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 ملخص الرسالة
 :كبعداغبمد هلل رب العاؼبُت, كالصالـ كالسالـ على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت,      
"تنقيح الفصول وشرحو" للقرافي االستدراكات األصولّية على فإف موضوع الرسالة هو:      
 –بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى نهاية الباب الرابع عشر في النسخ(  )من
 .ودراسة جمعاً 
من كلية  يف أصوؿ الفقه اؼباجستَت درجة على للحصوؿ مقّدـ ميكهو جزء من مشركع عل     

 رابعهم., كقد كنت الباحثُتمن  اشًتؾ فيه طبسة, باعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة الشريعة
 مقدمة, كسبهيد, كطبسة فصوؿ, كخاسبة, كفهارس علمية. :كتنقسم الرسالة إىل     
فقػػػػػػد اشػػػػػتملت علػػػػػػى االفتتاحيػػػػػة, كأييػػػػػة اؼبوضػػػػػػوع, كأسػػػػػباب اختيػػػػػػار , المقدمـــــــة  أمػػػػػا      

 يف البحث. يمنهجك كالدراسات السابقة, كخطة البحث, 
مقدمة ـبتصرة عن  المبحث األول .. ة مباحثطبسفقد اشتمل على التمهيد  أما ك      

 المبحث الثالث و ترصبة موجزة لإلماـ القرايف, المبحث الثاني  و االستدراكات األصولّية, 
التعريف بكتاب المبحث الرابع  و ", "تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿالتعريف بكتاب 

كح كتاب التعريف بشر  المبحث الخامس و , "تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ "شرح
 .يف حبثي " اليت اعتمدهتا"تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ

  كقد اشتملت الرسالة على طبسة فصوؿ مرتبة على تسلسل كتاب تنقيح الفصوؿ,       
 الفصل الثاني و , "باب اؼبطلق كاؼبقّيد" يف االستدراكات األصولية الواردة الفصل األول 

االستدراكات  الفصل الثالث و , "باب دليل اػبطاب"يف االستدراكات األصولية الواردة 
االستدراكات األصولية الواردة يف   الفصل الرابعو باب اجململ كاؼببُّت", يف "األصولية الواردة 

االستدراكات األصولية الواردة يف "باب  الفصل الخامس و "باب فعله عليه الصالة كالسالـ", 
بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه, مث بياف استدراؾ الشارح, . كقد ذكرت ربت كل استدراؾ؛ النسخ"

 كقد بلغ ؾبموع االستدراكات ستُت استدراكان.  مث ناقشت االستدراؾ كبيّنت الراجح.
  فقد تضمنت أهم النتائج اليت توصلت إليها كالتوصيات.أما الخاتمة  و      

 عبدالعزيز بن أضبد الشهرم الطالب:          
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Thesis Title 
 Thesis Theme is entitled: Fundamental Remedials on " chapters Revision 
and explanation" Al Qarafi (Starting from the 10th Chapter entitled 
Restricted and unlimited Textual up until the end of chapter 14th entitled 
Transcription) data Collection & Study. 
It is part of a Scientific Project Submitted  to get a master's degree in the Principles 
of Islamic Jurisprudence from the Faculty of Sharia at the Islamic University of  
Madinah. I was the 4th of Five Researchers who took part on the Project. 
It includes: Introduction, Preface, Five Chapters, Conclusion and Scientific 
Indexes. 
Introduction includes the editorial, the importance of the subject, the reasons for 
its selection, previous studies, and the research plan and my Approach in the 
search. 
Preface includes 5 Viewpoints: 1st : A brief introduction to fundamentalism 
Remedials.2nd :A brief Biography of  Imam Al Qarafi.3rd :An Introduction to the 
book entitled  "revision of chapters in summarizing Assumptions  of the 
Fundamentals".4th : An  Introduction to the book,“ Explaining The  revision of 
chapters in summarizing Assumptions of the Fundamentals”. 5th: An  Introduction 
of  book anntations, "revision of chapters in summarizing Assumptions  of the 
Fundamentals". 

The Thesis included five chapters:  
Chapter I:Fundamental Remedials set forth in section, 
"Unlimited and restricted Textual. Chapter II: Fundamental  Remedials set in, 
“Evidence of a Formal Speech " Chapter III: Fundamental Remedials set in 
,“Conclusion & Detailed Clarifications” .Chapter IV: Fundamental Remedials set 
in,“  Practiced by the Prophet Pbuh ".Chapter V: Fundamental Remedials set  in, 
“ Abolishment ". I stated under each remedy: The Indication of the Remedial 
Actions on the sayings, then the statement of the explanation of the description, 
then I Discussed The Remedials  and clarified  the most probable. 
 The total number of Remedials was 60. 

Student: Abdulaziz bin Ahmed al-Shehri 
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 فتتاحيـــــــــةاال
ع صنعه على يكأظهر بد, كأسبغ علينا نعمه على الدكاـ ,لإلسالـ هدانااغبمد هلل الذم      

ما كفق الناس  سَتلي قواعد األحكاـ,لاالستنباط طريق أرشد بعض عباد  إىل ك , نظاـأحسن 
  ال شريك له ذك اعبالؿ كأشهد أف ال إله إال اهلل كحد ,نبوا طريق اغبراـجكيتؽبم  ح  ل  ص  ي  

 .الغّر الكراـله كصحبه آعلى ,  ك خَت األناـ أشهد أّف سيدنا ؿبمدان ك  كاإلكراـ,

 ستنباطال فهو اآللة ,على عمـو فضلهالعلماء قد أصبع  أصوؿ الفقه علم فإفّ  ,بعدأّما      
اؼبرء ككلما ازداد علم  ,كبلوغ الغاية فيهيف الدين  كالوسيلة للتفّقه ألحكاـ من األدلة الشرعية,ا

السابقوف اهتم علماء األمة من األسباب غَت  ك ذا ؽب ,عرضة للخطأقلَّ كأ كاف أكثر رسوخان به  
ما بُت مبسوط كـبتصر, فجاءت مصنفاهتم  ,فيه التأليفتتابعوا على ف ,ذا العلمكالالحقوف هب

تنقيح الفصوؿ يف " كتابكإّف من أجّل اؼبختصرات يف هذا الفن   كنظم كنثر,, كشرح كحاشية
العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس  الشيخ العالمة  أيب  , لصاحبه"احملصوؿ اختصار
خالصة حصاد كتب أربعة يف األصوؿ  هو ف (,ق684ت ) ياؼبالكالصنهاجي اؼبصرم  القرايف

عمد" للقاضي عبد اعببار : "الؿ عليها يف علم األصوؿ, كهي: كتابلآؿ كاؼبعوّ كانت هي اؼب
ُت اعبويٍت, "الربهاف" إلماـ اغبرم: اؼبعتزيل, ككتاب: "اؼبعتمد" أليب اغبسُت البصرم, ككتاب

من أهم كمصدر  ,بعد أصل ألكثر اؼبؤلفات اليت جاءت كهو  ,لغزايلككتاب: "اؼبستصفى" ل
 .مصادر أصوؿ الفقه اؼبالكي

كالتحرير إال إنّه ال خيلو من بالدّقة  كرغم جاللة هذا الكتاب الذم امتاز مصّنفه     
يف  يعٍت ذلك نقصان  , كالا الشرّاح بل كمؤلفه يف شرحه لهتعّرض ؽباستدراكات كاعًتاضات 

لكالـ كماؿ كالالنقص, اػبلل ك  منما يعًتيه كإمنا ذلك اعبهد البشرم يعًتيه  الكتاب كقيمته,
 . كرسوله تعاىل اهلل

 التقّدـ لقسم أصوؿ الفقه باعبامعة اإلسالمية دبشركع زمالئي الطالبلذلك رأيت كبعض      
 كاف من نصييبللجزء الذم  كقد عنونت , حوؿ هذا الكتاب

 بابالبداية  من) للقرافي "وشرحوتنقيح الفصول "على األصولّية ستدراكات اال" :بػ      
 ."ودراسة  جمعاً  – (النسخعشر في  رابعالباب الإلى نهاية  لمطلق والمقيدافي  عاشرال
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   أىمية الموضوع
 ديكن إصباؿ أيية هذا البحث يف النقاط التالية:     

 ,كتبهبه  امتازت ما  مععلمّية يف الفقه كاألصوؿ, مكانة ما حظي به اإلماـ القرايف من  -1
 التحرير كالدقة.من  كمنه هذا الكتاب

اخران عامران باؼبسائل ز , كقد جاء كمرجعان هامان فريدان,  تنقيح الفصوؿ كشرحه يعّد كتابان  -0
 كالفوائد األصولية اليت ال يستغٌت عنها. 

ذبّلت يف اعتنائهم به كتعرضهم أّف هذا الكتاب ناؿ مكانة رفيعة عند علماء األصوؿ  -3
 له بالشرح كالبياف.

فكاف من األيية دبكاف أف اؼبنزلة الرفيعة للعلماء الذين استدركوا على هذا الكتاب,  -4
, كأدلة أصحاهبا ينربم اؼبتخصصوف لكشف هذ  االستدراكات كبياف كجهة نظر

 كبياف الراجح. ,تدراؾكمناقشة االس ,بياف رأم اإلماـ القرايف فيما استدرؾ عليهأيضان ك 

 أسباب اختيار الموضوع 
 :ضوع فَتجع إىل أمور أيها ما يليأما أسباب اختيارم ؽبذا اؼبو       

اليت  كغَت  من العلـو الشرعية, علم األصوؿ يفاليت سأقـو بدراستها اب و بهذ  األأيية  -1
   .علم طالب كال ,معرفتها كإدراكها عامل يستغٍت يفال 

 من االستدراكات على ـبتصر من أهم اؼبختصرات يف أصوؿ الفقه. توفر عدد كبَت -0
كأثر  يف  ,كتتميمان  ,كتعقيبان  ,بياف القيمة العلمية الكبَتة لالستدراؾ األصويل تصويبان  -3

 تطوير علم األصوؿ.
 ,كإظهار فضلهم ,إبراز اؼبكانة العلمية للعلماء الذين قاموا بشرح تنقيح الفصوؿ -4

 .كمنزلتهم

 

 

 



  ػػػ صبعان كدراسةن ػػػ  (ق684ت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحه" للقرايف

7 

 

 :السابقة الدراسات
عن  على من صبع هذ  االستدراكات فضالن من خالؿ تتبعي ؽبذا اؼبوضوع مل أقف      

ف مستقل, كذلك بعد التأكد من قائمة الرسائل العلمية باعبامعة دراستها كمناقشتها يف مصنّ 
اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة, كجامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية, كجامعة أـ القرل دبكة 

من حبث هذا اؼبوضوع يف  أجداالتصاؿ دبركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات فلم ك اؼبكرمة, 
 دراسة علمية مستقلة.

سبقٍت , بقسم أصوؿ الفقه باعبامعة اإلسالمية علميشركع مهو جزء من  ا اؼبوضوعهذك      
 :كل من هفي

: ؿبّمد باحثتناكله ال الباب األكؿ يف االصطالحات,من بداية الكتاب إىل هناية  -1
 عبداهلل اغبيدرم.

اػبامس يف الباب هناية الباب الثاين يف معاين حركؼ حيتاج إليها الفقيه إىل بداية من  -0
 : عبدالّسالـ ؿبّمد سامل .باحث, تناكله الالنواهي

, تناكله الشركطيف  تاسعإىل هناية الباب ال عموماتيف ال سادسالباب البداية من  -3
 : سامي عبدالقادر شعيب.باحثال
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 خطة البحث
، وىي علمية وفهارس ،فصول، وخاتمة ةخمسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، و قسّ      

 التالي  على النحو
 قد اشتملت على و  المقدمــة،

 .االفتتاحية -1
 .أيية اؼبوضوع, كأسباب اختيار  -0
 .الدراسات السابقة -3
 .خطة البحث -4
 .البحث منهجي يف -5
   ة مباحثخمسوفيو التمهيد    
  ة مطالبأربعمقدمة مختصرة عن االستدراكات األصولّية، وفيو   ولاأل مبحثال
  .لغة كاصطالحان  ستدراكاتاال تعريف األول  طلبالم
 .حكم االستدراؾ األصويل  يالثان طلبالم

 .االستدراؾ األصويل شركط المطلب الثالث 
 .أساليب االستدراؾ األصويل  رابعال طلبالم

  ة مطالبستالمبحث الثاني  ترجمة موجزة لإلمام القرافي، وفيو 
 كلقبه. ,ككنيته ,كنسبه ,اظبه  األول طلبالم
 ., ككفاتهكنشأته ,كالدته  الثاني طلبالم
 .عقيدته, كمذهبه الفقهي  الثالث طلبالم
 .كتالميذ  ,شيوخه الرابع  طلبلما
 .مصنفاته الخامس  طلبلما

 مكانته العلمية المطلب السادس 
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 ثالثـةوفيـو " ، فـي اختصـار المحصـولالتعريـ  بتتـاب "تنقـيح الفصـول   لـثالثا مبحثال
  مطالب
 .الكتابعنواف   األول طلبالم
 .نسبة الكتاب إىل اؼبؤلف: الثاني طلبالم

 .التعريف بالكتاب إصباالن  المطلب الثالث 

" ، وفيو  التعري  بتتاب "شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول  رابعال مبحثال
  ثالثة مطالب

 .عنواف الكتاب  األول طلبالم
 .نسبة الكتاب إىل اؼبؤلف: الثاني طلبالم

 .التعريف بالكتاب إصباالن  المطلب الثالث 

التي التعري  بشروح كتاب "تنقيح الفصول في اختصار المحصول "   خامسال مبحثال
  ، وفيو أربعة مطالباعتمدتها في بحثي

 ح.التوضيح شرح التنقي التعريف بكتاب  األول طلبالم
 .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب التعريف بكتاب :الثاني طلبالم
 .منهج التحقيق كالتوضيح غبل غوامض التنقيح التعريف بكتاب :الثالث طلبالم
 .حاشية التوضيح كالتصحيح ؼبشكالت كتاب التنقيح التعريف بكتاب  رابعال طلبالم
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 ."المطلق والمقّيد"باب  فيالواردة األصولية ستدراكات ال  اولالفصل األ
  ة مباحثأربع وفيو

، «في كل أربعين شاة شاة»حديث  جعلو المبحث األول  االستدراك على المصّن  
من باب تخصيص العام بالمفهوم ، وليسا من باب  ؛ «سائمة الزكاةالفي الغنم »وحديث  

 وفيو ثالثة مطالب ، الحتم والسببفيو فق تّ احمل المطلق على المقّيد لما 
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
حتايتو االجماع في أّن ما اختل  سببو االستدراك على المصّن    نيثاالمبحث ال

  وفيو ثالثة مطالب، وحتمو ال يحمل فيو المطلق على المقّيد
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
القول بعدم حمل المطلق على المقّيد  هعزو االستدراك على المصّن    ثالثالمبحث ال
  وفيو ثالثة مطالب، حد حتمو واختل  سببو ألكثر المالتّيةفيما اتّ 
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
عزوه القول بحمل المطلق على المقّيد إذا  االستدراك على المصّن   رابعالمبحث ال

  وفيو ثالثة مطالب، ألكثر الشافعّية اختلفا في الحتم واتحدا في السبب
 .اؼبستدرؾ عليهبياف القوؿ األول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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 ."دليل الخطابباب "في الواردة األصولية ستدراكات ال  اثانيالفصل ال
  مباحث أربعة وفيو

 بعدم حجية مفهوم الصفة مطلقاً عزوه القول  االستدراك على المصّن المبحث األول  
  وفيو ثالثة مطالب ،إلمام الحرمين

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
حتايتو القول بأّن مفهوم اللقب لم يقل بو إال االستدراك على المصّن  المبحث الثاني  

  وفيو ثالثة مطالب ،قاقدّ أبو بتر ال
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
على أّن من شرط اعتبار  االستدراك على المصّن  حتايتو االجماع  ثالثالمبحث ال

  وفيو ثالثة مطالب ،المفهوم عند القائلين بو أن ال يخرج مخرج الغالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
 على  في جنس مسألة داللة التقييد بصفة بناءهاالستدراك على المصّن    رابعالمبحث ال

  وفيو ثالثة مطالب ,وليس على المفهوم ،التناقض عند المناطقة
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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  ."مل والمبّينجالمباب  "في الواردة األصولية ستدراكات ال  اثالثلالفصل ا
  اً حثمب عشر أربعة وفيو

وفيو ثالثة  ،أنّو غير جامعب لمجملل وتعريفاألول  االستدراك على المصّن  في  المبحث
  مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
وفيو  ،في تعري  المبّين "بالوضع" إضافتو الثاني  االستدراك على المصّن  المبحث

  ثالثة مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
تخصيصو المشترك دون المتواطئ في كون الثالث  االستدراك على المصّن   المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،اإلجمال أعّم منو
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
وفيو  ،لمؤولتعريفو لفي  "االحتمال"إضافتو   االستدراك على المصّن  الرابع المبحث

  ثالثة مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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العرفّية تبّين المقصود من جعلو الحقيقة  االستدراك على المصّن   لخامسا المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،فة التحليل والتحريم إلى األعيانإضا
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
وفيو  ،فقط خمسة البيانأقسام في جعلو االستدراك على المصّن    لسادسا المبحث

  ثالثة مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
تعبيره بالجواز في حتم ورود المجمل في االستدراك على المصّن    السابع المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،التتاب والسنة
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
المصالح والفوائد من ورود المجمل في إيراده االستدراك على المصّن    الثامن المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،التتاب والسّنة
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
قولو صلى اهلل عليو وسّلم في الحّج   هاعتبار على المصّن  االستدراك   التاسع المبحث

من البيان « رأيتموني أصّلي صّلوا كما »وقولو في الصالة  «، ي مناستتمخذوا عنّ »
  وفيو ثالثة مطالب ،بالفعل
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
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 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم
 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  

في مسألة إذا ورد بعد  األقوال استيفائواالستدراك على المصّن  عدم   العاشر المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،فعل كل منها صالح ألن يتون بياناً المجمل قول و 

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
وفيو ثالثة  ،"وقت البيان"إيراده فصل االستدراك على المصّن    الحادي عشر المبحث
  مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
في مسألة تأخير  "وقت الحاجة"بـ هتعبير االستدراك على المصّن    عشر الثاني المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،البيان
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
على  لة بقرة بني إسرائيبقصّ  وحتجاجاالستدراك على المصّن  ا  عشر ثالثال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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التمثيل بالنساء في كون المطلوب منهّن االستدراك على المصّن    عشر رابعال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،ون علمو وفهموالعمل بمقتضى الخطاب د

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 بياف استدراؾ الشارح.  يالثان طلبالم

 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
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 ."مسالالو  الصالة فعلو عليو بابفي "الواردة األصولية   االستدراكات رابعالفصل ال
  ة عشر مبحثاً خمسوفيو 

، وفيو األول  االستدراك على المصّن  عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل المبحث
 ثالثة مطالب 

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

داللة فعل النبي صلى حتم بأّن  طالقو القولا الثاني  االستدراك على المصّن  المبحث
 ، وفيو ثالثة مطالب حتم ذلك المجملأنّو  لمجمل اهلل عليو وسّلم إذا كان بياناً 

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

في داللة فعل النبي  عدم استيفائو األقوال الثالث  االستدراك على المصّن  المبحث
 ، وفيو ثالثة مطالب لمجمل وظهر فيو قصد القربة صلى اهلل عليو وسّلم إذا لم يتن بياناً 

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 االستدراؾ كبياف الراجح.مناقشة المطلب الثالث  

إقرار النبي صلى اهلل عدم تفصيلو في داللة الرابع    االستدراك على المصّن   المبحث
 ، وفيو ثالثة مطالب "على جوازه دلّ الفعل في لىوأما إقراره ع" في قولو ، عليو وسّلم

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
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حتم  مسألة عدم استيفائو األقوال في  االستدراك على المصّن  المبحث الخامس
، وفيو ثالثة التأسي بفعل النبي صلى اهلل عليو وسّلم فيما علمت صفتو من األفعال

 مطالب 
 عليه. بياف القوؿ اؼبستدرؾالمطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
يعرف بها حتم فعلو  ثمانية أشياء ذكره   االستدراك على المصّن  فيالمبحث السادس

 ، وفيو ثالثة مطالب عليو الصالة والسالم
 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  

 بياف استدراؾ الشارح. الثاني المطلب 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
إذا تقّدم القول وتأخر الفعل  طالقو القول أنّوإ   االستدراك على المصّن المبحث السابع

 ، وفيو ثالثة مطالب القول   نسخ الفعل   ؛بتراخ  
 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  

 بياف استدراؾ الشارح. الثاني المطلب 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
وتأخر القول طالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل إ  االستدراك على المصّن  المبحث الثامن
 ، وفيو ثالثة مطالب الفعل   نسخ القول   ؛لو وألمتو وكان عاماً 

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
إذا تقّدم الفعل وتأخر القول  طالقو القول أنّوإاالستدراك على المصّن    المبحث التاسع
 ، وفيو ثالثة مطالب و أو بأمتو؛ خّصصو من عموم الفعلب وكان خاّصاً 

 اؼبستدرؾ عليه.بياف القوؿ المطلب األول  
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 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
تقّدم القول وتأخر الفعل  طالقو القول أنّو إذاإاالستدراك على المصّن    المبحث العاشر
 مطالب ، وفيو ثالثة ؛ خّصصو من عموم القوللو وألمتو اً وكان القول عامّ من غير تراخ  

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

طالقو القول أنّو إذا تقّدم القول إاالستدراك على المصّن    المبحث الحادي عشر
 ، وفيو ثالثة مطالب على الفعل؛ ترجح القول باألمة  وتأخر الفعل وكان القول خاّصاً 

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

حتم التعارض بين قول النبي  أنّ االستدراك على المصّن  اختياره   المبحث الثاني عشر
 ، وفيو ثالثة مطالب ؛ أنّو يرّجح القولإذا جهل التاريخ صلى اهلل عليو وسّلم وفعلو؛

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

تعارض الفعلين بتعارض فعل المصّن  تصويره    االستدراك علىالمبحث الثالث عشر
 وفيو ثالثة مطالب  ،وتقرير

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
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عدم استيفائو األقوال في مسألة تعّبد   االستدراك على المصّن  المبحث الرابع عشر
 ، وفيو ثالثة مطالب قبل النبّوة النبي صلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  

االستدراك على المصّن  عدم استيفائو األقوال في مسألة تعّبد   المبحث الخامس عشر
 ، وفيو ثالثة مطالب بشرع من قبلو بعد النبّوة النبي صلى اهلل عليو وسّلم

 بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليه.المطلب األول  
 بياف استدراؾ الشارح. المطلب الثاني 
 مناقشة االستدراؾ كبياف الراجح.المطلب الثالث  
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  ."باب النسخفي "الواردة  صوليةاألستدراكات ال  الخامسالفصل ا
 .مبحثاً  وعشرون ثالثة وفيو

وفيو  ،النسخ لناسخ وليستعري  ا اختياره االستدراك على المصّن  األول   المبحث
  ثالثة مطالب

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
 في تعري  "مع تراخيو عنو"االستدراك على المصّن  في ذكره عبارة الثاني   المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،النسخ
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
نسخ القرآن االستدراك على المصّن  إيراده الخالف في مسألة   ثالثال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،بالقرآن
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
نسخ الخمسين "التمثيل بـ  على وفي جواباالستدراك على المصّن    رابعال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،على نسخ الفعل قبل وقوعو "صالة ليلة اإلسراء بخمس صلوات
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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وفيو ثالثة  ،اختياره جواز النسخ ال إلى بدل االستدراك على المصّن   سخامال المبحث
  مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  

 ٻ ٻ }  على االستدالل بآية وجواباالستدراك على المصّن  في   دسساال المبحث

وفيو  ،على النسخ إلى بدل [601 البقرة سورة] { ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
  ثالثة مطالب

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
   -عنهارضي اهلل – بقول عائشة االستدراك على المصّن  استداللو  سابعال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ,معاً  الحتمو ( على نسخ التالوة (كان فيما أنزل اهلل))
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
وفيو  ،المتضمن لحتمنسخ الخبر في مسألة  االستدراك على المصّن   ثامنال المبحث

  ثالثة مطالب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ػػػ صبعان كدراسةن ػػػ  (ق684ت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحه" للقرايف

00 

 

بـ ) تحويل القبلة  لستدالاالستدراك على المصّن  في جوابو على اال  تاسعال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،عن بيت المقدس إلى التعبة ( على جواز نسخ التتاب باآلحاد

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
كل بيان لمجمل ي عّد مرادا من   "  وقولفي االستدراك على المصّن    شراالع المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ، "فيو ذلك المجمل وكائناً 
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
على أن نسخ التتاب  واستداللاالستدراك على المصّن    عشر الحادي المبحث

 ،بأن التتاب متواتر قطعي فال يرفع باآلحاد المظنونة ؛غير واقع سمعاً  باآلحاد جائز عقالً 
  وفيو ثالثة مطالب

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
حجة الشافعي في منع نسخ  هتحرير االستدراك على المصّن  عدم   عشر نيثاال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،السنة بالتتاب
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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على جواز نسخ السنة  واستداللاالستدراك على المصّن    عشر ثالثال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ، [611 البقرة سورة]{ ﮲ ۓ ۓ  }  بآيةبالتتاب بنسخ القبلة 

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  

 ٹ }  االستدراك على المصّن  في جوابو على من استدل بآية  عشر رابعال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،نسخ السّنة بالقرآنعلى منع  [11  النحل رةسو ]{   ڤ ڤ ڤ ٹ
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
واز نسخ التتاب جعلى  واستداللاالستدراك على المصّن    عشر سخامال المبحث

 ،«ال وصية لوارث »    صلى اهلل عليو وسّلمبالسنة المتواترة بنسخ الوصية للوارث بقولو 
  وفيو ثالثة مطالب

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
واز نسخ التتاب جعلى  واستداللاالستدراك على المصّن    عشر دسساال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،بالسنة المتواترة بنسخ آية الحبس في البيوت بالرجم
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
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إن آية  "  على من قال وفي جواباالستدراك على المصّن    عشر سابعال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ، "الحبس في البيوت نسخت بالجلد

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
مسألة قول الشافعي في  هتحرير االستدراك على المصّن  عدم   عشر ثامنال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،نسخ التتاب بالسنة المتواترة
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
واإلجماع ال ينسخ وال ينسخ "االستدراك على المصّن  في قولو    تاسع عشرال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ، "بو
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
اإلجماع في حياتو االستدراك على المصّن  اختياره جواز انعقاد   العشرون المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،صلى اهلل عليو وسّلم
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
مسألة في االستدراك على المصّن  عدم استيفائو األوجو   العشرونالحادي و  المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،واألصلنسخ الفحوى 
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم
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 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
االستدراك على المصّن  حتاية االتفاق في جواز النسخ   والعشرون نيثاال المبحث
  وفيو ثالثة مطالب ،بالفحوى

 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
االستدراك على المصّن  عدم استيفاء األقوال في مسألة   والعشرون ثالثال المبحث

  وفيو ثالثة مطالب ،نسخ العبادة مع توق  صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسح
 .بياف القوؿ اؼبستدرؾ عليهاألول   طلبالم
 .الشارح ستدراؾبياف ا  يالثان طلبالم

 .كبياف الراجح االستدراؾ مناقشةالمطلب الثالث  
 

 الخاتمة 
 .كالتوصيات كتتضمن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالؿ البحث 

 وىي كالتالي  الفهارس                                 
 _ فهرس اآليات القرآنية.

 ._ فهرس األحاديث النبوية
 .كاأللفاظ الغريبة _ فهرس اؼبصطلحات العلمية
 _ فهرس األعالـ اؼبًتجم ؽبم.

 صادر كاؼبراجع.اؼب قائمة_ 
 _ فهرس اؼبوضوعات.
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 البحث  منهج  
 التايل:  كفقيف دراسة االستدراكات  يتلخص منهجي    

من خالؿ  اإلماـ القرايف على شرّاحاليت أكردها الة األصوليّ االستدراكات  استقراء كصبع -1
اؼبباحث مراعاة ترتيب كتابه يف تقسيم  مع, ""تنقيح الفصوؿ كشرحه هكتابشركح  

 األصولية.
 شركح "تنقيح الفصوؿ" على ة األصوليّ االستدراكات  يف استقراء كصبعد اعتماال -0

   كهي كاآليت: ,منها ك احملققةأ ,ةاؼبطبوع
الشهَت  ,الزليطي اؼبالكيبن عبدالرضبن أليب العباس أضبد  ح؛التوضيح شرح التنقي - أ
 .(ق 898حلولو" )ت "ػب

الشوشاكم  بن علي بن طلحة حسُتيب علي ؛ ألرفع النقاب عن تنقيح الشهاب - ب
 .ق ( 899اؼبالكي )ت 

جعيط التونسي )ت  ؛ حملمدمنهج التحقيق كالتوضيح غبل غوامض التنقيح - ج

 .(ق1337
ر ابن عاشور مد الطاهحمل ؛حاشية التوضيح كالتصحيح ؼبشكالت كتاب التنقيح - د

 .(ق1393اؼبالكي )ت 
 .عناكين أصدر هبا اؼبسائلالّشراح االستنباط من كالـ اؼبصنف كاستدراكات  -3
 له عالقة به. التمهيد لدراسة االستدراؾ بذكر ما -4
 .ذكر قوؿ اؼبصنف -5
 .إطالؽ لفظ "اؼبصنِّف" على شهاب الدين القرايف -6
 كبياف كجه االستدراؾ إف كجد . ,ذكر استدراؾ الّشراح  -7
ؼبا يوهم التناقض  لنقص, أك رفعان  ػبطأ, أك إكماالن  باالستدراؾ ما كاف إصالحان  أعٍت -8

 كاالضطراب.
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 دراسة االستدراكات تكوف على النحو التايل: -9
, مناقشتها, ك حيث اؼبوافقة لقوؿ اؼبصنف كعدمها, كأدلتهمذكر آراء األصوليُت من  - أ

كتابه , فأكتفي بتحريرها بالرجوع إىل  الستدراؾ على نسبة قوؿ إىل قائلهإال إف كاف ا
 .تب مذهبه اؼبعتمدة اليت حكت قولهكتاب فإىل كإف مل يكن له  , ك إف كاف له كتاب

فأذكر إذا كاف االستدراؾ على كجه إسباـ النقص يف األقواؿ كاؼبذاهب كحنوها,  - ب
 مث التوثيق من مصادرها األصلية. ,كاؼبذاهب مع التحقق من ذلك ,باقي األقواؿ

فإين  ؛رايفإذا كاف االستدراؾ على كجه إزالة اللبس كاإلشكاؿ كاإلهباـ يف عبارة الق - ج
 يف ذلك التوثيق من اؼبصادر األصلية.  صحة هذا من عدمه مراعيان أبُّت 

 أذكر ما ظهر يل رجحانه من صحة االستدراؾ كعدمه مع الدليل. - د
 خيرج من هذ  الدراسة ما يلي:  -12

 الواردة على اؼبصنف يف غَت "تنقيح الفصوؿ كشرحه".االستدراكات  - أ
 .غَت االستدراكات اليت أكردها الشارح عن  - ب
 إذ الغرض من البحث معرفة صحة االستدراؾ كعدمها. ؛شبرة اػبالؼ - ج

كجعلت ذلك  ,ككتابتها بالرسم العثماين ,مع ذكر رقم اآلية ,عزك اآليات إىل سورها -11
 لئال تطوؿ اغباشية. ؛بعد إيراد اآلية مباشرة

أك أحديا  ,؛ فما كاف منها يف الصحيحُتاألحاديث الواردة يف ثنايا البحثزبريج  -10
 ,نةكإف مل يكن يف أحديا خرجته من مصادر  من كتب الس ,اكتفيت بتخرجيه منها

الصفحة, كرقم اغبديث إذا كاف له ك , اعبزء, ك الباب, ك كذكرت عند التخريج الكتاب
 .كأذكر اغبكم على اغبديث؛ رقم

 ة لألعالـ الوارد ذكرهم يف البحث.الًتصبة اؼبوجز  -13
توثيق ذلك من كتب ك , لكلمات الغريبة, كشرح اميةالعل باؼبصطلحات التعريف -14

 االختصاص.
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 ,كجل بكتب االختصاص ضبط ما حيتاج بالشكل مستعينان يف ذلك بعد اهلل عزّ  -15
 .كااللتزاـ بعالمات الًتقيم

 .اػبطة يف مبُتَّ كما هو  العلمية الفهارس كضع -16
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 الشتر والتقدير
يف ختاـ هذ  اؼبقدمة أضبد اهلل تعاىل على أفضاله الكثَتة, كنعمه اؼبتوالية الغزيرة, كمنها      

قبويل يف مرحلة اؼباجستَت, بقسم أصوؿ الفقه, يف هذ  اعبامعة العريقة, اعبامعة اإلسالمية 
 ,ا بينهماكملء م ,كملء األرض ,ملء السموات ,باؼبدينة النبوية, فلك اغبمد يا رب أكالن كآخران 

 كملء ما شئت من شيء بعد.
مثّ الشكر للوالدين على ما بذال من جهد يف توجيهي كإرشادم, فقد كاف ؽبما األثر       

كمعنويان, كيعجز قلمي يف التعبَت عن فضلهما  ,الكبَت يف دعمي إلكماؿ الدراسات العليا ماديان 
 ,ذم كافته اؼبنية كأنا يف السنة اؼبنهجيةكأفضاؽبما, كأسأؿ اهلل تعاىل أف يغفر لوالدم اغببيب ال

 أف يسكنه أعايل اعبناف.تعاىل كأسأله 
معي إلجناز كإكماؿ هذا اؼبتوالية هتا الها ككقفكأشكر زكجيت الغالية على صربها كربمّ      

 البحث.
الذم  ,الدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحياألستاذ فضيلة الشيخ كأخّص بالشكر اعبزيل      

من جهد متواصل كنصح كتوجيه من بداية بذؿ  على ماعلى هذ  الرسالة,  شرّفٍت باإلشراؼ
, فأسأؿ كمهما كتبت من صبل كعبارات فإهنا تظل عاجزة عن إيفائه حقه, الرسالة حىت إسبامها

 اهلل أف يكتب له األجر كاؼبثوبة.
رجاء العويف, كفضيلة الدكتور سعد بن كالشكر موصوؿ لفضيليت عضوم اؼبناقشة فضيلة      

الدكتور عبداللطيف بن شلو  الشاماين على تكرمهما بقبوؿ اؼبناقشة, كتشريفهما بالنظر يف 
 رساليت كإبداء النصح كالتوجيه يل.

ؿبّمد بن عبداهلل عليه كعلى آله أفضل نبينا سلم على معّلم الناس اؽبدل كاػبَت, أك  أصليك      
 به من الضاللة, كأبعدنا باتباع سنته عن الغواية, فجزا  اهلل فقد هدانا اهللصالة كأمّت تسليم, 

 خبَت ما جزل به نبيان عن أمته.
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 : مباحث خمسةوفيو  التمهيد:

 .مقدمة مختصرة عن االستدراكات األصولّية :ولاأل مبحثال

 المبحث الثاني: ترجمة موجزة لإلمام القرافي.

"تنقيح الفصول في اختصار التعريف بكتاب  :لثالثا مبحثال
 ".المحصول

التعريف بكتاب "شرح تنقيح الفصول في اختصار  :رابعال مبحثال
 المحصول".

"تنقيح الفصول في اختصار التعريف بشروح كتاب  :خامسال مبحثال
 .في بحثيالتي اعتمدتها  "المحصول
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ة أربعمقدمة مختصرة عن االستدراكات األصولّية، وفيو  :ولاأل مبحثال
 :مطالب

 . لغة واصطالحاً  ستدراكاتاال األول: تعريف طلبالم
 حكم االستدراك األصولي. :يالثان طلبالم

 المطلب الثالث: شروط االستدراك األصولي.
 االستدراك األصولي. ساليبأ :رابعال طلبالم
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 . لغة واصطالحاً  ستدراكاتاال األول: تعريف طلبالم
 .لغة ستدراكاتاال تعريف: أوالً      
 :منها ,كلو يف اللغة معاف "ؾى رى دى " الثالثي الفعل من مصدر االستدراؾ:     
: تالحقواال دارؾت: كمنو ,كالوصوؿ إىل الشيءالٌلحاؽ  األول:      ضتق آخرىم  :أم ,قـو
 .(ُ)أكعتم
ًقك, فيقاؿ: ما التَّبىع كالتَّتابعي كاالتباع الثاني:      فالف  كدارؾ ,دىرىؾ فعليَّ خالصومن  ضتى

تابػىعىو. :يقاؿ: دارىؾى الرجلي صوتىو, أىم, ك الشيء: اتبع بعضوي على بعض
 (ِ). 

أدرؾ الغالـ كاصتارية: إذا ك  ,كغايتو, كمنو: أدرؾ الثمر: إذا نضج كقتوبلوغ الشيء  الثالث:     
بلىغىا

(ّ). 
رأيتو,  :كمنو: أدركتو ببصرم: أم ,كاإلحاطة بو االطالع على حقيقة الشيء الرابع:     

]سورة  {  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}:كأدركت اظتسألة: عًلمتيها , كمنو قولو تعاىل
 .(ْ) [َُّاألنعاـ:

استدرؾ عليو قولو: أصلح خطأه, أك أكمل نقصو,  كاإلصالح, كمنو: التاليف :خامسال     
 كىذا اظتعٌت ىو أقرب اظتعاين إىل اظتراد باالستدراؾ ىنا.  .(ٓ)أك أزاؿ عنو لبسان 

 

                            
( ؛ مادة : ُْٗ/َُ), البن منظور لساف العربك (, ِٗٔ/ِ) , البن فارسقاييس اللغةمنظر: ( اُ)

 )درؾ(.
 )درؾ(.(؛ مادة : ُّٕ/ِٕاج العركس, للزبيدم )تك (, ُْٗ/َُ) لساف العربنظر: ( اِ)
 (؛ مادة: )درؾ(.ُّٖ/ِٕاج العركس )تك  (,ُِٗ/ُح اظتنَت )ا انظر: اظتصب( ّ)
 (.ُّ/ُِكتفسَت الطربم ) ,(ُْْ/ِٕاج العركس )تك (, ُْٗ/َُ) لساف العربنظر: ( اْ)
اظتعجم الوسيط, جملمع اللغة العربية ك (, ُْْ/ِٕاج العركس )ت, ك (َِْ/َُ) نظر: لساف العربا (ٓ)

 : )درؾ(.(؛ مادة ُِٖ/ُبالقاىرة )
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 .(1)اصطالحاً  ستدراكاتاال تعريف: ثانياً 
 إٌف االستدراؾ طريق مألوؼ سلكو العلماء السابقوف يف مصٌنفاهتم, لكٌنهم مل يضعوا تعريفان      

 .التباسو عليهمخاصان بو, كيعود ذلك لوضوحو لديهم كعدـ 
مث جاء الالحقوف فاجتهدكا يف جعل حد عاـ لو, كمن خاللو كضع كل أصحاب فن      

 تعريفان خاٌصان هبم, كديكن تقسيم ذلك مبا يلي:

 : التعريف العام  لالستدراكات:أوالً      
 إٌف االستدراؾ باظتصطلح العاـ لو تعريفات عديدة, كمن ذلك:     
      .(ِ)تعقيب الكالـ برفع ما يوىم ثبوتوأنٌو  -ُ

كيلحظ على ىذا التعريف أنو غَت جامع؛ حيثي قصر موضوع االستدراؾ على الكالـ,      
االستدراؾ لو أسباب  االستدراؾ؛ كىو: رفع التوىم, يف حُت أفٌ  كذكر سببنا من أسباب 

 .(ّ)أخرل
 .(ْ) تباع القوؿ األكؿ بقوؿ ثافو ييصلح خطأه, أك يكمل نقصو, أك ييزيل عنو لىبسان اأنٌو  -ِ

  .(ٓ)كىذا اضتد غَت جامع؛ ألنو خاص باألقواؿ

                            
 على تطبيقية تأصيلية دراسة األصويل االستدراؾلقد استفدت يف ىذا اظتبحث من الكتب التالية: ( ُ)

, (ّٖم, إلدياف بنت سامل قبوس )ىجر  عشر الرابع القرف الثالث إىل القرف من األصولية اظتصنفات
 يف السلف كاستدراكات(, َْ) كاالستدراؾ الفقهي تأصيال كتطبيقا, جملموؿ بنت أزتد اصتدعاين

اظتوسوعة ك (, ُٔمقارنة, لنايف بن سعيد الزىراين ) نقدية دراسة األكؿ الثالثة القركف التفسَت يف
 .(ِٗٔ/ّ) كالشؤكف اإلسالمية بالكويتالفقهية الكويتية, لوزارة األكقاؼ 

 (.ْٖ) التوقيف على مهمات التعاريف, للمينىاًكمانظر:  (ِ)
 (.ّٗ) األصويل االستدراؾ: انظر (ّ)

 .(ُٔانظر: استدراكات السلف يف التفسَت يف القركف الثالثة األكىل دراسة نقدية مقارنة )( ْ)
 (.ّٗ) األصويل انظر: االستدراؾ (ٓ)
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إصالح خطأ, أك إكماؿ نقص, أك إزالة لبس كقع فيو الغَت؛ بغية الوصوؿ إىل  أنٌو -ّ
 .(ُ)الصواب

؛ إذ قد يكوف عرٌب كىذا اضتد غَت جامع؛ ألنو   بػ"كقع فيو الغَت", كىذا قيد ليس بالـز
ستدرىؾ عليو

ي
ستدرًؾ ىو نفسو اظت

ي
  .(ِ)اظت

 .(ّ)تاليف خلل كاقع أك مقدر؛ إلنشاء نفعو أك تكميلو يف نظر اظتتاليفأنٌو  -ْ
ألف التقييد "باطتلل" خيرج االستدراؾ بصيغة )أفعل( للتفضيل؛  كىذا اضتد غَت جامع؛ 

 .(ْ)كقوعتم: األصوب, األرجح, األكىل

 الستدراك:الخاص لتعريف ثانياً: ال     
لحٌد العاـ الذم ل كموافقان لقد  عٌرؼ بعض أصحاب الفنوف االستدراؾ مبا يناسب فٌنهم,      

 اختاركه, كمن ذلك:
تاليف خلل كاقع أك مقدر, بعمل فقهي, إلنشاء نفع أك ىو  :االستدراؾ عند الفقهاء -ُ

 .(ٓ)تكميلو يف نظر اظتتاليف
يذكره أك ييذكر لو يف بياف معاين القرآف  االستدراؾ عند اظتفسرين: ىو اتباع اظتفٌسر قوالن  -ِ

 .(ٔ)الكرًن بقوؿ آخر يصلح خطأه, أك يكمل نقصو
 

                            
بعضهم على بعض من  -رضي اهلل عنهم  -كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبالء انظر:  ( ُ)

 .    (ْكدراسة, حملمد عيد عبدالعزيز أبو كيرًن )خالؿ الكتب  الستة رتعنا 
 (.َْ) األصويل انظر: االستدراؾ (ِ)
 (.َْاالستدراؾ الفقهي تأصيالن كتطبيقنا )انظر: ( ّ)
 (.ّْ) األصويل انظر: االستدراؾ (ْ)
 (.ْٕاالستدراؾ الفقهي تأصيال كتطبيقا )انظر:  (ٓ)
 (.ّْمقارنة ) نقدية دراسة األكىل الثالثة القركف التفسَت يف يف السلف استدراكات( ٔ)
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أك " لكنٌ "رفع التوىم اظتتولد من كالـ سابق بلفظة ىو االستدراؾ عند النحويُت:  -ّ
 .(ُ) أك ما يقـو مقامها من أدكات االستثناء "على"أك  "لكنٍ "

رفع توىم يتولد من الكالـ السابق رفعنا شبيهنا االستدراؾ عند البالغيُت: ىو  -ْ
, على أف تكوف ىناؾ نكتو طريفة لتحسنو كتدخلو يف "لكن"باالستثناء؛ كىو معٌت 

 .(ِ)البديع؛ كإال فال ييعد منو
يف  , كقيل(ّ)ىو رفع التوىم الناشئ من الكالـ السابق :االستدراؾ عند األصوليُت -ٓ

كلذلك ال بد , ؼتالفا ضتكم ما قبلها "لكن" حكمان أف تنسب ظتا بعد ىو : حده أيضنا
 .(ْ)أف يتقدمها كالـ مناقض ظتا بعدىا

 دراسة األصويل االستدراؾكقد اختارت الباحثة إدياف بنت سامل قبوس يف رسالتها "     
م" أٌف ىجر  عشر الرابع القرف الثالث إىل القرف من األصولية اظتصنفات على تطبيقية تأصيلية

بمخالف  األصولي اللفظ أو المعنى ىو تعقيب)) :األصويل بالنظر إىل موضوعو االستدراؾ
 .(ٓ)((لو في نفسو

  .(ٔ): جنس يدخل فيو الفعل كاللفظتعقيب     
  .(ٕ)( االستدراؾ بالفعلاللفظ أو المعنىكخيرج بػ )     

                            
موسوعة كشاؼ  (,ْٕموسوعة النحو كالصرؼ كاإلعراب ) (,ّّٖ/ ُانظر: مغٍت اللبيب ) (ُ)

 ,  (. َُٓ/ُحملمد بن اضتنفي التهانوم )اصطالحات الفنوف كالعلـو
 (.ُِْ/ ُ) للدكتور أزتد مطلوبمعجم اظتصطلحات البالغية,  (ِ)
 (.َِٗ/ ّاحمليط, للزركشي )البحر انظر: ( ّ)
 (.ِٔٔ/ ُشرح الكوكب اظتنَت, للفتوحي )انظر: ( ْ)
 (.ْٔ) االستدراؾ األصويل (ٓ)
 (.ْٔ(, )ُٓ)اظتصدر السابق انظر:  (ٔ)
 (.ْٔاظتصدر السابق )انظر:  (ٕ)
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ككذلك  : يتناكؿ االستدراؾ على األلفاظ كاظتعاين يف الكتب األصولية؛األصولي       
  .(ُ)االستدراؾ على اظتسائل األصولية اليت ذكرت يف غَت اظتصنفات األصولية

 يف نفس موضوع كمتعلق اظتستدرؾ فيو. ؛أم: بمخالف لو في نفسو     
 كاظتخالفة تقع على ثالث صور:     
, أك ختطئتو, صحيح خطأ, أك دفع توىم يف الفهمالصورة األكىل: ؼتالفة كلية؛ كت     

 فاظتستدرؾ بو ىنا ؼتالف بالكلية للمستدرؾ عليو.
الصورة الثانية: ؼتالفة جزئية؛ كإكماؿ النقص, كما كاف على صيغة أفعل؛ كبياف األصوب      

 كاألكىل, فاظتستدرؾ بو ىنا موافق للمستدرؾ عليو يف جزء ؼتالف يف جزء آخر.
 .(ِ)ظيالصورة الثالثة: اظتخالفة الصورية, كىو اطتالؼ اللف     

دفع  أو نقص، إكمال أو خطأ، إصالح ىو: االستدراك األصولي القول أنّ ويمكن      
 إلى الوصول من أجليذكره األصوليون من ألفاظ ومعاٍن،  لما، أو توجيو ألولى؛ وىم

 .الصواب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
    (.ْٔاظتصدر السابق )انظر:  (ُ)
 (.ٓٔانظر: اظتصدر السابق ) (ِ)
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 حكم االستدراك األصولي. :يالثان طلبالم
الدين النصيحة. قلنا: : »قاؿ كقد  حداخل يف النص ديكن القوؿ أٌف االستدراؾ األصويل     

التناصح من أىم بواعث ف , (ُ)«ظتن؟ قاؿ: هلل, كلكتابو, كلرسولو, كألئمة اظتسلمُت, كعامتهم
 .االستدراؾ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: قاؿ تعاىلكقد  األمر باظتعركؼ كالنهي عن اظتنكركىو من      

 ,[َُْعمراف:]سورة آؿ  { ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
ما ىو أكىل من اظتذكور ؛  أرشد إىلأك  ,نقص كملأأك  ,خطأمن اظتستدرؾ ما يراه فإذا أصلح 
 ذلك من األمر باظتعركؼ كالنهي عن اظتنكر. فال شك أفٌ 

  فإصالح اطتطأ كبياف اضتق من الواجبات اليت يؤجر عليها اظتستدرؾ إذا أخلص يف نيتو.     
كقع فيها  "ٌجةاضت"ىذه مسائل من كتاب )) :(ِ)كديكن االستئناس بقوؿ أيب اضتسن الباقويل     

أحد من أصحاب أيب علي ىذا التحريف, كمل يسألوه عنو حُت كانوا  خلل كحتريف؛ فلم يسوٌ 
 .(ّ)((يقرؤكنو عليو. فرأينا اصالح ذلك من الواجبات

 
 
 

                            
(؛ ُِ/ُ, ) ...الدين النصيحة  ركاه البخارم يف صحيحو معلقان, كتاب اإلدياف, باب قوؿ النيب  (ُ)

 (.ٓٓحديث رقم ) ,(ْٕ/ ُكمسلم يف صحيحو, كتاب اإلدياف, باب بياف أف الدين نصيحة, )
, اظتعركؼ باصتامع, عامل بالنحو أبو اضتسن الباقويل, ىو علي بن اضتسُت بن علي الضرير األصفهاين (ِ)

ق(, لو مؤلفات, منها: شرح اصتمل , االستدراؾ على أيب علي, البياف يف  ّْٓكاإلعراب, تويف سنة )
 شواىد القرآف. 

 لصالح الدين الصَّفىًدمالوايف بالوفيات, (, ُّٕٔ/ْانظر: معجم األدباء, لياقوت اضتموم )
 (.َُٔ/ِ) السيوطيصتالؿ الدين (, بغية الوعاة, َُ/ُِ)

 (.ّاالستدراؾ على أيب علي يف اضتجة )( ّ)
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 .المطلب الثالث: شروط االستدراك األصولي

عدمو العدـ, كال يلـز من كجوده ما يلـز من الشرط بأنو:  -رزتو اهلل–عٌرؼ اإلماـ القرايف      
   .(ُ)كال عدـ لذاتو كجود
كال يلـز من كجوده  ,يلـز من عدمو عدـ كجوب الزكاة ؛ فإنومثاؿ الشرط: اضتوؿ يف الزكاةك      

 الحتماؿ كجود النصاب.  ؛الحتماؿ عدـ النصاب, كال عدـ كجوهبا ؛كجوهبا
بل  الشرط؛ كلكن ال لذات ,فإنو يلـز كجوب الزكاة (ِ)كجود السببالشرط أما إذا قارف      

فيلـز العدـ لكن  ,ينلذات كجود السبب؛ أك يقارف كجود الشركط قياـ اظتانع الذم ىو الدَّ 
للمانع ال لذات الشرط, فالشرط بالنظر إىل ذاتو ال يلـز من كجوده شيء كإمنا يتأتى اللزـك 

   .(ّ)بالنظر إىل األمور اطتارجة
 ,(ْ)ديكن حد شرط االستدراؾ األصويل بأنو: ما يلـز من عدمو عدـ االستدراؾ من ذلكك      

   .(ٔ)(ٓ)كال يلـز من كجوده كجود االستدراؾ كال عدـ لذاتو
فأنتقل اآلف لذكر شركط االستدراؾ شرط االستدراؾ األصويل, مهٌدت بتعريف كبعد أف 

 :(ٕ)األصويل, كإليك بياهنا

                            
 (.ِٖانظر: شرح تنقيح الفصوؿ )( ُ)
 كىو بلوغ النصاب.( ِ)
 (.ِٖاظتصدر السابق )( ّ)
 فإذا عدـ شرط من شركط االستدراؾ عدـ االستدراؾ. (ْ)
الوجود أك العدـ ليس لذات االستدراؾ كجود االستدراؾ كال عدمو؛ كإمنا لزـك  شرطفال يلـز من كجود ( ٓ)

, قارنة السبب للشرطمب كوف بأمر خارجي؛ فيلـز كجود االستدراؾإمنا ي -كىو كونو شرطنا-الشرط 
 .قياـ اظتانعمقارنة الشرط ل يلـز عدـ االستدراؾك 

 على تطبيقية تأصيلية دراسة األصويل االستدراؾكىذا ما ذكرتو الباحثة إدياف قبوس يف رسالتها " (ٔ)
 ( .ُِٓم" )ىجر  عشر الرابع القرف الثالث إىل القرف من األصولية اظتصنفات

 ( .ِِٓ) األصويل االستدراؾ(, ك ُِٔنظر: االستدراؾ الفقهي تأصيال كتطبيقا )( إ)
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 بأصول الفقو.  : أن يكون االستدراك متعلقاً أوالً      
 كيدخل يف ذلك ما كرد يف الكتب األصولية, بفن أصوؿ الفقو راؾ األصويل خاصاالستد     

ما كرد يف الكتب غَت  ؛ كاظتباحث الكالمية كغَتىا, كأيضان منو من اظتباحث اليت أصبحت جزءان 
 األصولية ؽتا لو تعٌلق باألصوؿ .

طائف يف فنوف أما ما أكرده كثَت من األصوليُت يف كتبهم األصولية من مسائل كتنبيهات كل     
 ؛ فال يدخلها االستدراؾ األصويل.الفقومغايرة ألصوؿ 

 ك بو.والمستدر   عليوك ة بين المستدر  غاير : أن توجد مثانياً      
 بينهما.التامة يتحقق االستدراؾ األصويل مع حصوؿ اظتوافقة  فال     

 .عليوك ك بو عن المستدر  : أن يتأخر المستدر  ثالثاً      
على  اظتستدرؾ بو تقدـ تصٌورفال ي كلذا؛ سابقاالستدراؾ ال يكوف إال على ػتل ف     

كاقعنا أك مقدرنا, فالواقع تأخَته ظاىر, كأما اظتقدر  عليو؛ سواء كاف اظتستدرىؾ عليواظتستدرؾ 
  فألف اظتستدؿ يقدره سابقنا على اظتستدرؾ بو, فيكوف تقدمو تقديرنا.

 : أن يكون االستدراك على محّل واحد.رابعاً      
احملل فال  اختلفتغاير احملل, فإذا  صحٌ االستدراؾ يكوف على ػتل كاحد, كال يفمورد      

 ؛ كإمنا زيادة.يسمى استدراكان 

 : أن تتحد مادة االستدراك.خامساً      
؛ كمن فال يسٌمى استدراكان  بُت مادة اظتستدرىؾ عليو كاظتستدرىؾ بو؛ فإذا حصل اختالؼ     

 يستدرؾ مسألة عقدية مبسألة فقهية.
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 .(1)االستدراك األصولي أساليبالمطلب الثالث: 

 االستدراؾ األصويل لو أساليب متعددة, كديكن ارجاعها إىل نوعُت:     

 أساليب االستدراك الصريح. األول:     
األمثلة على ذلك  , ك أف يستخدـ اظتستدرؾ لفظان صرحيان يدؿ على االستدراؾ وكاظتقصود ب     

 : سأذكر بعض األمثلة توضيحان للمقصود, ك يصعب حصرىا يف ىذا اظتطلب كثَتة

 :"نفي الصحة"ـالتعبير ب -1

قاؿ حلولو: ))قاؿ إماـ اضترمُت: أنٌو ليس حبجة يف الصفة الغَت مناسبة؛   ومثال ذلك:     
كاألبيض, كىو حجة يف الصفة اظتناسبة؛ كالسـو يف الغنم, فإف خفة اظتؤنة ظاىرة يف اإلجياب, 

 .(ِ)((غير صحيح كعزك اظتصٌنف لو منع الصفة مطلقان  كعدمها يف عدمو,

 :"لكنـ"التعبير ب -2

أنا نسلم انعقاد اإلرتاع يف حياتو  :كاصتواب عن ىذا))قاؿ ابن عاشور:  ومثال ذلك:     
 .(ّ)((متعذر الوقوع... لكن ذلكعليو السالـ؛ 

 التعبير بـ" األولى": -3
 .(ْ)((لكان أولىبدؿ اصتواز  كلو عرٌب اظتصٌنف بالوقوع))قاؿ حلولو: ومثال ذلك:      

      

 

                            
 (.ّٖٓ(, كاالستدراؾ الفقهي )ٕٓٔنظر: االستدراؾ األصويل )( اُ)
 ( .ِْٓ) لتوضيح يف شرح التنقيح( اِ)
 (.ٖٔ/ِالتوضيح كالتصحيح ) (ّ)
 (.ِِٖ) التوضيح شرح التنقيح (ْ)
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 الثاني: االستدراك غير الصريح.
 :ذلككمن ؛ صريحغَت بطريق ما دؿ على االستدراؾ كاظتقصود بو      

 ذلك صراحة.أن يذكر المستدِرك ما يدل على الترك دون أن يذكر  -1
األنبياء عليهم السالـ, كإمنا شرع  عصمةمل يذكر اإلماـ القرايف مسألة  ومثال ذلك:     

جرت عادة األصوليُت )): بقولو حلولو, كاستدرؾ ذلك مباشرة بذكر ما يتعلق بأفعاؿ النيب 
بتقدًن مسألة على مسألة االحتجاج بفعلو عليو الصالة كالسالـ, كىي: حتقيق عصمة الرسل 

 .(ُ)((عليهم الصالة كالسالـ؛ لتوقف االقتداء هبم على نفي اظتخالفة منهم

 أن يذكر المستدِرك ما يدل على النقص دون أن يذكر ذلك صراحة. -2
, (ِ)على الفعل أطلق اإلماـ القرايف القوؿ باصتواز يف داللة إقرار النيب  ومثال ذلك:    

؛ كاستدرؾ عليو الشيخ حلولو بذكر أقواؿ أخرل كقيود كتفصيالت يف اظتسألة يذكرىا العلماء
 .(ّ)(( ...يف قولو: ))..., كىل ذلك مطلقان أك فيو تفصيل؟ ىذا مورد اطتالؼ بُت العلماء

 
 
 
 

 

 
 

                            
 ( .ََّ) التوضيح يف شرح التنقيح (ُ)
 (.َِٗشرح تنقيح الفصوؿ )( ِ)
 (.َُّ – َّٔالتوضيح يف شرح التنقيح ) (ّ)
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 :المبحث الثاني: ترجمة موجزة لإلمام القرافي، وفيو خمسة مطالب
 ولقبو. ،وكنيتو ،ونسبو ،: اسمو

 .، ووفاتوونشأتو ،: والدتو

 .عقيدتو، ومذىبو الفقهي: 

 .وتالميذه ،الرابع: شيوخو 

 .مصنفاتوالخامس:  ا

 العلمية، وثناء العلماء عليو. توناكم: ادسالس ا
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  .(1)ولقبو ،وكنيتو ،ونسبو، : اسمواألول طلبالم

 :ونسبو اسمو
يػىلٍُِّت بن  أزتد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرزتن بن عبد اهلل     

(ِ) 
لبػىٍهفىًشيميا(ّ)نهاجيالصٌ 

(ْ)  

                            
البن فرحوف الديباج اظتذىب (, ُْٕ/ٔ) صالح الدين الصفدملالوايف بالوفيات, نظر تررتتو يف: ( اُ)

(, كحسن احملاضرة, للسيوطي ِّّ/ُ) بن تغرم بردم, كاظتنهل الصايف, ال(ِّٗ/ُ)اظتالكي 
, إلشتاعيل البغدادم كىدية العارفُت, (َِٕ/ُ) , حملمد ؼتلوؼكشجرة النور الزكية (,ُّٔ/ُ)
(ُ/ٗٗ). 

 ( .ِّٗ/ُضبطها بذلك ابن فرحوف اظتالكي يف الديباج اظتذىب ) (ِ)
: بضم الصاد كفتحها كىي بطن من بطوف قبائل الرببر, تسكن باظتغرب كمشاؿ صينػٍهىاجةنسبة إىل  (ّ)

 أفريقية. 
 (.ُّٕ) زتد بن علي القلقشندمألانظر : هناية األرب يف معرفة أنساب العرب,      

 ,(: ))الصنهاجي بضم الصاد اظتهملةِْٗ/ِيف هتذيب األنساب )كقاؿ ابن األثَت يف اللباب 
كىي قبيلة مشهورة  ؛ىذه النسبة إىل صنهاجة -كبعد األلف جيم  ,كفتح اعتاء ,كسكوف النوف ,ككسرىا
 كىي باظتغرب ينسب إليها خلق كثَت من األمراء كالعلماء باظتغرب((.  ,من زتَت

 . ((الكائنة يف قطر مراكش بأرض اظتغرب صينػٍهىاجةكإمٌنا أنا من ))كقد صرٌح القرايف بذلك فقاؿ :      
, للقرايف )انظر       ( .َْْ/ُ: العقد اظتنظـو

كمل أقف على معٌت  ))(, مث قاؿ: ِّٗ/ُضبطها بذلك ابن فرحوف اظتالكي يف الديباج اظتذىب ) (ْ)
 .((كلعلها قبيلة من قبائل صنهاجة ,ىذه النسبة

قرية من كورة بوش من صعيد مصر )): ىي (ُْٔ/ٔيف الوايف بالوفيات ) قاؿ صالح الدين الصفدم
 .((األسفل تعرؼ ببهفشيم

"الباء" بدؿ "الفاء" : "بػىٍهبىًشٍيم " قاؿ:  ػ(. بِّّ/ُكضبطها ابن تغرم بردم يف اظتنهل الصايف )
 .((كإمنا أصلو من قرية من قرل بوش من صعيد مصر األسفل تعرؼ ببهبشيم))
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القىرىايفٌ  (ُ)سينالبىه
 اظتصرم. (ِ)

  كنيتو:       
  . (ّ)أبو العباس     

 لقبو:        
 .(ْ)شهاب الدين     

                            
(, كالذم يف معجم البلداف, لياقوت ّْٕ/ِالبػىهىٍنسي: ىكذا ضبطها السمعاين يف األنساب ) (ُ)

ػػػا, كفتح النوف  ,هنا بسكوف اعتاءأ ؛(ُٔٓ/ُاضتموم ) كىي مدينة مبصر من نسبة إىل مدينة البػىٍهنىسى
 غريب النيل.الصعيد األدىن 

اظتسٌماة بالقرافة, ث تعود التسمية إىل جدة القبيلة القرايف: نسبة إىل القرافة, ػتٌلة مبصر القددية, حي (ِ)
رضي  -مصر ظتا اختطها عمرك بن العاص كمن معو من الصحابة بسقع من أسقاع كنزلت ىذه القبيلة
ػ فعرؼ ذلك السقع بالقرافة, كىو الكائن بُت مصر )أم: القاىرة( كبركة األشراؼ -اهلل عنهم أرتعُت

كاشتهارم ))سبب شهرتو هبذا االسم فقاؿ:  -رزتو اهلل-كىو اظتسمى بالقرافة الكبَتة.  كقد ذكر 
لة ىذه القبيلة, بل للسكن بالبقعة اطتاصة مدة يسَتة, فاتفق االشتهار بالقرايف ليس ألين من سال

 .((بذلك
 (.ّْٗ/ُانظر: العقد اظتنظـو )     
ذكر يل بعض تالمذتو: )), بقولو: ابن فرحوف عن بعض تالمذة القرايفكىذا التوجيو يتفق مع ما نقلو      

فلم يعرؼ  اشتو يف ثبت الدرس كاف حينئذ غائبان أف سبب شهرتو بالقرايف أنو ظتٌا أراد الكاتب أف يثبت 
 .((اشتو, ككاف إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة, فكتب "القرايف" فجرت عليو النسبة

 (.ِّٖ/ُانظر: الديباج اظتذىب )     
اشتو العباس, كال أنو تزكج, كال حرج  ذكر أف لو ابنان تكمل  , بذلكمل تذكر كتب الًتاجم سبب التكٌٍت ( ّ)

 مل يتزكج.  عند العرب يف ذلك, فقد اشتهر عندىم أف يكٌت الرجل كلو
, (َِٕ/ُكشجرة النور الزكية ) (,ُّٔ/ُكحسن احملاضرة ) ,(ِّٔ/ُ: الديباج اظتذىب )انظر

 .(ٗٗ/ُ) كىدية العارفُت
 (.َِٕ/ُكشجرة النور الزكية ), (ُّٔ/ُحسن احملاضرة ), ك (ِّٔ/ُانظر: الديباج اظتذىب )( ْ)
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 ، ووفاتو.ونشأتو ،: والدتوالثاني طلبالم
 : والدتو

قد صرٌح ك  ,(ُ)(قِٔٔ) سنة هنسا,, ببلدة البى مبصر –رزتو اهلل  –كلد اإلماـ القرايف      
 .(ِ)كنشأيت كمولدم مبصر سنة ست كعشرين كستمائة ""بذلك يف قولو: 

  :نشأتو
, هنضة علمٌية كفكريٌة اؾ, ككانت تشهد كقتذ(ّ)مبصر –رزتو اهلل  –نشأ اإلماـ القرايف      

, فوجدت عدد من العلماء بالعلم كتشجيعهم ملوؾ مصر كسالطينهابفضل اهلل مث باىتماـ 
لذا  ك  ,مبختلف اظتذاىب كالفنوف كر الكتبكدي  ,(ٓ)انتشرت اظتدارسك , (ْ)كاظتساجد  ؛مراكز العلم

 –رزتو اهلل  –ت الفرصة للقرايف يأهتكغَته ذا هب, ك (ٔ)أىل العلم كطالبيو كانت مصر مقصد
 .برع يف معارؼ شىتكجٌد يف طلب العلم حىت  غتنمهافا

                            
 (.ُّٕ/ُانظر: حسن احملاضرة )( ُ)
 ( .َْْ/ ُالعقد اظتنظـو ) (ِ)

 كيعود نسبو إىل أصوؿ مغربية من قبيلة صنهاجة. (ّ)
 ( .َْْ/ُانظر: العقد اظتنظـو ) 

 كمن أشهر اظتساجد: جامع عمرك بن العاص, كاصتامع األزىر .  (ْ)
 (.ِّٕ/ِ)انظر : حسن احملاضرة 

اظتدرسة القطبية,  ؛اظتدرسة القمحية, ككانت للمالكية ؛ اظتدرسة الناصرية كمن أشهر اظتدارس يف مصر: (ٓ)
؛  اظتدرسة الفاضلية, ككانت للشافعية كاظتالكية ؛ , ككانت للحنفية اظتدرسة السيوفية؛  ككانت للشافعية

اظتدرسة ؛ كىي للمالكية, كفيها دىرىس القرايفاظتدرسة الصاحبية, ؛  اظتدرسة العادلية, كىي للمالكية
اظتدرسة الطيربسية, كىي للمالكية كالشافعية, ؛  الصاضتية, كىي للمذاىب األربعة, كفيها دىرَّس القرايف

حسن , ك (ِْٔ-ُٗٗ/ْ. انظر: اطتطط للمقريزم ), كغَتىااظتدرسة الظاىرية؛ كقد دٌرس فيها القرايف
 .(ِّٕ-ِٓٓ/ِاحملاضرة )

 .من علماء بغداد كالشاـ , بعدما ابتليت ديارىم بغزك التتار عتا  كبَت   مصر عدد كقد أقبل إىل (ٔ)
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ككاف يعطى لو من ريع  (ُ)باظتدرسة الصاحبية انتظمإىل القاىرة ف -رزتو اهلل-قل نتا     
 . (ِ)نتهاامن خز كاستفاد , أكقافها
, كبعد بلوغو يف الـز بعضهم إىل أف مات (ّ)الكبار ءعلماالعلى يد عدد من كقد تتلمذ      

, كباظتدرسة (ٓ), كباظتدرسة القمحية(ْ)العلم أجازه شيوخو فتوىل التدريس جبامع عمرك بن العاص
 .(ٕ), كباظتدرسة الطيربسية(ٔ)الصاضتية

                            
 .  ةاظتالكي كقفان على تق( , ككانُٖٔشكر سنة )علي بن نشأىا الصاحب بن ( أُ)

 (.ُِّ/ْانظر: اطتطط للمقريزم )
كتاب يف اطتزانة الصاحبٌية كىذه الفصوؿ كجدهتا يف  ))( :ْٗٗ/ُ( قاؿ يف كتابو نفائس األصوؿ )ِ)

 .((الوزيرية التاجٌية أسبغ اهلل ظالعتا
 . (ُٓ, ص )يأيت ذكرىم يف مبحث شيوخو( سّ)
مبدينة مت بناؤه بعد الفتح اإلسالمي,  مبصرىو أكؿ مسجد ك  ,ىو اصتامع العتيق اظتشهور بتاج اصتوامع (ْ)

كحظي باىتماـ األمراء كالسالطُت, ككاف فيو عدد كبَت من حلقات العلم, توىل القرايف  فسطاط مصر,
  .التدريس هبا حقبة من الزمن

 (. ِْٓ-ِّٗ/ِحسن احملاضرة )  (,ٓ/ْاطتطط للمقريزم )(, ُْٕ/ٔالوايف بالوفيات )انظر: 
ألنو   ؛ت بالقمحيةيٌ اظتالكية , شتي ق( , ككات خاصة بفقهاء ٔٔٓنشأىا صالح الدين األيويب سنة )( أٓ)

كاف يقسم على طالهبا كمعلميها من القمح, كىي قريبة من جامع عمرك بن العاص, كقد توىل القرايف 
 .(َُِ/ْالتدريس هبا مدة من الزمن. انظر: اطتطط للمقريزم )

األربعة, كخيتار للتدريس س اظتذاىب ق(, كفيها تدرٌ ُْٔنشأىا اظتلك الصاحل ؾتم الدين أيوب سنة )( أٔ)
مث عزؿ عنها, مث أعيد إىل التدريس فيها حىت  ,ق(ّٔٔأفضل اظتشايخ, توىل القرايف التدريس هبا سنة )

 توفاه اهلل.
 .(ِّٔ/ِ) (, كحسن احملاضرةِّّ/ُاظتنهل الصايف )(, ُِٕ/ْانظر: اطتطط للمقريزم )

عالء الدين طيربس اطتازندارم سنة  األمَتأىا نش, أىذه اظتدرسة جبوار اصتامع األزىر من القاىرة( ٕ)
كاألخرل للشافعية, كيعترب القرايف أٌكؿ من درَّس هبا من  ,إحداىا للمالكية ؛ق(, كتضم مدرستُتَٖٔ)

 فقهاء اظتالكية. 
 (.ُْٔ/ٔالوايف بالوفيات ), ك (ُِّ/ْانظر: اطتطط للمقريزم )
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, انتهت إليو رئاسة الفقو على اظتصريةأفضل علماء عصره بالديار من  –رزتو اهلل  –ككاف      
 .(ِ) -رزتو اهلل- (ُ)مذىب مالك

 :وفاتـــــــــو
يػػػـو األحػػػد آخػػػر يػػػـو مػػػن رتػػػادل اآلخػػػرة سػػػنة  ػػػػػػػػػ ػػػػػػػ رزتػػػو اهلل القػػػرايف هاب الػػػدينشػػػتػػػويف      

 ( عامػان ٖٓ)آنػذاؾ ككػاف عمػره  ,(ّ)ة رجب بالقرافةغرٌ  االثنُتفن يـو , كدعلى الراجح (قْٖٔ)
 .تقريبان 

 

 

 

 

                            
, كإماـ دار أبو عبد اهلل, أحد األئمة األربعة ىو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي, (ُ)

كان بيٍت كبُت اهلل اإًلماـ الشافعي: مالك أستاذم كعنو أخذت العلم كجعلت مال اعتجرة النبوية, قاؿ
كدفن بالبقيع, لو تآليف كثَتة,  ,ق(ُٕٗالعلماء فمالك النجم الثاقب, تويف سنة ) حجة كإذا ذكر
رسالة يف القدر, ككتابو يف النجـو كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر, كرسالتو يف ك منها: اظتوطأ, 

 األقضية, كغَتىا. 
بن الشذرات الذىب, , ك (ِٖ/ُالديباج اظتذىب ), ك (ّٔٗ/ُ) , البن اصتوزمانظر: صفة الصفوة

 .(ُٖ/ُشجرة النور الزكية )(, ِٖٗ/ ُ) الًعماد  اضتنبلي

 .( ِّٔ/ُلديباج اظتذىب )( اِ)

الديباج اظتذىب ك (, ُٕٕانظر: تاريخ اإلسالـ للذىيب )  ذىب إىل ذلك أكثر من ترجم لو. (ّ)
  .(ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك  ,(َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ُّٔ/ُحسن احملاضرة )ك (, ِّٗ/ُ)

 (, كاظتنهل الصايفُْٕ/ٔانظر: الوايف بالوفيات )ق(. ِٖٔأف كفاتو كانت عاـ ) :كىناؾ قوؿ آخر
(ُ/ِّْ). 
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 .الفقهي عقيدتو، ومذىبو: الثالث طلبالم
 :عقيدتو

, كأنٌو على (ُ)موطن من مصنفاتو أنٌو ينتسب إىل األشاعرةمن صرٌح القرايف يف أكثر      
 :, كمن ذلكيف ذلك الوقت عرم الذم كاف سائدان اظتذىب األش

على مذىبنا تعٌلقو ر بالكالـ النفسي إال ؿتن, كلذلك تصوٌ . مل يقل .. )): ولوق -ُ
 . (ِ)((.باألزؿ..

قاؿ )):  -))اظتتكلمُت لضربتهم باصتريد لو كجدت)):(ّ)ة الشافعيبعد أف أكرد مقول ولوكق -ِ 
حترًن االشتغاؿ ىذا يدؿ على أف مذىب الشافعي   فيهم يومئذٌُت كىو متع-عية يل بعض الشاف

إمنا ىم األشعرم كأصحابو,  ناعرف ـو يفلو: ليس كذلك, فإف اظتتكلمُت الي بأصوؿ الدين. قلت
كغَته  ,بيدمرك بن ععىل, كإمنا كاف يف زماف الشافعي كوا الشافعي كال تلك الطبقة األك كمل يدر 

ن اصتريد, ع من اظتعتزلة اظتبتدعة أىل الضاللة, كلو كجدناىم ؿتن ضربناىم بالسيف فضالن 

                            
وف " السبعية "؛ كييسمٌ , الذم ترؾ مذىب االعتزاؿ ق(ِّْرقة تنسب إىل أيب اضتسن األشعرم )ت( فُ)

ىي: العلم كاإلرادة كالقدرة كاضتياة كالسمع كالبصر كالكالـ, ألهنم يثبتوف هلل تعاىل سبع صفات, ك 
يف االعتقاد. انظر: اظتلل  كيؤكلوف الباقي بإرجاعها إىل إحدل الصفات السبع, كعتم ؼتالفات أخرل

 عبد الرزتن بن صاحل احملمودكموقف ابن تيمية من األشاعرة, للدكتور (, ْٗ/ُللشهرستاين ) ,كالنحل
 (.َُِٓ/ّ, كفرؽ معاصرة, للدكتور غالب عواجي )(ْٗٔ/ِ)

 (ُْٓشرح تنقيح الفصوؿ ) (ِ)
, ق(َُٓ, أبو عبداهلل, كلد سنة )اظتطليبو ػتمد بن إدريس بن العباس بن عثماف الشافعي اعتامشي ( ىّ)

كقرأ عليو  ,, أخذ العلم عن اإلماـ مالك بن أنسصاحب اظتذىب اظتعركؼكىو أحد األئمة األربعة, 
, تويف سنة , أذف لو أف يفيت كىو ابن ستس عشرة سنةكمسلم بن خالد الزؾتي مفيت مكة, اظتوطأ حفظان 

, كأحكاـ كىو أكؿ مصٌنف يف أصوؿ الفقو"األـ" يف الفقو, ك"الرسالة" , لو مصنفات, منها: ق(َِْ)
  القرآف, كغَتىا.

(, كالنجـو ِٕ/ِ(, كطبقات الشافعية الكربل, للسبكي )ٓ/َُانظر: سَت أعالـ النبالء, للذىيب )
 (.ُٕٔ/ِ) ليوسف بن تغرم بردمالزاىرة, 
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الناصركف لدين اهلل, كأما أصحابنا القائموف حبجة اهلل, ك  ,ألكلئك ال ألصحابنا ذـٌ  (ُ)فكالمو
 . (ِ) (( .عن األمة.. لقائموف بفرض كفايةموا؛ ألهنم افينبغي أف يعٌظموا كال يهتض

أيها  كليس كما قاؿ, ألنَّا...))قولو يف معرض االعًتاض على بعض عبارات احملصوؿ:  -ّ
 .(ّ).((.ؾتوِّز تكليف ماال يطاؽ.  األشاعرة

 .(ْ).((.....ىو مذىب رتهور أصحابنا األشعريُت))قولو عند تعليقو على تعريف األمر:  -ْ

 .(ٓ)((أشعرية أىل سنة حينئذو نكوف ك  ,..معتزلة. كظتن نكن حينئذو ...))كقاؿ أيضان:  -ٓ
يبحث عن اضتق ظتذىبو , بل  إنو مل يكن متعصبان إال  معر ذىب األشاظتعلى  وكمع كون     

 يف مسألة حترًن الشارع كاحدان على ذلك: اختياره ما خيالف مذىب األشاعرة  يدؿٌ حيث كاف, 
للمعتزلة ال  (ٔ)كاضتق يف ىذا ما نسبو))ال بعينو, قاؿ:  كاختيار أنو ال ديكن حترًن كاحد بعينو, ال

 . (ٕ) ((ما نسبو ألصحابنا

 
 
 
 

                            
 الشافعي. :أم( ُ)
 (ِْْ/ُّالذخَتة ) (ِ)
 (.ُْٗ/ُاألصوؿ ) نفائس  (ّ)
 (.ُُِّ/ّ)  اظتصدر السابق (ْ)
 (.ّٔٗ/ُ)  اظتصدر السابق (ٓ)

 اآلمدم. :أم( ٔ)
 . (ِْٕ/ُ اظتصدر السابق )( ٕ)
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  :مذىبو الفقهي
جاءت  ذاكعت, بأنو ينتسب إىل اظتذىب اظتالكي ػػػػػػ رزتو اهللػػػػللقرايف أرتع كل من ترجم      

 .يف كتب طبقات اظتالكيةكافية تررتتو 
أك "من  "ا: " منٌ قوؿ, فإنو يعلماء اظتالكية  ألحدأنو إذا أراد حكاية قوؿ كؽتا يؤكد ذلك      

 " , كغَت ذلك ؽتا يقصد بو اظتذىب اظتالكي ., أك "مذىبنا ""لنا أك, "أصحابنا
, من اظتذاىب األخرل كأكثر حتقيقان  ,مذىبو كبٌُت أنو أقرب الطرؽ للحقكقد أثٌت على      

و كمن أجلٌ  ...أما بعد: فإف الفقو عماد اضتق, كنظاـ اطتلق, ككسيلة السعادة األبدية))قاؿ: 
 . (ُ) ((إماـ دار اعتجرة النبوية : مذىب, كأقربو إىل اضتق طريقان حتقيقان 

كيسَت خلفو كمن ىو , ظتذىبو يتعصبمل جيعلو ذلك  ,مذىب مالككونو على كمع       
كلو اختيارات انفرد  للمتقُت , ػػػػػػ ينبذ التعصب كيرل أنو ليس خلقان  رزتو اهللػػػػبل كاف , أعمى

 " من أفٌ عندما تعٌرض ظتا نقلو عن "اظتدكنةكمن ذلك :  فيها عن اظتذىب ظتخالفتها الدليل ,
ة, أك كىبتك ألىلك, أهنا تطلق منو بالثالث, كال يٌ لالقائل المرأتو: أنت علٌي حراـ, أك أنت خ

فهذه األحكاـ )), قاؿ: يوافق عليهاناقش ىذه اظتسألة كمل ( ِ)تنفعو النية أنو أراد أقٌل من الثالث
 -مث قاؿ  -على قائلها كمعتقدىا  , كحراـحينئذ بال مستند, كالفتيا بغَت مستند باطلة إرتاعان 

كأعتقد أف ما ىم عليو  ,لكن أكثر األصحاب كأىل العصر ال يساعدكف على ىذا كينكركنو
من  إرتاع األئمة, كىذا الكالـ كاضح ظتن تأٌملو بعقل سليم, كحسن نظر سامل خالؼ

 .(ّ) ((تعاىلؽ اظتتقُت هلل تعصبات اظتذاىب اليت ال تليق بأخال
مسألة بيع الطعاـ قبل قبضو, قاؿ: ))فبقيت اظتسألة مشػكلة  -رزتو اهلل–ظتا ناقش ككذلك      

 .(ْ)علينا كيظهر أٌف الصواب مع الشافعي((

                            
 (ّْ/ُ) , للقرايفالذخَتة( ُ)

  (.ِٖٖ/ِ) , لإلماـ مالك بن أنس( انظر: اظتدكنةِ)
  .(ِِٓ) , للقرايفن األحكاـعاإلحكاـ يف دتييز الفتاكل  (ّ)
 (.ُّٗ/ُلفركؽ )ا( ْ)
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 الرابع: شيوخو وتالميذه. طلبالم

 :شيوخو
 : أبرزىم من, جالءعصره األعلماء كثَت من  على ػػػػػػ ػػػػ رزتو اهلل القرايفتتلمذ 

 "ابن الحاجب" ،أبو عمرو -1
(1) . 

 فقػػػػػاؿ:   "الفػػػػػركؽ"أنػػػػػوار الػػػػػربكؽ يف أنػػػػػواء ذكػػػػػر القػػػػػرايف شػػػػػيخو ابػػػػػن اضتاجػػػػػب يف كتابػػػػػو 
,  (ِ)كقد كقع ىذا البيػت)) لشػيخنا اإلمػاـ الصػدر العػامل, رتػاؿ الفضػالء, رئػيس زمانػو يف العلػـو

: رتػػػاؿ الػػػدين الشػػػيخ أيب عمػػػرك بػػػأرض الشػػػاـ, كأفػػػىت فيػػػو  أك سػػػيِّد كقتػػػو يف التحصػػػيل كالفهػػػـو
  .(ّ) (( ...س ركحو الكرديةكقدٌ  -رزتو اهلل-فيو كنوٌع  كتفنن, كأبدع

 
 
 

                            
أبو عمرك, اظتعركؼ بابن اضتاجب,  ,ىو عثماف بن عمرك بن أيب بكر بن يونس اظتالكي, رتاؿ الدين (ُ)

ىػ(, لو مؤلفات  ْٔٔاشتغل بالعلم يف صغره كبرع يف الفقو كاألصوؿ كالنحو كالقراءات, تويف سنة )
ك"الشافية" يف الصرؼ, كؼتتصره  عديدة, كمنها: منتهي السوؿ يف علمي اصتدؿ كاألصوؿ,  كؼتتصره,

 الفقهي "جامع األمهات".
شذرات الذىب ك (, ٖٔ/ِالديباج اظتذىب )ك (, ِْٖ/ّ) , البن خلكافانظر: كفيات األعياف

(ٕ/َْٓ). 
ؽ بشهر قبل ما قبل *** يف فىت علق الطال لبيت ىو: ما يقوؿ الفقيو أيده اهلل كال زاؿ عنده إحساف( اِ)

 ( .ّٔ/ُ) , للقرايفأنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽانظر: قبلو رمضاف. 
 .(ْٔ/ُ) اظتصدر السابق (ّ)
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يالشافع لُخْسر ْوش اىيا -2
(1)

.  
م الشػػخص كعلػػ ,الفػػرؽ بػػُت علػػم اصتػػنس حبثػػو" عنػػد القػػرايف يف "شػػرح تنقػػيح الفصػػوؿ هذكػػر 

ا يف إال منو, ككاف يقوؿ: م أشتعو من أحديقرره, كمل  طتيٍسرىٍكشىاىياككاف ))كاسم اصتنس, فقاؿ: 

"((.البالد اظتصرية من يعرفو..
(ِ)

 . 
,  " عند حبثو مسألة إقامة أحد اظتًتادفُت مقاـ اآلخرنفائس األصوؿ"يف  أشار إليوككذلك 

كاف فيها : إذا أبدلت لفظ "من"  طتيٍسرىٍكشىاىياكالنسخة اليت قرأهتا على مشس الدين )) فقاؿ:
  . (ّ) (( بلفظ "إف"

الُمْنِذريعبدالعظيم  الحافظ  -3
 (4)

 . 
قاؿ يل الشيخ  )) , فقاؿ :" الفركؽأنوار الربكؽ يف أنواء القرايف يف كتابو "  نص عليوكقد  

اركا زكػػي الػػػدين عبػػػدالعظيم رزتػػػو اهلل تعػػػاىل: إف الػػػذم خشػػي منػػػو مالػػػك قػػػد كقػػػع بػػػالعجم  فصػػػ

                            
عمويو بن يونس اطتيٍسرىٍكشىاىي, مشس الدين, فقيو شافعي, أصويل , عيسى بن ( ىو عبداضتميد بن ُ)

قرأ األصوؿ على اإلماـ  ,كتفنن يف علـو متعددة, منها الفلسفةيف اظتعقوالت,  متكلم, ػتقق, بارعان 
: ات, منهاصٌنفلو م ,ق(ِٓٔتويف سنة ) ,شتع اضتديث من اظتؤيد الطوسيك  ,عنو كأخذ الكالـالرازم, 

  .ؼتتصر اظتهذب للشَتازم, ؼتتصر اظتقاالت البن سينا
 (.ُْْ/ٕ(, كشذرات الذىب )ُُٔ/ٖ)انظر: طبقات الشافعية الكربل 

 (.َُٖ(, )ٗذكره يف ثالث مواضع من كتابو, انظر: ), كقد (ّّ( شرح تنقيح الفصوؿ )ِ)
(, َُٗ/ُ(, )َُٓ/ُ, كقد ذكره يف عشرة مواضع, انظر: )(َْٕ/  ِنفائس األصوؿ ) (ّ)

(ِ/َُٔ( ,)ّ/ُّْٕ( ,)ّ/ُْٕٗ( ,)ْ/ُٓٓٓ( ,)ٔ/ُِْٖ( ,)ٔ/ِِِٓ( ,)ٔ/ِِّٓ.) 
, , اإلماـ اضتافظ اظتؤرخ الكبَتاظتصرم ىو عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد اهلل اظتنذرم, أبو ػتمد (ْ)

كبقي فيها حىت تويف عاـ , ككاف ال خيرج منها إال لصالة اصتمعةالكاملية,  توىل مشيخة دار اضتديث
ق(, أخذ عنو خلق كثَت منهم: العز بن عبدالسالـ, كابن دقيق العيد , من مصنفاتو: الًتغيب ٔٓٔ)

 , كغَتىا. ات النقلةالتكملة لوفي, ؼتتصر صحيح مسلم, كالًتىيب
  .(ّٓ/ُ) كشذرات الذىب(, ِٗٓ/ٖانظر: طبقات الشافعية الكربل )
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أليػاـ فحينئػذ يظهػركف آخػر السػتة ا, كالقوانُت كشعائر رمضػاف إىل يًتكوف اظتسحرين على عادهتم
 .(ُ)((شعائر العيد

بن عبدالسالم  عزّ ال  -4
(2)

 . 
كأخذ و الزمف القرايف يف الثالثة عشرة من عمره, , ككاف(ق ّٗٔ)مصر عاـ إىل  العزٌ  قدـ     

 , كىو من أكثر العلماء الذين أخذ عنهم(ق َٔٔ)عاـ  -رزتو اهلل-حىت تويف  عنو العلم
 .(ّ), كذكر آراءىم يف كتبوهبمكتأثر القرايف 

الدين بن  حضرت يومان عند الشيخ عزٌ  لقدك )):قولو , كمن ذلككقد أثٌت عليو القرايف كثَتان      
ن, كالقياـ مبصاحل اظتسلمُت خاصة يف الدي كاف من أعياف العلماء, كأكيل اصتدٌ عبد السالـ, ك 

عن غَتىم, ال تأخذه يف اهلل  فضالن ًتث باظتلوؾ كلثبات على الكتاب كالسنة, غَت م, كاكعامة
  .(ْ)((...لومة الئم

 

 

 

                            
 . (ُُٗ/ِأنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ  )( ُ)

بن عبد  ىو عبد العزيز بن عبد السالـ بن أيب القاسم السلمي الشافعي, أبو ػتمد, اظتشهور بالعزٌ  (ِ)
القددية مٌدة, تويف سنة السالـ, كاظتلقب بسلطاف العلماء, الفقيو األصويل احملدث, توىٌل قضاء مصر 

لو مصنفات عديدة منها: قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ, اإلماـ يف بياف أدلة األحكاـ,  ق(, َٔٔ)
 شجرة اظتعارؼ, كغَتمها. 

