البحر احمليط ح...) هذا كذب وزور ومن تلبيسات الكرامية :(قال القشريي–11
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. 1 هشام أليبخالفا , فيكفي ان جزماأووهم فال يكفي، وإن ك ,حتمال شكابغري حجة مع 
الذي ال  3 ءالشي:  الواحد, وهو اهللا الواحد , 2وله صانع ,العامل حمدث فليجزم عقده بأنّ

وال  )أ35(/وال قسيم له يف ذاته , قدمي ال ابتداء لوجوده 5واهللا . 4 وال يشبه بوجه ,ينقسم
ليست معلومة اآلن  :  حققونـاملال خمالفة لسائر احلقائق ، ق 7 هحقيقت, وال شريك , 6تشبيه

   ,11وهرـجوال ,  10-9 جسمـب؟  فليس    8ها يف اآلخرة ـمكن علمـواختلفوا هل ي
  ث، مث أحد وال أوان  ,وال قطر ,انـوال مك, 13انـوال زم ,مل يزل وحده, 12عرضوال 

  15ذاته يف  بابتداعه دثـومل حي, ترعهـما اخ 14ولوشاء  ، من غري احتياج هذا العامل 

 ------------------------------  
  ...)بالدليل فهو كافر ألن ضد املعرفة النكرة والنكرة كفر  –تعاىل  –من ال يعرف اهللا : من املعتزلة يقول هاشم أبو – 1
  ) 937ص  2املعتمد حـ  – 61أنظر شرح األصول اخلمسة ص ( 

استشهد بقوله تعاىل  لو(وأمساء اهللا توقيفية وقال العراقي . األمساء ومل يرد يف .اسم الصانع اشتهر على ألسنة املتكلمني – 2
فمن اكتفى يف إطالق األمساء بورود الفعل اكتفى ) صنعة اهللا(شاذا  أوقال والد املصنف ولكنه قر )لكان أوىل-صنع اهللا

  3/912الغيث اهلامع. 637 / 4ف شنيتال) صنع اهللا الذي أتقن كل شئ(ىل اقلت وأين هو من قوله تع (قال الزركشي)ذلكب

  .الشــي ) جـ (النسخة يف  – 3
  ) 69مؤسسة الكتب الثقافية ص .اإلرشاد إلمام احلرمني (هذا التفسري نقله إمام احلرمني عن إصطالح األصوليني  – 4
   –تعاىل  –واهللا ) ب(النسخة يف  – 5
  .وال مشبــه ) حـ(و ) ب(النسخة يف  – 6
  ) .حقيقة(بعد ) ب(يف  النسخة ) تعاىل(توجد كلمة  – 7
ومنه القاضي  احملققونذهب . للماهية على أنه ال حد هلا ، واختلفوا هل يصح العلم هبا للبشر يف احلياة الدنيا  املتبتوناتفق  – 8

نع كالفالسفة وإمام وإمام احلرمني والغزايل وألكيا اهلراسي إىل اإلمتناع واختلفوا هل تصرب معلومة يف اآلخرة فمنهم من قال بامل
 2الغيث اهلامع حـ  642ص 4تشنيف املسامع حـ: أنظر التفصيل يف (احلرمني والغزايل ومنهم من توقف كالقاضي الباقالين ، 

  ).82ص  2شرح املواقف حـ  81ص  2املطالب العالية حـ  232شرح األصول اخلمسة ص   164اإلرشاد ص  347ص 
  .اجلوهر عن اجلســم  تقدمي) حـ(و ) ب(يف النسخة  – 9

م 1999دار الغرب اإلسالمي .حتقيق حممد سليماين-أنظر احلدود يف األصول البن فورك ( هو املؤلف :  اجلسم  -10
  ) 217شرح األصول اخلمسة ص -281ص  - 1مقاالت االسالميني ج -  49لألشعري ص  - اللمع  87ص
يف  أنظر احلدود )مامل يود إىل التضاد , رضا واحدا هو مايقبل من كلجنس من أجناس األعراض ع:  اجلوهر  – 11

   -43التعريفات ص  -86ص  األصول
 أنظر) اؤه قهو مستحيل البقاء أو الذي يقل ب: واصطالحا ,   العرض لغة هو القليل البقاء :  العرضتعريف  – 12

  88احلدود يف األصول ص  -230شرح األصول اخلمسة ص  – 62اإلرشاد ص 
  .تقدمي املكان عن الزمـان ) حـ(و ) ب(سخة النيف   – 13
  . يف ذاتــه) حـ(و ) ب(النسخة األصل الذاته و يف يف  -15               أشـ) ب(النسخة  يف  – 14
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علمه شامل  .القدر خريه وشره منه  .3 }ٌلَيس كَمثْله شيء{،  2 }فَعّالٌ ملاَ يرِيد{.  1حادث 
 . ال فال م أنه يكون أراده ومالما ع. مقدور  وقدرته لكلّ .يات وكلّ ,لكل معلوم جزئيات

 وعلم, فعله من قدرة   4ا وصفات ذاته ما دلّ عليه ,مل يزل بأمسائه.بقاؤه غري مستفتح وال متناه 
وما صح يف . وبقاء , وكالم  ,وبصر ,زيه عن النقص من مسعـالتن أو,  وحياة  وإرادة ,

 ؛ مث اختلف أئمئنا , رته عند مساع املشكلياملعىن و 5 ]عتقد ظاهري[فات ة من الصوالسن ,الكتاب
  .   9 ال يقدح   8تفصليه 7 لناهجأَنَ مع اتفاقهم على  6ول أم نفوضؤأن

حمفوظ يف صدورنا  , مكتوب يف مصاحفنا ,  10از اكالمه غري املخلوق على احلقيقة ال  : القرآن
وله ,  13على املعصية  ويعاقب إال أن يغفر غري الشرك, على الطاعة  يثيب.  12بألسنتنا  11 ءمقرو

  . 14ويستحيل وصفه بالظلم , وتعذيب املطيع ، وإيالم الدواب واألطفال , إثابة العاصي 

 --------------------------  
  القاهرة  –ول الدين كلية أص –رسالة دكتوراه  –أبكار األفكار لآلمدي  – 27ص  8األجيـي  حـ  –أنظر املواقف –1
  ) .351ص  2الغيث اهلامع حـ  – 62اإلرشاد ص  – 526ص  2حـ  – 623رقم  

  .من سورة الربوج  16هذه العبارة هي اآلية  – 2
  .صورة الشورى  11هذه العبارة هي اآلية  – 3
  عليـها ) جـ(و ) ب(النسخة األصل عليه ويف يف   – 4
  .مع تصحيحمش ساقطة من الـمـنت مثبتة يف اهلا  - 5
  .أم تفوض منـزهني ) جـ(يف النسخة  – 6
  .ـا نأن جهل) حـ(و ) ب(أجهلنا ويف  النسخة األصل يف – 7
  بتفصيله ) جـ(و ) ب(النسخة  يف  – 8
   2الغيث اهلامع حـ  –وبعدها  – 676ص  4تشنيف املسامع حـ  – 146أنظر تفصيل املسألة يف اإلرشاد ص  - 9

حاشية البناين مع  – 461ص  2شرح احمللي حباشية العطار حـ  – 154ية الوصول ص غيا –وبعدها  – 356ص 
  ) .407ص  2شرح احمللي حـ 

    .ــاز جم) جـ(يف  – 10
  .مقـرؤ ) حـ(و ) ب(النسخة األصل مقروأ ويف يف  – 11
 ومباحث يف الكتاب: ب األول الكتا(وقد عرفه يف الكتاب األول من هذا املصنف بقوله  الكرمي للقرآنهذا تعريف آخر  – 12

  ) .اللفظ املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم  لإلعجاز بسورة منه ، املتعبد بتالوته: القرآن واملعين به هنا : األقوال ، الكتاب 
هل ثوب . (85املائدة  )فأثا م  اهللا مبا قالوا(هناك نصوص كثرية من القرآن والسنة تدل  على ذلك منها  – 13
  160األنعام ) من جاء بالسيئة فال جيزي إال مثلها. ( 48النساء ) إن اهللا ال يغفر أن يشرك به. (36املطففني ) لكفارا

فصلت ) وما ربك بظالم للعبيد. ( 40النساء ) إن اهللا ال يظلم متقال ذرة. (تدل علىذلك آيات كثرية منها  -14
  . 44يونس ) إن اهللا ال يظلم الناس شيئا( 46
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السعيد  .)ب25(/؟ 3ويف املنام, وز الرؤية يف الدنيا جتواختلف هل ,  2-1يوم القيامة  املؤمنون يراه
ل سعيدامن كتبه يف األز ,4عكسه، مث ال يتبدالن قيوالش قي، ومن علم موته مؤمنا فليس بش .

 8 واإلرادةواحملبة غري املشيئة , 7 اوالرض. 6منه  5 امازال بعني الرض -رضي اهللا عنه-أبو بكرو

  ما :والرزق.11}هو الرزاق{,  10}ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه{,  9}رفْالكُ هادبعى لضري الَفَ{
   وهو اإلميان:  واالهتداء ,الل خلق الض, 13بيده اهلداية واإلضالل .  12ينتفع به ولو حراما 

 ---------------------------  
البخاري مسلم أبو داود الترميذي ابن (يوم القيامة للمؤمنني  –عزوجل  –ث الصحيحة رؤية اهللا ثبت باألحادي – 1

  ) .اآلذان فضل السجود –الفجر  –فضل صالة العصر  –مواقيت الصالة (ماجه 
  القـيمة ) ب(يف النسخة  – 2
على وجهة الكرامة لألولياء قوالن  يف جواز رؤية اهللا باألبصار يف الدنيا: فيه مسألتان إحدامها ( الزركشيقال  - 3

الثانية اختلف يف رؤيته يف املنام فجوزه معظم املثبتة الرؤية من غري ... أحدمها جيزئ . لألشعري  حكامها القشريي 
واخلالف يف هذه ... وصارت طائفة إىل أنه مستحيل ألن ما يرى يف النوم خيال ... كيفية وجهة مقابلة وخيال 

ة ناينظر تفصيل هذه املسألة يف اإلبانة يف أصول الدأو.  714ص  4تشنيف املسامع حـ ...) ذكره  املسألة عزيز قلّ
ص  2الغيث اهلامع حـ  - 85ص  1حـ  -القشريي  –الرسالة القشريية  - 133اللمع ص  – 17األشعري ص 

   465ص  2حاشية البناين حـ  - 368
وذهب آخرون إىل أما ال يتبدالن ومن هؤالء ... تزلة إىل أنهما يتبدالن وعزي إىل أيب حنيفة وأكثر أهل الرأي واملع – 4

من ضم إليهما األجل والرزق وذهب قوم إىل أن هللا كتابني سوى أم الكتاب مبحو منهما ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ال 
  . 138ص  1هقي حـ البي –شعب اإلميان أنظر ) يغري منه شئ ، وهذا يروي عن ابن عباس وجماهد وغريمها

  .الرضــا ) ب(الرضى ويف ) جـ(أصل النسخة ويف يف  – 5
اللمع  – 76وهي واضحة ملا سبق من عدم التبدل يف السعادة والشفاوة ، انظر اإلبانة ص  األشعريهذه عبارة  – 6

   727ص  4تشنيف املسامع حـ .  370ص  2الغيث اهلامع حـ .  156غاية الوصول ص . 159لألشعري ص 
  .الرضــا ) ب (الرضى ويف ) جـ(أصل النسخة و يف يف  – 7
  271ص  2الغيث اهلامع حـ  -431أنظر شرح األصول اخلمسة ص(وذهب اجلمهور إىل أما اإلرادة  – 8

  ) .412ص  2حاشية البناين حـ  – 729ص  4تشنيف املسامع حـ 
  لكفر وال يرضى لعباده ا.سورة الزمـر  7هذه العبارة من اآلية  – 9

  137األنعام ) و لو شاء اهللا ما فعلوه( أصل هذه العبارة اآلية الكرمية  -10
  الذاريــات 58) إن اهللا هو الرزاق(قال تعاىل  – 11
إىل أنّ الرزق ال يكون إال حالال ، ومنعوا كون احلرام رزقا للعبد من اهللا بناء على  املعتزلةوذهبت  – 12

  ) 156غاية الوصول ص   - 307اإلرشاد ص   - 63أنظر  يف اإلبانة ص (ي أصلهم الفاسد يف التقبيح العقل
ذلك بناء على أنّ العبد هو  املعـتزلةومنعت . النحل  93) يضل من يشاء ويهدي من يشاء(قال تعاىل  – 13

  ) .372ص  2أنظر الغيث اهلامع حـ (خالق أفعاله 
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  : 2 اخلذالنو. 1 خلق الطاعة :  احلرمني مإماقال  ,خلق القدرة الداعية إىل الطاعة : التوفيقو
 خلق الظاللة : األكنةو ,  الطبعو,  اخلتمو. صالح العبد أخرة   4ما يقع به :  3 واللطف. ضده 

  رسله –تعاىل – الربأرسل  . 6بةإن كانت مركّ: جمعولة وثالثها واملاهيات. 5يف القلب
    9املبعوث ,  8 نيبأنه خامت النبي –وسلم صلى اهللا عليه –وخص حممد , باملعجزات الباهرات 

–عليهم السالم  –مث املالئكة , وبعده األنبياء  . 10 ل على مجيع العاملنياملفض, إىل اخللق أمجعني
11   

 ------------------------ ---------  
فيقا عاما وإن خصت كان توفيقا التوفيق هو العصمة بعينها ، فإن عمت كان تو( التوفيقيف تعريف  احلرمني إمامقال  – 1

  337ص1مدارج السالكني جـ )التوفيق هو أال يكلك اهللا إىل نفسك (وقال ابن القيم .256اإلرشاد ص ) خاصا
املصباح املنري .(و خذلته إذا تركت نصرته و إعانته و تأخرت عنه .لغة هو املنع من درك املراشد :  اخلذالن  – 2
و , و يكون مبعىن وجود قدرة الكفر , و يكون مبعىن اهلالك و العقوبة . قدرة على الكفرفهو ال: أما اصطالحا )  89ص

احلدود يف األصول ص .) بل قدرة الكفر هي اخلذالن دون غريها من القدر , ليس كلّ قدرة على املعصية خذالن 
  337ص 1مدارج السالكني جـ - 123ص  -مقاالت اإلسالميني  -117

: و عرفه ابن فورك .ما يقع صالح املكلف عنده بالطاعة واإلميان دون فساده بالكفر العصيان(قوله ب اآلمديوعرفه  – 3
 – 689ص  2أنظر أبكار األفكار حـ .) فإذا توالت و مل يتخللها كبرية مسيت عصمة, بأنه القدرة على الطاعة 

  289ص  -التعريفات  -118احلدود يف األصول ص  - 256واإلرشاد ص 
  ما يقع عنده ) جـ(و ) ب(يف  – 4
   )241ص  2الترياق النافع ح   375ص 2الغيث اهلامع ح 740ص  4تشنيف املسامع ح192أنظر اإلرشاد ص  - 5
و به قال الفالسفة و  الثاينو . أا جمعولة : و به قال أصحابنا  أحدها: يف املاهيات ثالثة أقوال : قال العراقي  – 6

التفصيل فمركبة جمعولة و بسيطة غري جمعولة و معىن هذا اخلالف أن املعدومات ممكنة  الثالثو .أا غري جمعولة : املعتزلة 
قبل دخوهلا يف الوجود هل تأثري الفاعل يف جعلها ذواتا و يف جعل تلك الذوات موجودة و هذا اخلالف راجع إىل 

...) املاهيات هل هي متقررة بذواا أم ال ؟  الثانية أن...اخلالف يف املعدوم هل هو شيء أم ال ؟ : مسألتني أحدامها 
أنظر ) أخذ املصنف هذا من الصحائف فإنه حكى مذاهب( الزركشيقال . 951-950ص  3جـ  الغيث اهلامع 

بكلية أصول الدين  -رسالة دكتوراه  –والصحائف اإلهلية كتاب للسمرفندي . 742ص  4تشنيف املسامع حـ 
  .184ص )856(القاهرة رقم 

  . النبييــن) حـ(و ) ب(األصل النبئني ويف  النسخة يف – 7
  ) جـ(و ) ب(الـمبعوث ساقطة من   – 8
   379ص  2الغيث اهلامع ح 242ص2الترياق النافع ح 215ص 2ح أنظر مفاتيح الغيب( اإلمجاع على ذلك الرازيونقل - 9

 والشيعة وأبو حنيفة يف أحد قوليه, ومجهور أصحابه ,  اختلف العلماء يف املفاضلة بني األنبياء واملالئكة ، فذهب األشعري – 10
 وأبو شامة,واألستاذ أيب إسحاق ,واحلليمي  ,وأبو بكر الباقالين, وذهبت املعتزلة والفالسفة  إىل أن األنبياء أفضل من املالئكة ، 

 قول اذي احلنفي إىل التوقف وهناكوذهب ألكيا والكالب –املقدسي والرازي واحلاكم والبيهقي إىل أن املالئكة أفضل من البشر 
 ترياقال -  106  ص 1شعب اإلميان حـ  – 215ص  2أنظر التفصيل يف مفاتيح الغيث حـ (الرابع يقول بعدم املفاضلة 

  ) 750ص  4تشنيف املسامع حـ  – 379ص  2الغيث اهلامع حـ  – 243ص  2النافع حـ 
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.  2ى عوالد:  يحدالتو. عدم املعارضة  ي معأمر خارق للعادة ، مقرون بالتحد:  1 املعجزةو
أو  , وهل التلفظ شرط .تصديق القلب ، وال يعترب إال مع التلفظ بالشهادتني من القادر :  اإلميانو

أن {:  اإلحسانو. أعمال اجلوارح ، وال يعترب إال مع اإلميان :  اإلسالمو.  3شطر فيه ؟  تردد 
,  6اإلميان  )أ36(/ال يزيل :  5 والفسق . 4 }راه فإنه يراكتعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن ت

 - وإما أن يسامح مبجرد فضل اهللا , ة إما يعاقب مث يدخل اجلن,  7وامليت مؤمنا فاسقا حتت املشيئة 
  10حممد املصطفى, وأواله حبيب اهللا  , 9 شافع لوأو. فاعة أو مع الش,   8  -سبحانه و تعاىل

  
---------------- ------------------  

  التعريفات – 288اإلرشاد للجويين ص  – 884ص  3اصطالحا يف الفقه األكرب للشافعي حـ  املعجزةأنظر تعريف   -1
  .130احلدود يف األصول ص  - 234للجرجاين ص 

  .دعـوي ) حـ(و ) ب(النسخة  يف  – 2
لسرخسي وفخر اإلسالم عن احلنفية وكثري من ذهب مجهور املتكلمني إىل أن التلفظ شرط ، وذهب السلف وحكى ا – 3

   760ص  4 ـح املسامع تشنيف/  244ص  2 ـالترباق النافع ح/  381ص  2ـأنظر الغيث اهلامع ح.( الفقهاء أنه شطر 
. يف حديث جربيل عندما سئل عند اإلحسان  –صلى اهللا عليه وسلم  –قاهلا النيب . هذه العبارة يف تعريف اإلحسان – 4
    43  ص1جـ-عن اإلميان  - صلى اهللا عليه و سلم  -باب سؤال جربيل النيب  -كتاب اإلميان -صحيح البخاري أنظر (

وقال 1029رقم 38ص  1ـج -باب اإلميان و اإلسالم و اإلحسان -كتاب اإلميان -و صحيح مسلم  -50رقم 
) هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم(آخره قصد املصنف اجلمع بني احلقائق الثالثة املذكورة فيه لقوله يف ( الزركشي

  767ص 4ـحاملسامع شنيف ت) فاإلميان مبدأ واإلسالم وسط واإلحسان كمال والدين اخلالص شامل للثالثة
و كلّ كفر فسق و ليس كلّ فسق كفرا و الفسق من شهد و مل , هو اخلروج عن الطاعة : اصطالحا الفسـق – 5

  )179التعريفات ص  -110صول ص أنظر احلدود يف األ.(يعمل و اعتقد  
أنه مطيع بإميانه  والصحيح. فقالوا ال يوصف بأنه مؤمن وال كافر  املعتزلةفقالوا يكفر و  اخلوارجوخالف يف هذا  – 6

الترياق النافع حـ  – 417شرح العقيدة الطحاوية ص  – 235ص  1أنظر مقاالت اإلسالمني حـ (عاص بفسقه 
  . 726ص  4تشنيف املسامع حـ  – 384ص  2حـ الغيث اهلامع  – 245ص  2
  .املشيــة ) حـ(و ) ب(يف  – 7
  .)ب (موجودة يف )  أ(سبحانه وتعالــى  ساقطة من النسخة  – 8
جاء ) 140التعريفات ص .(هي السؤال يف التجاوز عن الذنوب من الذي رفع اجلناية يف حقه : الشفاعة اصطالحا  – 9

أنا  –صلى اهللا عليه وسلم  –يف قول النيب  –صحيح مسلم كتاب اإلميان باب ) ول مشفعأنا أول شافع وأ(يف احلديث 
الشفاعة ألهل اجلمع يف تعجيل احلساب واإلراحة يف (وقال الزركشي  188ص  1حـ  –أول الناس يشفع يف اجلنة 

...) السالم بعد ذلك شفاعات طول الوقوف والغم وهي الشفاعة العظمى وهي املراد باملقام للمحمود وله عليه الصالة و
  . 773حـ  772ص  4أنظر تشنيف املسامع حـ 
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  ) .ب(ساقطة من  املصطفى  – 10

ويف فنائها , نفس باقية بعد موت البدن الو .وال ميوت أحد إال بأجله .  – صلى اهللا عليه وسلم -
قال  ,قوالن  الذنب عجبويف .  1واألظهر ال تفىن أبدا :  اإلمام الشيخد ، قال عند القيامة ترد

 صلى اهللا عليه –مل يتكلم عليها حممد : الروحوحقيقة . 2ل احلديث وتأو, والصحيح يبلى  : املزين
ولد : والينتهون إىل حنو (:  القشرييقال  , األولياء حق  3 كراماتو.  فنمسك عنها – وسلم

    ونعتقد . 7على السلطان  اخلروج 6وال جنوز . 5 القبلة أهلوال نكفر أحدا من . 4) دون والد
   والنار خملوقتان , واجلنة . حق   8 يزاناملو, والصراط ,  واحلشر, وسؤال امللكني , عذاب القرب  أنّ
   ------------------------  
 نإن األرواح تبقى وهو احلق فهل حيصل هلا ع: إذا قلنا : (هذا التردد لوالد املصنف وقد ذكره يف تفسري فقال   – 1

إالمن (- تعاىل–أو ال بل يكون من املستتبني يف قوله )كل من عليها فان (القيامة فناء مت تعاد فتويف بالظاهر قوله تعاىل 
غاية  - 778ص 4تشنيف املسامع جـ -385ص 2أنظر الغيث اهلامع جـ...) و األقربأا التفىن من املستثين) شاء

    247ص 2الترياق النافع جـ - 158الوصول ص 
وراه البخاري ) (كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق ومنه يركب: (قال صلى اهللا عليه وسلم  - 2

باب  –ومسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة   -4814رقم 551ص8جـ -باب نفخ يف الصور -التفسري   كتاب
الئق ال غريه فمنه ما خلق بعضه ببعض خلق اهللا اخل( املزينوقال   2955رقم   227ص   4ما بني النفختني حـ : 

ومنه ما أفىن بعضه ببعض ، ومنه ما أنشأه ال ببعض وأفناه ال ببعض وقد حكم اهللا باملوت على مجيع خلقه فقال 
فإذا مل يبقى إال عجب الذنب أفناه اهللا ... فإذا مل يبق إال ملك املوت توفاه اهللا بال ملك املوت ) يتوفاكم ملك املوت(

 – 781ص 4تشنيف املسامع جـ  – 338ص 2الغيث اهلامع ج) ب كما أمات ملك املوت بال ملك املوتبال ترا
   -224ص 2الترياق النافع جـ 

ألن الولّي ال , و تفارق املعجزة يف التحدي , هي ماخيص الرب به من إكرام أوليائه بأن خيرق العادة هبا : الكرامة - 3
و الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن لدعوى : ين و قال اجلرجا.يتحدى و النيب يتحدى 

يسكون استدراجا و ما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة , النبوة فما ال يكون مقرونا باإلميان و العمل الصاحل 
  130احلدود يف األصول ص  - 234التعريفات ص ) 
املقدورات يعلم اليوم قطعا أنه ال جيوز أن تظهر كرامة لويل لضرورة أو لشبه  إن كثريا من(يف الرسالة  القشرييقال  - 4

منع املوانع ص .  208ص ) ضرورة يعلم ذلك منها حصول إنسان ال من أبوين وقلب مجاد هبيمة وأمثال هذا يكثر
: ن اآلئمة الثالثة وأما اطالقنا عدم تكفري أهل القبلة فهو منقول ع: (يف منع املوانع  املصـنفقال  –5 3 243

  . 248 – 246ص ...) الشافعي وأيب حنيفة وأبو احلسن األشعري 
  وال جيـوز) ب( النسخة  يف – 6
  )421ص  2أنظر شرح احمللي حـ . (اخلروج على اجلائر النعزاله باجلور عندهم  املعتزلةوجوزت  –7
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  امليزان ) جـ(و ) ب(النسخة األصل ميزان ويف يف  -8

      . 2 وال جيب على الرب سبحانه.  1] ولو مفضوال[ على الناس نصب إمام وجيب . اليوم 
 صلى - 5ونعتقد أن خري األمة بعد نبيها حممد  . بعد اإلعدام حق  4اجلسماين  واملعاد ، 3شيء 

 -رضي اهللا عنهم- املؤمنني  7 ءمراأ 6 فعلي,  فعثمان,  عمرف,  بكر أبوخليفته  -اهللا عليه وسلم 
ومنسك عما جرى بني الصحابة . ما قذفت به  من كلّ –رضي اهللا عنها - 10 -9 عائشة 8ة اء وبر

  ,  13أمحد و,  12 السفيانينيو,  11 باحنيفهأو,  مالكاو,  الشافعيوأنّ  .مأجورين  ونرى الكلّ

  

  .مع تصحيح ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش – 1
  )ب(سبحانه ساقطة من  -2
أمور أمتها امللف والثواب على الطاعة والعقاب على الكبائر ، وفعل  –تعاىل  –إىل أنه جيب على اهللاوذهبت املعتزلة   3 

شرح األصول اخلمسة  – 247اإلرشاد ص – 335ص 1مقاالت اإلسالميني حـ(نظر التفصيل يف أ...) األصلح للعباد 
  ) 132ص 

سماين والروحاين وهم املسلمون ، ومنهم من أتيت الروحاين وللمعاد عند العلماء أقوال ، فمنهم من أثبت املعاد اجل – 4
انظر املصادر (ومنهم من أنكرمها مجيعا وهم الدهرية واملالحدة . ائفة من النصارى طدون اجلسماين وهم الفالسفة و
وقال الزركشي معقبا على كالم ) .375ص  2الغيث اهلامع حـ  – 828ص  4السابقة وتشنيف املسامع حـ 

  . 828ص  4تشنيف املسامع حـ ...) ينبغي للمصنف أن يقول اجلسماين والروحاين (هذا املصنف 
  )جـ(و ) ب(حممد ساقطة من -5
    )830ص  4أنظر حـ (فعلي ساقطة يف تشنيف املسامع  –6
  أمــرا ) حـ(أمراء ، يف ) ب(النسخة األصل أمرا ويف يف  –7
  .بــراءة ) جـ(النسخة األصل برأة ويف يف  -8
  .عايشــة ) ب(يف  –9

بنت أيب بكر الصديق نزلت براءا يف  –صلى اهللا عليه وسلم  –أكرب من أن تعرف ، زوج النيب :  وعائشة هي  -10
  .هـ 58هـ وقيل 57سورة النور ، كانت عاملة فقيهة ، روت أحاديث كثرية وتوفيت سنة 

  )1784ص  4نظر تفصيل ترمجتها يف اإلستيعاب حـ أ(
  .أبا حنيفــة ) حـ( و) ب(يف  –11
هو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف املتوىف  الثوري وسفيان. سفيان الثوري وسفيان عينية  :مهاالسفيانني  –12
ص   2ذيب األمساء حـ .  356ص  6أنظر حلية األولياء حـ (عرف بالرباعة يف العلم واحلديث والفقه والورع .هـ 161سنة 
أحد أئمة اإلسالم . هـ 198هو أبو حممد سفيان بن عينية بن أيب عمر بن اهلاليل موالهم الكويف املتويف سنة  عينية بن وسفيان). 222

  )391ص  4 وفيات األعيان حـ  – 270ص  7أنظر ترمجته يف حلية األولياء حـ .(
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الكا وأبا حنيفة وأمحد واألوزاعي الشافعي وم(تقدمي وتأخري يف أمساء األئمة حيث جاء ) ب(يف النسخة  –13
  )وإسحاق وداود والسفيانيني

 .وسائر أئمة املسلمني على هدى من ربهم  )ب36(/ , 3 داودو,  2 إسحاقو ,1األوزاعيو
  طريق 6 وصحبه,  5 جلنيداطريق الشيخ  وأنّ. ة مقدم إمام يف السن األشعري 4أبا احلسن  وأنّ
: وجود الشئ عينه ، وقال كثري منا  نّإتنفع معرفته األصح و, ومما ال يضر جهله . 7  مقوم
عند  9خروكذا على اآل وال ثابت ،, وال ذات , ليس بشيء  فعلى األصح املعدوم.  8غريه 

  .  10أكثرهم 

وكان مذهبه هـ كان إمام أهل الشام يف عصره 157هو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي أبو عمرو الدمشقي املتويف سنة : األوزاعي  –1
  ) .135ص  6حلية األولياء  - 298ص  1  أنظر ترمجته يف ذيب األمساء ح .(سائد بالشام واملغرب قبل املذهب املالكي 

هـ 238بن إبراهيم بن خملد احلنظلي أبو حممد بن راهوية املروزي احلافظ اتهد قرين اإلمام أمحد املتوىف سنة :  راهويه بن إسحاق –2
  ) 29تذكرة احلفاظ ص  –  27ته يف تقريب التهذيب ص أنظر ترمج.(
أنظر تفصيل ( (هـ ، إمام أهل الظاهر270هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي األصفهاين املتوىف سنة :  الظاهري داود-  3

  )572ص  2تذكرة احلفاظ حـ  – 284ص  2حـ  -ابن سعد  –ترمجته يف الطبقات الكربى 
  احلسن علي بن امساعيل األشعري أبا ) ب(يف  -4
هو سيد الطائفة و مقدم اجلماعة  و إمام أهل ( هـ قال عنه ابن السبكي 297هو أبو القاسم اجلنيد بن حممد اخلراز املتوىف سنة :  اجلنيد -5

, داد له مصنفات منها أمثال القرآن وجنيد صويف متكلم من بغ...) احلرفة و شيخ  طريقة التصوف و علم  األولياء  يف زمانه و هبلوان العرفني 
  .السر يف أنفاس الصوفية 

  )  285ص1الفهرست جـ - 260ص 2أنظر ترمجته يف طبقات الشافعية جـ(
  رضي اهللا عنهــم   ) ب(يف   -6
   975ص3جـ ...) يف الغيث اهلامع التوجد عبارة وأن طريق اجلنيد وصحبه طريق مقوم وكرر وأن أبا احلسن األشعري-7
د اختلف العلماء يف وجود كل شئ هل هو عني ما هيته أو زائد عليها فذهب األشعري وغريه من أئمة السنة إىل أنه عينه مطلقا يعين يف لق-8

أنه زائد على املاهية مطلقا ، وذهب : الواجب واملمكن وذهبت املعتزلة والرازي واحملققون حسبما جاء يف الصحائف اإلهلية لإلمام السمرقندي 

 2أنظر يف الغيث اهلامع حـ(فالسفة إىل أنه عني املاهية يف القدمي وزائد عليها يف احلادث وصحح الزركشي القول األول ال
ص  2حاشية البناين حـ  على شرح احمللي  - 161غاية الوصول ص  - 858ص  4تشنيف املسامع حـ   -395ص 

423(  
  .اآلخر) حـ(و ) ب(يف النسخة األصل األخري ويف  –9

: اختلف الناس يف املعدوم أهو شئ أم ال ؟ فقال أهل السنة وطوائف من املرجئة كاألشعرية وغريهم ( حزم ابنقال  –10
املعدوم بشئ ، وقال عبد الرمحن : وقالت سائر املعتزلة . ليس شيئا ، وبه قال هشام بن عمر والفوطي أحد شيوخ املعتزلة 

ملعدوم جسم يف حال عدمه ، إال أنه ليس متحركا وال ساكنا وال خملوقا وال بن حممد اخلياط أحد شيوخ املعتزلة ، إن ا
   42ص  5الفصل يف امللل و النحل  حـ ) حمدثا يف حال عدمه
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  أنا مؤمن إن شاء :  املرء يقول وأنّ.  توقيفية 3اهللا   2  ءأمسا نّإف.  1املسمى االسم وأنّ
. الكافر استدراج  وأنّ مالذّ.  4ا يف احلال ال شكّ -اذ باهللا والعي -, سوء اخلامتة  خوفا من ؛اهللا  
  -زء الذي ال يتجزأ ـوهو اجل -الفرد اجلوهروأن . اهليكل املخصوص :  5املشار إليه بأنا  نّأو
  ,للقاضيخالفا , 7م ومعدـموجود والـأي ال واسطة بني ال,  ه ال حالوأن. 6ثابت  
  , تبارية ذهنيةـأمور اع :اإلضافاتو بـالنس وأنّ. 8 احلرمني  وإمام 

 -------------------------------------------------  
أما مسألة اإلسم املسمى فمقررة يف كتابنا السيف املشهور شرح عقيدة األستاذ أيب (يف منع املوانع  املصنفقال  - 1

هو املسمى أو غريه ؟ وال خيفي عليك أن منصور وقد كثر خوض اخلائضني فيها وتشعبت أراء املختلفني يف اإلسم هل 
لألشياء وجود يف األعيان وهو الوجود األصلي احلقيقي ووجودا يف األذهان وهو الوجود العلمي التصوري ، ووجودا يف 

   263 – 256أنظر التفصيل يف منع املوانع ص ...) اللسان وهو الوجود اللفظي الدليلي ووجود يف البنان وهو اخلط
  . أمســاء ) جـ(ويف ) ب(األصل أمسا و سخةالنيف   –2
  –تعاىل  –) ب(يف  –3
ين يللجو -اإلرشاد   – 33الفقه األكرب للشافعي ص   :أنظر تفصيل املسألة يف (تتعلق هذه املسألة باإلسثناء يف اإلميان  - 4

 – 121ص  1اإلحياء للغزايل حـ  – 53ص  1جمموع الفتاوى حـ  – 268 – 263منع املوانع ص  – 336ص 
 شرح  –  870ص  4تشنيف املسامع حـ   –  257ص  2الترباق النافع حـ   –  296ص  4الغيث اهلامع حـ 

  ) 395شرح العقيدة الطحاوية ص  – 496ص  2شرح احمللي  حـ  – 151ص  1الكوكب املنري حـ 
؟ وتقول أنكم اخترمت اإلمساك عن  املشار إليه بأنا ما هو(سؤال يف هذه املسألة حيث قال السائل  املصنفورد على  - 5

الكالم يف حقيقة الروح حيث قلتم فيما سبق وحقيقة الروح مل يتكلم عليها حممد  صلى اهللا عليه وسلم  فنمسك عنها  
والروح هي املشار إليها بأنا فإذا قلتم أن املشار إليها بأنا اهليكل املخصوص كنتم قائلني بأن الروح هو اهليكل املخصوص 

) . املتكلمني الذاهبني إىل أن الروح جسم وكل هذا منكم كالم يف حقيقة الروح بعد اختيار الصمتيقول بعض كما 
  ...) وحتقيق ذلك أن البحث واقع يف مسألتني ) أنا(واجلواب أنا ال نسلم أن الروح هي املشار إليها بـ 

من الكلّ جنس من أجناس  األعراض عرضا  هو ما يقبل:  اجلوهر - 6 270 – 268أنظر التفصيل يف منع املوانع ص 
  86احلدود يف األصول ص .واحداما مل يؤد إىل التضاد 

  . املعدوم) حـ(و ) ب(النسخة األصل معدم ويف يف  – 7

 احلرمني وإمامأبو بكر  القاضيوافق . اجلمهور على أنه ال واسطة بينهما و أثبتت املعتزلة بينهما واسطة مسوها احلال – 8
يف أحد قوليهما وحكى اآلمدي عن القاضي قولني وأما إمام احلرمني فرجع عن قوله الذي خيالف اجلمهور يف  اجلمهور
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اخترنا يف الشامل املشي على أساليب الكالم يف القطع بإثبات األحوال وحنن نقطع : كتابه املسمى باملدارك حيث قال 
 – 885ص  4تشنيف املسامع حـ  – 397ص  2حـ الغيث اهلامع  – 92أنظر التفصيل يف اإلرشاد ص ) بنفيها

  ) .وإطالق املصنف النقل عنهما ليس جبيد( الزركشيوقال ) .422ص  2شرح احمللي مع حاشية البناين حـ 

ال  املثلنيوأنّ   .حملني، وال حيل  زماننيالعرض ال يقوم بالعرض وال يبقى  نّأو. 1ال وجودية 
أحد الطريف  أنّ. 2فال جيتمعان، وال يرتفعان  قيضانالنأما ,  ين خبالف اخلالفنيدكالض ,جيتمعان

  4]إلىاملؤثر[على أن علّة احتياج األثر  3ينبين و ,الباقي حمتاج إىل السبب وأنّ .املمكن ليس أوىل به 

 ,املكانو. 5أو اإلمكان بشرط احلدوث وهي أقوال  ,ة أو مها جزءا علّ ,أو احلدوث  ,اإلمكان 
عد موجود ينفذ ب :وقيل, طح الظاهر من اخلالء احملوي املماس للس, الباطن للحاوي  طحالس: قيل

كون  واملراد منه  جائز 8  :اخلالء اخلالء و عدالب 7، و  6مفروض  )أ37(/عدب: فيه اجلسم ، وقيل 
اناجلسمني ال يتماس, جسماينّ وال ,جوهر ليس جبسم: قيل الزمانو .9هماوال بينهما ما مياس   

 --------------------------  
وهو كون اجلسم يف مكان ، : هي املفهومات اليت تعلقها بالنسبة إىل املعىن وهي سبع يف املشهور األين  النسبية األمور– 1

ر اخلارجية عنه وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة إجزائه بعضها إىل بعض ونسبتها إىل األمو: وهو كون اجلسم يف الزمان والوضع : واملىت 
وهو هيئة : كالقيام ، واملراد منه نسبة جزء إىل جزء أسفله ، وإىل اخلارج عنه كنسبة الرأس إىل جهة العلو والرجلني إىل جهة األسفل ، وامللك 

وهو تأثري الشئ عن : إلنفعال تعوض للجسم باعتبار ما حييط به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتفهم ، والفعل وهو تأثري الشيء يف غريه مادام يؤثر وا
ص  2أنظر التفصيل يف الغيث اهلامع حـ ) وهي نسبة تعرض للشئ بالقياس إىل نسبة أخرى كالنبوة واألبوة واألخوة: واإلضافة . غريه ما دام يتأثر 

سألة يف منع املوانع ص أنظر تفصيل هذه امل – 7. 426ص  2شرح احمللي مع حاشية البناين حـ  – 887ص  4تشنيف املسامع حـ  – 408

  . )431ص  2شرح احمللي مع حاشية البناين حـ  – 892ص  4تشنيف املسامع حـ  – 411ص  2الغيث اهلامع حـ  537 – 535
  ينبين) جـ (و ) ب(أصل النسخة يبين ويف يف  - 2
  . مع تصحيح ساقطة من الـمنت متبثة يف اهلامش -3
أن علة احلاجة إىل املؤثر اإلمكان وال مدخل للحدوث فيها وهو اختيار : األول : هذه األقوال حصرها العلماء فيما يلي  – 4

أا احلدوث وهو اخلروج من العدم إىل الوجود :  الثاين .اإلمام ونقله عن أكثر األصوليني ونسبه السمرقندي جلمهور احملققني 
أنظر .(أن العلة اإلمكان فقط واحلدوث شرط : الرابع .جمموع اإلمكان واحلدوث فالعلة مركبة منها :  الثالث .وهو قول باطل 

تشنيف املسامع  – 162غاية الوصول ص  – 419ص  2الغيث اهلامع حـ  – 263ص  2التفصيل يف الترباق النافع حـ 
  ) .98الصحائف اإلهلية ص  – 896ص  4حـ 

) الطبعة( 82الطبعة مطالع األنظار ص  – 142ص  1شرح املقاصد حـ (أنظر تفصيل أقوال العلماء يف املسألة املكان يف  - 5
  . 898ص  4تشنيف املسامع حـ  – 419ص  2الغيث اهلامع حـ  –
  وهــو) جـ(النسخة يف  – 6
  ) ب(موجودة يف ) أ(اخلالء مكشوطة يف النسخة  -7

  ). 53تعريفات ص ال- 105حلدود يف األصول ص (هو أن تكون  أمكنة فارغة ليست مشغولة بالكائنات :اصطالحا  اخلالء –8
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  =غاية الوصول  – 264ص  2الترياق النافع حـ   - 87البيضاوي ص  –أنظر تفصيل مسألة الزمان يف مطالع األنظار  - 9

مقدار احلركة  :حركة ومعدل النهار ، وقيل :وقيل , عرض : وقيل ,  هارفلك معدل الن:  وقيل
 .واملختار مقارنة متجدومينع تداخل ,  1وميتنع تداخل .  لة لإلهبامد معلوم إزاد موهوم ملتجد

  .2غري مركب من األعراض  اجلوهرو. األجسام  وخلو اجلوهر عن مجيع األعراض 
: واملختار وفاقا للشيخ اإلمام ,  3ته زمنا يقارن علّ: قال األكثر املعلولو .واألبعاد متناهية 

 : اللذةو . 4أما الترتب رتبة فوفاق . ال عقلية  , إن كانت وضعية  :وثالثها ,يتعقّبها مطلقا 
. هي اخلالص من األمل :  5 زكريا ابنيف املعارف ، وقال  اإلمام الشيخو,  اإلمامحصرها 

ره العقل إما وما تصو. ويقابلها األمل ،  6واحلق أن اإلدراك ملزومها . إدراك املالئم : وقيل 
أو ال ,   أو عدمه,   وجوده يف اخلارج 7ضي تتقإما أن , ذاته  أو ممكن ألنّ   ,أو ممتنع, واجب

  . 9 شيئا  8ضي تتق
  
حاشية البناين حـ – 506ص  2حاشية العطار حـ  – 903ص  4تشنيف املسامع حـ  – 422ص  2الغيث اهلامع حـ  – 163ص =
  ) .429ص  2
  دون تكرار مينع تداخل .مينع تداخل األجسام ) جـ(و ) ب(يف  -1
اجلوهر عند أهل احلق موجود (قال اجلويين يف الشامل . نجار إىل خالف هذا حيث قاال أن اجلواهر أعراض جمتمعة وذهب النظام وال – 2

  . 109ص ) متحيز غري أعراضه القائمة به ، وذهب النظام والنجار إىل أنّ اجلواهر أعراض جمتمعة وإىل ذلك مال بعض الفالسفة

  .زمـانـا ) حـ(و ) ب(النسخة  يف   - 3
أو ما ثبت بالعلّة أو ما أوجبته العلّة , هو ما جلبته العلّة : و قال اجلويين .هو احلكم املنتزع من العلّة : عرف ابن فورك امللول بقوله  – 4
أنظر تفصيل مسألة إتفاق العلماء عـلى أن العلة تتقدم املعلول بالرتبة وخالفهم .  61الكافية يف اجلدل ص  - 156اجلود يف األصول ص .
غاية الوصول ص  -  400ص  1حـ  –العضد  –شرح املواقف  – 158ول سبقها له يف الزمان أو مقارنتها له يف الصحائف اإلهلية ص ح

  )424ص  2الغيث اهلامع حـ  – 266ص  2الترباق النافع حـ  – 163
من مصنفاته .هـ 311 هو حممد بن زكريا الرازي أبو بكر الطبيب الكيمياوي الفيلسوف املتوىف سنة: ابن زكريا – 5

 2شذرات الذهب حـ  – 209ص  3أنظر ترمجته يف النجوم الزاهرة حـ .  (احلاوي يف صناعة الطب ، الطب الروحي 
  . 128يف الصحائف اإلهلية ص  السمرقنديوهذا رأي  – 6) 263ص 

  .تقتضـي ) حـ(و ) ب( األصل تقضي ويف  النسخة يف – 7
  . تقتضــي) حـ(و ) ب(النسخة األصل تقضي يف  – 8
 2الغيث اهلامع حـ   -84ص 1شرح املقاصد حـ - 135الصحائف اإلهلية ص(أنظر تفصيل مسألة الواجب واملمتنع واملمكن يف  –9
ص  2حاشية العطارحـ  - 430ص  2حاشية البناين حـ - 268ص  2الترياق النافع حـ - 915ص 4تشنيف املسامع حـ -  427ص

513. (  
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  : القاضيو,  2النظر املؤدي إليها :  األستاذأول الواجبات املعرفة ، وقال  1 التصوف:  خاتـمة
 7يربأ   وذو النفس األبية. 6إىل النظر ؛  5 -  4القصد إليه :  احلرمني 3 إمامو فورك ابنو, أول النظر

   )ب37(/ ر تبعيده تصو, ومن عرف ربه.  9نح إىل معاليهاـوجي, األمور  8عن سفاسف هبا
  فكان  ,فأحبه مواله ,  11نب تفارتكب واج, والنهي  فأصغى إىل األمر, 10فخاف ورجا  هوتقريب

  ) .حـ(و ) ب(ساقطة من : التصوف  –1
وقال اجلنيد هو أن تكون مع اهللا . هو جتديد القلب هللا تعاىل واحتقار ما سواه : قال الغزايل :  إصطالحا التصوف و

هو : و عرفه اجلرجاين بقوله ) بأنه علم يعرف به صالح القلب وسائر اجلوارحتعاىل بال عالقة ، وعرفه الدرديري 
فيجعل , و باطنا فريى حكمها من الباطن يف الظاهر , الوقوف مع اآلداب الشرعية فريى حكمها من الظاهر يف الباطن 

التعرف ملذهب  – 165ص  أنظر تفصيل ذلك يف الرسالة القشريية(التعريفت للجرجاين ) للمتأدب باحلكمني الكمال 
هذه اخلامتة يف (وقال الزركشي .114معارج القدس يف مدارج معرفة النفس الغزايل ص .  9التصوف للكالباذي  ص 

علم التصوف وختم به ليكون الدعاء إىل تطهري القلب خامتة أمره وتابع يف ذلك صاحب كتاب الشامل الصغري فإنه 
  . 917ص  4 ـتشنيف املسامع ح) صنف وزاد عليهجعل ذلك يف آخره ، ومنه استمد امل

النظر املؤدي إىل العلم به إذ ال يتوصل إليه إال بالنظر وما ال يتم الواجب إال به (أبو إسحاق األسفريين  األستاذقال  – 2
و .  431ص 2أنظر الغيث اهلامع ح) فهو واجب ويف القرآن غري آية يف وجوب النظر والتنبيه على اآليات والعالمات

و اختاره القاضي عبد اجلبار فيشرح .إنه مذهب مجهور املعتزلة واألستاذ 123ص  1قال العضد يف شرح املواقف جا
  األصول اخلمسة 

  ) .حـ(و ) ب(إمام مكررة يف هذه النسخة وال توجد يف  – 3
   القصد إىل النظر 1009ص  3الغيث اهلامع جـ- 917ص 4يف الشروح تشنيف املسامع جـ – 4
إنه :صول  إن اخلالف لفظي يرجع إىل أنه هل املراد الواجب لعينه أو لغريه ؟ فمن أراد األول قال و قال الرازي يف احمل-5

وأنظر تفصيل هذه املسألة يف الغيث  254ص 1احملصول جـ.)املعرفة و من أراد الثاين قال إنه النظر أو القصد إىل النظر
شرح احمللي مع حاشية البناين  – 165غاية الوصول ص  – 918ص  4 تشنيف املسامع حـ – 431ص  2اهلامع حـ 

  . 435ص  2حـ 
  )حـ(و ) ب(ساقطة من  )إىل النظر( عبارة  – 6
  يرباء) ب(النسخة  النسخة  يف -7
و من , ومن الدقيق مايرتفع من غباره عند النخل , الردىيء من كلّ شيء و األمر احلقري :لغة هي  والسفاسف – 8

  46ص2ـالقاموس احمليط ج)يئه وما دق من تراب األرض و السفسفة الريح اليت تثريه و جتري فويق األرض الشعر رد
و البيهقي يف شعب  48ص  1هذه العبارة قريبة من احلديث رواه احلاكم يف كتابه املستدرك كتاب اإلميان حـ   - 9