شذرات الذىب ك (, َِٖ/ٕنجـو الزاىرة )الك (, َِٗ/ٖانظر: طبقات الشافعية الكربل )
(ٕ/ِِٓ.) 

 ( .ُّٔ/ُ(, حسن احملاضرة )ِّٔ/ُنظر: الديباج اظتذىب )( اّ)
 (ُِٓ/ْأنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ ) (ْ)
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 .(1)محمد بن إبراىيم المقدسي الحنبلي -5   
 كصوؿ ثواب القرآف.  كتابو , كشتع عليو(ِ)عند ابن فرحوفأخذ القرايف عنو كما جاء      

الك رِْكيالشريف  -6
 (ّ)

. 
كشارؾ الناس يف  ,ثالثُت علمان كحدهد مبعرفة إنو تفرٌ )): كيٍر شيخو الكى  قاؿ القرايف عن

((علومهم
(ْ)

 .(ٓ)((كاشتغل عليو الشهاب القرايف)), قاؿ ابن فرحوف: 

  

 

 

 

 

                            
ػتمد بن إبراىيم بن عبد الواحد بن شرؼ الدين اظتقدسي اضتنبلي, مشس الدين, أبو بكر كأبو ىو  (ُ)

, دٌرس يف اظتدرسة الصاضتية, كتوىل القضاء فيها, ككاف يعترب كقاضي قضاة اضتنابلةنزيل مصر, , عبد اهلل
 صوؿ ثواب القرآف.ك ق(, من مصنفاتو: اصتدؿ, ك  ٕٔٔشيخ اضتنابلة يف مصر, تويف سنة )

 .(ُٔٔ/ٕشذرات الذىب )ك (, ُِْ/ْانظر: ذيل طبقات اضتنابلة ) 
 (.ِّٔ/ُالديباج اظتذىب ) (ِ)
اظتعركؼ بالشريف الكركي, أبو عبد اهلل, , مشس الدين, بن عبد العزيز عمراف بن موسىػتمد بن ىو ( ّ)

كالشافعية بالديار  ,كاف شيخان للمالكية ,كيل قضاء الكرؾإماـ, عالمة, متفٌنن, أصويل, ؿتوم, 
 . ق(ٖٖٔ, تويف سنة )يفيت يف اظتذىبُتاظتصرية كالشامية, 

 (. َِِ/ ُالوعاة )بغية ك (, ِّٔ/ِانظر: الديباج اظتذىب )
 (.ِّٔ/ِ( انظر: الديباج اظتذىب )ْ)
 صدر السابق.اظت (ٓ)
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 :تالميذه 
 أصبح عاظتان حىت استفاد من أفذاذ العلماء , ك ٌد القرايف ػػػػ رزتو اهلل ػػػػػػ يف طلب العلمج     

, معارفو اظتتنوعةمن كيستفيدكف  ,يتوافدكف عليوا جعل طالب العلم , ؽتٌ يشار لو بالبناف غتتهدان 
 كمن أبرز تالميذه:

ابن بنت األعزّ  -1
(1)

 . 
كتعليقػػة القػػرايف علػػى اظتنتخػػب إمنػػا صػػنعها  ,كقػػرأ األصػػوؿ علػػى القػػرايف))قػػاؿ ابػػن السػػبكي: 

  .(ِ) ((ألجلو

 البـ قُّوريمحمد بن إبراىيم  -2
(3)

. 
 ,كىػػػٌذهبا ,كرتبهػػػا ,أخػػػذ عػػػن اإًلمػػػاـ القػػػرايف كغػػػَته, كاختصػػػر فركقػػػو ))قػػػاؿ ػتمػػػد ؼتلػػػوؼ: 
 .(ْ)((كحبث فيو يف مواضع منها

كبعد: فإين ظتا كقفت علػى الفػركؽ الػيت ))كجاء يف مقدمة كتابو ترتيب الفركؽ كاختصارىا: 
أزتػػػد بػػػن  ,شػػػهاب الػػػدين أيب العبػػػاس ,لشػػػيخنا األجػػػل, اإلمػػػاـ األفضػػػل, العػػػامل العلػػػم اظتشػػػارؾ

                            
 الشافعي, اظتعركؼ بابن بنت األعز, كاف عاظتان  العىالىمي( ىو عبد الرزتن بن عبد الوىاب بن خلف ُ)

, كخطابة األزىر, ككاف من أحسن القضاة سَتة, تويف كيل القضاءبالفقو كاألصوؿ كالنحو كاألدب, 
 ,طبقات الشافعيةك (, ُِٕ/ٖالشافعية الكربل ) ق(.  انظر: طبقاتٓٗٔق(, كقيل: )ٓٔٔ)سنة 

 (. ُٕٔ/ِالبن قاضي شهبة )
 (.ُِٕ/ٖنظر: طبقات الشافعية الكربل )( اِ)
, قدكة, قدـ إىل مصر كجلس هبا , عاظتان , أبو عبداهلل, كاف إمامان ورمقٌ ػتمد بن إبراىيم بن ػتمد البػى ( ىو ّ)

ىػ(, من مصنفاتو: إكماؿ اإلكماؿ على صحيح َٕٕفتويف هبا سنة ) ,مث رجع إىل مراكش ,مدة
 مسلم. 

 .(َّّ/ُشجرة النور الزكية ), ك (ّٓ/ِ) , للمٌقرمنفح الطيبك (, ُّٔ/ِانظر: الديباج اظتذىب )
 (.َّّ/ُشجرة النور الزكية )( ْ)
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 .(ُ)((الشيخ األجل اظترحـو أيب العلى إدريس القرايف...

المقدسي الِمْرد اويمحمد  أحمد بن -3
(2)

. 
  .(ّ)قرأ األصوؿ على شهاب الدين القرايف اظتالكي     

السُّْبكيالكافي بن علي  عبد -4
 (4)

. 
 .(ٓ)قرأ األصوؿ على اإلماـ القرايف

الق ْفصيعبد اهلل محمد بن  -5
 (ٔ)

 . 
كالزمو كانتفع بػو, كأجػازه اإلمػاـ القػرايف باإلمامػة كاألصػوؿ , القاىرةالتقى باإلماـ القرايف يف 

                            
 (.ُٗ/ُللبٌقورم ) ,ترتيب الفركؽ كاختصارىا( ُ)
الفقيو اضتنبلي, كاف شهاب الدين, أبو العباس,  ,اظتًٍردىاكمىو أزتد بن ػتمد بن عبد الوايل بن جبارة  (ِ)

, عرؼ بالزىد كالديانة, انتهت إليو مشيخة بيت اظتقدس, تويف , ؿتويان , أصوليان , مقرئان , فقيهان إمامان 
 َتىا. ىػ(, من مصنفاتو: شرح الشاطبية, كتفسَت القرآف, كغِٖٕبالقدس سنة )

 (.ُُٓ/ٖ( , كشذرات الذىب )َّٕ/ُالدرر الكامنة ), ك (ْٖٖ/ْانظر: ذيل طبقات اضتنابلة )

 (.ُُٓ/ٖشذرات الذىب ), ك (ْٖٖ/ْ) البن رجب اضتنبلي, انظر: ذيل طبقات اضتنابلة (ّ)
,  كالد الشيخ تقي الدين السبكي عبد الكايف بن علي بن دتاـ بن يوسف, زين الدين, أبو ػتمد,( ىو ْ)

اظتصرية, ككاف من أعياف نٌواب  الشرقية كأعماعتا كالغربية كأعماعتا, كيل قضاء ذاكران  كاف رجال صاضتان 
 ق(. ّٕٓتويف سنة ) ة,ابن دقيق العيد, كحٌدث بالقاىرة كاحملٌلة كمكة كاظتدين

 (.ُِٗ/ٖشذرات الذىب )ك (, ٖٗ/َُانظر: طبقات الشافعية الكربل )      
 (.َٗ/َُالكربل )طبقات الشافعية  (ٓ)

يف  , متفننان  أصوليان  فقيهان  ػتققان  صي, أبو عبد اهلل, كاف إمامان فٍ ( ىو ػتمد بن عبد اهلل بن راشد القى ٔ)
ىػ(, لو مصنفات, منها: الشهاب الثاقب ّٕٔ, تويف سنة )ـ, كيل قضاء قفصو باظتغرب مث عزؿالعلو 

 اظتذىب, كغَتىا.يف شرح ؼتتصر ابن اضتاجب, كالذىب يف ضبط قواعد 
 (. ِٕٗ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٖ/ِانظر: الديباج اظتذىب )      
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 . (ُ)كالفقو

 .(2)المالكي الِمْطم اطيإبراىيم بن يخلف  -6
 .(ّ)أخذ عن القرايف اظتنطق كاصتدؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 انظر: اظتصادر السابقة. (ُ)
, فاضالن  صاضتان  فقيهان  اف إمامان ك  ,أبو إسحاؽىو إبراىيم بن خيلف بن عبدالسالـ التنسي اظتطماطي,  (ِ)

 كتاب التلقُت يف الفقو اظتالكي., لو شرح كبَت على  باظتغربانتهت إليو رئاسة الفتول 
 (.ُّّ/ُ(, شجرة النور الزكية )ّٖ) للتػٍُّنبيٍكيتانظر: نيل االبتهاج,      
 (.ّٗنيل االبتهاج )انظر:  (ّ)
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 . مصنفاتوالخامس:  طلبالم
صٌنف القرايف رتلة من الكتب اصتليلة كالبديعة, أفاد منها طلبة العلم يف شىت أنواع الفنوف,      

سارت مصنفاتو مسَت الشمس, كرزؽ فيها اضتظ السامي عن ))بقولو:  ابن فرحوفكصفها 
, تتنزه فيها األشتاع دكف األبصار, كجيٍت اظتعرفةاللمس, مباحثو كالرياض اظتونقة, كاضتدائق 

ا هبا من أزىار كأذتار, كم حرر مناط اإلشكاؿ كفاؽ أضرابو النظراء كاألشكاؿ, الفكر م
 .(ُ)((كتشنفت بسماعها األشتاع ,انعقد على كماعتا لساف اإلرتاعكألف كتبان مفيدة 

 مرتبة حسب الفنوف: ظتصنفاتو إليك عرضان ك      
 .في أصول الدين مصنفاتو: أوالً 

 )مطبوع( .(ِ)األسئلة الفاجرةاألجوبة الفاخرة يف الرد على   -ُ
 )مطبوع( .(ّ)شرح األربعُت لفخر الدين الرازم -ِ
 
 

                            
 (.ِّٕ/ُ( الديباج اظتذىب )ُ)
(, كما نيسب إليو يف: الديباج اظتذىب َّٔشرح تنقيح الفصوؿ ) :نسبو القرايف لنفسو يف (ِ)

فيو القرايف على  (, كالكتاب يردٌ ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك (, َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٖ/ُ)
شبهات أكردىا بعض اليهود كالنصارل طعنا يف اإلسالـ, كللكتاب طبعات متعددة, كقد حقق الباب 

دين, سامل القرين, يف رسالة ماجستَت, جامعة اإلماـ بالرياض, كلية أصوؿ الدكتور األكؿ كالثاين منو ال
ناجي سالمة, يف رسالة دكتوراه جبامعة أـ القرل, سنة  الدكتور :ىػ(, كحققو كامالن َُْْسنة )

 ىػ(.َُْْ)
 ما نيسب إليو يف: الديباج اظتذىب(, كِّٕٖ/ٔ: نفائس األصوؿ )نسبو القرايف لنفسو يف (ّ)

 .(ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك (, َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك , (ِّٕ/ُ)
من الكتب اظتشهورة يف علم الكالـ, ألَّفو الرازم لولده ػتمد, كرتبَّو يف ككتاب اإلماـ فخر الدين الرازم 

بتحقيق:  ,د طبع  مبطابع الكليات األزىرية مبصرقك  ,تتعلق بأصوؿ الدين كعلم الكالـأربعُت مسألة 
 زتادم. كقد حقق الشرح نزار ,, كاإلمػػاـ القرايف قاـ بشرحوأزتد حجازم السقا
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 )مفقود( .(ُ)نقاد يف االعتقاداأل -ّ

 صنفاتو في أصول الفقو:ثانياً: م
 )مطبوع( .(ِ)ئس األصوؿ يف شرح احملصوؿنفا -ُ
 )مفقود( .(ّ)التعليق على اظتنتخب -ِ

 

                            
, كما نيسب (ِٕٕ, كيف االستغناء يف أحكاـ االستثناء )(ِّٓ/ُّنسبو القرايف لنفسو يف الذخَتة ) (ُ)

, كيف ( باسم "االنتقاد يف االعتقاد"َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٕ/ُإليو يف: الديباج اظتذىب )
 اؿ مفقودان حسب علمي., كالكتاب ال يز "االنقاد يف االعتقاد( باسم "ٗٗ/ُىدية العارفُت )

(, كما ُْٔ/ُكالعقد اظتنظـو ) ,(ُٔنسبو القرايف لنفسو يف بعض كتبو منها: شرح تنقيح الفصوؿ ) (ِ)
ىو شرح كبَت لكتاب ك كغَتمها,  ,(ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك (, ِّٕ/ُنيسب إليو يف: الديباج اظتذىب )

على كتاب احملصوؿ, كقد رتعو القرايف من احملصوؿ لإلماـ الرازم أكثر فيو من األسئلة كاالعًتاضات 
نػزار مصطفي الباز مبكة يف تسػع  الكتاب مطبوع يف مكتبةيف أصوؿ الفقو, ك ؿتو ثالثُت مصنفان 

كقد حقق يف رسائل دكتوراه يف  ,ضكعلي ػتمد معوٌ  ,غتلدات, بتحقيق: عادؿ أزتد عبد اظتوجود
سنة  ,عياض بن نامي السلميالدكتور  :جامعة اإلماـ بالرياض كلية الشريعة, اصتز األكؿ: حققو

ىػ(, كاصتزء الثالث: َُْٕعبد الكرًن بن علي النملة سنة )الدكتور  :ىػ(, كاصتزء الثاين: حققؤَُْ)
 ىػ(.َُْٖنة )س ,عبد الرزتن بن عبد العزيز اظتطَتالدكتور  :حققو

اه: شرح اظتنتخب, كما ( كشتٌ ُّْٕ/ْنسبو القرايف لنفسو يف بعض كتبو منها: نفائس األصوؿ ) (ّ)
(, كغَتىا, ككتاب َِٕ/ُشجرة النور الزكيػػة )ك (, ِّٕ/ُنيسب إليو يف: الديباج اظتذىب )

القرايف نسبتو إىل "اظتنتخب" ؼتتصر من كتاب "احملصوؿ يف أصوؿ الفقو" لإلمػاـ الرازم, كقد أنكر 
كتاب "اظتنتخب" لضياء الدين حسُت, , كرجح   الرازم, كنقل عػػػػن شػػمس الدين اطتسركشاىي بػػأفٌ 

( أف ىناؾ كتابُت باسم "اظتنتخب" أحدمها ْٕ-ْٔ/ُالدكتور طو العلواين يف مقدمة "احملصوؿ" )
فأكملو ضياء الدين  ,مل يكملواستقل بتأليفو ضياء الدين حسُت, كاآلخر لإلماـ الرازم ابتدأ بو ك 

تعليقة القرايف على اظتنتخب إمنا صنعها أف  (ُِٕ/ٖطبقات الشافعية الكربل )كقد جاء يف . حسُت
 حسب علمي. تلميذه العالمي. كالكتاب ال يزاؿ مفقودان  ألجل
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  ػػػ رتعان كدراسةن ػػػ  (قْٖٔت ) يح الفصوؿ كشرحو" للقرايفاالستدراكات األصولية على "تنق

َٔ 

 

 )مطبوع( .(ُ)العقد اظتنظـو يف اطتصوص كالعمـو -ّ
 )مطبوع( .(ِ)تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿ -ْ
 )مطبوع( .(ّ)شرح تنقيح الفصوؿ -ٓ

 .القواعد الفقهيةو  الفقوفي  صنفاتوثالثاً: م
 )مطبوع( .(ْ)اإلحكاـ يف دتييز الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ -ُ
 )مطبوع( .(ٓ)الذخَتة -ِ

                            
شجرة النور الزكية , ك (ُُّٓ/ِاجي خليفة ), ضتسب الكتاب للقرايف يف: كشف الظنوف( ني ُ)

(, كالكتاب حٌقق فيو اإلماـ مباحث العمـو كاطتصوص, كرتبو ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك (, َِٕ/ُ)
قاـ بتحقيقو : ػتمد علوم بنصر, كنشرتو كزارة األكقاؼ كالشؤكف  كقدعلى ستسة كعشرين بابان, 
: ىػ( , بتحقيقَُِْة سنة )ىػ(, كما نشرتو اظتكتبة اظتكية مبكة اظتكرمُُْٖاإلسالمية باظتغرب سنة )

سنة , كلية الشريعة, أزتد اطتتم عبد اهلل, كقد كاف موضوع رسالتو الدكتوراه جبامعة أـ القرلالدكتور 
 ق(.َُْْ)

 (.ٕٔ, ص )سيأيت اضتديث عنو يف اظتبحث الثالث من ىذا التمهيد( ِ)
 (.ِٕ, ص )سيأيت اضتديث عنو يف اظتبحث الرابع من ىذا التمهيد (ّ)
(, كأنوار الربكؽ ُْْشرح تنقيح الفصوؿ )ك (, َُِٗ/ٗنسبو القرايف لنفسو يف: نفائس األصوؿ ) (ْ)

ىدية العارفُت ك , (ِّٕ/ُ( , كما نيسب إليو يف: الديباج اظتذىب )ُّ/ْ(, )ّ/ُيف أنواء الفركؽ )
يا من اجملتهد, بٌُت فيو الفرؽ بُت الفيتٍ  ؛(, كغَتىا, كىذا الكتاب جعلو مصنفو يف أربعُت سؤاالن ٗٗ/ُ)

كللكتاب عٌدة طبعات  ,كاضتكم من القاضي, كعلي أم كجو حتمل تصرفات اضتكاـ كاألئمة , كغَتىا
ىػ(, بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو ُّٕٖمن أفضلها طبعة مكتبة اظتطبوعات اإلسالمية حبلب عاـ )

 شيخ أبو غدة.بزيادة تعليقات كضبط كعناية ال ,ىػ(ُُْٔغدة, مث طبع مرة ثانية عاـ )
(, كما نيسب إليو ّ/ُكالفركؽ ) (,ٕٓنسبو القرايف لنفسو يف بعض كتبو منها: شرح تنقيح الفصوؿ ) (ٓ)

(, كغَتمها.  كىذا الكتاب من أجل  َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٕ/ُيف: الديباج اظتذىب )
من فقو الصحابة كمن بعدىم  ضخمان  كتب اظتالكية, كىو كتاب فقهي مقارف, كضع فيو اظتصٌنف تراثان 

الضوابط الفقهية كخترجيات الفركع عليها, كللكتاب من اجملتهدين, كاعتٌت فيو بذكر القواعد األصولية ك
 



  ػػػ رتعان كدراسةن ػػػ  (قْٖٔت ) يح الفصوؿ كشرحو" للقرايفاالستدراكات األصولية على "تنق

ُٔ 

 

 )مطبوع( .(ُ)ةاألمنية يف إدراؾ النيٌ  -ّ
 )مطبوع( .(ِ)أنواء الفركؽأنوار الربكؽ يف  -ْ
 )ؼتطوط( .(ّ)البياف يف تعليق األدياف -ٓ

                                                                               
ق(, كأعيد طبعو يف الكويت ُُّٖطبعة للجزء األكؿ بكلية الشريعة باألزىر سنة )عٌدة طبعات منها: 

للكتاب طبعة بدار الغرب  زارة األكقاؼ, كأيضان يف موسوعة حتقيق الًتاث على نفقة ك  ق(َُِْسنة )
كلو عٌدة , كفيو أجزاء ناقصة ,ػتمد حجي كآخركف الدكتور :ـ(, حتقيقُْٗٗاإلسالمي ببَتكت سنة )

 حتقيقات على أجزاء متفرقة يف رسائل جامعية من جامعات متعددة .
أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ (, ك ِِٔ/ُنسبو القرايف لنفسو يف بعض كتبو منها: نفائس األصوؿ ) (ُ)

ىدية ك ( , َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٕ/ُ(,كما نيسب إليو يف: الديباج اظتذىب )ِٓ/ُ)
كىذا الكتاب ذكر فيو القرايف ما يتعٌلق بالنية من أحكاـ كأقساـ كشركط  ,(,كغَتىاٗٗ/ُالعارفُت )

 ,الرياض, طبعة مكتبة اضترمُت منها:كللكتاب عٌدة طبعات, كحتقيقات كغَتىا, يف عشرة أبواب, 
مساعد ابن قاسم الفاحل )رسالة ماجستَت(  :بتحقيق كدراسة الباحث ,ق( َُْٖ) ,الطبعة األكىل

 ق(ػ, كغَتىا.ُُْٔق( , كطبعة دار الفتح بالشارقة سنة )َُُْجبامعة اإلماـ بالرياض سنة )
(, كما نيسب إليو يف: الديباج َِٓ/ِنسبو القرايف لنفسو يف: العقد اظتنظـو يف اطتصوص كالعمـو ) (ِ)

كغَتىا.  اظتشهور عند   (,ٗٗ/ُ( , ىدية العارفُت )ُّٔ/ُ(, حسن احملاضرة )ِّٕ/ُاظتذىب )
كشتٌيتو ))(: ْ/ُ"الفركؽ", كلو أشتاء أخرل , قاؿ القرايف يف مقدمتو للكتاب )ػكثَت من اظتعاصرين ب

لذلك" أنوار الربكؽ يف أنواًء الفركؽ" كلك أف تسٌميو كتاب" األنوار كاألنواء" أك كتاب" األنوار 
كرتعت فيو من القواعد ستسمائة كذتانية كأربعُت  كالقواعد السٌنية يف األسرار الفقهية" كٌل ذلك لك

, قاؿ ابن فرحوف ((لقلب لغَتىاقاعدة أكضحت كل قاعدة مبا يناسبها من الفركع حىت يزداد انشراح ا
, للكتاب عدة ((ككتاب القواعد الذم مل يسبق إىل مثلو كال أتى أحد بعده بشبهو ))(: ِّٕ/ُ)

ق(, كطبعة مؤسسة الرسالة ببَتكت سنة ُُْٖطبعات منها: طبعة دار الكتب العلمية, بَتكت سنة )
 ىػ( بتحقيق: األستاذ عمر حسن القٌياـ, كغَتىا.ُِْْ)

 (, كغَتىا.  ٗٗ/ُ(, كىدية العارفُت )ِّٖ/ُنيسب للقرايف يف: الديباج اظتذىب ) (ّ)
ؼتطوط ضمن غتموع باطتزانة العامة كالكتاب يبحث يف تعليق األدياف كالطالؽ, كاضتلف كاألدياف كؿتوه, 

ؾ( , يقع يف إحدل كعشرين صفحة من القطع الكبَت. انظر: اإلماـ الشهاب َُٔبالرباط حتت رقم )
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 )ؼتطوط(.(ُ)شرح التهذيب -ٔ
 )مفقود( .(ِ)شرح التفريع البن اصتالب -ٕ
 )مطبوع(.(ّ)اظتواقيت أحكاـاليواقيت يف  -ٖ

 .واألدب العربية في اللغة صنفاتورابعاً : م
 )مطبوع(.(ْ)الستغناء يف أحكاـ االستثناءا -ُ

                                                                               
لألستاذ الصغَت بن عبد السالـ الوكيلي  قرايف حلقة الوصوؿ بُت اظتشرؽ كاظتغرب يف مذىب مالك ؛ال
(ُ/ِّٗ – ِّّ.) 

شجرة النور الزكية ك (, ٗٗ/ ُىدية العارفُت )ك (, ِّٕ/ُنيسب للقرايف يف: الديباج اظتذىب )( ُ)
ق(, الذم ّْٖالرباذعي )ت(, كىذا الكتاب عبارة عن شرح ؿ"هتذيب اظتدكنة" أليب سعيد َِٕ/ُ)

" كفاية اللبيب يف   :(, باسمّٖٔىٌذب اظتدكنة, كيوجد نسخة خطية يف خزانة القركيُت حتت رقم )
ح األستاذ الوكيلي يف كتابو اإلماـ الشهاب القرايف ظتؤلف غتهوؿ, كقد رجٌ   كشف غوامض التهذيب",

 ىو شرح التهذيب. كاهلل أعلم( أنو ِّٗ/ُحلقة الوصوؿ بُت اظتشرؽ كاظتغرب يف مذىب مالك )
ىدية العارفُت ك  (,َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٕ/ُنيسب للقرايف يف: الديباج اظتذىب )( ِ)

ق(, ّٖٕ(, كىذا الكتاب عبارة عن شرح لكتاب "التفريع" أليب القاسم ابن اصتالب )تٗٗ/ُ)
كىو مفقود  كاظتعتمدة يف اظتذىب.ككتاب التفريع مليء بالتفريعات الفقهية, كمن الكتب الشهَتة 

 حسب علمي.
(, كما نيسب إليو يف: الديباج ِِٗ/ّنسبو اظتصنف إىل نفسو يف: أنواء الربكؽ يف أنوار الفركؽ )( ّ)

كىذا الكتاب يتحدث عن أزمنة العبادات, , (,كغَتىاٗٗ/ُ(, ىدية العارفُت )ِّٕ/ُاظتذىب )
طبع الكتاب كقد , قهية, كقواعد أصولية, كمسائل فلكيةكأكقات الصلوات, كما يتعلق هبا من أحكاـ ف

 (.ـَُُِىػ/ ُِّْ) جراح نايف الفضلي , نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل :بتحقيق
(, كما ُٔ(, كشرح تنقيح الفصوؿ )ُٖٔ/ّنسبو القرايف لنفسو يف:  أنواء الربكؽ يف أنوار الفركؽ  )( ْ)

ىدية العارفُت ك ( , َِٕ/ُشجرة النور الزكية )ك (, ِّٕ/ُنيسب إليو يف: الديباج اظتذىب )
لغوية  كىذا الكتاب تناكؿ فيو اظتصنف مسألة االستثناء كما يتعلق هبا من مسائل, كغَتىا (,ٗٗ/ُ)

ككاف القرايف يسَت فيو على طريقة كأصولية كفقهية, كرتع فيو آيات االستثناء يف القرآف كشرحها, 
 



  ػػػ رتعان كدراسةن ػػػ  (قْٖٔت ) يح الفصوؿ كشرحو" للقرايفاالستدراكات األصولية على "تنق

ّٔ 

 

 )مطبوع( .(ُ)اطتصائص -ِ
 )مطبوع( .(ِ)القواعد الثالثوف يف علم اللغة العربية -ّ

 .الفنون األخرىمصنفاتو في خامساً: 
 )مطبوع( .(ّ)االستبصار فيما يدرؾ باألبصار -ُ
 )مطبوع( .(ْ)االحتماالت اظترجوحة -ِ
 )مطبوع( .(ٓ)فقو األدعية اظتنجيات كاظتوبقات يف -ّ

                                                                               
ق( من َُِْكللكتاب عدة طبعات منها: طبعة اإلرشاد سنة )األصوليُت يف البحث النحوم, 

الدكتور طو ػتسن )رسالة دكتوراه( , مث طبع بدار الكتب  :حتقيق ,إصدار كزارة األكقاؼ العراقية
 ىػ( بتحقيق: ػتمد عبد القادر عطا.َُْٔالعلمية ببَتكت سنة )

(, كىذا الكتاب يتناكؿ قواعد اللغة العربية, كىو مطبوع ٓٗ/ُنيسب للقرايف يف: األعالـ للزركلي ) (ُ)
ساعد بقسم اظتاألستاذ , ناجي ػتمدك عبداصتليل , كقد حققو: الدكتوربوزارة الثقافة كاإلعالـ يف بغداد

 اللغة العربية, باصتامعة اإلسالمية. الٌلغويٌات كلٌية
( بعنواف "القواعد السنية يف أسرار العربية", ُِ/ٕ/ْنيسب إليو يف: تاريخ األدب العريب لربككلماف ) (ِ)

 يف مكتبة التوبة بالرياض, حتقيقرتع فيو القرايف ثالثُت قاعدة يف أسرار العربية, كالكتاب مطبوع 
 ىػ.ُِِْعثماف الصيٍت, سنة الدكتور 

(, كما نيسب إليو يف: الديباج اظتذىب ِّٖٗ/ٔنسبو القرايف لنفسو يف كتابو: نفائس األصوؿ )( ّ)
كغَتىا. كالكتاب يتناكؿ ما يتعلق حباسة العُت من تشريح, كما  (,ٗٗ/ُىدية العارفُت )ك (, ِّٖ/ُ)

 , كالكتاب مطبوع بعناية جالؿ اصتهاين.الرؤية , كانعكاس الصور, كغَتىايتبع ذلك من 
 اظتصادر السابقة.نيسب إليو يف:  (ْ)

لإلماـ فخر الدين  اظتذكورة يف كتاب احملصوؿ يف علم األصوؿ كىي االحتماالت العشرة اظتخلَّة بالفهم
 .ػتمد حامد ػتمد , كقد حقق الكتابالرازم

(, كما نيسب إليو يف: الديباج ُْْ/ُلنفسو يف كتابو: أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ )سبو القرايف نى  (ٓ)
  كغَتىا. (,ٗٗ/ُ(, ىدية العارفُت )ِّٕ/ُاظتذىب )
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 عليو. مكانتو العلمية، وثناء العلماء: ادسالس طلبلما

  مكانتو العلمية
كمن من أكابر علماء عصره,  مكانة عالية, كأصبح, ك رفيعةالقرايف منزلة اإلماـ تبوأ  لقد     

 .أجالء أعالـ زمانو
, كيشهد لو طالبو ميادين العلـو كالفنوف اظتتنوعةيف مصنفاتو العديدة تشهد لو بذلك      

كأخالقو, كيشهد لو من كاف عتم الفضل بتعليمو الذين حتٌلقوا حولو, كهنلوا من علمو كأدبو 
, هو لغومه كبَتفيف حبر معرفتو,  غاصواكتدريسو, ككذلك من جاء بعدىم ؽتن قرأكا كتبو, ك 

عن  نافح شجاعكىو م, ثاقبة ببعض العلـو التجريبية شاركةلو مبارع, ك  أصويله ك  ,فقيوه متبٌحرك 
 .فسادكأىل الزيغ كال أىل الكتاب أماـ أباطيل يةاإلسالم توعقيد

 ثناء العلماء عليو:       
 لقد أثٌت العلماء عليو ثناءان عاطران, كمن ذلك:     

أحد األعالـ  -اإلماـ العالمة كحيد دىره كفريد عصره )) :(ُ)عنو ابن فرحوفقاؿ      
كجد يف طلب العلـو  -رزتو اهلل تعاىل-اظتشهورين انتهت إليو رئاسة الفقو على مذىب مالك 

كاآلخذ بأنواع الًتصيع  ,كالبحر الالفظ اظتفوه اظتنطيق ,فبلغ الغاية القصول فهو اإلماـ اضتافظ
كفاؽ  ,فأكعىرتع  ,كأعربت عن حسن مقاصده ,دلت مصنفاتو على غزارة فوائده ,كالتطبيق

                                                                               
كالكتاب يف فقو األدعية كما جيوز كما حيـر منها, كقد طبع بتحقيق أزتد رجب أبو سامل, دار الضياء 

 للنشر كالتوزيع. 

توىل القضاء باظتدينة كتويف فيها سنة , علي بن ػتمد, ابن فرحوف, برىاف الدين اليعمرمإبراىيم بن ىو  (ُ)
الديباج اظتذىب يف معرفة أعياف علماء اظتذىب, تبصرة اضتكاـ يف أصوؿ , من مؤلفاتو: ىػ(ٕٗٗ)

 األقضية كمناىج األحكاـ. 
 (.ِْٕ/ٗ(, شذرات الذىب )ْٗ/ُالدرر الكامنة )انظر تررتتو يف: 
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 ,كلو معرفة بالتفسَت ,كالعلـو العقلية ,كاف إمامان بارعان يف الفقو كاألصوؿ, أضرابو جنسان كنوعان 
 .(ُ)((كخترج بو رتع من الفضالء

 . (ّ)))الشيخ اإلماـ األكحد(( :(ِ)قاؿ الطويفك      
 .(ٓ)اظتنطق كالعقليات بأسرىا(( فيو: ))أستاذ زمانو يف (ْ)السبكي تاج الدينكقاؿ      

 انتهت إليو رياسة اظتالكية يف عصره,  ,أحد األعالـ)) :(ٔ)كقاؿ السيوطي     

                            
 .(ِّٔ/ُالديباج اظتذىب ) (ُ)
ىو سليماف بن عبد القوم بن عبد الكرًن, أبو الربيع, ؾتم الدين الطويف البغدادم , الفقيو اضتنبلي  (ِ)

عتقاد عن السنة, تويف سنة األصويل اظتتفنن, كمع جاللة علمو إال إنو كاف شيعيان منحرفان يف اال
"ؼتتصر ركضة الناظر" ك "معراج الوصوؿ إىل , لو مصنفات عديدة, منها: يف أصوؿ الفقو ق(ُٕٔ)

علم األصوؿ" , كلو "بغية السائل يف أمهات اظتسائل" يف أصوؿ الدين, كاالكسَت يف قواعد التفسَت, 
 (.ِٕ/ٖ(, كشذرات الذىب )َْْ/ْكشرح مقامات اضتريرم. انظر تررتتو يف: ذيل طبقات اضتنابلة )

 (.َُْ/ُرح ؼتتصر الركضة )( شّ)
عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي, أبو نصر تاج الدين, تتلمذ على أبيو تقي ىو  (ْ)

كاألدب كغَت  , اشتغل بالتاريخ كاألصوؿ كالفقوالدين السبكي, كقرأ على اضتافظ اظتزم, كالـز الذىيب
ربل, ق(, لو مصنفات عديدة, منها: طبقات الشافعية الكُٕٕذلك, كمهر كىو شاب, تويف سنة )

 رفع اضتاجب عن ؼتتصر ابن اضتاجب, األشباه كالنظائر, كرتع اصتوامع, كغَتىا. 
(,  كشذرات ِِّ/ِ(, كالدرر الكامنة, البن حجر )ِٖ/ُانظر تررتتو يف: سَت أعالـ النبالء )

 (.ٔٔ/ُالذىب )
 (.ِٖ/ّفع اضتاجب عن ؼتتصر ابن اضتاجب )( ر ٓ)

جالؿ الدين السيوطي, أبو الفضل, الشافعي, اإلماـ الكبَت,  ىو عبد الرزتن بن أيب بكر بن ػتمد, (ٔ)
ق(, بلغت مؤلفاتو ؿتو ستمائة مؤلف ُُٗاجملتهد, فقيو أصويل ؿتوم متكلم مفسر, تويف سنة )

كمنها: الدر اظتنثور, اإلتقاف يف علـو القرآف, األشباه كالنظائر, حسن احملاضرة, كاإلتقاف يف علـو 
 ظم رتع اصتوامع, كغَتىا.القرآف, الكوكب الساطع ن

( , كشذرات الذىب ِِٕ/ُغزم )انظر تررتتو يف: الكواكب السائرة, لنجم الدين ػتمد ال
 (.ِّٖ/ُ(, كالبدر الطالع, للشوكاين )ْٕ/َُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ػػػ رتعان كدراسةن ػػػ  (قْٖٔت ) يح الفصوؿ كشرحو" للقرايفاالستدراكات األصولية على "تنق

ٔٔ 

 

 .(ُ)((كبرع يف الفقو كأصولو كالعلـو العقلية
أرتع اظتالكية كالشافعية على أف أفضل )): قولو قاؿ القاضي تقي الدين بن شكركنقل عن      

 .(ِ)((عصرنا بالديار اظتصرية ثالثة: القرايف, كناصر الدين بن اظتنَت كابن دقيق العيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 .(ُّٔ/  ُحسن احملاضرة ) (ُ)
 صدر السابق.( اظتِ)
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الفصول في اختصار التعريف بكتاب "تنقيح  :لثالثا مبحثال
 :، وفيو ثالثة مطالبالمحصول"

 .عنوان الكتاب: 
 .نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
 .: التعريف بالكتاب إجماالً المطلب الثالث
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 .عنوان الكتاب: األول طلبالم
تنقيح كشتٌيتو:  )) :على الكتاب يف مقدمتواظتصٌنف جاءت تسمية الكتاب صراحة بقوؿ      

 . (ُ)((الفصول في علم األصول
كىذا )): يف شرحو على الكتابكردت تسمية أخرل للكتاب بتصريح القرايف نفسو قد ك 

 . (ِ)((..."تنقيح الفصول في اختصار المحصول"  بػ ىآخر شرح الكتاب اظتسمٌ 
ىناؾ أف , فهل يقاؿ على كتابو ؼتتلفُتقد أكرد اشتُت  -رزتو اهلل-كهبذا يظهر أف القرايف

بعد أف شتٌاه , فيكوف اظتصنف استدرؾ يف شرحو على اظتنت عنواف الكتاب فتعارض بُت االشتُت
تنقيح الفصول في "إىل:  مسٌماه َتغيت رأل أف األكىل" تنقيح الفصول في علم األصولبػ" 

أك نقوؿ ليس ىناؾ ح األخَت, , كال شك أف اظتتأخر ناسخ للمتقدـ فَتجٌ "المحصولاختصار 
صدقاف , كاظتصٌنف قصد إيراد االشتُت للكتاب كأهنما يصواب ككالمهاتعارض بُت االشتُت 

 .عليو
"اصتمع أكىل من  لقاعدة: إعماالن صٌحة االشتُت للكتاب  -كاهلل أعلم-كالذم يًتجح يل     

 الًتجيح" كقد أمكن اصتمع.
صنيع القرايف يوحي بذلك فقد شٌتى كتابو "أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ" بأكثر من  كأيضان      
األنوار  كلك أف تسمِّيو كتاب ,كشتٌيتو لذلك: أنوار الربكؽ يف أنواًء الفركؽ)) : يف قولو, اسم

 . (ّ)((كلُّ ذلك لك  ,السٌنية يف األسرار الفقهيةأك كتاب األنوار كالقواعد  ,كاألنواء
" عند شرحو قوؿ اظتصٌنف كتابو "رفع النقابيف   الشوشاكمكإىل ىذا الرأم ذىب اإلماـ      

و اظتؤلف ىاىنا على اسم كتابو نبٌ )), قاؿ: ((يتو بتنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿكشتٌ )) :يف اظتنت
 .(ْ)((اشتاففلو إذا فصوؿ يف اختصار احملصوؿ, ىذا, كشتٌاه يف الشرح: تنقيح ال

                            
 (. ٓٓ/ُانظر: الذخَتة ) (ُ)
 (.ْٗٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ِ)
 (. ْ/ُأنوار الربكؽ يف أنواًء الفركؽ ) (ّ)
 (.ّٗ/ُ) , للشوشاكمرفع النقاب (ْ)
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 .المؤلفنسبة الكتاب إلى : الثاني طلبالم
فقد نٌص على ذلك يف بعض ,  -رزتو اهلل–يف نسبة الكتاب إىل اإلماـ القرايف  شكٌ ال     

 .(ِ)اظتنظـو يف اطتصوص كالعمـوالعقد ك  ,(ُ)كمنها: نفائس األصوؿ مصنفاتو,
حسن ك  ,(ٓ)اظتنهل الصايفك ,(ْ)الديباج اظتذىبك , (ّ)الوايف بالوفياتإليو يف:  سبكما ني      

  .(ٗ)ىديٌة العارفُتك ,(ٖ)شجرة النور الزكيةك  ,(ٕ)كشف الظنوفك  ,(ٔ)احملاضرة
مع  ,طالب العلم يتداكلونو بينهم, كالعلماء يتعاقبوف على شرحو كالتعليق عليوكما زاؿ      

 .ال مرية فيو قطعيان  جيعل ذلك أمران ؽتا ؛ اظتصٌنف إىل يومنا ىذامنذ عصر نسبتو للقرايف 

 .المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجماالً 
"الــذخيرة " كجعلػػو تقدمػػة لكتابػػو تنقــيح الفصــولكتابػػو "   -رزتػػو اهلل–القػػرايف اإلمػػاـ ألٌػػف      

, كحاجػػة الفقيػػو إىل األصػػوؿ مبػػا ال يسػػتغٌت أنػػو ال ديكػػن بنػػاء فقػػو بػػدكف قواعػػد ليبػػٌُت  "فــي الفقــو
         عنو. 

ظتقدمة الثانيػة: فيمػا يتعػٌُت أف يكػوف )): (َُ)قٌدـ بُت يديو مقٌدمتُتبعد أف  قاؿ يف الذخَتة
ػػرَّج الفػػركع  علػػى خػػاطر الفقيػػو مػػن أصػػوؿ الفقػػو, كقواعػػد الشػػرع, كاصػػطالحات العلمػػاء, حػػىت ختي

                            
 (.ّّّ/ُنفائس األصوؿ )انظر: ( ُ)
 (.ٗٔ/ِالعقد اظتنظـو يف اطتصوص كالعمـو )انظر:  (ِ)
 (.ِّّ/ٔالوايف بالوفيات )انظر:  (ّ)
 (.ِّٕ/ُالديباج اظتذىب )انظر:  (ْ)
 (.ِّْ/ُاظتنهل الصايف )انظر:  (ٓ)
 (.ُّٔ/ُحسن احملاضرة )انظر:  (ٔ)
 (.ْٗٗ/ُكشف الظنوف )انظر:   (ٕ)
 (.َِٕ/ُشجرة النور الزكية )انظر:  (ٖ)
 (.ٗٗ/ُىديٌة العارفُت )انظر:  (ٗ)

 اظتقدمة األكىل: يف بياف فضيلة العلم كآدابو, كاظتقدمة الثانية: يف قواعد الفقو كأصولو. (َُ)
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 . (ُ)((ج على القواعد فليس بشيءمل خيرٌ على القواعد كاألصوؿ, فإف كل فقو 
 .يف األصوؿ -رزتو اهلل-عٌت ببياف مذىب اإلماـ مالك يي كبٌُت أف كتابو "تنقيح الفصوؿ" 

يف أصػوؿ الفقػو؛ ليظهػر علػو شػرفو  -رزتو اهلل  -مذىب مالك  كبٌينت))قاؿ يف الذخَتة: 
قتػػو ألصػػلو, أك ؼتالفتػػو لػػو يف اختيػاره يف األصػػوؿ, كمػػا ظهػػر يف الفػػركع, كيطٌلػػع الفقيػػو علػػى مواف

 . (ِ) (( ...أرجح منو  ظتعارض
وؿ؛ لينتفػػػػػع بػػػػػذلك اظتالكيٌػػػػػة يف األصػػػػػ كبٌينػػػػػت مػػػػػذىب مالػػػػػك)) كقػػػػػاؿ يف مقدمػػػػػة اظتػػػػػنت:

  .(ّ)((كغَتىم عمومان , خصوصان 
: علػػػى كتابػػػو التنقػػػيح  ح هبػػػا يف مقدمتػػػوكتابػػػو مػػػن عػػػٌدة مصػػػادر صػػػرٌ القػػػرايف   كقػػػد اسػػػتمدٌ 

للقاضػػػي عبػػػد الوىػػػاب, كىػػػػو يف  (ْ)"اإلفـــادةت يف ىػػػذه اظتقدمػػػة علػػػى أخػػػذ رتلػػػػة "كاعتمػػػد))
يف  (ٔ)"تعليقـوللباجي, ككػالـ ابػن القصػار يف أكؿ " (ٓ)"اإلشارةغتلدين يف أصوؿ الفقو, كرتلة "

  (ٕ)"المحصولاطتالؼ, ككتاب "

                            
 (.ٓٓ/ُلذخَتة )( اُ)
 .(ّٗ/ُ)الذخَتة  (ِ)
 (.ّشرح تنقيح الفصوؿ )( ّ)
تاب اإلفادة يف أصوؿ الفقو, أليب ػتمد القاضي عبدالوىاب بن علي بن نصر البغدادم ( كْ)

 .ق(ِِْ)ت
تاب اإلشارة يف معرفة األصوؿ كالوجازة يف معٌت الدليل, أليب سليماف بن خلف الباجي األندلسي ( كٓ)

طبعة دار البشائر اإلسالمية ببَتكت, حتقيق: ػتمد  كمن ذلك,ق(. كللكتاب عٌدة طبعات, ْْٕ)ت
 فركوس.

ق( , كقد طبع ّٕٗار اظتالكي )تتاب "اظتقدمة يف األصوؿ" أليب اضتسن علي بن عمر بن القصٌ ( كٔ)
الكتاب يف دار الغرب اإلسالمي ببَتكت, حتقيق: ػتمد اضتسُت السليماين, كلو طبعة أخرل بدار 

. كتورالد اظتعلمة بالرياض, حتقيق:   مصطفى ؼتدـك
 ,ق(َٔٔتاب "احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو" , لفخر الدين ػتمد بن عمر بن اضتسُت الرازم )ت( كٕ)

 طو جابر العلواين.   الدكتوركقد طبع الكتاب يف مؤسسة الرسالة ببَتكت, حتقيق: 
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 . (ُ) ((...لإلماـ فخر الدين الرازم
تلخيصػات القواعػد ك الباحػث ك بل زاد بعػض اظت, صر اظتؤلف على ىذه الكتب األربعةقتكمل ي
 و إليها.ع, كقد خٌص تلك األربعة بذكرىا لنقلو عنها يف أغلب اظتسائل ككثرة رجو (ِ)من غَتىا

مائػػة فصػػل كفصػػلُت يف يف  ,غالػػب أبػػواب األصػػوؿفيػػو القػػرايف علػػى  كىػػذا الكتػػاب قػػد أتػػى
 .(ّ) عشرين بابان 

, مث يف تعػػػػارض حيتػػػاج إليهػػػػا الفقيػػػػو حػػػػركؼكؿ يف االصػػػػطالحات, مث يف معػػػػاين األالبػػػاب 
مقتضػػػيات األلفػػػػاظ, مث يف األكامػػػػر, مث يف النػػػػواىي, مث يف العمومػػػػات, مث يف أقػػػػل اصتمػػػػع, مث يف 
االستثناء, مث يف الشركط, مث يف اظتطلق كاظتقيد, مث يف دليل اطتطػاب, مث يف اجملمػل كاظتبػُت, مث يف 

, مث يف القيػػػػاس, مث يف ربنسػػػػخ, مث يف اإلرتػػػػاع, مث يف اطتػػػػمث يف ال, فعلػػػػو عليػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ
  .كتصرفات اظتكلفُت أدلة اجملتهدينرتع التعارض كالًتجيح, مث يف االجتهاد, مث يف 

 . (ْ) كمقتضب منو "احملصوؿ "قريب من كترتيبو 
, إمنا سلك مسلك االختصػار, بو كمل يتعرض لبياف مدارؾ األصوؿمل يستطرد القرايف يف كتا

 .(ٓ)كاكتفى مبا حيتاجو الفقيو

                                                                               
عن كتاب احملصوؿ كاستفاد منو يف ترتيبو كتبويبو, كيعد اظتصدر األكؿ الذم  كقد نقل القرايف كثَتان 

" تنقيح الفصوؿ يف اختصار بػاعتمده يف تأليف كتابو" تنقيح الفصوؿ", كقد يوىم تسمية كتابو 
القرايف مل يلتـز كاضتقيقة أٌف احملصوؿ" أٌف كتاب "تنقيح الفصوؿ" ؼتتصرا لكتاب "احملصوؿ" للرازم؛ 

ا كأضاؼ من مصادر أخرل,  مث إف كتاب "احملصوؿ" أحد اظتصادر قد خرج عن احملصوؿ كثَتن ذلك ف
اظتهمة عند الشافعية, ككتاب "تنقيح الفصوؿ" من أحد اظتصادر اظتهمة عند اظتالكية , كىذا يدؿ أف 

 القرايف قصد اختصار مسائل أصوؿ الفقو, كمل يقصد اختصار كتاب احملصوؿ.
 . (ٓٓ/ُ)للقرايف الذخَتة  :( انظرُ)
 . (ٓٓ/ُ)( اظتصدر السابق ِ)
 . (ٓٓ/ُ)( انظر: الذخَتة ّ)
 . (َُْ/ُ) , للطويف( انظر: شرح ؼتتصر الركضةْ)
 (.ٓٓ/ُالذخَتة ) :انظر (ٓ)
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تنقيح الفصول في اختصار  التعريف بكتاب "شرح :رابعال مبحثال
 :، وفيو ثالثة مطالبالمحصول"

 .عنوان الكتاب: 
 .نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

 .المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجماالً 
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 .عنوان الكتاب: األول طلبالم
لشػرحو,  و مل يضػع اشتػان , لكنٌػسػابقان  تكمػا ذكػر   خاٌصػان  للمػنت اشتػان  قػرايفالاإلماـ كضع لقد      

أمػػا بعػػد: فػػإف كتػػاب " تنقػػيح الفصػػوؿ يف اختصػػار )): قػػاؿ, " فقػػطإمنػػا أطلػػق عليػػو اسػػم "شػػرح
رتاعػة   , مث رأيػتالػذخَتة يف الفقػو" علٌي ليكػوف مقدمػة أكؿ كتػاب "ه اهلل" كاف قد يسرٌ احملصوؿ

يكػوف  شـرحاً ا كثػر اظتشػتغلوف بػو رأيػت أف أضػع لػو إفراده عنها, كاشتغلوا بو, فلمٌ  كثَتة رغبوا يف
  .(ُ)((...عونان عتم على فهمو كحتصيلو

العقػػد اظتنظػػـو يف اطتصػػوص كالعمػػـو " ", يف كتابػػو "شــرحكمػػا أف القػػرايف أشػػار إىل كلمػػة "
علػػػػى الفضػػػػالء,  كردهعظػػػػيم صػػػػعب, يل ؿتػػػػو عشػػػػرين سػػػػنة أ إشػػػػكاؿ))كمل يتجاكزىػػػػا, فقػػػػاؿ: 

ه, كقػد ذكرتػو يف شػرح دجوابػان يرضػيٍت, كإىل اآلف مل أجػ كالعلماء باألصوؿ كالنحو, فلم أجد لػو
 . (ِ)((...كغَتمها,وشرح التنقيح، احملصوؿ, ككتاب التنقيح, 

 :اشتاف لشرحل؛ فكذلك يكوف ُتللمنت عنوان أفٌ  ورجيح تمتما كبناء على 
 ."شرح تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿ" -
 ."يف اختصار احملصوؿ شرح تنقيح الفصوؿ" أك  -

 

 

 

 

 

 
                            

 (.ّشرح تنقيح الفصوؿ )( ُ)
 (. ٗٔ/ِ( العقد اظتنظـو )ِ)
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 .نسبة الكتاب إلى المؤلف: الثاني طلبالم
 ,(ُ)اظتنظـو يف اطتصوص كالعمـوالعقد إليو يف:  الكتاب -رزتو اهلل–نسب اإلماـ القرايف      

حسن ك  ,(ْ)الديباج اظتذىبك , (ّ)الصايفاظتنهل ك , (ِ)الوايف بالوفياتسب إليو يف: كما ني 
 .(ٖ)ىديٌة العارفُتك  ,(ٕ)شجرة النور الزكيةك , (ٔ)كشف الظنوفك , (ٓ)احملاضرة

 .المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجماالً 
غػػدا كػػالركح للمػػنت فأصػػبحوا يشػػكلوف كحػػدة  دتيػػز شػػرح القػػرايف لكتابػػو تنقػػيح الفصػػوؿ أنػػو     

 يتفارقا.ال ديكن أف  كاحدة 
, لكػػوف الشػػارح ىػػو الػػذم ألٌػػف اظتػػنت فهػػو أدرل  ىػػذا الشػػرح أكؿ الشػػركحات كأمههػػاكيعتػػرب

و مػن فحػوؿ ظتنزلة كمكانة القرايف العلمية حيث إنٌػ , كأيضان قاصده كأعرؼ مبواضع اإلشكاؿ فيومب
 كأعالـ ىذا الفن.

اظتوسػوعي الػذخَتة كسبب كضع ىذا الشرح أف القرايف قد كضع اظتنت ليكوف مقدمػة لكتابػو 
ار كاجيػاز كغمػوض يف , مع ما يف الكتاب من اختصطالب العلم عليو كتداكلوه بينهم فلما أقبل

, احتػػػػاج القػػػػرايف إىل أف يشػػػػرحو كيفػػػػك رمػػػػوزه للمشػػػػتغلُت بػػػػو, قػػػػاؿ يف مقدمػػػػة بعػػػػض العبػػػػارات
ػػػا كثػػػر ا... ))الػػػذخَتة:  لػػػى فهمػػػو عتػػػم ع يكػػػوف عونػػػان  ظتشػػػتغلوف بػػػو رأيػػػت أف أضػػػع لػػػو شػػػرحان فلمَّ

 لػػػم إالٌ مػػػن جهػػػيت, ألين مل أنقلهػػػا عػػػن غػػػَتم, كفيهػػػا علو, كأبػػػٌُت فيػػػو مقاصػػػد ال تكػػػاد تكحتصػػػي

                            
 (.ٗٔ/ِالعقد اظتنظـو )انظر:  (ُ)
 (.ُْٕ/ٔ)الوايف بالوفيات انظر:  (ِ)
 (.ِّْ/ُاظتنهل الصايف )انظر:  (ّ)
 (.ِّٕ/ُالديباج اظتذىب ) انظر:  (ْ)
 (.ُّٔ/ُحسن احملاضرة  )انظر:  (ٓ)
 (.ْٗٗ/ُكشف الظنوف )انظر:   (ٔ)
 (.َِٕ/ُشجرة النور الزكية )انظر:  (ٕ)
 (.ٗٗ/ُىديٌة العارفُت )انظر:  (ٖ)
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  . (ُ)((...غموض,
اعتػػػػٌت الشػػػػهاب القػػػػرايف يف شػػػػرحو بػػػػذكر أقػػػػواؿ األصػػػػوليُت كمػػػػذاىبهم يف اظتسػػػػائل, كأبػػػػرز 

بعػػض مػػذىب اإلمػػاـ مالػػك كأصػػحابو بشػػكل خػػاص, كأكرد بعػػض األسػػئلة كاإلشػػكاالت علػػى 
 اظتسائل, كزاد بعض الفوائد كالقواعد اظتفيدة.

كتراجػع القػػرايف عػػن بعػػض اظتسػائل الػػيت أكردىػػا يف اظتػػنت كاعػػًتض عليهػا, ؽتػػا يػػدؿ علػػى علػػو 
 مقامو , كشتو نفسو, كزيادة تبحره كاطالعو على ما مل يكن يعلم.

, كليػػػػة لقػػػػرليف ثػػػػالث رسػػػػائل يف جامعػػػػة أـ اٌقػػػػق , كقػػػػد حي  (ِ)كللكتػػػػاب طبعػػػػات عديػػػػدة     
 .(ّ)الشريعة, قسم أصوؿ الفقو

 
 
 
 
 

                            
 (.ِرح تنقيح الفصوؿ )( شُ)
ق(, كهبامشو "حاشية التوضيح كالتصحيح ظتشكالت ُُّْالنهضة بتونس سنة )بع مبطبعة ( طِ)

 التنقيح" حملمد الطاىر بن عاشور.
كقد ق(, كدار الطباعة الفنية بالقاىرة, ُّّٗطو عبدالرؤكؼ, دار الفكر بالقاىرة سنة ) :كطبع بعناية

 اعتمدهتا يف اظتصادر.
سعيد بن صاحل بن عفيف, كناؿ بو  دكتور:ـ بتحقيقو الن أكؿ الكتاب إىل هناية الباب الثالث؛ قا( مّ)

 , درجة اظتاجستَت
حسن بن إبراىيم خلوفة,  دكتور:من بداية الباب الثالث إىل هناية الباب الثاين عشر؛ قاـ بتحقيقو الك 

ناصر  دكتور:من بداية الباب الثالث عشر إىل هناية الكتاب؛ قاـ بتحقيقو الالدكتوراه, ك كناؿ بو درجة 
 .الدكتوراهن علي الغامدم, كناؿ بو درجة ب
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"تنقيح الفصول في اختصار التعريف بشروح كتاب  :خامسال مبحثال
 :ة مطالبأربع، وفيو  التي اعتمدتها في بحثي "المحصول

 ح.التوضيح شرح التنقي التعريف بكتاب: 
 .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب التعريف بكتاب :
منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض  التعريف بكتاب :الثالث

 .التنقيح
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت   التعريف بكتاب :رابعال

 .كتاب التنقيح



  ػػػ رتعان كدراسةن ػػػ  (قْٖٔت ) يح الفصوؿ كشرحو" للقرايفاالستدراكات األصولية على "تنق

ٕٕ 

 

 ح.التوضيح شرح التنقي التعريف بكتاب: األول طلبالم
مل يلتػػػـز يف شػػػرحو كػػػل كلكنٌػػػو  يف شػػػرحو ترتيػػػب كتبويػػػب القػػػرايف (ُ)حلولػػػوالشػػػيخ تبػػػع     

ل كتنبيهػػات كزيػػادات نفيسػػة مل مسػػائل التنقػػيح , كإمنػػا قػػاـ بشػػرح مػػا حيتػػاج إليػػو, كأضػػاؼ مسػػائ
 من اظتسائل يف موضع كاحد. يدمج عددان  , كأحيانان يتعرض عتا القرايف يف شرحو

, مػع الكي كحتريرىػا كالنقػل عػن علمائهػاة للمػذىب اظتػببياف اآلراء األصػولي اعتٌت يف شرحو 
 اطتالفية.يف اظتسألة األصولية األخرل األقواؿ كاظتذاىب  استقصاء

 .هاو إىل ذترة اطتالؼ يف بعضينبمع الت, فيهاالنػزاع ػتل ر ير حتذكر صورة اظتسألة, ك ب لو عناية
 كالتعليػق علػى غالبهػا, كيفبتصػرؼ يسػَت عػن اظتصػادر الػيت اسػتفاد منهػا مػع التعقيػب ينقل 

 .حمن الشر القرايف بنصِّو ينقل عبارات بعض اظتسائل 
االسػػػتدراكات الػػػيت  عػػػدد بلػػػغكقػػػد , القػػػرايفاإلمػػػاـ علػػػى عديػػػدة ات تعقبَّػػػك  اتكا اسػػػتدر  لػػػو

)مػػن بدايػػة البػػاب العاشػػر يف اظتطلػػق كاظتقيػػد إىل هنايػػة  أكردىػػا العالمػػة حلولػػو علػػى اإلمػػاـ القػػرايف
 .ن استدراكان يكعشر  كاحدان عشر يف النسخ( الباب الرابع 

 

 

                            
ىو أزتد بن عبد الرزتن بن موسى الزليطٍت أك )اليزليطٍت( أك )اليزليتٍت( القركم, أبو العباس, اظتشهور  (ُ)

" , اإلماـ العمدة احملقق الفقيو اظتالكي األصويل, توىلى قضاء طرابلس, كتوىل مشيخة كربل "حبلولو
ق(, لو مصنفات عديدة منها: الضياء الالمع على رتع ٖٖٗاظتدارس العلمية بتونس, تويف سنة )

اصتوامع , شرح صغَت )طبع منو جزآف( , كشرح كبَت أيضان, شرح على اإلشارات للباجي, كالبياف 
التكميل يف شرح ؼتتصر خليل, التوضيح يف شرح التنقيح , كشرحو ىذا حقق يف رسالتُت جبامعة أـ ك 

ق(, حقق الدكتور بلقاسم الزبيدم, اصتزء األكؿ من الكتاب, كناؿ هبا درجة  ُِْٓالقرل سنة )
 اظتاجستَت, كحقق اصتزء الثاين: الدكتور غازم العتييب, كناؿ هبا درجة الدكتوراه. 

(, ُِٕ/ُ(, كنيل االبتهاج )َِٔ/ ِررتتو يف: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع للسخاكم )انظر ت
 (.ُْٕ/ُكاألعالـ للزركلي )
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 .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب التعريف بكتاب :الثاني طلبالم
فهػػو حبػػق  كإسػػهابان  ها بسػػطان أكسػػعبالوضػػوح كالسػػهولة , كيعػػد مػػن  (ُ)ديتػػاز شػػرح الشوشػػاكم     

 يعترب موسوعة ألصوؿ الفقو اظتالكي, حيث اعتٌت بتحرير مذىب اإلماـ مالك كأتباعو.
 كأحيانػان  كرتػالن  اتعبار فكثَتان ما ينقل عنو ,  من شرح القرايف غالبان  -رزتو اهلل-قد استفاد ل     

 يوعز إليو .
, عليهػا, كاألجوبػة عنهػايف شرحو جبمع األدلة, كأكجػو االسػتدالؿ هبػا, كاالعًتاضػات اعتٌت 
 عليها.الفقهية  اتاألمثلة كالتفريع ككاف يورد

على شوشاكم االستدراكات اليت أكردىا ال عدد بلغكقد لو استدراكات عديدة على القرايف , 
)من بداية الباب العاشر يف اظتطلق كاظتقيد إىل هناية الباب الرابع عشر يف النسخ( ستة  القرايف

 .عشر استدراكان 

 .منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح التعريف بكتاب :الثالث طلبالم
يف حاشيتو ىذه بالتعليق على بعض اظتواضع, كتلخيص لبعض  (ِ)قاـ الشيخ جعيط     

ل عن بعض  شرح القرايف, ككاف يكثر من النق ما جاء يف اختصر بعضاألبواب كالفصوؿ, ك 
 اىتم بإظهار اظتذىب اظتالكي كالنقل عن علمائو. ,كبار األصوليُت

                            
ىو حسُت بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاكم, أبو علي, مفسر, كأصويل, كفقيو مالكي, من  (ُ)

لفوائد اصتميلة على اآليات ق(, لو عٌدة مصنفات منها: اٖٗٗأعالـ بالد سوس باظتغرب, تويف سنة )
اصتليلة, األنوار السواطع شرح الدرر اللوامع )يف القراءات( , كتابو رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, 

كشرحو ىذا حقق يف رسالة ماجستَت جبامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسالمية بالرياض سنة 
كحقق القسم الثاين: الدكتور عبد  ق(, حقق الدكتور أزتد الٌسراج, القسم األكؿ من الكتاب,َُْٕ)

 الرزتن اصتربين. 
 (.ُّٔ/ُ(, ىدية العارفُت )ِْٕ/ِ(, األعالـ )ُّٔانظر تررتتو يف: نيل االبتهاج ) 

ىو ػتمد بن زتودة بن أزتد بن عثماف جعيط , أبو عبد اهلل, مفيت الديار التونسية , من فقهاء  (ِ)
ق(, لو عدة مصنفات ُّّٕاإلفادة كالعبادة, تويف سنة )اظتالكية, كانت أكقاتو معمورة بالتدريس ك 

منها: تراجم علماء تونس, تقارير على صحيح مسلم, شرح الربدة, حاشية على تنقيح القرايف , 
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شيخ االستدراكات اليت أكردىا ال عدد بلغكقد  ,لو استدراكات كتعقَّبات عديدة على القرايف 
)من بداية الباب العاشر يف اظتطلق كاظتقيد إىل هناية الباب الرابع عشر  القرايفاإلماـ على جعيط 

 .استدراكُت فقط يف النسخ(

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب  التعريف بكتاب :رابعال طلبلما       
 .التنقيح

, طن مػػن شػػرح التنقػػيحيف حاشػػيتو ىػػذه بػػالتعليق علػػى بعػػض اظتػػوا (ُ)ابػػن عاشػػورقػػاـ الشػػيخ      
يف  ل عتػا, كتوسػع كثػَتان التمثيػألة كيقػـو بتصػويرىا, ك ديٌهد للمس؛ فكاف اظتسائلاعتٌت بتحرير كلقد 

منهػػا, تعػػٌرض  باظتصػػطلحات كاختيػػار مػػا يػػراه راجحػػان كثػػَتان بعػػض اظتسػػائل كاسػػتطرد فيهػػا, اىػػتم  
 , كتعٌقػب القػرايف يف بعػض أشتػاء األعػالـ, اعتػٌت بشػكل ظػاىرللًترتة ظتػن مل تكػن تررتتػو شػهَتة

مػػذىب كنبػػو علػػى بعضػػها, لػػو عنايػػة بتحريػػر  ,كصػػٌوب بعػػض التحريفػػات ,نسػػخ كتػػاب القػػرايفب
 .كيةاظتال
االستدراكات اليت أكردىا  عدد بلغكقد  ,لو استدراكات كتعقَّبات عديدة على القرايفك     

العالمة ابن عاشور على اإلماـ القرايف )من بداية الباب العاشر يف اظتطلق كاظتقيد إىل هناية 
 .ن استدراكان يكعشر  كاحدان  الباب الرابع عشر يف النسخ(

                                                                               
ق(, كاصتزء الثاين سنة َُّْكشرحو ىذا طبع مبطبعة النهضة بتونس يف جزئُت؛ اصتزء األكؿ سنة )

 ق(. ُّْٓ)
تراجم اظتؤلفُت التونسيُت (, َُُ/ٔ(, كاألعالـ للزركلي )َِٔ/ُانظر تررتتو يف: شجرة النور الزكية )

(ِ/ّٓ.) 

ىو ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد الطاىر بن عاشور التونسي, رئيس اظتفتُت اظتالكيُت بتونس, كشيخ  (ُ)
ق(, لو ُّّٗقاىرة, تويف سنة )جامع الزيتونة, كىو من أعضاء غتمعي اللغة العربية يف دمشق كال

مصنفات عديدة, منها: تفسَته التحرير كالتنوير, مقاصد الشريعة اإلسالمية, حاشية التوضيح 
ق(, هبامش ُُّْكالتصحيح ظتشكالت كتاب التنقيح, كشرحو ىذا طبع مبطبعة النهضة بتونس سنة )

 شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ للقرايف.
 (.َّْ/ّ(, كتراجم اظتؤلفُت التونسيُت )ُْٕ/ٔاألعالـ للزركلي )انظر تررتتو يف: 
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 الفصل األول: االستدراكات األصولية الواردة في 
 "باب المطلق والمقّيد".

 وفيو أربعة مباحث:

في كل أربعين »المبحث األول: االستدراك على المصّنف جعلو حديث: 
؛ من باب تخصيص العام « السائمة الزكاةفي الغنم »وحديث: «, شاة شاة

اتّفق فيو الحكم بالمفهوم, وليسا من باب حمل المطلق على المقّيد لما 
 .والسبب

المبحث الثاني: االستدراك على المصّنف حكايتو االجماع في أّن ما 
 .اختلف سببو وحكمو ال يحمل فيو المطلق على المقّيد

ف عزوه القول بعدم حمل المبحث الثالث: االستدراك على المصنّ 
 .المطلق على المقّيد فيما اّتحد حكمو واختلف سببو ألكثر المالكّية

المبحث الرابع: االستدراك على المصّنف عزوه القول بحمل المطلق على 
 المقّيد إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب ألكثر الشافعّية.
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في كل أربعين شاة »حديث: جعلو لمبحث األول: االستدراك على المصّنف ا
 (3)تخصيص العام من باب ؛(2)« سائمة الزكاةالفي الغنم », وحديث: (1)«شاة

 الحكم فيو فق تّ الما  (4)بالمفهوم , وليسا من باب حمل المطلق على المقّيد
 , وفيو ثالثة مطالب:والسبب

 

 

 

                            
(,حديث رقم ٛٔٔ/ٕ,كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم , ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ٔ)

(ٔٗ٘ٗ). 
ىكذا يورد الفقهاء كاألصوليوف ىذا احلديث, كمل يثبت هبذا اللفظ عند احملدثُت, كقد نقل ابن  (ٕ)

أحسب أف قوؿ الفقهاء ))( عن ابن الصبلح قولو: ٖٔ٘/ٕحجر  يف التلخيص احلبَت )
من حديث , فقد جاء عند البخارم ((اختصار منهم «سائمة الغنم الزكاة»كاألصوليُت يف 

كيف صدقة الغنم: يف »أنس يف كتاب الصديق الطويل, كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم, كفيو: 
كيف سائمة الغنم: », كعند أيب داكد بلفظ: «سائمتها إذا كانت أربعُت إىل عشرين كمائة شاة

عُت كيف الغنم يف كل أرب»,  كيف ركاية أخرل: «إذا كانت أربعُت: ففيها شاة إىل عشرين كمائة
 .«شاة شاة

 (.ٜ٘ٗ/ٕ) سلتصر الركضةشرح  .اللفظ الداؿ على مجيع أجزاء ماىية مدلولو ىو العاـ (ٖ)
 ادلطلق ىو اللفظ ادلتناكؿ لواحد غَت معُت باعتبار حقيقة شاملة جلنسو, كقولو تعاىل: (ٗ)

 .[ٖاجملادلة:: ]سورة{ٺ ٺ}
بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسو,  كادلقيد: ىو ادلتناكؿ لواحد معُت أك غَت معُت موصوؼ 

 .[ٕٜالنساء: ]{  ٺ ٺ ٺ}كقولو تعاىل: 
 (.ٕٜٖ/ٖ(, شرح الكوكب ادلنَت )ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕانظر: ركضة الناظر: )
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 .المستدرك عليوبيان القول األول:  طلبالم
, (ٔ)احلكم كالسببفيو فق تّ امّثل ادلصّنف يف ادلنت ْتمل ادلطلق على ادلقّيد دلا      

: يف قولو  (ٕ)بالسـو كتقييدىا, «يف كل أربعُت شاة شاة»ديث: حإطبلؽ الغنم يف ب
 . « سائمة الزكاةاليف الغنم »

 ؛متفق احلكم كالسبب :ككقوعو يف الشرع على أربعة أقساـ)) :قاؿ يف ادلنت     

حيمل فيو ادلطلق  :..., فاألكؿ كتقييدىا يف آخر بالسـو ,كإطبلؽ الغنم يف حديث
  .(ٖ)((على اخلبلؼ يف داللة ادلفهـو ,على القيد

كذلك أف  ؛ادلثاؿ عليو إشكاؿ مثّ استدرؾ القرايف على نفسو يف الشرح بأّف ىذا     
 عاـ ال مطلق. «يف كل أربعُت شاة شاة»: حديث

كىو نعمة ادللك, كىذا ادلثاؿ  ؛سبب كجوب الزكاة كاحد))قاؿ يف شرحو للتنقيح:      
يف كّل »كىو قولو عليو الصبلة كالسبلـ:  ,(ٗ)عليو إشكاؿ من جهة أف مطلقو عمـو

                            
إذا اتفق ادلطلق كادلقّيد يف احلكم كالسبب, فقد نقل غَت كاحد من علماء األصوؿ اإلمجاع من  (ٔ)

ال نعرؼ ))أنو حيمل ادلطلق على ادلقّيد؛ إذا توفرت فيها الشركط اليت ذكركىا, يقوؿ اآلمدم: 
بُت  : أّف االتفاؽ قائم عبلء الدين البخارم ذكر, ك ((يف محل ادلطلق على ادلقيد ىهنا خبلفان 

 .كأصحاب الشافعي على محل ادلطلق على ادلقيد يف ىذه احلالة ,أصحاب أيب حنيفة
 عبد العزيز البخارمل, كشف األسرار على أصوؿ البزدكم, ك  (ٗ/ٖحكاـ لآلمدم )اإلانظر: 

(ٕ/ٕٛٚ.) 
 لسائمة: ىي اليت ترعى أكثر احلوؿ كال تعلف. ( إ)

 (.ٙٔٔ) , للجرجاينالتعريفاتك  (,ٖٓٗ/ٕ: ادلغٍت, البن قدامة )انظر
 ( .ٕٙٙشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
 ,كقد أطلق كثَت من ادلتقدمُت العاـ على ادلطلق كمل دييزكا بينهمابينهما تشابو,  ادلطلق كالعاـ (ٗ)

عندىم بُت  كلكن ادلتأخرين من األصوليُت كبعد استقرار االصطبلحات أصبح الفرؽ كاضحان 
  .العاـ كادلطلق

لفظ اجململ كادلطلق )) (:ٜٖٔ/ٚ)كيف ذلك يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف رلموع الفتاكل 
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كاف التقييد سلصصان منقصان دلقتضى اللفظ,  كاف ادلطلق عمومان  كمىت« أربعُت شاة شاة
كقد تقدـ ْتثو  ,ادلنطوؽ بادلفهـو فيو نظر, كتوقف فيو اإلماـ لضعف ادلفهـوكٗتصيص 

كٖتريره يف التخصيص, كالبحث يف ادلطلق كادلقيد إّّنا ىو موضوع بُت العلماء يف 
كالرقبة ادلنكرة, أما الكلّية للعامة الشاملة فبل,   ؛ادلطلقات اليت ىي مفهـو مشًتؾ كليّ 

د يكمل تبطل منو شيئان فلم يعارض التقي على مدلوؿ اللفظكالفرؽ أنك يف النكرة زائد 
 اللفظ السابق, ٓتبلؼ صيغة العمـو حيصل التعارض, فأحد البابُت بعيد من اآلخر, مع

كالفرؽ: كما رأيت, فهو , أف مجاعة من العلماء مل يفرقوا كساقوا اجلميع مساقة كاحدة
 .(ٔ)((موضوع حسن مل أر أحدان تعرض إليو

  .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 ؛فيو تسامح« يف كل أربعُت شاة شاة»غَت أّف ٘تثيلو ْتديث:  )) :قاؿ ابن عاشور     

كالعاـ ىو لفظ  ,ىو ماىّية الشاةفيو إذ ادلطلق  ؛ألف مورد العمـو فيو غَت مورد االطبلؽ
 . (ٕ)((كىو عدد األربعُت ,النصاب

ألف مورد حديث  ؛٘تثيل ادلصّنف للقسم األكؿ صحيح كبو يظهر أفّ )): أيضان قاؿ ك      
 اطبلؽ الغنم عن السـو ىو ذكر نصاب زكاهتا, 

 

                                                                         
 .((سواء ,كإسحاؽ ,كأيب عبيد ,كأمحد ,كالعاـ كاف يف اصطبلح األئمة كالشافعي

فهو شامل جلميع أفراده, كأما  ؛كمن أكجو الفرؽ بُت العاـ كادلطلق :أف العاـ عمومو مشويل
فهو ال يتناكؿ مجيع األفراد بل يتناكؿ  ,أك عمـو البدؿ و عمـو الصبلحيةادلطلق فيسّمى عموم

 .(ٜٕٓ/ٔانظر: إرشاد الفحوؿ, للشوكاين ) .غَت معُت كاحدان 
انظر: ادلطلق  : يف ادلطلق يتعلق العمـو بالصفات, كيف العاـ يتعلق العمـو باألفراد.كأيضان 

 (.ٕٔ٘/ٔكادلقيد للدكتور محد الصاعدم )
 ( .ٕٚٙ-ٕٙٙشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 ( .ٕٖ) , البن عاشورلتوضيح كالتصحيح( إ)
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 .(ٔ)((كمورد احلديث ادلقّيد بالسـو ىو ذكر كجوب زكاة ىذا اجلنس

 وجو االستدراك
القرايف رمحو اهلل أّكؿ األمر كاف يرل صّحة التمثيل باحلديثُت يف محل ادلطلق على      

مطلق يف  «يف كّل أربعُت شاة شاة»ادلقّيد دلا اتفق فيو احلكم كالسبب, فحديث : 
بذلك تجب ف, لئلطبلؽقّيد محديث السـو ك الغنم سواء كانت سائمة أك معلوفة, 

 ادلعلوفة.ال  ,يف الغنم السائمةالزكاة 
عبلقة من دلا جاء للشرح تبّدا لو عدـ صحة ادلثاؿ, كأّف احلديثُت ليسا ذلما  مثّ      

عاـ ال  «يف كل أربعُت شاة شاة»قولو عليو السبلـ:  , فإفّ ناحية اإلطبلؽ كالتقييد
ادلخصص مناقض دلقتضى  , فإفّ دان ال مقيّ  ان د لو سلصصكاف ادلقيّ   ان مطلق, فإذا كاف عام

العامل بادلقيد عامل  د فليس ٔتناقض دلقتضى ادلطلق , فإفّ العاـ كمناؼ لو, كأما ادلقيّ 
 العامل بالعاـ, فإفّ  العامل باخلاص غَت بادلطلق, كليس كذلك العاـ مع اخلاص, فإفّ 

معتق الرقبة ادلؤمنة معتق الرقبة ادلطلقة, كمزكي الغنم السائمة ليس ٔتزكي الغنم 
 .(ٕ)ادلعلوفة
, فادلطلق يف  صحيحأف التمثيل باحلديثُتكذىب إىل ابن عاشور  كاستدرؾ ذلك      

ىو ماىية الشاة سواء كانت معلوفة أك سائمة , كقّيدت يف احلديث احلديث األكؿ 
, فيحاآلخر ب  , فتكوف الزكاة على السائمة فقط.مل ادلطلق على ادلقّيدالسـو

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
صحة , ففي ادلنت كاف يرل فاف متبايناادلصّنف كاف لو رأي شلا سبق اتضح أفّ      

 مث جاء ,األكؿ مطلقة يف ادلعلوفة كالسائمة ديثاحلالغنم يف  , كأفّ التمثيل باحلديثُت
, فوجبت الزكاة يف الغنم السائمة فقط من باب محل خر بالسـواحلديث اآلتقييدىا يف 

                            
 (.ٖٗ) صدر السابقادل( ٔ)
 (.ٖٕٗ/ٗ)  , للشوشاكم: رفع النقابنظر( إ)
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 ادلطلق على ادلقيد.
مث ظهر للمصنف عند شرحو للمنت صحة ما عليو مجهور ادلالكية من أّف زكاة الغنم      
حلديثُت ليس يف اإلطبلؽ ألف مورد ا على اجلميع سواء معلوفة أك سائمة؛ٕتب 

 . (ٔ)ٗتصيص العمـو بادلفهـومها من باب كإّنا , كالتقييد
كمت تقييده  ,أف احلديث األكؿ مطلق مننت كأجاب ابن عاشور بصحة ما يف ادل     

 .كاة ٕتب يف السائمة دكف ادلعلوفةفتحصل أف الز  ؛ْتديث السـو
دمها, أك مها خلبلؼ يرد إىل احلديثُت ىل مها من باب محل مطلقهما على مقيّ فا عمومان ك 

 ؟(ٕ)فهـوادلمن باب ٗتصيص العاـ ب
, بل ىو رأم مجهور العلماء , كرأم ابن عاشورىو رأم القرايف يف ادلنت :فاألول     

, فهم يركف اشًتاط صفة السـو يف األنعاـ اليت أهنما من باب محل ادلطلق على ادلقّيد
 ذلك., بناء على (ٖ)ٕتب فيها الزكاة

                            
كقد اختلف ))(: ٜٕٚ/ٗكإثباتو مذىب اجلماىَت, يقوؿ شيخ اإلسبلـ يف الفتاكل الكربل ) (ٔ)

فذىب  ,)أم مسألة ٗتصيص العمـو ٔتفهـو ادلخالفة(الناس يف ىاتُت الداللتُت إذا تعارضتا 
كاحلنبلية: إىل  ,كطائفة من ادلالكية, كالشافعية ,ككثَت من ادلتكلمُت ,كأىل الظاىر ,أىل الرأم

 .ترجيح العمـو
,  ,كذىب اجلمهور من ادلالكية, كالشافعية كاحلنبلية, كطائفة من ادلتكلمُت: إىل تقدمي ادلفهـو

 .  ((كغَتمها ,كأمحد ,عن الشافعي كىو ادلنقوؿ صرحيان 
فمسألة ٗتصيص العمـو ٔتفهـو ادلخالفة كارتباطها ٔتسألة ادلطلق كادلقّيد تعترب من مسائل  (ٕ)

فإهنا ))(: ٜٕٚ/ٗالفتاكل الكربل )يف أصوؿ الفقو الغامضة, يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
أصوؿ الفقو كقد  كىي غمرة من غمرات ,ذات شعب كثَتة, كىي متصلة ٔتسألة ادلطلق كادلقيد

  ((.اشتبهت أنواعها على كثَت من الساْتُت فيو
كاحلنابلة, إال أف  ,كالشافعية ,ىو مذىب مجاىَت العلماء من احلنفية ,اشًتاط صفة السـو (ٖ)

 الشافعية شرطوه يف مجيع احلوؿ كغَتىم شرطو ألكثر احلوؿ.
, كأكجبوا الزكاة يف  ,كمالك ,أما الليث كمجهور ادلالكية, فذىبوا إىل عدـ اشًتاط صفة السـو

 ادلعلوفة كالعوامل كالنواضح من الغنم كالبقر كاإلبل.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ مجعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقرايف

ٛٙ 

 

ىو رأم القرايف يف الشرح بعد عدكلو عن القوؿ األكؿ؛ حيث يرل أف  :والثاني     
 (ٔ)فلم يقل بتخصيص مفهـو ادلخالفة, باب ٗتصيص العاـ ٔتفهـو ادلخالفةاحلديثُت من 

؛  «يف كّل أربعُت شاة شاة»: , لعمـو قولو أيضان «يف سائمة الغنم زكاة»: يف قولو 
يشًتط صفة السـو  ذلذا مل ,بدليل اخلطابألنو رأل أف العمـو أقول من أف خيصص 

 .(ٕ)كاإلبل ,كالبقر ,كأكجب بذلك الزكاة يف ادلعلوفة كالعوامل كالنواضح من الغنم
من آثار اخلبلؼ  ان يعّد أثر  ىذه ادلسألة الفرعية شلا سبق عرضو يتبُّت أف اخلبلؼ يفك      

.ادلٗتصيص العاـ ب يف مسألة  فهـو
كىذا الرأم ىو الذم , (ٗ)عدـ جواز ذلك أكثر ادلالكية عن (ٖ)كقد نقل الباجي     

 يف تنقيح الفصوؿ كىو يتكلم عن سلصصات العاـ,  حكاه القرايف أيضان 

                                                                         
البن  ,(, كالقوانُتٕٔ/ٕ) , البن رشد(, كبداية اجملتهدٕ٘ٚ/ٕانظر: حاشية ابن عابدين ) 

(, ٜٗٗ/٘للرافعي ) ,الكبَت, كالشرح (ٖ٘٘/٘للنوكم ) ,(, كاجملموع شرح ادلهذبٛٙجزم )
 (.ٖٓٗ/ٕكادلغٍت )

. انظر: بأنو: إثبات نقيض حكم ادلنطوؽ بو للمسكوت عنومفهـو ادلخالفة عّرؼ القرايف  (ٔ)
 (.ٖ٘شرح تنقيح الفصوؿ: )

تؤخذ الصدقة من الغنم ادلعلوفة كالسائمة, )) :(ٜٚ -ٜٙ/ٖكقاؿ القرايف يف الذخَتة: ) (ٕ)
 .((ككذلك اإلبل كالبقر...

ىو سليماف بن خلف بن سعد التجييب ادلالكي األندلسي, أبو الوليد الباجي, أحد األئمة ( ٖ)
لو مؤلفات كثَتة, (, قٗٚٗ)األعبلـ يف احلديث كالفقو كادلناظرة كاألصوؿ, تويف يف سنة 

ادلنتقى, كاإلشارات يف أصوؿ الفقو, كاحلدكد يف ك منها: إحكاـ الفصوؿ يف أحكاـ األصوؿ, 
 , كغَتىا. ادلنهاج كترتيب احلجاجك األصوؿ, 

(, ٛٓٗ/ ٕكفيات األعياف )ك (, ٚٔٔ/ٛ) , للقاضي عياضانظر ترمجتو يف: ترتيب ادلدارؾ
 (.ٖٚٚ/ ٔالديباج ادلذىب )ك (, ٖٙ٘/ٛٔ) , البن كثَتسَت أعبلـ النببلءك 

كمن ادلالكية من جييز ذلك, كنقلو التلمساين يف (. ٕٚٙ/ٔ) , للشنقيطينشر البنودانظر:  (ٗ)
,ٖٚ)مفتاح الوصوؿ  كىو الراجح كما قاؿ الشنقيطي يف نشر  ( عن أكثر القائلُت بادلفهـو

 (.ٕٚ٘/ٔالبنود )
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 .(ٕ)((نظر, كإف قلنا إنو حجة لكونو أضعف من ادلنطوؽ (ٔ)كيف ادلفهـو))فقاؿ: 
أمر صاحب د إذا كر )): قائبلن ما استند إليو يف الفركؽ,  بسط القرايف أدلةقد ك      

يف كل أربعُت »؛ كما جاء يف احلديث: الشرع بإخراج الزكاة من كل أربعُت شاة شاة
ن قصد , فم«نم السائمة الزكاةيف الغ»و عليو السبلـ: د بعد ذلك قول, مث كر  «شاة شاة

م, على ىذا القيد الذم ىو الغنم نالذم ىو الغيف ىذا ادلقاـ محل ادلطلق األكؿ 
و الصواب؛ فقد فات -محل ادلطلق على ادلقيد ن باب منو على أنو م اعتمادان السائمة, 

ص ادلطلق, كأخرج منو مجيع األغناـ ىنا يوجب أف ادلقيد خصّ  بسبب أف احلمل
 , بل تاركا  بُت الدليلُت ان امعفيها, فليس ج ادلعلوفة, كالعمـو يتقاضى كجوب الزكاة

, كحامبلن   عدـ التخصيص, فبل يكوفمع إمكاف  لو على التخصيص دلقتضى العمـو
دليل  ىا ىنا, كىو اجلمع بُت ان على محل ادلطلق على ادلقيد موجودالدليل الداؿ 

ن أثبت احلكم بدكف موجبو كدليلو فقد أخطأ, بل ىذا يرجع اإلطبلؽ كدليل التقييد, كم
عند العلماء أنو باطل؛  , كالصحيحأخرل, كىي ٗتصيص العمـو بذكر بعضو قاعدةإىل 

حلاصل من قيد ن قاعدة ٗتصيص العمـو بادلفهـو األف البعض ال ينايف الكل, أك م
, كفيو خبلؼالسّ   .(ٖ)((ـو

زكوا عن الغنم »أك « يف الغنم السائمة الزكاة» -عليو السبلـ  -قولو )): كقاؿ أيضان      
    :كال دليل فيو لوجهُت ,علوفةاستدؿ بو الشافعية على عدـ كجوب الزكاة يف ادل« السائمة
؛ ألف السـو أنو خرج سلرج الغالب فيكوف من ادلفهـو الذم ليس حجة إمجاعان  :األول

يغلب على الغنم يف أقطار الدنيا ال سيما يف احلجاز لعزة العلف ىنالك كاالستدالؿ ٔتا 
 .ال يستقيم ليس حجة إمجاعان 

                            
 يقصد مفهـو ادلوافقة كادلخالفة . (ٔ)
 (.ٕ٘ٔرح تنقيح الفصوؿ )( شٕ)
 (.ٜٔٔ -ٜٓٔ/ٔلفركؽ )( اٖ)
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عليو  -فهو معارض بادلنطوؽ كىو قولو  م أنو حجةلّ كإف س   ,أف ىذا مفهـو :الثاني 
 .(ٔ)((فهذا االستدالؿ باطل« يف كل أربعُت شاة شاة» -السبلـ 

و قاؿ: عن اإلماـ مالك أنّ (ٕ)ىذا الرأم يعود يف األصل إىل ما حكاه الزركشيك       
, بل يكوف العمـو مقدمان  إفّ )) كحجتو يف ذلك   .(ٖ)((دليل اخلطاب ال خيصص العمـو
  .(ٗ)((العمـو نطق, كدليل اخلطاب مفهـو من النطق, فكاف النطق أكىل)): أفّ 

 أف العمـو أقول من دليل اخلطاب,  على اإلمجاع (٘)كقد ذكر ابن رشد     
ليل ادلبٍت على كالعمـو أقول من دليل اخلطاب عند اجلميع كال سيما الد)) :يف قولو
 .(ٙ) ))رأك الظاى ,احملتمل

                            
 (.ٓٗ/ٕ) صدر السابقدل( أ)
أبو عبد اهلل الزركشي, فقيو شافعي, أصويل,  ,بدر الدين, ىو زلمد بن هبادر بن عبد اهلل ( ٕ)

كلو (, ق ٜٗٚ) ويف سنةس كأفىت, تكغَتىم, درّ  ,كالبلقيٍت ,زلدث, أخذ عن اإلسنوم
الربىاف ك تشنيف ادلسامع ّتمع اجلوامع, ك تصانيف كثَتة أشهرىا: البحر احمليط يف أصوؿ الفقو, 

 القرآف, كغَتىا. يف علـو
(, ٚٙٔ/ٖكطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )(, ٖٖٔ/٘انظر ترمجتو يف: الدرر الكامنة ) 
  (.ٕٚ٘/ٛشذرات الذىب )ك 

 (.ٖٖٛ/ٖ) , للزركشيالبحر احمليط (ٖ)
 دلصدر السابق.( اٗ)
 ,زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بن رشد, يكٌت أبا الوليد, كيلقب بابن رشد احلفيدىو ( ٖ)

لو عن جده أيب الوليد الذم دييز باجلد, فقيو مالكي, فيلسوؼ, طبيب من أىل  زان ي٘تي
ػ, كدفن بقرطبة, (ق ٜ٘٘)كمات يف سنة  ,مراكش فنفي إىل ,كاإلحلاد ,األندلس, اهتم بالزندقة

منهاج األدلة,  كشرح احلمدانية يف األصوؿ, ك لو العديد من الكتب, كمنها: بداية اجملتهد, 
ادلستصفى يف األصوؿ, كالكليات يف الطب, فصل ادلقاؿ يف ما بُت احلكمة كالشريعة كسلتصر 

 .من االتصاؿ
  .(ٖٕٔ/ٔشجرة النور الزكية ) ,(ٔٔٔتاريخ قضاة األندلس ) :ترمجتو يف رانظ 

 (.ٜٜٔ/ٔداية اجملتهد )( بٙ)
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, كاألحاديث بأف ىذا احلديث مطلق ؛ا االستدالؿعن ىذ أجاب اجلمهورقد ك      
, كالقاعدة يف ىذا أف حيمل ادلطلق على ادلقيد  .األخرل مقيدة بالسـو

لسائمة ىي كا ,كىذا ادلفهـو الذم يف التقييد بالسائمة حجة عندنا)) :(ٔ)قاؿ النوكم 
 .(ٕ)((اليت ترعى كليست معلوؼ

السائمة احًتاز من ادلعلوفة كالعوامل؛ فإنو ال زكاة كيف ذكر )): (ٖ)كقاؿ ابن قدامة     
كحكي عن مالك أف يف اإلبل النواضح كادلعلوفة الزكاة؛  ,فيها عند أكثر أىل العلم

 « .ةيف كل مخس شيا: »-عليو السبلـ  -لعمـو قولو 
قاؿ أمحد: ليس يف العوامل زكاة, كأىل ادلدينة يركف فيها الزكاة, كليس عندىم يف       

يف حديث هبز « سائمة يف كل أربعُت بنت لبوف يف كل: »كلنا قوؿ النيب  ,ذا أصلى
 على أنو ال زكاة يف غَتىا,  ده بالسائمة, فدؿّ فقيّ  ,(ٗ)بن حكيم

                            
ىو حيِت بن شرؼ بن مرم النوكم, شيخ اإلسبلـ, احلافظ زلي الدين, أبو زكريا, أستاذ  (ٔ)

ىػ(, لو عدة مصنفات, منها: شرح ٙٚٙادلتأخرين, الفقيو كاحملدث الشافعي, تويف سنة )
 صحيح مسلم, , رياض الصاحلُت, األربعُت النوكية, كاجملموع شرح ادلهذب, كغَتىا. 

(, طبقات الشافعية البن قاضي ٜٖ٘/ٛشافعية الكربل للسبكي )انظر ترمجتو يف: طبقات ال
  (.ٖٔ٘(, طبقات احلفاظ للسيوطي )ٖ٘ٔ/ٕشهبة )

 (.ٖ٘ٚ/٘اجملموع شرح ادلهذب )( ٕ)
ىو عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ادلقدسي الدمشقي احلنبلي, موفق الدين, أبو زلمد,  ( ٖ)

, كىو من  يف علم اخلبلؼ كالفرائض كاألصوؿ كالفقو كالنحو كاحلساب كاف إمامان  كالنجـو
من أشهرىا: يف الفقو , لو العديد من ادلصنفات(, قٕٓٙ)أكابر فقهاء احلنابلة, تويف سنة 

 ك غَتىا.  ,يف أصوؿ الفقو "ركضة الناظر"ك , "العمدة"ك ",ادلقنع", ك"الكايف", ك"ادلغٍت"
, البن ذيل طبقات احلنابلة, (ٛ٘ٔ/ٕ) , البن شاكر الكتيبالوفياتانظر ترمجتو يف: فوات 

 (.ٕٚ٘/ٙ) يف ملوؾ مصر كالقاىرة, البن تغرم بردم (, النجـو الزاىرةٕٔٛ/ٖ) رجب
ْيدة القشَتم البصرمىو هبز بن حكيم بن  (ٗ) , أبو عبد ادللك, ركل عن أبيو كعن معاكية بن ح 

عوف كسليماف التيمي كسفياف الثورم كمحاد بن سلمة زرارة بن أكىف, كركل عنو الزىرم كابن 
كمحاد ابن زيد كغَتىم.  اختلف فيو: قاؿ حيِت بن معُت كعلي بن ادلديٍت: ىو ثقة حيتج بو, 
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 . (ٔ)((دكحديثهم مطلق, فيحمل على ادلقيّ 
 أفّ الذم أكرده القرايف: ب عن اإلشكاؿ العلماء بعضجواب  كقد ذكر الشوشاكم     

أف العاـ يف األشخاص مطلق يف األحواؿ, فإف السـو يف الغنم حاؿ  صّنفمذىب ادل
 من باب ادلطلق كادلقيد , فيصَت إذا  العلف مطلقةك من حاالهتا, فالغنم بالنسبة إىل السـو 

 .(ٕ)ال من باب العاـ كاخلاص

 الراجح
كالذم يظهر يل أّف احلديثُت بينهما عمـو كخصوص من كجو, كبينهما اطبلؽ      

يف حل النزاع يف  (ٖ)األمُت الشنقيطيالشيخ العبلمة كقد أجاد كتقييد من كجو آخر, 

                                                                         
كقاؿ حيِت بن معُت: إسناده عن أبيو عن جده صحيح, كقاؿ أبو حامت: ال حيتج بو, كقاؿ ابن 

ف ركايتو عن أبيو عن ّنا أسقط من الصحيح, أل, كقاؿ احلاكم: ثقة, إحباف: كاف خيطئ كثَتان 
 .(قٓٗٔ)تويف سنة  ,جده شاذة ال متابع لو عليها

الرب  , االستيعاب, البن عبد(ٖٓٗ/ٕكالتعديل, البن أيب حامت )اجلرح : انظر ترمجتو يف
(, ميزاف االعتداؿ, للذىيب ٖٚٔ/ٔهتذيب األمساء كاللغات, للنوكم ) (,ٜٛٔ/ٔ)
  (.ٜ٘ٗ/ٔالبن حجر )(, اإلصابة, ٖٖ٘/ٔ)

 (.ٖٓٗ/ٕدلغٍت )( أ)
 (.ٕٗٗ/ٗنظر: رفع النقاب )ا( ٕ)
ىو زلمد األمُت بن زلمد ادلختار بن عبد القادر اجلكٍت الشنقيطي, العبلمة الفقيو األصويل ( ٖ)

ادلفسر اللغوم, دّرس باجلامعة اإلسبلمية بادلدينة النبوية حُت افتتاحها التفسَت كاألصوؿ 
لو العديد من ادلصّنفات, كمنها: أضواء البياف  (,قٖٜٖٔ)كآداب البحث كادلناظرة, تويف سنة 

 إيضاح القرآف بالقرآف, مذكرة أصوؿ الفقو على ركضة الناظر, نثر الوركد على مراقي يف
 السعود, كغَتىا. 
ترمجة ك  ,عبدالرمحن السديسللدكتور  ترمجة الشيخ زلمد االمُت الشنقيطيانظر ترمجتو يف: 

الشنقيطي جهود الشيخ زلمد األمُت ك (, ٜٙٗ/ٜالشيخ عطية سامل لو يف آخر أضواء البياف )
 (.ٜٕ/ٔللطوياف ), يف تقرير عقيدة السلف
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 , يفعلى الغنم السائمة دكف ادلعلوفة كجوب الزكاة منادلسألة كرّجح ما عليو اجلمهور 
يف حديث الغنم جاء ادلطلق يف بياف  اجلمهور: أفّ كشلا يدؿ على رجحاف أدلة )): قولو

 العدد يف كل أربعُت شاة شاة, فهو لبياف النصاب أكثر منو لبياف الوصف.
لبياف زلل الوجوب أكثر منو لبياف العدد, كمن  «يف سائمة الغنم الزكاة»كحديث:      

من كجو جهة أخرل يعترب احلديثاف مًتابطُت, كأف كبل منهما عاـ من كجو, خاص 
 عاـ يف الغنم بدكف عدد, خاص يف السائمة.« يف سائمة الغنم الزكاة»آخر, فحديث: 

عاـ يف الشياه, خاص باألربعُت. فيخصص عمـو   ,«يف كل أربعُت شاة شاة»كحديث: 
كل منهما ٓتصوص اآلخر, فيقاؿ: يف سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعُت, كيقاؿ: يف  

كل أربعُت شاة شاة إذا كانت سائمة, كهبذا تلتئم األدلة يف اإلبل كالغنم ؛ الشًتاط 
 كاهلل أعلم. .(ٔ)((السـو كٖتديد العدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 ( .ٕٚٚ/ٛضواء البياف )( أٔ)
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جماع في أّن ما اختلف سببو حكايتو اإلاالستدراك على المصّنف : نيالثاالمبحث 
 وفيو ثالثة مطالب:, وحكمو ال يحمل فيو المطلق على المقّيد

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
  ككقوعو يف الشرع على أربعة أقساـ: ..., كسلتلف احلكم كالسبب,))قاؿ القرايف:      

.. , كالثاين ال حيمل فيو .(ٔ)كإطبلؽ الرقبة يف الظهار كتقييد الشهادة بالعدالة
 . (ٕ)((إمجاعان 

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
, يعٍت إمجاع اجلمهور, كإال فقد نقل ادلؤلف يف شرح مجاعان إ  )) :قاؿ الشوشاكم     

؛ قوالف متقاببلف على ثبلثة أقواؿ (ٖ)احملصوؿ يف محل ادلطلق على ادلقيد عن التربيزم
 فبل, قاؿ: كىذا الثالث ىو الثالث: إف اٖتد السبب محل عليو كإال اإلطبلؽ, كالقوؿ

                            

{ ]سورة ڈ ڈ    }ففي قولو تعاىل: , اختبلؼ احلكم كالسبب يف ادلثاؿ الذم ذكره القرايف (ٔ)

ڈ ڈ } :كاحلكم يف آية احلكم ىو عتق الرقبة , كالسبب ىو الظهار, ,[ٖاجملادلة:

  , كالسبب ىو الطبلؽ أك الرجعة .اإلشهادىو  [ٕ{]سورة الطبلؽ:ژ
 (.ٕٙٙشرح تنقيح الفصوؿ )( ٕ)
إماـ, مناظر,  ,ىو ادلظفر بن أيب زلمد بن إمساعيل الواراين التربيزم, فقيو شافعي, أصويل (ٖ)

, تويف رمحو اهلل الناصرية س هبا بادلدرسةفقو ببغداد كأفىت كناظر, كقدـ مصر كدرّ زاىد, تمربز, 
, "مساط مسط زلصوؿ ابن اخلطيب يف أصوؿ الفقو ىػ(, من مصنفاتو: تنقيح ٕٔٙسنة )

 الفوائد" يف الفقو. 
( , حسن احملاضرة ٖٖٚ/ ٛانظر ترمجتو يف: طبقات الشافعية الكربل البن السبكي )

  (.ٓٔٗ/ٔللسيوطي )
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؛ ألنو يقتضي اخلبلؼ يف اإلمجاع الذم ذكره ادلؤلف ىا ىنا, فهذا يقتضي عدـ احلق
 .(ٔ)((مجيع األقساـ

 وجو االستدراك
اإلمجاع قائم بعدـ محل ادلطلق على ادلقّيد فيما أّف  –رمحو اهلل  –حكي القرايف      

يف قولو على ذلك بأف الرقبة ادلطلوبة يف العتق  كذكر مثاالن  ,اختلف فيو احلكم كالسبب
كما ىو مشركط يف  , فبل يشًتط تقييدىا بالعدالةمطلقة { ڈ ڈ}:تعاىل

إذ ال موجب لرد أحد الدليلُت إىل , {ڈ ڈ ژ }يف قولو تعاىل: الشهادة
 لعدـ التعارض بينهما., اآلخر
أّف اإلمجاع الذم حكاه القرايف ليس على  إىل -رمحو اهلل–الشوشاكم كذىب      

نقل عن التربيزم يف نفائس  فمجاع مجهور أىل العلم , كذكر أّف ادلصنّ إاطبلقو؛ بل ىو 
سبب, أخرل يف مسألة محل ادلطلق على ادلقّيد إذا اختلفا يف احلكم كال األصوؿ أقواالن 

 كبذلك ينتفي اإلمجاع الذم ذكره.

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
يف عدـ محل ادلطلق على ادلقيد إذا اختلفا يف  األصوليُتاإلمجاع بُت  حكى القرايف     

 . ااحلكم كالسبب , كذلك لعدـ التعارض, إذ ال ارتباط بينهم
القاضي أبو مجع من األصوليُت منهم  أيضان يف ىذا القسم كقد حكى االتفاؽ      
 ,(ٖ) (ٕ)بكر

                            
 ( . ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٗرفع النقاب )( ٔ)
 (.ٖٛٓ/ٖنظر: التقريب كاإلرشاد )ا( ٕ)
ىو زلمد بن الطيب بن زلمد البصرم ادلالكي, ادلعركؼ بالقاضي أيب بكر الباقبلين, انتهت ( ٖ)

كىو أفضل ))إليو رئاسة ادلالكية يف عصره, كىو أصويل متكلم أشعرم, قاؿ ابن تيمية: 
 ,ىػ( ٖٓٗ, تويف سنة )((ادلتكلمُت ادلنتسبُت إىل األشعرم, ليس فيهم مثلو, ال قبلو كال بعده

 لو تصانيف عديدة كمنها: "التقريب كاإلرشاد" يف األصوؿ, ك"التمهيد" يف علم الكبلـ.
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 .(ٙ)كغَتىم ,(٘)كالزركشي ,(ٗ)(ٖ)كاآلمدم ,(ٕ)(ٔ)كالرازم
لئلمجاع  رفان ما قد يكوف صا (ٚ)ادلالكية زلمد منأيب كقد ذكر الباجي عن القاضي     

 يف ىذه ادلسألة: أّف مذىب مالك يف ىذا محل ادلطلق على ادلقّيد, 
                                                                         

شذرات الذىب ك (, ٜٕٙ/ٗكفيات األعياف )ك (, ٗٗ/ٚانظر ترمجتو يف: ترتيب ادلدارؾ ) 
  (.ٖٛٔ/ٔشجرة النور الزكية )ك  ,(ٕٓ/٘)

رازم, ادلعركؼ بابن خطيب ىو زلمد بن عمر بن احلسُت التيمي, أبو عبد اهلل, فخر الدين ال (ٔ)
الرم, فقيو شافعي, أصويل, مفسر, أشعرم, فيلسوؼ, إماـ كقتو يف العلـو العقلية, تويف سنة 

"ادلعامل" يف  " كاحملصوؿ"لو تصانيف عديدة منها: "مفاتيح الغيب" يف التفسَت,  ,ق(ٙٓٙ)
 أصوؿ الفقو, "هناية العقوؿ" يف أصوؿ الدين. 

(, شذرات ٔٛ/ٛطبقات الشافعية الكربل ), (ٕٛٗ/ٗاألعياف )انظر ترمجتو يف: كفيات 
 (.ٓٗ/ٚالذىب )

 .(ٕٕٙٔ/٘نفائس األصوؿ )انظر:  (ٕ)
ىو علي بن أيب علي بن زلمد بن سامل التغليب, أبو احلسن, ادلعركؼ بسيف الدين اآلمدم, ( ٖ)

, لو مصّنفات منها: اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ, ق(ٖٔٙألصويل ادلتكلم, تويف سنة )الفقيو ا
 "أبكار األفكار" يف علم الكبلـ, كغَتىا. كلو 

شذرات ك (, ٖٙٓ/ٛطبقات الشافعية الكربل ), ك (ٖٜٕ/ٖانظر ترمجتو يف: كفيات األعياف )
  (.ٖٕ٘/ٚالذىب )

 .(ٗ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر:  (ٗ)
 .(ٜ/٘البحر احمليط )انظر:  (٘)
البحر ك (, ٕٕٙٔ/٘نفائس األصوؿ )ك (, ٗ/ٖاإلحكاـ لآلمدم ), (ٜٕٛ/ٔانظر: ادلعتمد ) (ٙ)

 .(ٜٖ٘/ٖشرح الكوكب ادلنَت )ك (, ٜ/٘احمليط )
ىو عبد الوىاب بن علي بن نصر بن أمحد التغليب, البغدادم, أبو زلمد, الفقيو ادلالكي   (ٚ)

 يف مصر, كتويف هبا سنة مث األصويل الشاعر, األديب العابد, توىل القضاء يف العراؽ
ك"ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة" يف الفقو ,  , منها: "التلقُت", لو مؤلفات عدةق(ٕٕٗ)

 ك"اإلفادة" ك "التلخيص" ك "ادلفاخر" يف األصوؿ, كغَتىا. 
  (.ٗ٘ٔ/ٔة النور الزكية )ر شجك (, ٕٕٓ/ٚانظر ترمجتو يف: ترتيب ادلدارؾ )
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رجل عظيم من أىل  : عجبت من(ٔ)أنو قاؿ ركيت عن مالك من ركايةكأخذ ذلك 
القطع, فقاؿ:  ل ذلك على آيةمح ولو: إنّ  لم إىل الكوعُت, فقيالتيمّ  العلم يقوؿ: إفّ 

 .ن آية الوضوء؟كأين ىو م
و حيتمل محلو عليو سّلم؛ ألنّ الباجي على ذلك: بأف ىذا التأكيل غَت ممثّ عّلق      

 .(ٕ)ى اللفظإّنا اخلبلؼ يف محل ادلطلق على ادلقّيد ٔتقتضجامعة, ك ة بقياس أك علّ 
ا أراد أف محل آية التيمم على كإّنّ ))ىذه احلادثة: على  تعليقان  (ٖ)اجلدّ  بن رشداكقاؿ      

كإف كاف ىو ال يرل محلها على كاحدة  ,آية الوضوء أكىل من محلها على آية السرقة
 ألمر ادلتيمم بالتيمم إىل الكوعُت ابتداء, كلو ,منهما؛ إذ لو محلها على آية السرقة

 , (ٗ)على من تيمم إىل الكوعُت ألكجب اإلعادة أبدان  ,محلها على آية الوضوء

                            
كسئل مالك عمن أفيت بأف التيمم إىل )): (ٙٗ/ٔكما يف البياف كالتحصيل: )  نص الركاية( ك ٔ)

الكفُت فتيمم كصلى, مث أخرب بعد ذلك أف التيمم إىل ادلرفقُت, ما ترل أف يصنع؟ قاؿ: أرأيت 
لو صلى منذ عشرين سنة أم شيء كنت آمره بو؟ مث قاؿ: أرل أف يعيد ما داـ يف الوقت. 

كيف قالو! من أىل العلم يقوؿ إىل ادلنكبُت, كاعجبا ن  عظيمان  قاؿ مالك: لقد مسعت رجبلن 
 ،[ٖٛ]سورة ادلائدة: { ٿ ٺ ٺ ٺ} :فقيل لو: إنو تأكؿ ىذه اآلية

 .((شلا يقولو! فقاؿ: أين ىو من آية الوضوء فيأخذ هبذا كيًتؾ ىذا؟ فيا عجبان 
 (.ٕٙٛ/ ٔإحكاـ  الفصوؿ ) :نظر( إ)
ىو زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب ادلالكي, أبو الوليد, زعيم فقهاء كقتو باألندلس كادلغرب,  (ٖ)

ق(, من ٕٓ٘قاضي اجلماعة بقرطبة, كاف بصَتا باألصوؿ كالفركع كالفرائض, تويف سنة )
 مصنفاتو: كتاب البياف كالتحصيل, ك"ادلقدمات" ألكائل كتاب ادلدكنة. 

شجرة النور ك (, ٕٓٔ/ٙشذرات الذىب ), ك (ٕٓ٘/ٜٔالنببلء )انظر ترمجتو يف: سَت أعبلـ 
 (.ٜٓٔ/ٔالزكية )

ذىب اإلماـ مالك يف مسح اليدين أنو إىل ادلرفقُت, كليس ذلك من محل مادلشهور من ( ٗ)
, (٘ٗٔ/ٔادلدكنة )انظر : ق األحاديث كاآلثار اليت ركاىا. ادلطلق على ادلقيد, إّنا من طري

 .(ٙٚ-ٗٚ/ٔ)بداية اجملتهد ك 
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 . (ٔ)((كال بآية السرقة ,فاآلية عنده على إطبلقها غَت مقيدة بآية الوضوء
د إذا مالك ال خيالف يف عدـ محل ادلطلق على ادلقيّ اإلماـ كالذم يهمنا ىنا أّف      

عن مالك ىنا من محلو آية  عبدالوىاب كما نقلو القاضي ,اختلفا يف احلكم كالسبب
و خلـر اإلمجاع يف ىذه كال مؤيد ل ,إليو لتفاتال ينبغي اال ,(ٖ)لى آية السرقةع (ٕ)التيمم

 .(ٗ)كابن رشد ٔتا يكفي ,أكردنا تعليق الباجيكقد ادلسألة, 
إمجاع العلماء يف ىذه ادلسألة من عدـ محل ادلطلق على ادلقّيد  تبعد أف بّينك      

 الختبلؼ احلكم كالسبب.
نعود إىل ما ذكره الشوشاكم من أّف القرايف يف شرحو للمحصوؿ نقل عن التربيزم      

اع الذم ذكره القرايف يف ال يصح اطبلؽ اإلمجأقواال ثبلثة يف ىذه ادلسألة, كذلذا 
 .التنقيح

ذكر االتفاؽ يف عدـ  -رمحو اهلل-كبعد الرجوع لكتاب النفائس كجدت أّف القرايف       
 محل ادلطلق على ادلقيد إذا اختلفا يف احلكم كالسبب.

أحدمها كىو أف احلكم كالسبب إما أف يتفقا, أك خيتلفا, أك خيتلف ))قاؿ القرايف:       
دكف اآلخر, فإف اختلفا معنا, فبل محل ألحدمها على اآلخر؛ كتقييد الرقبة باإلدياف, 

 فّ إ)): قولو "لربىافل وشرح"يف  (ٙ)مث نقل عن ادلازرم, (٘)((كإطبلؽ الشاة يف الزكاة

                            
 (.ٚٗ-ٙٗ/ٔالبياف كالتحصيل ) (ٔ)
 [.ٙ{ ]سورة ادلائدة: ڇ ڇ ڇ چ}(ٕ)
 [.ٖٛ]سورة ادلائدة: { ٿ ٺ ٺ ٺ}(ٖ)
س اّٖتاد احلكم بُت األصل ؛ ألّف من شرط القياإنّو من باب القياس, المتنع أيضان  :كلو قلنا (ٗ)

 , كاحلكم ىنا سلتلف.كالفرع
 (.ٕ٘ٙٔ/٘نفائس األصوؿ )( ٘)
زلمد بن علي بن عمر التميمي ادلازرم, أبو عبد اهلل, اإلماـ الفقيو ادلالكي, بلغ درجة ىو  (ٙ)

ق(, لو مؤلفات  ٖٙ٘, تويف سنة )أديبان  رياضيان  طبيبان  حافظان  فقيهان  االجتهاد, كاف أصوليان 
عديدة, منها: شرح الربىاف للجويٍت كمساه "إيضاح احملصوؿ من برىاف األصوؿ" , كادلعلم 
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مل خيتلف العلماء يف عدـ محل ادلطلق  :أم .(ٔ)((اختلف السبب كاحلكم, مل خيتلف فيو
 على ادلقّيد.

فالذم ذكره القرايف يف شرحو للمحصوؿ موافق دلا ذكره يف كتابو تنقيح الفصوؿ      
 عدـ احلمل يف ىذا القسم. علىمن اإلمجاع 

قاؿ التربيزم: يف محل ادلطلق )): , بقولوأما ما نقلو القرايف عن التربيزم يف النفائس     
اٖتد السبب؛ فإف األسباب على ادلقيد ثبلثة مذاىب, احلق ىو الثالث كىو: احلمل إف 

ادلختلفة ال جيب أف تكوف سواء, بل الغالب اختبلفها, كأما مع اختبلؼ السبب, 
 . (ٕ)((فيتعذر العمل ٔتقتضاىا؛ للتناقض, فيقدـ التقييد؛ ألنو مدلوؿ لفظنا

ما يتعلق  قبل ىذه ادلسألة تنقيح احملصوؿذكر يف كتابو  -رمحو اهلل–فالتربيزم      
, مثّ جاء يف مبحث مستقل؛ فأكرد مسألة محل ادلطلق على ٔتباحث العمـو كاخلصوص

بدكف التقسيم الذم ذكره القرايف كغَته, كذكر أف فيها مذاىب ثبلثة مل  ان ادلقّيد عموم
 .يورد منها إال ما رآه راجحان 

خيالف إمجاع  كمل, ادلقّيد يقع إف اٖتدا يف السببمحل ادلطلق على فهو يرل أف      
 األصوليُت يف ىذه ادلسألة القائلُت بعدـ احلمل حاؿ االختبلؼ يف احلكم كالسبب. 

؛ يقتضي اخلبلؼ يف مجيع األقساـو كىذا ينفي البلـز الذم أكرده الشوشاكم بأنّ      
ترجيح محل ادلطلق على ادلقيد إف اٖتدا يف السبب, ال يلـز منو اخلبلؼ يف بقّية  فإفّ 

 ـ.األقسا

                                                                         
 ائد كتاب مسلم, كالتعليقة على ادلدكنة, كغَتىا. بفو 

 كشجرة النور الزكية(, ٕٓ٘/ٕ) , كالديباج ادلذىب(ٕ٘ٛ/ٗانظر ترمجتو يف: كفيات األعياف )
(ٔ/ٔٛٙ.) 

 (.ٕٖ٘) نظر: إيضاح احملصوؿ من برىاف األصوؿا, ك ادلصدر السابق( ٔ)
كتابو: تنقيح زلصوؿ ابن اخلطيب نظر كبلـ التربيزم يف  ا(, ك ٕٙٚٔ/٘نفائس األصوؿ ) (ٕ)

(ٕ/ٕٜٗ.) 
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كمها فيما اختلف فيهما  ؛كقد يكوف التربيزم ذكر من األقواؿ فيما حيتملو اخلبلؼ     
احلكم كاٖتد السبب أك العكس, أما ما اٖتد فيهما احلكم كالسبب أك اختلف فيهما, 

 ا.محلصوؿ االتفاؽ عليه فليست كاردة أصبلن 

 الراجح
و يف ؛ دلا علمت من تطابق أقوالالقرايفيف ىذا ادلبحث مع اإلماـ فالصواب  كعمومان      

الذم ألـز بو  , كأف اإلمجاع قائم على ما ذكر, كالبلـزكنفائس األصوؿ ,تنقيح الفصوؿ
 . ال يقتضي اخلبلؼ يف بقية األقساـ, فاخلبلؼ يف قسم الشوشاكم غَت صحيح
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حمل المطلق على عزوه القول بعدم االستدراك على المصّنف : ثالثالمبحث ال
 وفيو ثالثة مطالب: ,المقّيد فيما اّتحد حكمو واختلف سببو ألكثر المالكّية

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
كمتحد احلكم سلتلف  : ..., ككقوعو يف الشرع على أربعة أقساـ))قاؿ القرايف:      

ال حيمل فيو ادلطلق  :كالثالث...,  (ٔ)مطلق يف الظهار كالعتق مقيد يف القتل السبب,
على ادلقيد عند أكثر أصحابنا كاحلنفية خبلفان ألكثر الشافعية, ألف األصل يف اختبلؼ 

  .(ٕ)((ختبلؼ األحكاـ, فيقتضي أحدمها التقييد كاآلخر اإلطبلؽا األسباب

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
طلق على ادلقيد عند أكثر ال حيمل فيو ادل :كالثالث قولو:))قاؿ ابن عاشور:      

عن مالك رمحو اهلل ىو احلمل يف ىذا القسم   (ٖ)..., لكن الذم حكاه ادلازرمأصحابنا
 كأكثر الشافعية , كال أحسب من أصحاب مالك من خيالفو.

باشًتاط  كفركع ادلذىب شاىدة ْتمل ادلطلق على ادلقيد يف ىذا القسم؛ فقد قاؿ      
؛ كباشًتاط العدالة يف ىو إال محل على رقبة كفارة القتل, كما رقبة الظهار اإلدياف يف

                            

{ ]سورة ٺ ٺ ٺ:} كقولو تعاىل [,ٖ{ ]سورة اجملادلة: ڈ ڈ  }ففي قولو تعاىل (ٔ)
ففي الرقبة  ؛فإف احلكم يف اآليتُت كاحد كىو العتق , كأما السبب فقد اختلف .[ٕٜالنساء:

 ادلطلقة الظهار, كيف الرقبة ادلقّيدة باإلدياف ىو القتل اخلطأ.
 ( .ٕٙٙ: شرح تنقيح الفصوؿ )انظر (ٕ)
فإف مثاؿ زلل اخلبلؼ العتق ))( : ٖٕٖ) يف إيضاح احملصوؿ من برىاف األصوؿادلازرم  كنصّ  (ٖ)

كمل يشًتط كوهنا  {ڈ ڈ    }يف كفارة الظهار, فإف اهلل سبحانو كتعاىل قاؿ يف ادلظاىر: 
, غَت مقيد بنعت كال صفة, كقاؿ يف  مطلقان  مؤمنة, كال قيد ذكرىا بذلك, بل أكردىا إيرادان 

 ,, فلم يطلق الرقبة بل نعتها ككصفها, كقيدىا باإلدياف{ٺ ٺ ٺ}كفارة القتل: 
دلطلق آية الظهار إىل  فقاؿ مالك كالشافعي: البد من مراعاة اإلدياف يف الرقبة يف الظهار ردان 

 .((مقيد كفارة القتل
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ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}:احلكمُت بُت الزكجُت مع أنو مطلق يف قولو

قولو ب, كىو مقّيد على احلكمُت يف اجلزاء كالصيد , محبلن [ٖ٘]سورة النساء:{ڈ
 . (ٔ)(([ٜ٘]سورة ادلائدة:{   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ }تعاىل: 

 وجو االستدراك
عدـ محل ادلطلق على ادلقيد فيما اّٖتد القوؿ بالقرايف ألكثر ادلالكية  نسب اإلماـ     

 حكمو كاختلف سببو.
مذىب مالك كمجيع أصحابو يف ىذا القسم  أفّ ذكر ك ابن عاشور كاستدرؾ ذلك      

 ىو محل ادلطلق على ادلقّيد. 

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 على ادلقّيدمذىب مالك كمجيع أصحابو ىو محل ادلطلق  أفّ  إىلابن عاشور ذىب      

ادلالكية مل خيالفوا يف  أفّ  ؛, كالشاىد لو على ذلكفيما اّٖتد حكمو كاختلف سببو
يف األصل الذم بنوا عليو  , فينبغي كذلك أف ال خيتلفواادلسألةالتفريعات الفقهية ذلذه 

 ادلقّيد إذا اختلف السبب كاتفق احلكم. ؛ كىو محل ادلطلق على فركعهم
 كأما القرايف فإنو ينسب ألكثر ادلالكية عدـ محل ادلطلق على ادلقيد يف ىذه ادلسألة.     

كثَت من ادلالكية يوافقوف اإلماـ مالك يف   صلد أفن  افإنن  كبالنظر إىل أقواؿ األصوليُت     
عن القاضي عبد الوىاب أّف مجهور أصحابو ذىبوا إىل  الزركشيفقد نقل ىذا األصل, 

 .(ٕ)احلمل ٔتقتضى اللغة

                            
 (.ٖٙ/ٕ)التوضيح كالتصحيح دلشكبلت كتاب التنقيح ( ٔ)
 .(٘ٔ/٘البحر احمليط )انظر: ( ٕ)
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أكثر العقبلء ال حيمل أحدمها على  أفّ  (ٔ)كظاىر كبلمو))كجاء يف نثر الوركد:      
ألف محل ادلطلق على ادلقيد فيما إذا اٖتد  ؛اآلخر كأهنما سواء يف ذلك, ليس كذلك

 .(ٕ)((ككثَت من ادلالكية ,كاحلنابلة ,لشافعيةاحلكم كاختلف السبب قاؿ بو جل ا
, فقد نقل غَت كاحد من هم على خبلؼ مالك يف ىذه ادلسألةكأما األكثر ف     

 بعدـ محل ادلطلق على ادلقّيد يف ىذه احلالة. :األصوليُت أف األكثر من ادلالكية يقولوف
أف يقيد الرقبة يف القتل  :فإف تعلقا بسببُت سلتلفُت ضلو)): ففي اإلشارات للباجي     

فإنو ال حيمل ادلطلق على ادلقيد عند أكثر أصحابنا إال  ,باإلدياف كيطلقها يف الظهار
 .(ٖ)((بدليل يقتضي ذلك

كالشوكاين عن القاضي عبد الوىاب أّف أكثر ادلالكية ذىبوا إىل  ,الزركشيكقد نقل       
 .(ٗ)عدـ احلمل

 ادلطلق إىل ادلقيد يف ىذا القسم: فذىب أبو حنيفة,كاختلف يف رد )):كقاؿ حلولو     
 .(٘)((؛ إىل أنّو ال حيمل ادلطلق على ادلقيدكأكثر ادلالكية, كاختاره الباجي

 الراجح
أكثر ادلالكية يركف عدـ  أفّ  -رمحو اهلل-ما عليو القرايف لدم يًتجح  كشّلا سبق فإنّو     

 محل ادلطلق على ادلقيد يف ىذا القسم.

                            
منظومة "مراقي الّسعود دلبتغي الرقي كالصعود" كىو سيدم عبداهلل بن احلاج   يقصد كاضع (ٔ)

كحيثما اٖتد كاحد فبل حيملو عليو ))كىو قولو:  ,ق( ٖٕٓٔ)ادلتوىف سنة العلوم الشنقيطي 
 ((.جل العقبلء

 .(ٖٕٚ-ٕٕٚنثر الوركد ) (ٕ)
 (.ٙٙللباجي ) ,اإلشارة (ٖ)
 (.ٚ/ٕكإرشاد الفحوؿ ) (,ٛٔ/٘البحر احمليط )( ٗ)
 .(ٖٕٛ-ٖٕٚالتوضيح يف شرح التنقيح )( ٘)
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, كباشًتاط العدالة يف ن اشًتاط اإلدياف يف رقبة الظهارمأما ما ذكره ابن عاشور ك      
 -رمحو اهلل-كقد قاؿ هبا مالك  ,فهذه الفركع صحيحة, احلكمُت بُت الزكجُت

 كأصحابو.
ؿ , قاكف أف مالك خّرجها على ىذا األصلير  ؛فالقائلوف ْتمل ادلطلق على ادلقيد     

ىو ىل حيمل ادلطلق على ادلقيد يف األشياء اليت تتفق يف  كسبب اختبلفهم)) :ابن رشد
األحكاـ كٗتتلف يف األسباب, كحكم حاؿ ىذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن 

على اشًتاط  قاؿ: حيمل ادلطلق على ادلقيد يف ذلك قاؿ باشًتاط اإلدياف يف ذلك, محبلن 
, كمن  [ٕٜنساء:{ ]سورة الٺ ٺ ٺ} ذلك يف كفارة الظهار يف قولو تعاىل: 

 .(ٔ)((قاؿ: ال حيمل كجب عنده أف يبقى موجب اللفظ على إطبلقو
مالك مل ينب قولو بناء اإلماـ ؛ كىو أف قائلوف بعدـ احلمل فلهم مسلك آخركأما ال     

 على محل ادلطلق على ادلقيد, كإّنا بناىا من طرؽ أخرل.
 ألصحابنا يف اشًتاط اإلدياف يف رقبة الظهار طريقاف: ))قاؿ حلولو:      
إف الذم لطم جاريتو )فإف يف احلديث:  ,(ٕ)أهنم يتلقوف ذلك من اخلرب :أحدىما     

, فقاؿ لو الرجل: إف علي رقبة, أفأعتقها؟ م ذلك عليو  رسوؿ اهلل يف كجهها كعظ
فسأذلا, فاعًتفت باهلل, كصدقت رسولو(. ىذا معٌت اخلرب دكف  فدعاىا رسوؿ اهلل 

فرتب األمر بعتقها على  ,(ٖ)« اعتقها فإهنا مؤمنة»: -عليو السبلـ  -لفظو, فقاؿ 
مطلقة, فأشعر ذلك بأف  "علي رقبة"كالرجل قاؿ:  ,, اليت ىي للسبب"بالفاء"إدياهنم 

 الرقبة إذا كجب إعتاقها اشًتط اإلدياف فيها.

                            
 (.ٔٛٔ/ٕبداية اجملتهد ) (ٔ)
 (.ٜٚ٘/ٔنظر: ادلدكنة )( إ)
باب ٖترمي الكبلـ يف الصبلة كنسخ , كتاب ادلساجد كمواضع الصبلة, يف صحيحو ركاه مسلم( ٖ)

 (.ٖٚ٘(, رقم احلديث )ٖٔٛ/ٔإباحتو, )ما كاف من 
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القياس على كفارة القتل, كاجلامع أهنا رقبة طلب عتقها على  :والطريق الثاني     
طريق التكفَت ادلاحي, فوجب أف يكوف اإلدياف مطلوبا, ٖتليبل للعبادة, كإحلاقا ذلا 

  .(ٔ)((بكفارة قتل النفس, ىذا طريق الفقهاء يف اشًتاط اإلدياف
كحيسن التنبيو ىنا إىل أّف كبلـ ادلازرم كمن ضلا ضلوه منصب على رأم اإلماـ      

 مالك, كمن خالف انصب كبلمو على رأم األتباع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٕٙلتوضيح يف شرح التنقيح )اك (, ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕ) ؤلبيارم, لنظر: التحقيق كالبياف( أ)
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: االستدراك على المصّنف عزوه القول بحمل المطلق على المقّيد رابعالمبحث ال
 فعّية, وفيو ثالثة مطالب:إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب ألكثر الشا

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
كسلتلف احلكم متحد  ككقوعو يف الشرع على أربعة أقساـ : ...,))قاؿ القرايف:      

.., .(ٔ)كالسبب كاحد ىو احلدث ,كإطبلؽ التيمم ,السبب ,كتقييد الوضوء بادلرافق
 .(ٖ)((فيو خبلؼ :(ٕ)كالرابع

 الثاني: بيان استدراك الشارح.المطلب 
عن أكثر الشافعية محل ادلطلق  (ٗ)كنقل ادلصنف يف ىذا القسم)) :قاؿ حلولو      

أنو إذا اختلف احلكم فبل يرّد  (٘), كالرىوين كمقتضى كبلـ ابن احلاجب ,على ادلقيد
 .(ٙ)((...أحدمها إىل اآلخر اتفاقان 

                            

كرد فيها لفظ  [ٙ{]سورة ادلائدة:ڀ ڀ ڀ پ پ}آية الوضوء: ( فٔ)
كرد فيها مطلقا,  [ٖٗ]النساء: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}األيدم مقيدة بادلرافق, كآية التيمم: 

ففي الوضوء الغسل, كيف التيمم ادلسح , كالسبب كاحد كىو احلدث  ؛كاختلف فيهما احلكم
 أك إرادة رفعو.

 .القسم الذم اٖتد سببو كاختلف حكمو أم:  (ٕ)
 (.ٕٙٙشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
 القسم الرابع . :م( أٗ)
, يف أصوؿ الفقو, أديبان  إمامان حافظا ن  أبو زكريا, كاف فقيهان ىو حيِت بن موسى الرىوين ادلالكي, ( ٘)

ىػ(, من مؤلفاتو: ٖتفة ادلسؤكؿ يف شرح  ٖٚٚيف ادلنطق كالكبلـ, تويف سنة ) ككاف إمامان 
 سلتصر منتهى السوؿ, كشرح على منت "طوالع األنوار" للبيضاكم.

شذرات الذىب ك (, ٓٙٗ/ٔحسن احملاضرة )ك (, ٕٖٙ/ٕانظر ترمجتو يف: الديباج ادلذىب )
(ٛ/ٖٜٗ.) 

 . (ٕٓٗ)لتوضيح يف شرح التنقيح ( اٙ)
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 وجو االستدراك
القسم الرابع من أقساـ محل ادلطلق على ادلقّيد؛ كىو ما اختلف القرايف اإلماـ  أكرد     

 حكمو كاٖتد سببو, مث ذكر أّف ىذا القسم فيو خبلؼ, كمل يفّصل فيو.
ينسب القوؿ ألكثر الشافعية يف محل ادلطلق على أنّو القرايف  علىحلولو  استدرؾك      

أنو ال يرّد أحدمها إىل  , كالرىوين كمقتضى كبلـ ابن احلاجب, ادلقّيد يف ىذا القسم
 .اآلخر اتفاقان 

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 : (ٔ)حكمو محل ادلطلق على ادلقّيد فيما اّٖتد سببو كاختلفآراء العلماء يف      

د كقد نقل غَت مذىب مجهور العلماء يف ىذه ادلسألة على عدـ محل ادلطلق على ادلقيّ 
؛ لعدـ التعارض بينهما, فيعمل بكل (ٕ)األصوؿ االتفاؽ على ذلككاحد من زلققي 

 كاحد منهما كما كرد.
      

 
 

                            
الناظر  ركضةك (, ٕٕٖللمازرم ) ,إيضاح احملصوؿك (, ٗٗنظر: اللمع للشَتازم )( أ)

كشف ك (, ٗٗٙ/ٕللطويف ) ,شرح سلتصر الركضةك  (,ٗ/ٖلآلمدم ) ,اإلحكاـك (, ٛٓٔ/ٕ)
, (ٗٔ/٘(, البحر احمليط )ٜٕ٘/ٖين )للرىو  ,ٖتفة ادلسؤكؿك (, ٕٛٛ/ٕللبخارم ) ,األسرار

, (ٕٛٙ/ٔنشر البنود )ك  (,ٜٖ٘/ٖشرح الكوكب ادلنَت )ك  (,ٕ٘ٔالبن اللحاـ ) ,ادلختصرك 
 (.ٛ/ٕ) إرشاد الفحوؿك 

(, كابن جزم الكليب يف ٔٙٛ(, كابن احلاجب يف سلتصره )ٗ/ٖاآلمدم يف اإلحكاـ )( كٕ)
كابن اللحاـ يف ادلختصر  ,(ٜٕ٘/ٖادلسؤكؿ )(, كالرىوين يف ٖتفة ٕٙٔتقريب الوصوؿ )

 .(ٛ/ٕ) (, كالشوكاين يف إرشاد الفحوؿٕ٘ٔ)
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كالعلوم  ,(ٖ)ابن السبكيك  ,(ٕ)(ٔ)ابن العريب كذكر اخلبلؼ يف ىذا القسم
 .(ٙ)كغَتىم ,(٘)(ٗ)الشنقيطي

 كأما قوؿ الشافعية يف ىذه ادلسألة :     
احلمل , كبعضهم ذكر اخلبلؼ يف ىذا فقد نقل بعضهم االتفاؽ على عدـ      

 القسم.
 كبلـ أصحابنا يف)) بقولو: ,رأم الشافعية يف ىذا القسم (ٚ)كقد أكضح اإلسنوم      

                            
زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد اهلل اإلشبيلي ادلالكي, القاضي أبو بكر بن العريب,  ىو( ٔ)

: ىو اإلماـ العامل احلافظ ادلستبحر, ختاـ علماء عنو ابن بشكواؿ يف كتاب "الصلة" قاؿ
ق(, من مؤلفاتو: عارضة األحوذم يف شرح ٖٗ٘األندلس كآخر أئمتها كحفاظها, تويف سنة )

 احملصوؿ يف أصوؿ الفقو, كغَتىا.ك الًتمذم, 
 .(ٕٖٕ/ٙشذرات الذىب )ك  (,ٜٕٙ/ٗكفيات األعياف )ك  (,ٛ٘٘انظر ترمجتو يف: الصلة ) 

 .(ٛٓٔالبن العريب ) ,صوؿاحملنظر: ا( ٕ)
 .(ٖٕٗ) , للسبكيع اجلوامعمجانظر:  (ٖ)
ق(, ٖٕ٘ٔ, تويف سنة )الشنقيطي, أبو زلمد, فقيو مالكي عبد اهلل بن إبراىيم العلومّ ىو  (ٗ)

 من مؤلفاتو: نشر البنود على مراقي السعود, ىدل األبرار على طلعة األنوار.
(, ٖٛمحد بن األمُت الّشْنق يطي ), ألشنقيطانظر ترمجتو يف: الوسيط يف تراجم أدباء 

 (.٘ٙ/ٗللزركلي ) ,األعبلـك 
 .(ٕٛٙ/ٔنشر البنود )نظر: ا( ٘)
, أليب الغيث اذلامعك ( , ٖٕٗ) , للسبكيع اجلوامعمج, ك (ٛٓٔالبن العريب ) ,احملصوؿانظر:  (ٙ)

 (.ٕٛٙ/ٔ(, كنشر البنود )ٖٙٗ) زرعة العراقي
علي اإلسنوم الشافعي, مجاؿ الدين, أبو زلمد, فقيو أصويل, ىو عبد الرحيم بن احلسن بن  (ٚ)

ىػ(,  ٕٚٚمؤرخ كمفسر, كبرع يف العربية كالعركض, انتهت إليو رئاسة الشافعية, تويف سنة )
طبقات الشافعية , ك التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ , ك , من مؤلفاتو: هناية السوؿ

 الفقهية على القواعد النحوية.الكواكب الدرية يف تنزيل الفركع ك 
  (.ٖٖٛ/ٛشذرات الذىب )ك (, ٜٕٗ/ٔانظر ترمجتو يف: حسن احملاضرة ) 
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فإف سببهما كاحد  ,كالتيمم ,كالوضوء  ؛يدؿ على احلمل عند اٖتاد السبب (ٔ)الفركع 
كمع ذلك  ,كيف الوضوء مقيدة بادلرافق ,كقد كردت اليد يف التيمم مطلقة ,كىو احلدث

 .(ٕ)((محلوه عليو الٖتاد السبب
, كاف نظرىم يدكر حوؿ مسألة مسح الذين رأكا اخلبلؼ يف ىذا القسم كلعلّ      

إىل ادلرفقُت يف التيمم, كقد ذكر  وجبوف مسح اليديناليدين يف التيمم, ففقهاء الشافعية ي
محل ادلطلق على ادلقيد حاؿ اختبلؼ احلكم  اإلسنوم أّف ذلك سلرّج على األصل من

 كاٖتاد السبب.
د, إّنا سلكوا كالذم يبدك يل أهنم مل يبنوا تلك ادلسألة على محل ادلطلق على ادلقي     

التيمم ضربتاف: ضربة »قاؿ:  الرسوؿ  أف؛ فقد كرد يف السنة يف ذلك طريق اخلرب
ضّعف احلديث فَتجعو إىل فعل , كمن (ٖ)«للوجو, كضربة لليدين إىل ادلرفقُت

 .(ٗ)الصحابة
من شرط القياس اٖتاد احلكم,  ؛ "ألفو ديتنع يف ىذه احلاؿالقياس فإنّ  كأما طريق     

 .(٘)كاحلكم ىنا سلتلف"

                            
(, ٘ٙ/ٔ) , للشافعيإىل ادلرفقُت يف التيمم. انظر: األـ( مذىب الشافعية كجوب مسح اليدين ٔ)

 (.ٖٔللماكردم ) ,اإلقناعك 
 .(ٜٔٗ) , لئلسنومالتمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ( ٕ)
(, كالدارقطٍت يف ٖٖٙٙٔ(, رقم احلديث )ٖٚٙ/ٕٔأخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت )( ٖ)

(, رقم ٕٚٛ/ٔ(, كاحلاكم يف مستدركو, )٘ٛٙ(, رقم احلديث )ٕٖٖ/ٔسننو, باب التيمم, )
 (.ٖٗٙاحلديث )

 (.ٖٓٚ/ٔكضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع الصغَت )     
 ؛كاألفضل البلوغ إىل ادلرفقُت)): ادلرفقُت منكرة عند أىل احلديث, قاؿالقرايف أف ركاية  يرل (ٗ)

  (.ٖٗ٘/ٔ) الذخَتة. ((ألنو فعل الصحابة رضي اهلل عنهم
 .(ٓٔ/٘البحر احمليط )( ٘)
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؛ كىو ما ذكره الشيخ حلولو من رأم الشافعية نعود حملور اخلبلؼ تكبعد أّف ذكر      
الشافعية ْتمل ادلطلق على ادلقّيد فيما اتفقا يف أّف اإلماـ القرايف نسب القوؿ ألكثر 

 السبب كاختلفا يف احلكم.
 عن القرايف . (ٖ)(ٕ), كالعراقي (ٔ)ككذا ذكر مثلو اإلسنوم     
 .(ٗ)((كحكى القرايف عن أكثر الشافعية محل ادلطلق ىنا على القيد)) :قاؿ العراقي     
الشافعية القوؿ ْتمل ادلطلق على ادلقّيد كالذم يظهر يل أّف القرايف نسب ألكثر      

فيو  أما ىذا القسم فقد أمجل يف ادلنت القوؿ أفّ  ,(٘)حاؿ اختبلؼ السبب كاٖتاد احلكم
 . (ٚ), كعندما جاء للشرح أعرض كمل يبُّت (ٙ)خبلؼ

 

                            
 (ٖٕٕ) , لئلسنومانظر: هناية السوؿ (ٔ)
ىو أمحد بن عبد الرحيم بن احلسُت, كيل الدين, احلافظ أبو زرعة بن احلافظ زين الدين (  ٕ)

يف احلديث كعلومو, كيف الفقو كأصولو كاللغة كفنوهنا, قاضي  كاف إماماالعراقي الشافعي,   
, لو العديد من ادلصنفات, كمنها: الغيث اذلامع شرح مجع ق(ٕٙٛالديار ادلصرية, تويف سنة )

 كأخبار ادلدلسُت, ك"سلتصر الكشاؼ" يف التفسَت مع ٗتريج أحاديثو, كغَتىا.  اجلوامع,
(, ٕٖٖ/ٔكادلنهل الصايف ), (ٓٛ/ٗالبن قاضي شهبة ) ,طبقات الشافعية :انظر ترمجتو يف

  (.ٕٔ٘/ٜشذرات الذىب )ك 

 .(ٖٙٗالغيث اذلامع )انظر:  (ٖ)
 .ادلصدر السابق( ٗ)
ال حيمل فيو ادلطلق على ادلقيد عند (  الذم اٖتد حكمو كاختلف سببو القسم :أمكالثالث ) (٘)

 خبلفان ألكثر الشافعية. ,كاحلنفية ,أكثر أصحابنا
كدينع ىهنا )) :(ٖٖ٘/ٔ) ىو ادلنع من احلمل, قاؿ يف الذخَتة ؛كرأم القرايف يف ىذا القسم (ٙ)

 ((.ألف أحدمها كضوء كاآلخر تيمم ؛محل ادلطلق على ادلقيد الختبلؼ احلكم
ا , إّن(ٔٓٗ/ٕيف العقد ادلنظـو )ال (, ك ٕٗٙٔ/٘) يف نفائس األصوؿيضان أمل يفّصل القوؿ ك  (ٚ)

 .((فيو خبلؼ))قاؿ : 
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 الراجح
  .صراحة ك عن أكثر الشافعيةلمن خبلؿ نظرم يف كتب القرايف مل أجد نقلو ذ     
"فيو  :افعية يرل أف قولويكوف من نسب إليو حكاية القوؿ ألكثر الشفقد      

 .(ٔ)أنّو كاخلبلؼ يف القسم السابق ؛خبلؼ" أم
ففي اختلف السبب ك  احلكم اتفق يف حاؿأنّو  ؛القرايف يف كتابو الذخَتةكقد ذكر      

أّف مذىباف, ككذلك نقل يف حاؿ اتفق السبب كاختلف احلكم  محل ادلطلق على ادلقّيد
 . (ٕ)ُتمذىب فيو أيضان 

حكى اخلبلؼ مطلقان يف ىذا القسم, كمل ينقل مذىب القرايف  يل أفّ  ًتجحيكالذم      
 .الشافعية كما زعم حلولو, كاإلسنوم, كالعراقي

دينع حصوؿ يلـز منو أف يكوف كالقسم السابق, مثّ إنّو ال )فيو خبلؼ( ال  :فقولو     
 مذاىب.االتفاؽ من مذىب أك عدة 

                            
ففيها ))عبارة ابن السبكي بعد ذكره القسم الذم اختلف حكمو كاتفق سببو, قاؿ:  (ٔ)

. انظر: الغيث اذلامع ((يف احلالة اليت قبلها :أم)), كقد شرحها العراقي يف قولو: ((اخلبلؼ
(ٖٗٙ). 

 .(ٖٖ٘/ٔ) الذخَتة (ٕ)
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 األصولية الواردة في ستدراكات ال: اثانيالفصل ال
 "باب دليل الخطاب".

 أربعة مباحث: وفيو
عزوه القول بعدم حجية مفهوم  االستدراك على المصّنفالمبحث األول: 

 إلمام الحرمين. الصفة مطلقا  

االستدراك على المصّنف حكايتو القول بأّن مفهوم المبحث الثاني: 
 .قاقدّ اللقب لم يقل بو إال أبو بكر ال

االستدراك على المصّنف حكايتو االجماع على أّن من : ثالثالمبحث ال
 شرط اعتبار المفهوم عند القائلين بو أن ال يخرج مخرج الغالب.

 مسألة داللة التقييد بصفة بناءهاالستدراك على المصّنف : رابعالمبحث ال
 على  التناقض عند المناطقة وليس على المفهوم. في جنس
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عزوه القول بعدم حجية مفهوم الصفة  االستدراك على المصّنفالمبحث األول: 
 :وفيو ثالثة مطالب إلمام الحرمين, مطلقا  

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 ,(3)وابن سريج ,(2)أبو حنيفة (1)وخالف يف مفهوم الصفة))قال القرايف:      

 , ومجهور ادلعتزلة ,(5)وإمام احلرمُت ,(4)يوالقاض
 

                                 
 مفهوم الصفة ىو: تعليق احلكم على الذات بأحد األوصاف, ضلو: يف سائمة الغنم زكاة.  (1)

 (.5/115انظر: البحر احمليط )
, أحد األئمة األربعة ادلشهورين, إمام أبو حنيفةىو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه, ( 2)

الناس يف الفقو عيال على أيب ))أصحاب الرأي, وفقيو أىل العراق, قال عنو الشافعي: 
 ه(. 151, وتويف ببغداد سنة )ه(81, ولد سنة )((حنيفة

اجلواىر و , (5/415وفيات األعيان )و (, 86طبقات الفقهاء للشَتازي )انظر ترمجتو يف: 
, الطبقات السنية يف تراجم احلنفيةو , (1/26) يي الدين احلنفيحمل, طبقات احلنفيةادلضية يف 

 (.1/24) يتقي الدين الغز  ل
ىو أمحد بن عمر بن سريج, القاضي أبو العباس الفقيو الشافعي؛ من أئمة ادلسلمُت , وكان ( 3)

 .ه( 316يفضل على مجيع أصحاب اإلمام الشافعي, حىت على ادلزين, تويف سنة )
طبقات و (, 3/22طبقات الشافعية الكربى )و (, 1/66انظر ترمجتو يف: وفيات األعيان ) 

  .(1/89شهبة )قاضي الشافعية البن 
 , كما ىو ىنا."القاضي" على "أيب بكر الباقبلين" غالباً  جرت عادة ادلصن ف اطبلق لفظ( 4)

ياء الدين, بـضىو عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويٍت الشافعي, أبو ادلعايل, ادللقب ( 5)
ادلعروف بإمام احلرمُت؛ دلكثو دبكة وادلدينة مدة يفيت, أمجعوا على إمامتو وعلى غزارة مادتو 

لو مصنفات أشهرىا:  ,ىـ(478وتفننو يف العلوم واألصول, ومن تبلميذه: الغزايل, تويف سنة )
 , وغَتىا.الفقو "هناية ادلطلب" يف الفقو, و"الربىان" و"الورقات" يف أصول

سَت و  (,5/165طبقات الشافعية للسبكي )و (, 2/167انظر ترمجتو يف: وفيات األعيان ) 
 .(18/468أعبلم النببلء )
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 .(2)(((1)واألشعري ,ووافقنا الشافعي

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
أن و ليس حبجة يف الصفة الغَت مناسبة؛ كاألبيض, قال إمام احلرمُت: )): حلولو قال     

وىو حجة يف الصفة ادلناسبة؛ كالسوم يف الغنم, فإن خفة ادلؤنة ظاىرة يف اإلجياب, 
  .(3)((غَت صحيح وعزو ادلصن ف لو منع الصفة مطلقاً  ,وعدمها يف عدمو

 وجو االستدراك
القول بعدم حجية مفهوم الصفة إىل إمام احلرمُت  -رمحو اهلل–نسب اإلمام القرايف      

 .مطلقاً 
وذىب العبلمة حلولو إىل عدم صحة ما نسب إىل اإلمام اجلويٍت من أن و دينع      

 نسب إليو القول بعدم احلجية يف الصفة غَت ادلناسبة فقط.يإمنا , و مفهوم الصفة مطلقاً 

 .وبيان الراجح االستدراك المطلب الثالث: مناقشة
الفخر يف حجية مفهوم الصفة, فقد نسب إليو إمام احلرمُت ن اختلف النقل ع     

 .(5)البيضاويو  ,وتبعو يف ذلك القرايف ,ادلنع مطلقاً  (4)الرازي

                                 
ىو علي بن إمساعيل بن إسحاق, أبو احلسن األشعري, إليو تنسب طائفة األشاعرة, كان ( 1)

ه(, لو 324, مث انتقل إىل األشعرية, وقيل: إنو رجع إىل مذىب السلف, تويف سنة )معتزلياً 
 مصنفات منها: إثبات القياس, اإلبانة يف أصول الديانة, مقاالت اإلسبلميُت. 

شذرات و (, 3/347طبقات الشافعية الكربى )و , (3/284انظر ترمجتو يف: وفيات األعيان )
  (.4/129الذىب )

 (.271تنقيح الفصول ) شرح( 2)
 ( .254) لتوضيح يف شرح التنقيح( ا3)
 (.2/136احملصول )انظر: ( 4)
هناية و (, 1/371) , للبيضاوياإلهباج يف شرح ادلنهاجو  (,116منهاج الوصول )انظر: ( 5)

 (.151السول )
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إلمام احلرمُت القول بإثبات مفهوم الصفة  (2)واإلسنوي ,(1)ابن احلاجب نسبوقد      
 .مطلقاً 
ذلك كما ذكر وغَت ادلناسب؛   ,يفر ق بُت الوصف ادلناسبواحلق أن  اإلمام اجلويٍت      

فإذا كان  ,(3)والسبكي يف اإلهباج, والزركشي يف البحر احمليط وغَتىم ,العبلمة حلولو
للحكم الذي أعطي للمنطوق؛ فإنو يؤخذ دبفهوم الصفة, كما  الوصف ادلذكور مناسباً 

فإن  التقييد بالسوم يشعر بسهولة االنتفاع  ,«يف الغنم السائمة الزكاة» :يف قولو 
ووفرتو, فهذا يناسب فرض الزكاة يف الغنم اليت ترعى يف الكؤل ادلباح, دون ارىاق 

 صاحب ادلاشية بثمن.
للحكم الذي أعطي للمنطوق؛ فبل يؤخذ  أما إذا كان الوصف غَت مناسب        

فالتقييد بالوصف ال يدل على دبفهوم الصفة ىنا؛ لعدم االرتباط بينو وبُت احلكم, 
يف الغنم البيضاء زكاة" قب يف ىذه احلالة, كما لو قال: "انتفائو, ويكون كمفهوم الل

 فإن  ىذا التقييد ال يدل على انتفاء احلكم عما زبل ف عنو ىذا القيد.
 ي قولو بوضوح, فقد اعًتف يف كتابو الربىان أن  اإلمامولعل  كبلم إمام احلرمُت جيل       

 ,الشافعي اعترب الصفة ومل يفر ق بُت ادلناسب وغَته, واختار ىو التفصيل
الشافعي الصفة ومل يفصلها واستقر رأيي على تقسيمها وإحلاق ما ال  واعترب))فقال:  

 .(4)((وحصر ادلفهوم فيما يناسب ,يناسب منها باللقب
مناسبة العلل  ,بادلوصوف هباإذا كانت الصفات مناسبة لؤلحكام ادلنوطة )):  وقال     

يف سائمة الغنم »: كقولو   ؛فذكرىا يتضمن انتفاء األحكام عند انتفائها ,معلوالهتا
واستمرار صحة ادلواشي يف صفو ىواء  ,ودرور ادلنافع ,فالسوم يشعر خبفة ادلؤن «زكاة

                                 
 (.2/949سلتصر منتهى السؤل واألمل )انظر:  (1)
 (.151هناية السول ) انظر: (2)
اإلهباج يف شرح ادلنهاج و (, 2/313التحقيق والبيان )و (, 1/174انظر: الربىان )( 3)

  (.5/158البحر احمليط )و (, 1/371)
 (.1/176الربىان )( 4)
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اق وىذه ادلعاين تشَت إىل سهولة احتمال مؤنة اإلرف ,وطيب مياه ادلشارع ,الصحاري
وقد انبٌت الشرع على رعاية ذلك من  ,باحملاويج عند اجتماع أسباب االرتفاق بادلواشي

 ,يتوقع يف مثلو حصول ادلرافق وأثبت فيو مهبلً  ,حيث خصص وجوب الزكاة دبقدار كثَت
 فإذا الحت ادلناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل.

ذا الوفاء وادلبلء إذا طلب دبا  فإن ادلوسر ادلقتدر ,(1)وكذلك النهي عن يل الواجد     
النتسابو إىل الظلم إذا  ؛وىذا يف حكم التعليل ,عليو مل يعذر بتأخَت احلق للمستحق

  .(2)((ف وماطلسو  
 ؛كل صفة ال يفهم منها مناسبة للحكم  قلنا احلق الذي نراه أن  ))وقال:      

والقول يف زبصيصو بالذكر كالقول يف زبصيص ادلسميات  ,فادلوصوف هبا كادللقب بلقبو
إذ ال أثر للبياض فيما  ,لو األبيض يشبعو كق, زيد يشبع إذا أكل :فقول القائل ,بألقاهبا

 .(3)((كما ال أثر للتسمية بزيد فيو  ,ذكر

                                 
يل الواجد حيل عرضو : »وىو حديث عمرو بن الشريد , عن أبيو , قال: قال رسول اهلل ( 1)

(, 3/313باب احلبس يف الدين, ) , كتاب األقضية,يف سننوأخرجو أبو داود «. وعقوبتو
(, 7/316,  كتاب البيوع, باب مطل الغٍت, )يف سننو والنسائي ؛(3628حديث رقم )
, كتاب الصدقات, باب احلبس يف الدين يف سننووابن ماجة  ؛(4689حديث رقم )

يف  واحلاكم ؛(29/465أمحد يف مسنده )؛ و (2427(, حديث رقم )2/811وادلبلزمة, )
 (, وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.4/114) مستدركو,

مطل الغٍت »بلفظ:  ومرفوعاً  , ورواه موصوالً تعليقاً يف صحيحو واحلديث ذكره البخاري 
 (.2411(, حديث رقم )3/118, كتاب االستقراض, باب لصاحب احلق مقال, )«ظلم

وإسحاق يف  ,دواحلديث ادلذكور وصلو أمح))(: 5/76قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )
والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيو بلفظو  ,وأبو داود ,مسنديهما

  .((وإسناده حسن
 (.1/174الربىان )( 2)
 (.1/175) ادلصدر السابق( 3)
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 الراجح
اليت الصفة , إمنا نفى مفهوم الصفة مطلقاً أن  إمام احلرمُت مل ينف  شلا سبق يتضحو      

فقال: , لرازي وابن احلاجبئلمام اوقد اعتذر احمللي لفقط,  ال تشتمل على مناسبة
ولكون العلة غَت الصفة أطلق الرازي عنو انكار الصفة, ولكون غَت ادلناسبة يف معٌت ))

  .(2)(((1)اللقب أطلق ابن احلاجب عنو القول بالصفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
والصفة اليت ال تشتمل على  ,وذلك أن  وجو التفريق عند إمام احلرمُت بُت الصفة ادلناسبة( 1)

, والعلة يوجد احلكم بوجودىا ويعدم بعدمها, والثانية الصفة ادلناسبة يف معٌت العلةأن   مناسبة:
 يف معٌت اللقب.

 (.2/336شرح احمللي على مجع اجلوامع )( 2)
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المصّنف حكايتو القول بأّن مفهوم اللقب لم يقل االستدراك على المبحث الثاني: 
 :وفيو ثالثة مطالب ,قاقدّ بو إال أبو بكر ال

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(3)(((2)اقق  دمل يقل بو إال  ال (1)وحكى اإلمام أن مفهوم اللقب))قال ادلصن ف:      
والفرق بُت مفهوم اللقب يف كونو مل يقل وقال يف شرحو موافقاً حكاية الرازي: ))     

ضلو مفهوم  ؛بو إال  الدقاق, وبُت غَته من ادلفهومات, أن غَته من ادلفهومات
  .(4)...((الصفة وغَتىا فيو رائحة التعليل

 الثاني: بيان استدراك الشارح. طلبالم
 ق,الد قا هوم اللقب مل يقل بو إال  وحكى اإلمام أن مف :قولو))قال ابن عاشور:      

  ,(5)ولذلك اشتهر بو لكن التحقيق أن و قال بو الصَتيف
 

                                 
رح تنقيح ش. انظر: ضلو يف الغنم الزكاة ؛تعليق احلكم على رلرد الذواتبأن و  :عرفو القرايف( 1)

 (.53الفصول )
بالفقو  عادلاً  كان إماماً ق ,  زلمد بن جعفر البغدادي الشافعي, أبو بكر الدقا  ىو زلمد بن ( 2)

  .ه(392واألدب والشعر, تويف عام ) واألصول والنحو واحلديث
(, 1/118الوايف بالوفيات )و (, 3/448) , للخطيب البغداديتاريخ بغداد :انظر ترمجتو يف

 .(1/167شهبة )قاضي البن  ؛طبقات الشافعيةو (, 4/216النجوم الزاىرة )و 
 (.271رح تنقيح الفصول )( ش3)
 (.3/1347(, وانظر: نفائس األصول )271رح تنقيح الفصول )ش (4)
ىو زلمد بن عبد اهلل البغدادي, أبو بكر, ادلعروف بالصَتيف, اإلمام الفقيو الشافعي األصويل, ( 5)

, لو مصنفات ه(331تويف سنة )ول بعد الشافعي, حكى القفال أن و كان أعلم الناس باألص
 منها: شرح الرسالة للشافعي. 

طبقات و , (4/199وفيات األعيان )و , (2/193)انظر ترمجتو يف: هتذيب األمساء واللغات 
  (.4/168شذرات الذىب )و (, 3/186) الكربى الشافعية
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 .(2)((...وبعض احلنابلة ,من ادلالكية (1)دادن  م   يز  و  وابن خ  

 وجو االستدراك
للرازي بأن و مل يقل حبجي ة مفهوم اللقب إال أيب بكر  ذكر اإلمام القرايف موافقاً      
 .اق فقطالدق  

اق, بل قال القول جبواز مفهوم اللقب ال ينسب فقط إىل الدق   وذكر ابن عاشور أن       
 وبعض احلنابلة. دادن  م   يز  و  وابن خ  , بو الصَتيف

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
, واشتهر القول (3)ذىب مجهور األصوليُت إىل القول بعدم حجي ة مفهوم اللقب     

فـ و ر كمن الشافعية ابن  وقد اختاره أيضاً حبجيتو إىل أيب بكر الدق اق, 
 أيب بكرو  ,(4)

                                 
ىو زلمد بن أمحد بن علي بن خويز منداد, أبو عبد اهلل البصري ادلالكي, اإلمام الفقيو ( 1)

األصويل, كان جيانب علم الكبلم, وينافر أىلو, وحيكم على الكل أهنم من أىل األىواء, 
ه(, لو يف الفقو كتاب كبَت يف اخلبلف, وكتاب 391تفقو على أيب بكر األهبري, تويف سنة )

 ل الفقو, وكتاب يف أحكام القرآن. اجلامع يف أصو 
(, شجرة النور الزكية 2/229الديباج ادلذىب ) (,7/77ترتيب ادلدارك ) :انظر ترمجتو يف

"ابن خويز منداد حياتو وآراؤه األصولية " رسالة ماجستَت  (, ولو ترمجة وافية يف1/154)
 , جبامعة أم القرى.للدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحي

 ( .41 /2والتصحيح ) التوضيح (2)
العدة أليب و (, 2/159) أليب احلسُت البصري انظر نسبة األقوال واألدلة يف: ادلعتمد( 3)

لآلمدي  ,اإلحكامو , (1/168الربىان )و (, 2/213للكلوذاين ) ,التمهيدو  ,(2/455يعلى)
رفع و (, 5/148البحر احمليط )و (, 1/151هناية السول )و  (,361ادلسودة )و (, 3/95)

حاشية و (, 2/46(, وإرشاد الفحول )3/519شرح الكوكب ادلنَت )و  ,(4/277النقاب )
ابن خويز منداد حياتو وآراؤه و (, 1/332العطار على شرح اجلبلل احمللي على مجع اجلوامع )

 (.262) , للدكتور عبدالعزيز الصبحياألصولية
األصبهاين الشافعي, ادلتكلم األصويل , أبو بكر األنصاري فـ و ر كىو زلمد بن احلسن بن ( 4)
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اق, وبو اشتهر, وزعم ابن الرفعة وخالف فيو أبو بكر الدق  )): الزركشي قال  ,الصَتيف
وغَته أنو مل يقل بو من أصحابنا غَته, وليس كذلك, فقد قال سليم يف " التقريب": 

ابن فورك حكايتو عن بعض  ثار إليو الدقاق وغَته من أصحابنا, ورأيت يف كتاب
أصحابنا, مث قال: وىو األصح. وقال إلكيا الطربي يف " التلويح ": إن أبا بكر بن فورك  

وحكاه السهيلي يف "نتائج الفكر" عن أيب  ,كان دييل إليو, ويقول: إنو األظهر واألقيس
 .(1)((بكر الصَتيف

, (2)القول بو عن ابن خويز منداد قل  أشَت إىل مالك القول بو, ون   :وقال ادلازري     
 .(4)(3)والباجي, وابن القصار

      
 

                                                                         
 الفقيو النحوي األديب الواعظ, وبلغت مصنفاتو يف أصول الفقو والدين ومعاين القرآن قريباً 

 ه(. 416تويف سنة ) ,من مائة مصنف
(, 4/127طبقات الشافعية للسبكي )و , (4/272انظر ترمجتو يف: وفيات األعيان )

 .(5/42شذرات الذىب )و 
 .(5/148احمليط )البحر  (1)
 (.262ابن خويز منداد حياتو وآراؤه األصولية )انظر:  (2)
ار ,  ص  ىو علي بن عمر بن أمحد البغدادي , أبو احلسن , الفقيو ادلالكي, ادلعروف بابن الق  ( 3)

وقيل  ,ه(398أيب بكر األهبري, ويل  قضاء بغداد, تويف سنة )على كان أصوليا نظارا, تفقو 
يف  ال أعرف ذلم كتاباً ))غَت ذلك, ولو كتاب كبَت يف مسائل اخلبلف, قال الشَتازي: 

 , ولو كتاب ادلقدمة يف األصول. ((اخلبلف أحسن منو
شذرات الذىب , و (21/232الوايف بالوفيات )و (, 7/71انظر ترمجتو يف: ترتيب ادلدارك )

(4/511). 
 (.5/149(, والبحر احمليط )338) ولإيضاح احملصول من برىان األصانظر: ( 4)
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 ,عن منصوص اإلمام أمحد (2)"يف "التمهيد (1)احلنبلي الك ل و ذ اين ونقلو أبو اخلطاب
  .(3)وعن داود الظاىري رمحو اهللعض الشافعية ومالك نسبو لبو 

 .(6)(5)كأيب يعلى (4)بعض احلنابلةىذا القول واختاره      

 الراجح
أن  القول حبجي ة مفهوم اللقب اختاره  ًتجح ما ذىب إليو ابن عاشور مني الذي     

 أبو بكر الدق اق وغَته من األصوليُت وليس كما ذكر القرايف من نسبتو للدق اق فقط.
                                 

اين, أبو اخلطاب البغدادي احلنبلي, الفقيو األصويل, ذ  و  ل  زلفوظ بن أمحد بن احلسن الك  ىو ( 1)
ه(ـ, لو مصنفات منها: "التمهيد" يف أصول 511أحد أئمة ادلذىب وأعيانو, تويف سنة )

 الفقو, "اذلداية" يف الفقو,  "التهذيب" يف الفرائض.
 , البن رجبذيل طبقات احلنابلةو  (,21/171انظر يف ترمجتو يف: تاريخ بغداد وذيولو ) 
  (.6/45شذرات الذىب )و , (1/271)

  (.2/213التمهيد )انظر: (2)
إمام  ,داود بن علي بن خلف األصبهاين, أبو سليمان, اإلمام ادلشهور ادلعروف بالظاىريىو ( 3)

ادلذىب الظاىري, وتبعو مجع كثَت يعرفون بالظاىرية, اشتهر بالعلم واحلفظ مع التقى والورع 
ه(, 271وغَتىم, تويف سنة ) ,والزىد والقناعة, أخذ العلم عن إسحاق بن راىويو, وأيب ثور

 من مؤلفاتو: إبطال القياس. 
شذرات و (, 2/255وفيات األعيان ), و (8/366انظر ترمجتو يف: تاريخ بغداد وذيولو )

  .(3/297الذىب )
اتفق الكل ))حجيتو إىل أصحاب اإلمام أمحد, بقولو:  (3/95اإلحكام )يف ونسب اآلمدي  (4)

 .((رمحو اهلل للدقاق وأصحاب اإلمام أمحد بن حنبل على أن مفهوم اللقب ليس حبجة خبلفاً 

زلمد بن احلسُت بن زلمد, أبو يعلى الفراء, شيخ احلنابلة, كان عامل زمانو وفريد عصره, ىو ( 5)
لو مؤلفات عديدة منها: يف األصول , ه(458والفروع, وتويف سنة )إماًما يف األصول 

 وغَتىا.  ,"العدة", و "الكفاية", ولو "أحكام القرآن"
 (.5/252الذىب )شذرات و , (2/193ترمجتو يف: طبقات احلنابلة )انظر 

 .(2/455) العدة أليب يعلىانظر:  (6)
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االستدراك على المصّنف حكايتو االجماع على أّن من شرط : ثالثالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب القائلين بو أن ال يخرج مخرج الغالب,اعتبار المفهوم عند 

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(3)((إمجاعاً  (2)فليس حبجة (1)ادلفهوم مىت خرج سلرج الغالب أن   ))قال ادلصن ف:      

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
من ويف الذخَتة  -ىنا–وإذا تقر ر ىذا فما حكاه ادلصن ف ..., ))قال حلولو:      

 .(4)((؛ دلخالفة إمام احلرمُتاإلمجاع ال يصح

                                 

سلافة الفقر, فبل  :أي [31]سورة اإلسراء: {ڇ چ چ چ چ}مثال ذلك قولو تعاىل: ( 1)
 سلرج الغالب؛ فالغالب أن الكفار يقال: جيوز قتل األوالد إذا مل خيف الفقر؛ ألن ىذا خرج

رح تنقيح الفصول شانظر:  إمنا يقتلون أوالدىم سلافة الفقر, وأما قتلهم لغَت ذلك فهو نادر.
 (.4/283رفع النقاب )و (, 272)

أن القيد الدال على ادلفهوم إذا غلب على احلقيقة يف العادة, فإذا قيدت بو وادلقصود بذلك ( 2)
رفع النقاب انظر: تلك احلقيقة, فبل يستدل بذلك على نفي احلكم عن ادلسكوت عنو. 

(4/281.) 
ا قال العلماء إن مفهوم الصفة إذا خرجت سلرج الغالب ال يكون حجة))قال القرايف:  وال  ,إمن 

ء احلكم عن ادلسكوت عنو, بسبب أن الصفة الغالبة على احلقيقة تكون الزمة على انتفا داالً 
يف الذىن بسبب الغلبة, فإذا استحضرىا ادلتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة, 

فنطق هبا ادلتكلم حلضورىا يف الذىن مع احملكوم عليو, ال أنو استحضرىا ليفيد هبا انتفاء 
إذا مل تكن غالبة ال تكون الزمة للحقيقة يف الذىن, فيكون احلكم عن ادلسكوت عنو, أما 

ادلتكلم قد قصد حضورىا يف ذىنو ليفيد هبا سلب احلكم عن ادلسكوت عنو, فلذلك ال 
تكون الصفة الغالبة دالة على نفي احلكم, وغَت الغالبة دالة على نفي احلكم عن ادلسكوت 

 (.272رح تنقيح الفصول )ش .((عنو
 (.271) السابقدلصدر ا( 3)
 ( .261لتوضيح يف شرح التنقيح )( ا4)
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 وجو االستدراك
استدرك العبلمة حلولو دعوى اإلمجاع اليت حكاىا القرايف وىي أن ادلفهوم ال يكون      

 يف ذلك. دلخالفة إمام احلرمُت ,حجة إذا خرج سلرج الغالب

 .وبيان الراجح االستدراك الثالث: مناقشةمطلب 
للعمل هبذا ادلفهوم,  ون حبج ي ة مفهوم ادلخالفة شروطاً ط األصولي ون القائللقد اشًت      

ومن تلك الشروط أن ال خيرج ادلنطوق سلرج الغالب, فإذا كان كذلك مل يدل على أن  
 غلبة حضوره يف الذىن.ألنو خص  بالذكر بسبب ادلسكوت عنو سلالف حلكم ادلنطوق؛ 

وكذلك حكاه  ,(1)والطويف ,وقد حكى اإلمجاع على ىذا الشرط اإلمام القرايف     
اتفق القائلون بادلفهوم على أن كل خطاب خصص زلل النطق بالذكر ))اآلمدي بقولو: 

 .(2)((خلروجو سلرج األعم باألغلب ال مفهوم لو
مذىب  ىذا الشرط ليس زلل اتفاق كما ذكر القرايف, وإمنا ىو وقر ر حلولو أن       

تو, وال ينعقد اإلمجاع عند وجود ادلعترب اجلمهور, فقد ذىب إمام احلرمُت إىل حجي  
 خبلفو.

إذا كان ادلوصوف ادلذكور خرج سلرج الغالب فبل مفهوم لو عند )): (3)قال حلولو      
, [23النساء:]سورة {ڳ ڳ ڳ ڳ}اجلمهور, ضلو قولو تعاىل: 

ا إذا مل تكن يف احلجر ال تكون زلر مة خلروج اآلية سلرج الغالب,  فبل تدل اآلية على أهن 
 .(4)وىذا مذىب اجلمهور يف اآلية

                                 
 (.2/775شرح سلتصر الروضة )انظر: ( 1)
 (.3/111اإلحكام لآلمدي )( 2)
 ( .258لتوضيح يف شرح التنقيح )( ا3)
على أن الربيبة ربرم على زوج أم ها إذا دخل باألم, وإن مل وقد حكى القرطيب ات فاق الفقهاء ( 4)

فقالوا: حرم اهلل تعاىل , وأىل الظاىرتكن الربيبة يف حجره, وذكر أن و قد شذ  بعض ادلتقدمُت 
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 , أن  البعيدة عن الزوج ال ربرم عليو (3) (2)عن الغزايل (1)وحكى احمللي     
 .(((5)(4)-رضي اهلل عنو-وضلوه حكى ابن عطية عن علي 

                                                                         
والثاين: الدخول باألم, فإذا عدم   الربيبة بشرطُت: أحدمها: أن تكون يف حجر ادلتزوج بأمها.

 (.5/112. انظر: تفسَت القرطيب )أحد الشرطُت مل يوجد التحرمي
سلف على وال ,ومجهور اخللف ,والفقهاء السبعة ,وقد ذكر ابن كثَت أن مذىب األئمة األربعة

وىو أن الربيبة ال  ؛آخر أن الربيبة حرام سواء كانت يف حجر الرجل, أو مل تكن, مث  أورد قوالً 
 ,ربرم إال إذا كانت يف حجر الرجل, فإذا مل تكن كذلك فبل ربرم, وحكاه عن داود الظاىري

وحكى , واختاره ابن حزم, -رمحو اهلل-وأصحابو, ونقل حكاية أبو القاسم الرافعي عن مالك 
عن الذىيب أنو عرض ىذا على الشيخ اإلمام تقي الدين ابن تيمية رمحو اهلل, فاستشكلو 

 (.2/221تفسَت ابن كثَت ) . انظر:وتوقف فيو
ىو زلمد بن أمحد بن زلمد بن إبراىيم احمللي الشافعي ادلصري, أبو عبد اهلل, الشيخ جبلل ( 1)

لو  ,ه(864النحو وادلنطق وغَتىا, تويف سنة )الدين احمللي, برع يف الفقو والكبلم واألصول و 
مصنفات عديدة منها: "شرح مجع اجلوامع" يف األصول, "شرح منهاج الطالبُت" يف الفقو, 

 (.9/447شذرات الذىب )و (, 1/443انظر ترمجتو يف: حسن احملاضرة )وغَتىا. 
زلمد بن زلمد بن زلمد بن أمحد الطوسي, أبو حامد الغزايل, ادللقب حبجة اإلسبلم زين  ىو( 2)

ه(, 515الدين الطوسي الفقيو الشافعي, برع يف الفقو, ومهر يف الكبلم واجلدل, تويف سنة )
يدة, ومنها: "ادلستصفى" و "ادلنخول" يف أصول الفقو, و "الوسيط" و لو مصنفات عد

 "البسيط" و "الوجيز" و "اخلبلصة" يف الفقو, وإحياء علوم الدين, وهتافت الفبلسفة, وغَتىا.
(, 191/ 6طبقات الشافعية الكربى ), و (4/216انظر ترمجتو يف: وفيات األعيان ) 
  (.6/18شذرات الذىب )و 

ن البعيدة عن أ( أن  الغزايل نقل عن داود الظاىري 1/324يف شرح احمللي على مجع اجلوامع ) (3)
 (.5/116وقد أطلق الغزايل القول بتحرمي الربيبة يف الوسيط يف ادلذىب ) ,الزوج ال ربرم عليو

 (.2/32انظر: احملرر الوجيز )( 4)
احلدثان, قال: كانت عندي امرأة فقد روى ابن أيب حامت بسنده عن  مالك بن أوس بن ( 5)

فتوفيت, وقد ولدت يل فوجدت عليها, فلقيٍت علي بن أيب طالب فقال: ما لك؟ فقلت: 
 وىي بالطائف. ,توفيت ادلرأة. فقال علي: ذلا ابنة؟ قلت: نعم
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 وبالنظر إىل كبلم األصوليُت يف ىذا الشرط ديكن تقسيم أقواذلم إىل ثبلثة مذاىب:     
أن و شرط للعمل دبفهوم ادلخالفة, وذىب إليو مجهور األصوليُت األول:     

(1). 
 ,(3)وىو اختيار إمام احلرمُت اجلويٍت ,(2)عدم اشًتاط ىذا الشرط الثاني:     

 .(4)والغزايل
 , وىو أن  الوصف إذا خرج سلرج الغالب أن و يشًتط عكس ىذا الشرط الثالث:     

 ,وقد نسبو القرايف فإن و ال مفهوم لو, فإن و يكون لو مفهوم, خببلف إذا مل يكن غالباً 
 .(6)(5) للعز  بن عبدالسبلم الطويفكذلك و 

                                                                         
قال: كانت يف حجرك؟ قلت: ال, ىي بالطائف قال: فانكحها, قلت: فأين قول 

قال: إهنا مل تكن يف حجرك إمنا ذلك إذا كانت  ؟{ڳ ڳ ڳ ڳ}:اهلل
 يف حجرك.