و اهليثمي   -2555ص 3نعيم يف احللية جـ و أبو  2894رقم  142ص 3اإلميان  و الطرباين يف املعجم الكبري جـ
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صلى : قال (627رقم 128ص 4 ـيف جممع الزوائد باب مكارم األخالق و العفو عمن ظلم  و األلباين يف صحيحه ج
  ") تعاىل حيب معايل األمور ويكره سفسافها  إن اهللا "اهللا  عليه وسلم 

  .رجــى ) حـ(و ) ب( النسخة  يف – 10
  .اجتنــب ) حـ(و ) ب(أجنب ويف   أصل النسخةيف  – 11

ودينء  .وإن استعاذ به أعاذه , إن سأله أعطاه  ,مسعه وبصره ويده اليت يبطش هبا ، واختذه وليا
فدونك صالحا أو . فيجهل فوق جهل اجلاهلني ، ويدخل حتت ربقة املارقني  ,اهلمة ال يبايل 

 .أو جحيما  ,ونعيما,شقاوة  أو,ادة أو سع , أو بعدا, أو قربا  ,أو سخطا ,1 اأو رض  فساد
ه من  ,فإن كان مأمورا فبادر, رع وإذا خطر لك أمر فزنه بالشفإن خشيت وقوعه ,  الرمحنفإن

 ال يوجب ترك,  2}واحتياج استغفارنا إىل استغفار, {ال إيقاعه على صفة منهية فال عليك, 
وإن ,  5) إن خفت العجب فاستغفر منهعمل وا( : 4  يدرورهالسقال  ومن مث ، 3 االستغفار

أو   7تكلمتما مل  - وحديث النفس . 6فإن ملت فاستغفر, ه من الشيطانفإن, كان منهيا فإباك 
 8عملت

 - 9مغفوران واهلم .  
-----------------------------------------  

  .رضــا ) ب(النسخة  النسخة األصل رضى ويف يف – 1
ال تظن أن (قال الغزاىل .وية يف جواب عن سؤال ملا كان استغفارنا حيتاج إىل استغفار ملا نستغفر هذا قول رابعة العد – 2

رابعة تذم حركة اللسان باالستغفار من حيث أنه ذكر اهللا تعاىل بل تذم غفلة القلب فهو حمتاج إىل االستغفار من غفلة 
  . 395ص 2إحياء علوم الدين جـ) القلب المن حركة لسانه 

استغفارنا حيتاج إىل استغفار ، وإذا كان كذلك : هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنه نقل عن رابعة العدوية ( الزركشيقال  - 3
  .  937ص  4تشنيف ح ال.) و اجلواب أن التلفظ احملض خري من الصمت فاحتياجه إليه ال يوجب الصمت عنه  فلم تستغفر ؟ 

هـ من تصانيفه 587ن أمريك شهاب الدين الشافعي أوب الفتوح املتوىف سنة حيي بن احلسني ب: هو  السهروردي – 4
  ) 345ص 2أنظر ترمجته يف وفيات األعيان جـ(حكمة اإلشراق و غريها , التنقيحات يف أوصل الفقه , التلوحيات يف احلكمة

عجب و مع ترك األعمال هذا قول السهروردي إجابة عن سؤال بعض أئمة خرسان وهو القلب مع األعمال يداخله ال - 5
فإن ذلك كفارته , فاستغفر اهللا , ال تترك األعمال و داو العجب بأن تعلم أن ظهوره من النفس ( خيلد إىل البطالة ؟ فقال 

  .939ص 4تشنيف املسامع جـ - 1017ص 3الغيث اهلامع جـ.) و ال تدع العمل رأسا , 
  استغفره ) ب(يف النسخة  - 6
  تتكلم ) جـ(و ) ب(لم ويف األصل يتك النسخةيف   -7
رواه )صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جتاوزألميت ما حدثت به أنفسها مامل تتكلم أو تعمل -هذه العبارة من قوله  - 8

 - ومسلم  - 5219رقم 288ص 5جـ  - باب إذا قال المرأته وهو مكره أنت طالق -كتاب الطالق - البخاري 
  201رقم 116ص 1النفس و اخلواطر بالقلب جـ كتاب االميان باب جتاوز اهللا من حديث

 األوىل.الواقع يف النفس من متعلقات املعاصي مخس مراتب (يف هذه املسألة يف كتابه منع املوانع حيث قال  املصنففصل  – 9
ه وهو ما يقع حديث نفس:  الثالثة .جريانه فيها وهو اخلاطر :  الثانية.اهلاجس وهو ما يلقى فيها و ال مؤاخذه به باإلمجاع: 
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إنّ اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل (من التردد هل يفعل أم ال ؟ وهذان مرفوعان بقوله  صلى اهللا عليه وسلم 
فإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق أوىل ، وقال احملققون وهذه املراتب الثالث أيضا لو كانت يف ) تتكلم أو تعمل

اهلم وهو ترجيح قصد الفعل يقال مهمت باألمر أي قصدته هبميت وهو مرفوع :  الرابعة... له هبا أجر احلسنات مل يكتب 
   274ص ...) وهي قوة ذلك القصد واجلزم به فإن العزم لغة اجلد وعقد القلب : العزم :  اخلامسة. للحديث الذي أوردناه 

فتذكر هاذم , قلع الستلذاذ أوكسل فإن مل ت.فإن فعلت فتب . 1ارة فجاهدها فإن مل تطعك األم
التوبة وأعرض  ,ذكر سعة رمحته أك ، وفخف مقت رب, الفوات ، أو لقنوط  2وفجأة , اللذات 

 وتدارك ، 6تعود   أن ال 5عزم لوا,  4ق باإلقالع واالستغفاروهي الندم، وتتحقّ؛ وحماسنها,  3
مع اإلصرار على آخر ولو  7 ةصغريوال , وتصح ، ولو بعد نقضها  عن ذنب  .ممكن التدارك 

يف  اجلويينومن مث قال ,  11مسك أف 10مور أم منهيأشككت أم 9ولو [. 8 اجلمهوركبريا عند 
       14بقدرة وكلّ واقع . 13ال يغسل : أيغسل ثالثة أم رابعة  )أ38( /يشك  12 ]املتوضىء 

   15طاعته تصلح للكسب هي است: قدر له قدرة ؛ العبد   هو خالق كسب. وإرادته , اهللا 

  

------------------------------------  
فجاهدها وجوبا لتطيعك يف االجتناب كما جتاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم ألنها تقصد بك اهلالك ( احملليقال  – 1

   433ص  2شرح احمللي حـ ) األبدي باستدراجها لك من معصية إىل أخرى حىت توقعك فيما يؤدي إىل ذلك
  .فجــاءة ) جـ(يف  – 2
هي الندم  الواقع يف حال التكليف مع زوال اإلجلاء و اإلصرار و حصول اإليثار و االختيار : اصطالحا هي التوبة -3
أي على الفور وهو مفهوم من إثيانه بالغاء حىت ال ( الزركشيقال ) 37التعريفات ص  -122احلدود يف األصول ص (

وفصل ابن القيم يف مدارج السالكني  . 958ص  4تشنيف املسامع حـ ..) .يبقى للمعصية يف النفس أثر 
  226ص2ـج
  .وتتحقق باالستغفار واالقالع ) ب(يف  – 4
  .وعــزم ) حـ(و ) ب(النسخة األصل واعزم ويف يف  – 5
  .أال يعــود ) حـ(و ) ب(يف   – 6
  .ولو صغريا ) حـ(و ) ب(يف   – 7
  226ص 2جـ-مدارج السالكني  179ص  1شرح املقاصد حـ  – 339ص أنظر تفصيل ذلك يف اإلرشاد   – 8

تشنيف املسامع حـ  434ص  2شرح احمللي حـ  – 275ص  2الترقاق النافع حـ  – 441ص  2الغيث اهلامع حـ
   )954ص  4
  وإن ) حـ(و) ب(يف  – 9

  منهي ) جـ(و ) ب(النسخة األصل منهيا ويف يف   – 10
  .فأمسك ) حـ(و ) ب(يف النسخة األصل فمسك ويف  -11
  مع تصحيح هذه العبارة ساقطة من املنت مثبتة يف اهلامش – 12
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   تشنيف املسامع  – 443ص  2والغيث اهلامع حـ  – 30ص  1أنظر املسألة يف األشباه والنظائر للمصنف حـ  – 13
  ) .275ص  2الترباق النافع حـ  – 958ص  4حـ 
  .بقدر اهللا ) ب(يف  – 14
  .تصلح للكسب ال لإلبــداع ) حـ(و) ب(يف  – 15

 ومن مث الصحيح أنّ.  2والعبد مكتسب غري خالق ,  خالق غري مكتسب 1 - تعاىل -فاهللا 
 ال العدم, ابل الضدين قَقابل القدرة تال تصلح للضدين ، وإن العجز صفة وجودية ت   3 القدرة
الناس ، وهو  االختالف باختالف وثالث,  االكتسابوآخرون ,  لوكّالترجح قوم .  وامللكة
مع   وسلوك األسباب ,  إرادة التجريد مع داعية األسباب شهوة خفية : ومن مث قيل,  املختار

يف  - تعاىل -اهللا  ة ، وقد يأيت الشيطان باطراح جانبالعلي   4 ذروةالداعية التجريد احنطاط عن 
هذين  ويعلم  واملوفق يبحث عن, ل والتماهن يف صورة التوكّ ,أو بالكسل , صورة األسباب 

6 -سبحانه وتعاىل  - إال أن يريد , علمنا بذلك  5وال ينفعنا , ه ال يكون إال ما يريد أن.  
  
  

 --------------------------  
  ) .حـ(و ) ب(ساقطة من  تعاىل – 1
ية وقدرية ومعتزلة وأهل السنة تعلق هذه املسألة بقدرة العبد وإرادته وقد اختلف فيها الفرق الكالمية من جرب – 2

ص  4التشنيف ح . 213ص  1ابن تيمية  ح . منهاج السنة . 323أنظر شرح األصول اخلمسة ص (وغريهم 
961   

  )  98احلدود يف األصول ص (ما أوجبت حكما للقادر : اصطالحا هي  القدرة –3
شرح  – 57اإلبانة لألشعري ص ( ما يف و أنظر تفصيل مسألة القدرة على الفعل ال تصلح للضدين أو تصلح هل

  .447ص  2الغيث اهلامع حـ  – 970ص  4تشنيف املسامع حـ  – 396األصول اخلمسة ص 
  الذروة ) جـ(و ) ب(أصل النسخة ذروة و يف يف  – 4
  . يف أصل النسخة هناك واو العطف بعد و ال ينفعنا  -5
  .تساب وقد اختلف العلماء على مذهب تتعلق هذه املسألة يف التفاضل بني التوكل واإلك  - 6
  .تفضيل التوكل ألنه ينشأ عن ااهدات واألجر على قدر النصب :  األول 
ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما كسبت (قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –االكتساب أفضل من التوكل ألنه :  الثاين 

  .سلف الصاحل رواه البخاري ، وألنه جاري من فعل الصحابة ، وال) يداه
خيتلف باختالف حال الشخص فإن كان ممن يؤثر طاعة اهللا على كسبه وال يسخط عند تعذر الرزق وال : الثالث

تستشرف نفسه إىل أحد من اخللق فالتوكل يف حقه أفضل وإن كان ممن عساه أن يسخط أو يضطرب قلبه ويستشرف 
  . الناس فالكسب أوىل والسعي يف الرزق ال يقدح يف التوكل
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 ) 450ص  2الغيث اهلامع حـ  -  974ص  4 ـأنظر تفصيل يف تشنيف املسامع ح( 
  
  
  
  

مبا ينظره ,  احملاسن  1اآليت من أحاسني, علما املسمع كالمه أذانا صما  اجلوامع مجعوقد متّ 
وال ممنوعا ومرفوعا عن مهم الزمان , األعمى جمموعا مجوعا ، وموضوعا ال مقطوعا فضله 

ال سيما ما خالف فيها غريه ، وإياك أن تبادر بانكار شيء , ليك حبفظ عباراته فع, مدفوعا 
 )ب38(/ فرمبا ذكرنا, يف كلّ ذرة درة  2أو أن تظن إمكان اختصاره ,  قبل التأمل والفكرة

أو لقرابة ,  إما لكوا مقررة يف مشاهر الكتب على وجه ال يبني, األدلة يف بعض األحايني 
يستخرجه النظر املتني ، وربما افصحت بذكر أرباب األقوال ، فحسبه الغيي  أو غري ذلك مما

فعلنا ذلك لغرض فتحرك هلا اهلمم العوال  فربما مل  إمنا  3تطويال يؤدي إىل املالل ، وما درأنا 
أو غري ذلك , أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه , يكن القول مشهورا عن من ذكرناه 

بأن اختصار هذا الكتاب متعذر و  - ل ملن استعمل قواه حبيث إنا جازمون  مما يظهره التأم
اللهم إال أن يأيت رجل مبدر مبتر فدونك خمتصرا بأنواع احملامد  .روم النقصان منه متعسر 

وأصناف احملاسن خليقا جعلنا اهللا به مع الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني , حقيقا 
قال مؤلفه ، وكان متام بياضه يف أخريات ليلة . حسن أولئك رفيقا والشهداء والصاحلني و

 دمشقمبرتيل بالذهبية من أرض نريب ظاهر , حادي عشر ذي احلجة سنة ستني وسبعمائة
وزيادة  ونقص ,  وفيها بعض تفسري,  مماكتبت خبطي الرابعةقال املصنف وهذه النسخة .

وصلى اهللا ,  هللا أوال وآخرا و ظاهرا و باطنا واحلمد, اليت استقر عليها رأي  املعتمدة وهي
وحسيب اهللا ونعم ,  على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا مباركا طيبا مباركا

  .  )أ39(/    4مت.الوكيل 
 ---------------------------------  

  أحاسن )  جـ (و ) ب(يف  -1
  درىأنا ) ب(يف   -2
و قد فصلت , و الباجوري , و الترساين , وابن شحنة  , منهم زكريا األنصاري ,  لقد اختصره علماء كثريون - 3

  . يف  مبحث عناية العلماء جبمع اجلوامعفي القسم الدراسي ذلك
مت تعليقه على يد فقري اخللق إىل عفو احلق و توفيقه أمحد بن حممد بن عمر الشافعي غفر ) ب(  النسخة بعده يف - 4

قال .مت يف أخر شهر حمرم احلرام سنة مثان و مخسني و مثان مائة .ملن نظر فيه و جلميع املسلمني  اهللا له و لوالديه و
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كان متام بياضه يف أخريات ليلة حادي عشر ذي احلجة سنة ستني و سبعمائة مبرتىل  -رمحه اهللا تعاىل-مصنفه 
و ) جـ( النسخةأما .  رب العاملني بالدهشة من أرض نرياب ظاهر دمشق احملروسة حرسها اهللا تعاىل و احلمد هللا

فرغ من تعليقه الفقيه العبد الفقري إىل اهللا , كان متام بياضه يف أخريات ليلة حادي عشر ذي احلجة ستني و سبعمائة 
  .هـ884تعاىل حممد ابن حممد بن عبد امللك البغدادي يوم اإلثنني أول حمرم احلرام افتتاح 

  الـخـاتـمـة و الـنـتـائـجالـخـاتـمـة و الـنـتـائـج
وقد كانت احلياة , مصر و الشام يف فترة املماليكـزهرة حياته ب - مه اهللاـرح- ابن السبكي عاش 

, و التوترات, و االنقالبات, السياسية مضطربة وتوىل السلطة عدد كبري من احلكام وسط املؤامرات
و اقتصرت مهمة اخلليفة يف حضور بعض , و العزل ,كما كانت اخلالفة معزولة عن شؤون التنصيب

وكانت األمة اإلسالمية مهددة .وكان اجليش هو الذي ميسك بزمام األمور, كالترسيم والتعيني املراسيم
األمة اإلسالمية من نكسة  وخرجت. والصليبني, حيث استفحل خطر التتار, خارجـمن الداخل و ال

م مااهتـعف مل يضومع ذلك , وكتب العلم و الشرع , فقد ضاع الكثري من التراث اإلسالمي ؛كبرية
, كان هدفها إحياء ما ضاع, مية ضخمةـو ساهم العلماء يف حركة عل, الناس بالكتاب و السنة

 و  ,وكثرة يف العلماء من حفاظ, و املعرفة, فشهد هذا العصر كثرة يف دور العلم, وتعويض ما اندثر
, العلمية الضخمة و انتشرت املوسوعات, و املصنفني يف شىت العلوم, و مؤرخني و فقهاء, حمدثني

و لعلماء هذا العصر فضل كبري على األمة . جالس العلم و املعرفةـو م, وكثرت املناظرات
وجواهر  ,اندثر خالهلا اآلالف من الكتب ؛و حمن و مصائب كثرية, اليت اهتزت لنكبات ؛الميةـاإلس

وإعادة بعث حركة , و جماالته عليهم واجب إحياء العلم مبختلف فنونه فرأى العلماء أنّ, العلم و املعرفة
ومل يشذ ابن السبكي عن علماء عصره يف , علمية جديدة بعد سلسلة من النكبات و احلرائق و التخريب

و تلقى عناية كبرية من والده؛ الذي كان , نشأ ابن السبكي يف بيت صالح وعلم.هذه املهمة اجلليلة
وهذا جعله ينبغ يف شىت , مزي و غريهمـوالسله إىل كبار علماء عصره كالذهيب أرو, معلمه األول

و هي , مناصب العليا اليت تتطلب العلم الغزيرـو يتوىل ال, فيصنف املصنفات الكثرية و النفيسة ,العلوم
و ذالك ملكانته العليا و  ,و خترج عليه عدد كبري من أهل العلم و طلبته .الفتوى و التدريس و القضاء

التصوف , علم الكالم, العقائد, األصول, احلديث, الفقه, م الشريعةورسوخ قدمه يف مجيع جماالت عل
وإذا كان التصنيف  .و دليل نبوغه و متيزه يف علوم شىت هذه املصنفات الكثرية  .التاريخ, اللغة و األدب

 ,مدليل الرسوخ يف العل التصنيف يف أصول الفقه؛ دليل النبوغ والتفوق فإنّ, يف العلوم الشرعية املختلفة
, التعليقة يف أصول الفقه :يف هذا العلم اجلليل مصنفاتست  والبن السبكي .و اإلملام بعلوم كثرية
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و  ,و أورد آراء, شرحا مفصال مطوال - املنهاج للبيضاوي و املختصر البن احلاجب  -شرح خمتصرين و
علماء عصره مث أجاب على أسئلة واردة من طرف  ,مث اختصر هذين الشرحني يف كتب. أدلة كثرية

من , و كتاب مجع اجلوامع من كتب األصول اليت قال فيها العلماء كالما كثريا .حول هذا الكتاب
ومن حيث عرض , و من حيث اجلمع بني املنهج املتكلمني والفقهاء,حيث االختصار و التعقيد

و  ,وهذا الكتاب خمطوط .ومن حيث إقحام مسائل ليست من أصول الفقه وغريها ,املوضوعات
ويف شىت  ,وقد وجدت نسخ كثرية من هذا املخطوط يف القارات الثالث.  مطبوع طبعات قدمية كثرية

والنسخة األصلية اليت  .وخزائن املخطوطات املوجودة يف العامل الغريب والعامل اإلسالمي  ,املكتبات
صنف مقطوع بنسبته إىل و امل .توجد باملكتبة الوطنية باجلزائر العاصمة ,صرح املصنف بأنها املعتمدة

و نكتا عدد كبري من العلماء املعروفني  ,و نظما ,و تقريرا ,وحاشية ,وقد اعتىن به شرحا. صاحبه
 ,األنصاري اوزكري, وحللو املالكي ,ابن زرعة العراقي و, كزركشي, برسوخ قدمهم يف العلم

ء مجع اجلوامع من الكتب لقد عد العلما.مصنفا 64هذه املصنفات  عدد و بلغ. والسيوطي وغريهم
مجع اجلوامع هو  إال أنّ ,و غريها الورقات ,و خمتصر ابن احلاجب ,واملنار ,األصولية املختصرة كاملنهاج
كان االختصار منهجا  .وأوسعها علما وأبوابا وفصوال وأدلة و شواهد, أكثر هذه املصنفات حجما
مصنف متوسط بني اإلطالة واالختصار ـوهذا ال, قبل عصر الضعف ,عمل به العلماء يف التأليف

ه طرق معظم أبواب نأإال  , رو إن كان قد استعمل الكثري من العبارات اليت تدل على االختصا ,الشديد
ومسائل أصول الفقه و أصول  ,و مقارنة باملباحث والكتب. و بعض مسائل أصول الدين ,أصول الفقه
ه أورد التعاريف إذ أن, ا االختصار ليس خمل باملعىنوهذ ,فإن الكتاب خمتصرتضمنها؛ الدين اليت 
قوال األإال أن ,  والكتاب قليل األدلة و التمثيل, وبعض األدلة و الشواهد, وأقوال العلماء, االصطالحية

و فيه  ,و طلبة هذا العلم, لباحثنياو , للمبتدئنيكبرية  وفيه فائدة ,وواضحةوالتعريفات واردة  ءرااآلو 
و قد نثرنا مسائل : (وحتصيل املراد خاصة يف هذا العصر؛ قال املصنف واحلفظو املراجعة  ,متسهيل للفه

ذا الكتاب اليت مل ـو استخرجناها كلّها من التعريف على عادتنا يف ه ,اإلمجاع على احلد األحسن نثرا
طنة اكتفاؤه و هي البداءة بالتعريف مث استخراج مسائل الباب منه حبيث يلوح لذي الف ,نسبق إليها

وال يبقى يف إعادة ذكرها إال فائدة , بالتعريف عن النظر يف تلك املسائل إلمكان فهمه إياها منه
لقد .331منع املوانع ص .) و التنبيه على قيود قد تعتريها ,و حكاية اخلالف فيها, صيص عليهاـالتن

و منهج الفقهاء  ,تكلمني الشافعيةعد العلماء هذا الكتاب من الكتب األصولية اليت مجعت بني منهج امل
ولكن الذي اتضح يل أنّ هؤالء العلماء مجعوا . و بعده همثله مثل الكثري من علماء األصول قبل, احلنفية
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وقد وجدوا اخلالف حاصال  ,و بوبوها ,فرتبوها, متقدمنيـكانت متفرقة موزعة بني كتب ال, أشتاتا
جأوا ـفل ؛وزاد حجمها ,و اتسعت األبواب ,ر عددهاـكثو ,فتزامحت األقوال, مسألة تقريبا يف كلّ

والقرايف يف نفائس  ,وإىل التطويل كالزركشي يف البحر احمليط, إىل االختصار كابن السبكي و ابن اهلمام
وبتتبعي ألبواب ومسائل األصول يف كتاب مجع اجلوامع وجدت ابن السبكي يرجح املذهب  .األصول

مختار مع ـوال ,واألصح ,معبرا بذلك بالصحيح ة يف معظم األبواب؛الشافعي وخيتار رأي الشافعي
ورأي  ,ه يرجح رأي الشافعية يف أصول الفقهنأإال  .وغريهم ,مخالفني من احلنفيةـسرده آلراء ال

فقد كان يعيد  .ومع تعدد مصادره وأمانته يف النقل من كتب الذين سبقوه.األشاعرة يف أصول الدين
 ,تدل بأهل االختصاصـدر اختصاصها فإن تكلّم يف مسألة يف علوم احلديث اسكل مسألة إىل مصا

وإن تطرق إىل مسألة يف اللغة فصل , وإن تكلم يف مسألة يف القرآن استدل بآراء املختصني يف ذلك
على طول باعه و تنوع مشاربه و أمانته  و هذا يدلّ . وهكذا فعله يف كل فن و علم, الشيء نفسه

و املصنفني , كان كتاب مجع اجلوامع مصدرا للكثري من الباحثني يف علم أصول الفقه وقد.العلمية
  .و عزوا الكثري إىل ما وجد يف مجع اجلوامع ,هاءرآو من  ,القدماء و احملْدثني حيث استفادوا من منهجه

. منهجـر بالواهتمام العلماء يف ذلك العص ,و اإلبداع ,سيما علميا دقيقا ينم عن الدقةـقسم كتابه تق
يف املقدمة التعاريف االصطالحية األساسية اخلاصة  ضفهو يقسم كتابه إىل مقدمة وسبعة كتب؛ يعر

 ,اخلطاب الشرعي التكليفي وأقسامه ,حكم الشرعيـال  ,األصويل, الفقه, هذا العلم كأصول الفقهـب
و  ,خصة و العزميةو الر ,واحلسن والقبح ,و شروط التكليف ,اخلطاب الشرعي والوضعي وأقسامه