. تفسَت ((ىذا إسناد قوي ثابت إىل علي بن أيب طالب على شرط مسلم))قال ابن كثَت: 
 (.2/221ابن كثَت )

البحر احمليط و , (261لتوضيح يف شرح التنقيح )او , (2/221تفسَت ابن كثَت )انظر:  (1)
 (. 3/491شرح الكوكب ادلنَت )و (, 5/141)

ومقتضى اللفظ ال يسقط باحتمال )): (1/178دليلهم: ما قالو إمام احلرمُت يف الربىان )( 2)
رضي اهلل -يؤول إىل العرف والذي حيقق ذلك أنو دلا قال يعلى بن أمية لعمر بن اخلطاب 

منا قال أأنقصر وقد  :[111النساء:]سورة {ىب مب خب حب جب يئ}يف قولو تعاىل:  -عنهما
وقد صار  .ومل ينكر عليو اعتقاد ادلفهوم من طريق اللسان .تعجبت شلا تعجبت منو :عمر

 ,زلمد بن احلسن إىل تنزيل مذىبو على مفهوم حديث عائشة ومنطوقو يف النكاح بغَت ويل
 .((من غَت فرض دليل فلست أرى ادلفهوم يف ىذا الفن مًتوكاً 

 .(1/178الربىان )انظر: ( 3)
 (.313) للغزايل انظر: ادلنخول( 4)
 (.2/777شرح سلتصر الروضة )و (, 272انظر: شرح تنقيح الفصول )( 5)
إذا كانت الصفة  :يقول -رمحو اهلل-كان الشيخ عز الدين بن عبد السبلم   ))قال القرايف: ( 6)

غالبة ىي أوىل بالداللة على نفي احلكم عن ادلسكوت عنو, بسبب أهنا إذا كانت غالبة  
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 الراجح
بل وقع أن  ىذه الشرط ليس زلل وفاق كما ذكره القرايف, شلا سبق و يتضح      

اخلبلف فيو, وكثَت من ادلسائل الفقهي ة اليت خر جت على ىذا الشرط مل تكن زلل اتفاق 
 .بُت الفقهاء, وقد ذىب بعضهم إىل إعمال ادلفهوم مع كونو غالباً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
وإمنا ىي صفة ىذه احلقيقة فبل حيتاج ادلتكلم إىل لفظ  ,كانت العادة والغلبة تفيدىا للسامع

يدل بو عليها اكتفاء بالعادة, فما نطق هبا حينئذ إال  لقصد عدم اإلعبلم هبا, وىو سلب 
فأمكن أن يقال نطق  ؛احلكم عن ادلسكوت عنو, أما غَت الغالبة فلم تكن العادة دالة عليها

ون د ,فيكون ىذا مقصوده ىي الصفة تعرض ذلا ن ىذه احلقيقةهبا ادلتكلم ليفيد السامع أ
 (.272شرح تنقيح الفصول ) .((قصد سلب احلكم عن ادلسكوت عنو



 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (ه684ت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايف

125 

 

في  مسألة داللة التقييد بصفة بناءهاالستدراك على المصّنف : رابعالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب التناقض عند المناطقة وليس على المفهوم, على جنس

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
أن التقييد بالصفة يف جنس ىل يقتضي نفي ذلك احلكم عن سائر ))قال القرايف:      

األجناس فيقتضي احلديث مثبلً يف نفي وجوب الزكاة عن سائر األنعام وغَتىا أو ال 
 .نفيو إال  عن ذلك اجلنس خاصة وىو اختيار اإلماميقتضي 

ا ىو سلب احلكم  (1)البحث يف ىذا النوع مبٍت على أن نقيض      ادلركب يف اللغة إمن 
, "الدارليس يف  زيداً ", أن "زيد يف الدار" :قيض قولناعن ذلك ادلركب ال مطلقاً, فن
يف اللغة, ويكذب بو القول األو ل, وإن كان عدم زيد من  ىذا ىو الذي يستعمل نقيضاً 

, "من احلنطة غذاء زيف اخلب" : الدار, وكذلك إذا قلناحيث ىو زيد يناقض أنو يف
فبل بد أن ينطق يف  ,"ليس يف اخلبز من احلنطة غذاء" :فالذي يقصد مناقضتو يقول

حصل التناقض  مطلقاً  "غذاءبز ليس يف اخل" :ادلناقضة بقولو من احلنطة, مع أنو لو قال
, غَت أن عرف اللغة ما ذكرتو اخلاص باحلنطة يف مطلق اخلبز نصاً الندراج اخلبز  ؛عقبلً 

سائمة اليف "إذا قال صاحب الشرع  :وىم اجلمهور قال ,لك, فمن الحظ ىذه القاعدة
 ا نقيض ادلنطوق, ىذ"ليس يف السائمة من الغنم زكاة"يكون نقيضو  "من الغنم الزكاة

 :ادلنطوق, وادلفهوم الذي ىو النقيض البلزم للمنطوق, فيكون تقديره الذي ال يثبت معو
وما ليس "صوص احملل, ال زكاة فيها, ىذا إذا أخذنا خ"ما ليس بسائمة من الغنم "

يتناول البقر وادلعلوفة واإلبل, بل العقار بل احللي ادلتخذ الستعمال  "بسائمة مطلقاً 

                                 
ادلعجم الوسيط  انظر: .اآلخرل اطي إبيقتض كل واحد منهما كون شيئُت: لغة التناقض (1)

(2/947.) 
على وجو يلزم , (اإلجياب والسلب)يعٍت:  يف الكيف اختبلف القضيتُت: اصطبلحاً  التناقض

 ."زيد ليس بإنسان", "زيد إنسان", كقولنا:  ةذباكاألخرى  صادقة, و إحدامها  منو أن تكون
 (.89) شنقيطيمُت ال, لؤلآداب البحث وادلناظرة (, و 2) لخوصليلاجلمل يف ادلنطق, انظر: 
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يف " :بقولو عليو الصبلة والسبلم ,بو على عدم وجوب الزكاة فيومباح, جيوز أن يستدل 
ليس  ي, ألن احلليلمو يقتضي عدم وجوب الزكاة يف احل, ومفهو "سائمة الغنم الزكاة

 يؤخذ خصوص احملل يف النقيض نظراً  بغنم سائمة, ىذا منشأ اخلبلف بُت الفريقُت, ىل
 .(1)((للتناقض العقلي من حيث اجلملة؟ لعرف اللغة أو ال يؤخذ نظراً 

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
البحث يف ىذه ادلسألة عجيب, فإنو ال خيتلف التناقض يف ))قال ابن عاشور:      
وال يف ادلنطق, إذ ادلنطق حبث أساليب اللغة, كما قال ابن سينا, وعليو فالنقيض  ,اللغة

ىو سلالفة القضية ادلوجبة بالسلب, والسالبة باإلجياب, وأما ادلوضوع واحملمول فبلبد من 
يف »اربادمها كما ىو معلوم من ادلنطق, وكذلك صفتهما إن كانت ذلما صفة, فقولو: 

, لكن ادلفهوم ليس من  "ليس يف الغنم السائمة الزكاة"نقيضو  ,«الغنم السائمة الزكاة
قبيل التناقض؛ ألنو اثبات نقيض حكم ادلنطوق بو للمسكوت عنو, وىو زلًتز القيد 

؛ إذ ال يلزم فيو فهو تناقض مشروط بتغيَت مدلول القيد, وىذا مل يبحث عنو ادلناطقة
من ضروب التناقض  ضرباً من صدق إحدى القضيتُت كذب األخرى, وإذا كان ىذا 

, فكيف الشروط اليت منها ارباد ادلوضوع بشرط فبلبد من احملافظة على بقية مشروطاً 
بعد ىذا ىل يثبت نقيض احلكم للموصوف بعكس الصفة ادلذكورة من خصوص يقال 

ليس يف اخلبز غذاء مع أنو لو قال "ذلك اجلنس أم من سائر األجناس, وقول ادلصن ف: 
مسلم؛ لكن ىذا يصح إذا صر ح بو ادلتكلم, ولسنا  "اخل التناقض عقبلً صل حلمطلقاً 

, بل عن التناقض البلزم م مناقض للمنطوق يصرح بو ادلتكلمنبحث عن كل حك
يف اخلبز "ال يستلزمو قولنا:  "ليس يف شيء من اخلبز غذاء"للجملة, وال شك أن  قولنا: 

, ولعل تناقض عقلي من حيث اجلملة نوإ :, ولذا قال ادلصنف أخَتاً "من احلنطة غذاء

                                 
 (.272الفصول )شرح تنقيح ( 1)
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الذي أوجب فرض ىذه ادلسألة ادلضطربة ىو نفي الزكاة عن معلوفة اإلبل والبقر عند 
 .(1)((معتربي صفة السائمة مع أن ذلك إمنا ىو بالقياس ال من ادلفهوم

 وجو االستدراك
نفي ذلك التقييد بالصفة يف جنس ىل يقتضي داللة مسألة اإلمام القرايف  ذكر     

 .(2)احلكم عن سائر األجناس أو ال يقتضي نفيو إال  عن ذلك اجلنس خاصة
على أن نقيض ادلركب ىل ىو عبارة عن سلب احلكم عن ذلك ىذه ادلسألة  بٌتو      

 .فاألول لغوي, والثاين عقلي ,ادلركب خاصة أو ىو عبارة عن سلب احلكم مطلقاً 
ف التناقض ختبلىذه القاعدة, وبُت  عدم اواستدرك ابن عاشور بناء ادلسألة على      

مشروط بتغيَت مدلول  ن قبيل التناقض؛ ألنوادلفهوم ليس م وذكر أن  ادلنطق, و اللغة  بُت

                                 
 (.2/46التوضيح والتصحيح ) (1)
اتفق القائلون دبفهوم الصفة على اعتبار مفهومو إذا كانت مع ادلوصوف, سواء تقدمت أو  (2)

 تأخرت؛ ضلو: "يف الغنم السائمة" أو "يف سائمة الغنم الزكاة".
فاختار تاج الدين واختلفوا فيما إذا ذبردت الصفة عن ادلوصوف؛ ضلو "يف السائمة الزكاة", 

 السبكي عدم إعمالو, وحكى العراقي عن السمعاين أن مجهور الشافعية على إعمالو.
 وإمنا مبٌت اخلبلف على : أن  ادلعترب الصفة, أو رلموع الصفة مع ادلوصوف؟

على مذىب اجلمهور: ليس فيما  ادلنفيالسبلم: "يف سائمة الغنم الزكاة", الصبلة و فقولو عليو 
؛ )بناء على بل يتناول ادلفهوم يف احلديث إال ادلعلوفة من الغنمف , ليس سائمة من الغنم الزكاة

 اعتبار األمرين(.
الزكاة , فيتناول ادلفهوم ادلعلوفة من  على القول اآلخر: ليس فيما ليس بسائمة مطلقاً  ادلنفيو 

اإلبل والبقر واخلضر والعقار واحللي, فيستدل هبذا  الغنم, ويتناول كل ما ليس بغنم من
كلها؛ ألهنا ليست بغنم  احلديث على ىذا القول على عدم وجوب الزكاة يف ىذه األشياء

 .؛ بناء على اعتبار الوصف فقطسائمة
التوضيح يف شرح و (, 4/287رفع النقاب )و (, 358ادلسودة )و (, 226انظر: التبصرة )

  ( .263التنقيح )
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 يبحث عنو ادلناطقة؛ إذ ال يلزم فيو من صدق إحدى القضيتُت كذب القيد, وىذا مل
  .األخرى

 .وبيان الراجح االستدراك مناقشةالمطلب الثالث: 
فبلبد من  ,ال يتحقق إال هبا بُت القضيتُت للتناقض لقد وضع ادلناطقة شروطاً      

 :(1)سم ى بالوحدات الثمانتما  يوى, يف أمور مثانية ااربادمه
, )زيد عامل(ا يف ادلوضوع مل تتناقضا, مثل: تفلو اختلف ادلوضوع:ارباد   األول:     

  .بعامل()عمرو ليس 
, (العلم نافع)ا يف احملمول مل تتناقضا, مثل: تفلو اختلف احملمول:ارباد   الثاني:     

  .(العلم ليس بضار  )
)زيد ليس أي: يف النهار, وبُت  )زيد نائم(,فبل تناقض بُت  الزمان:ارباد   الثالث:     

 يف الليل. ؛أي بنائم(,
زيد مل , وبُت )سجد( أي: يف ادلزيد صلىبُت )فبل تناقض  ادلكان:ارباد   الرابع:     

 .داريف ال ؛أي يصل (
فبل تناقض بُت )زلمد ميت( أي: بالقو ة, وبُت )زلم د  :(2)والفعل القو ة  الخامس:     

 بالفعل. :ليس دبي ت( أي
و؛ وىو ( ويكون ادلراد بعضالزصلي أبيضفبل تناقض بُت ) الكل  واجلزء:  السادس:     

 .سائر بدنو( ويكون ادلراد الزصلي ليس بأبيض, وبُت )وعينيوأسنانو 
ونعٍت بشرط موتو على ( زيد يدخل اجلنةفبل تناقض بُت ) الشرط:  السابع:     

 .بشرط موتو على الكفر( زيد ال يدخل اجلنة, وبُت )اإلسبلم

                                 
 (.111(, وادلطلع مع حاشية عليش )91آداب البحث وادلناظرة )انظر:  (1)
انظر: معيار العلم يف فن  صول والثبوت.التحق ق واحلالفعل:  ,االستعداد والقابليةالقوة:  (2)

 (.56على ادلطلع )(, حاشية عليش 333نطق, للغزايل )ادل
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يد ليس ز , وبُت )ونعٍت أن و أب لعمرو( زيد أبفبل تناقض بُت ) اإلضافة: الثامن:     
 ونعٍت أن و ليس أب خلالد.( أب

 الراجح     
ال  من قبيل التناقض وبناء على ما تقد م فإن  ما ذكره اإلمام القرايف من أن  ادلفهوم    

من صدق إحدى القضيتُت كذب األخرى كما  ادلفهوم إذ ال يلزم يفيسل م لو ادلناطقة, 
, وىذه ال تتحقق يف ذكرناىا قريباً  مث إن التناقض لو شروط وقيود كماذكر ابن عاشور, 

 ادلفهوم.
 ليس فيما ليس) نقيضو «يف الغنم السائمة الزكاة»: فبل يصح أن صلعل قولو       

واحللي, وال شك  العقارو تناول البقر واإلبل وادلعلوفة ي ىذا فإن  (, الزكاة بسائمة مطلقاً 
, زلل احلكم الذي ىوادلوضوع النقيضان البد أن يتحدا يف األمور الثمانية, ومنها أن 

  !.سائر األجناس, فبل عبلقة بُت الغنم وبُت ىنا وقد حصل االختبلف بينهما
 ال يصح. التناقض من قبيل ادلفهوم؛ولذا فإن  ما ذكره اإلمام القرايف من      
      

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٖٔٓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصولية الواردة في ستدراكات الا :لثالثالفصل ا
 "باب المجمل والمبّين".

 :ة عشر مبحثا  أربع وفيو

بأنّو غير  تعريفو للمجملاألول: االستدراك على المصّنف في  المبحث
 .جامع

في تعريف  ( بالوضعالثاني: االستدراك على المصّنف إضافتو ) المبحث
 المبّين.

الثالث: االستدراك على المصّنف تخصيصو المشترك دون المتواطئ  المبحث
 في كون اإلجمال أعّم منو.

في تعريفو ( االحتمال: االستدراك على المصّنف إضافتو )الرابع المبحث
 للمؤول.

ى المصّنف جعلو الحقيقة العرفّية تبّين االستدراك عل: الخامس المبحث
 المقصود من إضافة التحليل والتحريم إلى األعيان.

 خمسة البيانأقسام في جعلو االستدراك على المصّنف : السادس المبحث
 .فقط

تعبيره بالجواز في حكم ورود االستدراك على المصّنف : لسابعا المبحث
 .المجمل في الكتاب والسنة
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المصالح والفوائد من االستدراك على المصّنف إيراده : لثامنا المبحث
 .المجمل في الكتاب والسّنة ورود

قولو صلى اهلل عليو  هاعتبار االستدراك على المصّنف : تاسعال المبحث
صّلوا كما » وقولو في الصالة: «, خذوا عّني مناسككم»وسّلم في الحّج: 

  .من البيان بالفعل« رأيتموني أصّلي 

االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة  :شراعال المبحث
 .إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منها صالح ألن يكون بيانا  

عشر: االستدراك على المصّنف إيراده فصل )وقت  حاديال المبحث
 البيان(.

:)وقت الحاجة( ـتعبيره باالستدراك على المصّنف : عشر نيالثا المبحث
 .في مسألة تأخير البيان

االستدراك على المصّنف احتجاجو بقّصة بقرة بني : عشر لثالثا المبحث
 على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. لإسرائي

االستدراك على المصّنف التمثيل بالنساء في كون : عشر رابعال لمبحثا
 المطلوب منهّن العمل بمقتضى الخطاب دون علمو وفهمو.
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, جامعأنّو غير  (1)تعريفو المجملاألول: االستدراك على المصّنف في  المبحث
 وفيو ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 ؛إما بسبب الوضع, (ٖ)فصاعداً  (ٕ)ىو الدائر بُت احتمالُت :واجململ)) :القرايف قال     

 .(ٚ) (ٙ)((بالنسبة إىل جزئياتو (٘)كادلتواطئ  ؛أو من جهة العقل ,(ٗ)وىو ادلشًتك

                            
 وادلبهم. ل, واخللط, : اجملموع, واحملصّ ذلك منو جململ يف اللغة لو عدة معان؛ ( أ)

 (.ٖٕٔ/ٔٔلسان العرب )و (, ٔٛٗ/ٔمقاييس اللغة ) انظر:
 واحد. تحتمل إال معٌت ألنو ال ؛النصرج بللك ( خيٕ)
ألنّو ترجح  ؛لى السواء ال مرجح ألحد معنييو أو معانيو على اآلخر, وىو هبلا خيرج الظاىر( عٖ)

 أحد معنييو أو معانيو على اآلخر.
 (.ٖ٘٘/ٔ(, وشرح سلتصر الروضة )ٖٚانظر: شرح تنقيح الفصول ) 

كالقرء موضوع للطهر واحليض.  معنيُت فأكثر؛ادلشًتك ىو اللفظ ادلوضوع لكل واحد من  (ٗ)
 (.ٜٕانظر: شرح تنقيح الفصول )

)ادلوضوع دلعٌت(: احًتازًا من ؛ ادلتواطئ: ىو اللفظ ادلوضوع دلعٌت كلي مستٍو يف زلالو كالرجل (٘)
ادلشًتك؛ ألنو موضوع دلعنيُت فأكثر, )مستٍو يف زلالو( أي: متفق يف أفراده وأشخاصو: احًتازًا 

موضوع للقدر مثبل لفظ الرجل فمن ادلشكك, فإنو موضوع دلعٌت كلي سلتلف يف زلالو, 
 رجولية . ادلشًتك بُت أشخاص الرجال, فجميع أشخاص الرجال مستوية يف معٌت ال

 (.ٕ٘ٙ/ٔ, رفع النقاب )(ٖٚشرح تنقيح الفصول ) انظر:
  (.ٕٗٚ) ادلصدر السابق (ٙ)
 ذكر القرايف أن لئلمجال سببان:( ٚ)

فإذا وضعت  )) , فقال:أحدمها: من جهة الوضع؛ وىو ادلشًتك, فقد وضحو القرايف سابقاً 
العرب اللفظ مشًتكاً لزم االشًتاك اإلمجال, كما تقول الفرس اآلن ال إمجال فيو بل يتبادر 

اللىن إىل احليوان الصاىل, فلو وضعوه حليوان آخر صار رلمبًل, فعلمنا أن اإلمجال نشأ عن 
 . ((االشًتاك
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
؛ ليُت يف تعريفهما وىو نظر للغالبتبع ادلصّنف مجهور األصو ))قال ابن عاشور:      

, [ٕ٘ٚ]سورة البقرة:{ڤ ڤ ڤ }يف قولو تعاىل : لكن تعريف اجململ ال يشمل ضلو الربا

؛ فجعلتو الشريعة دلعٌت جديد مل يتضح  (ٔ)وىو ربا اجلاىلية ,و عند العرب للزيادةفإنّ 
وذكر عن عمر  ,يف كتاب الصرف ابن رشد يف ادلقدمات منو, كما ذكرهكمال ادلراد 
ها, بينكان من آخر ما أنزل اهلل آية الربا فتويف رسول اهلل ومل ي»و قال: أنّ  (ٕ)بن اخلطاب

وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا, وألن أكون أعلمها أحب إيل من أن يكون يل مثل 
يف صحيح البخاري, ويف ظٍت أنو  كبلم عنو مفرقاً , وقد وقع ضلو ىلا ال«مصر وكورىا

مامل تتضح " :وعرف اجململ بأنّ فاألوىل أن نّ  ,أو كتاب األشربة ,يف أثناء كتاب األضاحي
 .(ٖ)"((داللتو على ادلراد منو

                                                                         
فإنا صلّوز أن يكون  ؛الدار رجلوأما إذا قلنا يف ))و القرايف بقولو: بين؛ و والثاين: من جهة العقل

ال بالوضع  ,أو مجيع رجال الدنيا على البدل, وذلك بطريق التجويز العقلي ,وعمراً  زيداً 
بل ما اقتضى الوضع إال القدر ادلشًتك بُت مجيع الرجال, وىو مفهوم الرجل, وىو  ,اللغوي

شرح تنقيح  .((عقليمن ىلا الوجو ظاىر ال رلمل, وإمنا جاء اإلمجال من جهة التجويز ال
 (.ٖٛالفصول )

ىو ربا النسيئة اللي كان مشهوراً يف اجلاىلية, ويعرف بالزيادة ادلشروطة اليت يأخلىا الدائن  (ٔ)
 (.ٕٛٛ/ٗانظر: ادلغٍت ) من ادلدين نظَت التأجيل.

عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى, القرشي العدوي, أبو حفص, الفاروق, ثاين  ىو (ٕ)
اخللفاء الراشدين, وأحد فقهاء الصحابة, وأحد العشرة ادلبشرين باجلنة, وأحد أصهار النيب 

 استشهد حديثاً  (ٜٖ٘), أسلم يف السنة السادسة من النبوة, وأعز اهلل بو اإلسبلم, روى ,
 (. هٖٕ)يف آخر سنة 

 ,تاريخ اخللفاءو (, ٗٛٗ/ٗاإلصابة )و (, ٔٓٔ/ٔ) , البن اجلوزيانظر: صفة الصفوة
 (.ٜٛللسيوطي )

 (. ٚٗ) التوضيح والتصحيح( ٖ)
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  وجو االستدراك
و غَت بأنّ  مجملعلى اإلمام القرايف يف تعريفو لل -رمحو اهلل-ك ابن عاشور ر استد     

خيتلف عن  ّن الربا اجلديدإ, حيث ال يشمل الربا اللي جاءت بو الشريعة ألنّو جامع؛
 .عٌت اجلديد مل يكتمل ادلراد منو, وىو بادلي كان يتداولو العرب قبل اإلسبلمالل

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس 
دة مل يسلم بعضها , وذلم يف ذلك تعريفات متعدّ اىتم األصوليون بتعريف اجململ     

 وميكن تقسيمها كالتايل:, من اعًتاضات
 أو كليهما, ومن أمثلتها: ,أو غَت مانعة ,ما اعًتض عليها بأهنا غَت جامعةاألول:      
ىو ما ال يفهم ادلراد بو من لفظو ويفتقر يف البيان إىل ))تعريف الباجي:      
 .(ٕ()ٔ)((غَته
الصاحل ألحد معنييو, اللي ال يتعُت معناه ال بوضع ىو اللفظ )) :وتعريف الغزايل     
 .(ٗ()ٖ)((وال بعرف االستعمال ,اللغة
  .(٘)((ما ال يفهم منو عند اإلطبلق معٌت وىو))وتعريف ابن قدامة:      

                            
 (.ٜٕٛللباجي ) ,إحكام الفصول( ٔ)
من الركعة الثانية من  فقيامو , وىلا احلّد غَت جامع؛ ألنو ال يشمل الفعل إذا كان رلمبلً  (ٕ)

اإلحكام لآلمدي انظر: . تحتمل أن يكون عن عمد, وتحتمل أن يكون سهواً غَت تشهد فإنّو 
 .(ٕٔ/ٕإرشاد الفحول ), و (ٗٙٛمنتهى الوصول واألمل )و , (ٛ/ٖ)

 (.ٚٛٔدلستصفى )( اٖ)
 وىلا احلّد غَت جامع؛ ألنو ال يشمل الفعل.( ٗ)
 (.ٙٔ٘/ٔروضة الناظر ) (٘)

, بل ىو لفظ ألن ما ال يفيد معٌت ليس كبلماً وقد اعًتض الطويف على ىلا احلد بأنّو ناقص؛ 
مهمل, واجململ يفيد معٌت, لكّنو غَت معُت, وذكر أنو لو اقتصر يف تعريف اجململ على ما ال 
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ىو ما لو داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر )) :وتعريف اآلمدي      
  . (ٕ)(ٔ)((بالنسبة إليو

 .مانعاً  ما سلم من االعًتاضات لكونو جامعاً الثاين:      
ما مل تتضح )): وىو اللي اختاره ابن عاشور ,وابن السبكي ,تعريف ابن احلاجب     
 .(ٗ)(ٖ)((داللتو
ىو ما ال ينبئ عن ادلراد بنفسو, وتحتاج إىل قرينة )) :وتعريف القاضي أيب يعلى     
 .(٘)((تفسره

 .(ٙ)((اجململ ما تردد بُت زلتملُت فأكثر على السواء))وتعريف ابن النجار:      

                                                                         
يفهم منو عند اإلطبلق معٌت, لبطل بادلشًتك ضلو القرء للحيض والطهر؛ فإذا أطلق لفظ 

 .القرء؛ فهم منو أحد األمرين ال بعينو, وىو معٌت رلمل
 لللك زاد آخر التعريف لفظ: معُت, فقال: أي: اجململ ما ال يفهم منو عند اإلطبلق معٌتً 

 (.ٜٗٙ/ٕنظر: شرح سلتصر الروضة )امعُت. 
. ((وقيل: ما احتمل أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر))آخر:  وقد أورد ابن قدامة تعريفاً 

 (. ٚٔ٘/ٔوضة الناظر )ر 
 . (ٜ٘/٘(, البحر احمليط )ٜ/ٖ)اإلحكام لآلمدي انظر: ( ٔ)
 ؛ أنو ال يستوعب اجململ اللي تحتمل أكثر من معنيُت.قد يؤخل عليو( ٕ)
 (.٘٘) , البن السبكيمجع اجلوامعو  (,ٗٙٛ/ٕل واألمل )سؤ منتهى السلتصر  (ٖ)
قوذلما: )ما(  ليتناول الفعل والقول؛ ألن اإلمجال كما يكون يف اللفظ كللك يكون يف  (ٗ)

 الفعل.
؛ ألن , وعن ادلبُّت عن ادلهمل؛ فإنو ال داللة لو أصبلً  اً وقوذلما: )ومل تتضح داللتو( احًتاز 

 (.ٖٚ٘/ٕداللتو متضحة. انظر: بيان ادلختصر لؤلصفهاين )
 (.ٕٗٔ/ٔلعدة يف أصول الفقو )( ا٘)
 (.ٖٚٗ/ٖرح الكوكب ادلنَت )( شٙ)
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يف ىل الربا , نرجع إىل استدراك ابن عاشور, فنقول: وبعد أن أوردنا تعريف اجململ     
من اجململ اللي مل يتضح كمال ادلراد  [ٕ٘ٚ]سورة البقرة: {   ڤ ڤ ڤ }قولو تعاىل :

 منو؟
يف قولو يرى تعريف القرايف ال يشمل لفظ الربا الوارد  -رمحو اهلل-ابن عاشور  إنّ      
 ,ُتحيف الصحي -رضي اهلل عنو-, ويستشهد حبديث عمر {ڤ ڤ} :تعاىل

اجلد,  :(ٔ)ننتهي إليو كان عهد إلينا عهداً   ثبلث وددت أن رسول اهلل»و قال: أنّ  
 .(ٗ) «(ٖ)وأبواب من أبواب الربا ,(ٕ)والكبللة

ذكر ابن عاشور تفصيل ذلك يف تفسَته التحرير والتنوير, فبُّت اخلبلف يف وقد      
باق على أو ىو  ,ىو منقول إىل معٌت جديد يف اصطبلح الشرعلفظ الربا يف اآلية؛ ىل 
ا باقية , ورّجح ىو أهنّ و منقولوذكر أن رأي اجلمهور على أنّ معناه ادلعروف يف اللغة, 

                            
نص قاطع ال تحتمل النزاع؛  ادلقصود: أن ىله ادلسائل وقع فيها اخلبلف, ومل يرد فيها ( و ٔ)

مينع اخلبلف كما نص يف اخلمر, وليس معٌت  نص فيها نصاً  , فتمٌت عمر أن النيب كاخلمر
 مل يبينهن, فقد أًب الرسالة, وبلغ عن اهلل.  ىلا أن النيب 

, للشيخ عبداهلل تيسَت العبلمو (, ٔٔٔ/ٔ) ُىبَـيـْرَةبن ال, انظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح
 (.ٕٙٚ/ٔ) البسام

رضي اهلل  -)اجلد( يريد بو مَتاثو, وقد كان للمتقدمُت فيو خبلف كثَت, وملىب أيب بكر  (ٕ)
: أنو دبنزلة األب عند عدم األب. و )الكبللة ( من ال أب لو وال ولد عند اجلمهور. -عنو 

 (ٕٜٕ/ٕن دقيق العيد )بال ,إحكام األحكامانظر: 
ألّن ربا الّنسيئة مّتفق عليو بُت  ؛لعّلو يشَت إىل ربا الفضل "وأبواب من أبواب الرّبا" )) قولو: (ٖ)

الّصحابة, وسياق عمر يدّل على أنّو كان عنده نصٌّ يف بعض من أبواب الرّبا دون بعض, 
 (.ٓ٘/ٓٔ. فتح الباري البن حجر )((فلهلا سبٌّت معرفة البقّية

ماجاء يف أن اخلمر ما خامر العقل من  , باباألشربة , كتابيف صحيحورواه البخاري  (ٗ)
يف  , كتاب التفسَت, بابيف صحيحو ومسلم ؛(ٛٛ٘٘) (, رقم احلديثٙٓٔ/ٚالشراب, )

 (.ٕٖٖٓ)رقم احلديث  (,ٕٕٖٕ/ٗ) نزول ربرًن اخلمر,
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والظاىر أن اآلية مل يقصد منها إال ربا ))على ما ىو معروف قبل اإلسبلم؛ قال: 
ما عداه من ادلعامبلت الباطلة اليت فيها أكل مال بالباطل مندرجة يف أدلة  اجلاىلية, وأنّ 

 .  (ٔ)((أخرى
حيث يف حديثو السابق,  -رضي اهلل عنو-أوضح ابن عاشور مقصد عمر  وقد     
و قابلو بالبيان ألنّ  ؛عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا رلملوالوجو )): قال

و النيب وبالتفسَت, بل أراد أن ربقيق حكمو يف صور البيوع الكثَتة خفي مل يعمّ 
))(ٕ). 

ففي التحرير عما ىو عليو يف التوضيح,  فانظر إىل اختبلف كبلم ابن عاشور يف     
مل يتضح كمال مرادىا, ويستشهد دبقول  رلمبلً التوضيح؛ يلكر أن لفظ الربا يف اآلية 

 على ذلك. -رضي اهلل عنو-عمر 
ربا ادلعروف يف إمنا ىو ال ؛ويف التحرير والتنوير يرّجح أن ادلقصود بالربا يف اآلية     

 واضح, ويشَت إىل أنّ ادلراد بو  ؛ ألنّ  , وللا فإن لفظ الربا يف اآلية ليس رلمبلً اجلاىلية
 ؛ ألنو قوبل بالبيان والتفسَت.مل يقصد أن لفظ الربا رلمبلً  -نورضي اهلل ع-عمر 
, قد يفهم منو (( يتضح كمال ادلراد منو))مل :قول ابن عاشور يف التوضيح  ٍب إنّ      

بعضها مل يظهر كمال مرادىا إىل اآلن,  ألنّ  ؛أّن صور الربا احملرّمة مل تستوفيها الشريعة
 .(ٖ)تويف ومل يكتمل التبليغقد  على أن النيب  شلا يدلّ 

                            
  (.ٜٓ/ٖالتحرير والتنوير ) (ٔ)
  (.ٚٛ/ٖالتحرير والتنوير ) (ٕ)

 دون بيان أو ال؟  ىل جيوز إبقاء اجململ بعد وفاة النيب  (ٖ)
اعلم: أن اإلمجال )): ( قائبلً ٗٔ/ٕالشوكاين ىله ادلسألة يف إرشاد الفحول )اإلمام ّصل ف

 أىب ىلا غَت داود الظاىري. واقع يف الكتاب والسنة, قال أبو بكر الصَتيف: وال أعلم أحداً 
 .وقيل: إنو مل يبق رلمل يف كتاب اهلل تعاىل بعد موت النيب 
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فإكمال الدين ىو إكمال البيان ))ابن عاشور يف تفسَته, يف قولو:  وىلا يرّده أيضاً      
ادلراد هلل تعاىل اللي اقتضت احلكمة تنجيمو, فكان بعد نزول أحكام االعتقاد, اليت ال 

بالقول  -احلجاليت آخرىا  -يسع ادلسلمُت جهلها, وبعد تفاصيل أحكام قواعد اإلسبلم
والفعل, وبعد بيان شرائع ادلعامبلت وأصول النظام اإلسبلمي, كان بعد ذلك كلو قد ًب 

]سورة {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}البيان ادلراد هلل تعاىل يف قولو:

, [ٗٗ]سورة النحل:{ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :وقولو ,[ٜٛالنحل:
يف ىدي األمة يف عبادهتا,  حبيث صار رلموع التشريع احلاصل بالقرآن والسنة, كافياً 

ومعاملتها, وسياستها, يف سائر عصورىا, حبسب ما تدعو إليو حاجاهتا, فقد كان 
 .(ٕ)(ٔ)((الدين وافيا يف كل وقت دبا تحتاجو ادلسلمون

                                                                         
ادلختار أمنا يثبت التكليف بو ال إمجال فيو؛ ألن التكليف باجململ  وقال إمام احلرمُت: إنّ 

 .((تكليف باحملال, وما ال يتعلق بو تكليف؛ فبل يبعد استمرار اإلمجال فيو بعد وفاتو 
 (.ٖٓٔ/ٙالتحرير والتنوير )( ٔ)
موع الفتاوى رليف  ومبّينة, بقولو ةوقد قّرر ابن تيمية كون األحكام الشرعية واضح( ٕ)

 بياناً  األحكام اليت ربتاج األمة إىل معرفتها ال بد أن يبينها الرسول  إنّ )): (ٕٖٖ/ٕ٘)
 .((وال بد أن تنقلها األمة ,عاماً 

األحوال, فهله زبضع للقياس وأما بعض الصور اليت قد تظهر مع تعاقب األيام واختبلف 
 واالجتهاد , فيقيس اجملتهد على النصوص الواردة ما دامت العلة متوفرة يف اجلميع.

ادلراد  [ٖ]ادلائدة: { ڇ چ چ چ }وقولو: )):  وىلا ما يوضحو ابن عاشور قائبلً 
ألنو على اختصاره  :هبما! إكمال الكليات اليت منها األمر باالستنباط والقياس. قال الشاطيب

 ((.جامع والشريعة سبت بتمامو وال يكون جامعا لتمام الدين إال واجملموع فيو أمور كلية
 (.ٓٗ/ٔالتحرير والتنوير )

أن الشريعة قد جاء فيها بيان كل شيء, وإمنا اخللل والقصور قد  :ويلكر األمُت الشنقيطي
بُت اهلل سبحانو على لسان رسولو  فقد))إلدراك, قال: اتحصل من تفاوت الناس يف الفهم و 

  ,بكبلمو وكبلم رسولو مجيع ما أمر بو, ومجيع ما هنى عنو, ومجيع ما أحلو, ومجيع ما حرمو
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 الراجح
ما  واللي يًتجح لدي أن تعريف الشهاب القرايف لئلمجال ال إشكال فيو, وأنّ      

, وقد أجاب ابن عاشور على اعًتاضو عًتاض غَت مسّلم بوبن عاشور من اأورده عليو ا
يف كتابو التحرير والتنوير, فلفظ الربا يف اآلية على رأي ابن عاشور ليست رلملة, وال 

 يوجد يف الشريعة شيء مل يكتمل بيانو.
, فقد وضحتو السّنة, , فبل إشكال يف ذلك أيضاً وعلى القول بأن لفظ الربا رلمبلً      

وتكون قابلة  ,ا نعمل فيها األدلة الشرعية األخرىفإنّ  ؛من صور أخرى وما يظهر
 .لبلجتهاد واالستنباط. واهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

 ڇ ڇ چ چ چ }: كما قال تعاىلومجيع ما عفا عنو. وهبلا يكون دينو كامبل ً 

ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليو  ,[ٖ]سورة ادلائدة: { ڇ ڇ
النصوص, وعن وجو الداللة وموقعها, وتفاوت األمة يف مراتب الفهم عن اهلل ورسولو ال 

 ((.ولو كانت األفهام متساوية لتساوت أقسام العلماء يف العلم -جل وعبل  -تحصيو إال اهلل 
  (.ٕ٘ٔ/ٗأضواء البيان )
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في تعريف ( بالوضعالمبحث الثاني: االستدراك على المصّنف إضافتو كلمة )
 وفيو ثالثة مطالب:, (1)نبي  الم  

                            
 (.ٕٛٔٔ/ٔالعرب )لسان  (,ٕٖٛ/ٔمقاييس اللغة )انظر:  الوضوح. :ٌب يف اللغة دبعٌتأي( ٔ)

 بتعريف البيان.فقط , واكتفوا اصطبلحاً  كثَت من األصوليُت لتعريف ادلبُّت   ضمل يتعرّ 
إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز ))قل عن الصَتيف: ما نُ  (للبيان) ومن تعريفاهتم

البيان ىو : , وعرّفو بعضهم بأنو: ىو العلم, واختار مجاىَت األصوليُت بأنّ ((التجلي والوضوح
 الدليل.

وقد سبق للمجمل تعريفان؛ فخل ))الطويف: وعّرف بعضهم ادلبُّت: بأنو نقيض اجململ, قال 
 ضدمها يف ادلبُت.

: ىو على السواء, قل يف ادلبُّت  فإن قلت: اجململ: ىو اللفظ ادلًتدد بُت زلتملُت فصاعداً 
 على معٌت, غَت مًتدد, متساو. اللفظ الناصّ 

 ما فهم منو عند : ما ال يفهم منو عند اإلطبلق معٌت معُت, قل: ادلبُّت وإن قلت: اجململ
 .((اإلطبلق معٌت معُت, من نص أو ظهور, بالوضع أو بعد البيان

, (ٖٖٛ/ٕبيان ادلختصر ) ,(ٔٚٙ/ٕ(, شرح سلتصر الروضة )ٕٚ٘/ٔوضة الناظر )ر انظر:  
 .(ٕٔ/ٕالفحول )(, إرشاد ٖٚٗ/ٖ(, شرح الكوكب ادلنَت )ٜٓ/٘لبحر احمليط )ا

 :وميكن تقسيم ادلبُتن إىل قسمُت
 : , ومن تعريفات األصوليُت ذللا النوع(ىو ما ظهر معناه ابتداءو ) األول: ادلبُتن بنفسو:

ىو ما استقل بنفسو يف الكشف عن ادلراد وال يفتقر يف معرفة ادلراد ومنو تعريف الشَتازي: )) 
 (.ٛٗللشَتازي ) ,للمعا .((إىل غَته

 (.ٓ٘ٔ/ٖحملصول )ا وكللك تعريف الرازي: )) ىو اخلطاب ادلبتدأ ادلستغٌت بو عن البيان((.
 (.ٕٕٛاية السول )هن .تعريف اإلسنوي : ))ىو ما يكون كافياً يف إفادتو معناه((

ال يف اإلهباج ق فهلا النوع من ادلبُتن واضح بنفسو ابتداء, مستغٍن بنفسو عن البيان,
 بفتح الباء على الواضح بنفسو صحيح ألن ادلتكلم أوضحو ادلبُّت اطبلق ))(: ٖٕٔ/ٕ)

  .((ملجحيث مل يأت دب
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 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
وإما بعد  ,على معٌت إما باألصالة (ٔ)فادلبُّت ىو اللفظ الدال بالوضع)): القرايفل قا     
 .(2)((البيان
 :وتحصل ذلك بأمرين ,(ٖ) أفاد للسامع ادلراد بوو اللفظ اللي عّرف القرايف ادلبُتن بأنّ      
 .(ٗ): لو عندي عشرةأحدمها: بوضع اللفظ؛ كقولك     
فيما سقت »قولو عليو السبلم: ؛ كاللفظ اللي أريد بيانوما يضم إىل ذلك الثاين:      

, فهو: بيان لقولو تعاىل: «شرشر, وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العُ السماء العُ 
 .(٘)[ٔٗٔ]سورة األنعام: {ۇ ۇ ڭ ڭ}

                                                                         
, ومن ( ادلراد منوكاللفظ اجململ إذا بُّت ىو ما احتاج لغَته إلفادة معناه,  و الثاين: ادلبُتن بغَته: )

 تعريفاتو:
 ((.م غَته إليوالواضح بغَته وىو ما يتوقف فهم ادلعٌت منو على انضماقال اإلسنوي: ىو ))

 (.ٜٕٕاية السول )هن
  فإذا ادلبُتن يطلق على الواضح اللي ظهر معناه ابتداء, وتارة على ما اتضح معناه بغَته.

 ذكر ادلصّنف أن للوضع حقيقتان: (ٔ)
 وىلا ىو الوضع اللغوي. ,كتسمية الولد زيداً األوىل: عبارة عن جعل اللفظ دليبلً على ادلعٌت؛  

 عن غلبة استعمال اللفظ يف ادلعٌت حىت يصَت أشهر فيو من غَته.الثانية: عبارة 
, والعرفية ؛ ضلو الدابة, والعرفية العامةضلو الصبلةويشمل احلقائق الثبلث اليت ىي الشرعية؛ 

 (.ٕٓ. انظر: شرح تنقيح الفصول )؛ ضلو اجلوىر والعرض عند ادلتكلمُتاخلاصة
 (.ٕٗٚشرح تنقيح الفصول ) (ٕ)
 وادلشًتك. ,ىنا من اجململاحًتز ( و ٖ)
 ژ ژ} :وكللك مجيع النصوص اليت ال ربتمل أن يراد هبا غَت مدلوالهتا؛ كقولو تعاىل (ٗ)

فهله النصوص أفادت  [,ٜٕسورة الفتح:] { ٻ ٻ ٱ} :قولوو  [,ٕٖ]سورة اإلسراء:{ ڑ
  معانيها بنفس وضعها؛ إذ ىي نصوص معانيها.

ألهنا رلملة بينها النيب عليو  ؛الصبلة, وآية الزكاة, وآية احلجومثال البيان بالضميمة: آية  (٘)
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 .: فعلو عليو السبلم دلناسك احلج, فإن فعلو ذلك بيان لقولوومثالو أيضاً      

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
وال شك أّن   ,ىكلا يف النسخ "اللفظ الدال بالوضع":(ٔ)وقولو))قال ابن عاشور:       

وإما بعد ": قول ادلصّنفأو غَته ؛ ألنو ال يندرج ربتو  ,كلمة بالوضع سهو من الناسخ
 .(ٕ)(("البيان

  وجو االستدراك
بدون ىله  وأن احلدّ , لوضع( يف التعريفاستدرك ابن عاشور إضافة كلمة )با     

سواء من الناسخ  الكلمة مكتمل, وأثبت وجود ىله الكلمة يف النسخ, واعتربىا سهواً 
 . وإما بعد البيان""ألنو ال يندرج ربتو قول ادلصّنف:  ؛أو من غَته

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 بالنظر لتعريف ادلصنف ينقسم ادلبُتن إىل قسمُت:     
 .أصل الوضععلى معٌت ب أن يدل اللفظ  األول:     
 الوضع على معٌت بعد البيان.أن يدل اللفظ ب الثاني:     
اعتربىا مع إضافة كلمة )الوضع(؛ ذللا  أن يقال بو ال يستقيموال شك أن الثاين      

 .من الناسخ أو من غَته سهواً ابن عاشور 
؛ لعدم اندراج كلمة )بالوضع( مع قول صواباً  ومن يتأمل يف كبلم ابن عاشور جيده     

 ادلصّنف )وإما بعد البيان(.
  ؟ىل قصد ادلصّنف أن تكون كلمة )بالوضع( ضمن التعريف :السؤال اآلنو      

                                                                         
 (.ٖٖٗ/ٔنظر: رفع النقاب )االسبلم بقولو وبفعلو. والصبلة و 

 .القرايفأي: ( ٔ)
 (.ٚٗ) التوضيح والتصحيح (ٕ)
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يف الباب األول يف الفصل عّرف ادلبُّت قصد ذلك؛ فإنّو ادلصّنف  اللي يبدو يل أنّ      
 ما أفاد معناه, إما بسبب الوضع, أو وادلبُتن )): قائبلً السادس يف أمساء األلفاظ؛ 

 .(ٔ)((بضميمة بيان إليو
ذكر يف ىله اجلملة ف أثبت كلمة )بالوضع(, و ادلصنّ  فبلحظ يف التعريف ىنا أنّ      

 أن البيان تحصل للسامع بشيئُت:
 أحدمها: وضع اللفظ.     
 .(ٕ)والثاين: ما يضم إىل ذلك اللفظ اللي أريد بيانو     
 من البيان وىو اإليضاح, فإذا قال ادلبُّت ))وكللك أثبتها يف شرحو للتعريف قال:      

نو الواضع وادلستعمل, فإن كان بيّ  : بالوضع أيىلا اللفظ مبُّت  :قلنا "عندي عشرة" :لو
 على ناً, فصدق ادلبُّت بعد ذلك قلنا صار مبيّ  نوٍب بيّ  ,ضلو القرء ؛اللفظ أوالً رلمبلً 

 .(ٖ)((القسمُت

 الراجح
كلمة فبإضافة  , ما ذكره ابن عاشور يف استدراكو على التعريف صحيحاً إّن      

 , فالصواب ىو االستغناء عن ىله الكلمةديف احلواضح ىناك خلل  أصبح  الوضع()
وإما بعد  ,ألصالةإما با ىو اللفظ الدال على معٌت ُتن ادلبُـ  يقال:فحىت يستقيم احلّد؛ 

 واهلل أعلم. .البيان
 
 
 
 

                            
 (.ٖٛشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 (.ٖٗٗ/ٔفع النقاب )( ر ٕ)
 (.ٖٛشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)
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دون  (1)المبحث الثالث: االستدراك على المصّنف تخصيصو المشترك
 في كون اإلجمال أعّم منو, وفيو ثالثة مطالب: (2)المتواطئ

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(ٖ)((وليس كّل رلمل مشًتكاً  ,فكل مشًتك رلمل)): القرايف قال     

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
دلا كان اإلمجال لو سببان, أحدمها: االشًتاك اللفظي وىو ))قال الشوشاوي:      

اللفظ ادلشًتك, والثاين: االشًتاك ادلعنوي وىو ادلتواطئ, كان اإلمجال أعم من كل واحد 
منهما وكل واحد منهما أخص منو, فصار كل مشًتك وضًعا رلمبًل, وليس كل رلمل 

وليس كل رلمل متواطًئا, انظر  ,نقول: كل متواطئ رلمل مشًتًكا وضًعا, وكللك أيًضا
اطئ, مع أن ذلك يقال يف شيء خص ادلؤلف ادلشًتك هبلا احلكم دون ادلتو  أليّ 

 .(ٗ)((, كما يقال يف ادلشًتك ؟!ادلتواطئ

  وجو االستدراك
استدرك الشوشاوي على القرايف زبصيصو ادلشًتك دون ادلتواطئ يف كون اإلمجال      
وليس كل رلمل مشًتك, وكللك ينبغي أن يقال : كل  ,منو, فكل مشًتك رلمل أعمّ 

 وليس كل رلمل متواطئ. ,متواطئ رلمل

 

 
                            

 .(ٕٖٔسبق تعريفو ص ) (ٔ)
 .(ٕٖٔسبق تعريفو ص ) (ٕ)
 (.ٕٗٚشرح تنقيح الفصول )(ٖ)
 ( .ٜٕٛ/ٗ( رفع النقاب )ٗ)



 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٔٗ٘ 

 

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 ولدراسة االستدراك ينبغي معرفة رأي اإلمام القرايف يف ىله ادلسألة.     
 ؟أم ال رلمبلً يف أن ادلتواطئ يكون ىل يرى القرا     
 :نيأمر تعود إىل أسباب اإلمجال  القرايف جعل     
 األول: الوضع؛ وىو ادلشًتك.     

 كادلتواطئ.  ؛والثاين: العقل     
 ومقتضى صنيعو ىلا يدل على أن ادلتواطئ رلمل.     
ولكنّا صلد القرايف يف موطن آخر من كتابو يلكر صراحة أن اإلمجال واقع على      

فائدة: ينبغي أن يفرق بُت اللفظ )) : , قال(ٔ)وادلشكك ,دون ادلتواطئ ,ادلشًتك
دلعٌت  :والثاين ,مشًتك :ألن اللفظ األول ؛(ٕ)وبُت اللفظ ادلوضوع للمشًتك ,ادلشًتك

الرباد  ؛ليس دبجمل :والثاين ,واألول رلمل ,واحد مشًتك, واللفظ ليس دبشًتك
 .(ٖ)((اهمسمّ 
 ,(ٗ)لو ظاىر ألنّ  ؛اإلمجال ال يقع على ادلتواطئ ذكر أنّ ويف كتابو نفائس األصول      

بفعل  ىو مطلق ال مينع من العمل؛ فيكون الشخص شلتثبلً  ومن جهة اإلطبلق والتقييد

                            
كالنور بالنسبة   ؛ادلوضوع دلعٌت كلي سلتلف يف زلالو, ِإما بالكثرة والقلةادلشكك ىو: اللفظ  (ٔ)

 (.ٖٓشرح تنقيح الفصول ). ِإىل السراج والشمس
رعاية من أفراده؛ مل على األقوى أن تحألن أفراده متفاوتة, فينبغي وادلشكك ليس رلمبًل؛ 

(, التوضيح ٓٔٗ/ٕالبحر احمليط )انظر:  لتلك األولوية خببلف ادلشًتك فإهنا متساوية.
 (.ٛٗ/ٕوالتصحيح, البن عاشور )

 للفظ ادلوضوع للمشًتك ىو ادلتواطئ وادلشكك.( إ)
 (.ٖٓشرح تنقيح الفصول )( ٖ)
 (.ٖٕٔشاء ادلكلف من األفراد. انظر: هناية السول )وىو ما  (ٗ)
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مشًتك رلمل, وليس كل رلمل  وكللك تقول: كل)) :, قال(ٔ)واحدة منها :أي
, وىو مستعمل يف ادلتواطئ ال يكون رلمبلً شًتك, ٍب ؛ فاجململ أعم من ادلاً مشًتك

موضوعو إال حبسب خصوصيات زلالو ال باعتبار ما استعمل فيو, بل ىو ظاىر, 
 .(ٕ)((ها شئناوكللك يبادر بفعل ادلطلقات, وخيرج عن العهدة بفعل أيّ 

اه ادلعٌت األصل يف ادلتواطئ عدم اإلمجال, وأن تحمل على مسمّ )): و إىل أنّ ونبّ      
اه, واألصل يف ادلشًتك الكلي, حىت تدل قرينة على استعمالو يف أخص من مسمّ 

 .(ٖ)((اإلمجال, حىت يتبُت, فهما مفًتقان
 ؟!يف التقسيم جعلو من مجلة اجململوقد يشكل علينا أن القرايف      
ادلتواطئ  م أنّ جوابو: أنو قد تقدّ ))وجييب القرايف عن ىلا اإلشكال يف قولو:      

و ظاىر من وجو, يصدق عليو اإلمجال وعدمو, حال كونو مستعمبلً يف موضوعو, وأنّ 
ورلمل من وجو, فباعتبار موضوعو ظاىر وغَت رلمل, وباعتبار أشخاصو وأنواعو رلمل 

إمجاالً ال مينع من العمل؛ ألن اإلمجال ىو عدم فهم ادلعٌت من اللفظ, وىو أعم من  
  .(ٗ)((أن يكون مع غَت ادلفهوم ما ىو مفهوم من جهة أخرىكونو مانًعا؛ الحتمال 

انظر ألي )) : , بقولووهبلا نكون قد أجبنا على االستدراك اللي أورده الشوشاوي     
شيء خص ادلؤلف ادلشًتك هبلا احلكم دون ادلتواطئ, مع أن ذلك يقال يف ادلتواطئ ,  

 .((كما يقال يف ادلشًتك ؟!
     

                            

[ ٕٜ{ ]النساء: ڈ ڈ   }إذا قال:  -تعاىل  -ألن اهلل ضرب القرايف مثااًل لللك قائبًل: )) (ٔ)
صدق أن لفظ )الرقبة( ظاىر بالنسبة إىل القدر ادلشًتك, ورلمل بالنسبة إىل خصوصيات 

 (.ٜٕ٘ٔ/٘. نفائس األصول )((عدم الفهمالرقاب, يف أنواعها وأشخاصها؛ ألن اإلمجال 
 (.ٜٕٗٔ/٘) ادلصدر السابق (ٕ)
 (.ٜٕٙٔ/٘) ادلصدر السابق (ٖ)
 دلصدر السابق.ا  (ٗ)
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 الراجح 
طئ رلمل من ادلتوا يرى أنّ  ؛ فهوالشهاب القرايفإّن الصّواب يف ىلا ادلبحث مع      

و مطلق يف اجلميع, حيث أنّ  ؛وغَت رلمل من جهة موضوعو ,جهة األشخاص واألنواع
 ال مينع العمل بأيهما شاء.

و يقع على مجيع من يف فلو قلنا: أكرم رجبل يف الدار؛ فإن ىلا رلمل من حيث أنّ      
ل من جهة أنو  من الرجل اللي يقع لو اإلكرام, وغَت رلمالدار من الرجال ومل يتبُّت 

 ؛ فلو أكرم أحدىم ربقق االمتثال.مطلق ال مينع العمل
وىو أخّص  ,وذللا خّص القرايف ادلشًتك دون ادلتواطئ يف كون اإلمجال أعّم منو     
 منو. 
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, وفيو باالحتمال (1)االستدراك على المصّنف تعريفو للمؤول: : المبحث الرابع 
 ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(ٖ)(((ٕ)ىو االحتمال اخلفي مع الظاىر :وادلؤول)) :قال القرايف     

                            
, دلؤول لغة: من األول وىو الرجوع , أو مأخوذ من اإِليالة, وىى السياسة. انظر: رلمل اللغة( أ)

 (.ٖٔ/ٕٛ)وتاج العروس , (ٕٖ/ٔٔلسان العرب ) ,(ٚٓٔ/ ٔ) البن فارس
صرف اللفظ عن عرّفو ابن قدامة وشيخ اإلسبلم ابن تيمية وغَتىم بأنّو: صطبلحاً: وا

 .االحتمال الراجح إىل االحتمال ادلرجوح لدليل يقًتن بو
 . محل ظاىر على زلتمل مرجوحوعرّفو ابن احلاجب وابن السبكي وغَتىم بأنو:  

يصَت بو أغلب عن الظن من ادلعٌت اللي دّل  بأنو: احتمال يعضده دليلوالرازي الغزايل  ووعرّف
  عليو الظاىر.

غَت جامع, ألنو ال يتناول الفاسد  وأورد كثَت من األصوليُت على التعريف األخَت؛ بأنو
ن االحتمال ليس بتأويل بل ؛ فإجعلو عبارة عن نفس االحتمال وليس كللك وأيضاً  ,واليقيٍت

 .شرط
وسلتصر (, ٛٓ٘/ٔروضة الناظر )و (, ٖ٘ٔ/ٖ(, واحملصول للرازي )ٜٙٔادلستصفى )نظر: ا

وربفة (, ٗ٘, ومجع اجلوامع )(٘٘/ٖرلموع الفتاوى )(, و ٜٜٓ/ٕمنهى السؤل واألمل )
, (ٓٙٗ/ ٖ) ادلنَت شرح الكوكب, و (ٜٕٗٛ/ ٙالتحبَت للمرداوي )و (, ٖٛٓ/ٖادلسؤول )

 .(ٕٔٔأصول الفقو للشنقيطي ), وملكرة يف (ٖٚ/٘والبحر احمليط ) 
التأويل ال يرد على النص, وال على اجململ؛ ألن النص يدل على معناه داللة ال تحتمل  فإنّ  (ٕ)

 أو مرجوح. ,غَتىا, واجململ داللتو متساوية ليس لو معٌت راجح
 إمنا يرد على الظاىر؛ ألن لو داللتان, داللة راجحة, وداللة مرجوحة, فإذا صرف اللفظ على

البحر احمليط و (, ٗ/ٕول الفقو ). انظر: الفائق يف أصالداللة ادلرجوحة بدليل صار مؤوالً 
(٘/ٖٚ.) 

 (.ٕ٘ٚول )صرح تنقيح الف( شٖ)
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم 
 ,(ٔ)األلفاظ ادلستعملة يف ىلا البابىلا ىو اللفظ الثالث من )) قال الشوشاوي:     
 :ىو االحتمال ادلرجوح الكائن مع االحتمال الراجح, فادلراد باخلفي :حقيقة ادلؤول :أي

 ىو ادلعٌت الراجح. :(2)ىو ادلعٌت ادلرجوح, وادلراد بالظاىر
ولكن يف كبلمو مناقشة؛ ألنو فسر اللفظ اللي ىو ادلؤول, بادلعٌت اللي ىو      

فاألوىل أن يقول: وادلؤول ىو احملتمل اخلفي الكائن مع احملتمل الظاىر,  االحتمال,
 .(ٖ)((...فادلؤول ىو زلل  التأويل

  وجو االستدراك
استدرك الشوشاوي على القرايف تعريفو ادلؤول باالحتمال؛ وكان من األوىل لو أن      

, أما زلل  التأويلاللي ىو  يطلق على اللفظ نفسوألن ادلؤول  ؛يعّرف ادلؤول باحملتمل
 .االحتمال فإنو تفسَت لو بادلعٌت

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 اللي ىو اللفظ ال على ادلعٌت.التأويل زلل طلق على ي الشوشاويعند  ادلؤول إنّ       
ألن ادلؤول ادلؤول ىو االحتمال,  فاللي دفعو إىل اختيار أنّ  -رمحو اهلل-أّما القرايف      

 ألن))وّضح ذلك بقولو: قد , و (ٗ)((وال يدل عليو ,احتمال خفي يقتضيو اللفظ)) :ىو

                            
 اجململ, وادلبَُت, وادلؤول. :( أئ)
 (.ٖٚ. شرح تنقيح الفصول )ىو ادلًتدد بُت احتمالُت فأكثر ىو يف أحدمها أرجح :الظاىر (ٕ)
 ( .ٖٔٓ/ٗ) رفع النقاب( ٖ)
 (.ٕٔٙ/ٕنفائس األصول ) (ٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٔ٘ٓ 

 

واخلصوص مع العموم, بل  ,(ٔ)ادلعٌت ادلؤول ال يفهم من اللفظ؛ ألنو اجملاز مع احلقيقة
  .(ٕ)((و فهم من اللفظ؟و غَت مراد, فكيف تحسن أن يسمى أنّ السامع خيرب بأنّ 

واللي ))جعل القرايف داللة اللفظ ىي إفهام السامع ال رلرد فهمو, قال: قد و      
أختاره أن داللة اللفظ إفهام السامع ال فهم السامع, فيسلم من اجملاز ومن كون صفة 

 .(ٖ)((الشيء يف غَته
 ا موضوعة يف معانيها.ألهنّ  اً؛فالقرايف يرى أن اجململ وادلبُّت تعترب ألفاظ     
فاجململ عبارة عن لفظ مًتدد بُت عّدة احتماالت متساوية, وىله االحتماالت      

 موضوعة حقيقة ذللا ادلعٌت؛ كلفظ القرء تحتمل الطهر, وتحتمل احليض.
 وجاء بيانو. و واضح بأصل الوضع, أو أنو كان رلمبلً وادلبُّت كللك لفظ إما أنّ      
, فلو قال قائل: اللفظ إمنا ىو احتمال مرجوح خفي فهو ال يدل عليوادلؤول  أما     

, ولكن أّول ىلا احلقيقة يقع على احليوان ادلفًتس, فاللفظ يف (ا خيطبرأيت أسدً )
اللفظ لوجود القرينة إىل الرجل الشجاع, وىلا ادلؤول ال يدل عليو اللفظ بل ىو احتمال 

 خفي. 
 .(٘) ا يستعمل يف ادلعاينأكثر م التأويلأّن  :(ٗ)وقد ذكر ابن النجار     

                            
 طب.: رأيت أسًدا خيعند من يقول بو مثال رجحان اجملاز (ٔ)
 (.ٔٔٙ-ٓٔٙ/ٕنفائس األصول ) (ٕ)
 (.ٕٓرح تنقيح الفصول )ش (ٖ)
, أبو البقاء, تقي الدين, الشهَت , احلنبلي, ادلصريىو زلمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي (ٗ)

, تويف سنة كان عادلاً عامبًل متواضًعا طارًحا للتكلفبابن النجار, فقيو أصويل, من القضاة,  
: منتهى اإلرادات يف مجع ادلقنع مع التنقيح وزيادات, وشرح من ادلصنفات ه(, لوٕٜٚ)

 الكوكب ادلنَت.
السحب الوابلة (, ٜٖٙ/ٓٔشلرات اللىب ) ,(ٖ٘ٛٔ/ ٕكشف الظنون )انظر ترمجتو يف:  

 (.ٙ/ٙاألعبلم )(, ٗ٘ٛ/ٕالبن محيد ) ,على ضرائح احلنابلة
  .(ٓٙٗ/ ٖ) ادلنَت شرح الكوكبانظر:  (٘)
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, فالشوشاوي -رمحهما اهلل–وهبلا يتبُت موضع اخلبلف بُت الشوشاوي والقرايف      
نّو ال ادلؤول ىو نفس اللفظ اللي وقع عليو التأويل ال ادلعٌت, والقرايف يرى أ نظر إىل أنّ 

يفهمو السامع , إذ اللفظ مراد يف حقيقتو أو عمومو, وىو ما ينبغي أن يطلق عليو اللفظ
, وىو رلاز أو زبصيص ال يدل ا ادلؤول فإنو احتمال مرجوح وخفيعند اإلطبلق, أم

 عليو اللفظ عند اإلطبلق. 

 الراجح
 على ادلعٌت ادلؤول. ويطلق, واللي يًتجح يل أّن ادلؤول يطلق على اللفظ     
ال يتصّور االنفصال وذلك أّن العبلقة بُت اللفظ وادلعٌت كالعبلقة بُت الروح واجلسد      

 بينهما.
؛ ألنو ال خيطب؛ فإن األسد لفظ وىو مؤول داً والشك أنٍت عندما أقول رأيت أس     

 :القرايف قال وقداحليوان ادلفًتس, وىو يفيد معٌت عند التخاطب,  يقصد بو قطعاً 
  .(ٔ)((واللفظ ىو ادلفيد للمعٌت عند التخاطب))

 واهلل أعلم.لفظ مؤول أو معٌت مؤول.  فنقول إذاً      
 
 
 
 
 
 

 

                            
 (.ٗرح تنقيح الفصول )( شٔ)
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االستدراك على المصّنف في جعلو الحقيقة العرفّية تبّين : خامسالمبحث ال
 وفيو ثالثة مطالب: ,(1)المقصود من إضافة التحليل والتحريم إلى األعيان

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
فيحمل على ما  (ٕ)والتحرًن إىل األعيان ليس رلمبلً ضافة التحليل إ)) :قال القرايف     

ويف  ,خبلفاً للكرخي, فيحمل يف ادليتة على األكل ,يدّل العرف عليو يف كّل عُت
 األمهات على وجوه االستمتاع.

                            
 ( .ٖٛٓ/ٗ) رفع النقابانظر:  وادلراد باألعيان ىي اللوات, وىي األجسام. (ٔ)
أو ليست  ,اختلف العلماء يف مسألة إضافة التحرًن والتحليل إىل األعيان, ىل ىي رلملة (ٕ)

 رلملة؟
 على قولُت: 

العرف يعُّت ادلقصود  , وىو قول مجهور العلماء , وحجتهم: أنّ القول األول: ليس فيها إمجال
يف كل عُت,  فادلفهوم عرفًا من ربرًن ادليتة, ىو أكلها, وادلفهوم عرفا من ربرًن األمهات, ىو 

 الوطء. 
, وغَتىم, وأيب عبد اهلل البصري ,القول الثاين: أهنا تقتضي اإلمجال, وىو رأي الكرخي

تقدير البعض بأوىل من  األفعال كثَتة, وال يوجد ما يعُّت ادلقصود, فليس أنّ وحجتهم: 
 ٻ ٱ}فحصل اإلمجال, فقولو تعاىل:  لعدم داللة الدليل على تعيينو, ؛البعض

مجال تحتاج إىل إأو دلسها, وغَت ذلك, فهلا  تحتمل أكثر من فعل؛ أكلها, [ٖ: ائدة]ادل{ٻ
 بيان.

التبصرة للشَتازي (, ٖٕٙ/ ٔ)(, إحكام الفصول للباجي ٖٚٓ/ ٔانظر : ادلعتمد )
(, اإلحكام لآلمدي ٔٙٔ/ٖصول )(, احملٚٛٔ(, ادلستصفى )ٔ٘(, واللمع )ٕٔٓ)
ادلسودة  (,ٕ٘ٚرح تنقيح الفصول )ش, (ٙٙٛ/ٕ(, سلتصر منهى السؤل واألمل )ٕٔ/ٖ)
, (ٕٕٚهناية السول ) ,(٘٘مجع اجلوامع ) (,ٕٙٔ(, تقريب الوصول البن جزي )ٜٔ)

شرح الكوكب ادلنَت (, ٖٛٓ/ٗ) النقاب(, رفع ٕٕٚالتوضيح يف شرح التنقيح حللولو )
 (.ٚٔ/ٕإرشاد الفحول ) (,ٙٙٔ/ ٔ(, تيسَت التحرير )ٜٔٗ/ٖ)
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احلقائق غَت مكتسبة إجياداً وال إعداماً, وما ليس مكتسباً ال يتعلق  :يقول الكرخي     
لف دبا نقدر على كسبو من أفعالنا, وأما األعيان فبل ُتكتسب بو تكليف, ألنا إمّنا نك
وىو األعيان غَت مراده, وادلراد غَت منطوق بو, فليس تقدير  ؛لنا, فيكون ادلنطوق بو

 بعض ما يصلح أوىل من البعض فيتعُت اإلمجال.
  ادلقصود بالتكليف يف كّل عُت, حىت صارواجلماعة جييبونو ويقولون: العرف عُّت      

ذلك ادلركب يف العرف موضوعاً لللك الفعل ادلخاطب بو يف تلك العُت, وادلركب 
, وال تحتاج يف ىله احلقيقة العرفية إىل تقدير شيء غَت ادلتبادر (ٔ)عرفية حينئل حقيقة

من ىله احلقيقة, وقد تقدم أن النقل كما تحصل يف ادلفردات تحصل يف ادلركبات, 
 يف الًتكيب اشتهر حىت صار  (ٕ)وىو رلاز ,رلازاً لغوياً  ويكون ذلك ادلركب حقيقة عرفية

                            
 عّرف القرايف احلقيقة بأهنا: اللفظ ادلستعمل فيما وضع لو يف العرف اللي وقع بو التخاطب. (ٔ)

الصبلة وىي أربعة: لغوية ؛كاستعمال اإلنسان يف احليوان الناطق, وشرعية ؛كاستعمال لفظ 
ضلو  ؛مال لفظ الدابة يف احلمار, وخاصةكاستع ؛ األفعال ادلخصوصة, وعرفية عامةيف

 استعمال لفظ اجلوىر يف ادلتحيز اللي ال يقبل القسمة.
احلقيقة العرفية العامة فهي اليت غلب استعماذلا يف غَت مسماىا اللغوي, فإن الدابة اسم دلطلق 

ر أو الفرس بأرض العراق وضع آخر, وىو حقيقة ما دب فقصرىا على احلمار يف ارض مص
 .عرفية رلاز لغوي

والعرفية اخلاصة مسيت خاصة الختصاصها ببعض الطوائف خببلف األوىل عامة مثل اجلواىر 
 (.ٗٗ-ٕٗ. انظر: شرح تنقيح الفصول )والعرض للمتكلمُت, والنقض والكسر للفقهاء

استعمال اللفظ يف غَت ما وضع لو يف العرف اللي وقع بو التخاطب  :واجملاز))قال القرايف: ( ٕ)
كاستعمال األسد يف   ؛لغوية :لعبلقة بينهما, وىو ينقسم حبسب الوضع إىل أربعة رلازات

كاستعمال لفظ   ؛كاستعمال لفظ الصبلة يف الدعاء, وعريف عام  ؛الرجل الشجاع, وشرعي
 ل لفظ اجلوىر يف النفيس.كاستعما  ؛الدابة يف مطلق ما دب, وعريف خاص

دلا تقرر أن احلقائق أربع كانت اجملازات أربعة؛ فلفظ الدابة إذا استعمل يف مطلق ما دب كان 
ألنو استعمال  ؛حقيقة لغوية رلازاً لغوياً, وإذا استعمل يف احلمار كان حقيقة عرفية رلازاً لغوياً 
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 .(ٔ)((حقيقة عرفية ...

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
إذ ليس لفظ ادليتة  ؛وبو يظهر أّن ىلا ليس حقيقة عرفّية ...))قال ابن عاشور:      
ولو كان كللك للزم عليو أن قولو  ,للتزويج وال لفظ األمهات منقوالً  ,لؤلكل منقوالً 

رلاز عريف , ولكان قولو إال أن يكون ميتة أو  [ٔٙ]سورة النور:{ ڳ ڳ ڳ}تعاىل: 
 { ڌ ڌ ڍ}, فليس ما ورد يف مثل دبعٌت إال أن يكون أكبلً  دماً 

, وال معٌت للنقل يف ادلركبات, إذ اجملاز يف من قبيل نقل ادلفردات [ٖٕ]سورة النساء:
والعكس, واستعمال  (ٕ)ال يكون إال يف استعمال اخلرب يف اإلنشاء ,التمثيلادلركبات وىو 

أنواع كل يف نظَته, وأما االعتماد على القرينة واللزوم وضلوه يف الكبلم فليس من إخراج 
م ادلوافقة نقل إّن مفهو  :اللفظ عما وضع لو, وقد توىم مثل توىم ادلصّنف ىنا من قال

فبل يتم قول  ,اللي ىو أصل احلقيقة العرفية ؛ال رلاز ,إجياز؛ بل ىلا اللفظ إليو عرفاً 
 .(ٖ)((...ف إنّو رلاز لغويادلصنّ 

                                                                         
 ؛لو يف غَت ما وضع لو, ولفظ الصبلة إذا استعمل يف الدعاء كان حقيقة لغوية رلازاً شرعاً 

األفعال ادلخصوصة   ألنو استعمال يف غَت ما وضع لو باعتبار الوضع الشرعي, وإن استعمل يف
 كان حقيقة شرعية رلازاً لغوياً, وكللك القول يف لفظ اجلوىر وكل ما يعرض من ىلا

قلت: ال يسّلم ىلا للقرايف, نعم احلقائق تنقسم إىل أربعة,  (.ٗٗ) ادلصدر السابق. ((الباب
 أما اجملاز فبل.

 (.ٕ٘ٚشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)

, مل تكن عبلقتها ادلشاهبة إذا اً بمرك ارلازً  اجلمل اخلربية إذا استعملت يف اإلنشاء, فإهنا تسمى( ٕ)
)يًتبصن( مجلة  فإنّ  [؛ٕٕٛالبقرة: ]{چ ڃ ڃ}:ومن أمثلتها, قولو تعاىل

 (.ٖٖٔ/ٖادلنهاج الواضح للببلغة, حلامد عوين ) .خربية يراد منها اإلنشاء, يعٍت األمر بللك
 ( .ٓ٘التوضيح والتصحيح )( ٖ)
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 وجو االستدراك
]سورة  { ڌ ڌ ڍ} :يرى اإلمام القرايف أّن قولو تعاىل     

وقد  ,واشتهر حىت صار حقيقة عرفية ادلرّكب وقد نقل ,رلاز يف الًتكيب ؛[ٖٕالنساء:
وذىب إىل أّن ىلا ليس حقيقة عرفّية, بل اآلية باقية يف استدرك ذلك ابن عاشور 

 بل ىو إجياز. ؛حقيقتها على الوضع األول, وليس ىناك رلاز

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
وعلى وجوده يف   ,(ٔ)اتفق ابن عاشور والقرايف على جواز اجملاز يف القرآن     

 ألنّ  ؛أّن إضافة التحليل والتحرًن إىل األعيان ليست رلملة علىواتفقوا  ,(ٖ)(ٕ)الًتكيب
 ڌ ڍ} تعاىل: قولو , ففيمن ىله األعيانالعرف عُّت ادلقصود 

                            
رمحو –صواب عدم وقوع اجملاز يف القرآن, وقد بسط الكبلم على ىلا العبلمة الشنقيطي وال( ٔ)

 (.ٕٙجواز اجملاز" ص )يف رسالتو "منع  -اهلل
وسؤال القرية )): [ٕٛ{]سورة يوسف:ڱ ڱ: }قال ابن عاشور يف تفسَت قولو تعاىل (ٕ)

  (.ٓٗ/ٖٔ. التحرير والتنوير )((رلاز عن سؤال أىلها
 :{ من وجهُتڱ ڱعن قولو: } جيابو ليس ىناك رلاز, قلت: 

 اللغة العربية. األول: َأّن إطبلق القرية وإرادة أىلها من أساليب
اإلعراب عند  تضاء, وتغيَتالثاين: أّن ادلضاف احمللوف كأنّو ملكور ألنو مدلول عليو باالق

 (.ٕٚمنع جواز اجملاز )انظر:  .احللف من أساليب الّلغة
 ختلف األصوليون يف وقوع اجملاز يف الًتكيب على قولُت:( اٖ)

 واإلسنوي, والبيضاوي, وغَتىم.األول: جواز ذلك, واختاره تاج الدين السبكي, 
 الثاين: منع اجملاز يف الًتكيب, وىو اختيار ابن احلاجب .

(, هناية ٜٕٗ/ٔ(, اإلهباج يف شرح ادلنهاج )ٖٕٛ/ٔواألمل ) السؤلنظر: سلتصر منتهى ا
 (.ٗٗٔ(, التوضيح يف شرح التنقيح )ٕٚٔالسول )
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فهلا اللي , االستمتاعالوطء أو و يفيد بالعرف ربرًن نّ إف [ٖٕ]سورة النساء:{ ڌ
 يفهم عند اإلطبلق.

حقيقة عرفية قد انتقلت شاهبها ىل ىي وخبلفهم يدور حول ىله اآلية وما      
وىي من االستعماالت العربية  ,أم أهنا حقيقة لغوية ,واشتهرت فأصبحت من احلقائق

 العرفية, وميكن توضيح ذلك كالتايل:
]سورة { ڌ ڌ ڍ} :قولو تعاىلاإلمام القرايف يرى أّن      

دون  وضع لَتكب مع األفعالألن لفظ التحرًن إمنا )) رلاز يف الًتكيب ؛[ٖٕالنساء:
ألن التكليف إمنا يتعلق بأفعال ادلكلفُت  مع اللوات رلاز يف الًتكيب؛ , فًتكيبواللوات

قد  بادلركّ ىلا و  ,(ٔ)((اليت ىي من كسبهم وال يتعلق بلواهتم؛ ألهنا ليست من كسبهم
 .رلاز لغوي أيضاً وىو , حىت صار حقيقة عرفيةواشتهر  نقل

فإن ىله الصيغة تقتضي ))وقد وّضح القرايف رأيو ىلا يف شرح احملصول بقولو:      
دبعٌت اللغة العموم يف ربرًن األمهات, فنقلو العرف للعموم يف ربرًن أنواع االستمتاع, ولو 

 عليكم استمتاع أمهاتكم "., تقديره: "زللوفاً  ا نقدر مضافاً مل ينقلو أىل العرف, لكنّ 
ر ذلك؛ ألن اللفظ يدل على ربرًن االستمتاع بادلطابقة ف ال نقدّ ولكنا بعد نقل العر 

ال خيتص  -من جهة الوضع العريف, واعلم أن داللة العرف, ونقلو ذلله األلفاظ ادلركبة 
مت عليك حر , شلنوع يف العرف, فلو قلت: "بصيغ العموم, بل يف ادلفرد ادلعُت أيضاً 

يف العرف؛ لتحرًن ادلنافع  أيضا شلنوعاً " لكان ىلا اللفظ ىله ادليتة, أو ىله األم
 ادلقصودة من تلك العُت, وادلنقول ىو ىلا اجملموع ادلركب دون مفرديو.

 وسكت, مل يكن فيو نقل عريف. "األمهات"فلو قلت:      
ومل تلكر األمهات, مل يكن فيو نقل عريف بل النقل العريف إمنا  "متحرّ "ولو قلت:      

  .(ٕ)((وجد يف اللفظ ادلركب ىاىنا

                            
 (.ٙٗ(, وانظر: شرح تنقيح الفصول )ٖٖٗ/ٔرفع النقاب ) (ٔ)
 (.ٔ٘ٚٔ/ٗنفائس األصول )( ٕ)
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وليس  ,اقية يف حقيقتها على الوضع األولوالعبلمة ابن عاشور يرى أن اآلية ب     
ىناك رلاز بل ىو إجياز , والعرف يف اآلية إمنا ىو عرف االستعمال العريب البُّت بنفسو, 

يقولون: امرأتو  ,(ٔ)وذلك أنو من الًتاكيب اليت التزمت العرب فيها احللف لئلجياز))
حرام عليو؛ وال يريدون كبلمها, وشأن احللف ادلستمر أن يكون دلا ىو أسبق لللىن, 

من األحوال للشيء نوقن بأنو أسبقها إىل  وحيث كان احمللوف يف مثل ىلا حاالً 
, وما (ٕ)((كونو أوالىا بالتقدير, وإما لقرينة العرفاللىن عند تصور ذلك الشيء, إما ل

ذكره ادلصّنف من انتقال اآلية إىل احلقيقة العرفية ال يصح, فاللفظ مل خيرج عما ىو 
 عليو.

 الراجح
, فالتوسع يف اطبلق اجملاز أن ما ذكره ابن عاشور ىو الصواب واللي يًتجح يل     

العرفية, احلقيقة سيلزم منو نقل كثَت من ادلركبات إىل ادلركب, ونقلو إىل احلقيقة العرفية 
 .بالغ فيومأمر وىو 

قول العرب, فمن يسمع  ىلا األسلوب من أنواع اإلجياز ادلعروف عند ٍب إنّ       
 ,تبادر إىل فهمو ربرًن األكل والشربيس, (حرمت عليك الطعام والشراب): القائل

يكون حقيقة, إما بالوضع األصلي, أو بعرف واألصل يف كل ما يتبادر إىل الفهم أن ))
  . (ٖ)((االستعمال

 
 
 

                            
احلسن  يبأل, انظر: النكت يف إعجاز القرآن. تقليل الكبلم من غَت إخبلل بادلعٌتاإلجياز: ( ٔ)

 (.ٙٚ) الرماين
 (.ٜٗلتوضيح والتصحيح )( إ)
 (.ٕٔ/ٖاإلحكام لآلمدي ) (ٖ)
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, فقط خمسة البيانأقسام في جعلو االستدراك على المصّنف : سادسمبحث الال
 :وفيو ثالثة مطالب

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
أو  ,(ٗ)أو اإلشارة ,(ٖ)؛كالكتابة (ٕ)أو بالفعل ,(ٔ)والبيان, إما بالقول)): القرايف قال     

 ,(ٚ)فيعلم أنو ليس واجباً, أو بالسكوت بعد السؤال ؛(ٙ)أو بالًتك ,(٘)بالدليل العقلي
 .(ٔ)((فيعلم عدم احلكم الشرعي يف تلك احلادثة

                            
يف بيان قولو « فيما سقت السماء العشر»مثال البيان بالقول قولو عليو الصبلة والسبلم:  (ٔ)

 بُتوالبيان بالقول متفق عليو , [ٔٗٔ:األنعام]سورة {ۇ ۇ ڭ ڭ}تعاىل: 
 ..(ٜٛ/٘(, البحر احمليط )ٜٕ٘/ٔالعلماء. انظر: روضة الناظر )

 ۓ ے ے ھ ھ }:قولو تعاىلمبُّت لو عليو الصبلة والسبلم جّ ؛ حمثال البيان بالفعل (ٕ)

 .(ٕٚ/ٖاإلحكام لآلمدي )انظر: .[ٜٚ]سورة آل عمران: {﮴ ﮳ ﮲ ۓ
قادير الديات يف كتاب ومثال البيان بالكتابة, تبيينو عليو الصالة والسبلم نصب الزكاة وم (ٖ)

 (.ٚٔٔ/ٔ(, العدة يف أصول الفقو )ٖٖٛ/ٔتمد )ادلع. انظر: ألىل اليمن
الفتنة من ىنا من حيث يطلع قرن »بيده ضلو ادلشرق وقولو:  ومثال البيان باإلشارة؛ إشارتو  (ٗ)

 (.ٓٓٔ/٘البحر احمليط )انظر: «. الشيطان
, [ٕٙ الزمر: ]سورة { گ گ ک ک ک}ومثال البيان بالدليل العقلي؛ تبيُت قولو تعاىل:  (٘)

 (.ٓٓٔ/٘) البحر احمليطانظر:  فالعقل يبُّت استحالة تعّلق ىلا النص باهلل تعاىل.
هنى عن الشرب قائماً ٍب فعلو وترك اجللوس, فدل ذلك  روي أنو ما  ؛ومثال البيان بالًتك (ٙ)

 (.ٜٕٚ)رح تنقيح الفصول شانظر:  .على أن اجللوس يف الشرب ليس واجباً بل مندوباً 
عن  دلا سأل رسول اهلل  عومير العجبلينالصحايب اجلليل ومثال السكوت بعد السؤال قصة  (ٚ)

وسكت, فدل ذلك على  امرأتو وأنو رأى منها ما يسوءه فلم جيبو رسول اهلل  عن شأن
قد أنزل فيك ويف »عدم حكم اللعان, ٍب نزلت آية اللعان, فقال عليو الصبلة والسبلم: 

, شرح سلتصر الروضة (ٜٕٚ)رح تنقيح الفصول شانظر:  والعن بينهما.« صاحبتك قرآن
(ٕ/ٖٙٛ). 
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
وىي: القول, والفعل,  (ٕ)ذكر ادلؤلف أن أقسام البيان مخسة))قال الشوشاوي:      

 ومها:  (ٖ)والعقل , والًتك, والسكوت بعد السؤال, وزاد الباجي اثنُت
 .(ٙ)(((٘)وشاىد احلال ,(ٗ)اإلقرار على الفعل

  وجو االستدراك
الشوشاوي على القرايف اقتصاره على مخسة أنواع شلا يقع هبا البيان, استدرك      

 فتصبح أقسام البيان بللك سبعة. ؛واغفالو لقسمُت قد ذكرىا الباجي

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
, ومنهم من زاد, منها, اقتصر بعض األصوليُت على مخسة طرق البيان متعددة إنّ      

 .ومنهم من جعلها دون ذلك

                                                                         
 (.ٕٛٚرح تنقيح الفصول )( شٔ)
مقصود ادلصّنف أّن اللفظ إذا مل يكن بُّت بنفسو, فيكون بيانو هبله األقسام اخلمسة. انظر: ( و ٕ)

 (.ٕٛٚالتوضيح شرح التنقيح )
والبيان يقع بالقول تارة ويقع بالفعل واإلشارة والرمز والكناية وشاىد احلال ))ال الباجي: ( قٖ)

 (.ٖٛٓ.  إحكام الفصول )((الشرع على الفعلوإقرار صاحب 
البحر انظر:  فإنو مل ينكرىا على فاعلها, فيدل على إباحتها. ؛عقود الكفار كإقرار النيب ( ٗ)

 .(ٜٖٖ/ٗرفع النقاب ), (ٔٓٔ/٘احمليط )
, «ط , والعقودمُ يقضى باحلائط دلن إليو القُ »قولو عليو السبلم:  ؛ومثال البيان بشاىد احلال (٘)

 فهو بيان باالجتهاد.
ط: ىو التمليس باجلبس واجلَت مُ ومعنامها: تداخل األركان بعضها يف بعض, وقيل: القُ 

-ٖٖٚ/ٗرفع النقاب )انظر:  والًتاب, والعقود: ىو تداخل األركان بعضها يف بعض.
ٖٖٛ.)  

 (.ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٗرفع النقاب )( ٙ)
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وىناك أمور اختّص بعض العلماء بلكرىا دون بعض, وبالنظر فيها ذبد أن أغلبها      
 تندرج ربت أقسام أخرى.