مث .ع عن ذلك مسائل تتعلق بالتكليف واحلكم الشرعي وغريهاو فر ,والعلم, والدليل ,األداء و القضاء
 :اخلامس ,القياس :الرابع, اإلمجاع:الثالث ,السنة : الكتاب الثاين, القرآن الكرمي :الكتاب األول
 ,مسائل التقليد يف أصول الدينـوختم ب .اداالجته  :السابع, التعادل و الترجيح :السادس, االستدالل
و مقسما مبنهجية  ,وجاء الكتاب مرتبا ,و جاءت موضوعاته متسلسلة مترابطة ,مة يف التصوفـو خات

كما اهتم كثريا بالتعاريف .خامتة   يف اية كل كتابمث  ,ومسائلهالكتاب  بألبوا, حمكمة دقيقة
كما أورد املسائل الفقهية يف ,نصوص الكتاب والسنة  و إذا استدل يورد حمل الشاهد من ,واحلدود

و إيراد . مخالفـو الرأي ال ,يف هذا الكتاب عرض للرأي.و عند احلاجة إليها دون اإلكثار منها,حملها 
 االستدالل؛: كتابومع ذلك فاملصنف مل يتعرض يف . و الترجيح أيضا ,ألقوال العلماء يف مسألة معينة

مع , مصدر من مصادر التشريع مستقلمختلف فيها إىل مسألة املصاحل املرسلة كـلاألدلة ا الذي تضمن
إال كتاب القياسمن  يف موضوع املناسب املصاحل ه أشار إىلأن ه مل يفردها كأصل اعتمده املالكيةأن, 
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أول من مجع بني أصول الفقه وأصول الدين يف ابن السبكي  ويعترب. وكذلك العرف وسد الذرائع
وهذا سبب تسمينه مجع اجلوامع أي جامع بني مباحث  ,واحد خمصص لعلم أصول الفقهمصنف 
  .أو العقائد و الشرائع لفقهاالدين و األصلني

  امةــهارس العـالف
  

  ات ـرس اآليـفه

  ار ـث و اآلثـرس األحاديـفه

  الم ـرس األعـفه

  وائف ـرق و الطـرس الفـفه

  دارس ـدان و المـاكن و البلـرس األمـفه

  صطلحاتـرس المـفه

  صادر ـع و المـرس المراجـفه
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  وضوعات ـرس المـفه

  
  فـهـرس اآليــات

  فحةـم اآلية                      الصـورة                                     رقـالس

 قرةــسورة الب
  227                           21          يا أهبا الناس                            
      244    227                    237           أو يعفو                               

 مرانــسورة آل ع
  244                                     7            و ما يعلم تأويله إال اهللا            

 ساءــسورة الن
 243    226                               23       حرمت عليكم أمهاتكم                 

       56                                          54      أم حيسدون الناس على ما أتاهم          
  228                                      171           الكتاب                        ليا أه

 مائدةــسورة ال
  244                                          1              إال ما يتلى عليكم                

  243                                          6        و امسحوا برؤوسكم                   

 عامــسورة األن
  358                               137            علوه            ولو شاء ربك ما ف

 وبةــسورة الت
  235                                   29                   حىت تعطوا اجلزية             

 242                                    60         إمنا الصدقات                           
  227                                   103               خذ من أمواهلم                   
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 ودــسورة ه
  106                                      44         يا أرض ابلعي ماءك                   

 حلــسورة الن
  343                                44       لتبني للناس                               

 ياءــسورة األنب
  211                                       22            لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا   

 حجــسورة ال
  193                         77         و افعلوا اخلري                              

 مجادلة      ــورة الس
  241                                  4          ستني مسكينا                             

   دة                ــسورة السج
        227                                18        ال يستوون                                   

 ورىــسورة الش
  356                          11     ليس كمثله شيء                              

 ذّارياتــسورة ال
  358                            58        هو الرزاق                                

 منافقونــسورة ال
  320                             8             و هللا العزة و لرسوله                

  320                            8     ليخرجن األعز منها األذل                    

 نازعاتــسورة ال
  106                                   31        أخرج ماءها و مرعاها                    

 ربوجــسورة ال
  357                            16       ملا يريد                                  فعال

 قدرــسورة ال
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  235                                5      حىت مطلع الفجر                             
 

  فـهـرس األحـاديـث و اآلثـار
  وي                                   الصفحةاحلديث                                الرا

  53إذا صلت املرأة مخسها               الترمذي                                          
  316أرأيتم لو وضعها يف احلرام           مسلم وأمحد                                     

          106لم و الترمذي                                أعطيت جوامع الكلم                مس
            241امسك أربعا                           اإلمام أمحد                                      
  368إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به     البخاري و مسلم                                
  367إن اهللا حيب معايل و يكره سفاسف   احلاكم و البيهقي                             

  331إن دماءكم و أموالكم                 البخاري و مسلم                              
  241أميا امرأة نكحت نفسها                أبو داود                                        

     107     106بعثت جبوامع الكلم                     ابن حبان                              
             205بيدا إين من قريش                    الشافعي والعجلوين والسخاوي                 

   254                    حج راكبا                             البخاري و مسلم            
  242ذكاة اجلنني ذكاة أمه               اإلمام أمحد و الترمذي وابن حبان               
  243رفع عن أميت اخلطأ و النسيان      ابن ماجه و احلاكم والبيهقي                     

            242                      السارق يسرق البيضة               مسلم و ابن ماجه           
  238قضى بالشفعة للجار                أبو داود و الترمذي                              
  279كانوا ال يقطعون يف الشيء         قول عائشة                                       

 56حبان و أبو داود                             كل أمر ذي بال ال يبدأ              ابن
  53كل خطبة ليس فيها تشهد           الترمذي                                           

  244ال صالة إال بفاحتة الكتاب          البخاري و مسلم                                
  242أبو و دود و النسائي و ابن ماجه               ال صيام ملن مل يبيت النية          

 243ال نكاح إال بويل                      أبو داود و الترمذي                             
  244ال مينع أحدكم جاره                 البخاري و الترمذي                             

 242الترمذي                                              من ملك ذا رحم               
  211أمحد                         -النسائي-ولو بظلف حمرق                      مالك
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  فـهرس األعـالم 
  الصفحة                                   الشهرة اسم                        السما

 91                                                          اللقاين                 إبراهيم اللقاين
  59                               إبراهيم بن أمحد                     برهان الدين املقدسي           

 280                                                        احلريب   إبراهيم بن إسحاق            
  117  110     53                                   الشاطيب    إبراهيم بن إسحاق           

  203                                 إبراهيم بن السري                  الزجاج                     
  217  214  187  183  123         إبراهيم بن علي                     الشريازي            

                                                                           219  266  298  310  
 36                                                  ابن فرحون   إبراهيم بن علي              
 90                                                          البقاعي    إبراهيم بن عمر              
 90                                                           القباين    إبراهيم بن حممد              

   269  263  186  122                 سفراييين أبو إسحاقاإل م بن حممد            إبراهي
 92                                                  العلوي احلسيين   أبو بكر بن عبد الرمحان      

 73                                         أبو بكر بن القوام                   ابن القوام             
  218  217  216  173                  االسفراييين أبو حامد   أمحد بن أيب طاهر           

 90                                                        الكوراين   أمحد بن إمساعيل            
  93                                         شهاب الدين الربلسي       امحد الربلسي           

 124                                                     النقشواين   أمحد بن أيب بكر            
 59                                     األدسي املصري            أمحد بن أيب بكر              
     120   118 117 110 102             القرايف        أمحد بن إدريس               

                                                                          125   129  189   258  
 90                                           ابن أرسالن الشافعي    أمحد بن احلسني            
 89                                                          الرملي       أمحد بن احلسني            
 273                                                      البيهقي       أمحد بن احلسني            

  35                              األذرعي                         أمحد بن محدان                   
  90                                         أمحد بن زكريا                      ابن فارس            

 95                                                        باديالع       أمحد بن القاسم            
 33                                                      النسائي        أمحد بن شعيب             
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 27                                                     ابن تيمية         أمحد بن عبد احلليم         
  90   82                                          حللو املالكي     أمحد بن عبد الرمحان         

  130   89   32                          أبو زرعة العراقي       أمحد بن عبد الرحيم      
  94    88  81                                    اخلراساين                   محد بن عبد اهللا أ

 39                         أمحد بن عبد الوهاب                  النويري                             
  117  114                          ابن الساعايت              أمحد بن علي                     

 124                                                 ابن برهان         بن علي                 أمحد
  97  84   75  60  49   45                 ابن حجر          أمحد بن علي            

 58    47                                  هباء الدين السبكي        أمحد بن علي               
  277                                           صاص الرازياجل       أمحد بن علي                 
 269                                         اخلطيب البغدادي        أمحد بن علي                

  40   39                         القلقشندي                             امحد بن علي              
  58  29  27  25                                   املقريزي         أمحد بن علي              

  230   187                                       ابن سريج         أمحد بن عمر               
 122                                     اإلسفراييين أبو طاهر        أمحد بن حممد              
  284  263  223  171              اإلمام أمحد احلنبلي         أمحد بن حممد             
 92                                            السفريي احلليب          أمحد بن حممد             
  96                                                       الغزي          أمحد بن حممد             

 96                      أمحد بن حممد                          الطوخي                               
  50                                                    النابلسي          أمحد بن مظفر              

 50                           ابن شحنة                         أمحد بن نعمة                       
 50                                                       احلليب          أمحد بن منصور            

 39                                امحد بن حيي                            القرشي                     
  277   190  126          ثعلب                             أمحد بن حيي                     

  22                                      نائب الشام                                           أرغون
  137    121                                        الشاشي          إسحاق بن إبراهيم          

 106                                  إمساعيل بن إبراهيم                      اهلروي                
  35                        إمساعيل بن علي                         أبو الفداء                          
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  31                                                 ابن كثري          إمساعيل بن كثري             
  41   20                       اصر                        امللك العادل                 إمساعيل بن ن

  234                                                    املزين         إمساعيل بن حيي               
  20                                          بدر الدين بن بيربس                     امللك العادل   

 243                                           الصحايب بالل         بالل بن رباح                
  22                                        تنكز احلسامي                          نائب الشام        

  363    135                 يد بن حممد                          اجلنيد                         اجلن
  34                                   جويرية بنت أمحد                      حمدثة                   

 21                                 حاج بن ناصر حممد                    امللك مظفر حاجي        
 121                                               النيسابوري                      حسان بن حممد 
  231                                           احلسن البصري                        احلسن البصري

  260                                             صطخرياإل                    احلسن بن أمحد   
  187                                            ابن أيب هريرة                    احلسن بن احلسني  

 107                                         سبط رسول اهللا                        احلسن بن علي
 93                                                حسن العطار                     احلسن بن حممد

 92                                              ابن علي الفقيه                    احلسن بن مسعود 
 21                                        لسالطني     احلسن بن ناصر حممد                  أحد ا

 122                                                   الطربي                       احلسني بن أمحد
  58    47                                  مجال الدين السبكي                     احلسني بن علي 

  292  289 280  265   169  122  البصري      حلسني بن علي                   ا
 258                                     احلسني بن حممد                       الراغب األصفهاين   

 176                                احلسني بن مسعود                      البغوي                    
 91                                احلسني بن مسعود                      البوسي                     

  48                                                الزين خاتون         خاتون بنت ابن حجر      

  90                                                    األزهري                   خالد بن عبد اهللا  
  80  39   32                         صالح الدين الصفدي                        خليل بن أيبك 
 290                                             داود الظاهري                         داود بن علي 

  21                             ركن الدين بيربس                      أحد السالطني                
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  95    92                                    زكريا األنصاري                      زكريا بن حممد 
 123                                           احلسيين املغريب                       زكريا بن حيي

 41                               بنت امللك العادل               زهرة خاتون                      
  342       333                                 الصحايب زيد                        زيد بن ثابت

  21                             شعبان بن احلسني          امللك األشرف                 زين الدين 
  34                          زينب بنت القاسم                     من احملدثات                      

  53   52   48                           زينب بنت الكمال              زينب بنت الكمال  
  47                                          سارة بنت علي                       سارة بنت السبكي

  48                                         ستيتة بنت السبكي ستيتة بنت علي                  
  276                          سيب                      ابن املسعيد بن املسيب                   
  231                                                 ابن جبري   سعيد بن جبري                    

  203                                 سعيد بن مسعدة                      األخفش                
  32                                             سفيان الثوري  يان بن سعيد                   سف

  362                                                 سفيان بن عيينة                        ابن عيينة
   284 268  122                                  الرازي   سليم بن أيوب                   
  101                                                    الباجي  سليمان بن خلف                 

  33                                  سليمان بن األشعث                   أبو داود               
  210  203    201سيبويه                                               سيبويه                  

  12   11                             سيف الدين أيب بكر                   امللك املنصور          
 124                                ابن ملكداد                 شرف شاه                        
  50                                                    املصري   صاحل بن خمتار                     
  48                                   صاحلة بنت ابن السبكي صاحلة بنت عبد الوهاب           

  21     20                                 صالح الدين بن ناصر                 أحد  السالطني 
  217  122                             أبو الطيب الطربي  طاهر بن عبد اهللا                  

  118    117                                        العلواين طه جابر العلواين                    
  362                                       أم املؤمنني عائشة                 عائشة بنت أيب بكر

  184                             عباد بن سليمان                        عباد                        
  91                                                 ابن شحنة احلليبعبد الرب بن حممد                
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  264  220  219  122             عبد اجلبار بن أمحد                القاضي عبد اجلبار        
  96                                        عبد احلفيظ السلطان              سلطان املغرب          

  85   83   60  48                 بن العماد                ابن العماد              عبد احلي 
 36                                                      ابن رجب عبد الرمحان بن أمحد           
  176   36                                     أبو شامة املقدسيعبد الرمحان بن إمساعيل        

   129  108  96  85  83 75  54 30 25   عبد الرمحان بن الكمال            السيوطي
 92                                                   عبد الرمحان بن جاد اهللا            البناين املغريب

 52                                           يرة           عبد الرمحان بن صخر              أبو هر
  361    355   124                     القشريي             عبد الرمحان بن عبد الكرمي       
 363                                                     األوزاعيعبد الرمحان بن عمرو            

  117  112  104   99  38  30  24     ابن خلدونبد الرمحان بن حممد            ع
 94                                                       عبد الرمحان بن حممد               الشربيين

  108   36  32                                        سنويعبد الرحيم بن احلسني             األ
  236   225   215   171                 أبو هاشم اجلبائي  عبد السالم بن حممد           

  214   123                                         ابن الصباغعبد السيد بن حممد              
  223   27                                   عبد السالمعبد العزيز بن عبد السالم          العز بن

 122                                           عبد القادر بن طاهر                 التميمي البغدادي
  41   40                                                 النعيميعبد القادر بن حممد               
  131 130                                            الشنقيطيعبد اهللا بن إبراهيم                

  118   117  110     3                           عبد اهللا بن أمحد                     ابن قدامة
 260                                       الكعيب              عبد اهللا بن أمحد                   

  100    4                                                عبد اهللا بن أمحد احلافظ             النسفي
 243                                       عبد اهللا بن أم مكتوم                الصحايب ابن أم مكتوم

 231                                         لصحايب ابن عباسان عباس                   عبد اهللا ب
 38                                          عبد اهللا بن عبد الرمحان             ابن عقيل            

 291                                                  عبد اهللا بن عبدان                    ابن عبدان
  305   125                                أبو زيد الدبوسي           عبد اهللا بن عمر        

  126  121 120 116   108    100  4           البيضاوي         عبد اهللا بن عمر    
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 277                                                 يب ابن عمرالصحا   عبد اهللا بن عمر       
 125                                                     ابن التلمساين    عبد اهللا بن حممد        
  280                                    أبو الشيخ األصبهاين             عبد اهللا بن حممد        
 38                                    ابن هشام                           عبد اهللا بن يوسف      
 122                                    ركن الدين اجلويين               عبد اهللا بن يوسف      

 237                                                       عبيد اهللا بن احلسني                       
  174 172  171 164 163  110 103 100 3   اجلويين   عبد امللك بن عبد اهللا    

    179 180 182 186217  218   220 225  229   
237     238261268269271 283 284  299  308        

 204                                                     عبد امللك بن قريب            األصمعي    
 124                                         القاضي عبد الوهاب     عبد الوهاب بن علي      

  95   91                                                     ساينالتر   عبد الوهاب بن أمحد   
         26  25   24  23  15  14  7  6  4  3  2 1    ابن السبكي    عبد الوهاب بن علي      

29   31  35  4041   43   44  45   46  49      
52  54 555657   59   60  61   62    64  
6768 6970 72 75   77   78   79  83 84     
88108   110  115     117  118  120   125    

126 128 130 132  134    135    138  155   
  117   115                               صدر الشريعة البخاري عبيد اهللا بن مسعود          

 126                                                 عثمان بن عبد الرمحان          ابن الصالح    
  275                                       الصحايب عثمان بن عفان     عثمان بن عفان         

   115    108   102    70   66     60   3    اجب  ابن احل            عثمان بن عمر    

                                                 120121129183   214   232   249  

  124                                                            املارين          عثمان بن عيسى    
  231                                             احبالتابعي ابن أيب ر            باحعطاء بن أيب ر

 275                                                     الصحايب علي    علي بن أيب طالب     
 93                                                            البخاري              محدأعلي بن 

 93                  النجاري                                            علي بن أمحد             
    290    126                                    حزم الظاهريابن                محد أعلي بن 

  257  220 186  126   65                             رياألشع          بن إمساعيلعلي 
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  123                                            علي بن إمساعيل             األبياري                
  97                                                               املغريب    علي بن عبد الرؤوف
    126  52 51 49  46   40  35  31 27               السبكي      علي بن عبد الكايف 

                                                  129168173176  182   183 185  210  
                                                  225226235   238  253  269 298   

  212   203                                                علي بن عبد املؤمن        ابن عصفور  
    228  220 216  214 187 183  172 126  112علي بن علي              اآلمدي   

                                        239248 261275281 285 287  296 297 300  
  183 123                                                   لكيا اهلراسيأ           علي بن حممد

  280  277                                                       املاوردي         علي بن حممد  
 96                                                                 مشويناأل           علي بن حممد 
 103                                                    عالء الدين الباجي        علي بن حممد  

 90                                                          الفذويل املصري        علي بن يوسف  
 36                                              ابن العدمي                  عمر  بن أمحد         

   88                                                          اهلندي الغرنوي       عمر بن إسحاق  
  210  201  126                             عمر بن حممد             شلوبني                

 257                                                                اجلاحظ         عمرو بن حبر '
  253                                 عياض  بن موسى         القاضي عياض                        

  59     58                                    عيسى بن عثمان         الغزي                      
  34                                        فاطمة بنت حممد        من عاملات احلديث              

  202                                                القاسم بن علي          احلريري               
  20                                             قالوون                   أحد السالطني             

 20                                                 كتبغا                     أحد السالطني          
  21                                                  أحد السالطني                         كجك

 20                                                          الجني                    أحد السالطني
  275 267  258  26                   مالك                  اإلمام          نسأمالك بن 

   232                                                          التابعي جماهد          جماهد بن اخلري 

  116                                                     ابن عبد الشكور حمب اهللا بن عبد شكور
  93                                                                  اللقاين           حممد اللقاين
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  131                                                              الدمشقي      حممد أمني سويد
 92                                                                   املطيعي      حممد خبيت املطيعي 
  274                                    النيسابوري                احلاكم       حممد بن عبد اهللا

  92                                                                  القناين    حممد بن إبراهيم    
 102                                                 رموياأل سراج الدين    بكر  حممد بن أيب 

  97   89     60                                                ابن مجاعة       حممد بن أيب بكر
  110      34   27                                      ابن قيم اجلوزية       حممد بن أيب بكر

  181                                                 ابن خويز منداد       حممد بن  أمحد        
 129                                                     ابن النجار احلنبلي         محد أحممد بن 
  101                                                      ن جزي الكليباب          محدأحممد بن 

  111                                          السرخسي                  حممد بن أمحد          
   273    75  64  52  50  48  45   36  34   33   32   الذهيب          محد أحممد بن 
 29                                                                 ابن جبري           محد أحممد بن 
 94                                                                  سدياأل         محد أحممد بن 
 91                                                        اخلطيب الشربيين          محدأحممد بن 
  89   82   5                                          جالل الدين احمللي        محد أحممد بن 

   248  240  236   225  179  112   110       اإلمام الشافعي      حممد بن إدريس  

                                                                               250  271 276   310  
 33                                                                  البخاري      حممد بن إمساعيل 

 59                                       أبو الفدا القلقشندي              حممد بن امساعيل       
  250   12                                                      صفهاينألا             حممد بن حبر

  130  127  117  110    88    86  82         حممد بن هبادر             الزركشي    
  299  284 268 263  186  126 123             ابن فورك         حممد بن احلسن

  130 108  105  104 103 99                 احلجوي الثعاليب          حممد بن احلسن

 102                                                              رموياأل         حممد بن احلسني 
 101                                             يعلى الفراء           أبوحممد بن احلسني         

 94                                                          العدوي املالكي        حممد بن حسنني 
 92                                                              البازيل                حممد بن داود

  36                                            حممد بن سامل                 ابن واصل               
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  277                                       حممد بن سريين               ابن سريين                  
 36                                          ن شاكر الكتيب           اب حممد بن شاكر           

      232 230 220  216  187 171  169  103     الباقالين            حممد بن الطيب 

                                             236 254271    274      276    280    309  
 93                                                            ابن بري             مد بن عبادة حم

 125                                                             اهلندي      حممد بن عبد الرحيم
 253                                          حممد بن عبد الكرمي          الشهرستاين             

 91                                                           احلصكفي        حممد بن عبد اللطيف
 273                                                حممد بن عبد اهللا              احلاكم             

  310   269   181   121                             الصرييف            اهللا  دعب حممد بن
 216                                                            هبرياأل            حممد بن عبد اهللا 

 107                                           حممد بن عبد اهللا              ابن شهاب الزهري     
  204   203                                    حممد بن عبد اهللا              ابن مالك             

  128   116                                                ابن اهلمام        حممد بن عبد الواحد
 264   215                                           علي اجلبائيأبو       حممد بن عبد الوهاب

  172  46   31   27                                ابن دقيق العيد                حممد بن علي 
   220    214                                     أبو احلسني البصري             حممد بن علي 
  90                                                  أبو الطيب املصري               حممد بن علي
  94                                                             الصبان               حممد بن علي

  137  122                                     حممد بن علي                 القفال الشاشي     
  123                                              املازري                حممد بن علي            

  183  179  171  168  165 129   125  103  85  الرازي                 حممد بن عمر
--------------------------------------------------------------    

                                    185 186 187  190  214  217 219    220  223  225   
--------------------------------------------------------------  

229   233  236 247   248  258 271 277   285   
------------------ ---------------------------------------------  

287 290295297  298  299   300  302   310  
  32                                                  حممد بن عيسى               الترمذي           
 37                                                  حممد بن مالك                الطائي             
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 272                                              حممد بن القاسم               ابن شعبان           
 50                                                       ابن سيد الناس            حممد بن حممد
  181                                                             الدقاق              حممد بن حممد

  128   99                               ابن أمري احلاج                حممد بن حممد             

 93                                                         الشقشاوي            حممد بن حممد
  89                                                            العيزري            حممد بن حممد 
    187 183 179  174  172  171 118   3   1      الغزايل             حممد بن حممد

                                                 216   223  225   226 251  296   297   309  

  96   94                                                       الغزي              حممد بن حممد 
 89                                                            الغماري               حممد بن حممد

  216                                                        املاتوريدي               بن حممدحممد 
  91                                                    ابن أيب الشريف               حممد بن حممد
 94                                                             ميايباأل               حممد بن حممد
  89                                                        ابن عوجان               حممد بن حممد

 21                                           حممد بن مظفر                حاجي امللك املنصور     
  79    38                                                   ابن منظور               حممد بن مكرم
 95                                                   ابن القاضي شحنة              حممد بن هبة 

  297                                         حممد بن حيي                 ابن حيي                   
  33                                          حممد بن يزيد                 ابن ماجه                  

 203                                          حممد بن يزيد                 املربد                    
  183   50   38  37    30             غرناطي     أبو حيان ال           حممد بن يوسف 

 95                                                            الباجوري               فندي أحممود 
  183  126                              حممود بن عمر                الزخمشري                   

  218                                               حممود بن احلسن              القزويين            
 21                                               املستكفي باهللا                اخلليفة العباسي        

 124                                                        مسعود بن علي               اليماين    
  276   33                                      اإلمام مسلم                     مسلم بن حجاج
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  124                                      مظفر بن أيب حممد                      التربيزي           