أدرج اإلشارة والكتابة ضمن الفعل, بينما الشيخ حلولو جعل  فاإلمام القرايف مثبلً      
ومن الفعل: البيان ))وىو الفعل, قال الشيخ حلولو:  ,أربعة أنواع ربت قسم واحد

 .(ٔ)((باإلشارة, والكتابة, وبالًتك, والسكوت
 ,(ٕ)والرمز, واإلشارة , لفعلوا , لقولوىي: ا ؛واإلمام الباجي ذكر سبعة أمور     

 .وإقرار صاحب الشرع على الفعل ,وشاىد احلال ,والكناية
الرمز واإلشارة تندرج ربت  والشك أّن الرمز يتبع اإلشارة, واإلشارة تتبع الفعل, فإذاً 

 الفعل .
 وكللك صلد أّن الكناية من وجوه البيان فيندرج ربت القول.     
فإن عارض )) :ربت الفعل, حيث يقول القرايف جيعل اإلقرار واقعاً اإلمام  أنّ وصلد      
فعل ىو عليو الصبلة والسبلم ضده فيعلم  ,بأن يقر شخصاً على فعل ؛الفعلَ  الفعلُ 

 .(ٖ)((خروجو عنو
 جعل من تعارض الفعلُت؛ تعارض اإلقرار والفعل.و      
اإلقرار ترك, والًتك فعل؛ ألنو مبلبسة تقريره: أن ))ويلكر ذلك صراحة فيقول:      

 .(٘)(((ٗ)الضد, فلللك جعل اإلقرار فعبلً 

                            
 (.ٜٕٚالتوضيح شرح التنقيح ) (ٔ)
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک }, قولو تعاىل: أي: )اإلشارة( بالرمزثال البيان ( مٕ)

 [.ٔٗ]سورة آل عمران: {   ڱ ڳ
 (.ٕٜٕرح تنقيح الفصول )ش (ٖ)
ومن الفعل التقرير واإلشارة : ))(ٜٓ/ٔغاية الوصول )يف  زكريا األنصاريوكللك قال  (ٗ)

 ((.والكتابة
 (.ٖٕ٘٘/ٙنفائس األصول ) (٘)
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فهو يعود إىل البيان باالجتهاد, وقد الباجي من شاىد احلال اإلمام وأما ما ذكره      
والوجو السادس )), منهم اإلمام السمعاين يف قواطعو إذ يقول: ذكره عدد من األصوليُت

إذا كان  (ٔ)عن اجتهادىم وىو ما قدمت فيو الوجوه اخلمسةاختص العلماء ببيانو 
ا من طريق مّ أو  ,ا من أصل يعترب ىلا الفرع بومّ أ :إليو من أحد وجهُت االجتهاد موصبلً 

 .(ٕ)((عليو أمارة يدلّ 

 الراجح
 اللي يًتجح يل أنّو ليس ىناك خبلف بُت الشوشاوي والقرايف.     
, وخيتلفون يف بعضها, ويزيد بعضهم البيان قسامأيتفقون على بعض العلماء  فإنّ      

 بعض. ربتأقسام للتنبيو عليها, بينما يدرجها بعضهم 
وقد وضع بعض األصوليُت قاعدة كلّية فيما تحصل بو البيان, ومن ذلك ما ذكره      

 ,وسكوتو ,واعلم أن كل مفيد من كبلم الشارع وفعلو))الغزايل يف ادلستصفى: 
وتنبيهو بفحوى الكبلم على علة احلكم كل ذلك بيان؛  ,واستبشاره حيث يكون دليبلً 

 .(ٖ)((مجيع ذلك دليل ألنّ 
وباجلملة ؛ يكون البيان بكل دليل شرعي, أو عقلي, أو ))وقال الشيخ حلولو:      

من قرينة  لكن يشًتط يف الفعل ما يشعر بكونو بياناً  ,حسي, أو قرينة حال أو فعل
 .(ٗ)((ةحالية أو مقاليّ 

 

                            
 والكتابة, واإلشارة, والتنبيو.لقول, والفعل, اوىي: ( ٔ)

  (.ٕ٘/ٕرشاد الفحول )إ(, وانظر: ٜٕٗ/ٔواطع األدلة )( قٕ)

(, وجاء عن بعض العلماء )كل مقّيد من ٖٔ٘/ٔروضة الناظر )وانظر: (, ٕٜٔادلستصفى ) (ٖ)
تيسَت و , (٘ٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٔٛٙ/ٕالشرع(. انظر: شرح سلتصر الروضة )

 (.ٔٚٔ/ٖ)التحرير 
  .(ٕٛٚ/ٔ) نشر البنود(, وانظر: ٜٕٚالتوضيح شرح التنقيح ) (ٗ)
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في حكم ورود (1)تعبيره بالجوازاالستدراك على المصّنف : سابعالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب ,(2)المجمل في الكتاب والسنة

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(ٖ)((وسنة نبيو  ,جيوز ورود اجململ يف كتاب اهلل تعاىل)): قال القرايف

                            
 جلواز لفظ مشًتك بُت  عدة معان, ومنها:( أ)
(, غاية الوصول يف شرح لب ٜ٘ادلستصفى )انظر: ادلباح, وىو التخيَت بُت الفعل والًتك.  -ٔ

اإلمام أمحد ادلدخل إىل ملىب و (, ٜٕٗ/ٔشرح الكوكب ادلنَت )و  (,ٜٛ/ٔاألصول )
(ٔ٘ٚ.) 

, فيعم غَت احلرام , ويشمل الواجب وادلندوب وادلكروه وادلباح. انظر: شرح ما ال ميتنع شرعاً  -ٕ
 (.ٚ٘ٔادلدخل إىل ملىب اإلمام أمحد )و (, ٜٕٗ/ٔالكوكب ادلنَت )

. انظر: شرح أو متساوي الطرفُت أو مرجوحاً  أو راجحاً  , سواء كان واجباً ما ال ميتنع عقبلً  -ٖ
 (.ٚ٘ٔادلدخل إىل ملىب اإلمام أمحد )و (, ٜٕٗ/ٔالكوكب ادلنَت )

ادلدخل إىل و (, ٖٓٗ/ٔشرح الكوكب ادلنَت )انظر: . أو عقبلً ادلشكوك يف حكمو شرعا ً  -ٗ
 (.ٚ٘ٔملىب اإلمام أمحد )

ومل خيالف يف ذلك إال داوود , ( وقوع اإلمجال يف الكتاب والسنة ىو ملىب مجهور العلماءٕ)
بغَت  الظاىري, حيث ذكر أن اإلمجال ال يفيد بدون بيان, فإن كان معو بيان كان تطويبلً 

 .فائدة, ٍب إنو ال يقع يف كبلم البلغاء, فكيف يقع يف كبلم اهلل وكبلم رسولو 
وأجاب اجلمهور: بأن ذلك واقع, وىو أسلوب عريب معروف, فالعرب ذبمل كبلمها ٍب 

 يفعل ما يشاء , وتحكم ما يريد.تفسره, ٍب إن اهلل تعاىل 
حملصول اوذكروا عدد من الفوائد وادلصاحل من وقوع اإلمجال يف الكتاب والسنة. انظر: 

غاية الوصول يف شرح لب و  (,ٓٙ/٘البحر احمليط )و (, ٙ٘مجع اجلوامع ), و (٘ٛٔ/ٖ)
لي حاشية العطار على شرح اجلبلل احملو (, ٘ٔٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٜٛ/ٔاألصول )

 (.ٕٗٙادلدخل إىل ملىب اإلمام أمحد )و (, ٗٔ/ٕرشاد الفحول )وإ(, ٜٚ/ٕ)
 (.ٕٓٛرح تنقيح الفصول )( شٖ)
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 .(ٕ)((بدل اجلواز لكان أوىل (ٔ)ولو عرّب ادلصّنف بالوقوع))قال حلولو:      

 وجو االستدراك
, حكم ورود اجململ يف الكتاب والسنةعرّب اإلمام القرايف باجلواز يف مسألة      

 التعبَت بالوقوع.وذىب إىل أّن األوىل حلولو  العبلمة ذلكعليو واستدرك 

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 إّن العبلقة بُت اجلواز والوقوع عبلقة عموم وخصوص.     
ذلك أن نقطع  يعٍت وال ,الوقوع يةإمكان يقررو فاجلواز أعم من الوقوع, حيث أنّ      

, (ٖ)الوقوع فرع اجلواز""ألن  ؛فيكون اجلواز أعم من الوقوع من ىله الناحيةبالوقوع, 
والقرايف يقرر , اً فيمكن أن نقول: إّن كل واقع جائز , وال يلزم أن يكون كل جائز واقع

 .(ٗ)((وال يلزم من اجلواز الوقوع))ىلا بقولو: 
علماء األصول يستدلون بو  أما الوقوع فإنو مؤثر على اجلواز ال العكس, وللا فإنّ      

 على اجلواز؛ إذ للوقوع قوة قاطعة ال تقبل الشك.

                            
لسان و (, ٕٚٚ/ٔ, ومنها: احلصول. انظر: القاموس احمليط )الوقوع لو عدة معان يف اللغة (ٔ)

 (.ٕٓٗ/ٛالعرب )
 أو عريف . ,أو لغوي ,الوقوع قد يكون شرعيو 

, أو بنص الشارع من كتاب, أو سنة, أو هبما معاً بالفعل  حصول الشيءالوقوع الشرعي ىو 
, لنوف بنت  استدالل األصوليُت بالوقوع الشرعي على ادلسائل األصولية :انظر ما دال عليو.

 (.ٙ٘/ٔ) كداء
 .(ٕٕٛ) التوضيح شرح التنقيح (ٕ)
 (.ٛٗٗ/ٔ(, والردود والنقود, للبابرٌب احلنفي )ٖٙٗ/ٔبيان ادلختصر ) (ٖ)
 (.ٖٗ٘/ٔنفائس األصول ) (ٗ)
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 .(ٔ)((الوقوع يف الشرع أدل الدالئل على اجلواز الشرعي))قال اآلمدي:      
 .(ٕ)((وقد وقع ذلك, والوقوع دليل اجلواز))وقال الشوكاين:      
فدل وقوعو على جوازه؛ ألن ))وقال العبلمة الشوشاوي يف شرحو ذلله ادلسألة:      

 . (ٖ)((دلا وقع اً ن لوازم اجلواز؛ إذ لو كان شلتنعالوقوع م
جيوز ورود اجململ يف  ))ىنا استدل بالوقوع على اجلواز بقولو:  -رمحو اهلل–والقرايف      

وآية الزكاة رلملتان ومها  ,خبلفاً لقوم, لنا أن آية اجلمعة كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيو 
 .(ٗ)((يف كتاب اهلل تعاىل

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} آية اجلمعة وىي قولو تعاىل:ف     

 , فهي رلملة بالنسبة إىل صفة أدائها.  [ٜ]سورة اجلمعة:{ ڀ ڀ ڀ ڀ
]سورة {   ۇ ۇ ڭ ڭ }وكللك آية الزكاة, وىي قولو تعاىل:      

 إىل مقادير احلق الواجب.فهي رلملة بالنسبة   [ٔٗٔاألنعام:
 فدّل وقوع اإلمجال يف الكتاب والسّنة على اجلواز.     
وىناك مسائل كثَتة اختلف فيها األصوليون من جهة اجلواز والوقوع, شلا يدل على      

 أهنم يفرقون بُت اجلواز والوقوع, ومن ذلك:
 .(٘)حكم النسخ -ٔ

 

                            
 .(ٚٔ٘/ٔشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٖٔٗ/ٔالبحر احمليط ) :انظرو  ,(ٜٗٔ/ٖاإلحكام ) (ٔ)
بيان ادلختصر و  (,ٕٛ/ٕ(, وانظر: شرح سلتصر الروضة )ٖ٘ٛ/ٔرشاد الفحول )إ (ٕ)

 (.ٔ٘/ٖاحمليط ) البحرو (, ٖ٘ٛ/ٕ)
 (.ٖٓٗ/ٗفع النقاب )( ر ٖ)

 (.ٕٓٛرح تنقيح الفصول )ش (ٗ)
. شرح سلتصر ((اختلف الناس يف النسخ, واخلبلف إما يف جوازه أو يف وقوعو))قال الطويف:  (٘)

 (.ٕٙٙ/ٕالروضة )
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 .(ٔ)اللفظ ادلشًتك -ٕ
 .(ٕ)التأكيد -ٖ

وىو واقع وأنكره بعض اليهود ))وكللك فعل القرايف يف مسألة حكم النسخ, قال:      
 .(ٖ)((عقبًل وبعضهم مسعاً 

يف مسألة  يف تعبَته باجلواز (ٗ)اإلمام الرازي يف احملصولالقرايف اإلمام وافق قد لو      
 , أّما(ٙ)يف التحصيل (٘)وكللك فعل األرموي ,حكم ورود اجململ يف الكتاب والسنة

 فإهّنم قد عرّبوا يف ىله ادلسألة بالوقوع. (ٚ)أكثر األصوليُت

 
 

                            
 اختلف الناس يف اللفظ ادلشًتك , ىل لو وجود يف اللغة, فأثبتو قوم ونفاه))قال اآلمدي:  (ٔ)

 (.ٜٔ/ٔاإلحكام لآلمدي ) .((آخرون, وادلختار جوازه ووقوعو
 (.ٜٕ٘/ٔ. احملصول )((أو يف وقوعو والنزاع إما أن يقع يف جوازه عقبلً ))قال الرازي:  (ٕ)
 (.ٖٖٓشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)

 (.٘ٛٔ/ٖاحملصول )انظر:  (ٗ)
ماء الشافعية يف ىو زلمود بن أيب بكر بن أمحد األرموي, سراج الدين, أبو الثناء, من عل (٘)

ه(, لو مصنفات منها: التحصيل من  ٕٛٙويل قضاء قونية وتويف هبا سنة ) األصول وادلنطق,
 يف الفقو للغزايل.  زن وادلطالع يف ادلنطق, شرح الوجياحملصول, والبيا

 (.ٕٕٓ/ٕطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )و (, ٖٔٚ/ٛانظر: طبقات الشافعية الكربى )
 (.ٖٔٗ/ٔالتحصيل من احملصول )انظر:  (ٙ)
البحر احمليط و  ,(ٙ٘مجع اجلوامع )و  (,ٕٙٔتقريب الوصول إىل علم األصول )انظر:  (ٚ)

(, ٘ٔٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و  (,ٜٛ/ٔغاية الوصول يف شرح لب األصول )و (, ٓٙ/٘)
ادلدخل إىل و  (,ٜٚ/ٕحاشية العطار على شرح اجلبلل احمللي )و  (,ٗٔ/ٕارشاد الفحول )و 

 (.ٕٗٙملىب اإلمام أمحد )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٔٙٙ 

 

 الراجح
وذلك باجلواز؛  من التعبَت -رمحو اهلل–اللي يًتجح يل ىو ما عليو اإلمام القرايف      
  اإلمام القرايف فّرق كما يظهر يل بُت مسألتُت, ومها:أّن 

  األوىل: جواز وجود اجململ يف نصوص الكتاب والسّنة.     
 .(ٔ) ((خبلفاً لقوم جيوز ورود اجململ يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيو قال: ))     
 الثانية: وقوع اجململ يف الكتاب والسّنة.     
 (ٕ)((وآية الزكاة رلملتان ومها يف كتاب اهلل تعاىل ,لنا أن آية اجلمعةقال: ))     

 والعبلمة حلولو جعل جواز وجود اجململ, ووقوعو مسألة واحدة.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٓٛرح تنقيح الفصول )ش (ٔ)
 .دلصدر السابقا (ٕ)
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المصالح والفوائد من ورود االستدراك على المصنف في ذكره : ثامنلالمبحث ا
 :وفيو ثالثة مطالب, المجمل في الكتاب والسّنة

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
حجة ادلنع أن الوارد يف الكتاب والسنة إما أن يكون ادلراد بو )) : قال القرايف     

اإلفهام أو ال, والثاين عبث, واألول إما أن يكون مع ذلك اجململ بيانو أو ال, واألول 
فيلزم التضليل  ,تطويل بغَت فائدة, وإن مل يكن معو بيانو جاز أن ال يصل إىل السامع

 .وكل ذلك مفسدة ينزه الكتاب والسنة عنها
عندنا يفعل اهلل ما يشاء وتحكم ما يريد, وال يستحيل عليو تعاىل إيقاع  أنّ  وجوابو:     

 -إذا سلمنا ذلك  -ادلكلف يف اجلهالة والضبللة, وأما على أصول ادلعتزلة وضلن أيضاً 
  :(ٔ)يف ذلك فوائد ومصاحل لنا أن نقولف

امتحان العبد حىت يظهر تثبتو وفحصو عن البيان فيعظم أجره, أو  :إحداىا     
 إعراضو فيظهر زبلفو وعصيانو. 

 إذا ورد اجململ وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة سلاطبة سيده لو. وثانيتها:      

من قرأ »األجور لقولو عليو الصبلة والسبلم: كثرت أن احلروف إذا كثرت   وثالثتها:     
  ,(ٕ)«القرآن وأعربو كان لو بكل حرف عشر حسنات

                            
 جائزاخلطاب باجململ  أنادلاوردي, والروياين:  ( عنٔٙ/٘نقل الزركشي يف البحر احمليط ) (ٔ)

 مرين:أل
فإنو لو بدأ يف تكليف , األول: ليكون إمجالو توطئة للنفس على قبول ما يتعقبو من البيان

 وال تنفر من إمجاذلا. ,جلاز أن تنفر النفوس منها نهاوبيّ  الصبلة
العلم , ليتفاضل الناس يف , وجعل منها خفياً والثاين: أن اهلل تعاىل جعل من األحكام جلياً 

 (.٘ٔ/ٕوانظر: إرشاد الفحول ) هبا, ويثابوا على االستنباط ذلا.
واه الطرباين يف األوسط من حديث ابن مسعود, ورواه اذليثمي يف رلمع الزوائد, وقال: فيو ر ( ٕ)
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فهله مصاحل تًتتب على  .ويعظم أيضاً أجر احلفظ والضبط والكتابة وغَت ذلك
 .(ٔ)((اإلمجال

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
وال تحتاج إىل جواب ادلصّنف بعظم األجر؛ ألنو يرد عليو أّن ))قال ابن عاشور:      

طويل بعظم األجر الناشئ عن أن يعوض عظم األجر الناشئ عن الت اهلل قادر على
 .(ٕ)((فتكّلف ؛المتحان العبد :الزدياد التشريف باخلطاب , وقولو :, وأما قولوالفهم

  وجو االستدراك
ذكر ابن عاشور أسباب داعية لورود اجململ يف الكتاب والسّنة وبُّت أهنا كافية يف      

ٍب بُّت ضعف أجوبة ادلصّنف بلكره ادلصاحل والفوائد  ,(ٖ)دبنعوالرد على شبهة من يقول 
 من ورود اجململ.

                                                                         
  (.ٖٙٔ/ٚ, وىو مًتوك. انظر: رلمع الزوائد, للهيثمي )نـَْهَشل

عبلء الدين ادلتقي اذلندي , لصاحب الكنز, انظر: كنز العمال ىاولو شواىد كثَتة ذكر 
(ٔ/ٖٖ٘-ٖ٘ٗ) 

 (.ٕٓٛشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 . (ٙ٘ التوضيح والتصحيح )( ٕ)
 ))واإلمجال تحصل من جهات::  ادلصدر السابققال يف  (ٖ)

األوىل: جهة نقل اللفظ إىل معٌت جديد فيحتاج إىل بيانو؛ كما تبُّت االصطبلحات, وىلا      
كما قال ابن رشد يف ادلقدمات, وابن العريب   ؛مثل الربا عند من يراه شامبل لسائر أنواع البيوع

 .-رضي اهلل عنو-يف العارضة أخلا من قول عمر 
باألحكام؛ فيلزم استعمال ألفاظ تشمل تفاصيل ٍب يقع  الثانية: قصد مجع الشريعة واإلحاطة     

 بياهنا, وىلا مثل الزكاة واإلميان واإلحسان والعول.
الثالثة: احلوالة على معروف عند ادلخاطبُت وقت النزول, فيعّده رلمبًل من ال يعرف عوائدىم      

فإنو يبُت  ,[ٜ:اجلمعة سورة] { پ پ پ پ ٻ ٻ }وأحواذلم, مثل قولو تعاىل: 
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 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
وقوع اإلمجال يف الكتاب والسنة, وخبلفهم  يفوالقرايف  ,ال خيتلف ابن عاشور     

 يدور حول ادلصاحل والفوائد من ورود اجململ يف الكتاب والسنة.
واللي  ,ذكر ادلصاحل والفوائد من ورود اجململ يف الكتاب والسنة اإلمام القرايفف     

 .ورود اجململ يف الكتاب والسنةىو الرد على من منع دعاه لللك 
و قد ٍب ذكر أنّ  ,فإّن اإلمام الرازي يف احملصول أورد شبهة ادلنع من ورود اجململ     

 عليها.يكون ىناك مصلحة من وروده مل نطلع 
ألن عندنا يفعل اهلل ما يشاء  ؛واجلواب أن ىلا الكبلم ساقط عنا))قال الرازي:      

ٍب إرداف ذلك  ,وعند ادلعتزلة فبل يبعد أن يكون يف ذكره باللفظ اجململ ,وتحكم ما يريد
 .(ٔ)((ومع االحتمال ال يبقى القطع واهلل أعلم ,اجململ بالبيان مصلحة ال يطلع عليها

, ونقلها يف (ٕ)فلّما شرح القرايف احملصول ذكر ىله ادلصاحل والفوائد دبا فتح اهلل عليو     
 تنقيح الفصول.

 ابن عاشور يرى أن ما ذكره ادلصّنف من ادلصاحل والفوائد ال تحتاج إليو؛ لسببُت:و      
وأما قولو الزدياد التشريف باخلطاب , وقولو ))التكلف فيها, قال:  األول:     
 .((فتكّلف ؛تحان العبدالم

                                                                         

 { ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ } :حكما من أحكام وقت صبلة معروفة, ومنو البغاء يف قولو

وذللا   [,ٜٙٔ]سورة البقرة: {   مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ } وقولو: [,ٖٖ]سورة النور:
 كان بيان أمثاذلا دبا علم ضرورة وتواتر.
أثر عظيم يف فهم حقائق الشريعة, وهبلا تندفع  وكان دلعرفة أحوال العرب وسَتة النيب 

الشبهة, ويظهر السبب الداعي لورود اجململ وبيانو, ويعلم أن غَته ال نقول دبوجبو, ولكن 
 دعا إليو ادلنع ألصول ادلعتزلة((.

 (.ٜ٘ٔ/ٖاحملصول ) (ٔ)
  .(ٜٕٛٔ/٘نفائس األصول )انظر:  (ٕ)
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وال تحتاج إىل ))أّن ما ذكره من ادلصاحل والفوائد قد يعًتض عليو, قال:  الثاني:     
جواب ادلصّنف بعظم األجر؛ ألنو يرد عليو أّن اهلل قادر على أن يعوض عظم األجر 

 .((الناشئ عن التطويل بعظم األجر الناشئ عن الفهم

 الراجح
نّو ال بأس من ذكر بعض الصواب ىنا مع اإلمام القرايف؛ فإأّن اللي يًتجح يل      

؛ ألهنا يف النهاية من عمل اجملتهد, يف الكتاب والسنةمن ورود اجململ ادلصاحل والفوائد 
 ودبا أهنا مل زبالف نّصا فبل مينع منها. 
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عليو وسّلم في : االستدراك على المصّنف اعتباره قولو صلى اهلل تاسعالمبحث ال
صّلوا كما رأيتموني »وقولو في الصالة:  ,(1)«خذوا عّني مناسككم»الحّج: 

 من البيان بالفعل, وفيو ثالثة مطالب: (2)«أصّلي

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
لكنو قد وقع كما تقدم بيانو  وجيوز البيان بالفعل خبلفاً لقوم...,)) قال القرايف :     
 .(ٖ)((وغَته ,احلجيف 

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
 ؛الفعل بياناً وقيل: ال يكون  ,(ٗ)وملىب اجلمهور: جواز البيان بو))قال حلولو:      

وحجة اجلمهور: وقوعو,   ,ألن الفعل يطول فيتأخر البيان مع إمكانية تعجيلو بالقول
 كقطع يد السارق من الكوع.

وكلا يف الصبلة, «, اسككمخلوا عٍّت من»للحج بالفعل, وقال: : ومنو بيانو قيل     
 .(٘)((دلصاحبتو للقول ؛وفيو نظر«, صّلوا كما رأيتموين أصّلي »وقال: 

 

                            
يرمي على  ؛ قال: رأيت النيب -رضي اهلل عنو-بسنده عن جابر يف صحيحو أخرجو مسلم  (ٔ)

لتأخلوا مناسككم؛ فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت »راحلتو يوم النحر, ويقول: 
(, حديث ٖٜٗ/ٕ,كتاب احلج, باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا, ) «ىله

 (.ٜٕٚٔرقم )
(, حديث رقم ٜ/ٛ)الناس والبهائم, , كتاب األدب, باب رمحة يف صحيحو أخرجو البخاري( ٕ)

(ٙٓٓٛ.) 
 .(ٕٔٛشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)
 الفعل. :ي( أٗ)
 (.ٕٕٛلتوضيح شرح التنقيح )( ا٘)
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  وجو االستدراك
: ستشهاده على البيان بالفعل حبديثاستدرك الشيخ حلولو على اإلمام القرايف ا     

 «.صّلوا كما رأيتموين أصّلي: » حبديثيف احلج, ويف الصبلة, « خلوا عٍّت مناسككم»

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 اخلبلف, وإمنا (ٔ)ال خيتلف الشيخ حلولو واإلمام القرايف من أّن الفعل يقع بو البيان     

 فقط يدور حول االستشهاد باحلديثُت السابقُت يف كوهنما دليبلن على البيان بالفعل.
مل  البيان هبلين احلديثُت قد وافق اعًتاض ادلخالفُت بأنّ   -رمحو اهلل–فحلولو      

 .تحصل بالفعل, وإمنا حصل بالقول, أو بالقول والفعل معاً 
بأّن ىلا اللفظ ال يعلم منو تفاصيل أفعال ؛ أجاب اجلمهور عن ىلا االعًتاضوقد      

مناسكو يف  وذللا قضى النيب , بل ىو دال على أن الفعل بيان لللك, الصبلةاحلج و 
 .(ٕ), لَتاه الناس ويتعلموا منواحلج راكباً 

خلوا عٍّت »و«, صّلوا كما رأيتموين أصّلي»:  معٌت قولو يرون أّن و      
 .(ٖ)؛ فافعلوا مثلو" انظروا إىل فعلي يف الصبلة واحلج, "أي: «مناسككم

      
 الراجح

ال خيالف الشيخ حلولو يف أن البيان يف ىلين واللي يبدو يل أن اإلمام القرايف      
 ل, وإمنا حصل بالقول والفعل.فعاحلديثُت مل تحصل بال

                            
اإلحكام انظر:  أليب إسحاق اإلسفراييٍت والكرخي.خبلف  ,وبو قال مجهور األصوليُت (ٔ)

 .(ٕٙٓٛ/ ٙالتحبَت شرح التحرير )و (, ٕٚ/ٖلآلمدي )
اإلحكام و (, ٖٔ٘/ٔروضة الناظر )و (, ٜٕٗ/ٔقواطع األدلة )و (, ٕٖٔ/ٔادلعتمد )انظر:  (ٕ)

التحبَت شرح و (, ٓٛٙ/ٕشرح سلتصر الروضة )و (, ٚٛٔادلسودة )و (, ٕٚ/ٖلآلمدي )
 (.٘ٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٕٙٓٛ/ ٙالتحرير )

 (.ٓٛٙ/ٕشرح سلتصر الروضة ) (ٖ)
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؛ أن يرتبط بدليل  اإلمام القرايف والشيخ حلولو يشًتطون يف الفعل ليكون بياناً  فإنّ      
 يعضده.

والفعل واإلقرار أضعف داللة من القول؛ ألن القول يدل بنفسو ))القرايف:  قال     
والفعل ال يكون مدركاً شرعياً إالّ بدليل من القول يدل على أنو حجة, كقولو تعاىل: 

خلوا »وقولو عليو الصبلة والسبلم: , [ٚ]سورة احلشر: {  ڻ ڻ ڻ ڻ}
 . (ٔ)((«صلوا كما رأيتموين أصلي»و «عٍت مناسككم

؛ يكون البيان بكل دليل شرعي, وباجلملة)): , بقولومن ذلك حلولو قريباً  ذكروقد      
 لكن يشًتط يف الفعل ما يشعر بكونو بياناً  ,أو عقلي, أو حسي, أو قرينة حال أو فعل

 . (ٖ)((أو مقالية (ٕ)من قرينة حالية
 واهلل أعلم. ليس ىناك خبلف بينهما. فإذاً      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٓٔشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
]سورة  { ٿ ٺ ٺ ٺ} :القطع من الكوع, فإنو بيان لقولو تعاىلمثل  (ٕ)

 [.ٖٛادلائدة:
 (.ٕٓٛ-ٜٕٚالتوضيح شرح التنقيح ) (ٖ)
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االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة إذا  :العاشر المبحث
 :وفيو ثالثة مطالب, ورد بعد المجمل قول وفعل كل منها صالح ألن يكون بيانا  

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(ٔ)((والفعل مؤكد لو ,وإذا تطابق القول والفعل فالبيان القول)): القرايف قال     

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 وىلا اللي ذكره ادلؤلف ىو أحد األقوال الثبلثة:))قال الشوشاوي:      
 قيل: البيان: القول, والفعل مؤكد لو, كما قالو ادلؤلف.     
 وقيل: البيان: الفعل, وأما القول فهو مؤكد للفعل.     
 .(ٕ)((وقيل: مها سيان     

  وجو االستدراك
استدرك العبلمة الشوشاوي على اإلمام القرايف عدم استيفائو األقوال يف مسألة إذا      

 .؟فأيّهما يكون بياناً  ,(ٖ)اجتمع بعد اجململ قول وفعل, واتفقا يف الداللة على احلكم
 .ذكرمها الشوشاوي , ويف ادلسألة قوالن آخرانواحداً  القرايف قوالً أورد      

 
 
 

                            
 .(ٕٔٛشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٗ) رفع النقاب( ٕ)
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ } :بعد نزول قولو تعاىل كما لو طاف النيب ثاذلا:  ( مٖ)

(, ٜٕٚ/ٔانظر: نشر البنود ), وأمر بطواف واحد. واحداً  طوافاً  [ٜٚ:عمران آل سورة]{ ﮴
 (.ٚٓٔ/ٔاألحكام الشرعية ) وداللتها على أفعال الرسول و 
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 ., وبيان الراجحاالستدراكة المطلب الثالث: دراس
القول من أقسام البيان, وكللك الفعل على القول الراجح  شلا ال خبلف فيو أنّ      

عند مجاىَت أىل العلم, وإمنا اخلبلف ىنا فيما إذا ورد بعد اجململ قول وفعل, واتفقا يف 
 ؟(ٔ)هما يقدم, فأيّ احلكم, وكل منهما صاحل ألن يكون بياناً 

اجململ قول وفعل, واتفقا يف الداللة على احلكم وكل منهما يصلح أن  إن ورد بعد     
 , فلهما حالتان:يكون بياناً 

 إذا علم ادلتقدم منهما:  األولى:     
 .(ٕ)لو ىو البيان, ويكون الثاين تأكيداً  كان أو فعبلً   قوالً فادلتقدم      
 فيو قوالن:فإذا جهل ادلتقدم منهما,  الثاني:     
 , ويكون الثاين تأكيداً ىو البيان يكون األول يف نفس األمر والواقع القول األول:     

 .(ٖ)وعليو أكثر األصوليُت ,لو
 

                            
اإلهباج يف شرح ادلنهاج و  ,(ٜٖٛ/ٕبيان ادلختصر )و (, ٕٛ/ٖاإلحكام لآلمدي ) نظر:( أ)

(, ٖ٘ٔ/ٕالردود والنقود )و (, ٕ٘ٛ/ٖربفة ادلسؤول )و , (ٚ٘مجع اجلوامع )و  ,(ٕٗٔ/ٕ)
والتقرير (, ٕٖٙالغيث اذلامع )و (, ٔٓٔ/٘البحر احمليط )و (, ٔ٘ٛ/ٕتشنيف ادلسامع )و 

إرشاد و  (,ٜٕٚ/ٔشر البنود )و , ن(ٚٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )(, و ٖٜ/ٖوالتحبَت )
 .(ٕٙ/ٕالفحول )

 التأكيد باألضعف.إذ ميتنع واشًتط اآلمدي أن ال يكون الثاين دون األول يف الداللة؛  (ٕ)
ّد ذلك: بأن ادلؤكدات ادلستقلة؛ كاجلمل, تحصل هبا التأكيد وال يلزم منها أن تكون أقوى ورُ 

اإلحكام لآلمدي انظر:  وإمنا يلزم كون ادلؤكد أقوى يف ادلفردات. من اجلملة األوىل,
البحر احمليط و  (,ٜٖٛ/ٕبيان ادلختصر ), و (ٕٕٔٗ/٘نفائس األصول )و (, ٕٛ/ٖ)
 .(ٕٙ/ٕإرشاد الفحول )و  (,ٛٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٔٓٔ/٘)

 . (ٕٙ/ٕإرشاد الفحول )و , (ٛٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )(, ٔٓٔ/٘البحر احمليط )انظر:  (ٖ)
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ألن ادلرجوح ال يكون  ا؛أّن ادلرجوح ىو البيان, والراجح يكون مؤكدً  القول الثاني:     
 .(ٕ)وىلا اختيار اآلمدي ,(ٔ)للراجح لعدم الفائدة تأكيداً 

 رأي القرافي
م على الفعل بإطبلق؛ سواء اللي يبدو يل أن الشهاب القرايف يرى أن القول مقدّ      

ألن القول يدل دبجرد ))علم ادلتقدم منهما أو جهل, وقد بُّت سبب ذلك بقولو: 
 ڻ}قولو تعاىل:  الوضع, والفعل ال يدل إالّ بالقول الدال على كونو دليبًل, كما دلّ 

ة, وما ىو ولوال ذلك مل يكن الفعل حجّ  ,[ٚ]سورة احلشر:{  ڻ ڻ ڻ
 .(ٖ)((ا ال يكون حجة بنفسوحجة بنفسو أوىل شلّ 

 رأي الشوشاوي
 أما ما ذكره العبلمة الشوشاوي من أقوال, فالقول األول للمؤلف ال اشكال فيو,     
؛ فيظهر أنّو رأي اإلمام اآلمدي, ولكن فات القول الثالثو  أما القول الثاين     

أّن اآلمدي يوافق اجلمهور يف التقسيم, ولكّنو خيالف من جهة  -رمحو اهلل- الشوشاوي
 تساوي الداللة أو رجحاهنا.

                            
فإن األضعف يؤكد  , وأيضاً قد ذكر اجلواب: بأن ادلرجوح ادلستقل يصح أن يكون تأكيداً ( و ٔ)

ويقوي, ويزيد يف رتبة الظن احلاصلة قبلو, كما لو شهد أربعة ٍب زاد شاىد. انظر: نفائس 
 (.ٕٕٔٗ/٘األصول )

وإن جهل ذلك, فبل خيلو إما أن يكونا متساويُت يف الداللة, أو أحدمها ))ال اآلمدي: ( قٕ)
فإن كان األول: فأحدمها أرجح من اآلخر على حسب اختبلف الوقائع واألقوال واألفعال, 

فاألشبو أن ادلرجوح ىو ادلتقدم ألنا  ؛ىو البيان, واآلخر مؤكد من غَت تعيُت, وإن كان الثاين
للراجح, إذ الشيء ال يؤكد دبا ىو دونو يف  فرضنا تأخر ادلرجوح, امتنع أن يكون مؤكداً 

 (.ٕٛ/ٖلآلمدي )اإلحكام . ((الداللة, والبيان حاصل دونو, فكان اإلتيان بو غَت مفيد
 .(ٕٔٛشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)



 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٔٚٚ 

 

من  , ويكون الثاين مؤكداً ادلقّدم منهما ىو البيان فإذا تساويا يف قوة الداللة فإنّ      
 .غَت تعيُت

 ضعف.تأكيد باألأما اذا اختلفا فإن ادلرجوح ىو ادلقّدم, المتناع ال     

 الراجح
الشوشاوي تعود إىل اإلمام اآلمدي,  زادىااألقوال اليت  اللي يًتجح يل أنّ      

مجاىَت األصوليُت؛ وىو فيما إذا علم ادلتقدم منهما فهو  والصواب أن يلكر تقسيم
تحصل البيان  , أما إذا جهل ادلتقدم فإناً البيان سواء القول أو الفعل, والثاين تأكيد

 . واهلل أعلم.بالثاين يكون والتأكيد ,ع عليو وىو األول يف نفس األمرمل يطلّ  بواحد
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: االستدراك على المصّنف إيراده فصل )وقت البيان(, حادي عشرالالمبحث 
 :وفيو ثالثة مطالب

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
فصول, الفصل اخلامس منها ىو أورد ادلصّنف ربت باب اجململ وادلبُّت ستة      
 .(ٕ)وقت البيان( :)أي (ٔ)وقتو

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
ال طائل ربت ىلا الفصل لبلتفاق على عدم وقوع تأخَت ))قال ابن عاشور:      

وبو تلىب شبهة اإليقاع يف  ,البيان عن وقت احلاجة, وإمنا الكبلم يف اجلواز وعدمو
 التضليل.

 ,إّن ادلراد من البيان ىنا البيان بادلعٌت األعم الصادق على زبصيص العموم ٍب     
 .(ٖ)((وعلى النسخ أيضاً  ,وتقييد ادلطلق

  وجو االستدراك
يرى ابن عاشور عدم احلاجة إليراد فصل )وقت البيان( وذلك ألّن األصوليُت      

اخلبلف واقع يف اجلواز , وإمنا وقوع تأخَت البيان عن وقت احلاجةمتفقُت على عدم 
 وعدمو.

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
ال خبلف بُت األصوليُت يف عدم وقوع تأخَت البيان عن وقت احلاجة, وإمنا      

يؤدي إىل التكليف  وألناخلبلف فقط يف اجلواز, وقول مجهور األصوليُت بعدم اجلواز؛ 
 دبا ال يطاق وىو شلتنع شرًعا.

                            
 .(ٕٕٛشرح تنقيح الفصول )( ٔ)
 (.ٖٔ٘/ٗانظر: رفع النقاب ) (ٕ)
 . (ٙ٘/ٕ) التوضيح والتصحيح( ٖ)
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فهو جائز وواقع إىل الفعل أما تأخَت البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة      
 .(ٔ)عند اجلمهور

ال طائل ربت ىلا الفصل لبلتفاق على عدم ))و أما ما ذكره ابن عاشور من أنّ      
 . ((وإمنا الكبلم يف اجلواز وعدمو ,وقوع تأخَت البيان عن وقت احلاجة

 عاشور أن عدم الوقوع واقع على النوعُت.فمفهوم كبلم ابن      
فالنوع األول: وىو تأخَت البيان عن وقت احلاجة, فبل اشكال فيو, ألنو قد حصل      

 االتفاق فعبل على عدم وقوعو.
إمنا اإلشكال يف النوع اآلخر وىو تأخَت البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت      

 .بعدم وقوعو أنّو يقول لم يتطرق ابن عاشور إليو وال أظناحلاجة, ف

 الراجح
من أنو ال طائل ربت ىلا الفصل لبلتفاق على عدم وقوع ابن عاشور ما ذكره  إنّ      

 .تأخَت البيان, غريب جداً 
إذا ذكر البيان  وىلا الفصل من أىم الفصول وأوالىا عناية عند العلماء, بل إنّ  فإنّ      

 تأخَت البيان.انصرفت األذىان إىل 
إن قاعدة تأخَت البيان تعترب من القواعد ادلهّمة وادلعّول عليها عند األصوليُت  ٍب     

 والفقهاء, فقد خّرجوا عليها ما ال تحصى من ادلسائل والفروع.
 
 
 

 

                            
, (ٖ٘ٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و , (ٖٙ٘/ٔروضة الناظر ), و (ٖٜٔادلستصفى )نظر: ا( ٔ)

 .(ٖٕٕملكرة يف أصول الفقو )و  (ٕٔٛ/ٔ(, ونشر البنود )ٜٕٓوالتوضيح شرح التنقيح )
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)وقت الحاجة( في مسألة تعبيره بـاالستدراك على المصّنف : عشر نيثاالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب, تأخير البيان

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
من جوز تكليف ما ال يطاق, جوز تأخَت البيان عن وقت )): (ٔ)القرايف قال     

 .(((ٕ)إىل وقت احلاجة جائز عندنا عن وقت اخلطاب احلاجة,

                            
 .(ٕٕٛشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 أخَت البيان نوعُت:( تٕ)

 .اجةاألول: تأخَت البيان عن وقت احل
 .  ذلم يف الغد كيف يصلون" ٍب ال يبُّت "صلوا غداً  :وصورتو: أن يقول
ومل خيالف يف جوازه إال من يرى جواز التكليف باحملال, عدم وقوعو؛  اتفق اجلميع على

 .أنو يؤدي إىل التكليف دبا ال يطاق, وىو شلتنع شرعاً والقائلون بعدم اجلواز حجتهم: 
وأما من جوز التكليف دبا ال يطاق, فهو يقول ))(: ٕٙ/ٕقال الشوكاين يف إرشاد الفحول )

عليو بُت الطائفتُت, وذللا نقل أبو بكر  اً جبوازه فقط, ال بوقوعو, فكان عدم الوقوع متفق
 .((الباقبلين إمجاع أرباب الشرائع على امتناعو
ال خبلف بُت األمة أنو ال جيوز ))(: ٜٕ٘/ٔقال أبو ادلظفر السمعاين يف قواطع األدلة )

 . ((تأخَت البيان عن وقت احلاجة إىل الفعل
جيوز تأخَت البيان عن وقت احلاجة  ال خبلف أنو ال))(: ٕٜٔوقال الغزايل يف ادلستصفى )

اإلحكام لآلمدي , و (ٚٛٔ/ٖوانظر: احملصول ). ((إال على ملىب من جيوز تكليف احملال
, وإرشاد الفحول (ٕ٘ٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٖٗ٘/ٔروضة الناظر )و , (ٕٖ/ٖ)
(ٕ/ٕٙ).  

 اجة إىل الفعل:الثاين: تأخَت البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احل
 جائز وواقع عند مجهور أىل العلم من الشافعية, واحلنابلة, وادلالكية.فهو 

 ستدلوا بأدلة كثَتة , منها:وا
( و )ٍبّ  ,[ٜٔ -ٛٔ:القيامة سورة] {   خت حت جت يب ىب  مب خب حب جب يئ}قولو تعاىل:  -ٔ
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
البيان عن وقت الفعل, إمنا خالفت عبارة ادلصّنف يف قويل: تأخَت ))قال حلولو:      

كما   ليشعر باختصاص ادلسألة بالعمليات ؛عن وقت احلاجة ومل أقل كما قال ادلصّنف:
 يف اإلكمال. (ٔ)ذكر القاضي عياض

                                                                         
 .تراخي البيان عن وقت اخلطابجواز للًتاخي فدلت على 

فهله اآلية نزلت يف  [,ٔٗ]سورة األنفال: {ڀ ڀ ڀ پ پ پ }وقولو تعاىل:  -ٕ
يف الصحيحُت أن السلب  بعد ذلك يف غزوة حنُت, كما رسول اهلل بُّت ٍب  غزوة بدر,

 .بنو ىاشم, وبنو ادلطلب, دون بٍت أمية, ونوفلىم وأن ذوي القرىب: , للقاتل
 .ٍب وقع بياهنا بعد ذلك بصبلة جربيل, وبصبلة النيب  ,{ ڱ ڱ }وبقولو تعاىل:  -ٖ
 .ألنو ال يًتتب على فرض وقوعو زلال وما كان كللك فهو جائز -ٗ

القول الثاين: ادلنع مطلقاً, وىو ملىب أكثر احلنفية, وبعض الشافعية, ونسبو القرايف وغَته 
 للمعتزلة.

 سن الكرخي وبعض ادلعتزلة.القول الثالث: جيوز يف اجململ دون غَته, اختاره أبو احل
إرشاد و (, ٖ٘ٗ/ٖويف ادلسألة أقوال أخرى وأدلة ومناقشات. انظر: شرح الكوكب ادلنَت )

شرح تنقيح الفصول و (, ٜ٘/ٗالبحر احمليط )و (, ٜٓ/ٔغاية الوصول )و (, ٕٙ/ٕالفحول )
(, ٕٔٗ/ٔالتحصيل من احملصول )و (, ٜٗٛٔ/٘هناية الوصول يف دراية األصول )و (, ٖٕٛ)
التحبَت شرح التحرير و (, ٛٛٙ/ٕشرح سلتصر الروضة )و (, ٕٖ/ٖاإلحكام لآلمدي )و 
(ٙ/ٕٛٔٛ.) 

ىو عياض بن موسى بن عمرو, أبو الفضل اليحصيب السبيت, كان عامل ادلغرب وإمام أىل ( ٔ)
وأيامهم وأنساهبم, ويل  بالتفسَت واألصول والفقو والنحو وكبلم العرب احلديث يف وقتو, عادلاً 

لو مؤلفات منها: إكمال ادلعلم بفوائد  (,ه ٗٗ٘)قضاء سبتة ٍب غرناطة, تويف دبراكش عام 
اإلعبلم حبدود قواعد اإلسبلم, و ترتيب ادلدارك, و , الشفا بتعريف حقوق ادلصطفى و مسلم, 
 وغَتىا. 

شلرات اللىب و  (,ٙٗ/ٕ)الديباج ادللىب و (, ٕ٘ٓ/ٔشجرة النور الزكية ) انظر ترمجتو يف:
(ٙ/ٕٕٙ.) 
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أن التعبَت باحلاجة يليق دبلىب  (ٔ)يب إسحاقأفقد ذكر العراقي عن الشيخ  وأيضاً      
 .(ٖ)(((ٕ)للمؤمن حاجة إىل التكليف بأنّ  :ادلعتزلة القائلُت

  وجو االستدراك
استدرك الشيخ حلولو على اإلمام القرايف تعبَته بوقت احلاجة يف مسألة تأخَت      

 ؛ ألن ىله ادلسألة سلتصة بادلسائل العملية.أى أن األوىل التعبَت بوقت الفعلالبيان, ور 

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
وقوع تأخَت البيان عن وقت احلاجة أو الفعل, واختار اتفق اجلميع على عدم      

 مجهور العلماء وقوع وجواز تأخَت اخلطاب إىل وقت احلاجة.
واإلمام القرايف ىو يف التعبَت عن مسألة تأخَت  ,واخلبلف الوارد بُت الشيخ حلولو     

 البيان.
التعبَت أّن األوىل ى )وقت احلاجة(, والشيخ حلولو ير  ـب عنها فالشهاب القرايف عرّب      

 وقت الفعل(.) ـب
      

                            
ىو إبراىيم بن زلمد بن إبراىيم بن مهران, االستاذ أبو إسحاق اإلسفراييٍت, ادللقب بركن ( ٔ)

يف احلديث, بلغ رتبة االجتهاد, تويف  , وكان ثقة ثبتاً أصولياً  متكلماً  الدين, كان فقيهاً 
صول الدين والرد على اجلامع يف أ, لو العديد من ادلصنفات منها: (هٛٔٗ)بنيسابور سنة 

 . تعليقة يف أصول الفقوادللحدين, و 
سَت أعبلم النببلء و (, ٕٛ/ٔوفيات األعيان )و (, ٕٙ٘/ٗانظر: طبقات الشافعية الكربى )

 (.ٜٓ/٘شلرات اللىب )و (, ٖٖ٘/ٚٔ)
 (.ٖٖٙلغيث اذلامع )اانظر: ( ٕ)

 . (ٜٕٚالتوضيح يف شرح التنقيح )( ٖ)
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وقت ال , ويقصدون بو(ٔ)وقت احلاجة() ـباللي عليو أكثر األصوليُت ىو التعبَت و      
 .(ٕ) فيو ادلكلف تنفيل الفعلج ا تاللي تح

 .(ٖ)الفعل(وقت ) ـبوبعضهم يعرّب      
اعلم ))قال: حيث  ,(ٗ)السمعاين؛ كما فعل ومن األصوليُت من يلكر التعبَتين معاً      
 ال خبلف بُت األمة أنو ال جيوز تأخَت البيان عن وقت احلاجة إىل الفعل أنّ 

                            
 التلخيص يف أصول الفقوو (, ٕٚٓ/ٔ) التبصرةو (, ٕٗٚ/ٖانظر: العدة يف أصول الفقو ) (ٔ)

(, واحملصول البن العريب ٚٛ/ٗ(, والواضح يف أصول الفقو )ٕٜٔ(, وادلستصفى )ٕٛٓ/ٕ)
(, وسلتصر منتهى السؤل ٕٖ/ٖواإلحكام لآلمدي ) (,ٖٗ٘/ٔروضة الناظر )و (, ٜٗ)

شرح سلتصر و (, ٛٚٔ(, وادلسودة )ٕٔٗ/ٔ) ولالتحصيل من احملصو (, ٜٛٛواألمل )
ربفة و (, ٕ٘ٔ/ٕ) اإلهباج يف شرح ادلنهاج(, و ٕٜٖ/ٕبيان ادلختصر ), و (ٛٛٙ/ٕالروضة )
والبحر احمليط (, ٓٗٔ/ٗ(, وادلوافقات )ٜٖٔ/ٕ(, والردود والنقود )ٕٛٛ/ٖ)ادلسؤول 

التحرير والتحبَت شرح (, ٜٛ/ٗتيسَت الوصول إىل منهاج األصول )و , (ٜ٘/ٗ)
(ٙ/ٕٛٔٛ).  

الفائق يف و (, ٜٗٛٔ/٘هناية الوصول يف دراية األصول )و (, ٜٕ٘/ٔقواطع األدلة )انظر:  (ٕ)
رشاد الفحول , وإ(ٖٕٔ/ٔهناية السول )و (, ٓٛٔادلسودة )و (, ٖٚٛ/ٔأصول الفقو )

(ٕ/ٕٙ). 
غاية و (, ٚ٘ع اجلوامع )ومج(, ٖٚٛ/ٔالفائق يف أصول الفقو ), و (ٕٖٚ/ٔمد )تادلعانظر:  (ٖ)

, النبلة الكافية يف أحكام أصول الدينو (, ٕ٘ٛ/ٕتشنيف ادلسامع )و (, ٜٓ/ٔالوصول )
األصل اجلامع إليضاح الدرر ادلنظومة يف سلك و (, ٕٓٛ/ٔنشر البنود )و (, ٕٗ) البن حزم

 (.ٖٛ/ٕمجع اجلوامع )
بابن السمعاين, ىو منصور بن زلمد بن عبد اجلبار التميمي الشافعي, أبو ادلظفر , الشهَت  (ٗ)

ه(, لو ٜٛٗاحلنفي, ٍب الشافعي, مفيت خراسان, وشيخ الشافعية, فقيو أصويل, تويف سنة )
الربىان واالصطبلم, واالنتصار يف الرد و منها: القواطع يف أصول الفقو,  ,عديد من ادلصنفات

 على ادلخالفُت. 
للداوودي  ,ينطبقات ادلفسر و (, ٖٖ٘/٘انظر ترمجتو يف: طبقات الشافعية للسبكي )
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 .(ٔ)((و جيوز تأخَت البيان إىل وقت الفعلأنّ  وال اختبلف أيضاً  
وأما تأخَته عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة )):  (ٕ)وقال صفي الدين اذلندي     

فلىب مجاىَت أصحابنا, واحلنفية إىل جواز تأخَته عن وقت اخلطاب فقد اختلفوا فيو: 
  .(ٖ)((إىل وقت العمل مطلقاً 

أبو إسحاق اإلسفراييٍت من أن التعبَت وكللك  ,حلولوىو ما ذكره  وسبب اخلبلف     
اجة إىل التكليف ليستحقوا الثواب حبؤمنُت ادل الئقة بادلعتزلة القائلُت بأنّ باحلاجة 

ا أىل السنة فبل يليق هبم ذلك فهم يرون أّن ادلؤمنُت , أمّ على طريق ادلعارضةباالمتثال 
 .(ٗ)يدخلون اجلنة بفضل اهلل, ومن استحق النار فللك بعدل اهلل

 
 
 
 
 

                                                                         
 (.ٗٔٔ/ٜٔسَت أعبلم النببلء )و (, ٜٖٖ/ٕ)

 (.ٕٙ/ٕرشاد الفحول )إ(. وانظر: ٜٕ٘/ٔقواطع األدلة ) (ٔ)
ىو زلمد بن عبد الرحيم بن زلمد األرموي , أبو عبد اهلل, ادللقب بصفي الدين اذلندي , ولد ( ٕ)

ه(, الفقيو الشافعي األصويل, ادلتكلم على ملىب األشعري, تويف سنة ٗٗٙباذلند سنة )
ه(, لو مصنفات منها: "الزبدة" يف علم الكبلم, و "الفائق" يف التوحيد, و "هناية ٘ٔٚ)

 " يف أصول الفقو, وغَتىا.ية األصوليف دراالوصول 
 (.ٛٙ/ٛشلرات اللىب )و (, ٕٙٔ/ٜانظر ترمجتو يف: طبقات الشافعية الكربى )

 (.ٜٗٛٔ/٘هناية الوصول يف دراية األصول ) (ٖ)
حاشية العطار و (, ٚٓٔ/٘البحر احمليط )و (, ٕٚٔ/ٕنظر: اإلهباج يف شرح ادلنهاج )( اٗ)

(ٕ/ٕٔٓ.) 
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 الراجح
ىي مشاحة اللي يًتجح لدي أن كبل التعبَتين صحيح, وال خبلف وارد, بل      
اجة أو الفعل؛ على أن ادلقصود بالوقت ألن اجلميع يتفق سواء من عرب باحل ,(ٔ)لفظية
مل يتمكن ادلكلف من ادلعرفة دبا تضمنو  ر البيان عنوالوقت اللي إن أخّ ىو "

 الفعل.تنفيل إىل ادلكلف ادلراد باحلاجة ىو حاجة  , وأنّ (ٕ)"اخلطاب
و ال يتوقف على فإنّ , ل لئبل نوافق ادلعتزلة فهو بعيدأما العدول عن احلاجة إىل الفع     

الفقهاء  , ٍب إنّ لف بواحلاجة إىل التكليف؛ بل على حاجة ادلكلف إىل بيان ما كّ 
 واهلل أعلم.. (ٖ)وال يعًتض على من عرّب هبا ,حون هبا كثَتاً واألصوليُت يصرّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٚٓٔ/٘)البحر احمليط نظر: ا (ٔ)
 .ادلصدر السابق (ٕ)
  (.ٕٓٔ/ٕحاشية العطار ) (ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ـــ مجعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايفاالستدراكات 
 

ٔٛٙ 

 

االستدراك على المصّنف احتجاجو بقّصة بقرة بني : عشر ثالثالمبحث ال
وفيو على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة,  (1)لإسرائي

 :ثالثة مطالب

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
وأما اتفاقهم معنا على جواز تأخَت البيان إىل وقت احلاجة عن )): القرايف قال     

 ې ې ې }وثانيها: قولو تعاىل يف قصة بقرة بٍت إسرائيل: ..., وقت اخلطاب, فسببو 

 { ٹ ٹ ٹ ٹ }[ ٜٙ]سورة البقرة:{ جئ ی ی }[ ٛٙ]سورة البقرة:{ې
صرف إىل ما أمروا بو من ذبح البقرة, وىم مل يؤمروا إالّ ببقرة منكرة نفت [ٔٚ]سورة البقرة:

« إهنا إهنا»وادلراد هبا معينة, فيحتاج إىل البيان, ويدل على أهنا كانت معينة قولو تعاىل: 
ر عن وقت اخلطاب, بل عن عود إىل الظواىر, فهلا بيان تأخّ أن تواألصل يف الضمائر 

وقت احلاجة, ألهنم كانوا زلتاجُت إىل ذبح البقرة ليتبُت أمر القتيل, وترتفع الفتنة اليت  
 .(ٕ)((كانت بينهم, واخلصومات يف أمر القتيل

 
 

                            
 -أو عاقر-كان يف بٍت إسرائيل رجل عقيم ))(: ٖٛٔ/ٕروى ابن جرير الطربي يف تفسَته ) (ٔ)

و, ٍب احتملو فألقاه يف سبط غَت سبطو. قال: فوقع بينهم فيو الشر حىت أخلوا قال: فقتلو وليّ 
أتقتتلون وفيكم رسول اهلل؟ قال: فأتوا نيب اهلل, فقال: اذحبوا السبلح. قال: فقال أولو النهى: 
ادع لنا ربك يبُت  :قالوا ,أعوذ باهلل أن أكون من اجلاىلُت) بقرة! فقالوا: أتتخلنا ىزوا, قال:

قال: فضرب, , إنو يقول إهنا بقرة , إىل قولو: فلحبوىا وما كادوا يفعلون :قال ,لنا ما ىي
, قال: ولو أهنم أخلوا أدىن بقرة ألجزأت مل تؤخل البقرة إال بوزهنا ذىباً فأخربىم بقاتلو. قال: و 

 ((.فلم يورث قاتل بعد ذلك ,عنهم
 (.ٕٗٛ-ٖٕٛرح تنقيح الفصول )( شٕ)
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 ؛ ألنو ليس اظهاراً اتاً بل اعن ؛ما وقع فيها ليس بياناً  التحقيق أنّ ))قال ابن عاشور:      

, فبل يصح د اهلل عليهمشدّ  ,افلما شّددو  ,؛ ألن اهلل تعاىل أراد ذبح بقرة مادلراد خفي
؛ بل ىو من ورود ادلقّيد بعد وقت العمل فهو نسخ ادلطلق, االحتجاج بو لتأخَت البيان

ال دليل فيو كما  ,كان ادلراد منها بقرة معينةوما ذكره ادلصّنف من داللتو على أن البقرة  
 .(ٔ)((واحلدث ينافيو ,ىو ظاىر

  وجو االستدراك
على جواز  أّن قصة بقرة بٍت إسرائيل ليست دليبلً  -رمحو اهلل–يرى ابن عاشور      

تأخَت البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة إىل الفعل, فما وقع يف أثناء القصة من 
فشّدد اهلل  ,؛ ألهنم شّددوا على أنفسهمذلم بل ىو اعناتاً  قرة ليست بياناً تفاصيل للب

 عليهم, وأّن ما ذكره القرايف من أن اهلل تعاىل أراد بقرة بعينها ال دليل عليو.

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
اخلطاب إىل وقت تأخَت البيان عن وقت واز القول جبىل إ نمجهور األصوليو ذىب      

قولو , واخلبلف بينهم ىنا واقع يف صحة االستدالل بقصة بقرة بٍت إسرائيل يف احلاجة
على جواز تأخَت البيان إىل وقت  [ٚٙ:البقرة سورة]{ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}تعاىل: 

 فعل, وىم يف ذلك على ملىبُت:ال
  :(ٕ), وحجتهم يف ذلكصحة االستدالل هبا المذىب األول:     

                            
 ( .ٚ٘/ٕ( التوضيح والتصحيح )ٔ)
قواطع األدلة و (, ٕٕٕ/ٕالتلخيص يف أصول الفقو ), و (ٓٓٗ/ٖنظر: التقريب واإلرشاد )( إ)

اإلحكام لآلمدي و (, ٖٜٔ/ٖاحملصول للرازي )و (, ٖٜٔادلستصفى )و (, ٜٜٕ/ٔ)
اإلهباج شرح و (, ٜٔٙ/ٕشرح سلتصر الروضة )و  ,(ٜٔٗٔ/٘هناية الوصول )و  (,ٖٙ/ٖ)

  (ٔٗٗ/ٖشرح الكوكب ادلنَت )و (, ٖٕٓ/ٔهناية السول )و (, ٕٛٔ/ٕادلنهاج )
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صفاهتا إال بعد يبُّت و نها  يعيّ مل , ٍبمعينة بلبح بقرة أّن اهلل تعاىل أمر بٍت إسرائيل     
  .تكررةادل أسئلتهم

 واللي يدّل على أهنا كانت معينة عّدة أمور:     
 ېئ}: الوا, وق {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ } :فقالوالوا تعيينها, أس مأهن األول:     

 .إىل ذلك واجادلا احت نةغَت معيّ ولو كانت , {ىئ
 ی ی ی ی } لبقرة ادلطلوبة ووصفها بقولو:ا أّن اهلل تعاىل عُّت  الثاني:     

, { ائ ى ى ې ې ې ې ۉ}, {يئ ىئ مئ حئ جئ
على  جواباً  دلا استحقوالو كانت غَت معينة , ٍب ذحبهاللبقرة ادلأمور  يعود والضمَت

 سؤاذلم, ولكّنو تعاىل أجاب فدّل على تعيينها.
 طابقت ادلأمور ومل زبالفو, وبللك حصل االمتثال. البقرة ادللبوحةأّن  الثالث:     

جواز تأخَت البيان إىل عدم صحة االستدالل هبا على وقوع و  المذىب الثاني:     
 وحجتهم يف ذلك: ,(ٔ)اجةوقت احل

 عّدة أمور: ذلكواللي يدّل على , نةغَت معيّ اليت أمروا هبا البقرة  أنّ      
ة حبسب والنكرة غَت معينّ  ؛نكرة { ہ ہ ہ }قولو تعاىل: أّن البقرة يف  ألول:ا     

 . الظاىر, وترك الظاىر خبلف األصل, فكان باطبلً 

                            
حكام البن حزم اإل(, و ٖٗ/ٕ, وأصول السرخسي )(٘ٙ/ٕنظر: الفصول يف األصول )( أ)

بيان ادلختصر و (, ٕٗٗ/ٔالتحصيل من احملصول )و (, ٖٙ/ٖاإلحكام لآلمدي )و (, ٖٜ/ٔ)
شرح و (, ٕٖٙ/ٕلردود والنقود )وا (,ٖٔٓٔ/ٖأصول الفقو البن مفلح )و (, ٜٖ٘/ٕ)

حاشية , و (ٕٔٛ/ٔنشر البنود )و (, ٔٙٔ/ٗالبحر احمليط )و (, ٖٚ/ٕالتلويح على التوضيح )
  .(ٗٓٔ/ٕالعطار )
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, وكان سؤاال بعد سؤال صفاهتا رة دلا سألوا تعيُتلو كانت البقرة منكّ : ونوقش     
يدل استقصاؤىم يف طلب صفاهتا ويزول التكليف, ولكن  جيزيهم ذبح أية بقرة كانت

 .كانت معينة  على أهنا
ظاىر األمر يدل على التنكَت, والقول بالتعيُت خيالف التنكَت ادلفهوم  وأجيب: أنّ      

من اللفظ, والقول بالتنكَت ادلوافق لظاىر النص أوىل من احلمل على التعيُت بضرورة 
 سؤاذلم.

 بقولو: على طلب البيانهم وذمّ فهم اهلل دلا عنّ نة البقرة لو كانت معيّ  أن الثاني:     
طلب البيان يوجب  وقد علم أنّ ؛  [ٔٚ]سورة البقرة:{ چ چ چ ڃ}

دل ذلك على أن ما أتوا بو ليس سعيا يف االمتثال, بل ىو ال اللم, ف استحقاق ادلدح
 .تأخر فيو

على التواين  إمنا ىو, وطلب البيان على السؤالواللم ليس التعنيف  أنّ  :ونوقش     
 .التقصَت بعد البيانو 

لو اعًتضوا بقرة فلحبوىا )) :(ٔ)-رضي اهلل عنهما– قول ابن عباس الثالث:     
فدّل ذلك على  ,(ٕ)((ألجزأت عنهم, ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد اهلل عليهم

عليهم بزيادة الصفة؛ اهلل د فلما تعنتوا شدّ  ,احلكم األول كان ذبح أي بقرة كانت أن
 ألن طلب زيادة البيان ليس بتشديد. 

                            
عبد اللنو بن العباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم القرشي, اذلامشي, أبو ىو الصحايب اجلليل  (ٔ)

«, الّلهّم فّقهو يف الّدين وعّلمو الّتأويل» بقولو:  , دعا لو النيب العباس, ابن عم النيب 
كان يقال لو: حرب العرب, وترمجان القرآن, والبحر لكثرة علمو, استعملو علي بن أيب طالب 

 ىـ(.  ٛٙبالطائف سنة ) -رضي اهلل عنو-على البصرة, تويف 
 (.ٜٕٗ/ٔصفوة الصفوة )و (, ٖٖٜ/ٖاالستيعاب )و (, ٕٔٔ/ٗانظر ترمجتو يف: اإلصابة )

 (.ٙٛٔ/ٕنظر: تفسَت الطربي )ا( ٕ)
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أن البقرة ادلأمور هبا غَت معينة يف نفس األمر, الحتمال أن  بعدم التسليم :ونوقش     
معينة يف نفس األمر مع أنو جيزى غَتىا, فإن إجزاء الشيء ال يدل على أنو  البقرة تكون

 كصبلة من ظن أنو متطهر.  ؛مأمور بو يف نفس األمر
  .مرجوح بالنسبة إىل الكتاب وىو قول ابن عباس خرب واحد ٍب إنّ      
 وىو شلتنع. عن وقت احلاجةالبيان يوجب تأخَت  أن ذلك الرابع:     
 .األمر ال يوجب الفوربأن : ونوقش     

 الراجح
عدم صحة ما ذىب إليو ابن عاشور وغَته إىل وشلا سبق بيانو يًتجح لدي      

االستدالل بقصة بقرة بٍت إسرائيل على جواز تأخَت البيان إىل وقت احلاجة إىل الفعل, 
أمروا ببقرة مطلقة فلو أن القوم  (ٔ)وذلك دلا استفاض عن السلف من الصحابة والتابعُت

د دوا فشدّ شدّ  همولكن ك,, وأدوا الواجب بللجزأ عنهمألأخلوا بقرة من البقر فلحبوىا 
 .عليهم اهلل

عن صفة  مسألتهم نبيهم وسياق اآليات يدل على أن اهلل تعاىل ذمهم على      
 .(ٕ)البقرة اليت أمروا بلحبها

م دلا أمروا أن يلحبوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا فإهنّ )) :(ٖ)يقول ابن القيم     
فإن األمر بللك ال إمجال فيو وال إشكال, بل ىو  ,بقرة اتفقت يإىل االمتثال بلبح أ

                            
, زادىم اهلل عقوبة أذى وتعنتاً  ولكن القوم دلا زادوا نبيهم موسى قال ابن جرير: )) (ٔ)

عن رلاىد , و  عن عكرمة ,و عن عبيدة السلماين, و  ,ابن عباس اً((, وروى ذلك عنوتشديد
 (.ٕٗٓ/ٕتفسَت الطربي )انظر:  .عن أيب العاليةو 

 (.ٕٚٓ/ٕ(, وتفسَت الطربي )٘ٓٔ/ٚانظر: رلموع الفتاوى ) (ٕ)
ىو زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي, مشس الدين, أبو عبد اهلل, الشهَت بابن ( ٖ)

قيم اجلوزية , الفقيو احلنبلي األصويل ادلفسر النحوي, اجملتهد ادلطلق, الزم شيخ اإلسبلم ابن 
ه(, لو مصنفات عديدة, منها: مدارج ٔ٘ٚتيمية, وبرع يف مجيع العلوم,  تويف سنة )
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, وضلو ذلك, ولللك غلط من احتج , وصم يوماً دبنزلة قولو: أعتق رقبة, وأطعم مسكيناً 
باآلية على جواز تأخَت البيان عن وقت اخلطاب, فإن اآلية غنية عن البيان ادلنفصل, 

 .(ٔ)((مبينة بنفسها, ولكن دلا تعنتوا وشدودا شدد عليهم
وظاىر قول ابن عباس  ,وال خيفى أن موافقة ظاىر النص الدال على تنكَت البقرة))     

أوىل من موافقة ما ذكروه من لزوم مطابقة اجلواب للسؤال, دلا فيو من موافقة األصلُت, 
 .(ٕ)((وسلالفة أصل واحد, وما ذكروه بالعكس

القول فيمن يرى أن ادلقصود بالبقرة بقرة معينة  (ٖ)-رمحو اهلل–وقد أغلظ ابن جرير      
قد زعم بعض من عظمت جهالتو, واشتدت حَتتو, أن القوم إمنا سألوا و )): بقولو

وا أهنم أمروا بلبح بقرة موسى ما سألوا بعد أمر اهلل إياىم بلبح بقرة من البقر, ألهنم ظنّ 
ليها ذلم أن جيت عصا موسى يف معناىا, فسألوه ت بللك, كما خصّ بعينها خصّ 

 ليعرفوىا.
و وذلك أنّ  ؛ر قولو ىلا, لسهل عليو ما استصعب من القولولو كان اجلاىل تدبّ 

منهم يف دينهم, ٍب أضاف إليهم من  استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشدداً 
فزعم أهنم كانوا يرون أنو جائز أن  ,األمر ما ىو أعظم شلا استنكره أن يكون كان منهم

                                                                         
زاد ادلعاد, وإعبلم ادلوقعُت, وغَتىا. انظر ترمجتو يف: ذيل طبقات احلنابلة السالكُت, و 

  (.ٕٙ/ٔبغية الوعاة )و (, ٕٚٛ/ٛشلرات اللىب )و (, ٓٚٔ/٘)

 (.ٖ٘ٔ/ٕإغاثة اللهفان ) (ٔ)
 (.ٖٙ/ٖاإلحكام لآلمدي ) (ٕ)
يف  كان إماماً ىو زلمد بن جرير بن يزيد, أبو جعفر الطربي, اإلمام اجلليل واجملتهد ادلطلق,   (ٖ)

ه(, لو ٖٓٔفنون كثَتة, منها الفقو, والتفسَت, واحلديث, واألصول, تويف ببغداد سنة )
مصنفات عديدة, منها: جامع البيان يف تأويل القرآن,  تاريخ األمم وادللوك, و اختبلف 

 الفقهاء, وغَتىا. 
سَت , (ٕٓٔ/ٖ), طبقات الشافعية للسبكي (ٜٔٔ/ٗ)وفيات األعيان  :ظر ترمجتو يفان

 (.ٕٚٙ/ٗٔأعبلم النببلء )
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, ويتعبدىم بعبادة, ٍب ال يبُت ذلم ما يفرض عليهم ويتعبدىم بو, ض اهلل عليهم فرضاً يفر 
حىت يسألوا بيان ذلك ذلم! فأضاف إىل اهلل تعاىل ذكره ما ال جيوز إضافتو إليو, ونسب 
القوم من اجلهل إىل ما ال ينسب اجملانُت إليو, فزعم أهنم كانوا يسألون رهبم أن يفرض 

 .(ٔ)((نعوذ باهلل من احلَتة, ونسألو التوفيق واذلدايةعليهم الفرائض, ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 (.ٕٛٓ/ٕتفسَت الطربي ) (ٔ)
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االستدراك على المصّنف التمثيل بالنساء في كون المطلوب : عشر رابعالالمبحث 
 :وفيو ثالثة مطالب ,منهّن العمل بمقتضى الخطاب دون علمو وفهمو

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 ٍب ادلطلوب قد يكون علماً  ,(ٕ)البيان دلن أريد إفهامو فقط (ٔ)جيب)): القرايف قال     

فقط كالنساء بالنسبة إىل أحكام احليض  أو عمبلً  ,علماء بالنسبة إىل احليضفقط كال
 .(ٖ)((وفقهو

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
ادلراد عملهم  لصبيان؛ فإنّ فاألوىل حينئل أن ميثل بالصبلة ل))قال ابن عاشور:      
 .(ٗ)((, وإمنا أريد تعويدىممهم هبا؛ إذ ليسوا مكلفُت بالعلم, ال علإيّاىا

 وجو االستدراك
يف كون ادلطلوب منهّن العمل  بالنساء بالنسبة ألحكام احليض مّثل اإلمام القرايف     

 دبقتضى اخلطاب دون فهمو وعلمو.
وقد استدرك ذلك العبلمة ابن عاشور ورأى أّن األوىل التمثيل بالصبيان بالنسبة إىل    

 الصبلة, فإن ادلطلوب منهم العمل لتعويدىم , وىم ليسوا مكلفُت بالعلم.

                            
اطبلق قولو جيب ))فقال:  ,ناقش ابن السبكي البيضاوي يف اإلهباج حول قولو: )جيب( (ٔ)

 ,فهي عبارة ردية ,وىلا إمنا يقولو ادلعتزلة ,البيان دلن أريد فهمو يشعر بأنو جيب على اهلل تعاىل
 (.ٕٕ٘/ٕ. انظر: اإلهباج )((واألوىل التعبَت بأن البيان دلن أريد فهمو ال بد من وقوعو

ما من ال يراد إفهامو ذلك فبل دبا ال يطاق, وأألن تكليفو بالفهم بدون البيان تكليف وذلك  (ٕ)
(, ورفع النقاب ٜٔٔ/٘(, والبحر احمليط )ٖٕ٘. انظر: هناية السول )جيب البيان لو باالتفاق

 (.ٔٗٗ/ٖ(, وشرح الكوكب ادلنَت )ٖٚٙ/ٗ)
 (.ٕٙٛ-ٕ٘ٛرح تنقيح الفصول )ش (ٖ)
 .(ٜ٘ – ٛ٘التوضيح والتصحيح )( ٗ)
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 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
ون غَته؛ ألنو جيب بيان اخلطاب دلن أريد إفهامو, وىو ادلكلف بللك اخلطاب د     

 لو مل يبُت لو لكان مكلًفا باحملال, وذلك تكليف دبا ال يطاق.
 أما من مل يرد إفهامو فبل جيب البيان لو؛ ألنو ال تعلق لو بللك اخلطاب.     

 ادلطلوب بيانو إىل أربعة أوجو: وقد قّسم القرايف
أن يكون ادلطلوب يف حقهم العلم دون العمل؛ كالعلماء بالنسبة إىل  األول:     

 احليض.

كالنساء  أن يكون ذلك ادلطلوب يف حقهم العمل فقط دون العلم؛ الثاني:     
 .بالنسبة إىل أحكام احليض وفقهو

أن يكون ادلطلوب يف حقهم العلم والعمل مًعا؛ كالعلماء بالنسبة إىل  الثالث:     
 .(ٔ)أحواذلم

أن يكون ادلطلوب ال علم وال عمل؛ كالعلماء بالنسبة إىل كتب األمم  الرابع:     
 .(ٕ)وغَتىا ,واإلصليل ,كالتوراة  ؛ادلاضية

فيمن يطلب منهم العمل دون العلم, وقد مثّلها  وزلل حبثنا ىنا ىو الوجو الثاين     
 .أحكام احليض وفقهوالنساء بالنسبة إىل ب القرايف يف التنقيح كما ذكرنا سابقاً 
                            

 ,والزكاة, فإنو جيب عليهم فهم آية الصبلة ,كالصبلة  ؛بالنسبة إىل األحكام ادلتعلقة هبم :أي (ٔ)
انظر: رفع النقاب  وغَت ذلك, وجيب عليهم العمل دبقتضى تلك اآليات. ,وآية الزكاة

(ٗ/ٖٚٔ.) 
وأما الكتب السالفة فلم يؤمر بتعلمها لعدم صحتها وأدباً مع  ))ال القرايف يف شرحو: ( قٕ)

األفضل منها وىو القرآن, وال العمل دبا فيها من حيث ىو فيها لعدم الصحة, وإمنا نعمل دبا 
. ((لّية وغَتىا من الفروعفيها من حيث داللة شرعنا على اعتباره من العقائد والقواعد الك

 (.ٕٙٛرح تنقيح الفصول )ش
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 الرازيفخر الدين وتابعو عليها  ,وىله العبارة ذكرىا أبا احلسُت البصري يف ادلعتمد     
استفتاء واشًتطوا يف النساء  ,ووافقو على ذلك مجاعة من العلماء ,يف احملصول

  .(ٔ)العلماء
وقوذلم إن النساء أردن ))ومل يرتض القرايف يف شرحو للتنقيح ىله العبارة, قال:      

بالعمل فقط, غَت متجو بسبب أن النساء أيضاً مأمورات بتحصيل العلم, فكللك من 
خلوا »اليت قال فيها عليو الصبلة والسبلم:  -رضي اهلل عنها-سلف ىله األمة عائشة 

وكانت من سادات الفقهاء, وكللك مجاعة من  (ٕ)«شطر دينكم عن ىله احلمَتاء
غَتىم, غاية ما يف الباب أن التقصَت عن رتبة العلم ظهر يف النساء نساء التابعُت و 

أكثر, وذلك ال يبعثنا على أن نقول ادلطلوب منهن العمل فقط, بل الواقع اليوم ذلك, 
 .(ٖ)((إما أنو حكم اهلل فغَت ظاىر

وكللك القرايف استدرك على الرازي يف نفائس األصول ىله العبارة وتعجب من      
وكم وجد يف ىله األمة احملمدية )), قال: ببطبلنو القطعمع متابعة كثَت من العلماء لو 

من النساء العظيمات ادلقدار, اجلليبلت يف العلم والعمل شلن رجحن على العلماء 
نساء سواء يف توجو الطلب, غَت أن العجزة من ادلشهورين؛ فاحلاصل أن الرجال وال

                            
رفع النقاب و (, ٖٕ٘هناية السول )و (, ٕٕٓ/ٖاحملصول )و (, ٖٖٓ/ٔانظر: ادلعتمد ) (ٔ)

(ٗ/ٖٚٓ.) 
قال ))(: ٕٖٔ) احلسنة ىلا احلديث منكر ال يعرف لو إسناد, قال السخاوي يف ادلقاصد( ٕ)

, وال رأيتو يف شيء يف زبريج ابن احلاجب من إمبلئو: ال أعرف لو إسناداً  "ابن حجر"شيخنا 
 من كتب احلديث إال يف النهاية البن األثَت يف مادة "محر", ومل يلكر من خرجو, ورأيتو أيضاً 

خلوا "ولفظو:  يف كتاب الفردوس, لكن بغَت لفظو, وذكره من حديث أنس بغَت إسناد أيضاً 
, وذكر , وبيض لو صاحب مسند الفردوس فلم خيرج لو إسناداً "مَتاءثلث دينكم من بيت احل

 .((احلافظ عماد الدين ابن كثَت أنو سأل احلافظُت ادلزي واللىيب عنو فلم يعرفاه
  (.ٖٗٚ/ٔ) الغطاء, للعجلوين وانظر: كشف

 (.ٕٙٛرح تنقيح الفصول )( شٖ)
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النساء ادلعلورات بالضعف أكثر من ادلعلورين من الرجال؛ فإن نوعهن يقتضي ذلك, 
ويبطل ىلا القسم من التقسيم, أو يضيف إليو  فيجب البيان ذلن, كما وجب للرجال

م كبلمو ى بالضعفة ال بالنساء, ويستقيضعفة الرجال أيًضا, ويصَت ىلا القسم مسمّ 
على ىلا التقدير, والعجب من إطباق اجلماعة معو على ذلك التقسيم, والتزام صحتو. 

والقاضي أبو يعلي من  "العمد"والعادلي من احلنفية, وصاحب  "ادلعتمد"ذكره صاحب 
احلنابلة, ومجاعة من ادلصنفُت, وىو مقطوع ببطبلنو يف حق النساء, كما رأيت التقرير 

 .(ٔ)((واإليراد
أنّو إذا كان النساء والرجال على السواء يف توجو الطلب, فإنّو  ىنا ذكر القرايف     

لفهم أو أّن ىلا القسم يبقى يف العاجز , ىلا القسم ويبقي ثبلثة أقسام فقطيسقط 
 من الرجال والنساء.اخلطاب 

 الراجح
م دلا قّرره أن يكون ادلطلوب من النساء العمل دون العل عدم صحة اللي يًتجح يل     

كالرجال يف مجيع أحكام   وىنّ النساء مأمورات بالعلم والعمل  من كون القرايف سابقاً 
 .و الدليلالشريعة إال ما خصّ 

ال يصح؛ فإنّو  ,يف العاجز من الرجال والنساء وما ذكره القرايف من بقاء ىلا القسم     
 ال يتصّور حصول العمل بدون علم.

 وبقاء ثبلثة أقسام فقط. ,فالصواب ىو سقوط ىلا القسم    

                            
واإلسنوي على البيضاوي اتباعو وقد اعًتض أيضاً ابن السبكي , (ٜٕٕٚ/٘نفائس األصول ) (ٔ)

ربصيل العلم دبا كلفن بو  الرازي يف ذلك, وذكرا أنّو ال فرق بُت الرجال والنساء يف وجوب
هناية نظر: ا .إال أن الغالب صدور االستعداد من الرجال ,على ادلستعد منهم دون غَته

 .(ٕٕ٘/ٕاإلهباج شرح ادلنهاج )(, ٖٕ٘السول )
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ذكره ابن عاشور من التمثيل بالصبيان فإنّو ال يصّح؛ ألن وجوب بيان ما وأما      
ال و ؛ ألنّ مبل جيب البيان ذلاخلطاب يتعّلق بفعل ادلكلفُت, أما الصبيان فليسوا مكلفُت ف

 .(ٔ)بللك اخلطاب مق ذلتعلّ 
 
 

                            
, ألن القلم مرفوع عنو حىت يبلغ, غَت مكلف بشيء مطلقاً  رأي اجلمهورعلى الصىب ادلميز  (ٔ)

وعلى ملىب اإلمام أمحد يرى أّن من بلغ عشر سنُت فإنو مكلف بالصبلة دون غَتىا, 
على  لئلمجاعوملىب ادلالكية أنّو مكلف بادلندوبات وادلكروىات دون الواجبات واحملرمات؛ 

وادلندوب,  ,تكاب حرام لرفع القلم عنو, وأما ادلكروهوال بار  ,أنو ال اٍب عليو بًتك واجب
, وقالت: يا رسول اهلل أذللا صيب يفاستدلوا لتكليفو هبما حبديث اخلثعمية اليت أخلت بضبع

 . حج؟ قال: نعم ولك أجر
  (.ٖٙللشنقيطي ) ملكرة يف أصول الفقوانظر: 
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 الفصل الرابع: االستدراكات األصولية الواردة في 
 "باب فعلو عليو الصالة والسالم".