  273  265 264 217 214  123منصور بن حممد                        السمعاين             

    223  181  160  159   111 26        أبو حنيفة                   النعمان بن ثابت

                                                                    233    240   268  271  275 290  

 368                                     حيي بن حسني                         السهروردي         

  54    34                                             النووي                        حيي بن شرف

  234  126                                        بو يوسفأ                   يعقوب بن إبراهيم

  64  52   48   33  32                مجال الدين املزي                     يوسف بن زكي

  206                                                  العبادي                       يوسف بن حممد

 50                                             الدبوسي                            براهيمإيونس بن 
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  فــهــرس الفــرق والطــوائـف

  
  الفرقة أو الطائفة                الصفحة 

  
 363  أئمة املسلمني                    

         346  276     135 115 111  30        أئمة                         
 120   110  األشاعرة                         
 25   أرباب الصنائع                  

 311 308  274 266  265  264  263  238  230  223األكثر                               

 173         أكثر احلنفية                
 165أكثر الفقهاء                        
 186   172أكثر املعتزلة                          
 284أهل البيت                            
 25أهل الذمة                            
  24   20األتراك                                

 156   63   62                        األصويل      

    163   111  اإلمام                             
 294  255 األمة                                 

 56    29   23    20  األمراء                            
   45األنصار                               

 282   لبيت                       أهل ا
 283  أهل احلرمني                      
 296   أهل احلق                        
 25    أهل الفلح                      
  282    أهل املدينة                      
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 283     أهل املصرين                 
 25          أهل اليسار             

 28   األوربيون                        
  120    38   30    7   6   5   2    الباحثون                        

 258   159                      بعض أصحابنا
 181  بعض احلنابلة                    

 22     18ن                          بنو قالوو
   276      266 التابعون                             

 42   26التتار                                 
 298    اجلدليون                       

 302  299 267 236 218 215  189 186  171  169       اجلمهور                   
 177احلشوية                            

 64  31   30احلفاظ                               

  238  118  117  110احلنابلة                               

  138  121  119  118     117   116    113   110   2            احلنفية                  
----------------------------------------------------------------  

       169 170  225   251   263   267  296  298  306 
 294  احلالفيون                        

 55  23    22   21  20   اخلليفة                        
  54    21      20                 الدولة العباسية      

 25  ذوو احلاجة واملسكنة            
 259  الرافضة                          
 261  الزيدية                         

  29    26    23      22     20السالطني                            
 25            السوقة                  

 259  138  121  120  117 116  110  109   3   2  الشافعية                          
 117   الشيعة                          
 275  صحابة                          
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 22     20  الصليبيون                        
 134    36                الصوفية            

 3041  الطالب                          
 282   263    117    الظاهرية                       

 281  56العوام                                 
 20   العبيد                            

311 133   132    107   105   83  78   56   38  30  26   23     5   2العلماء           

 126   98  30         علماء اللغة                 
  229  126  117 115  112  111  110  109   87  78  56  35  34  30  6  2الفقهاء   

 166                           القاضي    
 176  30                                   القراء

 56    55   23    22                         القضاة        
  308   295  291   290    276  275    263    261  257  236  182  173  169قوم    

 363                             كثري منا   
 30   21                       املؤرخون        

   263  138   118  117    110                         املالكية       
 264  262   120  119  118   117   115   113   78                          املتأخرون   
134  127  126   117  115  114   113   112  111   110  109  78   6   2 املتكلمون 

  281  280  112   1 اتهدون                           

 321              ايزون               
  280 267 127  126   64  56   31   30احملدثون                               

 34    33      احملدثات                        
 163   84احملققون                               
  130  114    57  41   40املذهب احلنفي                        
  130   114  57   41   40املذهب املالكي                       
  130  120 118  114    62   57  41   40   34    25املذهب الشافعي                      
 130   114   57   41    40املذهب احلنبلي                       
 26املذهب الفاطمي                      
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 177املرجئة                                
 25املسلمون                              
 25املعاهدون                            

 257  251 215 214  189  174  167  158   157   117  110                     املعتزلة   

 172معتزلة بغداد                         
 30املفتون                               
 127   30املفسرون                             

 34   28  27   26    22    20   19        املماليك                     
 37              النحاة                

 25النصارى                            
 25اليهود                               

  

  فـهــرس األمــاكـــن
  الصفحة             مكان         ـال

           371                       أرض نريب 
 28                          اإلسكندرية
  37      30                           األندلس

  28                      البحر األمحر

 28         البحر األبيض املتوسط     
  283    26                              البصرة 

 26                                دبغدا
  28             بريوت                 

  56  40              ر احلديث األشرفيةاد

 41                          دار القرآن
 41               دار القرآن واحلديث

  59  55  49   47     46    29     22                         دمشـق 

 45                      سبك األحد
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 45                      سبك العبيد
 45                   سبك العويضات

 125  58  51  49  47  46  37  28   25   22   19  18                              الشام 

 30                        العراق 
 28                    قارة إفريقيا 
 28     7                        قارة أوربا

  59    30    29    28     22        19           القاهرة                
 283     26    لكوفة                   ا

 26                  ما وراء النهر
28                    احمليط اهلندي

 56    املدرسة األمينية             
 57    املدرسة التقوية           

 56    41     املدرسة العادلية            
 57     املدرسة العذراوية         
 57   املدرسة العزيزية         

 57                   املدرسة الغزالية  
 57    املدرسة املسرورية         

 57  املدرسة الناصرية اجلوانية   
 26   املسجد األقصى           
  125  58  51   49   45   28   25   19   18     7     مصر                     

   26               املغرب        
28                          الهنـد

                            
  

  فهـرس المصطلحــات والحــدود
 

      الصفحة                        العلم املصطلح أو احلد
                     

 

   218    217  216  215  166    159                الفقه أصول  اإلباحة
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  االجتهاد
  اجتهاد النيب صلى اهللا عيه وسلم

  عاإلمجا
  إمجاع أهل البيت
  إمجاع أهل املدينة
  إمجاع أهل املصرين

  إمجاع سكويت 
  إمجاع صريح

  اإلحسان 
  األداء

  اإلدراك
  ذان اآل

  اإلرادة
  االستثناء 

  االستحسان
  االستدالل

  االستصحاب
  االستغفار
  االستقراء
  اإلسالم

  أمساء اهللا احلسىن
  االشتقاق
  األصح 
  األصل 

  أصول الفقه 
                                    

  األصويل
  اإلعادة

  اإلعالم 

  287 135  134   127  54  34                  أصول الفقه
  348   347                   أصول الفقه

  303 280 247 136  135  133   127             أصول الفقه      
  284                  أصول الفقه 
  263                   أصول الفقه
  284                   أصول الفقه

  286  283 133             أصول الفقه      
   133            أصول الفقه       

  134         التصوف   -العقائد 
  160                أصول الفقه   

  163                    األصول   
  256   244                          الفقه

  358          التصوف  -األصول
  233  231  226                      األصول 

  138                أصول الفقه   
   138  136    135   133   119    األصول –الفقه -العقائد 

   133       أصول الفقه            
  369     368            التصوف و العقائد

  187  133    119                      األصول 
  134        فقه األصول  -عقائدال

  364           التصوف  -العقائد 
  189  188           اللغة  -أصول الفقه
  284 260 237  232  226                        األصول

  300 295  293 111فقه       -أصول -التصوف 
       109  84  81  78 66   63   62  6  4  3  2             أصول الفقه

110   112  114 117 120 125 127 156       
  132                 األصول  
  161                  األصول 
  280احلديث        -األصول 
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  االقتضاء 
  أكل امليتة

  إلغاء الفارق
  األمل
  اإلهلام
  األمر
  اإلمياء

اإلميان                              
  الباعث 
  البدل 
  البطالن
  البيان
  البيع

  التابعي
  تأكيد 

  التأويل 
  جتزئ االجتهاد

  حترمي
  حتسيين

  حتقيق املناط
  ريج املناطخت

  ختصيص
  تدليس

الترجيح                            
التصوف                           

  التعادل 
  تعديل 

التعريض                           
  التفويض

  178             أصول الفقه
  161                     الفقه 

  313               أصول الفقه
  366                 التصوف 
  333     134  التصوف      -األصول

  221 220   219 218 213  170  166                األصول   

   303        أصول الفقه-الفقه
  134  التصوف-الفقه-العقائد
  297              فقه  أصول 
  235       األصول    -اللغة 

     160              أصول الفقه 
  246   245    133          أصول الفقه     

   307                      الفقه
  282 274   احلديث  -أصول الفقه
   222               أصول الفقه

  314    259 242      أصول الفقه -العقائد
  347               أصول الفقه

  223   222  218 167 159             صول الفقه  أ
  307       املقاصد –صول األ

   311               أصول الفقه
  305              أصول الفقه 
  250 236 235 230 229              أصول الفقه 

   273         األصول -احلديث
  135 134    133        الفقه -أصول الفقه

  135     127   113     التصوف          -العقائد 
  135   134    26                       أصول    

  127                 أصول الفقه    
  201           اللغة  -أصول الفقه 
  350          املقاصد -أصول الفقه
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  التقسيم 
  تقليد

  تقليد املفضول 
  تكليف 

  تكليف الكافر
  تكليف باال
  تنقيح املناط 

  توبة 
  التوفيق
  التوكل

  ثواب          
  جسم
  اجلمعة

  اجلنايات 
  اجلنة

  اجلهل 
  اجلواز 
  جوهر
  احلاجي

  احلال                          
  حج

  حجة
  احلد 

  احلدوث
  احلروف 
  احلسن 
  احلشر

  حفظ الدين
  حفظ العرض

  304أصول الفقه                     
  134                   أصول الفقه  
  130  127                    أصول الفقه 
  174 173 172                   أصول الفقه  
  132                   أصول الفقه  

  172                        األصول 
  311               أصول الفقه -فقه

  382    369                   الفقه -العقائد
  359      التصوف          -العقائد

  370التصوف              -لعقائد ا
  134             العقائد     -الفقه 
  365   356       الفقه -التصوف -العقائد

  317             الفقه -أصول الفقه
  173                             فقه 
  361    360                 تصوف-عقائدال
   163          أصول الفقه  -عقائدال
  350 255 166                              فقه
  356           علم الكالم  -عقائدال

  307                مقاصد الشريعة 
  181         اللغة     -أصول الفقه

  169                           فقه  
  292   290    287   286           العقائد -أصول الفقه
  290   190        الفلسفة   -أصول الفقه
  365            الفقه -أصول الفقه
  201   188                 اللغة  -أصول الفقه 
  164   157                فقه     -أصول الفقه

  361                             العقائد  
   307        أصول الفقه-مقاصد الشريعة
   307       أصول الفقه–مقاصد الشريعة 
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  حفظ العقل
  حفظ املال
  حفظ النسل
  حفظ النفس

  احلقيقة
  احلكم
  حالل
  احليض

  اخلاص        
  اخلرب
   الواحدخرب
  اخلتان

  اخلذالن 
خصوص                           

  اخلطاب
خطاب التكليف                   

  اخلالء
  خيار الرؤية 
  دار احلرب

  داللة 
  دليل

  دليل اخلطاب
  الدوران 

  ذم 
  ذنب

  رؤية اهللا
  الراوي
  الربا 
  رخصة

  307        أصول الفقه-مقاصد الشريعة
      307      أصول الفقه –مقاصد الشريعة 
  307    أصول الفقه   –مقاصد الشريعة 
   307       أصول الفقه–مقاصد الشريعة 

  229 188 187   132الفلسفة         - الفقه -أصول الفقه
  293 175 157 132              أصول الفقه     -الفقه 
  342   316                                 الفقه
  300                                 الفقه

  239 237 136 123                        أصول الفقه  
  270 259 258   256  133                  أصول الفقه        

  263 262                          أصول الفقه
  256                                 لفقها

        359                  التصوف  -العقائد
  225                  أصول الفقه       

  248 237 228 201 179 162 173 158 157        أصول-فقه

  173أصول الفقه                          
  365              علم الكالم  -الفلسفة 

  319   308                                 لفقها
  317           السياسة الشرعية  - فقه  

  225       الفقه   -العقائد-أصول الفقه
  133         الفقه–العقائد -أصول الفقه
  310                          أصول الفقه
  344   311                          أصول الفقه

  269 157          علم الكالم       -العقائد 
  369  270 254            العقائد -الفقه
  358 134                    العقائد

  337 304 253 238 134 133  احلديث   -أصول الفقه
  290                     الفقه

  161  الفقه     -أصول الفقه



 401

  ردة 
  رزق
  الرشوة
  ركن 
  رواية

  الروح 
  زكاة 

  الزمن 
  الزنا
  مة الغنمسائ

  السبب 
  السرب

  سد الذرائع 
  السحر 
  السرقة 
  السفر
  السلم
  السنة

سنة الكفاية                        
  السهو
  الشبه 
  الشراء

  شرب اخلمر 
  الشرط 

  شرع من قبلنا
  الشفاعة
  الشفعة
  الشك

  الشهادة 

  322         العقائد-الفقه
  358                   العقائد
  293أصول الفقه         - فقه
  272 271 263         األصول   -فقهال

  133    احلديث - أصول الفقه
  361           العقائد -الفقه
  271                     الفقه

  272   269                  الفقه   
  223        التصوف -دعقائال

   291 159       أصول الفقه-الفقه
  304 301     أصول الفقه  -الفقه
  344 306 305 327 302       أصول الفقه-الفقه

  138 134       أصول الفقه       
  269   عقائد                ال

  223                    الفقه 

  227                     الفقه
  161                  الفقه   

  253 247 159 135 133 127    احلديث     -صولاأل
  168          أصول الفقه    

   309أصول الفقه              
  164       أصول الفقه -الفقه
         269                     الفقه
  291 234 182 181 172 159                    الفقه 

  133           أصول الفقه   
  134أصول الفقه              

  360 135                العقائد   
   239الفقه                     

  272 271 270 263 258    احلديث       -الفقه 
   308 273 272 271 264 259   العقائد-الفقه - صولاأل
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  الصانع
  الصيب

  الصحايب
  

  الصحة
  صحيح

الصدق                            
  الصراط
  صغائر
  الصفة 
  الصفات
  صالة
  الصوم
  ضرر

  الضرورة
  الضروري
  الضمان
  الطاعة
  طرد 
  طواف
  الظاهر

  الظرف 
  ظين

  
  الظهار

  عادة ال
   العام
  العبادة
  العدالة

        267علم الكالم            
  301 279 278 277 276 274 273    أصول الفقه -احلديث
  280 278 277 276 275 274 267        األصول-احلديث

                             301  332  342  
  300 292 287 286 277 276 159     الفقه  -أصول الفقه

  258 224           العقائد -الفقه
  257     احلديث   - عقائدال

  268                  العقائد 
  270 269          العقائد  -الفقه
  234 214 182 181   فقه   أصول ال-اللغة 
  357                  العقائد
  171 170                     الفقه
  323 319 250                     الفقه
  289املقاصد          - الفقه
  307 260          املقاصد -الفقه
  308          املقاصد -الفقه
  317 292                     الفقه
   311                  العقائد

  313   312أصول الفقه             
  246                    الفقه
  241 178 133      أصول الفقه -الفقه

  181     اللغة  - أصول الفقه
     295 288 285 264 242 239 225      أصول الفقه-الفقه

                            305 311   328  344   
  271                        الفقه
  334 331 239 238     القواعد الفقهية-صولاأل

  239 238 237 226 225 224 136 132        الفقه  -أصول الفقه
  308 292 268 223     العقائد -الفقه - صولاأل

  353 347 382 273 269 134     أصول الفقه -احلديث 
      182 181  أصول الفقه      -اللغة  
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  العدد
  عذاب القرب

  عرض ال
  العرف 
  العزم 
  العزمية
  العقاب
  العقل
  العلة

  العلة القاصرة 
  العلم
  العلم

  عمل أهل املدينة 
  وامالع

  الغافل
  الغاية 
  الغصب
  الغلول
  الفتوى

  فحوى اخلطاب
  الفرائض 

  الفرار من الزحف
  الفرض

  فرض كفاية
الفرع                              

  الفروع
  الفساد
  الفسق
  الفقه

  361                      عقائدال
  369 366 365 356         العقائد-علم الكالم

  138   أصول الفقه              
  369                       الفقه 

  162        أصول الفقه  -الفقه
  134               العقائد-الفقه
     215      التصوف-الفقه-العقائد
  301 299 296 181 133    الفقه  - األصول -العقائد
  298                    األصول
  186 163   الفلسفة  - صولاأل -الفقه

  263        اللغة -أصول الفقه 
      188                أصول الفقه
  158      الفقه   -أصول الفقه

  327 158     أصول الفقه   -الفقه 
  269      الفقه  -أصول الفقه 

  235 182 181                        الفقه 
  263                       الفقه

  264 134 60 56 55 53          أصول الفقه      
  249 237 179        الفقه -أصول الفقه

  342   333   العقائد  -صولاأل -الفقه
  271                      الفقه

   343 318 317 165 112الفقه         -أصول الفقه
  167 114 113 112 111 3     أصول الفقه   -الفقه 

  300 294 293 265 252 118          أصول الفقه      
  282 252 243 173 118                    الفقه   
  223          األصول  -الفقه 
  360            الفقه - دالعقائ
  62 61 60 59 55 49 48 41 37 34              األصول-الفقه

                               68 71  75 156 157  
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  فيما تعلم به البلوى

  القبح 
  القبلة
  القتل
  القدر

  القذف 
  القرء
الكرمي                       القرآن

           القصاص
  القصر
  القضاء
  قطعي
  القوادح
  القواعد
  القول

  قول الصحايب
                             القياس

  قياس جلي
  قياس خفي
  قياس الداللة
  قياس الشبه
  قياس العكس

  القياس يف معىن األصل
  فراالك

  الكبائر 
  الكرامة
  الكراهة
  ة ترتيهكراه

  364       الفقه-أصول الفقه
  164 157       األصول    -الفقه 
  361                      الفقه
  322   270                       فقهال

  357                    العقائد
  270                      الفقه
  245                      الفقه

    175 135 134 132 107 106   84 48 41 30   العقائد -أصول الفقه
191  199 228 234 239 248 249 357  
  320 307 159                       الفقه

  161                     الفقه  
        250 243 169  161 160 60 54  الفقه  -دالعقائ - صول األ

  225      الفقه  -فقهأصول ال
  328   311العقائد      -أصول الفقه
  313 306               أصول الفقه
  320 319 310 286 257 256 246 213     الفلسفة-أصول الفقه

   295 291 290 248 187 138 133 127العقائد  -الفلسفة-صولاأل

  263 134            أصول الفقه    
 331 326 294 293 291 268 264 249 237    الفلسفة -أصول الفقه

332 333 343 346  
  290 286    الفلسفة -أصول الفقه

  326   العقائد - الفقه -صولاأل
     310              أصول الفقه 
  326               أصول الفقه

  364         علم الكالم  -الفقه 
  269       العقائد –األصول-الفقه
  361         علم الكالم-العقائد

  341 222    علم الكالم-أصول الفقه
  223     علم الكالم- أصول الفقه

  268   323                        الفقه 
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  الكفارة
  الكفء
  كذب

  كالم ال
  كلي 
  كناية

  حلن اخلطاب
  اللذة 
  لطفال

  اللغات
  لفظ 

  اللقب                    
  املؤثر

املؤدى                             
  املؤول
  املانع

املباح                              
  املتباين
  املترادف

      املتشابه                       
  املتواتر
  متواطئ
  ااز

  اتهد 
  مجتهد املصيب ـال
  مجملـال
  ث حدـامل
  حدودـم
حكم                          ـم

  135 فقه                        ال
  368 271 363 260 259 258              احلديث-الفقه 

  357 304 257 232   أصول الفقه  -علم الكالم

  290 267             األصول -الفقه
         201اللغة             -صول األ

  179                 لفقهأصول ا
  366التصوف                    

  359التصوف           -العقائد
  186لغة              ال -صولاأل
  201            األصول   -اللغة

                       181           ةاللغ-أصول الفقه
  365 309 297                 الفقهأصول 
  160األصول              -الفقه
           242            األصول  -اللغة
            162      الفقه -صولاأل-اللغة

  341  166         الفقه -أصول الفقه
  188االغة              -األصول

  188          اللغة-أصول الفقه
   185 133  علم الكالم      - صولاأل

  346 342 260 159        احلديث- أصول الفقه
  188 165          اللغة-أصول الفقه
  357 200 199 195 193 187       الفقه  -أصول الفقه
  354 352 351 350 349 345 331 305 283 282   أصول الفقه
     349 134            العقائد -أصول الفقه 

  244        احلديث -صولاأل -الفقه
  229 226 224 188 187 126 64 61 31 30احلديث - صولاأل
  191                 العقائد   -الفقه

  185                      أصول الفقه
           187               األصول    -الفقه
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  حل اخلالفـم
  رمختاـال
  
  مرسل ـال

مركب                             
  مسالك العلة

  مستحبـال
مستفيض                      ـال
  مستورـال
  مسلمـال
  مشتركـال
  مصلحةـال
ضار                           ـم
  مطلقـال
  معامالت ـال

  املعجزة
  معربـال

  معصيةالـ
  معلوم من الدين بالضرورة

مفرد                           الـ
  مفهومـال

  مفهوم املوافقة   
  مفهوم املخالفة  

  
  املقيد 

  املكره
  ملكلفا
  ملالئما

  امللجأ

 270   266 265 198 195 194 186 168 138 120األصول  -الفقه
271 272 285 295 300 301 302 311 318 320 323   
325 330 351 352 366 370  
  309 277 276 134 133                 األصول-ديثاحل
  344  295 178اللغة      -علم الكالم-صولاأل

        304                     أصول الفقه 
   159              الفقه -أصول الفقه
      264 263             احلديث-أصول الفقه
  269            احلديث -أصول الفقه

   271                     لفقها-لعقائدا
   267 247 191        أصول الفقه       -اللغة 
   313 303 134         املقاصد -الفقه -صولاأل

  330 134املقاصد             -أصول الفقه
  240 136 133              الفقه -أصول الفقه 

  353 223                             الفقه 
          360 134                                العقائد

           199              اللغة  -أصول الفقه

  357   171الفقه                     -العقائد
  290          مقاصد  -أصول الفقه 
     209               اللغة -أصول الفقه

  340 179 178   132             أصول الفقه - فقهال
   179   134                      أصول الفقه

  179   134أصول الفقه                     
   241 240 136 133 128                        الفقهأصول 
     158األصول                      -الفقه

        177 173 167 164 157      قاصدامل - الفقه -أصول الفقه
  366 309 306             املقاصد -أصول الفقه 

             158                        أصول الفقه

  344 320 310 306 299 239 133              املقاصد-أصول الفقه

      330 134               أصول الفقه -الفقه 
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  املناسبة
  املنافع
  املناولة
  املندوب
  املنطوق
  املنكر

  املوت 
  املوجود 
  امليتة
  النار 

النص                              
  النباش
  الندب
  النسخ
  النهي
  النية
  اهلداية
  الواجب

الوضع                             
  الوقت
  الوكالة
  الوالية 

 اليمني الفاجرة

  280             هأصول الفق-ديثاحل
  195 193 165 159                  األصول  -الفقه 

  180 179 178 132                       أصول الفقه 
  226                   األصول - اللغة

             286 174 169 158                  األصول  -الفقه 
   368 365       األصول -مقاصد الشريعة 

  271 161                         قه     الف
  361 170                             عقائدال

     252 134 133                  األصول  -الفقه 
            312                              الفقه

  341 256 216 215 131األصول                   -فقهال
  337 251 250 248 247 133 128                 األصول  -الفقه
  367 222 221 218 173 171 135 132               أصول الفقه-الفقه
  319 137                             الفقه

      358العقائد                          
  193 170 166 167 159 131 108األصول                  -فقه ال

   185 184 173 159               الفقه      أصول 
      174 160 133 105 104الفقه                 -صول األ

  259                           الفقه 
  350 319       السياسة الشرعية  -الفقه

     271                          الفقه  
                              

 
 

  مـراجـع فـهـرس الـمـصادر و الـ
  .م 1996 –3ط –دمشق  –مكتبة دار البيان  –حتقيق بشري حممد عيون  –األشعري  – اإلبانة عن أصول الديانة

حتقيق شعبان حممد  –وهو تتمة شرح والده الذي أوصله إىل الواجب -ابن السبكي  –يف شرح املنهاج  اإلاج
  .يات األزهريةنشر مكتبة الكل – 1981 – 1ط  –مطبعة الفجالة  –إمساعيل 
  م 1973 -بريوت  –املكتبة الثقافية  –السيوطي  –يف علوم القرآن  اإلتقان
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  .1ط  -دار الشروق –رسالة ماجستري  - مد إبراهيم عباس الدوري ـأح –الشرعية باألدلة العقلية  إثبات العلة