 :عشر مبحثا   خمسةوفيو 

 .المبحث األول: االستدراك على المصّنف عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل

المبحث الثاني: االستدراك على المصّنف اطالقو القول بأّن حكم داللة فعل النبي 
 .حكم ذلك المجملعليو وسّلم إذا كان بيانا لمجمل أنّو صلى اهلل 

المبحث الثالث: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في داللة فعل 
 .النبي صلى اهلل عليو وسّلم إذا لم يكن بيانا لمجمل وظهر فيو قصد القربة

ر النبي المبحث الرابع: : االستدراك على المصّنف عدم تفصيلو في داللة إقرا
 ".وأما إقراره على الفعل فيدّل على جوازه صلى اهلل عليو وسّلم , في قولو:"

المبحث الخامس: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة حكم 
 .التأسي بفعل النبي صلى اهلل عليو وسّلم فيما علمت صفتو من األفعال

يعرف بها حكم  ثمانية أشياء ذكرهالمبحث السادس: االستدراك على المصّنف في 
 .فعلو عليو الصالة والسالم

المبحث السابع: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر 
 .نسخ الفعُل القول  الفعل بتراٍخ؛ 

المبحث الثامن: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل وتأخر 
 .اما لو وألمتو؛ نسخ القوُل الفعل  القول وكان ع
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المبحث التاسع: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل وتأخر 
 .القول وكان خاّصا بو أو بأمتو؛ خّصصو من عموم الفعل

المبحث العاشر: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر 
 .ن غير تراٍخ وكان القول عاّما لو وألمتو؛ خّصصو من عموم القولالفعل م

المبحث الحادي عشر: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول 
 .؛ ترجح القول على الفعلفعل وكان القول خاّصا باألمةوتأخر ال

ارض بين قول المبحث الثاني عشر: االستدراك على المصّنف اختياره أّن حكم التع
 .النبي صلى اهلل عليو وسّلم وفعلو؛ إذا جهل التاريخ؛ أنّو يرّجح القول

المبحث الثالث عشر: االستدراك على المصّنف تصويره تعارض الفعلين بتعارض 
 .فعل وتقرير

المبحث الرابع عشر: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة 
 .و وسّلم بشرع من قبلو قبل النبّوةتعّبد النبي صلى اهلل علي

المبحث الخامس عشر: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة 
 .تعّبد النبي صلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو بعد النبّوة
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 ,(2)الرسل (1)عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة المبحث األول: االستدراك على المصّنف
 وفيو ثالثة مطالب:

                                 
مقاييس  ,(ٖٓٗ/ٕٔ)انظر: لسان العرب  .اؼبنع واغبفظ :معان, منها العصمة يف الّلغة لعّدة وردت( ٔ)

 .(ٖٖٔ/ٗاللغة )

 األنبياء بالنسبة لؤلمر اؼبتعلق بالعصمة على حالُت: (ٕ)
 .األول: العصمة يف تبليغ الرسالة

األنبياء عليهم السبلم معصومون باالتفاق فيما ىبربون بو عن اهلل تعاذل, قال شيخ اإلسبلم يف ؾبموع 
فإن اآليات الدالة على نبوة األنبياء دلت على أهنم معصومون فيما ىبربون بو ))(: ٚ/ٛٔالفتاوى )
أمر ))(: ٗٔ/ٙ, وقال الزركشي يف البحر احمليط )((فبل يكون خربىم إال حقاً  -عز وجل -عن اهلل 

 .((التبليغ, وقد اتفقوا على استحالة الكذب واػبطأ فيو
 حاصل اؼبذاىب فيها ثبلثة: الثاين: العصمة من اؼبعاصي,

الصغائر اػبسيسة و , اؼبذىب األول: ذىب صبهور أىل العلم إذل عصمة األنبياء بعد النبوة من الكبائر
كسرقة لقمة, والتطفيف   ؛وسائر ما ينفر عنهم ,والدناءات ,اليت تزري دبناصبهم, كرذائل األخبلق

فإن القول بأن األنبياء ))(: ٜٖٔ/ٗ), يقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية يف ؾبموع الفتاوى حببة
حىت إنو قول  ,وصبيع الطوائف ,معصومون عن الكبائر دون الصغائر ىو قول أكثر علماء اإلسبلم

قول أكثر أىل  وىو أيضاً  ,أن ىذا قول أكثر األشعرية أكثر أىل الكبلم كما ذكر أبو اغبسن اآلمدي
وتابعيهم  ,والتابعُت ,والصحابة ,واألئمة ,سلفبل ىو دل ينقل عن ال ,والفقهاء ,واغبديث ,التفسَت

 .((إال ما يوافق ىذا القول
 وعصمتهم يف عدم اإلقرار عليها, وتوبتهم منها.إهنم غَت معصومُت منها, ف ؛أّما الصغائر غَت اؼبنفرة

وعامة اعبمهور الذين هبّوزون عليهم الصغائر ))(: ٕٚٗ/ٔقال شيخ اإلسبلم يف منهاج السنة )
كما جاء يف األثر: كان داود  ,هنم معصومون من اإلقرار عليها, فبل يصدر عنهم ما يضّرىميقولون إ

وإّن  [ ,ٕٕٕ :{]سورة البقرةۋ ۋ ٴۇ ۈ}بعد التوبة خَتاً منو قبل اػبطيئة, واهلل 
 . ((العبد ليفعل السيئة, فيدخل هبا اعبنة

بَتة وال صغَتة, ال عمًدا وال سهًوا أّن األنبياء  معصومون ال يصدر عنهم ذنب, ال ك اؼبذىب الثاين:
حكاه ابن برىان عن اتفاق احملققُت, وىو قول األستاذ أيب إسحاق الشيعة اإلمامية, و ,وىو قول 
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 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
كر ما األنبياء عليهم السبلم, وإمبا شرع مباشرة بذ  عصمةدل يذكر اإلمام القرايف مسألة      

 . يتعلق بأفعال النيب

 
 
 

                                                                               
وغَتىم,  ,وابنو ,والشيخ تقي الدين السبكي ,وأيب الفتح الشهرستاين, والقاضي عياض ,اإلسفراييٍت

 على األنبياء. اً الصغائر أيض :قال النووي: ومنعها احملققون, أي
اؼبذىب الثالث: جواز صدور الذنوب من األنبياء سواء كانت كبَتة أو صغَتة , ونسب ىذا القول إذل 

األزارقة )فرقة من اػبوارج, تنسب إذل رئيسهم نافع بن األزرق اغبروري, وقد قالوا جبواز بعثة نيب علم 
وارج, تنسب إذل الفضل بن عيسى الرقاشي, والفضيلّية )فرقة من فرق اػب ,اهلل أنو يكفر بعد نبوتو(

 .فإهنم قضوا بأّن كل ذنب يوجد فهو كفر مع ذبويزىم صدور الذنوب عن األنبياء, فكانت كفرا(
( ٓ٘ٔ/٘ٔومن اؼبناسب أن لبتم األقوال يف ىذه اؼبسألة بكبلم لشيخ اإلسبلم يف ؾبموع الفتاوى )

واعلم أن اؼبنحرفُت يف مسألة العصمة على )), قال: يبُّت فيو االكبراف الواقع يف مسألة عصمة الرسل
طريف نقيض كبلنبا ـبالف لكتاب اهلل من بعض الوجوه: قوم أفرطوا يف دعوى امتناع الذنوب حىت 

حرفوا نصوص القرآن اؼبخربة دبا وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة اهلل ؽبم ورفع درجاهتم بذلك. 
نزىهم اهلل  وعيوباً  ما دل القرآن على براءهتم منو وأضافوا إليهم ذنوباً  وقوم أفرطوا يف أن ذكروا عنهم

عنها. وىؤالء ـبالفون للقرآن وىؤالء ـبالفون للقرآن ومن اتبع القرآن على ما ىو عليو من غَت ربريف  
 ,إذل الصراط اؼبستقيم صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت كان من األمة الوسط مهتدياً 

 .((والصاغبُت ,والشهداء ,قُتوالصدي
اإلحكام و  (,ٕٗٚاؼبستصفى )و (,ٜٕٕ/ٕالتلخيص يف أصول الفقو ): يف انظر تفصيل اؼبسألة

(, ٗٔ/ٙالبحر احمليط )و (, ٜٕٗهناية السول )و (, ٖٕٔٔ/٘هناية الوصول )و (, ٜٙٔ/ٔلآلمدي )
شرح الكوكب و (, ٖٔٓالتوضيح يف شرح التنقيح )و (, ٕٙٔ/ٗتيسَت الوصول إذل منهاج األصول )و 

وداللتها على  أفعال الرسول و (, ٜٛ/ٔرشاد الفحول )وإ ,(ٓٔ/ٕنشر البنود )و (, ٜٙٔ/ٕاؼبنَت )
 (.ٗٗٔ/ٔاألحكام الشرعية )
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
جرت عادة األصوليُت بتقدمي مسألة على مسألة االحتجاج بفعلو عليو ))قال حلولو:      

الصبلة والسبلم, وىي: ربقيق عصمة الرسل عليهم الصبلة والسبلم؛ لتوقف االقتداء هبم على 
 .(ٔ)((نفي اؼبخالفة منهم

 و االستدراكوج
استدرك العبلمة حلولو على اإلمام القرايف عدم سبهيده دبسألة عصمة األنبياء كما ىي      

؛ ألن االستدالل باألفعال متوقف على عادة األصوليون قبل اغبديث دبا يتعلق بأفعال النيب 
  مث حّقق حلولو ىذه اؼبسألة. ,عصمتهم

 .لراجح, وبيان اة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 ؛حبث األفعال النبويةالتمهيد دبسألة عصمة األنبياء قبل  جرت عادة األصوليُت اؼبتكلمُت     

 .متوقف على عصمتهمألن االستدالل بأفعاؽبم, 
قال , أوذل مسائل حبث األفعال النبويةإذ جعلها  ,(ٕ)اؼبنهاجالبيضاوي يف ذلك فعل      

, ألن االستدالل بأفعاؽبم متوقف على : "وىي مقدمة ؼبا بعدىايف شرحو سنوياإل
  .(ٖ)عصمتهم"

األفعال, وعادهتم يقدمون عليها الكبلم على  القسم الثاين", وقال: وفعل ذلك الزركشي     
 .(ٗ)"العصمة, ألجل أنو ينبٍت عليها وجوب التأسي بأفعالو

 .(٘)داللة الفعل باحثفإنّو جعل ىذه اؼبسألة أول مالغزارل  وكذلك فعل     

                                 
 ( .ٖٓٓ) التوضيح يف شرح التنقيح (ٔ)
 (.ٖ٘ٔمنهاج الوصول ) (ٕ)
 .(ٜٕٗهناية السول ) (ٖ)
 .(ٖٔ/ٙالبحر احمليط ) (ٗ)
 (.ٕٗٚاؼبستصفى ) (,ٜٖٓاؼبنخول )انظر:  (٘)
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ة بصفتها إمبا ىو بالسنّ  العصمة قتعلّ  ؛ ألن(ٔ)يف أوائل مباحث السنةيذكرىا البعض و     
ها حجة لثبوت العصمة السنة كلّ ف, (ٕ)الشاملة للقول والفعل, ال بالفعل على وجو اػبصوص

 .للنيب 
 ,(ٖ)ولاإلمام القرايف ذباوز ىذه اؼبسألة يف التنقيح, وذكر ما يتعلق هبا يف شرحو للمحص     
أهّنا من اؼبسائل  فيما يبدو رل والسبب يف عدم إيراد ىذه اؼبسألة يف كتابو تنقيح الفصول     

 .الفقو وليس كتب أصول ,كتب العقائدالكبلمية, فمحل حبثها يف  
 .(ٗ)كثَت من مسائل الكبلم اليت ذكرىا الرازي يف احملصولى القرايف  رباشوقد      
وقد أتينا يف  ربقيق ىذه اؼبسألة على كتب علم الكبلم يف قولو: ))أحال اآلمدي اإلمام و      

بأبلغ بيان, وأوضح برىان  واختياراً  كل موضع من اؼبواضع اؼبتفق عليها, واؼبختلف فيها تزييفاً 
 .(٘)((يف كتبنا الكبلمية, فعلى الناظر االلتفات إليها

 .(ٙ)افمسألة عصمة الرسل من عادة األصوليُت غَت األحنوإّن      

 الراجح
 ,من اؼبسائل اؼبشًتكة بُت علم الكبلم وأصول الفقوالعصمة  مسألة الذي يًتجح رل أنّ      
 ؛ ألهنا فرع عن موضوع الرسل والرساالت.تبحث يف كتب أصول الدين فإهنا

                                 
شرح الكوكب اؼبنَت و (, ٕٚٔ/ٕربفة اؼبسؤول )و (, ٜٖٙ/ٔانظر: ـبتصر منتهى السؤل واألمل ) (ٔ)

 (.ٜٛ/ٔرشاد الفحول )وإ(, ٕٓ/ ٖتيسَت التحرير )و (, ٚٙٔ/ٕ)
 (.ٓٗٔ/ٔوداللتها على األحكام الشرعية ) انظر: أفعال الرسول  (ٕ)
  .(ٖٕٗٓ/٘انظر: نفائس األصول ) (ٖ)
ومن ذلك: مسألة بقاء األعراض عند الكبلم عن النسخ, أىو رفع أم بيان, ومسألة خبلف األشاعرة  (ٗ)

 مع اؼبعتزلة يف تفسَت العلَّة, ومسألة تعليل أفعال اهلل وأحكامو باؼبصلحة واغبكمة, وغَتىا.
 (.ٔٚٔ/ٔإلحكام لآلمدي )( ا٘)
 .(ٕٓ/ ٖتيسَت التحرير )يف  أمَت باد شاهذلك ذكر  (ٙ)
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متوقف ألن االستدالل بأفعاؽبم,  ؛األفعال النبويةيف أصول الفقو يف مبحث أيضاً بحث وت     
 .متهمعلى عص

  .وقد أجاد حلولو باستدراكو على القرايف وربريره ىذه اؼبسألة    
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المبحث الثاني: االستدراك على المصّنف اطالقو القول بأّن حكم داللة فعل النبي صلى 
 , وفيو ثالثة مطالب:حكم ذلك المجمللمجمل أنّو  اهلل عليو وسّلم إذا كان بيانا  

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبلما
إن كان  ؛(ٔ)يف داللة فعلو عليو الصبلة والسبلم :الفصل األول)) :القرايف يف اؼبنت قال      

 .(ٕ)((أو اإلباحة ,أو الندب ,فحكمو حكم ذلك اجململ يف الوجوب ,بياناً جململ
و منطوق بو يف ذلك اؼببُت, فبيانو البيان يعد كأن))مث بُّت ذلك يف شرحو للتنقيح بقولو:      

عليو الصبلة والسبلم اغبج الوارد يف كتاب اهلل تعاذل يعد منطوقًا بو يف آية اغبج, كأن اهلل تعاذل 
على ىذه الصفة, وكذلك بيانو عليو  [ٜٚ:عمران آل سورة]{ ۓ ے ے ھ ھ }قال: 

 ٻ ٱ}معٌت اآلية:  وجامع وغَت ذلك, فصار ,فعلها خبطبة وصباعة ,السبلم آلية اعبمعة

 {]سورة ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ }اليت ىذا شأهنا  {پ ٻ ٻ ٻ
إن واجباً  ؛كان حكمو حكم ذلك اؼببُت  ؛وإذا كان البيان يعد منطوقًا بو يف اؼببُت ,[ٜاعبمعة:
 .(ٖ)((أو مباحاً فمباح ,أو مندوباً فمندوب ,فواجب

 

                                 
 فعلو عليو السبلم إذل قسمُت: -رضبو اهلل-ّسم اؼبصّنف ( قٔ)

 جململ. األول: أن يكون بياناً      
 جململ, وىو على حالُت: الثاين: أن ال يكون بياناً      
 اغبالة األوذل: أن تكون فيو قربة.     
 اغبالة الثانية: أن ال تكون فيو قربة.     
ى, فقد أوصلها الشوكاين إذل سبعة أقسام, وذكر الزركشي يف البحر ولعلماء األصول تقسيمات أخر   

(, ٕٓٔ/ٔإرشاد الفحول )و (, ٖٕ/ٕالبحر احمليط ): يف احمليط شبانية أقسام. انظر ىذه التقسيمات
 (, وغَتىا.ٛٚٔ/ٕح الكوكب اؼبنَت )وشر 

 (.ٕٛٛرح تنقيح الفصول )( شٕ)
 ؼبصدر السابق.( اٖ)
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
وحكم ىذا القسم: وجوب االتباع, ووجوب البيان عليو يف الواجب ))قال حلولو:      

 وأما اؼبندوب واؼبباح فقد هبب عليو وقد ال هبب. ,مطلقاً 
البيان يعود  بأّن يف الشرح ذلك وقّرره  ,أّن حكم البيان حكم اؼببُّت  -ىنا–وذكر اؼبصّنف      

 .كأنو منطوق بو يف اؼببُّت, وإذا كان كذلك كان حكُمو حكَمو
ومن اؼبشهور بُت الفقهاء أن بيان الواجب واجب, وبيان اؼبندوب )) :(ٔ)وقال الفهري     

 .((مندوب
, كما هبب عليو على الرسول  طبلقو؛ فقد يكون بيان اؼبندوب واجباً إوىذا ليس على      

 .(ٕ)((بيان اؼبباح

 وجو االستدراك
مل, وقد حكم ذلك اجمل حكموفإّن  ؛ملجمل إذا كان بياناً  فعل النيب  يرى القرايف أنّ      

على  طبلقو, فقد يكون بيان اؼبندوب واؼبباح واجباً إبأنّو ليس على  ؛استدرك حلولو ذلك
 .الرسول 

 
 
 

 
                                 

بن علي الفهري, اؼبصري, شرف الدين, أبو ؿبمد, اؼبعروف بابن التلمساين, ىو عبد اهلل بن ؿبمد ( ٔ)
ه(, لو مؤلفات ٗٗٙفقيو أصورل متكلم شافعي, من علماء الديار اؼبصرية وؿبققيهم, تويف سنة )

منها: شرح اؼبعادل يف أصول الفقو, وشرح اؼبعادل يف أصول الدين, وصبيعها للفخر الرازي, شرح التنبيو 
 يف فروع الفقو الشافعي. للشَتازي

 (.ٖٔٗ/ٔحسن احملاضرة )و (, ٓٙٔ/ٛانظر ترصبتو يف: طبقات الشافعية الكربى البن السبكي ) 
 ( .ٖٙٔ) التوضيح يف شرح التنقيح( ٕ)
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 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
أيب عن  صبهور األصوليُت أن الفعل يقع بو البيان إال خبلف ضعيف قد نقل ذىب     

 .(ٕ)والكرخي اغبنفي ,(ٔ)ؼبروزّي الشافعيااق سحإ
يتبع ألن البيان  ؛(ٖ)حكمو حكم ذلك اؼببُّت فإّن  ؛جململ إذا كان بياناً  أّما فعل النيب      
ؼبستحب فهو مستحب,  لواجب فهو واجب, وما كان بياناً  , فما كان بياناً يف حكمو اؼببُّت 

كي , وقد حُ (ٗ)ألكثر األصوليُت مام القرايف موافقاً وىذا رأي اإل .ؼبباح فهو مباح اً وما كان بيان
 .(٘)االتفاق على ذلك

فعال األذات بعض األصوليُت ىذا القول, وموطن االشكال ىو يف العبادة وقد استشكل      
 واغبج. ,اؼبتعددة؛ كما يف الصبلة

                                 
ىو إبراىيم بن أضبد بن إسحاق اؼبروزي, أبو إسحاق, شيخ الشافعية, أخذ الفقو عن ابن سريج وبرع  (ٔ)

ه(, لو مؤلفات, منها: الفصول يف معرفة  ٖٓٗاسة بالعراق, تويف دبصر سنة )فيو, وانتهت إليو الري
 األصول, وشرح ـبتصر اؼبزين, وغَتىا. 

 (.ٕٚٔ/ٗشذرات الذىب )و (, ٕٖٔ/ٔحسن احملاضرة ), و (ٕٙ/ٔانظر ترصبتو يف: وفيات األعيان )
, هت إليو رئاسة اغبنفية بالعراقنتىو عبيد اهلل بن اغبسُت بن دالل البغدادي, الكرخي, أبو اغبسن , ا( ٕ)

ه(, لو مصنفات,  ٖٓٗ, تويف ببغداد سنة )متعففاً  وقد عدوه من اجملتهدين يف اؼبسائل, كان عابداً 
انظر ترصبتو يف:  منها: رسالة يف األصول, اؼبختصر يف الفقو, شرح اعبامع الصغَت, شرح اعبامع الكبَت.

  (.ٕٓٓ) ُقْطُلْوبـََغا, البن تاج الًتاجم يف طبقات اغبنفية (,ٖٖٚ/ٔ) اعبواىر اؼبضية يف طبقات اغبنفية
فكذلك الفعل الذي ىو بيانو , فإن كان اؼببُت واجباً ))(: ٖٔٛ/ٗقال الشوشاوي يف رفع النقاب ) (ٖ)

فكذلك الفعل  فكذلك الفعل الذي ىو بيانو, وإن كان اؼببُت مباحاً  واجب, وإن كان اؼببُت مندوباً 
 , وإن مباحاً فمندوباً  , وإن مندوباً فواجباً  ن البيان تابع ؼببينو يف حكمو إن واجباً الذي ىو بيانو؛ أل

 . ((فمباحاً 
إلحكام لآلمدي او  ,(ٓٗ/ٔالواضح يف أصول الفقو )و (, ٖٖٔ/ٕلتمهيد أليب اػبطاب )اانظر:  (ٗ)

 .(ٕٓٔ/ٔإرشاد الفحول )و (, ٙٛٔ/ٕح الكوكب اؼبنَت )شر و  ,(ٜٕ/ٕالبحر احمليط )و (, ٔٚٔ/ٔ)
 (.ٖٔٛ/ٗرفع النقاب )و  ,(ٜٚٔ/ٕربفة اؼبسؤول )و (, ٗٓٗ/ٔـبتصر منتهى السؤل واألمل ) نظر:( ا٘)
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يانية تشتمل على من األفعال الب إن االستقراء يدل على أّن كثَتاً ف)) :(ٔ)قال ابن اؽبمام     
 .(ٕ)((أفعال غَت مرادة من اجململ

بل , ما فعلو فيها ليس كلو واجباً  أنّ بفعلو, ومن اؼبعلوم  النيب قد بيّنها  فإّن الصبلة مثبلً      
 .ومنها اؼبباح ,منها ما ىو مندوب

 .(ٖ)((يف الصبلة مسنونة غَت واجبة إن أكثر أفعال النيب ))ابن قدامة: بل قد قال      
, ودل يقل بذلك أحد من يف الصبلة صبيع ما فعلو وجوب  ىقتضالفلو قلنا بذلك      

 الفقهاء.
فكيف يوفق بُت   ,«خذوا عٍت مناسككم» :قل ذلك بالنسبة ألفعال اغبج مع قولو و      

 ىذه الفروع اليت ورد فيها اإلشكال.و  ىذه القاعدة
  :(ٗ)أوجو ـبتلفة ا االشكال, وكان ؽبم فيوحّل ىذالفقهاء األصوليُت و  وقد حاول كثَت من     

 وإخراج ما دلت , ىو حكم اجململحكم الفعل اؼببُّت األصل من أّن على البقاء  األول:     
 على اخراجو. (٘)القرائن

                                 
ىو ؿبمد بن عبد الواحد بن عبد اغبميد السيواسي مث اإلسكندري , كمال الدين, اؼبعروف بابن (  ٔ)

واللغة واؼبنطق, تويف يف الفقو, واألصول, والتفسَت, والفرائض, واغبساب  اؽبمام اغبنفي , كان عاؼباً 
ه(, من تصانيفو: "فتح القدير" شرح اؽبداية يف فقو اغبنفية , و"التحرير" يف أصول  ٔٙٛسنة )

 الفقو. 
 األعبلم(, ٖٚٗ/ٜشذرات الذىب )و , (ٓٛٔ) الفوائد البهية يف تراجم اغبنفية انظر ترصبتو يف:

(ٙ/ٕ٘٘.)  

 (.ٙٚٔ/ٖتيسَت التحرير ) (ٕ)
 .(ٜٖٚ/ ٔ) اؼبغٍت (ٖ)
 أفعال الرسول و (, ٕٖ٘أليب شامة ) ,احملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسولانظر:  (ٗ)

 ,وداللتها على األحكام الشرعية أفعال الرسول و  (,ٗٙٔللعروسي ) ,وداللتها على األحكام
  .(ٜٕٗ/ٔلؤلشقر )

اغبديث ))(: ٖٕٓ/ ٕ نيل األوطار )والقرينة اؼبعتربة حديث اؼبسيء يف صبلتو, كما قال الشوكاين يف (٘)
 



  ـــ صبعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايف

ٕٜٓ 

 

 .على غَته الدليل إال ما دلّ  واغبج الوجوب ,أفعال الصبلةفإن األصل يف      
فوجب اتباعو فيما أيقّنا من أفعال  «صلوا كما رأيتموين أصلي»وقد قال: )) :قال اؼبازري     

 .(ٔ)((الصبلة و أقواؽبا إال ما دّل دليل على نفي وجوبو
يف األوامر الوجوب إالّ ما احتف بقرينة  ؛ واألصلو عمل باألصليؤيد ىذا القول أنّ  وقد     

 أو اإلباحة. ,تصرفو من الوجوب إذل الندب

ما دل هبمعوا و  ,فما أصبعوا على أنو بيان فهو بيان ؛إذل اإلصباع ذلك ع يفأنّو يرج الثاني:     
 .(ٕ)فليس كذلك عليو

وقولو:  «صلوا كما رأيتموين أصلي»وقد أّكد ذلك بقولو: ))أبو يعلى اغبنبلي: قال       
يف الصبلة والصدقة بياناً للجملة اليت يف الكتاب,  وليس كل فعلو  «خذوا عٍت مناسككم»

, ولو تصّدق {ڱ ڱ}و لو صّلى لنفسو دل يدّل على أنو بيان لقولو تعاذل: ألن
{. وإمبا وجو البيان ما هُبِْمع الناس ں ڱ بصدقة, دل يدّل على أهنا مرادة بقولو تعاذل: }

                                                                               
يدل على  («صلوا كما رأيتموين أصلي»قال:  مالك بن اغبويرث أن النيب حديث  :أياغبديث )))

 :جململ قولو اً يف الصبلة من األقوال واألفعال ويؤكد الوجوب كوهنا بيان وجوب صبيع ما ثبت عنو 
ب كما تقرر يف األصول وىو أمر قرآين يفيد الوجوب, وبيان اجململ الواجب واج{ ڱ ڱ}

اقتصر يف تعليم اؼبسيء على بعض ما كان يفعلو ويداوم عليو, فعلمنا بذلك أنو ال  إال أنو ثبت أنو 
وجوب ؼبا خرج عنو من األقوال واألفعال, ألن تأخَت البيان عن وقت اغباجة ال هبوز كما تقرر يف 

 يذكر يف حديث اؼبسيء, فمنهم من األصول باإلصباع, ووقع اػببلف إذا جاءت صيغة أمر بشيء دل
قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إذل الندب, ومنهم من قال: تبقى الصيغة على الظاىر الذي تدل 

 .((عليو ويؤخذ بالزائد فالزائد
 (.ٔٔ٘/ٕشرح التلقُت ) (ٔ)
 (. واختار ذلك العروسي يف كتابو أفعالٜٔٔ/ٔالعدة )و  (,ٖ٘/ٕ) الفصول يف األصول: انظر (ٕ)

 (.ٗٙٔوداللتها على األحكام ) الرسول 
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من اؼبكتوبات, ألّن ما يفعلو يف نفسو دل يثبت أنو فعلو فرضاً, فبل يكون فيو داللة  وعلى أن
 .(ٔ)((اً على أنو فعلو بيان

إذ ال يبكن )) فقال: (ٕ)وىذا التوفيق دل يرتضو الدكتور ؿبمد بن سليمان األشقر رضبو اهلل     
بيان  هيتوّقف فهم األحكام على اإلصباع. بل ما أصبعوا على أنو بيان كعدد ركعات الصبلة ف

اً ببل شك. ببل شك, وما أصبعوا على أنو ليس بياناً كالتثليث يف غسل اليدين, فليس ىو بيان
وأما ما دل هبمعوا فيو بنفي وال إثبات فقول أيب يعلى يقتضي منع كونو بياناً, مع أنو اتّفق على 

كما تقدم يف الطريق األوذل, والنص على  أنو يبكن تعليق البيان بالفعل بقول من النيب 
 .(ٖ)((اغبكم كاإلصباع عليو, بل ىو أوذل

 , وال هبزم بغَتىا.على فعلها ودل يًتكها كان بياناً   النيب ام و ما ثبت د  الثالث:     
 ,: دخل ربت األمرعليو دائماً  ما ثبت استمرار فعل النيب )) :(ٗ)قال ابن دقيق العيد     

وما دل يدل دليل على  .مقطوع باستمرار فعلو لو :وبعض ذلك مقطوع بو, أي ,وكان واجباً 

                                 
 .(ٜٔٔ/ٔالعدة ) (ٔ)
بدأ يف التدريس جبامعة اإلمام , ولد يف قرية برقة قضاء نابلس, سليمان األشقربن الشيخ ؿبمد ىو  (ٕ)

 سنةتويف  انتقل إليها,ؼبا فتحت اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة  مثؿبمد بن سعود بالرياض 
, تفسَت " فتح القدير " لئلمام الشوكاينفيو اختصر  فات, منها: "زبدة التفسَت"(, لو مصنهٖٓٗٔ)

 "رسالة دكتوراه".  وداللتها على األحكام الشرعية أفعال الرسول , كتاب الواضح يف أصول الفقو
 (.هٖٔٗٔ), ؿبرم (ٖٖ٘)ؾبلة الوعي اإلسبلمي, العدد انظر ترصبتو يف: 

 (.ٜٕ٘/ٔعلى األحكام الشرعية )وداللتها  أفعال الرسول  ( ٖ)
ىو ؿبمد بن علي بن وىب اؼبنفلوطي اؼبالكي الشافعي, تقي الدين, أبو الفتح, الشهَت بابن دقيق  (ٗ)

 ,والنحو ,وأصول الفقو ,بأصول الدين واؼبذىب الشافعي, كان عاؼباً , العيد, حقق اؼبذىب اؼبالكي
ه(, ولو مصنفات, منها: إحكام ٕٓٚ, تويف عام )فيها والتدريس ,واللغة, ورل قضاء الديار اؼبصرية

األحكام شرح عمدة األحكام, "مقدمة اؼبطرزي" يف أصول الفقو, وشرح بعض "ـبتصر ابن 
 اغباجب", وغَتىا. 

 (.ٔٔ/ٛشذرات الذىب )و  ,(ٖٚٔ/ٔحسن احملاضرة )و (, ٕٚٓ/ٜانظر: طبقات الشافعية الكربى )
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ال هبزم بتناول األمر  -قاع الصبلة على صفتها وجوده يف تلك الصلوات اليت تعلق األمر بإي
 .(ٔ)((لو

ن الذين دل يواظبوا على وغَته م (ٕ)ألّن مالك بن اغبويرث ؛وىذا اعبواب ال يصلح ضابطاً      
 ليس لديهم ىذا الضابط الذي ذكره ابن دقيق العيد. رؤيتو 

 .أّن البيان وبصل بالفعل الواقع أوالً  الرابع:     
فإذا تبُت  ,وىو أن يقال: اػبطاب اجململ يتبُت بأول األفعال وقوعاً )) :ن دقيقاب قال     

, ال يدل على فيبقى فعبل ؾبرداً  ,, لوقوع البيان باألولبذلك الفعل دل يكن ما وقع بعده بياناً 
  .(ٖ)((الوجوب

تى ذلك يف  ال يتأو  ,النظر يف أول األفعال شروعاً  إذلألنو وبيلنا  ؛فيو اشكال ىذا القولو      
 اهلل أعلم .و  .كل فعل

واإلباحة ال يصلح أن يكون الفعل لوحده  ,والندب ,أن ما اختلط فيو الوجوب الخامس:     
 أو قرينة أخرى. ,أو اإلصباع ,, والبد أن يتمّيز إما بالقولبياناً 

 حيث قال:  (ٗ)اؼبقدسيشامة  وأباختاره واب وىذا اعب     

                                 
 (. ٕٓٔانظر: أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو )و  (,ٖٖٕ/ٔالبن دقيق ) ,إحكام األحكام( ٔ)
ىو الصحايب اعبليل مالك بن اغبويرث بن أشيم الليثي, أبو سليمان, وىو من أىل البصرة, قدم على ( ٕ)

وسلم يف شببة من قومو, فعلمهم الصبلة, وأمره بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم, ولو عدة  النيب 
 ه(.ٜٗنة  )أحاديث , تويف بالبصرة س

 (.ٕٖ٘/٘اإلصابة يف سبييز الصحابة )و (, ٕٓ/٘يف: أسد الغابة ) وانظر ترصبت
 (.ٕٖٕ/ٔالبن دقيق ) ,إحكام األحكام (ٖ)
ىو عبد الرضبن بن إظباعيل بن إبراىيم, اؼبقدسي, مث الدمشقي, شهاب الدين, أبو القاسم, وظبي ( ٗ)

الشافعي العبلمة اجملتهد اغبافظ احملدث اؼبقرئ لشامة كبَتة كانت فوق حاجبو األيسر,  ؛بأيب شامة
ه(, ولو عدة مؤلفات, منها: شرح الشاطبية, شرح اؼبفصل ٘ٙٙالنحوي اؼبؤرخ, تويف سنة )

 , وغَتىا.للزـبشري, احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول 
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النسك على ما يوافق يف الصورة أوقعوا فعل الّصبلة و  :أي" خذوا"و  "صّلوا"أّن اؼبراد بقولو ))
  .(ٔ)((ما أوقعو عليو من نية التقرب مطلقة

اؼبراد من قولو "صلوا " و "خذوا " بيان  فقد ظهر)) :يف موطن آخر فيقول توضيحاً ويزيد      
ذلك اتباع فعلو وشرع لنا ب ,مندوبو  ,نو يف ىاتُت العبادتُت من واجبما شرعو اهلل سبحا

 ووكل فهم التمييز بُت ذلك إذل اجملتهدين كما وكل تفسَت الكبللة وغَتىا إليهم. ,فيهما
بيان الواجب من الصبلة و النسك إذ قد اشتمل "صلوا " و "خذوا " وليس اؼبراد بقولو      

ّن  الواجب دبا ليس بواجب فقد بان بطبلن القول بأفعلو على واجب و مندوب فكيف يبُّت 
 ,إيقاعهم مثلو على صفتو من وجوبواتباعو ال يتحقق إال بفهم صفة فعلو و  ,االتساء بو

 .(ٕ)((...ندبو 

 الراجح
طبلق إمن عدم صحة يًتجح لدي ما ذىب إليو العبلمة حلولو بعد عرض ىذه األقوال و      

لوارد يف العبادة ئلشكال اواعبمهور, ل ,كما اختاره القرايفأّن حكم البيان حكم اؼببُّت  القول ب
 بعد ذلكيتلوه  مث ,جواب أيب شامة ىو أقوى األقوال إنّ  :قد يقالو  اؼبتعددة,فعال األذات 

 .اهلل أعلمو  .القول األول

 

 

                                                                               
فوات و (, ٖ٘٘/ٚب )شذرات الذىو (, ٘ٙٔ/ٛانظر ترصبتو يف: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )

  (.ٜٕٙ/ٕالوفيات )

 (.ٖٖٔاحملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول ) (ٔ)
(, واختار األشقر ىذا القول ٖٖٙ-ٖٖ٘نظر: احملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول )( إ)

 (.ٖٓٓ/ٔوداللتها على األحكام الشرعية ) وارتضاه يف كتابو أفعال الرسول 
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المبحث الثالث: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في داللة فعل النبي 
 وفيو ثالثة مطالب: ,و قصد القربةلمجمل وظهر في صلى اهلل عليو وسّلم إذا لم يكن بيانا  

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 ,-رضبو اهلل تعاذل-فهو عند مالك  ؛وفيو قربة وإن دل يكن بياناً )): القرايف قال     

وبعض الشافعية للوجوب, وعند الشافعي للندب, وعند  ,والباجي ,اروابن القصّ  ,(ٔ)واألهبري
 .(ٕ)((وأكثر اؼبعتزلة على الوقف ,اإلمامو  ,القاضي أيب بكر ىذا

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 والوقف. ,والندب ,فذكر اؼبؤلف فيو ثبلثة أقوال: الوجوب))قال الشوشاوي:      

ونقل فيو سيف الدين, وفخر الدين, القول الرابع باإلباحة, ونسبوه إذل مالك رضي اهلل 
 .(ٖ)((عنو

 وجو االستدراك:
وظهر  ,جململ دل يكن بياناً إذا  يف مسألة داللة فعل النيب ذكر اإلمام القرايف ثبلثة أقول      

 والوقف. ,والندب ,وىي الوجوبفيو قصد القربة 
وحكى نسبتو لئلمام  ,وىو اإلباحة ؛واستدرك عليو العبلمة الشوشاوي بإضافة قول آخر     
 .(ٗ)مالك

                                 
ؿبمد بن عبد اهلل بن ؿبمد بن صاحل التميمي األهبري, أبو بكر, شيخ اؼبالكية العراقيُت, وإمام يف  ىو( ٔ)

لو مؤلفات منها: كتاب يف  ,ه(ٖ٘ٚ, تويف ببغداد سنة )مشهوراً  القراءات والفقو, وكان ثقة أميناً 
 فضل اؼبدينة على مكة, وغَتىا.و , وإصباع أىل اؼبدينة, األصول
  (.ٕٓٗ/ٗشذرات الذىب )و (, ٕٙٓ/ٕالديباج اؼبذىب )و (, ٖٛٔ/ٙتيب اؼبدارك )انظر: تر 

 (.ٕٛٛرح تنقيح الفصول )ش (ٕ)
 ( .ٕٖٛ/ٗ) رفع النقاب( ٖ)
 (.ٕٗٔص ) يف والصواب أّن مذىب اإلمام مالك ىو الوجوب كما سيأيت (ٗ)
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 .وبيان الراجح ,ة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
, جبلياً  ألمر, وليس من خواصو, وليس فعبلً  , ودل يكن امتثاالً ؾبرداً فعبل   إذا فعل النيب     

 :, فعلى ماذا يدلالقربةقصد فيو  , وظهرودل تعلم صفة حكم فعلو  ,ودل يكن بيانًا جململ
 :(ٔ)اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على أقوال     

, وأكثر (ٕ)-رضبو اهلل-لئلمام مالك , و بعض اغبنفيةلىذا القول سب نُ  :األول: الوجوب     
 ,(ٗ)وأكثر أصحابو وىو اؼبشهور عن اإلمام أضبد,  , وبعض أصحابو(ٖ)الشافعيو , أصحابو

  .(٘)اؼبعتزلة بعضوىو مذىب 

      
 

                                 
 ,العدة يف أصول الفقوو (, ٕٗٓ) البن القّصار ,انظر األقوال ونسبتها واألدلة يف:  اؼبقدمة يف األصول (ٔ)

اإلحكام لآلمدي و  (,ٚٛ/ٕأصول السرخسي )و (, ٖ٘ٔإحكام الفصول )و (, ٖ٘ٚ/ٖيب يعلى )أل
(, ٙٛٗ/ٔبيان اؼبختصر )و , (ٕٔٓ/ٖكشف األسرار )و (, ٘ٚ٘مفتاح الوصول )و (, ٗٚٔ/ٔ)
(, ٚٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٖٚٔلتوضيح يف شرح التنقيح )او (, ٖٔ/ٙالبحر احمليط )و 
 .(٘ٓٔ/ٔرشاد الفحول )وإ(, ٕٕٔ/ ٖتيسَت التحرير )و 

الربىان و (, ٖ٘ٔإحكام الفصول )و (, ٕٗٓاؼبقدمة يف األصول البن القّصار )انظر النسبة يف:  (ٕ)
شرح و (, ٖٛٔ/ٕربفة اؼبسؤول )و (, ٘ٚ٘مفتاح الوصول )و (, ٖٕٓ/ٖاحملصول ), و (ٖٛٔ/ٔ)

 (.ٚٛٔ/ٕالكوكب اؼبنَت )
-قال ابن السمعاين: إنو األشبو دبذىب الشافعي ))(: ٜٓٔ/ٕشي يف تشنيف اؼبسامع )ال الزرك( قٖ)

وىو من متأخري الشافعية يف غاية الوصول  ,, وصرّح بو الشيخ زكريا األنصاري((-رضي اهلل عنو
(ٔ/ٜٙ .) 

 .(ٚٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )انظر:  (ٗ)
 (.ٗٚٔ/ٔاإلحكام لآلمدي )انظر:  (٘)
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مام ورواية ثانية عن اإل ,(ٕ)والظاىرية, (ٔ)وىو احملكي عن الشافعي :الثاني: الندب     
 .(ٙ)والشوكاين ,(٘)واآلمدي ,(ٗ)واختاره إمام اغبرمُت ,(ٖ)أضبد

 ,(ٜ)وحكي عن أكثر اؼبعتزلة ,(ٛ)وىو رواية ثالثة عن اإلمام أضبد :(7)الثالث: الوقف     
ومال  ,(ٖٔ)والغزارل ,(ٕٔ), والرازي(ٔٔ)كالصَتيف  ؛(ٓٔ)أصحاب الشافعي صباعة منعن وحكي 

 .(ٗٔ)إليو أبو اػبطاب

                                 
ولكنو  ,وذىب ذاىبون إذل أن فعلو ال يدل على الوجوب))(: ٖٛٔ/ٔالربىان )يف  قال اعبويٍت (ٔ)

لآلمدي اإلحكام وانظر:  .((ويف كبلم الشافعي ما يدل على ذلك ,ؿبمول على االستحباب
(ٔ/ٔٚٗ.) 

 (,ٚٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )انظر:  (ٕ)
 (,ٚٛٔ/ٕ) اؼبصدر السابقانظر:  (ٖ)
 .(ٖٛٔ/ٔالربىان )انظر:  (ٗ)
 (.ٗٚٔ/ٔ)لآلمدي اإلحكام انظر:  (٘)
 .(٘ٓٔ/ٔرشاد الفحول )إانظر:  (ٙ)
وعندي أنو ال معٌت للوقف يف الفعل الذي قد ظهر : ))(ٜٓٔ/ٔ) اؼبصدر السابقكاين يف قال الشو ( ٚ)

  .((فيو قصد القربة, فإن قصد القربة ىبرجو عن اإلباحة إذل ما فوقها, واؼبتيقن فبا ىو فوقها الندب

 (,ٚٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )ظر: ان (ٛ)
 , (ٖٕٓ/ٖاحملصول )انظر:  (ٜ)
 (.ٗٚٔ/ٔ)لآلمدي اإلحكام انظر:  (ٓٔ)
 (.ٗٚٔ/ٔ)لآلمدي اإلحكام , و (ٖٕٓ/ٖاحملصول )انظر:  (ٔٔ)
 .(ٖٕٓ/ٖاحملصول )انظر:  (ٕٔ)
 (.ٗٚٔ/ٔ)لآلمدي اإلحكام , و (ٕ٘ٚاؼبستصفى )انظر:  (ٖٔ)
 (.ٖٚٔ/ٕانظر: التمهيد ) (ٗٔ)
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ونسبو ابن عبد الشكور ألكثر ,(ٔ)سب ىذا القول إذل اإلمام مالكنُ  :بع: اإلباحةالرا     
وىو رأي الكرخي من اغبنفية, , (ٕ)السبلم عليوالصبلة و اغبنفية بشرط عدم مداومتو عليو 

 .(ٖ)واختاره السرخسي واعبصاص
اجب يف وابن اغب ,(ٗ)وفبن ذكر ىذا القول ضمن األقوال ابن السبكي يف صبع اعبوامع     

 .(ٚ)والغزارل يف اؼبستصفى ,(ٙ)واآلمدي يف اإلحكام ,(٘)ـبتصر منتهى السؤل واألمل

 الراجح
 كما ذكر العبلمة الشوشاوي ,  (ٛ)اغبقيقة أّن ىذه اؼبسألة فيها أربعة أقوال     
قول ونسبها إذل أصحاهبا, أما ال ,أورد القرايف يف ىذه اؼبسألة الثبلثة األقوال األوذلوقد      
فلم يتطرق إليو يف كتابو التنقيح وال يف شرحو, وذلك يعود يف ما يبدو رل  ,وىو اإلباحة ؛الرابع

 لسببُت:

                                 
واألصفهاين يف بيان  (,ٗٚٔ/ٔاآلمدي يف اإلحكام ), و (ٖٕٓ/ٖبو إليو: الرازي يف احملصول )س( نٔ)

 (.ٙٛٗ/ٔاؼبختصر )
 .(ٔٛٔ/ ٕفواتح الرضبوت ) انظر: (ٕ)
, وتيسَت (ٔٛٔ/ ٕ)(, وفواتح الرضبوت ٕٔٓ/ٖ(, وكشف األسرار )ٚٛ/ٕانظر: أصول السرخسي ) (ٖ)

 (.ٕٕٔ/ٖوتيسَت التحرير )
 .(ٕٙع )صبع اعبوامانظر:  (ٗ)
 .(٘ٓٗ/ٔـبتصر منتهى السؤل واألمل )انظر:  (٘)
 .(ٗٚٔ/ٔ)اإلحكام انظر:  (ٙ)
 .(ٕ٘ٚاؼبستصفى )انظر:  (ٚ)

 وىو أّن فعلو يدل على اغبظر وال يعرف لو قائل.ناك قول خامس لكنو ليس معترب, ( ىٛ)
 ( لبعض من هبّوز اؼبعاصي على األنبياء.ٗٚٔ/ٔنسبو اآلمدي يف اإلحكام )

ألفعال قبل ورود الشرع على ( إذل بعض من قال بأن األصل يف إ٘ٚالغزارل يف اؼبستصفى ) ونسبو
ىذا قول رديء سخيف على أي : ))(ٕٚوقد قال أبو شامة يف احملقق من علم األصول ) ,اغبظر

 .((األصلُت بٍت
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أّن القول باإلباحة قد ذكره الرازي يف كتابو احملصول ونسبو إذل اإلمام مالك  األول:     
اإلباحة " :(ٕ)لوقو )), ودل يرتض الشهاب القرايف يف شرحو للمحصول ىذه النسبة, قال: (ٔ)فقط

والفروع عن مالك ىو  ,قلنا: الذي نقلو اؼبالكية يف كتب األصول :"اإلباحة مذىب مالك"
وكتاب  "اإلشارة"والباجي يف  ,"اإلفادة"يف  كذلك نقلو القاضي عبد الوىاب  ,(ٖ)الوجوب

 .(ٗ)((وغَتىم, والفروع يف اؼبذىب مبنية عليو ,وابن القصار ,"الفصول"
رايف التنقيح, وىو اختصار ؼبا يف احملصول, عمد إذل ىذا القول فحذفو وؽبذا ؼبا  كتب الق     

 لعدم صحة النسبة.

ال وبمل على  ما ظهر فيو قصد القربةلغلبة الظن أن  ؛ىذا القول ضعفوىو  الثاني:     
 اإلباحة.

من وجوه االستدالل أن نقول ىذه قربة ألهنا صبلة أو صيام مثبًل, فبل ))قال القرايف:      
 .(٘)((يف ىذه األبواب عدم اإلباحة صلتكون مباحة, ألن األ

قول  ودل وبك اإلمام))وقد علّل الزركشي عدم ذكر اإلمام اعبويٍت ؽبذا القول بقولو:      
 واهلل أعلم. .(ٙ)((اإلباحة ىاىنا؛ ألن قصد القربة ال هبامع استواء الطرفُت

 
 

 
                                 

 (.ٖٕٓ/ٖاحملصول ) (ٔ)
 الرازي . :ي( إٔ)
ول باإلباحة لئلمام مالك, وال شك أّن اؼبالكية أعلم بآراء دل أجد من علماء اؼبالكية من نسب الق( و ٖ)

 إمامهم.
 (.ٖٕٛٔ/٘نفائس األصول ) (ٗ)
 (.ٕٜٕرح تنقيح الفصول )( ش٘)
 (.ٖٔ/ٙالبحر احمليط ) (ٙ)
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النبي صلى اهلل  (1)فصيلو في داللة إقرار: االستدراك على المصّنف عدم تالمبحث الرابع
 , وفيو ثالثة مطالب:((وأما إقراره على الفعل فيدّل على جوازه)) في قولو: ,عليو وسّلم

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 .(ٖ)(((ٕ)على جوازه دلّ يالفعل ف لىا إقراره عوأمّ )) قال القرايف:     

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 .أو فيو تفصيل؟ ىذا مورد اػببلف بُت العلماء ..., وىل ذلك مطلقاً )): وقال حلول     
 وسواء استبشر بو أو ال. ,(ٗ)والذي ذىب إليو اعبمهور: أنّو دليل على جواز الفعل مطلقاً      

 ال.
ذه الصفة ال ألن من ىو هب ؛(٘)القول الثاين: ىو دليل اعبواز إال يف حّق من يغريو اإلنكار     

وقال: ىو األظهر؛ أنو هبب  ,وحكى ىذا القول ابن السمعاين عن اؼبعتزلة ,هبب اإلنكار عليو
 اإلنكار عليهم؛ ليزول توىم اإلباحة.

واؼبنافق, فبل يدل تقريره لو على جواز ذلك  ,الثالث: يدل على اعبواز إال يف حق الكافر     
 وبو قال إمام اغبرمُت. ,الفعل
      

                                 
ل بُت يديو أو يف عصره من عِ فُ  أو فعل   ,قيل عن إنكار قول   اإلقرار اصطبلحا: أن يسكت النيب ( ٔ)

 (.ٜٗٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٗ٘/ٙبو. انظر: البحر احمليط للزركشي ) غَت كافر وكان عاؼباً 
 (.ٖٙٓال يقّر أحداً من الناس على باطل. انظر: التوضيح يف شرح التنقيح ) ألنو  (ٕ)

وقال حلولو: ))إمبا كان اإلقرار دليبل على اعبواز مطلقاً؛ ألن من خصائص األنبياء عليهم الصبلة 
نكر مطلقاً, خببلف غَتىم, فإنّو إذا خشي على نفسو سقط عنو((. التوضيح يف شرح والسبلم تغيَت اؼب

 (.ٖٓٔالتنقيح )
 (.ٜٕٓشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)
 أي: يف حّق من أقرّه, ويف حق غَته. (ٗ)
 أي: يغريو اإلنكار على فعل مثل اؼبنكر أو فعل ما ىو أعظم منو.( ٘)
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الرابع: استثناء فعل الكافر فقط دون اؼبنافق؛ ألنو عليو الصبلة والسبلم كان ال ينكر على      
 ... "(ٔ)وكبوه البن برىان"وحكاه العراقي عن اؼبازري, قال: الكفار حالة سباديهم. 

 وىذا اغبكم يف الذي رآه وبلغو فأقرّه.     
 ع عليو أم ال؟وأما ما علم أنّو وقع يف عهده ودل نعلم ىل اطل     
اختلف يف ذلك قول الشافعي, ولذا أجري لو قوالن يف " :(ٕ)فقال الشيخ أبو إسحاق     

أما ما كان   ,إجزاء األقط يف الفطرة. وىذا اػببلف عندي إمبا ىو فيما ليس دبتكرر ومستمر
 ."كذلك حىت ال ىبفى عليو عادة؛ فهو دبنزلة ما إذا بلغو

واز يف حق الفاعل؛ كذلك يدل على اعبواز يف حّق غَته عند وكما يدل الفعل على اعب     
 اعبمهور؛ ألّن األصل استواء الناس يف األحكام, إال أن يدل دليل على اػبصوصية.

  .(ٖ)((وقال القاضي أبو بكر: ال يتعّداه إذل غَته؛ فإّن التقرير ال صيغة لو     

 وجو االستدراك:
واستدرك عليو على الفعل,  النيب يف داللة إقرار  وازباعبقول الاإلمام القرايف  أطلق     

 .ذكرىا العلماءي أقوال أخرى وقيود وتفصيبلت يف اؼبسألةشيخ حلولو بذكر ال

 

 
                                 

ؼبعروف بابن برىان, كان حنبلي مث انتقل إذل مذىب الشافعي, ىو أضبد بن علي بن ؿبمد الوكيل, ا (ٔ)
تفقو على الغزارل, وأيب بكر الشاشي, وإلكيا اؽبراسي, وكان متبحراً يف األصول والفروع, وبرع يف 

ىـ(, لو مصنفات يف األصول وىي: الوجيز,  ٕٓ٘اؼبذىب واألصول وكان ىو الغالب عليو, تويف سنة )
 وسيط, والتعجيز, والوصول إذل األصول. واألوسط, والبسيط, وال

(, وشذرات الذىب ٖٓ/ٙ(, وطبقات الشافعية الكربى )ٜٜ/ٔانظر ترصبتو يف: وفيات األعيان )
(ٗ/ٙٔ.) 

 .اإلسفراييٍت (ٕ)
 .(ٖٓٔ – ٖٙٓ) التوضيح يف شرح التنقيح (ٖ)
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 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 , ومن ىذه الشروط:صحة داللة التقريرل اً العلماء شروط بعضوضع      
 .(ٔ), وىذا ما عليو اعبمهوربالفعل النيب علم  :الشرط األول     
    وأما ما علم أنّو وقع يف عهده ودل نعلم ىل اطلع عليو أم ال؟     
ثبلثة  , ففيوالنيب هد كانوا يفعلون كذا, وأضافو إذل عو إذا قال الصحايب: كنا نفعل ف     
 :(ٕ)أقوال
 .أنو حجة مطلقاً  أولها:     

 ه.علم بو فأقرّ  ما دل ينقل أنو  جةحبأنو ليس  ثانيها:     

ألن األغلب ؛ فيكون حجة ,ويستمرتكرر ي كأن,  فبا ال ىبفى مثلو التفصيل بُت  ثالثها:     
 ., وبُت ما ليس كذلك فبل يكون حجةفيما كثر أنو ال ىبفى

, وغَتىم ,والطويف ,ذكره ابن اغباجب ,(ٖ)رعلى اإلنكا أن يكون قادراً الشرط الثاني:      
علمو بالفعل وقدرتو  :شرط كون إقراره حجة, بل شرط كون تركو اإلنكار إقراراً ))ل الطويف: قا

؛ ألنو بدون العلم ال يوصف بأنو مقر أو منكر, ومع العجز ال يدل على أنو مقر,  على اإلنكار
 .(ٗ)((كحالو مع الكفار يف مكة قبل ظهور كلمتو

                                 
 (.ٜٗٔ/ٕ(, وشرح الكوكب اؼبنَت )ٙ٘/ٙانظر: البحر احمليط )( ٔ)
وداللتها على األحكام  أفعال الرسول و (, ٚ٘/ٙ(, والبحر احمليط )ٕٖٔ/ٔطع األدلة )انظر: قوا (ٕ)

 .(ٙٓٔ/ٕالشرعية )
(, والبحر احمليط ٖٙ/ٕ(, وشرح ـبتصر الروضة )ٔٔٗ/ٔنظر: ـبتصر منتهى السؤل واألمل )ا( ٖ)

(ٙ/٘ٚ.) 
 (.ٖٙ/ٕشرح ـبتصر الروضة )( ٗ)
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 وغَتىم, ألّن من خصائصو  ,والشوكاين ,والزركشي ,وقد خالف يف ذلك ابن النجار     
 .(ٕ)(ٔ)عدم سقوط وجوب تغيَت اؼبنكر باػبوف على نفسو

 .(ٖ)للشرع منقاداً  اؼبقّر مسلماً  أن يكونالشرط الثالث:      
والنصارى على  ,اليهود قد أقر النيب , فكافر, فبل يدل تقريره على رفع اغبرجالأما      
, وأقر اجملوس على معابدىم, مع ما يعمل فيها ومعامبلهتم ,هتمدااوعلى عب ,وكنائسهم ,بيعهم

 .(ٗ)اهللالشرك بو  ,من الكفر

 :وأما اؼبنافق فقد اختلف فيو     
ما يسكت  كان كثَتاً  ألنو ؛ اإلباحةتقريره لو ال يدل على , فملحق بالكافرنّو إفقيل      

  .(٘)وغَتىم ,والشوكاين ,اعبويٍتبو , قال نفع معهميال  نكاراإل علمو أنّ هم؛ لعن
قال  , فيكون إقراره حجة.حكام ظاىراً األاؼبنافق ملحق باؼبؤمنُت, ألنو ذبري عليو  أنّ  وقيل     

النقياد االلتزام واأىل  وذلك أّن اؼبنافق من ذىب إليو اؼبازري,ما  , وأيده الزركشي(ٙ)بو اؼبازري
 .(ٚ) يف اعبملة

     

                                 

 ترك اإلنكارأنو لو الثاين:  ,[ٚٙ{ ]اؼبائدة:  ڑ ڑ ژ ژ }خبار اهلل بعصمتو يف قولو: إل (ٔ)
 (.ٚٔٔ/ٔوإرشاد الفحول ) (,ٚ٘/ٙ. انظر: البحر احمليط )ذلك جائز لكان يوىم أنّ 

 (.ٚٔٔ/ٔ(, وإرشاد الفحول )ٜٙٔ/ٕ(, وشرح الكوكب اؼبنَت )ٚ٘/ٙانظر: البحر احمليط )( ٕ)
 (.ٛ٘/ٙانظر: البحر احمليط )( ٖ)
 .(ٚٓٔ/ٕوداللتها على األحكام الشرعية ) أفعال الرسول انظر:  (ٗ)
 (.ٚٔٔ/ٔ(, إرشاد الفحول )ٛ٘/ٙانظر: البحر احمليط ) (٘)
 (.ٛ٘/ٙانظر: البحر احمليط ) (ٙ)
 (.ٕٜٓ/ٕتشنيف اؼبسامع ), و (ٛ٘/ٙانظر: البحر احمليط ) (ٚ)
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قال بو ابن  .إغراء على مثلو أو أشدفبن يزيده اإلنكار  اؼبقرّ ون أن ال يك الشرط الرابع:     
 .(ٔ)السمعاين

  .؛ لئبل يزداد من اؼبنكر باإلغراءإن علم بواإلنكار عليو هبب  الغَت الرسول      
 :قولُتاختلف يف إنكاره على ف علم بو الرسول  أما إن     
 ن اؼبنكر باإلغراء , وىو قول اؼبعتزلة.لئبل يزداد ماإلنكار؛ عليو ال هبب  أحدىما:     

, واختاره ابن وىو قول األشعرية ,توىم اإلباحةليزول باإلنكار هبب إنكاره  والثاني:     
 .(ٕ)السمعاين

 .فبل يكون حجة فإن وجد مانع, أن ال يبنع من اإلنكار مانع صحيح الشرط الخامس:     
 .(ٖ)عهد قومو بالكفر ةاثاألمر بنقض الكعبة غبد تركو ودليلو:       

 الراجح
اغبقيقة أّن أكثر علماء األصول عندما يذكرون حجية التقرير, يذكرون معو قيود وضوابط      

اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف أخرى, وقد ذكرت بعض ىذه الشروط ويبكن تلخيصها كما ذكر 
عليو, وال مانع من  أقرّ  حاصل ضبط ىذا الباب أن نقول: كل فعل)): اؼبقدسي بقولو أبو شامة

إال يف ما علم من دينو  فإن كان قد سبق دليل ربريبو أفاد النسخ أيضاً اإلنكار, أفاد جوازه, 
  .(ٗ)((سكوت ال أثر لو و, كأديان الكفرة, فإنوإن كان ساكتاً  ,إنكاره أبداً 

 

 

                                 
 (.ٛ٘/ٙ(, والبحر احمليط )ٖٖٔ/ٔانظر: قواطع األدلة ) (ٔ)
 (.ٖٖٔ/ٔ)انظر: قواطع األدلة  (ٕ)
  .(ٔٔٔ/ٕوداللتها على األحكام الشرعية ) أفعال الرسول انظر:  (ٖ)
 (.ٖٙٗاحملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ) (ٗ)
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المبحث الخامس: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة حكم 
من األفعال, وفيو ثالثة  (1)التأسي بفعل النبي صلى اهلل عليو وسّلم فيما علمت صفتو

 مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
هبب اتباعو عليو الصبلة والسبلم يف فعلو  (ٕ)واؼبعتزلة ,قال صباىَت الفقهاء)) قال القرايف:     

 {ڻ ڻ ڻ ڻ }لقولو تعاذل:  ,(ٗ)ووجب اتباعو يف ذلك الوج (ٖ)إذا علم وجهو

بو يف العبادات  (٘)واألمر ظاىر يف الوجوب, وقال أبو علي بن خبلد ,[ٚ :]سورة اغبشر
 .(ٙ)((فقط

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
وىو: ما علمت صفتو من األفعال, أي: تبينت جهتو , وأما الضرب الثاين))قال حلولو:      

 ففي اتباعو يف ذلك مذاىب: أو مباحاً  ,أو مندوباً  ,والسبلم بكونو واجباً يف حقو عليو الصبلة 

                                 
 حكمو. :ي( أٔ)
 (.ٕٜٖ/ٗصباىَت اؼبعتزلة. انظر: رفع النقاب )و  :أي( ٕ)
 .احاً أو مب ,أو مندوباً  ,بكونو واجباً إذا علم حكم ما فعلو,  :أي( ٖ)
فهو لنا  واجباً فهو علينا واجب, وما فعلو ندباً فهو علينا مندوب, وما فعلو مباحاً  فما فعلو النيب  (ٗ)

 مباح, فنساويو يف أحكام أفعالو.
إن فعلو على وجو  :أي ,معٌت هبب اتباعو يف ذلك الوجو))(: ٜٕٓقال القرايف يف شرح التنقيح )

الندب, أو فعلو عليو الصبلة والسبلم على وجو الوجوب الندب وجب علينا أن نفعلو على وجو 
 .((وجب علينا أن نفعلو كذلك, إذ لو خالفناه يف النية ذىب االتباع

 ,ه(ٕٖٔتويف سنة ) , من أصحاب أيب ىاشم اعببائي ,ىو ؿبمد بن خبّلد البصري اؼبعتزرل, أبو علي (٘)
 لو مؤلفات منها: األصول, والشرع . 

 .(ٕ٘ٔ)البن الندمي  ,الفهرست(, ٘ٓٔزلة, البن اؼبرتضى )طبقات اؼبعتانظر: 
 (.ٜٕٓشرح تنقيح الفصول )( ٙ)
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وبو قال اعبمهور: أّن أمتو مثلو؛ ألن األصل االستواء يف األحكام, إال ما دّل  -أحدىا     
 الدليل على زبصيصو, وىو قليل.

 وقد تقدم. ,الثاين: أّن حكمو يف حق األمة حكم مادل تعلم صفتو     
 وبو قال ابن خبلد من اؼبعتزلة : أّن أمتو مثلو يف العبادات فقط.: الثالث     
, ", وقال اؼبتكلمون بالوقفال هبب التأسي عندنا إذا عرف وجو فعلو" :وقال ابن برىان     

ؼبن قال  سمع عندنا, خبلفاً وحيث قلنا بوجوب التأسي فبال"يف اؼبسألة. قال:  رابعاً  فيكون
 .(ٔ)(("بالعقل

 ستدراكوجو اال
 وبك اإلمام القرايف يف ىذه اؼبسألة إال قولُت, واستدرك عليو العبلمة حلولو بزيادة قولُت دل     

 آخرين, فأصبح يف اؼبسألة أربعة أقوال.

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 , وليس فعبلً ألمر, وليس من خواصو , ودل يكن امتثاالً ؾبرداً فعبل  إذا صدر عن النيب      
أو  ,أو الندب ,, ودل يكن بيانًا جململ, وتعُّت عندنا بدليل أنو فعلو على سبيل الوجوبجبلياً 

  :(ٕ) اإلباحة, فللعلماء يف حكمو يف حق األمة أقوال
 
 
 
  

                                 
 (.ٕٖٔ – ٕٖٓلتوضيح يف شرح التنقيح )( أ)
ـبتصر منتهى و (, ٙٛٔ/ٔلآلمدي ) اإلحكامو , (ٚٛ/ٕأصول السرخسي ) اؼبسألة يف:تفصيل نظر (  إ)

احملّقق من علم األصول و  (,ٖٙ/ٙاحمليط ) البحرو (, ٕٓ٘هناية السول )و (, ٗٓٗ/ٔالسول واألمل )
(, ٙٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٜٙ/ٔغاية الوصول )و (, ٕٕٕفيما يتعّلق بأفعال الرسول )

  .(ٜٖٔ/ٔوداللتها على األحكام الشرعية ) أفعال الرسول و (, ٘ٓٔ/ٔإرشاد الفحول )و 
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  .(ٕ)وبو قال اعبمهور ,(ٔ)أّن أمتو مثلو القول األول:     

وىو  ,(ٖ)واألنكحة ,كاؼبعامبلت  ؛ت دون العاداتأّن أمتو مثلو يف العبادا القول الثاني:     
 .(ٗ)أيب علي بن خبلد اؼبعتزرلمذىب 

شامة  بووأ ,, ونسبو الزركشي(٘)للمتكلمُت نسبو ابن برىان ,الوقف: القول الثالث     
 .(ٙ)للرازي

                                 
سواء كان عبادة أو  أن ما فعلو النيب  , ويقصدون بذلكوقد عرّب عنو القرايف وغَته بوجوب التأسي (ٔ)

غَت عبادة, إن كان واجباً فهو واجب علينا, وما فعلو ندباً فهو مندوب علينا, وما فعلو على سبيل 
 اإلباحة فهو مباح ألمتو. 

 هبعل ىذا القول ملتبساً ألن التعبَت بالوجوب ؛ أدق من تعبَت القرايف بأّن أمتو مثلو أيضاً وتعبَت حلولو 
 اآلخر. ل الوجوببقو 

(, ٗٓٗ/ٔـبتصر منتهى السول واألمل )يف وابن اغباجب  (,ٙٛٔ/ٔ) اإلحكام آلمدياختاره ا (ٕ)
ربفة اؼبسؤول و (, ٖٓ/ٙ(, والزركشي يف البحر احمليط )ٜٙ/ٔصفي الدين اؽبندي يف غاية الوصول )و 
 .(٘ٓٔ/ٔد الفحول )الشوكاين يف إرشاو (, ٙٛٔ/ٕوابن النجار يف شرح الكوكب اؼبنَت )(, ٖٛٔ/ٕ)

خذوا عٍت », وقولو: «صلوا كما رأيتموين أصلي»قولو عليو الصبلة والسبلم:  :وحجتو يف ذلك (ٖ)
 أن غَت اؼبذكور ال هبب, وىو اؼبطلوب , وظاىر األمر للوجوب, فمفهوم ىذا اؼبنطوق«مناسككم

 (.ٖٜٖ/ٗ(, رفع النقاب )ٜٕٓانظر: شرح تنقيح الفصول )
زبصيص حىت يكون  ليس فيووكبوه  ,«صلوا كما رأيتموين أصلي: »عليو السبلمقولو  أنّ  :وعن اعبوابو 

 نظر: أفعال الرسول ا. آية التأسّي عامة, فيجب العمل هبا يف العبادات وغَتىامث إّن  ,لو مفهوم
  (.ٖٓٚ/ٔوداللتها على األحكام الشرعية )

 .(ٖٓ/ٙالبحر احمليط )انظر: ( ٗ)
 (.ٚٛٔاؼبسودة )و (, ٖٖٕ٘/ ٘) نظر: نفائس األصولا (٘)
 .(ٖٕٕاحملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول )و (, ٖٓ/ٙانظر: البحر احمليط ) (ٙ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ـــ صبعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايف

ٕٕٙ 

 

القاضي أيب بكر  ُنسب إذل ,(ٔ)أّن حكمو مثل حكم مادل تعلم صفتو: القول الرابع     
 .(ٕ)الباقبلين

, وحكاه (ٗ)حكي عن أيب بكر الدقاق ,(ٖ)لنا إال بدليل ال يكون شرعاً : القول الخامس     
 .(٘)الشَتازي يف التبصرة لؤلشاعرة

 الراجح
اختلف  ,عديدة فيها أقواالً  واغبقيقة أنً ىذه اؼبسألة اقتصر فيها اإلمام القرايف على قولُت,      

 أوصلها, وقد كما ذكرنا سابقاً   بلمة حلولو أربعة أقوالالعفيها أورد  فقدالعلماء يف تعدادىا, 
 .(ٙ)سبعة أقوالإذل وداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول األشقر يف كتابو  الشيخ

 

 

 

 
                                 

 (.ٕٕٔص ) قد تقدم تفصيل القول فيو يف اؼببحث الثالث من ىذا الفصل( و ٔ)
 (.ٖٓ/ّٙص على ذلك الزركشي يف البحر احمليط )( نٕ)
ل. انظر: بو, فيجب أن ال يتعدى إذل غَته إال بدلي هبوز أن يكون خاصاً  وحجتهم بأّن ما فعلو ( ٖ)

  (.ٕٔٗ) التبصرة
 (.ٛٙاللمع )و (, ٕٕٕانظر: احملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول ) (ٗ)
 (.ٕٓٗلتبصرة )اانظر: ( ٘)
  الندب. - ٗ الوجوب. - ٖ اؼبساواة يف العبادات دون غَتىا. - ٕ اؼبساواة مطلقاً. - ٔوىي: ( ٙ)

وداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول انظر:  الوقف.  - ٚ التحرمي. - ٙ  اإلباحة. -٘
(ٔ/ٖٜٔ). 
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يعرف بها حكم فعلو  ثمانية أشياء هذكر االستدراك على المصّنف في  :سادسالمبحث ال
 :بوفيو ثالثة مطال,عليو الصالة والسالم 

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
 ,والندب ,وإذا وجب التأسي بو وجب معرفة وجو فعلو من الوجوب)): القرايف قال     

دبا يدل  وى بو, أواإلباحة, إما بالنص, أو بالتخيَت بينو وبُت غَته فيما علم فيو وجهو فيسوّ 
بالقربة على عدم و م الوجوب, على نفي قسمُت فيتعُت الثالث, أو باالستصحاب يف عد

اإلباحة فيحصل الندب, وبالقضاء على الوجوب, وباإلدامة مع الًتك يف بعض األوقات على 
 .(ٔ)((كالنذر  ؛جزاء لسبب الوجوب وكونبكاألذان, و   ؛وبعبلمة الوجوب عليو الندب,

بعدىا بذكر  فأمتو مثلو عند اعبمهور, مث شرع ذكر القرايف أّن ما عرف حكم فعل النيب      
 شبان طرق يعرف هبا حكم فعلو عليو السبلم, وىي كالتارل:

 .(ٕ)النّص على ذلك اغبكم األولى:     

 .(ٖ)تسويتو بفعل قد علمت صفتو, وحكمو: كحكم ما سّوي بو الثاني:     

 .(ٗ)أن يدّل دليل على نفي قسمُت فيتعُت الثالث الثالث:     

                                 
 (.ٜٕٓرح تنقيح الفصول )ش (ٔ)
أّن ىذا الفعل واجب عليو, أو مستحب, أو مباح, أو أن يذكر خاّصة من  وذلك بأن يقول النيب ( ٕ)

 (.ٗٛٔ/ٕظر: شرح الكوكب اؼبنَت )خواص ىذه األفعال. ان
بُت الفعل الصادر منو, وبُت فعل علم حكمو, فحكم ذلك الفعل حكم ذلك   النيب خَّت  أي: إذا (ٖ)

 : حديثومثالو , فمباح فمندوب, وإن كان مباحاً  فواجب, وإن كان مندوباً  اؼبعلوم, فإن كان واجباً 
(: كنا نسافر ٛٔٔٔومسلم يف الصيام رقم )(, ٜٚٗٔأنس بن مالك يف البخاري كتاب الصوم رقم )

 (.ٓٓٗ/ٗفع النقاب )ر انظر: فمّنا الصائم ومّنا اؼبفطر, فلم يعب بعضنا بعضا.  مع رسول اهلل 
والندب  ,واإلباحة فيتعُّت الندب, أو على نفي الوجوب, نفي الوجوبعلى  مثبلً أن يدل دليل  :( أيٗ)

 باحة فيتعُّت الوجوب. واإل ,فتتعُّت اإلباحة, أو على نفي الندب
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فيحصل  ,بة على عدم اإلباحةر على عدم الوجوب, وبالقيستدل باالستصحاب  الرابع:     
 .الندب

 بالقضاِء على الوجوب.يستدل  الخامس:     

 .(ٔ)فيدل على الندب ,اً أن يداوم على فعلو ويًتكو أحيان السادس:     

 .(ٕ)على وجوبو؛ كاألذان واإلقامة للصبلة أن تقًتن بو أمارة تدلّ  السابع:     

 .(ٖ)جزاء لسبب الوجوب؛ كالنذر أن يكون الثامن:     

                                                                               
ال يقع يف احملَرم لعصمتو, وال اؼبكروه لظاىر  واقتصار اؼبصّنف على ىذه األقسام الثبلثة؛ ألن النيب 

 حالو. 
 (.ٜٕٓرح تنقيح الفصول )ش انظر:

, وكذلك اؼبكروه عندنا, بل م يبتنع صدوره منو إصباعاً احملرّ ))(: ٖٚ/ٙقال الزركشي يف البحر احمليط )
تصور منو وقوعو؛ ألنو إمبا يفعلو لقصد التشريع, فهو أفضل يف حقو من الًتك, وإن كان فعلو ال ي

  .((لنا مكروىاً 
 ( . وكان يقرأ أحياناً ٛٚٛيف صبلة اعبمعة باألعلى والغاشية. رواه مسلم ) ومثالو: قراءة النيب  (ٔ)

على والغاشية قد تشعر بالوجوب, فمداومتو على قراءة األ ( . ٚٚٛباعبمعة واؼبنافقون. رواه مسلم )
 ّل بو.استفدنا الندب ألن الواجب ال ىب فلما ترك ذلك حيناً 

لتوضيح ا, فيعلم أهنا فرض؛ ألن األذان واإلقامة ـبتص بالفرائض. انظر: ى صبلة بأذان وإقامةفإن صلّ  (ٕ)
 (.ٖٕٖيف شرح التنقيح )

د شرطو, كقول: إن شفى اهلل مريضي فللو علي قبل النذر, وهبب إذا وج فإّن الفعل ال هبب أوالً  (ٖ)
عل واجب؛ ألن الفعل اؼبنذور وصام من الغد, فإنا كبكم أّن ىذا الف ,صيام غد, فإن شفي مريضو

 (.٘ٓٗ/ٗفع النقاب )ر انظر: . واجب
لكون النذر ال يتصور منو عليو الصبلة والسبلم بناء على أنو مكروه, فهو وأنكره بعض العلماء, 

  (.ٜٖٓانظر: الغيث اؽبامع ) عليو الصبلة والسبلم أكرم اػبلق.البخيل, والنيب  يستخرج من
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 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
ذكر اؼبؤلف شبانية أشياء, وىي يف التحقيق طبسة أشياء كما سيظهر ))قال الشوشاوي:      
 .(ٔ)((لك

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
, ومورد اإلشكال ىو عليو السبلميعرف هبا حكم فعلو  ذكر اإلمام القرايف شبانية طرق     

الطريقُت الرابع والسادس  السادس, حيث يرى العبلمة الشوشاوي أناػبامس و و  ,الطريق الرابع
يعودان للطريق الثالث وىو أن يدّل دليل على نفي قسمُت فيتعُت الثالث, فبل حاجة لذكرنبا 

 ـبصوصُت.
وجوه االستدالل: أن االستصحاب  يعٍت: أن من))قال الشوشاوي عن الطريق الرابع:      

يدل على عدم الوجوب, وكونو قربة يدل على عدم اإلباحة ,وىذا تكرار؛ ألنو أحد أقسام ما 
مع أنو أحد أقسامو؛ ألنو حُت انتفى  ,يدل على نفي قسمُت, فجعلو اؼبؤلف قسيًما للذي قبلو

دم الوجوب مع القربة تعُت الندب, فصوابو أن يقول: كاالستصحاب يف ع ؛الوجوب واإلباحة
 .(ٕ)((يف نفي اإلباحة فيحصل الندب

يعٍت: أن اؼبداومة على الفعل يدل على عدم اإلباحة, والًتك ))وقال عن الطريق السادس:      
يف بعض األوقات يدل على عدم الوجوب, فيتعُت الندب, وىذا أيًضا تكرار لقولو: أو دبا يدل 

 .(ٖ)((على نفي القسمُت فيتعُت الثالث
ىذا على ))قال الشوشاوي: أما الطريق اػبامس وىو االستدالل بالقضاء على الوجوب؛ 

ا على مذىب الشافعي القائل: بأن ذوات وافل ال تقضى, وأمّ مذىب مالك القائل: بأن النّ 
 .(ٗ)((كالعيدين تقضى, فبل يستدل بالقضاء على الوجوب  ؛األسباب من النوافل

                                 
 ( .ٜٜٖ/ٗ) رفع النقاب( ٔ)
 (.ٕٓٗ/ٗ)ؼبصدر السابق ا (ٕ)
 (.ٗٓٗ/ٗ)ؼبصدر السابق ا (ٖ)
 (.ٖٓٗ/ٗاؼبصدر السابق ) (ٗ)
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 الراجح
يندرجان ربت القسم الرابع والسادس ىو ما ذكره الشوشاوي من أّن  الذي يًتجح عندي     

 , ويبكن ذكرنبا كمثال لذلك القسم.القسم الثالث, وال حاجة لذكرنبا استقبلالً 
فقد  ,موافقة اإلمام الرازي يف احملصولىو اإلمام القرايف لذكرنبا يبدو أّن الذي دعا و      

 .وكذلك صنع القرايف ىنا ,ؼبندوبالرازي أمرًا خاًصا دبعرفة ا ردنباأو 
أن يعلم من )): ب من فعل الرسول و ندذكر الرازي من الطرق اليت يعرف هبا اؼبفقد      

اء الوجوب وىو فمث نعرف انت ,فيعلم أنو راجح الوجود ,أنو قصد القربة بذلك الفعل قصده 
 .(ٔ)((حبكم االستصحاب فيثبت الندب

فتكون إدامتو عليو  ؛وم على الفعل مث ىبل بو من غَت نسخأن يدا :ورابعها))وقال:      
على عدم  وإخبللو بو من غَت نسخ دليبلً  ,على كونو طاعة الصبلة والسبلم دليبلً 

  .(ٕ)((الوجوب
, فاػببلف كما ذكر الشوشاوي وىو االستدالل بالقضاء على الوجوبأما القسم اػبامس      

؛ فيستدل عليو على وه بالواجبخصّ  عند اؼبالكية؛ القضاءبُت الشافعية واؼبالكية, فإن 
, ألنو هبوز على مذىبهم عندىم مذىبهم, أّما الشافعية فبل يستدل بالقضاء على الوجوب

 .(ٖ)كالعيد وكبوه قضاء النوافل أو الرواتب أو ذوات األسباب

                                 
  (.ٕٗ٘/ٖاحملصول ) (ٔ)
  (.ٕ٘٘/ٖ) صدر السابقاؼب (ٕ)
. قال الشارح ((ولو فات النفل اؼبؤقت ندب قضاؤه يف األظهر)): (ٖٙ) قال النووي يف اؼبنهاج (ٖ)

 فعلى ىذا. ((خرج باؼبؤقت ما لو سبب كالتحية والكسوف فإنو ال مدخل للقضاء فيو))الشربيٍت: 
 ربية: الكسوف واالستسقاء و ذلك منو ليس كل نافلة ؽبا سبب تقضى. والنوافل اليت ؽبا سبب كثَتة 

إخل. انظر: مغٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج .وسجدة الشكر.. وسنة الوضوء اؼبسجد
 .(ٚ٘ٗ/ٔ)للخطيب الشربيٍت 
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ىذا على  وبالقضاء على الوجوب:وقد أيّد ىذ القرايف يف شرحو على التنقيح بقولو: ))     
العيدين يقضيان وكل نافلة  ا على قاعدة الشافعي أنّ وأمّ  .(ٔ)مذىب مالك أن النوافل ال تقضى

, ألن القضاء ليس فيكون واجباً  ؽبا سبب فبل نقدر أن نقول: ىذا الفعل قضاه رسول اهلل 
 .(ٖ)(((ٕ)من خصائص الواجب, وإمبا يأيت ذلك على مذىب مالك ومن قال بقولو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ركعيت أي:–: ))وال يقضى غَت فرض إال ىي (ٕٜٖ/ٕمواىب اعبليل لشرح ـبتصر خليل )جاء يف  (ٔ)

 قال اغبطاب: ىذا ىو اؼبشهور. وقيل: ال يقضيهما.  ,فللزوال(( -الفجر
ال بقول اإلمام مالك: اإلمام أبو حنيفة, واإلمام الشافعي يف القدمي, ورواية عن اإلمام أضبد. فبّن قو  (ٕ)

(, ونيل ٕٖ٘/ٖ(, واجملموع شرح اؼبهذب )ٗٗ٘,ٖٖ٘/ٕ(, واؼبغٍت )ٖٕٚ/ٕانظر: بدائع الصنائع )
 (.ٕٙ/ٖاألوطار )

  (.ٜٕٓرح تنقيح الفصول )ش( ٖ)
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االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر الفعل : سابعالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب, القول   نسخ الفعلُ بتراٍخ؛ 

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
أو  ,وب كان القول خاصاً   ,القولَ  نسخ الفعلُ  ؛فإن تقدم القول وتأخر الفعل)): قال القرايف     

       .(ٔ)((هماأو عمّ  ,توبأمَ 

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
 واقعة يف كبلمو من وجوه:اؼبخالفة مثّ إّن ))قال حلولو:      
ظاىره: وإن كان تناول القول العام لو  "إّن الفعل إذا تأخر نسخ"أحدىا: أّن قولو:      

 .ال نسخاً  يصاً زبص -حينئذ–وليس كذلك؛ فإنّو يكون  ,بالظهور
إمبا ىو يف حق من تقع لو اؼبعارضة, فإن كان  "الفعل إذا تأخر نسخ إنّ "قولو:  مثّ إنّ      

 .(ٕ)((باألمة فبل معارضة يف حقو بو فبل معارضة يف حق األمة, وإن كان خاصاً  القول خاصاً 

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
لُت يقع على ثبلثة أوجو: إما بُت القولُت, وإما بُت الفعلُت, وإما بُت بُت الدلي (ٖ)التعارض     

 القول والفعل.
تعرض اؼبصّنف يف ىذا الباب للقسمُت األخَتين, أما التعارض بُت القولُت فلم يتعرض لو      

 يف ىذا الباب؛ ألن ؿبل حبثو التعارض والًتجيح بُت األقوال.

                                 
 (.ٕٜٕ) ؼبصدر السابقا( ٔ)
 (.ٖٖ٘رح التنقيح )التوضيح ش (ٕ)
أو  ,ىو تقابلهما على وجو يبنع كّل واحد منهما مقتضى اآلخر :التعارض بُت الشيئُت)) :قال حلولو (ٖ)

 (. ٕٖٙ)صدر السابق اؼب ((.بعض مقتضاه
إّن التعارض بُت نصوص الشريعة غَت موجود يف حقيقة األمر؛ لكن قد يقع حبسب نظر اجملتهد, وىو 

 تعارض يف الظاىر.
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, بينما ذكر حلولو (ٔ)قول والفعل, وذكر فيو اثنا عشر وجًهاوابتدأ حبكم التعارض بُت ال     
  .(ٖ)(ٕ)وجهاً ستة وثبلثُت 

                                 
 أو هبهل التاريخ. ,وبيان ذلك أهنما إذا تعارضا إما أن يعلم التاريخ (ٔ)

 فإن علم التاريخ ففيو اثنا عشر وجًها:  
إذا تقدم القول على الفعل, فإما أن يكون بًتاخ, وإما بفور, وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول 

وتأخَت  ,ستة أوجو يف تقدمي القولخاًصا بو عليو السبلم, أو خاًصا باألمة, أو عاًما ؽبما, فهذه 
 الفعل.

 وتأخَت القول. ,ومثل ذلك يقال يف تقدمي الفعل
رفع النقاب و (, ٕٜٕانظر: شرح تنقيح الفصول ) اؼبقدم. فذكر أن القول ىو ؛أما إذا جهل التاريخ

(ٗ/ٗٓٛ.) 
 .والفعل بوجوب التأسي بو  ,وقد فرَّع اؼبصنف مسألة التعارض بُت القول

التعارض( ؛ فبل ىبلو إما أن ال يدل دليل على تكرر  :فإن كان بُت القول والفعل )أي))حلولو: قال ( ٕ)
وال على وجوب التأسي, أو يدل دليل عليهما , أو يدل دليل على أحدنبا دون  ,مقتضى القول

 اآلخر.
لنا ولو, فهذه  بنا, أو عاماً  بو, أو خاصاً  فهذه أربعة أقسام, كل قسم منها إما أن يكون القول خاصاً 

 ثبلثة أقسام, وأربعة يف ثبلثة باثٍت عشر.
وكل قسم منها إما أن يتقدم فيو القول, أو الفعل, أو هبهل التاريخ, وثبلثة يف اثٍت عشر بستة 

 .((وثبلثُت
 (.ٕٖٚانظر: التوضيح شرح التنقيح ) 

 دليل عليو وال مثال لو يف , وأكثره الوالفعلختلف األصوليون يف تقسيم أوجو التعارض بُت القول ا (ٖ)
 السنة, وإمبا ىي قسمة عقلية.

( صورة ؽبا وجود وتأثَت, وحصرىا أبو شامة ٗٔ, مث اختصرىا إذل )( صورةٛٗالشوكاين إذل )فأوصلها 
وذكر الدكتور األشقر أهنا تصل , ( صورةٕٚ( صورة, بينما ذكر الفتوحي )ٓٙاؼبقدسي والزركشي يف )

دىا: ))إالَّ أن بعضها ال يُعقل, وبعضها ال فائدة يف تفصيلو, وبعضها ال ( صورة وقال بعٗٗٔإذل )
( صورة فقط. انظر: البحر ٛٔيُعرف لو أمثلة يف السنة(( مث اختصر اؼبهم واؼبؤثر من تلك الصور يف )

 أفعال الرسول و (, ٕٓٓ/  ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٗٔٔ/ٔإرشاد الفحول )و (, ٜٗ/ٙاحمليط )
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ونوع  ,(ٔ)القرايف العوامل اؼبؤثرة يف اختبلف اغبكم ثبلثة: عامل الًتتيب الزمٍت جعل     
وأغفل  ,وقد بناىا صبيعها على وجوب التأسي بالفعل, (ٕ)القول, وعامل التعّقب أو الًتاخي

 .(ٖ)كرر مقتضى القولعامل ت
  ,(ٙ)الفعلتكرر مقتضى و  ,(٘)وىي: تكرر مقتضى القول ,(ٗ)عوامل طبسةواعترب حلولو      

 

                                                                               
احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول و (, ٕٙٓ/ٕ)ى األحكام الشرعية وداللتها عل

(ٜ٘ٓ.) 
يف مسألة التعارض بُت القول والفعل , الطريقة العاّمة اؼبّتبعة عند اختبلف  ومن الطرق اؼبتبعة أيضاً 

 الدليلُت, وىي:
 .اعبمع بُت الدليلُت - ٔ
 .اعتقاد النسخ - ٕ
 .الًتجيح بينهما - ٖ
 .(ٚٛٔ/ٕ)وداللتها على األحكام الشرعية  انظر: أفعال الرسول  .التوقف أو التخَت, أو التساقط - ٗ
 للفعل, أو العكس, أو جهل التاريخ بينهما. معرفة إذا كان القول سابقاً  :مقصوده( و ٔ)
 أو عدم التمكن منو. ,كرىا حلولو بالتمكن من الفعل( ذ ٕ)
تدرك على الرازي عدم ذكره اس( تقسيم اآلمدي مث ٖٕ٘٘/ٙ)ساق اؼبصّنف يف شرحو للمحصول ( ٖ)

أنو قسم اؼبسألة إذل داللة الدليل على التأسي, وتكرر الفعل, وإذل عدم داللة الدليل ))ذلك, بقولو: 
على التكرر والتأسي, أو التأسي دون التكرر, أو التكرر دون التأسي, وىذا حرف وبتاج لو يف 

 .((إليو, بل أطلق القولاؼبسألة, دل يتعرض اؼبصنف 
. ((ىذا معٌت كبلم ابن اغباجب يف اؼبسألة))عتمد حلولو تقسيم ابن اغباجب يف اؼبسألة, قال: ( اٗ)

 (.ٖٖٖالتوضيح شرح التنقيح )
 عٌت التكرار: استيعاب صبيع أزمنة العمر باؼبأمور بو, ال إعادة الفعل نفسو.( م٘)
أو ال يدل على  ,لتكرر سببو كرار حدوث الفعل من النيب اؼبقصود بذلك: أن يدل الدليل على تو ( ٙ)

 ذلك.
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 .ب الزمٍت, ونوع القولوعامل الًتتي, (ٔ)وثبوت الدليل على تأسي األمة بالفعل اػباص
, (ٕ)وفعلو واؼبسألة اليت حصل فيها االستدراك ىنا, ىي حكم التعارض بُت قول النيب      

 .فيما إذا تقّدم القول وتأخر الفعل بًتاخ  
واالستدراكات اليت أوردىا حلولو على القرايف مبنية على نوع القول, ويبكن تقسيم ذلك إذل 

 ثبلثة أقسام:

 واألمة. العموم المتناول للنبي القسم األول:      
وتأخر وفعلو,  ول النيب و إذا حصل التعارض بُت قال خبلف بُت القرايف وحلولو أنّ      

بطريق  كان عموم القول لو   و إذا أنّ  لو ولؤلمة؛ , وكان القول عاماً الفعل عن القول بًتاخ  
 قبل التمكن.للقول  اً سخالفعل يكون ن أنّ , (علّي وعليكم كذا )وبرم: مثل أن يقول ,(ٖ)النص
وتأخر الفعل عن  ,لووفع واػببلف يدور حول ما إذا حصل التعارض بُت قول النيب      

 ,)وبرم على اؼبسلمُت كذا: مثل أن يقول ,بطريق الظهورلنا ولو  القول بًتاخ, وكان القول عاماً 
 (.ُحرِّم علينا كذاأو 

لعموم القول, بينما يرى القرايف أن فعلو يكون  يكون ـبصصاً   وفعل فحلولو يرى أنّ      
 للقول. نسخاً 

 

                                 
ألن الفعل على رأي حلولو البد أن يكون معو دليل يدل على وجوب التأسي بو يف ذلك  ؛وذلك (ٔ)

 الفعل.
إذا أمر اؼبسلمُت بأمر أو هناىم عن  اتفاق أىل العلم على أّن النيب  -رضبو اهلل-كى ابن تيمية ( حٕ)

لموا مراده دل يكن ألحد أن منهم أن يعارض ذلك بفعلو, وإمبا كبلمهم فيما إذا تعارض شيء وقد ع
مع داللة فعلو, مع عدم معرفتهم بداللة القول. انظر: درء تعارض العقل والنقل  داللة قولو 

(ٚ/٘ٗ.) 
رق حلولو ولؤلمة, بينما يف والظهور فيما إذا كان عموم القول لو  , يفرق القرايف بُت النص( الٖ)

 للنزاع. بينهما, وقد فرقت بينهما ربريراً 
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 حجة القرافي
؛ فإّن الفعل يكون ناسخاً اإلمام القرا       يف يرى بإطبلق أنو إذا تقّدم القول وتأخر الفعل بًتاخ 
الدليلُت الشرعيُت القاعدة يف  ؛ ألنّ (ٕ)هماأو عمّ  ,(ٔ)أو بأمتو ,كان القوُل خاصاً بوسواء   للقول

 .(ٖ)اؼبتقدمينسخ اؼبتأخر  فإنّ  ؛ودل يبكن اعبمع بينهما ,إذا تعارضا
أن الدليلُت الشرعيُت إذا تعارضا, وتأخر أحدنبا عن اآلخر كان لقاعدة: ا))قال القرايف:      

  .إذا تأخر القولَ  ولذلك قلنا ينسخ الفعلُ  ,اؼبتأخر ينسخ اؼبتقدم
حصل النسخ, واػباص بأمتو يتقرر حكمو سابقاً مث  ؛والفعل أيضاً منو ,فإن كان خاصاً بو     

الصبلة والسبلم فيتعلق هبم حكم الفعل أيضاً, يأيت الفعل بعد ذلك, وهبب تأسيهم بو عليو 
سبق يف حقهم أيضاً, ألنو نسخ البلحق األين القول, فموىو مناقض ؼبا تقدم يف حقهم 

هما. أما ىو عليو الصبلة والسبلم فؤلنو هما, وحكم الفعل أيضاً يعمّ القاعدة, وكذلك إذا عمّ 
الصبلة والسبلم اإلقدام عليو, وأما ىم اؼبباشر لو, وال يباشر شيئاً إالّ وىو هبوز لو عليو 

فلوجوب تأسيهم بو واندراجهم يف كّل ما شرع لو عليو الصبلة والسبلم إالّ ما دل الدليل عليو, 
فيتناقض ما تقدم يف حقهم من داللة القول, فينسخ الفعُل اؼبتأخر القول اؼبتقدم عنو 

 .(ٗ)((وعنهم
داخل يف عموم اػبطاب اؼبتناول  على أن النيب  ويبكن اإلشارة إذل أن ىذا القول مبٍت     

 ولؤلمة.  ,لو

                                 
الزاين احملصن هبلد مث »مثال اػباص بأمتو: قولو عليو الصبلة والسبلم  يف حديث عبادة بن الصامت:  (ٔ)

 (.ٜٓٗ/ٗانظر: رفع النقاب ), مث إنو عليو السبلم رجم ماعزًا والغامدية من غَت جلد.  «يرجم
من أصبح جنًبا فبل صيام »: : قولو عليو الصبلة والسبلم يف حديث أيب ىريرةومثال العام لو وألمتو (ٕ)

أصبح جنًبا فاغتسل  , وقد رويت أحاديث عن عائشة وأم سلمة وغَتنبا, دلت على أن النيب «لو
 .اؼبصدر السابقانظر:  وصام.