دار الكتب  – كمال يوسف احلوت: قدم له وضبط نصه  –الفارسي  – بترتيب صحيح ابن حيان اإلحسان
  .م1996 – 2ط  –بريوت  –العلمية 

دار الغرب اإلسالمي بريوت  – 1ط –حتقيق عبد ايد تركي  –الباجي  –يف أحكام األصول  إحكام الفصول
  .هـ 1407
  بريوت  –دار اآلفاق اجلديدة  - إحسان عباس  تقدمي –حزم الظاهري  ابن  – يف أصول األحكام اإلحكام

  .م1980 -هـ 1400 -1ط 
 دار –الشيخ إبراهيم العجوز -ضبطه وكتب حواشيه  –سيف الدين اآلمدي  – أصول األحكاميف  اإلحكام

  بريوت -الكتب العلمية
  هـ 1403 –بريوت  –دار املعرفة  –أبو حامد الغزايل  – علوم الدين إحياء

  م 1988 -1ط –عامل الكتب  – حتقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر –ابن الصالح  – أدب املفيت و املستفيت
  م 1986عامل الكتب بريوت  –حتقيق موفق ابن عبد اهللا بن عبد القادر  –ابن الصالح  – أدب املفيت واملستفيت

  .م 1970 –مصر  –دار املعارف  –سالم حممد زعلول  – األدب يف العصر اململوكي
  جامعة القاهرة - دكتوراه –باشا عمر موسى  -)عصر الزنكيني واأليوبيني واملماليك( يف بالد الشام األدب

  مصر - مطبعة مصطفى اليايب احلليب وأوالده –الشوكاين  –إىل حتقيق احلق من علم األصول  إرشاد الفحول
  بريوت  - هـ  1405 – 1ط  –حتقيق أسعد متيم  –إمام احلرمني  - إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد اإلرشاد

  بريوت  -طبع املكتب اإلسالمي  -إشراف حممد زهري الشاويش  -األلباين  -السبيل شرح منار  إرواء الغليل
  الفجالة  –مطبعة ضة مصر  –حتقيق علي حممد البجاوي  –ابن عبد الرب  –يف معرفة األصحاب  االستيعاب
الكتب  طبع دار – وحممد أمحد عاشور -نا بتعليق حممد إبراهيم ال –ابن األثري  –يف متييز الصحابة  أسد الغاية

  م 1967 – 1ط  –وشركاؤه  احلليبعيسى البايب  –العربية 
جامعة  –كلية الشريعة والقانون  –رسالة دكتوراه  –الدبوسي –يف األصول والفروع يف تقومي األدلة األسرار
  .م 1982 - األزهر
  وحتقيق حممد علي فركوس دراسة –أبو الوليد الباجي  –يف معرفة األصول أو الوجازة يف معىن الدليل  اإلشارة

  .هـ 1416 -م 1996 – 1بريوت ط  –طبع وإخراج دار البشائر اإلسالمية  –مكية ـمكتبة الـال
دار الكتب العلمية  –علي حممد عوض  –حتقيق عادل أمحد عبد املوجود  –ابن السبكي  – األشباه والنظائر

  .1991 – 1ط  –بريوت 
  .مصر –م 1959 –طبعة البايب احلليب م –السيوطي  – األشباه والنظائر

  .هـ 1328 – 1ط  -القاهرة  -مطبعة السعادة  –ابن حجر العسقالين  –يف متييز الصحابة  اإلصابة
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واالجتماعي والسياسي من خالل املبادئ واالجتاهات التربوية عند تاج الدين السبكي  التربوي اإلصالح
   1988 – 3بريوت ط  –املكتب اإلسالمي  -النحالوي عبد الرمحن –دراسة تربوية حتليلية موضوعية 

  م  1971 –بريوت ) اإلخوان(البحري  -دار األحد –مصطفى الشكعة  –يف صبح األعشى  األصول األدبية
  م 1993 – 1ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –حتقيق أبو األفغاين  –السرخسي  – أصول السرخسي
شرح حممد فيضى احلسن  –الشاشي   –شرح أصول الشاشي ) يعمدة احلواش(وهبامشه  أصول الشاشي

  . 2002 – 1ط  –دار العلمية  –الكنوهي 
  .القاهرة –دار الفكر العريب  –أبو زهرة  – أصول الفقه
  القاهرة  –م  1962 - هـ  1382 – 4ط  –مطبعة السعادة  –الشيخ حممد خضري بك  – أصول الفقه
 .مصر –مطبعة دار التأويل  –عباس متويل محادة  – أصول الفقه
  تونس  –دار سالمة للطباعة والنشر والتوزيع  –حممد الطاهر النيفر  – أصول الفقه
  . م1976 – 1ط  –دار اإلحناء العريب للطباعة  –حممد سالم مدكور  – أصول الفقه
  هـ 1401 – 1ط  –الرياض  –دار املريخ  –شعبان حممد إمساعيل  –تارخيه ورجاله ..أصول الفقه
  .م 1968 -مصر –دار النهضة العربية  –زكي شعبان  –اإلسالمي  أصول الفقه
م    1995 –املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  - طه جابر العلواين- ) منهج حبث ومعرفة(اإلسالمي  أصول الفقه
  .بريوت –الدار اجلامعية  –حممد مصطفى شليب  –اإلسالمي  أصول الفقه

 يخري الدين الزركل –جم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرفني قاموس الترا :  األعالم
  .م  1997 – 12ط  -دار العلم للماليني
شركة الطباعة الفنية  - تعليق طه عبد الرؤوف سعد -ابن القيم  -ابن القيم  –عن رب العاملني  إعالم املوقعني

  .م1968- هـ 1388 - املتحدة 
حممود سامل  –حممد موعد  -نبيل أبو عمشية  –حتقيق علي أبو زيد  –الصفدي  –ن النصر وأعوا أعيان العصر

  .م 1998 –لبنان  – 1ط  –دار الفكر  –حممد 
  القاهرة –دار الكتب العلمية  –املقريزي  –بكشف الغمة  إغاثة األمة

  تونس  - دار الطباعة التونسية  -الطاهر بن عاشور  -  الصبح بقريب أليس
  م1969 –القاهرة  –حتقيق حسن حبشي  –ابن حجر  –بأنباء العمر  الغمرأنباء 
 –دار الكتب العلمية  –تعليق ومراجعة سليمان عمريات  –العبادي  –بشرح مجع اجلوامع  البينات اآليات
  م  1999 –بريوت 

 – 1سالمي ط دار الغرب اإل –دراسة وحتقيق عمار طاليب  –املازري  –من برهان األصول  إيضاح احملصول
  .م2001



 410

ورفعت بلكة ,  تصحيح حممد شرف الدين   - البغدادي –يف الذيل على كشف الظنون  إيضاح املكنون
  بغداد -منشورات مكتبة املثىن

وزارة  –مراجعة عمر سليمان األشقر  –حتقيق عبد القادر القاضي  –الزركشي  –يف أصول الفقه  البحر احمليط
  .م 1992 – 2ط  –الكويت  –ة األوقاف والشؤون اإلسالمي

  .هـ1311طبع مبصر سنة  –ابن إياس  –يف وقائع الدهور  بدائع الزهور
ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروح قامت هبا هيئة  –ابن كثري  – البداية والنهاية

    1974 – 2ط  –بريوت  –مكتبة املعارف  –الناشر  فبإشرا
  جامعة  –رسالة دكتوراه  –حتقيق صالح الدين أمحد إمام  - اجلالل احمللي –جلوامع بشرح مجع ا البدر الطالع

  .إشراف صربي حممد معارك –م  1995 –األزهر 
  هـ  1348 – 1ط  –مطبعة السعادة  –الشوكاين  –مبحاسن ما بعد القرن السابع  البدر الطالع
دراسة وحتقيق حممد حيي عمران قيا  –ساعايت ابن ال –و اإلحكام  البزدوي اجلامع بني كتايب بديع النظام

  م  1982 –كلية الشريعة والقانون  –جامعة األزهر 
  القاهرة  - توزيع دار األنصار - هـ  1400 – 2ط  –حتقيق عبد العظيم ديب –اجلويين –يف أصول الفقه الربهان

مطبعة عيسى البايب  –ضل إبراهيم حتقيق حممد أبو الف –السيوطي  –يف طبقات اللغويني والنحاة   بغية الوعاة
  .م 1964  – 1ط  –احلليب 
  بريوت  -م1999 - عامل الكتب  -سليمان الطوفـي  - يف أصول الفقه البلبل

- رسالة دكتوراه- إشراف حممد حممود فرغلي -حتقيق علي مجعة -بشرح األصبهاين للمختصر  بيان املختصر
  م 1988 -جامعة األزهر
   هـ1370القاهرة  – الكتاب املصري دار –حممد الصادق حسني  )  دوليت املماليكبيت علم يف(البيت السبكي
دار املأمون   - حتقيق إبراهيم صاحل  -القاسم بن قطلوبغا احلنفي   - يف من صنف من احلنفية  التاج التراجم

  م1992  - للتراث
مكتبة  –عوض حممد أمحد الكركي والقضايا األدبية من خالل كتابه الطبقات الكربى  التاج الدين السبكي

  .م  1988 –قطر  –دار الفتح 
  هـ 1306 –الطبعة األوىل  –املكتبة اخلريية املنشأة جبمالية مصر  –الزبيدي –من جواهر القاموس  تاج العروس
  .بريوت –منشورات دار مكتبة احلياة  –الزبيدي  –من جواهر القاموس  تاج العروس

  اب العرب و ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم مناملسمى كت تاريخ ابن خلدون
  . بريوت –منشورات دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر  - ابن خلدون –ذوي السلطان األكرب 
اهليئة  –حسن حممود إمساعيل  -ترمجة حممود فهمي حجازي  –كارل بروكلمان  – تاريخ األدب العريب

  .م  1995 –العامة للكتاب   ةاملصرب
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  بريوت –نشر دار الكتاب العريب  –البغدادي  – تاريخ بغداد
  دار الكتاب –ابن فقيه الدينوري  –يف الرد على أعداد احلديث واجلمع بني األخبار  احلديث تأويل خمتلف

  بريوت –العريب 
  .هـ 1400 –م  1980 –دمشق  –دار الفكر  –حتقيق حسن هيتو  –الشريازي  –يف أصول الفقه  التبصرة
مطبعة البايب احلليب  –ابن مهام  الكمال –يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية  التحرير

  .هـ 1351وأوالده مصر 
  مؤسسة الرسالة  –دراسة وحتقيق عبد احلميد علي أبو زنيد  –سراج الدين األرموي  – احملصولمن  التحصيل

  .م 1988 – 1ط  –لبنان 
  دار الكتب احلديثة  –حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  –السيوطي  –يف شرح تقريب النووي  تدريب الراوي

  م1966-هـ1385 - 2ط -بالقاهرة 
  لبنان –حياء التراث العريب إدار  – يبالذه – تذكرة احلفاظ
  مطبعة دائرة –العلوي احلسين من ـأبو بكر عبد الرح - بإيضاح وتكميل مسائل مجع اجلوامع  الترياق النافع

  .الدكن اهلند –حيدر أياد  –املعارف النظامية 
دار  -  حقيق وتعليق مصطفى سعيد اخلنـت –الدمشقي حممد األمني  –على قواعد األصول  تسهيل احلصول

  .م  1991 – 1ط  –دمشق  -القلم 
القاهرة  -مؤسسة قرطبة - عبد العزيز سيد –حتقيق عبد اهللا ربيع  –الزركشي  –جبمع اجلوامع  تشنيف املسامع

  جامعة األزهر –كلية الدراسات اإلسالمية  –رسالة دكتوراه  – 1999 – 2ط 
  احللقة الثالثة  –رسالة دكتوراه  –محد سعيد  -ومناهج العلماء يف التنسيق بينها  التعارض بني األدلة الشرعية

  إشراف عبد اهللا الوصيف –وأصول الدين كلية الشريعة  –يف العلوم اإلسالمية جامعة الزيتونة 
  ريوت ـب –الكتب العلمية  دار –حتقيق أمحد مشس الدين  -الكالباذي أبو بكر – التعرف ملذاهب التصوف

  .م 1978 –بريوت  –نشر مكتبة لبنان  –طبع لبنان  –اجلرجاين  – التعريفات
  دار التراث اإلسالمي –علي فركوس دراسة وحتقيق حممد  –ابن جزي  –إىل علم األصول  الوصول تقريب
  م1990 -1ط - اجلزائر 
  م1998-1مؤسسة الرسالة ط –أبو زنيد  حتقيق عبد احلميد بن علي –أبو بكر الباقالين  –واإلرشاد  التقريب

  حنفية والشافعية للكمال ابن اهلمامـشرح التحرير يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي ال التقرير والتحبري
  .م 1982 – 2ط  –دار الكتب العلمية بريوت  –احلاج  ابن أمري
  رسالة دكتوراه –بشري أمحد العمري  –حتقيق عبد اهللا حومل النيلي  – ييناجلو –يف أصول الفقه  التلخيص

  .م1996 -  1ط  –بريوت  –دار البشائر اإلسالمية  –جامعة املدينة املنورة 



 412

 1ط  - رسالة دكتوراه –دراسة وحتقيق مفيد أبو عمشة . أبو اخلطاب احلنبلي - التمهيد يف أصول الفقه
  .مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي -م 1985

  مؤسسة الريان  –دراسة وحتقيق مفيد أمحد أبو عمشة  -أبو اخلطاب الكلوذاين  – التمهيد يف أصول الفقه
  .م  2000 – 2ط  –املكتبة املكية 

   -2ط -مؤسسة الرسالة  -حتقيق حممد حسن هيتو  - األسنوي  -الفروع يف ختريج األصول على  التمهيد
  م 1981-هـ 1401

  .بريوت -دار الكتب العلمية  –النووي  -و اللغات  هتذيب األمساء
  .مراجعة صدقي مجيل العطار –دار الفكر  –ابن حجر  – هتذيب التهذيب

  ) مطبوع مع التلويح(دار الكتب العلمية  –صدر الشريعة  –التوضيح على التنقيح 
  طبع مؤسسة جواد  – هشرح حممد أمني املعروف بأمري باد شا –شرح التحرير البن اهلمام  تيسر التحرير

  .بريوت -نشر دار الكتب العلمية  -م1983
دراسة وحتقيق عبد الفتاح أمحد  –ابن إمام الكاملية  – إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول تيسري الوصول

حتت إشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بني حكومة اململكة -رسالة دكتوراه  –لدمخيسي قطب ا
  .م  2002 – 1ط  –الناشر الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  -املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

  يق الباحث حممد أمحدحتق -خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر األزهري  -  على أصول مجع اجلوامع الثمار اليوانع
جامعة األزهر  –كلية الشريعة والتعاون  –رسالة دكتوراه  –إشراف حممد حممد عبد اللطيف  –رمضان شامية 
كلية  –دكتوراه  –عثمان حممد عثمان /إشراف د –والباحث سعيد مصطفى شلتوت .م 1996نوقشت سنة 

  . م 1996نوقشت سنة  –األزهر  –الشريعة والقانون 
  بريوت –دار الكتب العلمية  –اإلمام الطربي  - الشهري بتفسري الطربي – يف تأويل القرآن البيان اجلامع

  بالقاهرة -طبعة مصورة عن دار الكتب املصرية   -معروف بتفسري القرطيب ـال  - اجلامع ألحكام القرآن
  م 2001 - دار الكتب العلمية  - حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم  - ابن السبكي  -  مجع اجلوامع يف أصول الفقه

  وحممد ندمي فاضل  –حتقيق نصر الدين قباوة  –حسن بن القاسم املرادي  –يف حروف املعاين  اجلين الداين
  .م 1992 –دار الكتب العلمية 

  .الرياض –دار العلوم  -حقيق عبد الفتاح حممد احللو ـت –القرشي  –يف طبقات احلنفية  املضية اجلواهر
  هـ 1332 -1ط –اهلند  –مطبعة جملس دائرة املعارف –حممد بن نصر اهللا –يف طبقات احلنفية ملضيةاجلواهر ا

  .م 1970 – 2ط  –رية العامة للكتاب صمـاهليئة ال -حمودـفوقيه حسني م –إمام احلرمني  ويينـاجل
  .بريوت - العلمية دار الكتب – 1ط  –مان البناين املغريب ـعبد الرح -ومعها شرح احمللي  البناين ةحاشي

  .1999 – 1ط  –دار الكتب العلمية  –على مجع اجلوامع ومعها شرح احمللي حسن العطار  حاشية العطار
  .م 1983 -لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –مختصر ـالدين التفتازايت على شرح ال حاشية سعد
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   .م1973 –بريوت -1ط   –مؤسسة الزغيب  -حتقيق نزيه محاد –أبو الوليد الباجي  – احلدود  يف األصول
دار الغرب اإلسالمي   - حتقيق حممد السليماين -ابن فورك  - )احلدود و املواضعات (   احلدود يف األصول

  م 1999 -1ط
  قسم احلضارة  –كلية التربية -دكتوراه  –جماهد توفيق اجلندي  - يف مصر يف عصر املماليك احلركة العلمية

  .م1981-ة األزهر جامع -و التاريخ 
  دار الفكر العريب  –عبد اللطيف محزة  - مملوكي األول ـيف مصر يف العصرين األيويب وال احلركة الفكرية

  .م 1968 – 8ط 
دار إحياء  –حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  –القاهرة  –السيوطي  – يف تاريخ مصر والقاهرة حسن احملاضرة

  م 1967 -هـ 1387 -1ط - يب الكتب العربية لعيسى البايب احلل
  .م 1971 – 1ط  –مطبعة السعادة  –أليب نعيم األصبهاين  - األولياء حلية

  .هـ 1371دار الكتاب املصرية  – 2ط  –حتقيق حممد علي النجار  –ابن جين  - اخلصائص
  .م 1972 – 10ط  -دار القلم  -بريوت -دار صادر –املقريزي  – اخلطط

دمشق  –مطبوعات امع العلمي العريب  –حتقيق ونشر جعفر اجلين  –النعيمي  – سالدارس يف تاريخ املدار
  .م 1948 -سوريا 
دار الكتب  –حتقيق وتعليق حممد سيد جاد احلق  -ابن حجر العسقالين  –يف أعيان املائة الثامنة  الكامنة الدرر

  م 1966 -القاهرة –احلديثة 
  .القاهرة -مطبعة االعتماد –دار الفكر العريب  –مجال سرور حمد ـمكتور د -يف مصر  بين قالوون دولة

  طبع دار التراث العريب -حتقيق حممد األمحدي أبو النور –ابن فرحون  -يف معرفة أعيان املذهب  املذهب الديباج
            .    م1987 –دار الوفاء  –حقيق أبو اليزيد العجمي ـت –الراغب األصفهاين  - إىل مكارم الشريعة الذريعة

  .الشركة العاملية للكتاب –ابن جبري  – رحلة ابن جبري
  . بريوت -املكتبة العلمية  –حتقيق وشرح أمحد شاكر  –اإلمام الشافعي  – لرسالةا

  .م1998 - لبنان  -بريوت –دار إحياء التراث العريب  –القشريي  –يف علم التصوف  الرسالة القشريية
    عادل أمحد عبد املوجود  –حتقيق علي حممد معوض –ابن السبكي  -شرح خمتصر ابن احلاجب اجبرفع احل

  .م  1999 – 1ط  –بريوت  –عامل الكتب 
  هـ1405 -1ط-بريوت -طبع املكتب اإلسالمي  -إشراف زهري الشاويش  -النووي  - روضة الطالبني

  .هـ 1385 –القاهرة  –مطبعة السلفية ـال –ابن قدامة املقدسي  –وجنة املناظر  الناظر روضة
رسالة ماجستري  –عبد الرحيم اإلسنوي  –على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  األصول زوائد

  .م 1993 –صنعاء  –مكتبة اجلبل اجلديد  –حتقيق الباحث حممد سنان سيف اجلاليل 
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مجال ثابت  –سيد إبراهيم صادق  –د عبد العزيز حتقيق حمم –ابن حجر اهليثمي  –عن اقتراف الكبائر  الزواجر
  .م 1994 –القاهرة  –دار احلديث 

  .م1997-دمشق  - 3ط -دار الفكر  -إمساعيل األكوع  -ها ـنشأا ومعتقدات..  ديةـالزي
  .دمشق  –ابن جين  –واإلعراب  الصناعة سر

تقدمي الشيخ عمر عبد العزيز  –طي حتقيق حممد خمتار بن حممد األمني الشنقي –الزركشي  – الذهب سالسل
  .م 1990 – 1ط  –رسالة دكتوراه  –مكتبة ابن تيمية  –عطية حممد سامل  –حممد 
  م 1958 –القاهرة  – 1ط  –مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر  –مقريزي  –ملعرفة دول امللوك  السلوك

  هـ 1387سنة  
  .م 1975 –دار إحياء التراث العريب  –فؤاد عبد الباقي  حتقيق وترقيم حممد –ابن ماجة  –ابن ماجة  سنن
دمشق  –دار الفكر  –مراجعة وضبط وتعليق حممد حمي الدين عبد احلميد  –اإلمام أبو داود  –أيب داود  سنن
  م 1994-دار الفكر  –مراجعة وضبط صدقي حممد مجيل العطار  –الترمذي  –الترمذي  سنن
  .دار إحياء السنة النبوية –ق حممد أمحد دمهان تعلي –الدارمي  –الدارمي  سنن
  .شركة الطباعة الفنية املتحدة –تعليق هاشم مياين  –الدراقطين  –الدراقطين  سنن
  .بريوت – 1930 -  1ط  –دار الفكر  –النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي  سنن
  م  1981 – 1ط  –مؤسسة الرسالة  –ألسد حسني ا –حتقيق شعيب األرناؤوط  –الذهيب  –النبالء  أعالم سري

  .م 1999بريوت  – 1ط  –دار الكتب العلمية  –اجلويين  –يف أصول الدين  الشامل
  هـ 1349 - 2ط –بريوت  –دار الكتاب العريب  –ابن خملوف  –يف طبقات املالكية  –النور الزكية  شجرة
  م1998-1ط - دار الكتب العلمية  - مد علي مسكحتقيق حم -األبناسي  - يف علوم ابن الصالح  الفياح الشذا

بريوت  –املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع  –ابن العماد احلنبلي  –يف أخبار من ذهب  الذهب شذرات
م   1964 –14ط  –مطبعة السعادة  –تعليق حممد جمي الدين عبد احلميد –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

يح ملنت التنقيح يف أصول القفه الشرح لسعد الدين الثفتازاين وشرح التنقيح املسمي على التوض شرح التلويح
      روت ـبي –دار الكتب العلمية  –زكريا عمريات  - ضبطه خرج أحاديثه وآياته  –التوضيح لصدر الشريعة 

  .م  1996 -   1ط 
      مطبعة االستقالل الكربى  – حقيق عبد الكرمي عثمانـت –القاضي عبد اجلبار  –خمسة ـال األصول شرح

 .م 1965 - 1ط 
  .م1986 –الرياض  –حتقيق عمرية عبد الرمحن  –مكتبة املعارف  –ابن أيب العز  –الطحاوية  العقيدة شرح
حتقيق حممود عبد الرمحن عبد املنعم  -جالل الدين السيوطي  - يف نظم مجع اجلوامع الساطع الكوكب شرح

  . جامعة األزهر –رمضان عبد الودود عبد الثواب /إشراف د –حممد عبد الشايف ومنتصر  - 1994دكتوراه 
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حممد بن أمحد  –املسمى خمتصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه  –املنري الكوكب شرح
  .  1993الرياض  –مكتبة العبيكان  –حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد  - الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار

  هـ 1408 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  – 1ط  –حتقيق عبد ايد تركي  –الشريازي  – اللمع شرح
دار الكتب  –مع حاشية التفتازاين واجلرجاين  –جي ـالعضد الدين وامللة اإلي –ابن احلاجب  خمتصر شرح 

  .تقرير عن طبعة بوالق –م  1983 – 2العلمية ط 
  .م 1999 – 1ط  –بريوت  –عامل الكتب  –ابن التلمساين  – املعامل شرح

  م 2000الرياض  -مكتبة العبيكان  -حتقيق عبد الرمحان العثيمني  -اخلوارزمي  - شرح املفصل
  م  2001 – 1ط  –دار الكتب العلمية  –حتقيق إبراهيم مشس الدين  –التفنازاين  – املقاصد شرح

          الرياض  –مكتبة الرشد  –حقيق عبد الكرمي بن علي النملة ـت –اين األصفه –للبيضاوي  منهاجـشرح ال
  .هـ   1410 -  1ط