 .اؼبصدر السابقنظر: ( اٖ)
 (.ٖٜٕرح تنقيح الفصول )ش (ٗ)
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 ٻ ٱ}, {ڱ ڱ} :واألمة ,كقولو تعاذل العموم اؼبتناول للنيب ))قال القرايف:      

 . (ٔ)((, يعم اغبكم اعبميع{ٻ
داخل يف عموم خطابو, وال يفعل إال ما هبوز لو, دّل ذلك أن فعلو  فإذا كان النيب      

 .للحكم يف حّقو  عموم يعد رافعاً اؼبعارض لل

 حجة حلولو
؛ اؼبتأخر عن قولو اؼبتناول لو ولؤلمة عن طريق الظهور فعلو يرى العبلمة حلولو أن      

 .ال نسخاً  يكون زبصيصاً 
 حجتو يف ذلك:  ويبدو أنّ     
حكم فعلو  إن كان بطريق الظهور؛ حبيث هبعلمن حكم العام  إمكان خروجو  :أوال      

  فيدل على استثنائو من حكم العموم. ,خاّصاً بو
, ووجب التخصيص, امتنع (م علّي وعليكم كذاحرّ ): نّص على نفسو, فقال مثبل ا إنأمّ      

 .اؼبصَت إذل النسخ
, وإعمال الدليلُت  ؼبا فيو من إعمال الدليلُتالنسخ أىون من  تخصيصالأن القول ب :ثانيا       

 .أوذل من ابطال أحدنبا

 الراجح
الذي يًتجح رل أّن ما ذكره القرايف من عدم التفريق بُت اػبطاب العام اؼبتناول لؤلمة سواء       

  . واهلل أعلم.داخل يف عموم خطابو , فإن النيب ىو الصحيح كان بطريق النص أو الظهور

      
 
 

                                 
  (.ٖٖٛالعقد اؼبنظوم )( ٔ)
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فعل كذا يف  مثل: أن يقول: )ال وبل رل, بو  القسم الثاني: أن يكون القول خاصا       
 .وقت كذا(

 وكان القول خاصاً  ,ال خبلف ىنا بُت القرايف وحلولو أن الفعل إذا تأخر عن القول بًتاخ     
 للقول يف حقو. فإن فعلو يكون ناسخاً  بالنيب 
 ىو يف حق األمة فالقرايف يرى أن الفعل ناسخ للقول. :وؿبل النزاع ىنا     
 فبل معارضة يف حق األمة. بالنيب  لقول خاصاً أما حلولو فإنو يرى إن كان ا     

 حجة القرافي 
حيث اللفظ, إالّ أن أمتو ملحقة بو ؼبا ورد من من  بالنيب  القول وإن كان خاصاً  أنّ      

, وقولو: {ڻ ڻ ڻ ڻ}كقولو تعاذل: ؛ القاضية بذلكاألدلة الشرعية 
إال ما أخرجو الدليل,  يف أحكام الشريعة , فهذه األدلة دلت على كوننا مثلو {ۅ}

 .(ٔ)فيلزم على ىذا النسخ؛ وىو إبطال النص بالكلية
ومثال ما يتناولو عليو الصبلة والسبلم خاصة قولو عليو الصبلة والسبلم: ))قال القرايف:      

فهذا خاص بو من حيث اللفظ, وعلم بالدليل أن  (ٕ)«هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً »
 .(ٖ)((حكم أمتو كحكمو

واندراجهم يف كّل ما شرع لو عليو الصبلة  ,فلوجوب تأسيهم بو ؛وأما ىم))وقال:      
 والسبلم إاّل ما دل الدليل عليو, فيتناقض ما تقدم يف حقهم من داللة القول, فينسخ الفعلُ 

 .(ٗ)((القول اؼبتقدم عنو وعنهم ,اؼبتأخر

                                 
 (.ٖٛٓ) صدر السابقنظر: اؼب( أ)
 ,, كتاب الصبلة, باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجوديف صحيحو أخرجو مسلم (ٕ)

 (.ٜٚٗ, رقم اغبديث )(ٕٛٗ/ٔ)
 (.ٕٔٔشرح تنقيح الفصول ) (ٖ)
 (.ٖٜٕ) ؼبصدر السابقا (ٗ)
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 حجة حلولو
 يف إذاً تعارض ؛ فبل القول متناوالً لؤلمةدل يكن ىذا  بالنيب  أّن القول إذا كان خاصاً      

 , لعدم توارد القول والفعل على ؿبل واحد.حق األمة
لعدم توارد , فبل معارضة يف حق األمة؛ خاصًا بو القول أن يكون ))قال حلولو:      

 .(ٔ)((الدليلُت على موضع واحد

 الراجح
خاًصا النص وإن كان لفظو  أنم القرايف, وذلك والذي يظهر رل صحة ما ذىب إليو اإلما     

كحكمو عليو   أمتو؛ ألنو علم بدليل آخر أن حكم غَته من د العمومو يفيلكنّ بو عليو السبلم, 
بذلك اختصاصو  يدل على بو إالّ بدليلاألمة إغباق القول بالعموم و السبلم, وال يبتنع الصبلة و 

 . اغبكم
 : إنك تواصل. لو اىم عن الوصال. فقالواو واصل وهنأنّ  كما ورد عنو      
 .(ٕ)«إين لست كهيئتكم, إين أبيت يطعمٍت ريب ويسقيٍت»فقال:      
 فبل تعارض يف حق األمة.  ,دبقتضى القول فإن دّل الدليل على اختصاصو      
 ويكونبالعموم, القول , فبل يبنع )أمرت, أوهنيت...(  :كبو ,اػباص بو أما ؾبّرد قولو     

 ؛ ألنو دبنزلة واحدة.القول عاماً لنا ولو الكبلم عليو مثل ما إذا كان

 

 

                                 
 (.ٕٖٖالتوضيح شرح التنقيح )( ٔ)
, (ٜٗٙٔ)ديث (, رقم اغبٖٚ/ٖ), كتاب الصوم, باب الوصال, يف صحيحو أخرجو البخاري (ٕ)

ديث اغب (, رقمٗٚٚ/ٕ) باب النهي عن الوصال يف الصوم, ,كتاب الصيام   يف صحيحو  ومسلم
(ٖٔٔٓ). 
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أو اتركوا  كذا, افعلوا  ) أن يقول:مثل:  .األمة فقط متناوال   قولأن يكون ال :القسم لثالث     
  .(م عليكم كذاكذا, أو وجب أو حرّ 

 ناسخ للقول. فالقرايف يرى أن فعلو      
 . النيب فبل معارضة يف حق  ؛باألمة إن كان القول خاصاً أما حلولو فإنو يرى      

 حجة القرافي
؛ ألنو علم بدليل آخر أن معناه يشمل النيب إن باألمة, ف أن اللفظ وإن كان خاصاً      

 .(ٔ)((وقد علم بالدليل أن حكم أمتو يتناولو)), قال القرايف: حكمو كحكم غَته من أمتو
على خبلف العموم اػباص باألمة,  وم أنو إذا كان فعل النيب وقد قرر يف العقد اؼبنظ     

ال  , فيصَت ذلك نسخاً علو, فعلى ىذا يبطل النص بالكليةودل الدليل على تسوية األمة بف
 .(ٕ)زبصيصاً 

 حجة حلولو
؛ لعدم توارد  ؛ ولذا فبل معارضةفإنو ال يتناول النيب  ؛خاّصاً باألمةالقول إذا كان أن      

 والفعل على ؿبل واحد.القول 
أو اتركوا كذا, كذا, افعلوا  ) أن يقول:مثل:  ,خاّصاً باألمةالقول أن يكون ))قال حلولو:      

 .(ٖ)((لعدم التوارد على ؿبل واحد فبل معارضة؛ (أو وجب أو حرم عليكم كذا

 الراجح
عن القول بًتاخ أّن الفعل إذا تأخر والذي يًتجح رل صحة ما ذىب إليو القرايف ىنا يف      

؛ للقول فإن فعلو يكون ناسخاً  ؛للقول ـبالفاً  فعبلً  مث فعل النيب  ,باألمة وكان القول خاصاً 

                                 
 (.ٕٓٔشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 (.ٖٔٔنظر: العقد اؼبنظوم )( إ)
 (.ٕٖٛالتوضيح شرح التنقيح ) (ٖ)
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, وال ىبرج عنو إال بدليل اؼبتكلم يدخل يف عموم متعّلق خطابوأن على  ألن ىذا القول مبٍت
 .(ٔ)أكثر األصوليُت وىو قول ,ىبصصو

ينبغي  م وأهناكم" أنو كمن مثل: "افعلوا واتركوا وآمر  دفاغباصل فيما ور ))قال األشقر:      
أيضاً, إال حيث يدل على خروجو عن  (ٕ)أن يكون داخبلً يف ذلك, فتكون من اغبالة األوذل

وحينئذ إن فعل  .(ٖ)فإن دّل على خروجو عن ذلك دليل فهي اغبالة الثالثة ,العموم دليل خاص
 .(ٗ)((وأما يف حق األمة فيحتمل التعارض ,ىو خبلف ما أمرىم بو فبل تعارض يف حقو 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
نظر: ال اؼبتكلم يف عموم خطابو, قال الشوكاين: وىو قول أكثر الشافعية. والقول اآلخر: عدم دخو ( ٔ)

إرشاد و (, ٜٕٕ/ٕبيان اؼبختصر )و  (,ٕٕٚ/ٕ) اإلحكام لآلمديو (, ٜٚرح تنقيح الفصول )ش
 (.ٕٖٙ/ٔالفحول )

 .ولؤلمة أن يكون عاماً لو  ىي( و ٕ)
 .أن يكون القول خاصاً باألمة (ٖ)
 ( .ٜ٘ٔ/ٕ)على األحكام الشرعية  وداللتها أفعال الرسول  (ٗ)
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: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل وتأخر القول ثامنالمبحث ال
 وكان عاما لو وألمتو؛ نسخ القوُل الفعل , وفيو ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
 .(ٔ)((أسقط حكم الفعل عن الكل ؛وإن تأخر القول وىو عام لو وألمتو)) : قال القرايف     

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
ليس على إطبلقو؛ ألن الفعل إذا  "إّن القول إذا تأخر وعّم نسخ" قولو:))قال حلولو:      

 ض, فبل نسخ.وال دليل يدّل على تكرر مقتضاه؛ فبل تعار  ,تقّدم يف حقو عليو الصبلة والسبلم
وفيو نظر؛ ألن الفعل إذا  ,وأما يف حق األمة فتقدم أن اؼبتأخر ناسخ؛ ألجل دليل التأسي     

 .(ٕ)((ثبت عدم استمرار مقتضاه يف حقو؛ كان اؼبتأسي بو كذلك

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح. 
ل عن الفعل, وكان القول عاًما لو وفعلو وتأخر القو  إذا حصل التعارض بُت قول النيب      

فما اغبكم يف  ,(ال هبوز رل وألميت مثل ىذا الفعل)مث يقول بعد ذلك:  كأن يفعل فعبلً وألمتو,  
 ذلك؟
وتأخر عن الفعل؛ أسقط ذلك القول  ذكر القرايف أن القول إن كان عاًما لنا ولو      

 .(ٖ)وعن أمتو اؼبتأخر حكم الفعل اؼبتقدم عن النيب 
                                 

 (.ٕٜٕشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 . (ٖٖ٘) التوضيح شرح التنقيح (ٕ)
أنو إذا تقدم الفعل, فالقول من النسخ, حيث ذكر الرازي  اؼبصّنف موافقا للرازي بالسقوط بدالً  ربع( ٖ)

فإن كان عقيبو دل على اؼبعارض لو إن كان عاما فيو وفيهم, إما أن وبصل عقيبو, أو مًتاخيا عنو, 
غبكم الفعل  عن الفعل , فيكون القول ناسخاً  سقوط حكم الفعل عنو وعنهم, وأما إن كان مًتاخياً 

واؼبصّنف وكذا الرازي من شروط النسخ عندىم أن يكون اؼبتأخر مًتاخيا, ويف ىذه  عنو, وعن أمتو.
 بالسقوط وىو أعم من النسخ. انظر: اؼبسألة حصل القول عقيبو بدون تراخ فلم يعرب بالنسخ وإمبا عرب

 (. ٖٕٛٗ/ٙنفائس األصول )
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إذا دل يوجد  ال تعارض يف حقو عليو الصبلة والسبلم بينما يرى حلولو يف ىذه اغبالة أنو     
إذا دل يوجد دليل يدل على وجوب  , أو يف حق األمةدليل يدّل على تكرر مقتضى الفعل

 .التأسي بو

 حجة القرافي
عل, مثّ قّرر بعدىا للف فإنو يكون ناسخاً  ؛رّجح اؼبصّنف أّن الفعل إذا تعقب القول بًتاخ     

للفعل؛ ألن القول أقوى من  فإنو يكون ناسخاً  ؛و بطريق األوذل إذا تأخر القول عن الفعلأنّ 
على أنو حّجة, خببلف الفعل  يدل ع, وال يفتقر إذل دليلحيث أن داللتو بأصل الوضالفعل, 

 ڻ ڻ ڻفبل يدل إال بواسطة القول الدال على كونو دليبًل, كقولو تعاذل: }

 .(ٔ) [ٚ]سورة اغبشر:{ڻ
هما؛ ألنو ا تأخر عن الفعل نسخو بطريق األوذل إذا عمّ وهبذا يظهر أن القول إذ))قال:      

 .(ٕ)((أقوى من الفعل, واألقوى أوذل بالنسخ لؤلضعف من غَت عكس

 حجة حلولو
أن العبلمة حلولو اعترب يف حال التعارض بُت القول  (ٖ)كما ذكرت يف اؼببحث السابق     

وعامل ثبوت الدليل على تأسي األمة بالفعل  والفعل, عامل تكرر مقتضى القولوالفعل 
وبناىا على وجوب التأسي بالفعل, وأغفل أن يدل دليل على  ,دل يعتربىا القرايف , بينمااػباص

 تكرار الفعل.
ا على عامل تكرر مقتضى ولذا كان اختبلف اغبكم يف ىذه اغبالة عند حلولو معتمدً      

 , وعلى وجوب التأسي.لفعلا

                                 
 (.ٖٜٕ) ,(ٕٔٛ) اؼبصدر السابقنظر: ( أ)
 (.ٖٜٕ) اؼبصدر السابق (ٕ)
 ( من ىذه الرسالة.ٕٖٕص )انظر: ( ٖ)
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ففي ىذه اؼبسألة ال ىبتلف حلولو مع القرايف إن دّل الدليل على وجوب تكرر مقتضى      
على وجوب تأسي األمة بو؛ أن القول ناسخ غبكم الفعل يف حقو وحق األمة, قال: و  ,الفعل

 .(ٔ)((فإن تأخر القول فهو ناسخ غبكم التكرار يف حّقو, ولوجوب التأسي يف حقنا))
وإن دل الدليل على تكرر مقتضى الفعل, ودل يدل على وجوب التأسي بو فبل تعارض يف      

 .(ٕ)حق األمة عند حلولو
 وإذا دل يدل الدليل على تكرر مقتضى الفعل:     
وال يف حق  فهذا القيد دل يعتربه القرايف, أما حلولو فإنو يرى عدم التعارض يف حقو      

 .(ٖ)تكرار الفعل, ولعدم وجوب التأسي بو األمة؛ لعدم وجوب
مث البد من دليل يدل على تكرر مقتضى الفعل, وحينئذ تتأتى لو اؼبعارضة ))قال حلولو:      

 فيما ذكر, ويصح القول بالنسخ يف الفعل إذا تقدم.
وكذا البد من دليل يدل على تكرر مقتضى القول إال عند القائل بأن األمر يقتضي      
 .(ٗ)((رالتكرا
ويبكن القول أن مدار اػببلف يف ىذه اؼبسألة ىو اعتبار عامل تكرر مقتضى الفعل,      

 , وسأبُّت كل مسألة فيما يأيت:وعامل وجوب التأسي بو 

 :(5)المسألة األولى: تكرار مقتضى الفعل
 ؟(ٙ)فهل يشًتط غبصول التعارض بُت القول والفعل قيام الدليل على تكرر مقتضى الفعل     

                                 
 (.ٖٖٔانظر: التوضيح شرح التنقيح )(  ٔ)
 (.ٕٖٖ) اؼبصدر السابقانظر:  (ٕ)
  .(ٜٕٖالتوضيح شرح التنقيح )و , (ٔٔ٘/ٔانظر: بيان اؼبختصر ) (ٖ)
 (.ٖٖٗالتوضيح شرح التنقيح ) (ٗ)
 ( من ىذه الرسالة.ٖٕٗبق بيانو ص )س( ٘)
أثر ىذا العامل فيما إذا تقدم الفعل, لتحصل اؼبعارضة بينو وبُت القول.  إنّ إذل نبو أبو شامة اؼبقدسي  (ٙ)

, فبل أثر لو فيما يرجع إذل تصوير أما إذا تأخر الفعل فسواء دّل الدليل على التكرار أو دل يدل
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 اختلف األصوليون يف اعتبار ىذا الشرط, على قولُت:     
 .(ٕ)والسبكي ,(ٔ)عدم اعتبار ىذا الشرط, وإليو ذىب الرازياألول:      

 وجو عدم اشتراطو:
 يدل على اعبواز اؼبستمّر. الفعل الصادر من النيب   نّ أ     
ن مقتضى الفعل دائم حىت يدل غَت اعببلي إمبا يكون للتشريع, وعليو فإ ّن فعلو فإ     

الدليل على خبلفو, وقد قالوا يف الفعل اجملهول الصفة إنو للوجوب, ودل يقل أحد إنو للوجوب 
 .(ٖ)مرة واحدة فقط

, وأبو (ٙ), والفتوحي(٘)وابن اغباجب , (ٗ)اعتبار ىذا الشرط, وقد اشًتطو اآلمديالثاني:      
 .(ٜ)قرايف يف شرحو للمحصول, وقد مال إليو ال(ٛ), والزركشي(ٚ)شامة

                                                                               
وقولو ىذا سديد ))(. قال األشقر: ٖ٘٘احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال )انظر: اؼبعارضة. 
وقد سبق ربريبو, ودل نقدر نسخ التحرمي, لكان الفعل  ةلو فعل الفعل مرة واحد بُّت, ألنو 

 .( ٕٓٓ/ٕ)شرعية وداللتها على األحكام ال أفعال الرسول  .((معصية
 (.ٕٙ٘/ٖصول )احملانظر: ( ٔ)
 (.ٕٙع اعبوامع )صبانظر:  (ٕ)
نظر: حاشية العطار على صبع ا. أنو ال حاجة الشًتاط ىذا الشرطمن العبلمة الشربيٍت  وىذا ما قرره (ٖ)

 (.ٖٔٔ/ٕاعبوامع مع تقرير الشربيٍت )
 (.ٜٔٔ/ٕٔإلحكام لآلمدي )اانظر:  (ٗ)
 (.ٙٔٗ/ٔاغباجب )ر ابن ـبتصانظر:  (٘)
 (.ٕٓٓ/ٕرح الكوكب اؼبنَت )شانظر:  (ٙ)
 (.ٔٔ٘)احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول انظر:  (ٚ)
 (.ٜٗ/ٙلبحر احمليط )اانظر:  (ٛ)
( بعد نقلو كبلم اآلمدي يف مسألة التعارض بُت القول ٖٕ٘٘/ٙقال القرايف يف شرح احملصول ) (ٜ)

م اؼبسألة إذل داللة الدليل على التأسي, وتكرر الفعل, وإذل عدم داللة قسّ ومنها: أنو ))والفعل: 
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 وجو اشتراطو:
لذلك الفعل, فليس ىناك  ـبالفاً  قوالً  أنو إذا دل يقم دليل على تكرار الفعل, وقال      

 .(ٔ)تعارض؛ ألنو ال عموم للفعل يف األزمان

 الراجح
يـل ال إذا دل دلوالذي يًتجح لدي أن فعلو عليو الصبلة والسبلم األصل فيـو ىـو التكـرار, إ     

األصــل فيــو التشــريع, ومقتضــى ذلــك أنــو مســتمر, ال أنــو مــرة  ألن فعلــو علــى عــدم التكــرار؛ 
 عدل عنو.واحدة ويُ 

 قيام دليل خاص على وجوب التأّسي بالفعل:المسألة الثانية: 
 ؛للقول يف حق األمة, فيصح معارضتها أن األفعال البيانية واالمتثالية تعد دليبلً  ؛ليعلم أوالً      
 فيها. ا تقوم مقام القول, فيجب التأسي بو ألهن

يف حق األمة, فبل هبب التأسي بو  , فهي ليست دليبلً واػباصة بو  ,أما األفعال اعببلية      
 فيها.
فهل يشًتط غبصول التعارض بُت القول والفعل قيام , اجملرد ومدار اػببلف يف فعلو      

 الدليل على وجوب التأسي بالفعل اجملرد ؟
يف حق  اختلف األصوليون يف اعتبار ىذا الشرط, فمن قال إن الفعل اجملرد ليس دليبلً      
يف ذلك الفعل بعينو حىت وبصل  , اشًتط قيام دليل يدل على وجوب التأسي بو (ٕ)األمة

 التعارض بُت القول والفعل.

                                                                               
الدليل على التكرر والتأسي, أو التأسي دون التكرر, أو التكرر دون التأسي, وىذا حرف وبتاج لو يف 

 .((اؼبسألة, دل يتعرض اؼبصنف إليو, بل أطلق القول
رشاد الفحول وإ(, ٖٗ/ٙلبحر احمليط )او (, ٕٗ٘) هناية السولو (, ٕٕ٘/ٕإلحكام لآلمدي )اانظر: ( ٔ)

 ( .ٜٜٔ/ٕ)وداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول و (, ٔٔٔ/ٔ)
 .(ٖٕٕص ) نظر : اؼببحث اػبامس من ىذا الفصل( إ)
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 ,أو اإلباحة ,لندبأو ا ,ومن قال إن الفعل اجملرد دليل وحجة يف حق األمة على الوجوب     
 فاختلفوا: 

 ,والشوكاين ,فمنهم من دل يشًتط قيام دليل خاص على وجوب التأسي بو, كالقرايف     
فينبغي أن  ,وحجة يف حق األمة اجملرد يعترب دليبلً  وغَتىم؛ وحجتهم يف ذلك: أن فعلو 
 وبمل كذلك على قصد التأّسي بو. 

أّن الفعل اجملّرد  :؛ وحجتهم يف ذلكوالسبكي ,ديواآلم ,ًتط ذلك كحلولوومنهم من اش     
ويكفي يف ذلك األدلة  ,فإنو ال وبتاج إذل دليل خاص يدل على التأسي ؛إذا دل يعارضو قول

 اؼبثبتة لوجوب التأسي.
فإنو يضعف بتلك اؼبعارضة, فيحتاج إذل دليل خاص يدل على  ؛أما إذا عارضو قول     

فيجب تقدمي القول  ؛قبد دليل خاص يدل على التأسي فإذا دل ,التأّسي ليتم التعارض
 .(ٔ)مطلقاً 

 الراجح
الذي يًتجح رل ىو ما عليو القرايف من عدم اشًتاط دليل خاص يدل على وجوب      

واألحاديث الدالة على  ,على التأسي, ؼبا ورد من اآليات التأسي, بل يكفي فعلو اجملرد دليبلً 
 ذلك.
واعلم أنو ال يشًتط وجود دليل خاص يدل على )): الشوكاين بقولواإلمام ىذا ح وقد رجّ      

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}التأسي, بل يكفي ما ورد يف الكتاب العزيز من قولو سبحانو:

, وكذلك سائر اآليات الدالة على االئتمار بأمره واالنتهاء بنهيو,  [ٕٔ]سورة األحزاب:{ېئ
بل ؾبرد فعلو لذلك  ؛كل فعل من أفعالو  وال يشًتط وجود دليل خاص يدل على التأسي بو يف

إذا دل يكن من  ,الفعل حبيث يطلع عليو غَته من أمتو ينبغي أن وبمل على قصد التأسي بو
   .(ٕ)((كأفعال اعببلة  ؛األفعال اليت ال يتأسى بو فيها

                                 
 (.ٕٖٔ/ٕنظر: حاشية العطار على صبع اعبوامع مع تقرير الشربيٍت )ا (ٔ)
 (.ٙٔٔ/ٔرشاد الفحول )إ( ٕ)
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فإنو يضعف بتلك اؼبعارضة,  ؛القائلُت بأن الفعل اجملرد إذا عارضو قولحجة وهباب عن      
 يحتاج إذل دليل خاص يدل على التأّسي.ف

أنو إذا كانت داللة الفعل تضعف دبعارضة القول, فكذلك داللة القول تضعف دبناقضة ب     
 .(ٔ)الفعل, فيبقيان على ما كان عليو من التناسب يف القوة

ٍت على ذباىل ىذا والذي نعتقده أن الفقو اإلسبلمي بُ ))األشقر: الدكتور ؿبمد قال      
لشرط, فإنو بتتبع كبلم الفقهاء يف استدالالىم باألحاديث, قبد غالبهم ال يبلحظون ىذا ا

  .(ٕ)((الشرط وال يقيمون لو وزناً 
فإن ما ذكره العبلمة حلولو من اعتبار عامل تكرار الفعل, وعامل وجوب  ؛وفبا سبق بيانو     

 األصل يف الفعل التكرار.  التأسي ال يصح, فحينئذ  أقول: إن األصل يف الفعل التأسي, و 
و ولؤلمة وتأخر عن الفعل؛ فإنّ  حو القرايف من أن القول إن كان عاًما لو ولذا فإن ما رجّ 
 واهلل أعلم. .وعن أمتو ىو الصحيح غبكم الفعل اؼبتقدم عن النيب  يكون مسقطاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .ٜٛٔ/ٕ)وداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول  انظر: (ٔ)
 ؼبصدر السابق.( إ)
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م الفعل وتأخر القول االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقدّ : التاسعالمبحث 
 :وفيو ثالثة مطالبوكان خاّصا بو أو بأمتو؛ خّصصو من عموم الفعل, 

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
وإن  ,أسقط حكم الفعل عن الكل ؛وإن تأخر القول وىو عام لو وألمتو)): القرايف قال     

 .(ٔ)((خصصو عن عموم حكم الفعل ,اختص بأحدنبا

  .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
ليس  "أو بو خصصو من عموم الفعل إذ ال تعارض ,وإّن اختّص بنا" قولو:))قال حلولو:      

بو فبل معارضة يف حقو , وال يف حق األمة, فبل  ؛ ألنو إن كان خاصاً  -أيضاً –على ظاىره 
األمة, اؼبتأخر ناسخ.  باألمة فبل معارضة يف حقو, ويف حقّ  زبصيص وال نسخ, وإن كان خاصاً 

 .(ٕ)((وفيو ما تقدم

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 وتأخر القول عن الفعل, وكان القول خاصاً  ,وفعلو إذا حصل التعارض بُت قول النيب      

 فما اغبكم يف ذلك؟ ,ألمتو خاصاً  وأ ,بو
 يبكن تقسيم ذلك إذل قسمُت:

مثل أن يقول: )ال وبل رل مثل ىذا الفعل  .بو  يكون القول خاصا  القسم األول: أن      
  .و فعلويف ىذا الوقت( ويثبت أنّ 

ص ذلك القول اؼبتأخر صّ وتأخر عن الفعل؛ خَ  بو  ذكر القرايف أن القول إن كان خاصاً      
 و.تمّ أل ثابتاً رج عليو الصبلة والسبلم عن حكم الفعل, ويبقى اغبكم , فيخحكم الفعل اؼبتقدم

, أو يف حق األمة؛ وإذا دل يوجد تعارض يف حقو ال تعارض سواء  بينما يرى حلولو أنو     
 فبل زبصيص وال نسخ.

                                 
 (.ٕٜٕشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 (.ٖٖٙالتوضيح شرح التنقيح )( ٕ)
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 حجة القرافي
لعدم توارد الدليلُت على موضع  ؛يف حقها بل تعارضفة ألمّ ادل يكن متناوالً  أّن القول     
 .واحد
وال يوجد نسخ يف ىذه اغبالة؛ لعدم  كم الفعل,من عموم ح فيخرج  يف حقو أما     

 حصول التعارض.
القول بأحدنبا  فإْن اختصّ , ...وهبذا يظهر أن القول إذا تأخر عن الفعل ))قال القرايف:      

أخرجو عن عموم حكم الفعل, وبقي اآلخُر على حكم الفعل؛ لعدم معارضة القول لو يف ذلك 
 .(ٔ)((القسم, والنسخ البّد فيو من التعارض

والذي دعا القرايف للقول بعدم التعارض, واختيار التخصيص بدل النسخ؛ ىو اشًتاط      
 .الًتاخي, وىذه اؼبسألة ىي فيما إذا جاء القول عقيب الفعل, وليس مًتاخياً 

 حبيث يبكن تنفيذ مقتضاه. أن يكون اؼبتأخر مًتاخياً  ؛ومن شروط النسخ عند القرايف     
  يصرّح بذلك يف كتاب التنقيح, إال إنو جبّله يف شرحو للمحصول.وإن كان القرايف دل     
أو  ,فقد قسم الرازي تأخر القول عن الفعل, إذل قسمُت: إما أن وبصل القول مًتاخياً      

 .(ٕ)وبصل عقيبو
فقد اختار القرايف أن القول ناسخ للفعل فقط,  وتناول النيب  ,فإن كان القول مًتاخياً      

 .(ٖ) تعارض يف حق األمةيف حقو, وال
 وإن حصل القول عقيب الفعل, فقد عدل القرايف عن القول بالنسخ إذل التخصيص يف     
 .(ٗ)؛ النعدام شرط الًتاخي, وألنو أقرب للجمع بُت الدليلُت حقو

                                 
 (.ٖٜٕشرح تنقيح الفصول )انظر:  (ٔ)
خول ىو عدم سبكن أحد من األمة تنفيذ مقتضاه, مثل أن يرد الدليل الثاين قبل د :اؼبقصود بتعقبو (ٕ)

وداللتها على األحكام  أفعال الرسول انظر:  الوقت, أو دخل الوقت ودل يتسع لتنفيذ األول.
 (.ٕٔٓ/ٕ)الشرعية 

 (.ٖٖٕٗانظر: نفائس األصول ) (ٖ)
  (.ٖٕٚٗانظر: اؼبصدر السابق ) (ٗ)
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معناه: ))حو القرايف يف شرحو للمحصول بقولو: واؼبقصود بتخصيص الفعل يف حقو, وضّ      
فيو الدليل على التكرار, فبل يلزمو فعلو بعد ذلك, وإن كان الفعل الذي وقع  أن الفعل دلّ 

 .(ٔ)((يستحيل رفعو, بل التخصيص حبسب اؼبستقبل, ىذا ىو اؼبتجو

 حجة حلولو
فلم يتوارد الدليبلن , ثبوت حكم القول والفعل يف حقهمال تعارض يف حق األمة؛ لعدم      

 على ؿبل واحد.
عدم اؼبعارضة يف حال عدم وجود دليل فحلولو يرى ليو الصبلة والسبلم, أما يف حقو ع     

ق لو بالفعل يف اؼباضي؛ ألن القول يف ىذا الوقت ال تعلّ ))؛ (ٕ) يدل على تكرر مقتضى الفعل
إذ اغبكم ىبتّص دبا بعده, وال يف اؼبستقبل؛ إذ ال حكم للفعل يف اؼبستقبل؛ ألن الفرض عدم 

 . (ٖ)((التكرار
ما يف حال وجود الدليل الدال على تكرار الفعل, فإنو وبصل التعارض, فينسخ القول أ     

 .(ٗ)الفعل اؼبتقدم

 الراجح
وىو مذىب  ده القرايفوأيّ  صولاحملذكره الرازي يف الذي  شرط الًتاخي الذي يًتجح رل أن     

عدم اعتبار  من (ٙ)والصحيح ما ذىب إليو صبهور األصوليُتغَت صحيح,  (٘)صبهور اؼبعتزلة
النسخ قبل يف الشرع  و قد وردألنوالتعقب عامل من العوامل اؼبؤثرة يف حال التعارض؛  ,الًتاخي

                                 
 (.ٖٕٛٗ/ٙاألصول ) نفائس (ٔ)
 (.ٕٖٖ(, )ٕٖٛلتوضيح شرح التنقيح )ا (ٕ)
 (.ٜٓ٘/ٔ(, وانظر: بيان اؼبختصر )ٙٓٔي )لئلهب ,رح اؼبختصر( شٖ)
 (.ٖٖٔ(, )ٖٖٓ) التوضيح شرح التنقيحانظر:  (ٗ)
(, ٖٙٚ/ٔوبعض أصحاب أضبد. انظر: اؼبعتمد ) ,وبعض الشافعية ,قد قال بو بعض اغبنفية( و ٘)

 (.ٖٔ٘/ٖشرح الكوكب اؼبنَت ), و (ٕٕٓ/٘البحر احمليط )و , (ٖٖٕٗنفائس األصول )و 
 السابقة. نظر: اؼبراجع( اٙ)
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, فقد نسخ اهلل تعاذل عن إبراىيم أمره بذبح ابنو قبل أن يتمكن من التمكن من االمتثال
 و قبل سبكنصلوات نسخ فرض طبسُت صبلة يف السماء ليلة اإلسراء خبمس , وقد االمتثال

 من الفعل.
 أن الصحيح ىو عدم اعتبار شرط تكرر مقتضى الفعل. (ٔ)وقد ذكرت يف اؼببحث السابق     
 , فإنو يكون نسخاً بو  خاصاً القول كان و  ,فإنو إذا تأخر القول عن الفعل ؛وبناء عليو     

خ التكرار, فإذا خالفو القول فقد حصل التعارض, فينس ؛ ألن األصل يف الفعليف حقو 
 .القول الفعل اؼبتقدم

, أمتو ملحقة بو بو من حيث اللفظ, إالّ أن إن كان خاصاً و  ن قولو فإأما يف حق األمة      
 دّل الدليل على اختصاصو  للفعل يف حقها, إال إن يكون ناسخاً اؼبتأخر من القول بذلك ف

 بالقول, فبل تعارض يف حق األمة. 

 .األمة فقطب خاصا   قول: أن يكون ال القسم لثاني     

ال أنّو وتأخر عن الفعل؛  ,بنا القول إن كان خاصاً  أنّ وحلولو القرايف بُت  ال خبلف     
 , واػببلف واقع يف حّق األمة.معارضة يف حق النيب 

األمة من رج خت, فالفعل اؼبتقدمذلك ص حكم صّ ىبالقول اؼبتأخر أّن  فاإلمام القرايف يرى     
  عليو الصبلة والسبلم. يف حقو ثابتاً بقى اغبكم حكم الفعل, وي عموم
 للفعل. القول يكون ناسخاً أّن حلولو فَتى العبلمة أما      

 حجة القرافي
ل على ؿب قول والفعلتوارد الي فلم ؛ ألن القول دل يتناولو,ال معارضة يف حق النيب      

 واحد.
 .(ٕ)من عموم حكم الفعل زبرج ة فإهناا األمّ أمّ      

                                 
 ( من ىذه الرسالة.ٕٕٗانظر: ص )( ٔ)

 (.ٖٜٕشرح تنقيح الفصول )انظر:  (ٕ)
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بو يف  على التأسي بالدليل الدالّ  هاقتعلّ عدم واؼبقصود بالتخصيص يف حق األمة؛ ىو      
ؽبا من عموم  صاً وكذلك يكون القول اؼبتأخر اػباص باألمة ـبصّ ))ذلك الفعل, قال القرايف: 

الفعل؛ غَت أن ىاىنا ال يشًتط التكرار يف الفعل, بل يكتفى بعدم لزوم مثلو لؤلمة, ويكون 
للدليل الدال على لزوم مثل فعلو عليو السبلم لنا, فيحمل ذلك الدليل على غَت  ـبصصاً القول 

  .(ٔ)((ىذا الفعل

 حجة حلولو
تناول القول لو, ومن شرط حصول اؼبعارضة أن يتوارد لعدم ؛ يف حق النيب ال معارضة      

 .(ٕ)على ؿبل واحدالقول والفعل 
على وجوب التأسي بو, فإن القول ينسخ الفعل؛ ألجل الدليل  إن دلّ أما يف حق األمة,      

 .(ٖ) دليل التأسي
 .(ٗ) إذ ال دليل على وجوب التأسي بووإن دل يدل على التأسي فبل معارضة؛      

 الراجح
يف حقها؛ ألن  و يكون نسخاً األمة, فإنّ ب اً خاصّ القول كان و  ,إذا تأخر القول عن الفعل     

 فعلو, ولعدم صحة اشًتاط الًتاخي. يف األصل وجوب التأسي بو 
 ؛ ألن الصواب أن اللفظ وإن كان خاصاً حقو  للفعل يف يكون القول ناسخاً  وأيضاً      

عليو  خاص على خروجودليل  يدلّ  أنإال من حيث اؼبعٌت,  النيب  إنو يتناولباألمة, ف
 ؛ لعدم تناول القول لو., فبل تعارض حينئذ يف حقو عن العمومالسبلم 

                                 
 (.ٖٕٛٗ/ٙنفائس األصول )( ٔ)
 (.ٕٖٛالتوضيح شرح التنقيح )انظر:  (ٕ)
 (.ٖٖٖ(, )ٖٖٓ) ؼبصدر السابقاانظر:  (ٖ)

 (.ٕٖٖ(, )ٕٖٛ) ؼبصدر السابقاانظر :  (ٗ)
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االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر الفعل  :عاشرالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب ,من غير تراٍخ وكان القول عاّما لو وألمتو؛ خّصصو من عموم القول

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
وألمتو عليو الصبلة  ,وعّم القول لو ,اخوإن تعقب الفعَل القوُل من غَت تر )): القرايف قال     

 .(ٔ)((صو عن عموم القولوالسبلم خصّ 

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
وألمتو  ,فإن كان القول عاما لو ,وإن تعقب القول الفعل من غَت تراخ"قولو: ))قال حلولو:     

لناسخ أن يكون , قال يف الشرح: لتعذر النسخ؛ ألن من شرط ا"خصصو من عموم القول
 عن اؼبنسوخ. مًتاخياً 

هبوز قبل التمكن من الفعل, وقد قال  -على أصلنا–؛ من جهة أن النسخ وىو مشكل     
 .(ٕ)((بو, وىل ىذا إال تناقض؟! ذلك فيما إذا كان القول خاصاً 

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
, وكان وف إذا حصل التعارض بُت قول النيب       علو وتأخر الفعل عن القول من غَت تراخ 

 فما اغبكم يف ذلك؟ ,ألمتولو و  القول عاماً 
مثل أن  ,الظهور بطريق كان عموم القول لو   أنو إذا بُت القرايف وحلولوال خبلف      
 صاً يكون ـبصّ  أن الفعل يف حقو , (ُحرِّم علينا كذا)وبرم على اؼبسلمُت كذا أو : يقول

 قول.لعموم ال
وتأخر الفعل عن  ,وفعلو واػببلف يدور حول ما إذا حصل التعارض بُت قول النيب      

علّي وعليكم   )وبرم :, مثل أن يقولنصّ ال بطريقلنا ولو  القول من غَت تراخ, وكان القول عاماً 
 .(كذا

                                 
 (.ٕٜٕشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 . (ٖٖٙ)يح شرح التنقيح التوض( ٕ)
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عموم ل صاً للقول, بينما يرى القرايف أن فعلو ـبصّ  يكون نسخاً  فحلولو يرى أن الفعل     
 .السبلم غَت مراد بالعمومالصبلة و فيعلم أنو عليو القول, 

 حجة القرافي
بُت الًتاخي وعدمو فيما إذا تأخر الفعل عن القول, ففي حال  -رضبو اهلل–فّرق القرايف      

ص الفعل النيب خصّ  ؛من غَت تراخ   الًتاخي اختار أن الفعل ناسخ للقول, أما إذا جاء متأخراً 
 قولمن عموم ال. 

تعذر النسخ؛ ألن القول بالتخصيص يف ىذه الصورة, ىو  والذي جعل القرايف ىبتار     
  ., فإذا تعذر النسخ دل يبق إال التخصيصعنده النسخيف الًتاخي شرط 

, تعذر يف ىذه الصورة النسخ؛ ألن ر ب الفعُل القوَل من غَت تقوإن تع))قال القرايف:       اخ 
لى ما سيأيت , وإذا تعذر النسخ دل يبق إال التخصيص. فإذا كان من شرط النسخ الًتاخي ع

غَت مراد  لم أنو عمن عموم ذلك القول, في ىو صو خصّ  النص عاّماً لو وألمتو 
 .(ٔ)((بالعموم

 حجة حلولو
 ليس شرطاً إن عامل الًتاخي والتعقب  ليس مؤثرا عند حلولو يف حال التعارض, وكذلك      

 ق بُت الًتاخي وعدمو.ودل يفرّ  ,ك اختار القول بالنسخ يف ىذه الصورةعنده للنسخ؛ فلذل

 الراجح
ب؛ وكذلك الًتاخي ليس عامل الًتاخي والتعق إن الصحيح ما ذكره حلولو من عدم اعتبار     
 .للنسخ شرطاً 
ولؤلمة,   القول عاما لوكان و إذا تأخر الفعل عن القول من غَت تراخ, و وبناء عليو فإنّ      

 .يف حقو  فإنو يكون نسخاً 
 

                                 
 (.ٖٜٕشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
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عشر: االستدراك على المصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول  حاديالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالب ,ح القول على الفعلباألمة ؛ ترجّ  وتأخر الفعل وكان القول خاّصا  

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
ح ة ترجّ باألمّ  القول من غَت تراخ ..., وإن اختصّ  وإن تعقب الفعل)): القرايف قال     
 .(ٔ) ((القول

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
يعٍت ألجل  "ح القول على الفعلوإّن اختّص القول باألمة ترجّ " قولو:))قال حلولو:      

 .(ٕ)((ـبالف ؼبا تقّدم و أيضاً لكنّ  ,التعارض يف حّق األمة

 ., وبيان الراجحاالستدراكة المطلب الثالث: دراس
, وكان تأخر الفعل عن القول من غَت تراخو  ,وفعلو إذا حصل التعارض بُت قول النيب      

 فما اغبكم يف ذلك؟ ,(ٖ)ألمتو القول خاصاً 
 تقدمي القول على الفعل.يرى القرايف      
النيب ضة يف حق معار  , وال(ٗ)للقول يف حق األمة يكون ناسخاً  فعلو  وحلولو يرى أن     
. 

 

 

                                 
 (.ٕٜٕشرح تنقيح الفصول ) (ٔ)
 . (ٖٖٙ)  التوضيح شرح التنقيح (ٕ)
فصام عليو السبلم إذل رمضان. انظر: « , إذا انتصف شعبان فبل يصومن أحدكم: »قولو مثالو: ( ٖ)

 (.ٕٔٗ/ٗ) رفع النقاب
 .(ٖٖٓالتوضيح شرح التنقيح )انظر:  (ٗ)
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 حجة القرافي
, أما للقول يكون ناسخاً  فإن فعلو ذكر القرايف أنو يف حال تأخر الفعل عن القول بًتاخ     

يف حال عدم الًتاخي فقد عدل عن القول بالنسخ إذل ترجيح القول على الفعل؛ ألن من شرط 
 النسخ الًتاخي.

القول خاص باألمة, وفعلو  أنّ  وىي ؛يف ذلك وقد ذكر القرايف يف شرحو للمحصول حجتو     
على  ,م اػباص وىو القولشامل لو ولؤلمة, وقد تعارض القول والفعل يف ىذه اغبالة, فيقدّ 

 العام وىو الفعل.
أن فعلو عليو السبلم دليل الوجوب علينا, وىو يتناولو عليو السبلم بطريق )): قال القرايف     

إذل القول؛ ليتناول القول لنا خاصة, وإذا تعارض اػباص والعام؛  بالنسبة األوذل؛ فيكون عاماً 
 .(ٔ)((قدم اػباص على العام

 حجة حلولو
يف حقو؛ لعدم توارد القول والفعل على  ؛ ولذا فبل معارضةالنيب القول دل يتناول  أنّ      

 ؿبل واحد.
التعارض, ويف ىذه اغبالة الدليل على وجوب التأسي, فقد وقع  أما يف حق األمة, فإذا دلّ      
 .(ٕ)اؼبتأخر ينسخ اؼبتقدم فإنّ 

 .(ٖ)أما إذا دل يدل الدليل على وجوب التأسي, فبل معارضة يف حق األمة     

 
 
 

                                 
 (.ٖٕٚٗ/ٙنفائس األصول ) (ٔ)
 (.ٖٖٖ(, )ٕٖٛنظر: التوضيح شرح التنقيح )( إ)
 (.ٕٖٖ(, )ٖٖٓ)صدر السابق نظر: اؼب( اٖ)
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 الراجح
 ,(ٔ)من عدم اعتبار عامل الًتاخي, وعدم اشًتاطو يف النسخ بناء على ما ذكرناه سابقاً      

الذي يًتجح لدي أنو إذا تأخر الفعل عن القول سواء  فإن؛ (ٕ)وكذلك عدم اعتبار دليل التأسي
؛ ألن القول يتناولو يف حقو  باألمة, فإنو يكون نسخاً  القول خاصاً كان أو بغَته, و  بًتاخ  

, فبل تعارض حينئذ يف خاص عن العمومدليل   يدل على خروجو  أنإال على الصحيح, 
 ؛ لعدم تناول القول لو.حقو
واهلل  للقول؛ ألن اؼبتأخر ناسخ للمتقدم. اً ناسخيكون لك فإن الفعل ويف حق األمة كذ     
 أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( من ىذه الرسالة.ٕٔ٘ص )انظر:  (ٔ)
 ( من ىذه الرسالة.ٕٙٗص )انظر:  (ٕ)
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بين قول النبي  االستدراك على المصّنف اختياره أّن حكم التعارض: عشر ثانيالمبحث ال
 :وفيو ثالثة مطالبهل التاريخ؛ أنّو يرّجح القول, صلى اهلل عليو وسّلم وفعلو؛ إذا جُ 

 .بيان القول المستدرك عليواألول:  طلبالم
الستغنائو بداللتو عن غَته من غَت  ؛وإن دل يتقّدم واحد منهما, رّجح القول)) :القرايف قال     

 .(ٔ)((عكس

 .الشارح ستدراكبيان ا :يالثان طلبالم
معناه: إذا دل يعلم تقدم  "ّجح القولوإن دل يتقّدم واحد منهما, رُ " قولو:))قال حلولو:      

وتقّدم اّن األصح من األقوال الثبلثة فيما كان بالنسبة إلينا: العمل بالقول, وفيما   ,منهماواحد 
 .(ٕ)((كان بالنسبة إليو عليو الصبلة والسبلم: الوقف

 ., وبيان الراجحة االستدراكالمطلب الثالث: دراس
 ؟(ٖ)التاريخ هلجُ و, وتعذر اعبمع بينهما, و وفعل  النيبتعارض قول فيما إذا كم ما اغب     
بينما فّرق حلولو بُت أن يكون التعارض  ,(ٗ)القولب و يعملأن اختار القرايف يف ىذه الصورة     

 ح الوقف, فيًتجّ   النيب يف حق
 

                                 
سالة ر  (,ٚٔ/ٕانظر: جزء من شرح تنقيح الفصول ) .اؼبطبوع اقط من شرح تنقيح الفصول( سٔ)

رفع النقاب وانظر: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي,  :الدكتورماجستَت, جامعة أم القرى, 
(ٗ/ٗٔٗ .) 

 .(ٖٖٚ) التوضيح شرح التنقيح (ٕ)
يف ىذه اغبالة؛ ألن معرفة الًتتيب الزمٍت بُت الدليلُت اؼبتعارضُت شرط للحكم  يبتنع القول بالنسخ (ٖ)

 قدم.فيكون آخرنبا ناسخاً للمتبالنسخ, 
وىو رأي صبهور العلماء, اختاره القرايف, وأبو اغبسُت البصري, والرازي, والشَتازي, وابن حزم, وأبو  (ٗ)

 أفعال الرسول و (, ٖٕٗٗ/ٙنفائس األصول )و (, ٔ٘/ٙ. انظر: البحر احمليط )شامة , وغَتىم
 ( .ٖٕٓ/ٕ)وداللتها على األحكام الشرعية 
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  .(ٕ()ٔ)ح القولوبُت أن يكون يف حق األمة فيًتجّ 

 حجة القرافي
, خببلف  واسطةتاج إذل وال وب ,بنفسوعلى اغبكم  , ألنو يدلّ القول أقوى من الفعل أنّ      

, وما دل على اغبكم بنفسو أوذل فبا الفعل؛ فإنو ال يكون دليبلً إال بالقول الدال على أنو دليل
 .دل عليو بواسطة

فيقدم القول على الفعل لقوتو؛ ألن داللتو بالوضع فبل يفتقر إذل دليل يدل )): القرايف قال     
 [ٚ]سورة اغبشر:{   ڻ ڻ ڻ ڻ }ذل: على أنو حجة خببلف الفعل, لوال قولو تعا

 .(ٖ)((وكبوه تعذر علينا نصب الفعل دليبلً 

واؼبعقول, أما الفعل فبل يبُت إال احملسوس  ,احملسوس القول يدل علىالدليل الثاين: أن      
 .(ٗ), فهو أوذل عند التعارضأعم فائدةالقول . فيكون فقط

 حجة حلولو
 ,ألننا غَت مطالبُت فيو بالعمل, كبتاج إذل االجتهاد فيوال  يف حق النيب  أّن التعارض     

القول  أنوقد ثبت ا مطالبون بالًتجيح بُت أحد الدليلُت, لنعمل بو, ؛ فإنّ أما يف حق األمة
 العمل بو.  اؼبصَت إذلعلى الفعل, فتعُّت راجح 

                                 
صبع اعبوامع و (, ٜٔٗ/ٔالسبكي. انظر: ـبتصر ابن اغباجب )ابن و  ,ختار ىذا القول ابن اغباجب( أ)

(ٕٙ.) 
سب إذل بعض نُ  ,أحدنبا: أنو يقدم الفعل, لوضوحو وعدم االحتمال فيوىناك قوالن آخران: ( و ٕ)

 كالقاضي أيب الطيب.  ؛الشافعية
جح, اختاره الثاين: التوقف عن الًتجيح بينهما إال بدليل؛ ألن العمل بأحدنبا ترجيح من غَت مر 

, والتوضيح شرح التنقيح (ٕ٘/ٙالبحر احمليط )القاضي الباقبلين والغزارل والسمعاين وغَتىم. انظر: 
(ٖٕٜ.) 

 (.ٖٕٗٗ/ٙوانظر: نفائس األصول ), (ٖٜٕشرح تنقيح الفصول )( ٖ)
 ( . ٕٕٓ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٘ٔ٘/ٔبيان اؼبختصر )انظر:  (ٗ)
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لوقف ؛ ا (ٕ) العمل بالقول, ويف اليت قبلها (ٔ)وكان األصح يف ىذه)) قال حلولو:     
الحتياجنا يف ىذه إذل العمل بأحد الدليلُت, والقول أقوى داللة, وأما يف األخرى فبل عمل 

 .(ٖ)((بالنسبة إلينا, فكان األحوط الوقف

 الراجح
هل التاريخ؛ أن حال التعارض بُت القول والفعل إذا جُ وحلولو يف  ,ال خبلف بُت القرايف     

وال وبتاج إذل يف البيان, حق األمة؛ ألنو أقوى  ارض يفإذا كان التعمقدم على الفعل القول 
  خببلف الفعل. كونو دليبلً متفق على  و طلوب, على اؼب واسطة للداللة

ألنو , فاألصح التوقف كما ذىب إليو حلولو؛  يف حق النيب إذا كان التعارض أما      
 القول أو الفعلالعمل بوجوب ب, فاعبزم بينهما, وال ترجيح أحدنبا على اآلخرم وبتمل تقدّ 

مثّ إنو ال حاجة لبلجتهاد والًتجيح بينهما؛ ألننا غَت متعبدون بالعمل  ,(ٗ)م, وىو باطلربكّ 
 حبكمو. 

القول ىو األصل يف البيان والتبليغ,  حيث إنّ وقد اختار ىذا القول األشقر؛ مثّ قال: ))     
القول متفق على داللتو خببلف  , وألنّ وألنو يدل بنفسو على اؼبطلوب, والفعل ال يدل إال بغَته

الفعل, وإمبا اختلف فيو ألنو أضعف داللة من القول. ىذا إن كان التقابل يف حق األمة فَتجح 
 ألجل العمل.

فبل حاجة إذل االجتهاد يف ذلك, إذ ال عمل ينبٌت عليو,   أما إن كان التقابل يف حق النيب 
وتدخل يف اؼبسائل االعتقادية, فيما كان هبوز للنيب فهي مسألة خارجة عن موضوع علم الفقو, 

أو هبب عليو أو يبتنع))(٘). 

                                 
 .ن القول خاصاً هبا: يف حق األمة إذا كاأي (ٔ)
 .إذا كان القول خاصاً بو  يف حق النيب أي:  (ٕ)

 (.ٖٖٓالتوضيح شرح التنقيح ) (ٖ)
 (.ٗٔ٘/ٔنظر: بيان اؼبختصر )ا( ٗ)
  (.ٕٗٓ/ٕ)وداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول  (٘)
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عشر: االستدراك على المصّنف تصويره تعارض الفعلين بتعارض فعل  ثالثالمبحث ال
 وتقرير, وفيو ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
بأن يقّر شخصاً على فعل  فعَل ىو عليو الصبلة  ؛لَ الفع فإن عارض الفعلُ ))قال القرايف:      

 ؛علم لزوم مثلو لو فيوأو يفعل ضده يف وقت آخر ي ,(ٔ)فيعلم خروجو عنو ,هوالسبلم ضدّ 
 .(ٖ)(((ٕ)فيكون نسخاً لؤلول

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
ألن التقرير  ؛(ٗ)رصّور اؼبصّنف تعارض الفعلُت بتعارض فعل وتقري))قال ابن عاشور:      

.  يف الفائدة اؼبنقولة عن اآلمديفعل, وألنو ال يتصور التعارض بُت فعلُت بغَت ذلك كما سيأيت

                                 
 يرى غَته يفعل ضد ذلك علم بالدليل وجوب التأسي بو يف ذلك الفعل, مثو  , فعبلً  إذا فعل  :أي (ٔ)

قره عليو السبلم خارج من عموم التأسي يف ذلك الفعل اؼبتقدم, ويبقى أالفعل,  فيعلم أن ذلك الذي 
, (ٖٜٕرح تنقيح الفصول )شانظر: يف حكم ذلك الفعل.  غَت ىذا الذي أقره عليو السبلم مندرجاً 

 (.ٖٕ٘٘/ٙونفائس األصول )
فعبًل, ويدل الدليل على وجوب التكرار عليو يف مثل ذلك الوقت,  النيب واؼبقصود: ىو أن يفعل  (ٕ)

غبكم الفعل  مث فعل عليو السبلم ضد ذلك الفعل يف مثل ذلك الوقت, فيكون الفعل الثاين ناسخاً 
, فالقيام ضد مث رئي بعد ذلك يشرب قائماً  األول, مثال ذلك: أنو عليو السبلم رئي يشرب جالساً 

 (.ٚٔٗ/ٗقاب )انظر: رفع الن اعبلوس.
 (.ٕٜٕرح تنقيح الفصول )ش (ٖ)
لبيك ال شريك  ,"لبيك اللهم لبيكـلّّب يف اغبج ب من أمثلة التعارض بُت الفعل والتقرير, أّن النيب  (ٗ)

 النيب و يَك ذا اؼبعارج" باغبمد والنعمة لك واؼبلك ال شريك لك",  وزاد الناس "ل إنّ  ,لك لبيك
 (.ٕٕٚ/ٕوداللتها على األحكام الشرعية ) أفعال الرسول  . انظر:يسمع, وأقّرىم ودل يقل شيئاً 
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لكن يتصور التعارض بينهما إذا نقلت لنا بأن ىبتلف النقلة يف فعلو, وقد وقع ذلك يف  :ثانياً 
 .(ٔ)((نقل حديث اػبوف...

 وجو االستدراك
, واستدرك ابن عاشور على الفعلُت بتعارض فعل وتقريربُت تعارض ال صّور اإلمام القرايف    

التعارض بُت , مع أّن ذلك حاصل يف التعارض بُت الفعلُت الصروبُتاؼبصّنف عدم تصويره 
 .يف صبلة اػبوف فعلو 

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
, وال خبلف بينهم (ٕ)تعارض بُت الفعلُتوالقرايف يف حصول ال ,ال خبلف بُت ابن عاشور     

اإلقرار ترك, والًتك فعل؛ ألنو مبلبسة الضد, ))أن اإلقرار يعترب من األفعال, قال القرايف: 

                                 
 ( .٘ٙ) التوضيح شرح التنقيح (ٔ)
 اختلف العلماء يف إمكانية وقوع التعارض بُت الفعلُت على قولُت: (ٕ)

فاؼبشهور أنو ال هبوز التعارض بُت ))قال الزركشي: القول األول: امتناع وقوع التعارض بُت الفعلُت, 
لو؛ عبواز أن يكون الفعل يف ذلك  لبعض, أو ـبصصاً  عال, حبيث يكون البعض منها ناسخاً األف

, ويف مثل ذلك الوقت خببلفو؛ ألن الفعل ال عموم لو, وتأخر أحدنبا ال يكون ىو الوقت واجباً 
وقد  .((الناسخ يف اغبقيقة؛ ألن فعلو األول ال ينتظم صبيع األوقات اؼبستقبلة, وال يدل على التكرار

ذىب ؽبذا القول صبهور األصوليُت , واختاره الباقبلين, وأبو اغبسُت البصري, واعبويٍت, والغزارل, 
 واآلمدي, وغَتىم.

فإذا أمكن  ألن األفعال دالّة على األحكام, كاألقوال, القول الثاين: هبوز وقوع التعارض بينهما,
وابن رشد, ونسبو اؼبازري للجمهور, قال  ,التعارض بُت القولُت, فكذلك الفعلُت, وىو رأي الباجي

ولعّلو يعٍت صبهور الفقهاء, ال صبهور األصوليُت. فإن ىذا اؼبسلك أغلب على كبلم ))األشقر: 
 .((الفقهاء

اإلحكام و (, ٕٖٚ/ ٔالربىان للجويٍت )و (, ٕٖٓإحكام الفصول )و (, ٜٖ٘/ٔانظر: اؼبعتمد )
البحر احمليط و (, ٖٙٙإيضاح احملصول )و  (,ٙٔٗ/ٔـبتصر ابن اغباجب )و (, ٜٓٔ/ٔلآلمدي )

إرشاد الفحول و ( , ٜٛٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت )و (, ٖٖٚ) التوضيح شرح التنقيحو (, ٖٗ/ٙ)
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دل القرايف , وخبلفهم يدور حول تصوير التعارض بُت الفعلُت, ف(ٔ)((فلذلك جعل اإلقرار فعبلً 
 بُت فعل وإقرار.  يصّور التعارض ىنا بُت فعلُت صروبُت, إمبا صورىا

وأما ابن عاشور فإنو يذىب إذل إمكانية حصول التعارض بُت الفعلُت الصروبُت, ومّثل      
يف صبلة اػبوف, وال يبانع من حصول التعارض بُت الفعل  ذلك بالتعارض بُت فعلو 

 الصريح واإلقرار.

من التعارض بُت  يعترب رفة ىل التعدد يف صور صبلة اػبوفولبيان ذلك, كبتاج ؼبع     
 األفعال؟

أن ذلك من التعارض بُت األفعال, وذلك الختبلف  -رضبو اهلل–يذىب ابن عاشور      
 النقلة يف صبلتو.

وقد أشار إليها يف شرحو للمحصول, أما القرايف فلم يذكر ىذه الصورة يف كتابو التنقيح,      
يف نازلة على وجهُت  أفعال رسول اهلل إذا اختلفت  :(ٕ) قال ابن العريب يف احملصول)): قولوب

 ,-كاألقوال إذا تأخر بعضها   -, فثبلثة أقوال: التخيَت, وتقدمي اؼبتأخرـبتلفُت فصاعداً 
وحصول التعارض, وطلب الًتجيح من خارج؛ كما اتفق يف صبلة اػبوف صليت على أربع 

 وعشرين جهة, يصح منها ستة عشر جهة أجهر فيها.
 .(ٖ)لشافعي: يرجح ما ىو األخَت منها, إذا علموا ,وقال مالك     
 .(ٔ)((والصحيح أهنا دل زبتلف, وإمبا كان ذلك بسبب اختبلف األحوال :(ٗ)قال     

                                                                               
أفعال الرسول و (, ٙٚٗاحملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول )و (, ٔٔٔ/ٔللشوكاين )

 ( ٕوداللتها على األحكام الشرعية/ٖٔٚ.) 
 (.ٖٕ٘٘/ٙول )نفائس األص (ٔ)
 (.ٔٔٔحملصول البن العريب )اانظر: ( ٕ)
ويف الباب أحاديث صحيحة متعارضة تدل على صبيع ما ذكرناه ))(: ٔٗٗ/ٕال القرايف يف الذخَتة )( قٖ)

 .((وإمبا النظر يف الًتجيح
 بن العريب.ا: أي( ٗ)
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 الراجح
والذي يظهر رل أن صبلة اػبوف راجعة لؤلفعال البيانية, فتحل ؿبل القول, فتعدد      

 ال, بل تعود يف الواقع إذل األقوال.الصفات يف صبلة اػبوف ال يعترب من التعارض بُت األفع
ولكن التعارض  ,فقد تتعارض يف الصورة ,أما إذا وقعت بيانات لؤلقوال))قال الشوكاين:      

صّلوا  »: األقوال, ال إذل بياهنا من األفعال, وذلك كقولو يف اغبقيقة راجع إذل اؼببينات من 
؛ ألن ىذا الفعل دبثابة كآخر القولُت ,آخر الفعلُت ينسخ األول فإنّ  «كما رأيتموين أصلي

 .(ٕ)((القول
ويبقى الصواب مع اإلمام  -رضبو اهلل–ولذا فبل يصّح االستدراك الذي ذكره ابن عاشور      

 القرايف يف تصويره التعارض بُت األفعال بُت فعل وتقرير وقد ُعلم أّن اإلقرار فعل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 (.ٖٕٚ٘/ٙنفائس األصول ) (ٔ)
 (. ٖٖٛالتوضيح شرح التنقيح ), و (٘ٗ/ٙيط )(, وانظر: البحر احملٕٔٔ/ٔرشاد الفحول )إ( ٕ)
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مصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة تعّبد عشر: االستدراك على ال رابعالمبحث ال
 النبي صلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو قبل النبّوة, وفيو ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
دل يكن متعبداً بشرع من  و عليو الصبلة والسبلموأصحابو أنّ  ,مذىب مالك)): القرايف قال     

 .(ٔ)((كان متعبداً   :قيلقبلو قبل نبوتو, و 

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
؛ ففيو إًذا ثبلثة بوة قولُت, وفيو قول ثالث بالوقففذكر فيما قبل الن))قال الشوشاوي:      
 .(ٕ)((أقوال
اغبرمُت, والغزارل,  مبالوقف يف النفي واإلثبات, واختاره إما :وقيل))قال حلولو:      

 .(ٖ)((ىمواألبياري, وغَت 

 وجو االستدراك
, بالتعبد وعدمو :قولُت ؛بشرع من قبلو قبل نبوتو النيب تعبد ذكر القرايف يف مسألة      

 وىو القول بالوقف. ؛والشوشاوي بزيادة قول ثالث ,واستدرك حلولو

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 لنبوة؟بشرع قبل ا (ٗ)داً متعبّ  ىل كان النيب      
 :(٘)يف ذلك على ثبلثة أقوال اختلف العلماء     

                                 
 (.ٜٕ٘شرح تنقيح الفصول )( ٔ)
 ( .ٕٔٗ/ٗ) رفع النقاب( ٕ)
 (.ٖٙٗ( التوضيح يف شرح التنقيح )ٖ)
  ضبط القرايف )متعبِّد(, بكسر الباء فيما قبل النبوة, و)متعبَّد(, بفتح الباء فيما بعد النبوة. (ٗ)

 (. ٕٖٗ/ٖأي: مكّلفاً هبا, انظر: تشنيف اؼبسامع ) ومن األصوليُت من ضبطها بالفتح ؛
(, والتمهيد ٖ٘ٚ/ ٖ(, والعدة )٘ٙٔ(, واؼبستصفى )ٜٓٔ/ٔ(, والربىان )ٖٖٙ/ٕانظر: اؼبعتمد ) (٘)
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  ,(ٔ)بشرع من قبلو قبل نبوتو داً  يكن متعبّ دلو أنّ  القول األول:     

                                                                               
(, ونفائس ٛٚٔٔ(, وـبتصر ابن اغباجب )ٖٚٔ/ٗ(, واإلحكام اآلمدي )ٖٔٗ/ٕأليب اػبطاب )

وتشنيف اؼبسامع (, ٜٖ/ٛالبحر احمليط )(, و ٕٙٙ/ٖ(, وبيان اؼبختصر )ٜٖٕ٘/ٙاألصول )
وغاية الوصول (, ٖٗٗ)التوضيح يف شرح التنقيح (, و ٜٔٗ/ٗورفع النقاب )(, ٕٖٗ/ٖ)
 (. ٛٚٔ/ٕوإرشاد الفحول ) ,(ٛٓٗ/ٗوشرح الكوكب اؼبنَت ) (,ٙٗٔ/ٔ)

 حجتهم: (ٔ)
 و.لو كان متعّبداً بشريعة من قبلو, الفتخر أىل تلك الشريعة بذلك بعد بعثت أنو  -ٔ

بعدم التسليم بذلك, قال: )) إمبا يلزم أن لو كان ( ٖٕٗٙ/ٙ)وقد أجاب القرايف يف شرح احملصول      
 .يراجعهم, حىت يشعروا بذلك, أما ال فبل((

نظر: ا .أن تلك الشرائع اؼبتقدمة قد ُحرّفت وغَتت ودل يبق منها ما يتمسك بو أىلها فضبًل عن غَتىم -ٕ
 (.ٖٕٗ/ٗع النقاب )(, روفٜٕٙشرح تنقيح الفصول )

أنو لو كان متعبًدا بشريعة للزمتو ـبالطة أىل تلك الشريعة, ومراجعة وسؤال علمائها؛ ودل يقع ذلك,  -ٖ
 ولو وقع الشتهر ونقل إلينا.

أجاب القرايف بعدم التسليم: ))الحتمال أن يكون التعبد وقع بفروع خاصة, انضبطت يف أول مرة,      
التعبد أعم من كونو ربمل الشريعة, فبل تصدق اؼببلزمة أنو لو كان  فاستغٌت عن اؼبراجعة, ومطلق

 (.ٖٕٗٙ/ٙفائس األصول )ن .متعبداً لراجع((
أنو عليو الصبلة والسبلم كان يتعبد يف غار حراء, ويقًتح أشياء يعتقد مناسبتها, وىبشى أال تكون  -ٗ

 اتو.مناسبة, فلو كان متعبداً بشرع ؼبا احتاج إذل أن يقًتح أشياء من ذ
لنقل ذلك إلينا, ولتداولتو األلسنة, ولذكره عليو الصبلة والسبلم, إذ ال يظن بو نو لو كان على شريعة أ -٘

 الكتمان.
 .: بأنو لو دل يكن على دين أصبًل لنقل, فإن ذلك أبعد عن اؼبعتادوأجيب     
يهتموا بتصرفاتو وأحوالو كما   وأيضاً: ال يلزم أن لو كان على دين لنقل إلينا؛ ألن الناس قبل بعثتو دل     

كان بعد البعثة, فهم غَت مطالبُت دبا كان عليو قبل البعثة, وقد انشغل الصحابة بنقل ما عليو بعد 
 التشريع دبا ىم مكلفُت بو.

  (.ٜٕٙشرح تنقيح الفصول ) انظر:     
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ونسبو سب القرايف ىذا القول إذل اإلمام مالك وأصحابو, ونَ  ,(ٔ)اؼبتكلمُت مذىب صبهوروىو 
, وحكاه أَبو اػبطاب يف التمهيد عن تزلةوحكاه عن إصباع اؼبع, (ٕ)للباقبلين الغزارل يف اؼبنخول

      .(ٖ)اغبنفية
والصحيح  ,(٘)وىو اؼبختار عند اغبنفية ,(ٗ)داً بشرع قبل النبوةو كان متعبّ أنّ  القول الثاني:     

 .(ٛ)والبيضاوي ,(ٚ), واختاره ابن اغباجب(ٙ)من مذىب اغبنابلة

                                 
 (.ٕٕٗ/ٕ, قواطع األدلة )(ٖٖٙ/ٕانظر: اؼبعتمد ) (ٔ)
 (.ٜٖٔنظر: اؼبنخول )( إ)
 .(ٖٔٗ/ٕانظر: التمهيد أليب اػبطاب ) (ٖ)
 حجتهم: (ٗ)
كان يفعل أفعاال؛ كأكلو اللحم, وطوافو بالبيت, واتقائو الفواحش, وغَت   عليو الصبلة والسبلمأنّو  -ٔ

انظر: شرح تنقيح الفصول  .ذلك, والبد يف ىذه األفعال من مستند, وال مستند إال الشرائع اؼبتقدمة
(ٕٜٙ.) 

 .فيها بقة كانت عامة لؤلشخاص واألزمان, فوجب دخولو أن الشرائع السا -ٕ
 أجيب عن أدلتهم:

أن مستنده يف مباشرة تلك األفعال ىي الرباءة األصلية, وليست الشرائع جواب اغبجة األوذل:      
 (.ٖٕٗٙ/ٙ(, ونفائس األصول )ٜٕٚانظر: شرح تنقيح الفصول )السابقة, وذلك كاف. 

فبل حجة فيو؛ فإن العرب مازالوا يطوفون بو, ويعظمونو, ودل يكن مستندىم  وأما الطواف بالبيت,       
 يف ذلك بشريعة, وإمبا كان تقليداً آلبائهم. 

 وأما توقي الفواحش, وصلة الرحم, فذلك فبا جبلت عليو الطبائع, النفوس البشرية الشريفة.     
أن كل نيب ال يتناول شريعتو, إال قومو وذراريهم,  قال القرايف: ))والقاعدة اؼبقررةجواب اغبجة الثانية:      

  (.ٖٕٔٙ/ٙفائس األصول )ن .دون غَتىم((
 (.ٔٚٔ/ٕانظر: كشف األسرار للنسفي ) (٘)
  .(ٛٓٗ/ٗ(, وشرح الكوكب اؼبنَت )ٖ٘ٚ/ ٖانظر: العدة ) (ٙ)
 .(ٛٚٔٔانظر: ـبتصر ابن اغباجب ) (ٚ)
 (.ٕ٘ٚ/ٕانظر: اإلهباج ) (ٛ)
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, وقيل: , وقيل: نوحعلى شريعة آدمفقيل: , داً وقد اختلفوا على أي شريعة كان متعبّ      
وقيل: على ما ثبت  ,, وقيل: عيسى عليو وعلى صبيع األنبياء السبلم, وقيل: موسى(ٔ)إبراىيم

 .سرَ دَ سخ وانْ بشريعة كل من كان قبلو إال ما نُ  داً وقيل: كان متعبّ أنو شرع من غَت تعيُت نيب, 

 ,(٘)ورجحو الغزارل يف اؼبنخول ,(ٗ)وىو اختيار اعبويٍت ,(ٖ)(ٕ)التوقف القول الثالث:     
  .(ٛ)وغَتىم ,(ٚ)اه أبو اػبطابوقوّ ,(ٙ)اؽبرّاسي كياوالسبكي, وإل

 

                                 
وأقرب ىذه األقوال, قول من قال: إنو كان متعبداً (: ))ٜٚٔ/ٕيف إرشاد الفحول ) قال الشوكاين (ٔ)

كثَت البحث عنها, عامبلً دبا بلغ إليو منها, كما يعرف   بشريعة إبراىيم عليو السبلم, فقد كان 
لك بعد البعثة, باتباع تلك اؼبلة, فإن ذ ذلك من كتب السَتة, وكما تفيده اآليات القرآنية من أمره 

 يشعر دبزيد خصوصية ؽبا, فلو قدرنا أنو كان على شريعة قبل البعثة دل يكن إال عليها((.
 ي: يتوقفون يف وقوعو ظبعاً, وإن كانوا هبيزونو عقبًل.( إٔ)
 وحجتهم: (ٖ)
 أنو دل يثبت يف ذلك نص, وال إصباع, وليس فيو داللة عقل, فيتوقف فيو. -ٔ
 اطع فيها. أن األقوال متعارضة, وليس ىناك دليل ق -ٕ
 (.ٜٓٔ/ٔانظر: الربىان ) (ٗ)
 (.ٜٖٔنظر: اؼبنخول ) (ا٘)
ىو علي بن ؿبمد بن علي الطربستاين, الشافعي, عماد الدين, اؼبعروف بإلكيا اؽبراسي, شيخ  (ٙ)

الشافعية ببغداد, تفقو على إمام اغبرمُت اعبويٍت, وىو أحد فحول العلماء فقهاً وأصواًل وجداًل, تويف 
, من مؤلفاتو: كتاب شفاء اؼبسًتشدين يف مباحث اجملتهدين, ونقض مفردات اإلمام ه(ٗٓ٘سنة )
 أضبد. 

(, وشذرات الذىب ٖٕٔ/ٚ(, وطبقات الشافعية الكربى )ٕٙٛ/ٖانظر ترصبتو يف: وفيات األعيان )
(ٙ/ٔٗ.) 

 (.ٖٔٗ/ٕانظر: التمهيد أليب اػبطاب ) (ٚ)
 (.ٔٗ/ٛلبحر احمليط )انظر: ( اٛ)
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 الراجح
دل  القرايففيها ثبلثة أقوال كما ذكر الشوشاوي وحلولو, و  قبل النبوة د النيب مسألة تعبّ      

بشريعة من قبلو, ودل يذكر  دعبّ إال قولُت, واختار عدم الت ىذه اؼبسألة ينقل يف تنقيح الفصول يف
ومنهم: )), قال: للرازي يف نفائس األصول وقد ذكر ىذا القول متابعاً قول القائلُت بالتوقف, 

 .(ٔ)((من يتوقف يف الوقوع كالغزارل, والقاضي عبد اعببار, وغَتنبا
 ح رليًتجّ  يبل ىو الذ ة واعتبار,؛ فهو قول لو حجّ ىنا وكان األوذل بو أن يورد ىذا القول     

قبل البعثة, وصبلة ما  يف ىذه اؼبسألة؛ لتعارض األقوال, ولعدم الدليل القاطع بواقع النيب 
أو اثبات ذلك, وقد نقل  ,دهبنفي تعبّ  غالباً  أو ظناً  ,يقينياً  استدل بو الطرفان ال تفيد علماً 

اللة قاطعة, والعقل كل ىذه أقوال متعارضة, وليس فيها د))قولو:  (ٕ)الزركشي عن ابن القشَتي
 واهلل أعلم. .(ٖ)((والعقل هبوز ذلك, لكن أين السمع فيو

 
 
 
 
 

                                 
 (.ٖٕٔٙ/ٙصول )فائس األ( نٔ)
ىو عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن ىوازن, أبو نصر, ابن أيب القاسم عبد الكرمي القشَتي, كان إماما  (ٕ)

 ه( ٗٔ٘ازي يف بغداد, تويف سنة )بارعا, وعاؼبا حبرا, الزم إمام اغبرمُت, كما لزم أبا إسحاق الشَت 
 بنيسابور, من مؤلفاتو: التيسَت يف التفسَت.

(, البداية ٘ٗ/ٗ(, شذرات الذىب )ٜ٘ٔ/ٚو يف: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )انظر ترصبت
 (.ٚٛٔ/ٕٔوالنهاية )

 (.ٔٗ/ٛلبحر احمليط )( اٖ)
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عشر: االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األقوال في مسألة تعّبد  خامسالمبحث ال
 النبي صلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو بعد النبّوة, وفيو ثالثة مطالب:

 .بيان القول المستدرك عليوالمطلب األول: 
, وصبهور أصحابو ,وأما بعد نبوتو عليو الصبلة والسبلم, فمذىب مالك)): القرايف قال     

د بشرع من قبلو, وكذلك أنو متعبَّ  -رضبة اهلل عليهم-وأصحاب أيب حنيفة  ,وأصحاب الشافعي
 .(ٔ)((ومنع من ذلك القاضي أبو بكر ,أمتو, إالّ ما خصصو الدليل

 لشارح.المطلب الثاني: بيان استدراك ا
, وفيها قول اؼبؤلف فيها قولُت: قول بالتعبد, وقول بعدم التعبد ذكر))قال الشوشاوي:      

 .(ٕ)((فهي ثبلثة أقوال كاألقوال الثبلثة اؼبتقدمة فيما قبل النبوة ثالث بالوقف.

 وجو االستدراك
وعدمو,  ,عبدبالت :قولُت نبوتو بعدبشرع من قبلو  النيب تعبد ذكر القرايف يف مسألة      

 القول بالوقف. :واستدرك الشوشاوي بزيادة قول ثالث وىو

 المطلب الثالث: دراسة االستدراك, وبيان الراجح.
 ؟(ٖ)بشرع بعد النبوة داً متعبّ  ىل كان النيب      
, وأما الفروع فقد اختلفت فيها (ٗ)على أصول األحكام اتفقت شرائع األنبياء صبيعاً      

 الشرائع.

                                 
 (.ٜٕٚشرح تنقيح الفصول )( ٔ)
 (.ٕٛٗ/ٗرفع النقاب ) (ٕ)
األصول نفائس  ((.ىذه اؼبسألة ىي اليت يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لنا))قال القرايف:  (ٖ)

(ٙ/ٕٖٚٓ.) 
 وىي أصول اإليبان والعقيدة, وأصول العبادات واألخبلق.( ٗ)
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 :(ٔ)ثبلثة أقسام وغَته شرائع من قبلنا إذل ,قد قّسم القرايفو      
 . ف بو باتفاقفهذا القسم ال نكلّ ما ال يعلم إالّ بقوؽبم,  القسم األول:     
 ٹ ٹ ٿ ٱ ٻ ما علم بشرعنا وأمرنا بو, كقولو تعاذل: }  القسم الثاني:     

أنو شرع فهذا أيضاً ال خبلف  [,ٖٛٔ]سورة البقرة:{  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 لنا.

 ڤ ڤ ڤ} ما علم بشرعنا أنو مشروع ؽبم, ودل نؤمر بو, كقولو تعاذل: القسم الثالث:     

أم  ل ىذه اآلية على مشروعية اعبعالةفهل تد ,[ٕٚ]سورة يوسف:{ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ال؟.

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ وموسى عليهما السبلم: } ,وكقولو تعاذل حكاية عن شعيب

فهل يستدل  ,[ٕٚلقصص:]ا{ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 هبذه اآلية على جواز اإلجارة ؟

 :(ٖ), وقد اختلفوا فيو على ثبلثة أقوال(ٕ)فهذا القسم ىو ؿبل اػببلف بُت العلماء     
 
 

                                 
 (.ٕٛٗ/ٗ(, ورفع النقاب )ٜٕٛنظر: شرح تنقيح الفصول )( أ)
وموضع ))عن القاضي عبد الوىاب يف )اؼبلخص( قولو:  (ٖٕٙٚ/ٙ)نقل القرايف يف نفائس األصول  (ٕ)

, وأطلق يف القرآن أنو شرع لبعض األمم اؼبتقدمة شيئاً  اػببلف يف اؼبسألة أن اهلل تعاذل إذا اخرب
األخبار, ودل يذكر أنو شرعو لنا, وال أنو دل يشرعو لنا, وال أنو نسخو, ىل هبب علينا العمل بو أم 

 .((ال؟
(, واؼبنخول ٘ٙٔ(, واؼبستصفى )ٜٓٔ/ٔالربىان )و (, ٖ٘ٚ/ ٖ(, والعدة )ٖٖٛ/ٕاؼبعتمد )انظر:  (ٖ)

بيان اؼبختصر و (, ٓٗٔ/ٗ(, وإحكام اآلمدي )ٖٔٗ/ٕأليب اػبطاب )(, والتمهيد ٖٛٔ)
تشنيف و (, ٕٗ/ٛالبحر احمليط )و  (,ٖٕ٘ٙ/ٙنفائس األصول ), و (ٖٜٔاؼبسودة  )و , (ٜٕٙ/ٖ)

 (.ٜٚٔ/ٕرشاد الفحول )وإ(, ٕٛٗ/ٗرفع النقاب )و  (,ٖٗٗ/ٖاؼبسامع )



  ـــ صبعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقرايف

ٕٖٚ 

 

  ؛إال ما خصو الدليلتو وكذلك أمّ , د بشرع من قبلنامتعبّ  أن النيب القول األول:       
وأصحاب  ,وصبهور أصحابو ,نسبو إذل اإلمام مالكالقرايف و اختاره  ,(ٔ)كاعبمع بُت األختُت

أصح الروايتُت  , وىو أيضاً  (ٕ), ونسبو إمام اغبرمُت إذل الشافعيوأصحاب أيب حنيفة ,الشافعي
 .(ٗ)واختاره ابن اغباجب ,(ٖ)عن اإلمام أضبد

                                 
 حجتهم:( ٔ)

ن اؽبدى: اسم جنس اضيف, أ [ٜٓ:نعام]األ{ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ }قولو تعاذل:      
نفائس األصول (, ٜٕٛشرح تنقيح الفصول ) انظر: فيعم صبيع أنواع اؽبدى األصول والفروع .

(ٙ/ٕٖٚٚ.) 
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }وثانيها: قولو تعاذل: ))     

 و" ما " عامة يف صبلة ما وصى بو نوحاً  [ٖٔ:شورى]ال{  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 وموسى وعيسى. ,ىيمووصى بو إبرا

اؼبصدر . ((تقديره: اتبعوا ملة أبيكم إبراىيم  ,[ٛٚ:ج]اغب{ڭ ڭ ڭ }وثالثها: قولو تعاذل:      
 (.ٜٜٕالسابق )

 وأجيب عن االستدالل هبذه اآليات كلها:     
قال القرايف: ))ويرد على الكل أن اؼبقصود قواعد العقائد ال جزئيات الفروع؛ ألهنا ىي اليت وقع 

شًتاك فيها بُت األنبياء كلهم, وكذلك القواعد الكلية من الفروع, أما جزئيات اؼبسائل فبل اشًتاك اال
  . اؼبصدر السابق.فيها, بل ىي ـبتلفة يف الشرائع((

 (.ٜٓٔ/ٔانظر: الربىان ) (ٕ)
 .(ٖٜٔ(, واؼبسودة )ٖٔٗ/ٕانظر: التمهيد أليب اػبطاب ) (ٖ)
 (.ٜٕٙ/ٖانظر: بيان اؼبختصر ) (ٗ)
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 ,(ٕ)الشافعيةبعض مذىب وىو  ,(ٔ)أنو دل يكن متعبداً بشرع بعد النبوة: القول الثاني     
 نسبو إذلو  واختاره الفخر الرازي, (ٗ)وىو مذىب ابن حزم ,(ٖ)الرواية الثانية عن اإلمام أضبدو 

 .(ٙ)اآلمدياختاره و  ,(٘) أكثر اؼبتكلمُت وصبهور اؼبعتزلة

      

                                 
 حجتهم:( ٔ)

متعبدا بشرع من قبلو لوجب عليو مراجعة تلك الكتب, وال   قال القرايف: ))أحدىا: أنو لو كان     
 يتوقف إذل نزول الوحي, لكنو دل يفعل ذلك لوجهُت,

طالع ورقة من التوراة فغضب, وقال:  -رضي اهلل عنو-أحدنبا: أنو لو فعلو الشتهر. والثاين: أن عمر  
 « .ياً ما وسعو إال اتباعيلو كان موسى ح»

لو كان متعبدا بشرع من قبلو لوجب على علماء األمصار, واألعصار أن يفعلوا ذلك  وثانيها: أنو      
 ويراجعوا شرع من قبلهم, ليعلموا ما فيو, وليس كذلك.

اب وثالثها: أنو عليو الصبلة والسبلم صوب معاذاً يف حكمو باجتهاد نفسو إذا عدم اغبكم يف الكت
 والسنة, وذلك يقتضي أنو ال يلزمو اتباع الشرائع اؼبتقدمة((.

 أجيب عن أدلتهم:
قال القرايف: )) واعبواب عن األّول: أنو قد تقدم أن شرع من قبلنا, إمّبا يلزمنا إذا علمناه من قبل نبينا      

ذلك, وىو اعبواب عن عليو الصبلة والسبلم بوحي, أما من قبلهم فبل يلزم مراجعتهم لعدم الفائدة يف 
 الثاين. 