  .م 1973 – 1ط  -شركة الطباعة الفنية املتحدة  –القرايف  – الفصول تنقيح شرح
  م1998 – 1ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –احمللي  –احمللي ومعه حاشية البناين  – اجلوامع مجع شرح
دار  –البدخشي ومعه اية السول لألسنوي كالمها شرح منهاج األصول للبيضاوي  –العقول  مناهج شرح

  .بريوت –الكتب العلمية 
  .م 1990 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –البيهقي  – اإلميان شعب
املؤسسة  –ومي وزارة املعارف واإلرشاد الق –نسخة مصورة عن الطيعة األمريية  –القلقشندى – األعشى صبح

  املصرية العامة للنشر والتأليف والترمجة 
  .م1962 –القاهرة  –السمرقندي  –اإلهلية  الصحائف
  .بريوت –م 1987 – 3دار العلم للماليني ط  –حتقيق أمحد عبد الغفور العطار  –اجلوهري  – الصحاح
  .م 1992 – 2ط –مؤسسة الرسالة  –حتقيق شعيب األرناؤوط  –ابن حبان  –ابن حيان  صحيح

  
   –مراجعة وضبط وفهرسة حممد علي القطب  –طبعة جديدة منفحة ومفهرسة  –البخاري  –البخاري  صحيح

  .م 1997 – 1ط  –بريوت  –املكتبة العصرية  –هشام البخاري 
   بريوت  –دار املعرفة  –حقيق الشيخ خليل مأمون شيخا ـت –اإلمام مسلم  –مسلم بشرح النووي  صحيح

  .م 1998 5ط 
  م  1966 -مصر -القاهرة  - الدار املصرية للتأليف و الترمجة و املكتبة األندلسية  -ابن بشكوال  - الصلة

عن نسخة دار الكتب املصرية مع مقابلة نسخة اخلزانة  –السخاوي  –يف أعيان القرن التاسع  الضوء الالمع
  .هـ 1354 –القاهرة  – مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القومي –الظاهرية بدمشق 



 416

رسالة ماجستري كلية الشريعة  –حتقيق حممد إبراهيم حممد يلو  -حللو  -بشرح مجع اجلوامع  الالمع الضياء
  .م 1996 –أسامة حممد عبد العظيم محزة /إشراف د –جامعة األزهر  –والقانون 
 –حتقيق عبد الكرمي بن علي النملة  –الشيخ حللو املالكي  –شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه  الالمع الضياء

  .2و  – 1حـ  –م  1999 – 2ط  –الرياض  –مكتبة الرشد 
م  1973 – 1ط  –القاهرة  –مطبعة االستقالل الكربى  –حتقيق علي حممد عمر  –السيوطي  – احلفاظ طبقات
مطبعة  –طناجي  وحممد حممود –حتقيق حممد عبد الفتاح احللو  –ابن السبكي  –الكربى  الشافعية طبقات

  .م  1964 – 1ط  –عيسى البايب احلليب 
   1971 –1ط  –بريوت –دار اآلفاق اجلديدة  –حتقيق عادل نويهض –ابن هداية اهللا احلسيين –الشافعية طبقات
  م  1970مطبعة اإلرشاد  -حتقيق عبد اهللا اجلبوري –اإلسنوي  – الشافعية طبقات
  .هـ  1401 –بريوت  –حتقيق إحسان عباس  –ائد العريب دار الر –الشريازي   - الفقهاء طبقات
  1972 – 1392 –القاهرة  -الطبعة األوىل  –مكتبة وهبة –حتقيق علي حممد عمر –الداودي –املفسرين طبقات
مؤسسة الرسالة  –حقيق أمحد بن علي سري املباركي ـت –راء فللقاضي أبو يعلى ال –يف أصول الفقه  العدة
  .م 1980 – 1ط  -بريوت

تنشر دار النهضة  – 1968 – 1ط  –مطبعة جلنة البيان العريب  –سعد عبد الفتاح عاشور  – العصر اململوكي
  .العربية بالقاهرة
  .م 1972 –الكويت  –دار القلم  – 10ط  –عبد الوهاب خالف  – الفقه علم أصول

  م  1941 –مكتبة البايب احلليبشركة و –الطبعة األخرية  –زكريا األنصاري -شرح لب األصول غاية الوصول
  إشراف عبد الغين  –حتقيق حممد فرج السيد سليمان  -أبو زرعة الدمشقي –شرح مجع اجلوامع  الغيث اهلامع
  .جامعة األزهر –كلية الشريف والقانون  –م 1978 –رسالة دكتوراه  –عبد اخلالق 

كتب قرطبة للبحث العلمي و إحياء التراث حتقيق م -أبو زرعة العراقي -شرح مجع اجلوامع  هامعـال الغيث
  .م 2000 -1ط -القاهرة  -مؤسسة قرطبة  -اإلسالمي 

  .بريوت –م 1974 – 2ط  - نشر أمني دمج –مراغي ـال –يف طبقات األصوليني  مبنيـال الفتح
  .م 1977 – 2ط  –ريوت ـب –منشورات دار األفاق اجلديدة  –البغدادي  – بني الفرق رقـالف

  .بريوت –دار املعرفة  –مطبوع مع حاشية ابن شاط  –القرايف  – الفروق
  .م 1975 – 2ط  - بريوت  –دار املعرفة  –مبلوع مع امللل والنحل  –ابن حزم – يف امللل والنحل الفصل
  .م 1995 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –احلجوي الثعاليب  –يف تاريخ الفقه اإلسالمي  السامي الفكر
  .1948 –القاهرة  –مطبعة دار الكتب املصرية  –التيمورية  اخلزانة فهرس
باعتناء إحسان  –عبد احلي الكتاين  -و األثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت الفهارس فهرس
  .م 1982 – 2ط  –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  -عباس 
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 –املكتبات جلامعة امللك سعود  إصدار عمادة شؤون) فقه وأصوله(جامعة امللك سعود  خمطوطات فهرس
  .م 1982 – 2ط  - اململكة العربية السعودية 

  .م 1997 –الرياض  –مطبوعات مكتبة امللك فهد  –الرياض  –مكتبة مكة املكرمة  خمطوطات فهرس

  م 1978 –بريوت  –دار املعرفة  –ابن الندمي  – فهرست
  . م 1974 –بريوت  –دار صادر  –سان عباس حتقيق إح –شاكر الكتيب  –والذيل عليها  فوات الوفيات
املطبعة  - 1ط  –مطبوع بذيل املستصفى  –عبد العلي األنصاري  –بشرح مسلم الثبوت  فواتح الرمحوت

  .هـ  1324 –مصر  –بوالق  –األمريية 
  .اجلزائر –املكتبة الوطنية  –خزانة سيد خليفة بوالية ميلة  خمطوطات قائمة

  بريوت  -مؤسسة الصليب – يوز أبادالفري – احمليط القاموس
  م  1968 –مكتبة لبنان ناشرون  –ترمجه مصطفى العبادي  –جاستون فاييت  –مدينة الفن والتجارة القاهرة
  حقيق صالح منجد ـت -ابن طولون  –مسمى بالثغر البسام يف ذكر من ويل قضاء الشام ـال -  الشام قضاة

  .م  1956 –دمشق 
  .القاهرة - مطبعة السعادة - تعليق حممد حمي الدين عبد احلميد -ابن هشام  -و بل الصدى قطر الندى

م 1997 –بريوت  –دار الكتب العلمية –حتقيق حممد حسن الشافعي  –السمعاين  –األدلة يف األصول  قواطع
  .مصر –دار املعرفة للطباعة والنشر  –العز بن عبد السالم  -قواعد األحكام يف مصاحل األنام

   1983 – 1بريوت ط  –دار الكتب العلمية –حتقيق حممد حامد الفقي –ابن اللحام -والفوائد األصولية اعدالقو
  .م 1979 – 2مصر ط  –اهليئة املصرية العامة للكتاب  –سيبويه  – الكتاب
  .جدة  –دار الشروق  –أبو سلمان عبد الوهاب  –العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية  البحث كتابة
ضبط و تصحيح  -الزخمشري  -عن حقائق غوامض الترتيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل  فالكشا

  م1995 - بريوت  -  1ط -دار الكتب العلمية  - حممد عبد السالم شاهني 
لعريب انشر دار الكتاب  -مطبعة سنده العثمانية  –عبد العزيز البخاري  –عن أصول البزدوي  األسرار كشف
  .هـ 1394 –م  1974 - بريوت 
منشورات دار الكتب  -العجلوين –مزيل االلتباس على األحاديث املشتهرة على ألسنة الناس  خفاـال كشف
  .م  1997  -بريوت –العلمية 
  .بغداد –مثىن ـمنشورات مكتبة ال -مصطفى حاجي خليفة  –امي الكتب والفنون ـالظنون عن أس كشف
مراجعة عبد احلليم حممد عبد احلليم وعبد الرمحان حسن حممود  –دي اخلطيب البغدا -يف علم الرواية  الكفاية

  .1ط –مطبعة السعادة 
  .بريوت –دار اآلفاق اجلديدة  -حتقيق جربيل جبور –الغزي  –مائة العاشرة ـبأعيان ال السائرة الكواكب

  .لبنان  -بريوت  –دار صادر  –ابن منظور  – العرب لسان
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.                م 1957 - هـ  1377 – 3ط  –مصطفى البايب احلليب  مطبعة – ازيالشـري –يف أصول الفقه  اللمع
  . لبنان -دار املعرفة  –حتقيق يوسف عبد الواحد املرعشلي  –ابن حجر  –املؤسس املعجم املفهرس  مجمعـال

  هـ1381 –مطابع الرياض  – 1ط -حممد بن قاسممجع وترتيب عبد الرمحان بن  –ابن تيمية –الفتاوى  جمموع

  . ريوتـب - دار الفطر  -النووي  -مهذب ـشرح ال مجموعـال
  .م 1999 – 3ط  –لبنان  –مؤسسة الرسالة  –حتقيق طه جابر العلواين  –الرازي  –يف علم األصول  حملصولا

  م  1980 - هـ  1400 –دمشق  – دار الفكر –حتقيق حممد مظهر بقا –ابن اللحام  –يف أصول الفقه املختصر
  م1988 -1ط - لبنان  -بريوت - دار إحياء التراث - ابن الفقيه -معجم البلدان ختصرـم

خرج أحاديثه -تعليق حممد حامد الفقي -ابن القيم  -بني منازل إياك نعبد و إياك نستعني  السالكني مدارج
  .م2004 -هـ1424 -الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة الصفا  -حممد بن عيادي بن عبد الكرمي 

  .جدة -مطابع دار األصفهاين  -الشنقيطي حممد األمني  -أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامة  مذكرة
  حممد أبو  –علي حممد البحاوي  –حتقيق حممد أمحد جاد املويل  –السيوطي  –يف علوم اللغة وأنواعها  املزهر

  .بريوت –ار الفكر د –دار اجليل  –الفضل إبراهيم 
  .م1997 – 1ط  –مؤسسة الرسالة  –حتقيق حممد سليمان األشقر  –الغزايل  –يف أصول الفقه  املستصفى
  – 1978 – 2ط  - بريوت –املكتب اإلسالمي  –اإلمام أمحد  – املسند
  .بريوت –دار املعارف  –حتقيق أمحد حممد شاكر  –اإلمام أمحد  – املسند
الدين  تقيو شهاب الدين عبد احلليم بن عبد السالم و جمد الدين أبو الربكات بن عبد اهللا:آل تيمية – املسودة

  بريوت  - دار الكتب العريب –تعليق حممد حمي الدين عبد احلميد –مجع أمحد بن حممد احلراين-أمحد بن عبد احلليم
  بريوت  –نشر املكتبة العلمية  –فري مطابع أوفست كونز وغرا –الفيومي  –املنري يف غريب الشرح الكبري  املصباح

  
  .هـ  1381 –مطبعة احلاج أفندي  –األرموي  –يف احلكمة واملنطق  األنـوار مـطالع
  بريوت .دار الكتب العلمية  –قدم له وضبطه الشيخ خليل امليس –أبو احلسني البصري  –يف أصول الفقه املعتمد
  م  1937 –مون الطبعة األخرية مطبعة دار املأ –ياقوت احلموي  – األدباء معجم
  .م  1955بريوت  –دار صادر  –ياقوت احلموي  – البلدان معجم
  .م .بريوت  –دار أحياء التراث  –عمر رضا كحالة  – املؤلفني معجم

  م1990 - 1ط - بريوت - دار الكتب العلمية  -حتقيق روحية عبد الرمحان بسيوين  -الذهيب  - املعجم املختص
مطبعة  –حتقيق حممد علي النجار وأبو زيد شليب وحممد أبو العيون  –ابن السبكي  –يد النقم ومب النعم معيد

  .م  1948 – 1ط  –دار الكتاب العريب القاهرة  –اخلاجني 
  .مصر –مطبعة عيسى احلليب  –ابن هشام  -عن كتب األعاريب  اللبيب املغين
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  .هـ  1403 –الطبعة األوىل   –قا حتقيق حممد مظهر ب –اخلبازي  –يف أصول الفقه  املغين
  .م  1990 –بريوت  –دار الفكر  –الرازي  –املسمى التفسري الكبري  –الغيب  مفاتيح
  .بريوت –دار الكتب العلمية  –طاش كربى زاده أمحد بن مصطفى  –ومصباح السيادة  السعادة مفتاح
  .م 2000-  1ط  –يد هنداويحتقيق عبد احلم –دار الكتب العلمية  –السكاكي  –العلوم  مفتاح

تعليق عبد اهللا حممد الصديق  -السخاوي  -يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  املقاصد احلسنة
  -م1965 -هـ1375 -دار األدب العريب -تقدمي عبد الوهاب عبد اللطيف 

املكتبة  –ي الدين عبد احلميد حتقيق حممد حم –أبو احلسن األشعري  –واختالف املصلني  اإلسالميني مقاالت
   – 1999 –بريوت  –العصرية 
  .م  1984 –املؤسسة الوطنية للكتاب  –دار الكتاب التونسية للنشر  –ابن خلدون  – املقدمة
   م 1992لبنان  – 1958عن مطبعة باريس  –كاتومري. م .أ. حتقيق املستشرق للفرنسي  -ابن خلدون -املقدمة
م  1974 –دار الكتب  –حقيق عائشة عبد الرمحان بنت الشاطئ ـت –ن الصالح اب –ابن الصالح  مقدمة

  .حتقيق نور الدين عتر  –م 1966 –مطبعة األصيل 
دار أحياء التراث العريب  –ابن فارس  –مصر امل يف اللغة  –املكتبة العاملية  –الشهرستاين  – امللل والنحل

  .1ط  –بريوت 
جامعة  –أطروحة الدرجة الثالثة  –محادي بن عيسى  –الرابع واخلامس هجريني  يف القرنني األصوليني مناهج

  .م 1988 –الزيتونة 
  .دمشق –دار الفكر  –حتقيق حممد حسن هيتو  –الغزايل  –من تعليقات األصول  املنخول

ألزهر كلية جامعة ا –رسالة ماجستري  –حتقيق عالء الدين حسن  - ابن السبكي  – منع املوانع عن مجع اجلوامع
  .م 1982سنة  –الشريعة والقانون 

رسالة دكتوراه جامعة أم  –حتقيق سعيد بن علي حممد اجلربي  –السبكي  – عن مجع اجلوامع املوانع منع
  .م1999- 1ط  –بريوت  –القرى دار البشائر اإلسالمية 

  .م1979 – 1ط  –ة دار الكتب العلمي –حتقيق عبد اهللا محود  –ابن تيمية  –النبوية  السنة منهاج
  بريوت  -دار املعرفة  –حتقيق عبد اهللا دراز  –الشاطيب  –يف أصول الشريعة  املوافقات
  .م  1984 – 1ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –رواية حيي بن حيي الليثي  –اإلمام مالك  – املوطأ

وزارة األوقاف  –بد املالك سعدي حتقيق ع  –السمرقندي   –العقول يف أصول الفقه  جيف نتائ ميزان األصول
  .هـ  1382 -1ط  –القاهرة  –مكتبة عيسى احلليب  –الذهيب  - يف نقد الرجال  االعتدال ميزان.العراق 

  . 1993-1ط -دار ابن حزم  - حتقيق حممد صبحي حسن حالق  - ابن حزم الظهري  - النبذ يف أصول الفقه
القاهرة  –نسخة مصورة عن دار الكتب  -ابن تغري بردي يوسف  –يف ملوك مصر والقاهرة  الزاهرة النجوم

  .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي
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  .مصر –مطبعة البايب احلليب  –ابن عابدين  – األسحار نسمات
  طبع هذا الكتاب  –تقدمي الداي ولد سيدي باب  –عبد اهللا الشنقيطي  –على مراقي السعود  البنود نشر

  هـ1345 - 1ط -دمشق  -مطبعة التوفيق  -حممد العمري الدمشقي  - النشر يف القراءات العشر
  .دار احلديث –حممد إبراهيم احلفناوي  –يف أصول الفقه  نظرات
  م  1927 –بريوت  –حتقيق حىن فيليب املكتبة العلمية  –السيوطي  –يف أعيان األعيان  العقيان نظم

  تقدمي  –علي حممد معرض  –أمحد عبد املوجود حتقيق عادل  –العراقي  –يف شرح احملصول  األصول نفائس
  .1999 – 3ط  –بريوت  –املكتبة العصرية  –عبد الفتاح أبو سنة 

  .بريوت-دار صادر  - تعليق إحسان عباس -املقري  -من غصن األندلس الرطيب  نفح الطيب
   -بريوت  -دار الكتب العلمية  -املاوردي  - النكت و العيون

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة  –النويري  –األدب يف فنون  األرب اية
  القاهرة  –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر 

  .مصر –مطبعة حممد علي صبيح وأوالده  –األسنوي  –شرح منهاج األصول  السول اية
  .م 1967 -القاهرة  –مطبعة البايب الصليب  –الرملي  – تاجاحمل اية
 -بغداد  –نشر مكتبة املتنيب  –الشيخ إمساعيل باشا البغدادي  –يف أمساء املؤلفني وأثار املصنفني  العارفني هداية

  .م  1951طبع استانبول 
الكتاب  - لألحباث الشرقية  املعهد األملاين -حتقيق جورج املقدسي  –ابن عقيل  -  الواضح يف أصول الفقه

  م1999-أملانيا  -العريب
  م1962 -بريوت -دار صادر  -ديدرينغ  -حتقيق هلمون ريتروس   -الصفدي  -  الوايف بالوفيات

   –الرياض  –مكتبة املعارف  –حتقيق عبد احلميد علي أبو زنيد  –ابن برهان  –إىل علم األصول  الوصول
  .م  1984 -هـ  1404 - 1ط 
هـ  1397 –بريوت  –دار صادر  –حتقيق إحسان عباس  –وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان  األعيان توفيا

  .م  1977 -

   اتـوضوعـرس المـهـف

  
  1                                  املقدمة                                            

   2                                          إشكالية البحث                            
   5                                         أسباب اختيار املوضوع                     
   8                                           الدراسات السابقة                         
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  12                                              خطة البحث                           
       12                                                منهجي يف البحث                   

  16                                        القـسـم الـدراسـي                   
  18                              ترجـمة ابن السبكي          :   الفصل األول

                             19                                      عصر ابن السبكي        : األولاملبحث 
  20                      احلياة السياسية يف عصر املماليك     : الـمطلب األول
                                            24                              و االجتماعيةاحلياة االقتصادية  : املـطلب الثاين

                                             29                        ية         احلياة الثقافية و  العلم : الثالث املطلب
  44                                                 نسبه و أسرته :الثاين املبحث 

  44                                                    نسبه  :املطلب األول   
  45                                           مولده و نشأته    :املطلب الثاين  

  46                                                      املطلب الثالث   أسرته 
   48                                  طلبه للعلم                 :املطلب الرابع 
  49                                                  شيوخه   :  لثاملبحث الثا

  50                                              شيوخه مبصر   :املطلب األول 
  51                                             شيوخه بالشام    املطلب الثاين 
   53                                           أعماله و تالمذته  : رابعاملبحث ال

  53                                املهام اليت باشرها يف حياته  : املطلب األول  
  53                                           توليه منصب الفتوى : الفرع األول 
                                          54                               ي القضاة         ضاتوليه منصب ق: الفرع الثاين 

                                        55                                            توليه منصب التدريس : الفرع الثالث 
  58                                                         تالمذتهأهم  :ملطلب الثاين ا

   60                                         مكانته العلمية و مصنفاته  :املبحث الرابع 
  61                                                     العلمية مكانته : املطلب األول 

   61                                                      تاج الدين الفقيه:  األول  الفرع
  62                                                  تاج  الدين األصويل  :  الثاينالفرع 
  64                                                   تاج الدين احملدث  :  الثالثالفرع 
                                    65                              ابن السبكي املتكلم                       :  الرابعالفرع 
  66                                                  اتاج الدين مؤرخ :   اخلامسالفرع 
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  67                        ا                           تاج الدين مصلح : السادسالفرع 
  68                            ابن السبكي و إسهاماته األدبية               : السابعالفرع 

  69                                                    ه             مصنفات: املطلب الثاين 
  70                                                  مصنفاته يف أصول الفقه : الفرع األول 
  71                                                         مصنفاته يف الفقه :  الفرع الثاين

  72                                                     ته يف احلديثمصنفا : لفرع الثالثا
  73                                           مصنفاته يف التراجم و التاريخ : الفرع الرابع 

  74                                           مصنفاته يف العقائد و الدعوة: الفرع اخلامس 
  75                                            ثناء العلماء عليه ووفاته: دس الفرع السا

  77                                      منهج ابن السبكي يف مجع اجلوامع  : ينفصل الثالا
         78          مصنفه و أمهيته و عناية العلماء به  إىليف نسبة املخطوط :املبحث األول  

  78                                مؤلفه  إىلاسم املخطوط و نسبته  : لب األولاملط
  78                                                   معىن مجع اجلوامع  :الفرع األول   

  80                                              االسم الكامل للمخطوط   :الفرع الثاين 
  93                                       يف نسبة املصنف إىل ابن السبكي   : لثالث الفرع ا

  85                                            أمهية الكتاب و عناية العلماء به: املطلب الثاين 
  85                                   أمهية الكتاب الفرع الثاين عناية العلماء به  :األولالفرع 

  88                                          عناية العلماء هبذا املصنف            : الفرع الثاين
  88                                                                               الشروح    -أ
   92                                                                             احلواشي   -ب

                                94                                                                التقريرات - جـ 

  94                                            سة أو نقد بعض املسائل من الكتاب درا -د
  95                                                                        املختصرات -هـ
  96                                                                                 النظم -و
  97                                                                                 النكت -ز

  98                                           منهجه من حيث تأليف الكتاب: املبحث الثاين 
   98                                                    كونه من املختصرات :املطلب األول 

   98                                              اصطالحامعىن املختصر لغة و  :الفرع األول 
  99                                      املختصرات األصولية قبل ابن السبكي  :الثاينالفرع 
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  100                                                                    مؤلفات خمتصرة ابتداء 
             101                                   صحاهبا            نفات سابقة ألمؤلفات خمتصرة ملص

           102                                 مؤلفات خمتصرة ملصنفات سابقة لغري مؤلفيها 
  104                      راء العلماء و أقواهلم يف منهج االختصار آ :الثالثالفرع 
  109             لثاين منهجه من حيث طريقة التأليف يف أصول الفقهاملطلب ا

  109                                             طريقة املتكلمني  :الفرع األول 
  110                                              طريقة الفقهاء  : الفرع الثاين  
  111                                       تنيالفرق بني الطريق :  الفرع الثالث 

  113                                         اجلمع بني الطريقتني  :  الفرع الرابع
  118                           هل مجع ابن السبكي بني املنهجني : الفرع اخلامس 
   120                     مصادره يف كتابه و كونه مصدرا لغريه  : املبحث الثالث 
  120                                                        مصادره: املطلب األول 
  127                                         الكتب اليت نقلت عنه :  املطلب الثاين 

     127                                                     سالسل الذهب الزركشي 
  128                                              التقرير و التحبري البن أمري احلاج 

  129                                                        املزهر يف اللغة للسيوطي 
  129                                                 شرح الكوكب املنري البن النجار

                             130                    الثعاليب   احلجوي يف تاريخ الفقه اإلسالمي   الفكر السامي
  130                                                           نشر البنود للشنقيطي 

                  131                        لسويد الدمشقي    األصولتسهيل احلصول على قواعد 
  132                   حمتويات الكتاب و منهج املؤلف يف عرضها :املبحث الرابع 
               132                                     تقسيم الكتاب و حمتوياته :  املطلب األول 

  132                                                                       املقدمات 

  132                                                                الكتاب 
  133                                                                  السنة 
  133                                                                           اإلمجاع
  133                                                                           القياس 

   133                                                                       االستدالل
  134                                                              التعادل و الترجيح 
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   134                                                                          االجتهاد 
      135                            منهج املؤلف يف عرض املوضوعات:  املطلب الثاين 

  135             و احلدود       منهجه من حيث االهتمام بالتعاريف:  أوال
  136                                     منهجه من حيث االستدالل :  ثانيا
  136                                  منهجه من حيث التمثيل الفقهي :  ثالثا

  137                       و مناقشتها  اآلراءمنهجه من حيث عرض :  رابعا 
  138                        من حث اإلملام بكل املسائل األصولية    :   خامسا

  139                                 الـقسـم الـتـحـقيـقـي          
  140                                 وصف نسخ املخطوط                       

  141                                                النسخ املطبوعة               
  142                                   النسخ املعتمدة                     وصف 

  142                                  )                           أ(النسخة األوىل 
  143                           )                               ب(النسخة الثانية 
  143                                                       ) جـ(النسخة الثالثة 

  144                                        مناذج من النسخ املخطوطة          
  155                                 موضوعات املخطوط                      

   155                                    إفتتاحية املصنف                        
  155                                        املنهج املتبع يف تصنيف الكتاب     
  156                                        الكالم يف املقدمات                 
  156                                      تعريف أصول الفقه اصطالحا       
   156                                      تعريف األصويل اصطالحا           
  157                                      تعريف الفقه اصطالحا               

  157                          تعريف احلكم الشرعي اصطالحا                
  157                                                  تعريف احلسن              

  157                                  تعريف القبح                                
  157                                 شكر املنعم                                   

  158                                     تكليف الغافل و امللجأ و املكره         
  158                                تعلق األمر باملعدوم                            

  159                               تعريف الواجب                                 
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  159                              تعريف املندوب                                  
  159                             تعريف احلرام                                    

   159                           تعريف الكراهة                               
         159                            تعريف اإلباحة                               
  159                            تعريف احلكم الوضعي                      

  159                         تعريف الشرط                                   
  159                         تعريف السبب                                   

  159                                                       تعريف املانع         
      159                          تعريف الصحة                                   

   160                              تعريف البطالن و الفساد                      
  160                                     الفرق بني البطالن و الفساد            

  160                               تعريف األداء                                
  160                              تعريف املؤدى                                

   160                      تعريف الوقت                                         
  161                           تعريف القضاء                                  

  161                                   تعريف املقضى                           
  161                                      تعريف اإلعادة                       

  161                                     ريف الرخصة                      تع
  162                                     تعريف العزمية                        

  162                                  تعريف الدليل                            
  162                                                   تعريف احلد                 

  162                                      تعريف النظر                             
  163                                       تعريف اإلدراك و أقسامه               

  163                      العلم     حد العلم و اخلالف يف حتديده و هل يتفاوت
              163                                   تعريف اجلهل                               

  164                           تعريف السهو                                     
  164                          تقسيم الفعل إىل حسن و قبح            :  مسألة
  165                            جائز الترك هل هو واجب              :  مسألة
    166                   األمر بواحد من أشياء يوجب واحد ال بعينه    :   مسألة
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  167                فرض الكفاية مهم بنص حصوله من غري           :   مسألة
   168                  الكفاية                                                 سنة 
  169                األكثر أن مجيع وقت الظهر جوازا و حنوه       :   مسألة

   169                       خالف العلماء يف وقت الصالة املوسع              
  170            الواجب املطلق إال به واجب    املقدور الذي ال يتم :   مسألة

   170                      قول إمام احلرمني يف املقدور إن كان شرطا          
    170                  مطلق األمر ال يتناول املكروه خالفا للحنفية    :   مسألة

  171                        حكم الصالة يف األوقات املكروهة                
   171           حكم الصالة يف املغصوب و أقوال العلماء                    

  172                      جواز التكليف باحملال                      :   مسألة
  172   األكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا يف صحة التكليف:   مسألة

  172                  شريعة و أقوال العلماء يف ذلك تكليف الكافر بفروع ال
  173                        )        املكلف به(ال تكليف إال بفعل :   مسألة

  172                                   أقوال العلماء يف هذه املسالة             
  174                      يصح التكليف و يوجد معلوما للمأمور     :  مسألة

  175                                                                    خاتـمة
  175                                         الــكتاب : الكـتاب األول  

  175                                             تعريف القرآن الكرمي اصطالحا
  175                                               آية من القرآن    هل البسملة

  176                                             الكالم عن القراءات السبع     
  177                                  القراءة الشاذة حجيتها و حكم القراءة هبا

  177                                  السنة   انعدام ملا ال معىن له يف الكتاب و
  177                                            إفادة األدلة النقلية للدليل        

      178                                               املنطوق و املفهوم           
  178                                                تعريف املنطوق اصطالحا 
  178                                                أقسام املنطوق            

  178                                          النص                   
   178                                         الظاهر                   
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  178                                            املركب              د و املفر
  178                                              داللة اللفظ على املعىن      

  178                                                داللة االقتضاء و اإلشارة 
  179                                   تعريف املفهوم و أقسامه    

  179                                                 مفهوم املوافقة 
  179                              داللة مفهوم املوافقة               

  179                                مفهوم املخالفة و شروطه       
  180                                وق   قياس املسكوت على املنط

  181                                أقسام مفهوم املخالفة           
  181                  مفهوم احلصر و أقسامه و أعال صيغه        

  181                      حجية أنواع مفاهيم املخالفة  :   مسألة
  182                       ملخالفة        ترتيب مفاهيم ا:   مسألة
  183                      إمنا تفيد احلصر                :   مسألة
   184                 حدوث اللغة و طرق معرفتها      :   مسألة

  184                      أقسام مدلول اللفظ                      
  184                                        املراد من وضع اللفظ   

  184                                ألي شيء وضع اللفظ         
  185                                    هل لكل معىن لفظ        

  185                            الــمحكم و الــمتشابه    
  185                                تعريف احملكم                  
  185                                 تعريف املتشابه               

    186                 هل اللغات توفيقية أم اصطالحية  :   مسألة
  187                        ثبوت اللغة بالقياس         :   مسألة
  188                                   تقاسيم األلفاظ        مسألة

  188                             تعريف العلَم اصطالحا           
  188                      تعريف االشتقاق اصطالحا   :   مسألة

   189                      أقوال العلماء يف  املشتق                  
  190                  ال العلماء فيه      املترادف  و أقو:  مسألة
  191             أقوال العلماء يف وقوع املشترك       :   مسألة
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  192    أقوال العلماء يف صحة إطالق املشترك على معنييه احلقيقة و ااز  :  مسألة
  193                                   تعريف احلقيقة            

  193                                                   أقسامها 
  195              تعريف ااز و أقوال العلماء فيه    :   مسألة  

  196                      وقوع ااز                           
  196                      أسباب العدول عنه                   

   197                         ات األلفاظ          تعارض مقتضي
  198                          أنواع العالقة بني ااز و احلقيقة   

  199                       تعريف املعرب            :   مسألة
   199                            وقوع املعرب يف القرآن       

  199أنواع احلقيقة الثالث و بني احلقيقة و ااز        التعرض بني:  مسألة
  200                 تعارض ااز الراجح مع احلقيقة املرجوحة            

   201                                               تعريف الكناية : مسألة 
  201                                           تعريف التعريض           

  201                                                  تعريف احلروف    
        201                        أو               - إن-معاين احلروف   إذن 

  202                              إذ                            -أي -أي
   203                                              الباء             -إذً ا 
  205                                            مث            -بيدا - بل

   206                                            رب              -حىت 
  207                                           يف          - الفاء  -على
                    208                                              الالم      -كل -كي 

                  209                                                 لوال                 
  210                                             لو                        
                                                    211                                                           -لن -ما  
  212                                                            -من -من

  213                                                     و         -هل  
  213                                            تعريف األمر              

  214                               اعتبار العلو و االستعالء يف األمر      
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                                      215  إرادة  -اإلرشاد  - التهديد  -اإلباحة -الندب -الوجوب:   معاين صيغة افعل
                                   215...  التكوين -التسخري -اإلكرام - االمتنان  -اإلنذار  -التأديب -اإلذن -االمتثال

  215                               الوجوب عند اجلمهور          األمر حقيقة يف  
  218                          هل األمر للتكرار أو املرة                مسألة
  219                              األمر األول يستلزم القضاء      :  مسألة
  220                             األمر النفسي                        مسألة
  221                           األمران املتعاقبني و غري املتعاقبني      مسألة

  222                            تعريف النهي اصطالحا                     
  222                ورود صيغ التحرمي ملعاين كثرية                        

   223        ...    االحتقار -التعليل  -الدعاء  - رمي الكراهة اإلرشاد التح
   223        النهي يقتضي الفساد                                            

  224                     العام                                               
  224                                تعريف العام اصطالحا                

   224                   اخلالف يف دخول الصورة النادرة العموم          
  224                     داللة العام و اخلالف يف ذلك                   

  225                         صيغ العموم                          : مسألة
  229                                                               التخصيص

  229                                           تعريف التخصيص اصطالحا 
  230                                                    حكم ختصيص العام 

  230                                             حكم التخصيص يف األفعال 
  230                                                        أنواع املخصصات

                         230البدل                      املخصص املتصل االستثناء الشرط الصفة الغاية 
                             236                               التخصيص باحلس و العقل: املخصص املنفصل 

  236                    ختصيص الكتاب بالكتاب السنة املتواترة هبا اآلحاد باآلحاد
  236                                                                   السنة بالقرآن

  237                                                             الكتاب خبرب الواحد
  237                                                                   مبىن اخلالف 

               237                                   ختصيص العموم من كتاب و السنة بالقياس 
  237                                                       التخصيص مبفهوم املوافقة
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  237                                                       التخصيص مبفهوم املخالفة
  238                                       -صلى اهللا عليه و سلم - التخصيص بفعله 
  238                                                      التخصيص بتقريره
  238                                                      العادة بالتخصيص 

  239            جواب غري مستقل للسؤال يف عمومه و خصوصه : مسألة 
  239                                  جواب املستقل إن كان مساويا للسؤال

  239                                اجلواب املستقل إن كان مساويا للسؤال 
  239                            مسألة إن تأخر اخلاص عن العمل نسخ العام 

  239                                أقوال العلماء يف تأخر اخلاص عن العمل 

  240                                                          ملطلق و املقيد ا
  240                                                  املطلق اصطالحا  تعريف

      240                                                 الفرق بني املطلق و النكرة
  240                                 املطلق و املقيد كالعام و اخلاص : مسألة 

  241                         ت الواردة يف ذلك محل املطلق على املقيد و حاال
  242                                                            الظاهر و مؤول 

   242                                                    تعريف الظاهر اصطالحا 
                                             242                                                   تعريف التأويل اصطالحا 

  243                                                               أنواع التأويل 
  243                                            صور التأويل البعيد عند احلنفية 
  244                                          ين صور التأويل البعيد عند اآلخر

  244                                                                     امل 
  244                                                    تعريف امل اصطالحا

  245                                بعض النصوص الشرعية اليت ال إمجال فيها 
  245                                               ورود اإلمجال يف النصوص 

  246                                                                     البيان 
  246                                                    تعريف البيان اصطالحا 

  246                                                               كام البيان أح
   247      تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت الفعل و مذاهب العلماء يف ذلك: مسألة 
  248                                                                  سخ ـالن
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  248                                                  تعريف النسخ اصطالحا
  248                        هل النسخ رفع أو بيان و مىت اخلالف يف ذلك 

  248                                     ال نسخ بالعقل و اإلمجاع 
  248                                          ورود النسخ يف القرآن 

  248                                             سخ القرآن بالقرآن ن
  249                                                      السنة بالقرآن
  249                                                      القرآن بالسنة

  249                                     حكم نسخ القرآن خبرب اآلحاد
  249                                     نسخ الكتاب و السنة بالقياس 
  249                                     حكم نسخ الفحوى دون أصله
  250                                    حكم نسخ األصل دون الفحوى

  250                                                     النسخ بالفحوى
  250نسخ بالبدل األثقل                                                   

  251                                   رأي أيب مسلم يف النسخ : مسألة 
  251                      هل عند نسخ حكم األصل يبقى حكم الفرع 

  251                                         هل جيوز نسخ كل التكاليف
  252             األمة -صلى اهللا عليه و سلم -حكم الناسخ قبل تبليغه 

   252                            الزيادة على النص هل هي نسخ  حكم
  253                                                           مةـاخلات

  253                                    سخ بتأخره عن املنسوختعني النا
  253                                                طرق معرفة الناسخ 

  254                                        نة ـالس  :الكتاب الثاين 
  254                                          تعريف السنة اصطالحا 

  254                                                    عصمة األنبياء 
  254                     مهمة الرسل التبليغ و عدم سكوته عن الباطل 

  255            أفعال الرسول صلى اهللا عليه و سلم اجلبلية و الشرعية 
  255                  حكم تعارض أقوال النيب صلى اهللا عليه مع أفعاله

  257                                                 الكالم يف األخبار 
  257                                                       تعريف اخلرب 
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  257                                          تعريف الكالم اصطالحا 
  258                              ء يف ذلك راء العلماآأقسام الكالم و 
  258                                                  تعريف اإلنشاء 

  258تعريف الصدق و الفرق بينه و بني الكذب                          
  259                        أقوال العلماء يف اخلرب و اختالفهم يف حتديده

  259                                 أنواع اخلرب املقطوع بكذبه: مسألة 
  260                                                       تعريف املتواتر

  261                                               العدد املعترب يف التواتر 
  263                                   تعريف اخلرب املستفيض اصطالحا 

  264؟                         هل تفيد خرب الواحد العلم أم ال : مسألة 
  264                 العمل باخلرب الواحد يف الفتوى و الشهادة: مسألة 

  264                              شروط العمل خبرب الواحد عند العلماء
  265       يسقط املروي و أقوال العلماء يف ذلك تكذيب األصل الفرع ال :  مسألة
  268                       جنون و الكافر و الصيب ـرواية امل: مسألة 

  268                                                     شروط الرواية 
  269                                         تعريف العدالة اصطالحا 

  270                    واية اهول باطنا أو ظاهرا أو العني حكم ر
                                                         271                                                  تعريف الكبرية 

  271                                                أمثلة على الكبائر 
  271                           الفرق بني الرواية و الشهادة : مسألة 

  271                                                 شهد أداللة لفظ 
  272    أقوال العلماء يف االكتفاء جبرح واحد و تعديله يف الرواية و الشهادة

  272                    التعديل  مذاهب العلماء يف التعرض لسبب اجلرح و
  272                                             يف تعارض اجلرح و التعديل 

  273                                               طرق إثبات عدالة الراوي 
  273                                                         ما ال يعد جرحا 
                                      274                                                       حكم مدلس املتون

  274                                     تعريف الصحايب اصطالحا  :مسألة
  275                                                          عدالة الصحابة 
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  276                              تعريف احلديث املرسل اصطالحا   :مسألة
  277                               حكم العمل باحلديث املرسل عند العلماء 

  278                                      جواز نقل احلديث املرفوع : مسألة 
   280                                   مراتب رواية غري الصحايب  : مةـاخلات

  281                                   اإلجــماع :  الــكتاب الثالث  
   281                                                 تعريف اإلمجاع اصطالحا 
  282                                                  الذين يعتد هبم يف اإلمجاع

  282                                            يف اختصاص اإلمجاع بالصحابة 
  283                                عدم انعقاده يف حياته صلى اهللا عليه و سلم 

  284حكم إمجاع أهل املدينة وأهل البيت واخللفاء األربعة والشيخني وأهل احلرمني وأهل املصرين 
  284                                                    نقول باآلحاداإلمجاع امل

  285                                                     شروط انعقاد اإلمجاع 
  286                                                          اإلمجاع السكويت

                           288                                            حجية اإلمجاع ووقوعه: لة أمس
  288                                      عدم تعارض اإلمجاع مع إمجاع سابق 

                                 289                                              عدم تعارض إمجاع مع الدليل 
                                             290                                         حكم جاحد اإلمجاع: مةـخاتـال

  291                                      القــياس : الــكتاب الـرابع 
  291                                                   تعريف القياس اصطالحا 

                              291                                           حجية القياس يف األمور الدنيوية 
                         291                    القياس يف احلدود و الكفارات و الرخص و التقديرات 

  292                                    انع القياس يف األسباب و الشروط و املو
                           292                                                 القياس يف أصول العبادات 

  292                                                      القياس اجلزئي احلاجي 
   292                                                    جواز القياس يف العقليات 

  292                                                      القياس يف النفي األصل 
  292                                                           القياس يف اللغات 

  292                                                     القياس يف األمور العادية 
  293                                            عدم ثبوت كل األحكام بالقياس 
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  293                                                   صل املنسوخ أالقياس على 
  293                                                                 أركان القياس 

  294                                                    األصل تعريفه حكمه
  294                                                    حكم األصل شروطه
  295                                                    الفرع تعريفه شروطه
  297                                           لتعليل  العلة تعريفها جماالت ا

   297                                                              شروط العلة 
          303                                اإلمياء ,  النص ,  اإلمجاع : مسالك العلة
  304                                                              أقسام اإلمياء 

  305                                                           السرب و التقسيم 
  307                                                          املناسبة و اإلخالة 
  308                                                            املناسب و املالئم 

  308                                    مراتب حصول املقصود من شرع احلكم 
  310                                                       اخنرام املناسبة  : مسألة
  310                                                                         الشبه 

  311                                                                      الدوران 
  312                                                                          الطرد 

  312                                                                    تنقيح املناط
  312                                                                    حتقيق املناط

  313                                                                  إلغاء الفارق 
  313                                                      قوادح العلة : اخلاتـمة 
  313                                                                        النقض
  315                                                                        الكسر 
  316                                                                        العكس

  316                                                                    عدم التأثري 
  318                                                                          القلب 

  318                                                                  أقسام القلب 
  319                                                               القول باملوجب 

  320القدح يف املناسبة                                                               
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  321                                                                 فساد الوضع
  322                                                                 فساد االعتبار 

  323                                               منع علية الوصف 
  324                                                اختالف الضابط 

  325                                                         التقسيم 
  325                                     تداوهلا أهل اجلدل ألفاظ ي

  326                                                  مةـخاتـال
  326                                              القياس من الدين 

  326                                        القياس من أصول الفقه 
  326                                                   القياس  حكم

  326                         أقسام القياس باعتبار القوة و الضعف 
  326                                      أقسام القياس باعتبار العلة 
  327                      االستــدالل : الــكتاب اخلـامس

  327                                    ف االستدالل اصطالحا تعري
  327                                          ما يدخل يف االستدالل 

  328                            االستقراء باجلزئي على الكلي  :مسألة
  328                                            االستصحاب  : مسألة

  328                                        استصحاب حال اإلمجاع 
  329                                           االستصحاب املقلوب 

  329                                 ال يطالب النايف بالدليل  :مسألة
  329                                        األخذ باألخف و األقل 

   330      هل كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم متعبدا بشرع قبل النبوة: مسألة 
  330                           حكم املنافع و املضار قبل الشرع 

   331                                         االستحسان :مسألة
  332                                       قول الصحايب :مسألة
  333                                             اإلهلام  : مسألة
  334                   مبىن الفقه على مخس قواعد  : مةـخات

  334                يف التعادل و الترجيح : الكتاب السادس 
  334                                       ميتنع تعادل قاطعني 
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  336                                          عريف الترجيح ت
   336                                 ال ترجيح يف القطعيات 
  336                                     كيف يكون الترجيح

  337                        الترجيح باعتبار السند  : مسألة
  337                                 الترجيح باعتبار الرواية

  337                         الترجيح باعتبار اللغة و القياس 
  337        الترجيح باعتبار االختصاص يف العلم عند الصحابة 

  338                   مراتب الترجيح و ما يقدم عند التعارض 
  345                  االجــتهاد:   الكـتاب الـسابع 

  345                              تعريف االجتهاد اصطالحا 
  346                                           شروط اتهد 

  347                                   تعريف جمتهد املذهب 
  347                                        تعريف جمتهد الفتيا 

  347                                           جتهاد جتزيء اال
  347                       اجتهاد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  348                          اتهد مصيب ؟كل  هل :مسألة
  350                                             اخلطأ يف االجتهاد 

  350               يف املسائل االجتهادية  حكم النقض :  مسألة
  350                                                   تغري االجتهاد

   350                               تعريف التفويض اصطالحا:  مسألة 
  351                               عريف التقليد اصطالحا ت: مسألة 

  352                                                     شروط التقليد 
  352                             جدد االجتهاد بتجدد الوقائع ـت:  مسألة 
  352                                           تقليد املفضول :  مسألة 

  353                                                           تقليد امليت 
  353                        استفتاء من عرف باألهلية أو العلم أو العدالة

  354                  جواز اإلفتاء للقادر على التفريع و الترجيح : لة أمس
  354                                                خلو الزمان عن اتهد

  354                                    عامي شروط العمل بالفتوى عند ال
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  355                                              مذهب معني ـالعمل ب
  355                                          التقليد يف أصول الدين : لة أمس

  356                                                  حقيقة األلوهية و الربوبية 
  356                                           حقيقة األمساء و الصفات 

  357                                                     التفويض و الترتيه
  357                                               قدرة اهللا تعاىل و إرادته
  357                                                  رؤية اهللا يوم القيامة

  357                                                     القرآن كالم اهللا 
  357                                                   اهللا يثيب على الطاعة

  357                                                استحالة وصفه بالظلم 
  358                                                       املشيئة و القدرة 

  358                                                                    الرزق
  358                                                         اهلداية و اإلضالل

  359                                                           اللطف  التوفيق و
  359                                                              اخلتم و الطبع 

  359                                                             املاهيات اهولة 
  359                    اهللا عليه وسلم خامت النبيني حممد صلى و إرسال الرسل 

  359                              مبعوث إىل الناس كافة و مفضل على العلمني 
  359                                                                        املالئكة 

  360                                                     تعريف املعجزة اصطالحا 
  360                                                                 تعريف اإلميان 
  360                                                                تعريف اإلسالم

  360                                                              تعريف اإلحسان 
  360                                    موت اإلنسان عليهحكم تعريف الفسق و 

  360                                                                       الشفاعة 
  361                                                                   حقيقة املوت

  361                                                       فناء البدن و بقاء النفس 
  361                                                                 عصب العجب

  361                                                                          الروح 
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  361                                                                         ةالكرام
  361                                                            ال يكفر أهل القبلة 

  361                                                          اخلروج عن السلطان 
  361                                                       عذاب القرب 

  361                                                    سؤال امللكني 
  361                                النار حق  ,اجلنة ,امليزان ,الصراط

  362                                             وجوب نصب اإلمام 
  362                                                      حقيقة املعاد 

  362                                                        خري األمة 
  362                                                اخللفاء الراشدون 

  362                                                     براءة عائشة 
  362                       وجوب اإلمساك عما جرى بني الصحابة 

  363    وزاعي و إسحاق أئمة املسلمني أئمة املذاهب و السفيانني و األ
  363                               أبو احلسن األشعري إمام أهل السنة 

  363                             طريقة اجلنيد يف التصوف طريق مقوم 
  364                                                            اجلوهر 

  364                                                 وجود الشيء عينه
  364                                                              املعدم
  364                                                              االسم

   364                                                   أمساء اهللا توقيفية
  364                                               االستثناء يف اإلميان 
  365                                               النسب و اإلضافات

  365                                                           العرض
  365                                                              املثل

  365                                                   النقيض تعريفه
  365                                                   تعريف املكان
  365                                                   تعريف الزمان

  366                                                 األبعاد متناهية 
  366                                                         املعلول
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  366                                                   تعريف اللذة
  366                                                          األمل 

  366                                             ما تصوره العقل 
        367يف التصوف                                  : مة ـخات
  367                               بات معرفة أول الواجـال

  367                               -تعاىل -حقيقة معرفة اهللا 
  368                                                 دينء اهلمة

  368                             رد اخلواطر إىل ميزان الشرع
  368                                          حقيقة االستغفار

  369                            التوبة و ضرورا و شروطها 
  370                                    قدرة اهللا و عجز العبد

  370                               التوكل و األخذ باألسباب 
  372                                        النتائج ومةـاخلات

  375العامة                                          الفهارس 
  376      فهري اآليات                                    
                                378       فهرس األحاديث و اآلثار                        

  379         فهرس األعالم                               
  390فهرس الفرق و الطوائف                            

  393فهرس األماكن و البلدان                               
  395فهرس املصطلحات و احلدود                         

  406فهرس املصادر و املرا جع                              
  419                           فهرس املوضوعات           
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