(, ٜٜٕشرح تنقيح الفصول )وعن الثالث: أن من صبلة الكتب داللتو على اتباع الشرائع اؼبتقدمة((.      
  (.ٖٕٗٙ/ٙوانظر: نفائس األصول )

 (.ٕٛ٘انظر: التبصرة )(  ٕ)
 (.ٙٔٗ/ٕ(, والتمهيد أليب اػبطاب )ٕٜٖ/ٕانظر: العدة أليب يعلى ) (ٖ)
 (.ٖ٘ٔ/ٕإلحكام البن حزم )نظر: ا( اٗ)
 (.ٕ٘ٙ/ٖاحملصول للرازي )انظر: ( ٘)
 (.ٓٗٔ/ٗانظر: اإلحكام لآلمدي ) (ٙ)
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حكاه )), قال الشوكاين: من األصوليُت ألحد احةصر : التوقف, ودل أجد نسبتو القول الثالث
 . (ٕ)(((ٔ)رىانوابن بَ  ,ابن القشَتي

 .(ٖ)((وىو بعيد ؛ومن األصوليُت من قال بالوقف)): ه بقولووأعرض اآلمدي عن اعتبار      

 الراجح
قوالن كما ذكر القرايف, والقول  ؛والذي يظهر رل أّن خبلصة األقوال يف ىذه اؼبسألة      

ة, والشك يف للقول بالتوقف يف مسألة التعبد قبل النبو  ال يصح, وقد ذكر مقاببلً  ؛بالتوقف
فإنو يًتتب  ؛ عليها عمل, وأما بعد النبوةٍتال ينب ؛التفريق بينهما, فإن مسألة التعبد قبل النبوة

دل ينسب ألحد من األصوليُت بعينو فبا  عليها كثَت من األحكام الشرعية, مثّ إّن ىذا القول
.مواهلل أعل يدل على غرابتو وبعده.

                                 
, فإن الزركشي ين يف نقلو عن كتاب البحر احمليط تصح النسبة ىنا البن برىان, وقد أخطأ الشوكا( الٔ)

زيد أن ما حكاه اهلل يف  عن أيب  البن برىان نقبلً  حكى ىذا القول عن ابن القشَتي, مث ذكر تفصيبلً 
وحكى ابن برىان يف  ,حكاه ابن القشَتي))(: ٘ٗ/ٛلبحر احمليط )ايف  كتابو فهو شرع لنا, قال

 ٱ : }األوسط " عن أيب زيد, أن ما أخرب اهلل عن األنباء اؼبتقدمُت, كقسمة اؼبهايأة يف قولو تعاذل

 ,[ٕٚ { ]يوسف: ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ : }وقولو ,[ٕٛ{ ]القمر: ٻ ٻ ٻ ٻ
قال: فهذا يكون شرعنا, ألنو مصون عن  ,[٘ٗ{ ]اؼبائدة: ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے }وقولو: 

 (.ٖٖٛ/ٔالوصول إذل األصول ابن برىان ). وانظر: ((التحريف
 (.ٔٛٔ/ٕرشاد الفحول )إ( ٕ)
التحبَت شرح التحرير و (, ٕ٘ٙ/ٕوانظر: التلخيص يف أصول الفقو ) .(ٛٗٔ/ٗإلحكام لآلمدي )( اٖ)

(ٛ/ٖٚٛٓ.) 
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 األصولية الواردة في "باب النسخ". ستدراكات ال: الخامسالفصل ا
 ثالثة وعشرون مبحثاً. وفيو

 االستدراك على المصّنف اختياره  تعريف الناسخ وليس النسخ.األول:  المبحث

) مع تراخيو عنو ( في الثاني: االستدراك على المصّنف في ذكره عبارة  المبحث
 .النسخ تعريف

نسخ القرآن االستدراك على المصّنف إيراده الخالف في مسألة  الثالث: المبحث
 .بالقرآن

التمثيل بـ )نسخ  على وفي جواباالستدراك على المصّنف : الرابع المبحث
 .على نسخ الفعل قبل وقوعو صلوات(الخمسين صالة ليلة اإلسراء بخمس 

 االستدراك على المصّنف اختياره جواز النسخ ال إلى بدل. :الخامس المبحث

 ٻ } :على االستدالل بآية وجواباالستدراك على المصّنف في : السادس المبحث

على النسخ إلى  [106:البقرة سورة] { ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .بدل

رضي اهلل – بقول عائشة على المصّنف استداللواالستدراك : السابع المبحث
 .معاً  الحكمو )كان فيما أنزل اهلل( على نسخ التالوة  :-عنها

نسخ الخبر المتضمن في مسألة  االستدراك على المصّنف: الثامن المبحث
 .لحكم
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بـ )تحويل  لستدالالتاسع: االستدراك على المصّنف في جوابو على اال المبحث
 .القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ( على جواز نسخ الكتاب باآلحاد

 ) كل بيان لمجمل يُعّد مراداً  وفي قولاالستدراك على المصّنف : العاشر المبحث
 .فيو( من ذلك المجمل وكائناً 

على أن نسخ  واستداللاالستدراك على المصّنف : الحادي عشر المبحث
بأن الكتاب متواتر قطعي فال يرفع  ؛ئز عقال غير واقع سمعاُ الكتاب باآلحاد جا

 .باآلحاد المظنونة

حجة الشافعي في  هتحرير االستدراك على المصّنف عدم  :الثاني عشر المبحث
 .منع نسخ السنة بالكتاب

على جواز نسخ السنة  واستداللاالستدراك على المصّنف  :الثالث عشر المبحث
 .[144:البقرة سورة]{ ﮲ ۓ ۓ  } :بآيةبالكتاب بنسخ القبلة 

 :االستدراك على المصّنف في جوابو على من استدل بآية :الرابع عشر المبحث
 .بالقرآننسخ السّنة على منع  [44 :النحل رةسو ]{   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

واز نسخ جعلى  واستداللاالستدراك على المصّنف  :الخامس عشر المبحث
ال » : عليو وسّلم صلى اهللالكتاب بالسنة المتواترة بنسخ الوصية للوارث بقولو 

 .«وصية لوارث

واز نسخ جعلى  واستداللاالستدراك على المصّنف  :السادس عشر المبحث
 .الكتاب بالسنة المتواترة بنسخ آية الحبس في البيوت بالرجم
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)إن آية  :على من قال وفي جواباالستدراك على المصّنف  :السابع عشر المبحث
 .الحبس في البيوت نسخت بالجلد(

قول الشافعي في  هتحرير االستدراك على المصّنف عدم  :الثامن عشر المبحث
 .نسخ الكتاب بالسنة المتواترةمسألة 

االستدراك على المصّنف في قولو: )واإلجماع ال ينسخ  :التاسع عشر المبحث
 وال ينسخ بو(.

اإلجماع في االستدراك على المصّنف اختياره جواز انعقاد : العشرون المبحث
 .صلى اهلل عليو وسّلمحياتو 

في االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األوجو  :الحادي والعشرون المبحث
 واألصل.نسخ الفحوى مسألة 

االستدراك على المصّنف حكاية االتفاق في جواز  :الثاني والعشرون المبحث
 النسخ بالفحوى.

االستدراك على المصّنف عدم استيفاء األقوال في  :الثالث والعشرون المبحث
 .نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسحمسألة 
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االستدراك على المصّنف اختياره  تعريف الناسخ وليس األول:  المبحث
 :وفيو ثالثة مطالب ,(1)النسخ

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
مثل  الناسخ طريق شرعي يدؿ على أفّ  :كقاؿ اإلماـ فخر الدين))قاؿ القراُب:      

 .(ٕ)((اٟتكم الثابت بطرؽ ال يوجد بعده مًتاخيان عنو

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
بياف انتهاء أمد "كاختار ا١تصّنف مذىب اإلماـ من أّف النسخ ))قاؿ حلولو:      

تعريف الناسخ بأنو: , غَت أنّو ٓب يعّرؼ النسخ, كال حكاه عنو, كإمنا ذكر عنو "اٟتكم
 .(ٖ)((طريق شرعي...إْب

 وجو االستدراك
كتبعو ُب ذلك القراُب, كاستدرؾ حلولو  ,زم عّرؼ الناسخ, كٓب يعّرؼ النسخأّف الرا     

 ذلك على القراُب.

 
 
 
 

                            
, كاإلبطاؿ. الرفع, كاإلزالة, كالنقل, كالتحويل, كالتغيَتالنسخ ُب اللغة لو عدة معاف؛ منها: ( ٔ)

 (.ٕٓٙ/ٕا١تصباح ا١تنَت )ك (, ٖ٘٘/ٚتاج العركس )ك (, ٔٙ/ٖلساف العرب ) انظر:
 (.ٚ٘رفع اٟتكم الشرعي ٓتطاب. انظر: ٚتع اٞتوامع )اصطبلحا:      

 (.ٖٔٓرح تنقيح الفصوؿ )( شٕ)
 (.ٜٖ٘لتوضيح شرح التنقيح )( اٖ)
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 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
كالسبب ُب ذلك يعود إٔب  ,تعددت عبارات األصوليُت ُب تعريف النسخ اصطبلحان      

 :كمن ذلك, (ٗ()ٖ), أك بياف(ٕ()ٔ)اختبلفهم ُب النسخ ىل ىو رفع للحكم
طاب ا١تتقدـ ا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم الثابت با٠تالنسخ ىو أّف  األول:     

  ,(٘)مع تراخيو عنو ثابتان على كجو لواله لكاف 

                            
انظر: تشنيف ا١تسامع  قصود: أف الناسخ مييل للحكم األكؿ, كلوال كركده السترر اٟتكم.ا١ت( ك ٔ)

(ٕ/ٛ٘ٛ.) 
التلخيص, كالغيإب,  كإماـ اٟترمُت ُب, كالشَتازم, كىذا اختيار الصَتُب, كالقاضي الباقبلين (ٕ)

(, ٘٘اللرع )كاآلمدم, كابن اٟتاجب, كاليركشي, كابن قدامة, كالفتوحي, كغَتىم. انظر: 
اإلحكاـ , ك (ٕٛٔ/ٔركضة الناظر )ك (, ٕٕٛ/ٖاحملصوؿ )ك (, ٓ٘ٗ/ٕالتلخيص )ك 
 .(ٓ٘/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٜٛٔ/٘البحر احمليط )ك  (,٘ٓٔ/ٖ)

النتهاء مدة اٟتكم  , فجاء الناسخ بيانان بغاية عند اهلل ان أف اٟتكم األكؿ كاف مغيّ عناه: ( كمٖ)
 (.ٕٚٛ/ٖانظر: احملصوؿ ) ا١تنسوخ.

اختيار القراُب, كأيب إسحاؽ اإلسفراييٍت, كالقاضي أيب الطيب, كالفخر الرازم,  كابن  كىو (ٗ)
, كالبيضاكم, كغَتىم, كقد اختلفت عباراهتم ُب ٖتديد البياف  .حـي

كىو ما اختاره القراُب, كاإلماـ الرازم, كاختاره ؛ انتهاء مدة اٟتكم فقاؿ بعضهم: ىو بياف
؛ ٚتهور الفقهاء, كقيل: ىو بياف انتهاء مدة العبادة, كقيل: ىو بياف انتفاء شرط دكاـ اٟتكم

مثل  ئلسفراييٍتكقد نبو حلولو أف عيك القراُب لكبو قاؿ اإلسفراييٍت, كإماـ اٟترمُت ُب الربىاف, 
(, ٕٕٙ/ٕاإلهباج )ك  (,ٕٙٗ/ٕانظر: الربىاف )َت ٤ترر لوجود الفرؽ بينهرا. قوؿ اإلماـ غ

 .(ٖٕ٘شرح حلولو ), ك (ٜٜٔ/٘البحر احمليط )ك 
 ,لغيإب( أف النسخ قد يكوف بالفعلكا ,تعريف الباقبلين :يرد على األّكؿ )أم))قاؿ القراُب:  (٘)

أك ّتريع ا١تدارؾ اليت ليست  ,ككذلك ينتقض باإلقرار , كرا تقدـ فبل يكوف اٟتد جامعان 
, ككذلك يبطل ّتريع ذلك اشًتاطو ُب اٟتكم السابق أف يكوف ثابتان با٠تطاب, فإنو خطابان 

بأحد ىذه األمور, فلذلك عدؿ اإلماـ لقولو طريق شرعي ليعم ٚتيع ىذه  قد يكوف ثابتان 
 .(ٖٔٓرح تنقيح الفصوؿ ). ش((األمور

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٕٛٔ 

 

رفع  هبذا التعريف ٔتعٌت النسخيكوف ف .(ٕ)كالغيإب (ٔ)نسبو القراُب للقاضي الباقبلين
 .(ٖ)اٟتكم
يدؿ  (٘)شرعي (ٗ)ىو طريقالنسخ ))كىو تعريف الرازم ُب احملصوؿ, قاؿ:  الثاني:     

مع تراخيو  (ٛ)ال يوجد بعد ذلك (ٚ)شرعي بطريق الذم كاف ثابتان  (ٙ)اٟتكم على أف مثل
  ,(ٜ)تراخيو عنو

                            
كقد نسب  كثَت من األصوليُت ىذا التعريف إٔب القاضي الباقبلين منهم الرازم ُب احملصوؿ  (ٔ)

 .(٘ٓٔ/ٖ(, كاإلماـ اآلمدم ُب اإلحكاـ )ٕٕٛ/ٖ)
 (.١ٛٙتستصفى )اانظر: ( ٕ)
. شرح تنقيح الفصوؿ ((كقاؿ القاضي منا, كالغيإب اٟتكم ا١تتأخر يييل ا١تتقدـ))قاؿ القراُب:  (ٖ)

(ٖٕٓ). 
فالطريق ))كاإلقرار. قاؿ القراُب:  ,كالفعل ,فالطريق أعم من ا٠تطاب؛ ألنو يندرج فيو ا٠تطاب (ٗ)

(, كانظر:  احملصوؿ ٖٔٓ. شرح تنقيح الفصوؿ )((يشرل سائر ا١تدارؾ: ا٠تطاب كغَته
 (. ٛٗٗ/ٗرفع النقاب )ك (, ٕ٘ٛ/ٖ)

ا١توت أك اٞتنوف أك النسياف كىذا قيد حيًتز بو ٦تا يبُت انتهاء اٟتكم من غَت طريق شرعي, ك (٘)
 (.ٕٚ٘/ٖانظر: شرح الكوكب ا١تنَت ) ك٨توىا.

, بناء على "يدؿ على أف اٟتكم الثابت"كٓب يقل:  "مثل اٟتكم" :كإمنا قاؿ))قاؿ الشوشاكم:  (ٙ)
على أف اٟتكم األكؿ ال يرتفع, كإمنا الذم يرتفع بالنسخ ىو مثلو ال نفسو؛ ألنو لو ٓب يرد 

اٟتكم األكؿ, فوركد النسخ دينع ٕتدد مثل اٟتكم األكؿ, كىذا على طريقة النسخ لتجدد مثل 
ا١تعتيلة القائلُت بأف اٟتكم الشرعي قوؿ, كاألقواؿ عندىم ال تبقى زمانُت فبل بد من 

 (.ٜٗٗ/ٗ. رفع النقاب )((ٕتددىا
من اٟتكم الثابت قبل النسخ بالعقل؛ كىو الرباءة األصلية, فإف رفعها بدليل  ان احًتاز  كىذا (ٚ)

 (.ٗٗٗ/ٗ) ا١تصدر السابقانظر:  .شرعي ليس نسخان 
ال يوجد بعد النسخ, كىذا بناء على أف النسخ ليس فيو رفع اٟتكم ا١تتقدـ, كإمنا ىو  :أم (ٛ)

 (.ٜٗٗ/ٗ) ا١تصدر السابقانظر:  بياف انتهاء مدة اٟتكم ا١تتقدـ.
 عن الطريق األكؿ الذم ىو ا١تنسوخ. ,تأخَت الطريق الثاين الذم ىو الناسخ :أم (ٜ)
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النتهاء مدة  يكوف بيانان  ؛على ىذا اٟتدكالنسخ  ,(ٕ)(((ٔ)على كجو لواله لكاف ثابتان 
 .(ٖ)اٟتكم
  . كىذا الذم اختاره اإلماـ القراُب     
١تا نظر اإلماـ إٔب ))قاؿ الشوشاكم بعد أف أكرد االشكاالت على حد الباقبلين:      

 .(ٗ)((اإلشكاالت الواردة على حد القاضي عدؿ إٔب ىذا اٟتد
ذكر اإلماـ الرازم ُب احملصوؿ تعريف القاضي أيب بكر الباقبلين, كالغيإب كأكرد كقد      

ا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم ا١تتقدـ ىو  أفّ عليو بعض االعًتاضات, كمنها: 
الناسخ, كالنسخ ىو نفس االرتفاع, كفرؽ بُت الرافع كبُت نفس االرتفاع, فبل يكوف 

 .(٘)الناسخ ىو النسخ
أف  (ٙ)أكرد عليهم))قولو:  ,نقل القراُب ُب شرحو للرحصوؿ عن النقشواينكقد      

 .(ٚ)((ا٠تطاب ناسخ, كليس بنسخ, كالتيمو ىو, فقاؿ: الناسخ طريق شرعي
" من "الناسخ عض نسخ احملصوؿ ا١تخطوطة تعريف "النسخ" بدالن كقد كردت ُب ب     

 و للرحصوؿ.كىي اليت أثبتها الدكتور طو جابر العلواين عند ٖتقيق

                                                                         
؛ فإنو ٗتصيص كالغاية ,كالصفة ,كالشرط ,كاالستثناء  ؛كىذا قيد خيرج بو ا٠تطاب ا١تتصل

 (.ٗٗٗ/ٗ) ا١تصدر السابقانظر:  كيثبت بعد ٘تاـ الكبلـ. ,؛ ألف اٟتكم يتقرركليس نسخان 
لواله لكاف " :كقولو))قاؿ القراُب:   .على كجو لوال الناسخ لكاف مثل اٟتكم مسترران  :أم (ٔ)

 ات ٨تو ا٠تطاب باإلفطار بعد غركب الشرس فإنو ليس نسخان من ا١تغيّ   , احًتازان "ثابتان 
 (.ٓ٘ٗ/ٗرفع النقاب )انظر: (, ك ٖٔٓ. شرح تنقيح الفصوؿ )((لوجوب الصـو

 (.ٖٜٖٕ/ٙاألصوؿ )فائس ن (, ٕ٘ٛ/ٖاحملصوؿ ) (ٕ)
 (.١ٛٙتستصفى )اانظر:  (ٖ)
 (.ٛٗٗ/ٗرفع النقاب )انظر:  (ٗ)
 (.ٖٕٛ/ٖانظر: احملصوؿ )( ٘)
 الرازم. :أم( ٙ)
 (.ٕٕٓٗ/ٙنفائس األصوؿ ) (ٚ)
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تعريف الرازم, كأجاب ُب  الناسخ" ُبالقراُب ُب تنقيح الفصوؿ عبارة "كقد أثبت      
 ؛كليس للنسخ ,شرحو عن اإلشكاؿ الذم أكرده حلولو من أّف ىذا التعريف للناسخ

لو ىو ىذا الطريق الذم كالنسخ ىو فعل الناسخ, كفع ,الناسخ حقيقة ىو اهلل تعأب بأفّ 
ان جعلو ناسخ

 ٖتد النسخ, كالطريق ناسخة ال نسخ,فإف قلت: أنت شرعت ))قاؿ: , (ٔ) 
 . كا١تصدر  غَت الفاعل, فقد خرج ٚتيع أفراد احملدكد من اٟتد فيكوف باطبلن 

 ٻ ٻ ٻ ٻ }قاؿ اهلل تعأب:   ,قلت: الناسخ ُب اٟتقيقة إمنا ىو اهلل تعأب؛ كلذلك

فأضاؼ تعأب فعل  النسخ إليو سبحانو كتعأب, كفعلو  ,[ٙٓٔ]سورة البقرة:{پ پ
كجعلها ناسخة, فا١تصدر ُب التحقيق ىو ىذه  ا١تدارؾ فاندفع  ١تدارؾتعأب ىو ىذه ا

 .(ٕ)((السؤاؿ
كإجابة ا١تصّنف عن ىذا ))كقد اعًتض العبلمة حلولو جواب القراُب ىذا, بقولو:      

تعأب, كفعلو ىو ىذه ا١تدارؾ, كجعلها ناسخة, : أّف الناسخ ُب اٟتقيقة ىو اهلل ػب
 .(ٖ)((فا١تصدر ُب اٟتقيقة ىو ىذه األمور؛ غَت صحيح؛ فإّف الرفع غَت ا١ترفوع بو

فهو ال  ,جواب ا١تصّنف بأّف الناسخ ُب اٟتقيقة ىو اهلل((كذكر ابن عاشور أّف      
أك  ,ىو دليل الفعل :ُب اٟتقيقة ىو فعل اهلل ال ا٠تطاب, فإذا قيل يغٍت؛ إذ النسخ أيضان 

 .(ٗ)((؛ ألنو ا١تعّرؼ بأّف اهلل نسخفليسم ناسخان  :قلنا ,أثره

 الراجح
ذلك ألف الرفع مغاير الذم يًتّجح عندم ىو ما ذىب إليو حلولو من اعًتاض, ك      

إّف ا١تعقوؿ ىو مقابلة الناسخ ٍبّ  ,(٘)ال نفسو ا٠تطاب دليل النسخك  ,للررفوع بو
                            

 (.ٕ٘ٗ/ٗ)  رفع النقابانظر:  (ٔ)
 (.٘ٓٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم ), كانظر: (ٕٖٓشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٕ)
 (.ٜٜٖٕ/ٙ(. كانظر: نفائس األصوؿ )ٖٓٙ)لتوضيح شرح التنقيح ( اٖ)
 (.ٕٚ/ٕلتوضيح كالتصحيح )( اٗ)
 (.ٜٛٗ/ٕنظر: بياف ا١تختصر )( ا٘)
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فراذا يسّرى رفع اٟتكم  فإذا كاف الناسخ ىو اهلل, كالنسخ ىو ا٠تطاب, ,(ٔ)للرنسوخ
 .(ٕ), كماذا يسرى أثر النسخ حينئذ؟ا١تنسوخ

أّف سبب كنشأة  ُب كتابو "النسخ ُب القرآف الكرًن (ٖ)زيدكيرل الدكتور مصطفى      
الباقبلين الذم انتشر ُب عصره مذىب االعتياؿ, أراد أف ىذا التعريف ىو أّف القاضي 

 كليس اهلل كرسولو. ,يبطل مذىب ا١تعتيلة ُب أّف الناسخ حقيقة ىو ا٠تطاب
فقّرر أّف ا٠تطاب ىو النسخ, كليس الناسخ كرا زعم ا١تعتيلة؛ ألّف الشارع كحده      

وا إٔب ىذا الباعث عليو, من ديلك سلطة النسخ, ٍبّ إّف من جاء بعد الباقبلين ٓب ينتبه
للنسخ, كىذا التعريف ال يعاِب النسخ كال حيّده, كإمنا يُعٌت  أصوليان  فاعتربكه تعريفان 

ُب ذلك العصر, كلكن...  كرٔتا كاف ىذا حسنان )). قاؿ: (ٗ)بإبطاؿ مذىب ا١تعتيلة
كال  يعّرؼ النسخ, كليس جامعان  أكانت ىناؾ ضركرة لبقائو بعد ذلك مع أنّو ال

 .(٘)((عان نما

                            
كا١ترتفع من كجوب تقدًن الصدقة بُت يدم مناجاة النيب   ؛اٟتكم ا١ترتفع بناسخىو ا١تنسوخ:  (ٔ)

.  :(.ٜٕ٘/ٖشرح الكوكب ا١تنَت )انظر 
 .(ٜٓ/ٔ) للدكتور مصطفى زيد, انظر: النسخ ُب القرآف الكرًن (ٕ)
ّتامعة القاىرة من لقسم الشريعة ُب كلية دار العلـو  كاف رئيسان , الدكتور مصطفي زيد ىو( ٖ)

ـ(, كرا عرل أستاذا ُب عّدة جامعات عربية كمنها اٞتامعة ٜٙٚٔـ( إٔب عاـ )ٜٓٙٔعاـ )
ف النسخ ُب القراىػ(, لو عدة مصنفات منها: ٜٖٛٔاإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة, توُب سنة )

 ١تاجستَت ()ناؿ هبا درجة اُب التشريع اإلسبلمي١تصلحة , كاه(الكرًن )ناؿ هبا درجة الدكتورا
انظر ترٚتتو ُب: مقدمة كتابو ا١تصلحة  .بعناية الدكتور ٤ترد يسرم ابراىيم ٚتيعهاكقد طبعت 

 ُب التشريع اإلسبلمي.

 .(ٕٓٔ/ٔ) ا١تصدر السابقانظر:  (ٗ)
 .(ٛٓٔ/ٔ) ا١تصدر السابق (٘)
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ا كإمنا ىو الناسخ, كأمّ  أك الطريق ال يصح, ,كلذا فإّف تعريف النسخ با٠تطاب     
, فهو فعل الشارع, كفعل الشارع عندما ينسخ فإنو يرفع اٟتكم الشرعي السابق النسخ

 للناسخ. كيعترب فعبلن 
كلذا فإّف األصح من التعاريف ىو ما اختاره احملققوف من أىل األصوؿ كابن      

 (ٕ)بدليل شرعي الشرعي (ٔ)رفع اٟتكم ىواٟتاجب, كالفتوحي, كغَتىم: أّف النسخ 
إمنا ىو تعريف للناسخ ألف تعريف القاضي الباقبلين, ككذا تعريف الرازم  ,(ٖ)متأخر

 اضات كا١تناقشة., كرا أنو ٓب يسلم من االعًت كليس للنسخ
كقد اختار ىذا التعريف العبلمة الشوشاكم بعد أف أكرد االعًتاضات كاألجوبة       

 .لى ما حّد بو الباقبلين كالرازمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
كاعًتض عليو: بأف اٟتكم راجع إٔب كبلـ اهلل سبحانو, كىو قدًن, كالقدًن ال يرفع كال ييكؿ.  (ٔ)

كأجيب: بأف ا١ترفوع تعلق اٟتكم با١تكلف ال ذاتو, كال تعلقو الذاٌب. انظر: البحر احمليط 
 ( . ٕ٘/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٜٚٔ/٘)

الفعل ُب الدليل دكف ا٠تطاب, كقوؿ "بدليل شرعي" أكٔب من قوؿ "ٓتطاب شرعي" لدخوؿ  (ٕ)
 (.ٕٙ٘/ ٖ. انظر: شرح الكوكب ا١تنَت )كعرب البيضاكم بطريق شرعي, كىو حسن أيضان 

 (.ٕٙ٘/ٖشرح الكوكب ا١تنَت )ك (, ٜٔٚ/ٕانظر: ٥تتصر ابن اٟتاجب ) (ٖ)
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) مع تراخيو عنو ( في الثاني: االستدراك على المصّنف في ذكره عبارة  المبحث
 :وفيو ثالثة مطالب ,النسخ تعريف

 القول المستدرك عليو. المطلب األول: بيان
الناسخ طريق شرعي يدؿ على أف مثل  :كقاؿ اإلماـ فخر الدين))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((اٟتكم الثابت بطرؽ ال يوجد بعده مًتاخيان عنو

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
كتعقيده اللفظي ال يييد على ما اخًتناه  ,كىذا اٟتد على قبلقتو))قاؿ ابن عاشور:      
ال جيء من  ,إال بذكر شرط الًتاخي, كليس ذلك ٔتهم؛ ألنو شرط النسخ (ٕ)أكالن 

 .(ٖ)((يأٌب ماىيتو كمفهومو, على أف فيو خبلفان 

 وجو االستدراك
عنو" ُب تعريفو للنسخ, كاستدرؾ ذلك العبلمة  "مًتاخيان عبارة أضاؼ اإلماـ القراُب      

 ة التعريفمن ماىي ان جيء؛ ألهنا ليست ديكن االستغناء عنهاو ابن عاشور كذكر أنّ 
 .كمفهومو

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
ُب حد  مهران  اشًتط اإلماـ القراُب كجود الًتاخي ليحصل النسخ, كجعلو قيدان      

لتهافت  "ال تفعلوا", "افعلوا"ألنو لو قاؿ:  "مع تراخيو عنو"كقوٕب: ))النسخ, قاؿ: 
ا٠تطاب, كأسقط الثاين األكؿ, ككذلك لو قاؿ عند األكؿ: ىو منسوخ عنكم بعد سنة,  

                            
 (.ٖٔٓرح تنقيح الفصوؿ )( شٔ)
لتوضيح كالتصحيح ارفو ابن عاشور بأنّو: رفع اٟتكم الشرعي ا١تعلـو دكامو ٓتطاب. ( عٕ)

(ٕ/ٚٓ.) 
 (.ٔٚ/ٕ)صدر السابق ١تا (ٖ)
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بتلك الغاية من السنة, فبل يتحقق النسخ, بل ينتهي بوصولو  ان كاف ىذا الوجوب مغيّ 
 .(ٔ)((عنو ُب ابتداء اٟتكم ُت أف يكوف الناسخ مسكوتان لغايتو, كحينئذ يتع

من ا١تتصل باٟتكم, كاالستثناء  ان ؛ احًتاز كجعل بعض األصوليُت ىذا القيد الزمان      
 .(ٕ)كالشرط, كالصفة, فهذا ليس نسخنا, كإمنا يعترب ٗتصيصنا

با١تبُت, فليس ٍبّ ( ىو حقيقة النسخ, أما إذا اتصل البياف كذلك أّف كونو )مًتاخيان      
حكم ثابت حىت ينتهي؛ ألف اٟتكم إمنا يثبت كيتقرر بعد ٘تاـ الكبلـ, كمثل ذلك 

  .ٗتصيص للعاـ ال نسخ
كاختار ابن عاشور أّف التعريف يتحقق بدكف ذكر )الًتاخي(؛ ألف الًتاخي كإف كاف      
 .(ٖ)من ماىيتو كمفهومو  للنسخ, إال إنو ليس جيءان  شرطان 
كصفي  ,(ٙ)كالسبكي ,(٘)اآلمدمك  ,(ٗ)كر بعض األصوليُت؛ كاإلماـ اٞتويٍتكقد ذ      

عن ا٠تطاب  ألنو إمنا كقع احًتازان  ؛بأنو ال داعي ٢تذا القيد(ٛ)كاليركشي ,(ٚ)الدين ا٢تندم
االحًتاز عنو ُب اٟتد  كالتقييد بالشرط كالغاية, كقد حصل ,كاالستثناء  ؛ا٠تطاب ا١تتصل

                            
 .(ٕٖٓشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 (.ٜٚٔ/٘البحر احمليط )ك (, ٜٛٗ/ٕختصر )انظر: بياف ا١ت (ٕ)
 (.ٔٚ/ٕلتوضيح كالتصحيح )اانظر:  (ٖ)
 (.ٕٚٗ/ٕانظر: الربىاف ) (ٗ)
 (.ٚٓٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر:  (٘)
 (.ٚ٘ع اٞتوامع )ٚتانظر:  (ٙ)
 (.ٕٕٕٗ/ٙانظر: هناية الوصوؿ ) (ٚ)
كقاؿ اليركشي: ا١تختار ُب حده  ))(. قاؿ الشوكاين: ٜٚٔ/٘انظر: البحر احمليط ) (ٛ)

. كفيو ال خطابان  كفيو: أف الناسخ قد يكوف فعبلن , أنو رفع اٟتكم الشرعي ٓتطاب :اصطبلحان 
 (.ٔ٘/ٕرشاد الفحوؿ )كإ. ((: أنو أمهل تقييده بالًتاخي, كال يكوف نسخ إال بوأيضان 
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 ,ألف الرفع إمنا يكوف بعد الثبوت ؛منها رفع اٟتكمبارتفاع اٟتكم, إذ ليس ُب شيء 
  .(ٔ)  أنو غَت مرادألهنا ٗتصيصات كىو يبُّت  ؛كليس ُب شيء من ذلك ثبوت اٟتكم

 الراجح
الذم يًتجح ٕب أنّو ال حاجة من التقييد بالًتاخي, فإّف رفع اٟتكم يغٍت عن التقييد      

كالتقييد بالصفة,  ,الثبوت, كُب صورة االستثناءبو, ٍب إّف اليكاؿ للحكم إمنا يكوف بعد 
 .(ٕ)كالشرط, كالغاية, ٓب يثبت اٟتكم أصبلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
شرح ك ,  (ٕٕٕٓ/ٙهناية الوصوؿ ُب دراية األصوؿ )ك  (,ٙٓٔ/ٖانظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ٔ)

 .(ٜٚٔ/٘البحر احمليط )(, ٜٕٙالعضد ١تختصر ابن اٟتاجب )
 .(ٕٕٕٗ/ٙالوصوؿ )هناية ك , (ٚٓٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر:  (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٕٜٛ 

 

: االستدراك على المصّنف إيراده الخالف في مسألة نسخ القرآن لثالمبحث الثا
 بالقرآن, وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
خبلفان أليب مسلم  (ٔ)نسخ القرآف كعند الكافة ,كجيوز عندنا))قاؿ القراُب:      

 .(ٖ)(((ٕ)األصفهاين

 

                            
 كقوع النسخ ُب بعض آيات القرآف. :أم (ٔ)
 بليغان مسًتسبلن  كاف كاتبان أبو مسلم,  ىو ٤ترد بن ْتر األصفهاين أك األصبهاين ا١تعتيٕب,  (ٕ)

توُب سنة  ,كٕب أصفهاف كببلد فارسغَته من العلم, عآب بالتفسَت ك , جدالن  متكلران 
: جامع التأكيل حملكم التنييل ُب تفسَت القرآف على مذىب مصنفات منهالو (, قٕٕٖ)

 .ككتاب الناسخ كا١تنسوخا١تعتيلة, 
, كشذرات الذىب (٘ٚٔ/ٕالواُب بالوفيات )ك (, ٜٔطبقات ا١تعتيلة ): ترٚتتو ُب انظر

 .(ٖٕٚٗ/ٙ) معجم األدباءك , (ٖٚٓ/ٖ)
اٝتو عررك بن حيِت كتابعو : فقد ذكر الشَتازم ُب التبصرة أف كاألصوليوف خيتلفوف ُب اٝتو

أبو مسلم  )) (.ٖٙٓعلى ذلك القراُب كالشوشاكم, قاؿ القراُب ُب شرح تنقيح الفصوؿ )
اللرع, كإمنا ذكره ُب كٓب أجد ىذا , "((اللرع"كنيتو, كاٝتو عررك بن حيِت قالو أبو إسحاؽ ُب 

: فلعل مراد ((بهاينكقاؿ أَبو مسلم عررك بن حيِت األص))فقاؿ:  (ٕٔ٘) الشَتازم ُب التبصرة
 العلراء: التبصرة, كقد تابع الشوشاكم القراُب ُب ىذا.

كقيل: عررك بن ْتر كىو ا١تشهور باٞتاحظ, كاختار ذلك ابن عاشور ُب التوضيح كالتصحيح 
(,  كقيل: ٤ترد بن حيِت, كغَت ذلك, كالذم ذكرتو كتب الًتاجم ىو ٤ترد بن ْتر ٙٚ/ٕ)

 (.ٖ٘٘/ٖالكوكب ا١تنَت ) كىو ما أثبتو الفتوحي ُب شرح
فهذا اختبلؼ متباعد ُب اٝتو, اللهم إال أف ))(: ٕٕٗٗ/ٙقاؿ القراُب ُب نفائس األصوؿ )

 . ((يكوف لو اٝتاف, كىو بعيد, أك يكونوا عدة أشخاص كل منهم يسرى أبا مسلم
 (.ٖٙٓرح تنقيح الفصوؿ )( شٖ)
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 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
ذكر ا١تؤلف ا٠تبلؼ ُب  "خبلفنا أليب مسلم األصبهاين"قولو: ))قاؿ الشوشاكم:      

كإماـ اٟترمُت؛ ألهنرا قاال:  ,بو بكرف, كىذا ٥تالف ١تا ذكره القاضي أجواز نسخ القرآ
أيب مسلم ال خبلؼ بُت األمة ُب جواز نسخ القرآف بالقرآف , كٓب يذكرا خبلؼ 

األصبهاين, فيحترل أف يكوف سكوهترا عن خبلؼ أيب مسلم األصبهاين بناء على 
 .(ٔ)((القوؿ بتكفَت ا١تعتيلة , فبل يعتربكف ُب اإلٚتاع

 وجو االستدراك
كقوع النسخ ُب القرآف, كىو  ّف القراُب أكرد ا٠تبلؼ ُب مسألةذكر الشوشاكم أ     
كإماـ اٟترمُت اٞتويٍت؛ ألهنرا قاال: بعدـ  ,بو بكر الباقبلينقد خالف القاضي أ بذلك

 ا٠تبلؼ بُت األمة ُب ذلك.

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
كقوع النسخ ُب القرآف, كٓب خيالف ُب ذلك اتفق العلراء ٔتا فيهم ا١تعتيلة, أنو جيوز      

 إال أبو مسلم األصفهاين.
, كاختلفوا ُب مذىبو على أف أبا مسلم األصفهاين جييي كقوع النسخ عقبلن  وااتفقك      

 على ثبلثة أقواؿ: ُب جواز النسخ ٝتعان 
كابن , (ٖ), كابن اٟتاجب(ٕ)اآلمدمذكره , مطلقان  أنّو ينكره ٝتعان  القول األول:     
 .(ٗ)عقيل

                            
 (.٘ٚٗ/ٗرفع النقاب ) (ٔ)
 (.٘ٔٔ/ٖاإلحكاـ ) :انظر (ٕ)
 (.ٜٜٗ/ٕمنتهى السوؿ كاألمل )٥تتصر  :انظر (ٖ)
 (.ٜٚٔ/ٗالواضح ُب أصوؿ الفقو ) :انظر (ٗ)
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كأف ٚتيع ما ذكر فيها من  ,أنّو ينكر كقوعو ُب شريعة النيب  القول الثاني:     
 . (ٔ)ذكره اٞتصاص ,فإمنا ا١تراد بو نسخ شرائع األنبياء ا١تتقدمُت ؛النسخ

 .(ٕ)أنّو ينكر كقوعو ُب القرآف فقط القول الثالث:     

القراُب حجة  كردّ , (ٖ)للرازم ُب احملصوؿذكر القراُب خبلؼ أيب مسلم تبعنا كقد      
اهلل تعأب  احتج أبو مسلم بأفّ )): بقولوأيب مسلم ُب إنكار كقوع النسخ ُب القرآف, 

 كصف كتابو بأنو ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو, فلو نسخ لبطل.
كيبُت أنو  ,كال يأٌب بعده ما يبطلو ,كجوابو: أف معناه ٓب يتقدمو من الكتب ما يبطلو

 .(ٗ)((ليس ْتق, كا١تنسوخ كالناسخ حق, فليس من ىذا الباب
, كالنسخ أف اآلية دلت على نفي الباطل, كىو خبلؼ اإلبطاؿ: كأجيب أيضان      

, كهلل تعأب أف يبطل من األحكاـ ما يشاء بطاؿ للحكم ال باطل الحق بالقرآفإ
 إبطاؿ اٟتكم بالنسخ؛ أف ما كاف مشركعان كمعٌت , , فرا نفتو اآلية غَت ما أثبتناهكيثبت

 .(٘)صار غَت مشركع
؛ لفظيان  خبلفان  ؛ا٠تبلؼ مع أيب مسلم ُب أصل كقوع النسخ كقد ذكر القراُب أفّ      

 .(ٙ) فسر بالتخصيص بالغاية, فبل خبلؼ ُب ا١تعٌتكذلك أف حقيقة النسخ عنده إمنا ت

                            
 (.ٔٚ/ٔأحكاـ القرآف  ) :انظر (ٔ)
 (.ٖ٘/ٕرشاد الفحوؿ )إ(, ٘ٙ/ ٕفواتح الرٛتوت ) (,ٕٛٓ/٘البحر احمليط ) :انظر (ٕ)
 (.ٖٚٓ/ٖاحملصوؿ ) (ٖ)
 (.ٖٙٓرح تنقيح الفصوؿ )ش (ٗ)
 (÷.ٕٔٚ/٥ٕتتصر الركضة )رح شانظر: ( ٘)
 (.ٖٕٓٗ/ٙنفائس األصوؿ )انظر:  (ٙ)
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كٖترًن  ,فهو معًتؼ بنسخ ٖترًن الشحـوكأما من أنكر النسخ من ا١تسلرُت ))قاؿ:      
كأهنا  ,السبت, كغَت ذلك من األحكاـ, غَت أنو يفسر النسخ ُب ىذه الصورة بالغاية

 .(ٔ)((انتهت بانتهاء غايتها, فبل خبلؼ ُب ا١تعٌت
ذكر اإلماـ اٞتويٍت أّف القائلُت ّتواز النسخ قد أٚتعوا على جواز كقوع النسخ كقد      

اعلم, كفقك اهلل, إف القائلُت بالنسخ أٚتعوا على جواز نسخ )): قولوُب ُب القرآف, 
اٟتكم الثابت بالقرآف بآية من القرآف, كالدليل على ذلك مع اإلٚتاع ما قدمناه ُب 

إثبات أصل النسخ, ككل داللة دلت على إثبات أصل النسخ تدؿ ُب ىذه 
 .(ٕ)((الصورة

: ولو قُب ىو قوؿ ٚتيع ا١تسلرُت,  عرومان كقد ذكر أّف القوؿ ّتواز كقوع النسخ      
, فعلى ىذا يكوف اتفاؽ ٚتيع (ٖ) ((اعلم ما صار إليو كافة ا١تسلرُت جواز النسخ))

؛ ألهنم اتفقوا ثابت على جواز نسخ اٟتكم الثابت بالقرآف بآية من القرآفا١تسلرُت 
 على جواز كقوع النسخ. ٚتيعان 
كلكن اٞتويٍت قد أظهر أّف من ا١تسلرُت من خيالف ُب جواز كقوع أصل النسخ,      

فلقد أبدل  ,كأما من قاؿ من اإلسبلميُت ٔتنع النسخ)): بقولوكقد استشنع ىذا القوؿ, 
عظيرة ال يشعر بغيتها, كتكلم على ا١تنهج الذم كلرنا اليهود, كنبُت لو كوف الناسخ 

 ٍبّ ساؽ األدلة ُب الرد على ىذا القوؿ. ,(ٗ)((من اٞتائيات
 إفّ ))٦تا يدؿ على أف اإلماـ اٞتويٍت ٓب ينف ا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة, قولو:  كأيضان      

كىذا يدؿ أّف  ,(٘)((القائلُت بالنسخ أٚتعوا على جواز نسخ اٟتكم الثابت بالقرآف...

                            
 (.ٖٙٓرح تنقيح الفصوؿ )( شٔ)
 (.ٖٔ٘/ٕالتلخيص ) (ٕ)
 (.ٚٙٗ/ٕ) صدر السابقا١ت (ٖ)
 (.ٕٚٗ/ٕ) صدر السابقا١ت (ٗ)
 (.ٖٔ٘/ٕ) صدر السابقا١ت (٘)
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كلكن اٞتويٍت ٓب يعترب قو٢تم ا١تخالف,  ىناؾ من ا١تسلرُت من ال يثبت كقوع النسخ,
 بو؛ كقد رد قو٢تم ٔتا فيو الكفاية. فلم يسم قائبلن 

 الراجح
اضطربت النقوؿ عن أيب مسلم األصفهاين كرا ذكرنا ُب جواز كقوع أصل النسخ      
ال ارتفاع اٟتكم  ,(ٔ)بأنو أراد التخصيص ُب األزماف ؛كغَته ,كقد أك٢تا القراُب, شرعان 

 أك يسرى ٗتصيصنا,  ,الثابت, فيكوف ا٠تبلؼ حينئذ ُب التسرية؛ ىل يسرى نسخنا
كاٞترهور عائد إٔب النياع  ,كعلى ىذا التفسَت لقوؿ أيب مسلم يكوف النياع بُت أيب مسلم

كذكر بعضهم أف خبلفو ُب القرآف , (ٕ)أك ببياف انتهاء ا١تدة ,ُب تعريف النسخ بالرفع
كعلى كبل التقديرين فذلك جهالة منو عظيرة للكتاب ))قاؿ الشوكاين: خاصة, 

كالسنة, كألحكاـ العقل, فإنو إف اعًتؼ بأف شريعة اإلسبلـ ناسخة ١تا قبلها من 
الشرائع, فهذا ٔتجرده يوجب عليو الرجوع عن قولو, كإف كاف ال يعلم ذلك فهو جاىل 

لكوهنا ناسخة للشرائع, فهو خبلؼ   ٔتا ىو من الضركريات الدينية, كإف كاف ٥تالفان 
اة بغاية ىي البعثة نعم إذا قاؿ: إف الشرائع ا١تتقدمة مغيّ   .(ٖ)كفرم ال يلتفت إٔب قائلو

غَت مقيد هبذا  احملردية, كأف ذلك ليس بنسخ؛ فذلك أخف من إنكار كونو نسخان 
 . (ٗ)((القيد

                            
. انظر: رفع كذلك ألف اٟتكم ا١تنسوخ عند أيب مسلم مؤقت بغاية كأنو انتهى بانتهاء غايتو (ٔ)

 (.ٔٙٗ/ٗالنقاب )
 (.ٕٕٚ/ٕرح ٥تتصر الركضة )شانظر:  (ٕ)
ىو رجل معركؼ بالعلم, كإف  )): لقد أثٌت ابن السرعاين على أيب مسلم األصفهاين, قائبلن  (ٖ)

م كلو كتاب كبَت ُب التفسَت, كلو كتب كثَتة فبل أدرم كاف قد انتسب إٔب ا١تعتيلة, كيعد منه
 (.ٖ٘٘/ٖ. انظر: شرح الكوكب ا١تنَت )((كيف كقع ىذا ا٠تبلؼ منو

 (.ٖ٘/ٕرشاد الفحوؿ )إ (ٗ)
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مسلم فإف ذلك ٤تروؿ على أما من عقد اإلٚتاع ُب ىذه ا١تسألة مع ٥تالفة أيب      
 عدة أمور:

منكر ))كقد نقل القراُب عن الغيإب أّف أنو ٤تروؿ على اإلٚتاع السابق,  األول:     
 . (ٔ)((اإلٚتاع من ا١تسلرُت مسبوؽ باإلٚتاع

أّف ا٠تبلؼ لفظي؛ ألف أبا مسلم ٓب يقصد النسخ, إمنا أراد التخصيص.  الثاني:     
قلنا: ))على قوؿ الرازم )األمة ٣ترعة على كقوع النسخ(,  تعقيبان قاؿ القراُب ُب النفائس 

ف أصل النسخ, لكنو اعترد على أيناقضو حكاية ا٠تبلؼ عن بعض ا١تسلرُت ُب 
 . (ٕ)((فاإلٚتاع حاصل ُب ا١تعٌت ,ا٠تبلؼ مفسر ٔتا تقدـ

 . (ٗ()ٖ)أف ٥تالفة الواحد ال خيل باإلٚتاع الثالث:      

 ,(٘)على القوؿ بتكفَت ا١تعتيلةبناء  الرابع:     

                            
 (.ٖٓ٘/ٕبياف ا١تختصر ), ك (ٖٔ٘/ٕ(, كانظر: التلخيص )ٜٕٕٗ/ٙنفائس األصوؿ ) (ٔ)
 (.ٖٕٓٗ/ٙنفائس األصوؿ ) (ٕ)
 ,٥تالفة الواحد ُب إبطاؿ اإلٚتاع -رٛتو اهلل-كيعترب عند أصحاب مالك ))قاؿ القراُب:  (ٖ)

 (.ٖٖٙشرح تنقيح الفصوؿ ) .((لقـو خبلفان 
 (.ٖٓ٘/ٕبياف ا١تختصر ) (ٗ)
اختلف العلراء ُب تكفَت ا١تعتيلة, فذىب قـو إٔب عدـ تكفَتىم, لدخو٢تم ُب مسّرى كقد  (٘)

البيهقي ُب السنن  ركاه .«كتفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة»   :األمة ُب حديث النيب
كغَتمها, قاؿ اٟتاكم: ))ىذا  (,ٕٚٔ/ُٔب مستدركو ) (,  كاٟتاكمٖٔ٘/ٓٔالكربل )

حديث صحيح على شرط مسلم, كٓب خيرجاه(( , فنسبة الفرؽ إٔب األمة دليل على عدـ  
لسنن اف ا٠تطاب يرٛتو اهلل ُب أبو سليرا قاؿ :بعد ركاية اٟتديث البيهقي كفرىم, قاؿ

, فيو «ستفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة»(: ))فيرا بلغٍت عن قولو : ٖٔ٘/ٓٔالكربل )
جعلهم كلهم من أمتو ,  إذ النيب داللة على أف ىذه الفرؽ كلها غَت خارجُت من الدين, 

 . ((كفيو أف ا١تتأكؿ ال خيرج من ا١تلة كإف أخطأ ُب تأكيلو
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))كأما ا١تعتيلة فرقتضى الوجو حل  :( نقبلن عن النهر ٘ٗ/ُٖب رد احملتار ) بدينابن عا قاؿ

  مناكحتهم, ألف اٟتق عدـ تكفَت أىل القبلة, كإف كقع إلياما ُب ا١تباحث((.
-ٗٛٗ/ٕٔروع الفتاكل )٣تُب  ابن تيرية كذىب آخركف إٔب تكفَتىم, قاؿ شيخ اإلسبلـ     

كا٠توارج  ,كاٞتهرية ,كالركافض الذين ليسوا من الغالية ,العلم))كأما القدرية ا١تقركف ب (:ٜٛٗ
مع أف الغالب  ,ىذا حقيقة قولو ا١تطلق ,ُب تكفَتىم ركايتاف يعٍت اإلماـ أٛتد() فيذكر عنو

إٔب أف قاؿ: فهذا الكبلـ ديهد أصلُت  عليو التوقف عن تكفَت القدرية ا١تقرين بالعلم....
 عظيرُت:

كا٢تدل فيرا جاء بو الرسوؿ, كأف خبلؼ ذلك كفر على  ,كاإلدياف, أحدمها: أف العلم     
أك أف  ,أك أنو على العرش ,كالتكذيب بأف اهلل يرل ُب اآلخرة ,اإلطبلؽ, فنفي الصفات كفر

أك أنو اٗتذ إبراىيم خليبلن كفر, ككذلك ما كاف ُب معٌت ذلك  ,كأنو كلم موسى ,القرآف كبلمو
 أىل اٟتديث.كىذا معٌت كبلـ أئرة السنة ك 

 كالوعيد العاـ جيب القوؿ بإطبلقو كعرومو.  ؛كاألصل الثاين: أف التكفَت العاـ      
فإف  ,كأما اٟتكم على ا١تعُت بأنو كافر أك مشهود لو بالنار فهذا يقف على الدليل ا١تعُت

 (ٚٓ٘/ٚكانتفاء موانعو((. كانظر: ٣تروع الفتاكل ) ,اٟتكم يقف على ثبوت شركطو
إّف الذين كفركا ا١تعتيلة كأىل البدع عرومان, بنوا قو٢تم على أف الـز ا١تذىب مذىب, كالـز      

( : ٕٚٔ/ٕٓسئل ابن تيرية ُب ٣تروع الفتاكل ) ا١تذىب ليس ٔتذىب على الصحيح فقد
ىل الـز ا١تذىب مذىب أـ ال؟ فأجاب: ))الصواب؛ أف مذىب اإلنساف ليس ٔتذىب لو إذا 

أك غَته  ,قاؿ ػ كلو كاف الـز ا١تذىب مذىبان للـي تكفَت كل من قاؿ عن االستواء ٓب يلتيمو ػ ٍب
ٝتائو من الصفات أنو ٣تاز ليس ْتقيقة, فإف الـز ىذا القوؿ يقتضي أف ال يكوف شيء من أ

كأىل البدع   (: ))ٖٖٙرح تنقيح الفصوؿ )ش, قاؿ القراُب ُب أك صفاتو حقيقة ... اْب((
فَتىم نظران ١تا يلـي من مذىبهم من الكفر الصريح, فرن اعترب ذلك اختلف العلراء ُب تك

 ((.كجعل الـز ا١تذىب مذىبان كفرىم, كمن ٓب جيعل الـز ا١تذىب مذىبان ٓب يكفرىم
كقد اختلف الناس ُب التكفَت كسببو, ( : (ٕٓٔ/ٕ) :ُب إحكاـ األحكاـ قاؿ ابن دقيق العيد     

ليو النظر ُب ىذا: أف مآؿ ا١تذىب ىل ىو مذىب أـ , كالذم يرجع إحىت صنف فيو مفردان 
ال؟ فرن أكفر ا١تبتدعة قاؿ: إف مآؿ ا١تذىب مذىب, فيقوؿ: اجملسرة كفار, ألهنم عبدكا 

جسران, كىو غَت اهلل تعأب, فهم عابدكف لغَت اهلل, كمن عبد غَت اهلل كفر, كيقوؿ ا١تعتيلة  
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 .(ٔ)فبل يؤثر خبلفهم ُب اإلٚتاع 

كىو عدـ كقوع النسخ, فبل  ؛بناء على معرفة خبلفو ُب أصل ا١تسألةالخامس:      
حاجة إٔب التنبيو على خبلفو فيرا يتفرع عنها. كرا فعل ذلك اإلماـ اٞتويٍت, حيث 

نسخ اٟتكم الثابت بالقرآف بآية من إف القائلُت بالنسخ أٚتعوا على جواز ))قاؿ: 
اتفق القائلوف بالنسخ على ))قاؿ:  حيثُب اإلحكاـ , ككذا فعل اآلمدم ((القرآف

كىذه العبارة ال تدؿ على ما قاؿ الشوشاكم من نفي   .(ٕ)((جواز نسخ القرآف بالقرآف
 .ا٠تبلؼ بُت األمة

 أنّو قوؿ شاذ ليس لو اعتبار. السادس:     
اتفق ا١تسلروف ))كقد كصف أبو اٟتسُت البصرم ىذا الرأم بالشذكذ, حيث قاؿ:      

 .(ٖ)((على حسن نسخ الشرائع إال حكاية شاذة عن بعض ا١تسلرُت أنو ال حيسن ذلك
                                                                         

أنكركا الصفات, كيلـي من إنكار فقد  -كإف اعًتفوا بأحكاـ الصفات-كفار, ألهنم 
الصفات, إنكار أحكامها, كمن أنكر أحكامها فهو كافر, ككذلك ا١تعتيلة تنسب الكفر إٔب 

  غَتىا بطريق ا١تآؿ((.
))كإف كقع التصريح بكفر  :عليو مبينان ىذا كرادان  (ٙٗ/ٖ) رد احملتارُب  ابن عابدين كقاؿ

ا١تعتيلة ك٨توىم عند البحث معهم ُب رد مذىبهم بأنو كفر, أم يلـي من قو٢تم بكذا الكفر, 
ألف الـز ا١تذىب ليس ٔتذىبهم, كأيضان فإهنم ما قالوا ذلك إال  ؛كال يقتضي ذلك كفرىم

 لشبهة دليل شرعي على زعرهم, كإف أخطأكا فيو((.
: ))قولو: "كمنعو بعض (ٖٕٓٗ/ٙ)ى قوؿ الرازم ُب شرحو للرحصوؿ كقد عّقب القراُب عل     

, كالسبت ك٨توه, كإال  ا١تسلرُت", تقريره: أنو معًتؼ بصحة النبوة احملردية, كبتحليل الشحـو
 .١تا كاف مسلران, لكنو يفسر ذلك بالتخصيص بالغاية, فبل خبلؼ ُب ا١تعٌت((

صوؿ إف كفرناىم ٓب نعتربىم , كال يثبت تكفَتىم قاؿ القراُب: ))ك٥تالفة من خالفنا ُب األ (ٔ)
 (.ٖٖ٘شرح تنقيح الفصوؿ ) بإٚتاعنا, ألنو فرع تكفَتىم, فإف ٓب نكفرىم اعتربناىم((.

 (.ٙٗٔ/ٖاإلحكاـ )( ٕ)
 (.ٖٓٚ/١ٔتعترد )( اٖ)
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كإذا صح ))كقد كصف الشوكاين قائلو باٞتهل, ككذا من نقل عنو ا٠تبلؼ, قاؿ:      
, كأعجب من فظيعان  فهو دليل على أنو جاىل هبذه الشريعة احملردية جهبلن  ؛ىذا عنو

عنو ا٠تبلؼ ُب كتب الشريعة, فإنو إمنا يعتد ٓتبلؼ  ىجهلو هبا حكاية من حك
 . (ٔ)((اجملتهدين, ال ٓتبلؼ من بلغ ُب اٞتهل إٔب ىذه الغاية

إٚتاع العلراء على انعقد ))كقاؿ ابن اٞتوزم ُب إثبات حصوؿ النسخ ُب القرآف:      
  .(ٕ)((إال أنو قد شذ من ال يلتفت إليو ,ىذا

ت إليو, لئلٚتاع فالصحيح أّف ما ذىب إليو أبو مسلم األصفهاين قوؿ شاذ ال يلتف     
ألف اهلل تعأب نسخ كقوؼ الواحد ))كثبوتو ُب القرآف, قاؿ القراُب:  السابق على ذلك,

على ا١تتوَب كثانيها: أف اهلل تعأب أكجب   ُب القرآف.للعشرة ُب اٞتهاد بثبوتو الثنُت كمها 
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}حوالن بقولو تعأب:  عنها زكجها االعتداد

 پ }ٍب نسخ بقولو تعأب:  [ٕٓٗ]سورة البقرة:{ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

كنسخ كجوب التصدؽ الثابت بقولو  ,[ٖٕٗ]سورة البقرة:{ڀ پ پ پ
 .(ٖ)(([ٕٔ]سورة اجملادلة:{ڀ ڀ پ پ پ }تعأب: 

 كقد أبطل الدليل الذم استدؿ بو أيب مسلم. 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕ٘/ٕرشاد الفحوؿ )إ (ٔ)
 (.ٜٔٔ/ٔواسخ القرآف )( نٕ)
 (.ٖٙٓرح تنقيح الفصوؿ )ش (ٖ)
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نسخ ) في جوابو على التمثيل بـاالستدراك على المصّنف : رابعال المبحث
وفيو  ,على نسخ الفعل قبل وقوعو (ين صالة ليلة اإلسراء بخمس صلواتالخمس

 ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 ,خبلفان ألكثر الشافعية ,عندنا (ٔ)كجيوز نسخ الشيء قبل كقوعو))قاؿ القراُب:      

... إٔب أف ؽ عليو الصبلة كالسبلـ قبل كقوعواكنسخ ذبح إسح  ؛(ٕ)كا١تعتيلة ,كاٟتنفية

                            
(: ٕٙ٘ٗ/ٙاختلفت عبارات األصوليُت ُب ترٚتة ىذه ا١تسألة, قاؿ القراُب ُب شرح احملصوؿ ) (ٔ)

سخ الفعل ", كفهرسها تاج الدين بػ "النسخ قبل التركن"كفهرس ا١تسألة )أم التربييم( بػ))
 ."قبل ٣تيء كقتو

: "قبل مضي كقت فعلو", كالذم ُب "ا١تنتخب"كقاؿ سراج الدين: "قبل كقت فعلو", كُب 
: "قبل تقضي كقت فعلو", فأبعدىا عن عبارة األصل عبارة تاج الدين, كأقرهبا "احملصوؿ"
 .((, كا١تسألة مشوشة الفهرسة ُب أصلها كرا تقدـ"ا١تنتخب"

أعم من كونو ٓب حيضر كقتو, أك حضر كٓب يفعل  نسخ الشيء قبل كقوعو()ػكتعبَت ا١تصنف ب
. انظر: ك فعل بعضو كٓب يكرل, فإف ىذه الصور كلها مندرجة ُب كبلـ ا١تؤلفمنو شيء, أ

 (.ٓٛٗ/ٗرفع النقاب )
كاٟتنفية, كال تصح  ,نسب ا١تصنف القوؿ بعدـ جواز نسخ الشيء قبل كقوعو ألكثر الشافعية (ٕ)

ىذه النسبة. أما الشافعية, فا١تصرّح بو ُب كتبهم اٞتواز, كقد نسب الشَتازم ُب اللرع 
ا٠تبلؼ لبعض الشافعية, أما اٟتنفية, فقد حكي ا٠تبلؼ عن بعض شيوخهم, أما ٚتاىَت 

اٟتنفية فَتكف باٞتواز, كقد صرّح بذلك صاحب مسلم الثبوت كشارحو, كقد حكى صاحب 
 يح ا٠تبلؼ عن ا١تعتيلة فقط.التوض

 ,كالكرخي؛أّف ا١تانعُت ىم: ا١تعتيلة كرا ىو مشهور عنهم, كبعض اٟتنفية  :كالصواب
كالدبوسي, كبعض الشافعية منهم الصَتُب كرا ذكر اآلمدم, كبعض  ,كا١تاتريدم ,كاٞتصاص
 اٟتنابلة .

 كأكثر اٟتنابلة , كالظاىرية. كاجملييين ىم: ٚتهور اٟتنفية, كٚتيع ا١تالكية, كٚتاىَت الشافعية,
(, كالعدة ٕٔ٘/ٔاإلحكاـ البن حـي )ك (, ٘ٙٔاللرع للشَتازم )ك (, ٖ٘ٚ/ٔانظر: ا١تعترد )
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كاحتج الشيخ سيف الدين اآلمدم ُب ىذه ا١تسألة بنسخ ا٠ترسُت صبلة ليلة قاؿ: 
 .اإلسراء حىت بقيت ٜتسان 

  ,كال نسخ قبل اإلنياؿ ,أهنا خرب كاحد فبل يفيد القطع, كا١تسألة قطعية :كيرد عليو     
 .(ٔ)((كقبل اإلنياؿ ال يتقرر علينا حكم, فليس من صورة النياع

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
ل سيف الدين ىذه ا١تسألة: بنسخ ا٠ترسُت صبلة ليلة كمثّ ))قاؿ الشوشاكم:      

كا١تسألة  ,قاؿ ا١تؤلف ُب شرحو: كيرد عليو أف ذلك خرب كاحد  اإلسراء ٓترس صلوات.
علرية, فبل يفيد القطع, كألنو نسخ قبل اإلنياؿ, كقبل اإلنياؿ ال يتقرر علينا حكم, 

قاؿ بعضهم: قوؿ ا١تؤلف: نسخ قبل اإلنياؿ, فيو نظر, بل  .(ٕ)فليس من صورة النياع
كال عربة ُب ىذا  ,عليو السبلـ ُب السراءىو نسخ بعد اإلنياؿ؛ ألنو أنيؿ على النيب 

, كقد أمر بذلك سواء  ينيؿ عليو ىو النيب عليو السبلـ باإلنياؿ إٔب األرض؛ ألف الذم
 .(ٖ)((أك ُب السراء, فرثاؿ سيف الدين موافق ,كاف ُب األرض

                                                                         
(, ٙٗٔاحملصوؿ البن العريب )ك ( , ٕٙٔ/ٖكاإلحكاـ لآلمدم ) , (ٚٓٛ/ ٖأليب يعلى )

( , ٚٛٔ/ٖتيسَت التحرير )ك (, ٘ٙٔ/ ٖكشف األسرار للبخارم )ك (, ٕٚٓا١تسودة )ك 
 (.ٔٚ/ٕفواتح الرٛتوت )ك 

 (.ٖٙٓرح تنقيح الفصوؿ )( شٔ)
أٚتع العلراء على جواز نسخ الشيء بعد فعل ا١تكلف لو, كاتفقوا على جواز نسخ الشيء  (ٕ)

بعد مضي فًتة كافية للفعل كلو ٓب يقع أداؤه ُب ا٠تارج, كخالف ىنا الكرخي الذم يشًتط 
 كقوع الفعل حقيقة قبل أف ينسخ. 

بُت العلراء ىو ُب نسخ الشيء قبل التركن من فعلو كقبل مضي فًتة تكفي  ك٤تل ا٠تبلؼ
 كالبخارم جيعل ٤تل النياع ىو التركن من عقد القلب. ,ألدائو, كبعض العلراء كالسرخسي

اإلهباج ك (, ٕٕٕٚ/ٙهناية الوصوؿ للهندم )ك (, ٖٙ/ٕانظر: أصوؿ السرخسي )
  (.ٜٙٔ/ٖكشف األسرار )ك (, ٜٔٔ/ٕشرح العضد ١تختصر ابن اٟتاجب )ك (, ٖٕٗ/ٕ)

 (.ٖٛٗ/ٗرفع النقاب )( ٖ)
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 وجو االستدراك
صبلة ليلة اإلسراء بنسخ ا٠ترسُت استدرؾ اإلماـ القراُب على اإلماـ اآلمدم ٘تثيلو      

 :اعًتاضُت, كأكرد عليو نسخ الشيء قبل كقوعوُب مسألة  ٓترس صلوات
أّف ا١تسألة من ا١تسائل العلرّية اليت ال يصّح فيها خرب الواحد, كىذا  األول:     

 اٟتديث من أخبار اآلحاد.
اٟتكم أّف ىذا ا١تثاؿ خارج ٤تل النياع؛ ألف النسخ حصل قبل اإلنياؿ, ك  الثاني:     

 يتقرر بعد اإلنياؿ.
 أّف النسخ حصل ٍب استدرؾ العبلمة الشوشاكم اٞتواب الثاين من القراُب, كبُّت      

ُب السراء, كال عربة ُب اإلنياؿ إٔب األرض, ٍبّ بُت  بعد اإلنياؿ؛ ألنو أنيؿ على النيب 
 صحة مثاؿ اآلمدم.

 حالمطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراج
اهلل تعأب أمر بقبل كقوعو؛ على جواز نسخ الشيء  -رٛتو اهلل–مّثل القراُب      

 حئ جئ ی ی , بدليل قولو تعأب: }(ٔ) ـالسبل راؽ عليهابراىيم بذبح ابنو إسحإل

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

                            
الذبيح على ثبلثة أقواؿ: األكؿ: أنو إسحاؽ عليو السبلـ, كالثاين: اختلف العلراء ُب مسألة ( ٔ)

 أنو إٝتاعيل عليو السبلـ, كالثالث: التوقف. 
كقد تعددت الركايات الصحيحة عن ابن عباس  عليو السبلـ أف الذبيح ىو إٝتاعيلكالصواب 

بذلك, كجـي بو عدد من كبار التابعُت, كاٟتسن البصرم, ك٣تاىد, كالشعيب, كسعيد بن 
أف ه كذكر أّف األقواؿ اليت قيلت بجبَت, كسعيد بن ا١تسيب, كقد رجحو ابن كثَت ُب تفسَت 

اؿ ُب: نفائس األصوؿ انظر ٖترير األقو  الذبيح إسحاؽ كلها مأخوذة عن كعب األحبار.
(, كتفسَت ابن كثَت ٜٚ/ٕٔكتفسَت الطربم )(, ٖٛٗ/ٗكرفع النقاب )(, ٜٕٗٗ/ٙ)
(ٚ/ٕٛ.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٖٓٔ 

 

, كقد نسخ ىذا األمر قبل كقوع الذبح, بدليل قولو  [ٕٓٔ]سورة الصافات:{يث
 على اٞتواز. فدؿّ  ,[ٚٓٔ]سورة الصافات:{  ڤ ڤ ٹ}تعأب: 

ىذا ا١تثاؿ بأّف النسخ فيو بعد التركن من  كقد اعًتض سيف الدين اآلمدم     
 .(ٔ)االمتثاؿ, كا٠تبلؼ إمنا ىو فيرا قبل التركن ال بعده

كقد أجيب على ىذا االعًتاض: بأنو لو كاف بعد التركن لعصى بتأخَت ا١تأمور بو      
 .(ٕ)زماف اإلمكافعن أكؿ 

ل سيف الدين ىذه ا١تسألة ككافقو الشوشاكم على ذلك: بنسخ ا٠ترسُت كمثّ      
ف من أداء ىذه كىذا نسخ قبل أف يتركن ا١تكلّ صبلة ليلة اإلسراء حىت بقيت ٜتسان, 

 .ذلك على كقوع النسخ قبل التركن من الفعل , فدؿّ ا٠ترسُت
 :اعًتاضُت كرا ذكرت سابقان كأكرد القراُب على ىذا ا١تثاؿ      

األول: أّن الحديث الوارد في قّصة اإلسراء من أخبار اآلحاد, وىذه المسألة      
 من المسائل القطعّية التي ال يصّح فيها خبر الواحد.

 كأجيب عن ىذا االعًتاض:     
  م,مسلّ  غَتخرب آحاد,  أّف كوف حديث اإلسراء كا١تعراج كفرض الصلوات عليو      
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قاؿ تعأب , بالتواتر كا١تعراج اإلسراء حادثة ثبتت فقد

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 [.ٔ]سورة اإلسراء: {   ٹ ٹ
      

                            
 (.ٜٕٔ/ٖ)لآلمدم انظر مناقشة ىذا الدليل ُب: اإلحكاـ  (ٔ)
  (.ٕٛٗ/ٗانظر: رفع النقاب ) (ٕ)
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كغَتىم تواتر أحاديث ا١تعراج, كقد ركيت عن  ,ر ٚتع من علراء اٟتديثكقد قرّ     
كا١تسانيد  ,كالسنن ,, كىي مبثوثة ُب الصحيحُتان أكثر من ٜتسة كعشرين صحابي

 .(ٔ)كدكاكين السنة ,كا١تعاجم
 فوؽ ما إٔب كصعوده ,ا١تعراج كأحاديث)) (ٕ):كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيرية     

 ,اآليات من رآه ١تا كرؤيتو ,حينئذ ا٠ترس الصلوات عليو الرب كفرض ,السروات
 كغَت ,ا١تنتهى كسدرة ,ا١تعرور كالبيت ,السروات ُب كاألنبياء ,كا١تبلئكة ,كالنار ,كاٞتنة
 .(ٖ)((األحاديث ُب متواتره  معركؼه  ذلك,

                            
( األحاديث الواردة ُب ذلك, ٍب نقل عن ٘ٗ/٘كقد استوعب اٟتافظ ابن كثَت ُب تفسَته )(  ٔ)

 مولد ُب التنوير ) كتابو  ُبالعبلمة احملدث أبو ا٠تطاب عرر بن حسن بن دحية الكليب 
كقد تواترت الركايات ُب حديث اإلسراء عن عرر بن ا٠تطاب, كعلي )), قولو: ( ا١تنَت السراج

ابن مسعود, كأيب ذر, كمالك بن صعصعة, كأيب ىريرة, كأيب سعيد, كابن بن أيب طالب, ك 
عباس, كشداد بن أكس, كأيب بن كعب, كعبد الرٛتن بن قرط, كأيب حبة كأيب ليلى 

األنصاريُت, كعبد اهلل بن عررك, كجابر, كحذيفة, كبريدة, كأيب أيوب, كأيب أمامة, كٝترة بن 
كأـ ىانئ, كعائشة كأٝتاء ابنيت أيب بكر الصديق, جندب, كأيب اٟترراء, كصهيب الركمي, 

رضي اهلل عنهم أٚتعُت. منهم من ساقو بطولو, كمنهم من اختصره على ما كقع ُب ا١تسانيد, 
كإف ٓب تكن ركاية بعضهم على شرط الصحة, فحديث اإلسراء أٚتع عليو ا١تسلروف, كاعًتض 

]سورة  {   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}فيو الينادقة ا١تلحدكف
  .(([ٛالصف:

ىو أٛتد بن عبداٟتليم بن عبدالسبلـ بن تيرية اٟتراين الدمشقي اٟتنبلي, تقي الدين أبو ( ٕ)
, شيخ اإلسبلـ, كاف ٤تيطا بالفنوف كا١تعارؼ النقلية كالعقلية, توُب بقلعة دمشق اليت  العباس

, لو العديد من ا١تصنفات, كمنها: درء تعارض العقل كالنقل, (قٕٛٚ)كاف ٤تبوسنا فيها سنة 
 االستقامة, مقدمة ُب أصوؿ التفسَت, اقتضاء الصراط ا١تستقيم, كغَتىا. 

 (.ٗٚ/ٔ(, كفوات الوفيات )ٖٜٗ/ٗانظر ترٚتتو ُب: ذيل طبقات اٟتنابلة )

 .(ٛٙٔ/ٙاٞتواب الصحيح ١تن بدَّؿ دين ا١تسيح ) (ٖ)
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 .(ٔ) ((كىي متواترة ؛فرنها قصة ا١تعراج))كقاؿ ابن القيم:      
فقد تواترت األحاديث الصحيحة عنو أنو أسرم ))الشنقيطي: األمُت كقاؿ الشيخ      

األقصى حىت جاكز  بو من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى, كأنو عرج بو من ا١تسجد
 .(ٕ)((السراكات السبع

, (ٚ) يالسيوطك  ,(ٙ()٘)كابن عطية ,(ٗ)( ٖ)البغومك٦تن قاؿ أيضان بتواتر حادثة ا١تعراج      
ين, ك (ٚ)  , (ٜ) (ٛ)الَقْسَطبلَّ

                            
 (.ٜٛ/ٕإلسبلمية )( اجتراع اٞتيوش أ)
 (.ٗ/ٖأضواء البياف )( ٕ)
 (.ٛ٘/٘عآب التنييل )مانظر:  (ٖ)
ىو اٟتسُت بن مسعود بن ٤ترد البغوم الشافعي, أبو ٤ترد, ا١تعركؼ بالفراء, كا١تلقب ٤تيي ( ٗ)

السنة, كاف إماما ُب التفسَت كاٟتديث كالفقو, ككاف سيدا جليبل كرعا زاىدا, . توُب سنة 
ق(, لو مصنفاتو, منها: معآب التنييل ُب التفسَت, كشرح السنة, ك مصابيح السنة, ٙٔ٘)

 ُب الفقو الشافعي.  ك"التهذيب"
(, شذرات ٖٙٔ/ٕ(, كفيات األعياف )ٖٚ/ٗانظر ترٚتتو ُب: طبقات اٟتفاظ للذىيب )

 (.ٜٚ/ٙالذىب )
ىو عبد اٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن بن عطية احملاريب, الغرناطي, أبو ٤ترد, فقيو مالكي ( ٘)

ق(, لو ٙٗ٘سنة ) عارفا بالتفسَت كاألحكاـ كاٟتديث كالنحو , كٕب قضاء ا١ترية, توُب
ترٚتتو ُب: طبقات انظر مصنفات, منها: احملرر الوجيي ُب تفسَت الكتاب العييي, الربنامج . 

  (.ٚ٘/ٕ(, الديباج ا١تذىب )ٕ٘ٙ/ٔ) , للداككدما١تفسرين
 (.ٖٗٗ/ٖ) , البن عطية األندلسياحملرر الوجييانظر: ( ٙ)
 (.ٖٕٙرة )انظر: قطف األزىار ا١تتناثرة ُب األخبار ا١تتوات (ٚ)
 (.ٖٗٗ/ٕ) ا١تواىب اللدنِّيةانظر:  (ٛ)
ينأٛتد بن ٤ترد بن أىب بكر بن عبد ا١تلك ىو (  ٜ) ا١تصرم الشافعي, شهاب الدين,  الَقْسَطبلَّ

ىػ(, لو مصنفات, منها: إرشاد السارم ٖٕٜ) سنة أبو العباس, الفقيو ا١تقرئ ا١تسند, ا١تتوَب
 ت,ءابا١تنح احملردية, لطائف اإلشارات ُب علم القراة لشرح صحيح البخارم, ا١تواىب اللدنيّ 
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 .كغَتىم ,(ٖ)(ٕ), كاأللباين(ٔ)كالفتوحي
باألحاديث ا١تتواترة,  فقد اتضح أف حادثة ا١تعراج ثابتةكبعد ىذا العرض ا١توجي      

 .كأٚتع عليها ا١تسلروف
 حديث فّ أ الصحيح فإفّ  ترة,امتو  غَت الواردة األحاديث أفّ  جدالن  سلرنا كلو     

علم على أف خرب الواحد كٚتهور أىل ال)) القراُب: قاؿ كقد ,مطلقة ةحجّ  يعترب اآلحاد
 :كحجتهم ,(ٗ)((كغَتىم ,كأٛتد بن حنبل ,كأيب حنيفة ,كالشافعي ,مالكحجة عند: 

 .(٘)الكتاب, كالسنة, كاإلٚتاع, كالقياس
كغَته أّف  ,اآلمدم ذكر أما كوهنا من ا١تسائل القطعّية فبل يسّلم فيها للقراُب, كقدك       

كا١تسألة عندنا من مسائل االجتهاد, كلذلك ال )): ىذه ا١تسألة ليست قطعّية, بقولو
فإّف الترسك ُب  ؛. كإذا كانت ا١تسألة ظنية اجتهادية(ٙ)((عكال يبدّ  ,يكفر ا١تخالف فيها

ان الظنيات ٓترب الواحد جائي كفاق
(ٚ). 

                                                                         
شذرات الذىب ك  (,ٖٓٔ/ٕ) , للسخاكمكغَتىا. انظر ترٚتتو ُب: الضوء البلمع

  (.ٕٓٔ/ٔالبدر الطالع )ك (, ٓٚٔ/ٓٔ)
 (.ٕٖ٘/ٖرح الكوكب ا١تنَت )شانظر:  (ٔ)
علراء اٟتديث, توُب  ىو ٤ترد ناصر الدين بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب األلباين, األرنؤكطي, من( ٕ)

ىػ(, لو مؤلفات عديدة, منها: إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل, ٕٓٗٔسنة )
سلسلة األحاديث الصحيحة, سلسلة األحاديث الضعيفة, صحيح اٞتامع الصغَت كزياداتو, 

 صحيح اٞتامع الضعيف كزياداتو, كغَتىا. 
 يات اٟتادثة كخرجها كبُّت صحيحهافقد استوعب ركاانظر: كتاب اإلسراء كا١تعراج لؤللباين, ( ٖ)

 من ضعيفها.
 (.ٖٚ٘شرح تنقيح الفصوؿ )( ٗ)
 (.ٓٚ/٘(, كرفع النقاب )ٖٚ٘انظر: شرح تنقيح الفصوؿ )( ٘)
 (.ٖٕٔ/ٖإلحكاـ لآلمدم )( اٙ)
 (.ٖٕٕٛ/ٙانظر: هناية الوصوؿ ) (ٚ)
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الثاني: أّن ىذا المثال خارج محل النزاع؛ ألن النسخ حصل قبل اإلنزال,      
 والحكم يتقرر بعد اإلنزال.

ذلك ا لو سلرنا ْتجية خرب الواحد فإف نكقد كّضح اآلمدم ىذا االعًتاض؛ بأنّ     
 يقتضي نسخ حكم الفعل قبل ٘تكن ا١تكلف من العلم بو؛ لنسخو قبل اإلنياؿ.

أّف علم ٚتيع األمة ٔتا كلفوا بو ال يشًتط, كقد استقر  كأجيب عن ىذا االعًتاض:     
, كىو أحد ا١تكلفُت, فكانت ا٠ترسوف الزمة لو لبلوغ األمر التكليف بعلم الرسوؿ 

 هبا.إليو, ٍب نسخت عنو قبل عرلو 
قلنا: فقد نسخ عن  قو٢تم: إنو نسخ عن ا١تكلفُت قبل علرهم بو.))قاؿ اآلمدم:      
بعد علرو, كإف سلرنا أنو نسخ عن ا١تكلفُت قبل علرهم بو, كلكن ٓب قالوا  النيب 

 .(ٔ)((بامتناعو
كاحتج )): , قولو" ُب آخر باب النسخابن برىاف ُب "الوجييكقد نقل اليركشي عن      

اهلل تعأب أكجب على األمة ٜتسُت صبلة,  علراؤنا ُب ىذه ا١تسألة بقصة ا١تعراج, فإفّ 
ٍب نسخها قبل علرهم بوجوهبا, كىذا ال حجة فيو, ألف النسخ إمنا كاف بعد العلم, فإف 

و قبل علم ٚتيع األمة. كعلم اٞتريع ال أحد ا١تكلفُت, كقد علم, كلكنّ  رسوؿ اهلل 
 .(ٕ)((, فبل اعتراد على ىذا اٟتديثستقر بعلم رسوؿ اهلل يشًتط, فإف التكليف ا

بو قبل األمة  ا١تقصود أّف الرسوؿ صار مكلفان ))قاؿ صاحب فواتح الرٛتوت: ك      
كاعتقد ٍب نسخ قبل ٘تكنو من العرل, فكذا جيوز ُب األمة أف تؤمر كيبلغ األمر إليها ٍب 

  .(ٖ)((ينسخ بعد االعتقاد قبل التركن من الفعل

                            
 (.ٖٕٔ/ٖإلحكاـ لآلمدم )ا (ٔ)
 (.ٕٕٔ/٘البحر احمليط ) (ٕ)
 (.ٖٚ/ٕواتح الرٛتوت )( فٖ)
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ُب السراء كال   ؛ أنو أنيؿ على النيبكقد أجاب الشوشاكم عن ىذا االعًتاض     
, كقد أمر بذلك نيؿ عليو ىو النيب عليو السبلـعربة ُب اإلنياؿ إٔب األرض؛ ألف الذم ي

 .سواء كاف ُب األرض أك ُب السراء

 الراجح
 ,ذىب إليو اآلمدمبعد عرض األجوبة على ما اعًتض بو القراُب, فإين أرل ما      

كغَتىم من صحة االستدالؿ ْتادثة ا١تعراج على جواز النسخ قبل التركن  ,كالشوشاكم
 كاهلل أعلم. ٔتا فيو الكفاية.على من خالف , كقد ًب اٞتواب من الفعل
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 ,االستدراك على المصّنف اختياره جواز النسخ ال إلى بدل: خامسال المبحث
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
كنسخ الصدقة ُب قولو تعأب:   ؛كالنسخ ال إٔب بدؿ خبلفان لقـو))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((لغَت بدؿ [ٕٔ:اجملادلة سورة]{ڀ ڀ پ پ پ}

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
يقع, كأّف حكم صدقة ا١تناجاة الصواب أنّو  التحقيق أنّو ٓب))قاؿ ابن عاشور:      

 كىو اليكاة؛ إذ كبلمها صدقة كاجبة, إال إف مناجاة الرسوؿ جعلت كقتان  ؛نسخ إٔب بدؿ
 .(ٕ)((ٍب جعل مكاهنا اٟتوؿ كتغَت ا١تقدار أيضان 

 وجو االستدراك
جائي ككاقع, كاستدرؾ ابن عاشور ذلك, كذكر  النسخ ال إٔب بدؿاختار القراُب أّف      

ا يت استدؿ هبا القراُب على الوقوع؛ أهنّ أّف التحقيق عدـ كقوعو, كأّف صدقة ا١تناجاة ال
 كىو اليكاة. ؛نسخت إٔب بدؿ

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
 : (ٖ)اختلف العلراء ُب حكم النسخ ببل بدؿ على قولُت     
راُب, كذىب إليو أّف النسخ ببل بدؿ جائي ككاقع, كىو رأم اإلماـ الق القول األول:     

 كاستدلوا ٔتا يلي:, ٚتهور األصوليُت
                            

 (.ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٙٚ/ٕالتوضيح كالتصحيح )( ٕ)
(, ٛ٘/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٖٕٙ/٘البحر احمليط )ك (, ٕٖٚنظر: التوضيح شرح التنقيح )( اٖ)

(, ٕٛ٘ٗ/ٙنفائس األصوؿ )ك (, ٕٖٓ/ٖاحملصوؿ )ك (, ٘ٗ٘/ٖشرح الكوكب ا١تنَت )ك 
 (.ٖ٘ٔ/ٖ)اإلحكاـ لآلمدم ك 
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الدليل األكؿ: ما يدؿ على اٞتواز العقلي, كىو أنو ال يًتتب على فرض كقوعو      
فهو جائي  ؛وجوازه؛ ككل ما ٓب يًتتب على فرض كقوعو ٤تاؿ لذات كال ديتنع عقبلن  ,٤تاؿ
 .(ٔ)عقبلن 
الدليل الثاين: إف قلنا إّف أحكاـ الشرع مرتبة على ا١تصاّب؛ فإّف مصلحة ا١تكلف      

 قد تكوف فيرا نسخ, ٍب تصَت ا١تصلحة ُب عدمو.
ألف اهلل تعأب لو أف يفعل ما كأما عند من ال يعترب ا١تصاّب فبل إشكاؿ ُب جوازه؛      
 .(ٕ)يشاء
للركلف باعتبار مصاٟتو,  قد يكوف رفع اٟتكم لغَت بدؿ خَتان ))قاؿ القراُب:      

 .(ٖ)((كا٠تفة عليو, كبعده من الفتنة كغوائل التكليف
الدليل الثالث: كرا أنّو جيوز أف يرفع اهلل التكاليف كلها, فرفع بعضها ببل بدؿ من      

 .(ٗ)باب أكٔب
 الدليل الرابع: أنّو كاقع ُب الشرع, كنسخ تقدًن الصدقة بُت يدم مناجاة النيب      

{ڀ ڀ پ پ پ}ُب قولو تعأب: 
 ,  [ٕٔ:اجملادلة سورة] (٘)

 
 

                            
  (.ٖ٘ٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم ) انظر: (ٔ)
شرح الكوكب ا١تنَت ك (, ٕٖٚالتوضيح شرح التنقيح )ك (, ٖ٘ٔ/ٖنظر: اإلحكاـ لآلمدم )( إ)

 (.ٛ٘/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٚٗ٘/ٖ)
 (.ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
 (,ٚٗ٘/ٖشرح الكوكب ا١تنَت ) انظر: (ٗ)
{  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } ا١تنسوخ: ىو قولو تعأب:( ٘)

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }نسخت بقولو تعأب: 

  [.ٖٔ-ٕٔ]اجملادلة  {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
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 .(ٕ)نسخ من غَت بدؿ, كالوقوع الشرعي أدؿ الدالئل على اٞتواز الشرعي (ٔ)كىذا كغَته
 ىذا الدليل: كنوقش     
التصدؽ ليس من باب النسخ كإمنا من باب رفع اٟتكم ليكاؿ أف زكاؿ  أوال:     
عن ا١تؤمنُت فلرا حصل ىذا  -حيث ال يتصدقوف-ْتيث ديتاز ا١تنافقوف  ,(ٖ)سببو

كىو الترييي بُت  ,إف ذلك زاؿ ليكاؿ سببو :قيل)), قاؿ القراُب: (ٗ) الغرض سقط التعبد
 .(٘)((الفرؽا١تؤمنُت كا١تنافقُت, كقد ذىب ا١تنافقوف فاستغٌت عن 

 كأجيب:     
ألنو ركم أنو ٓب  ؛لكنو باطل لو كاف كذلك لكاف كل من ٓب يتصدؽ منافقان  -ٔ

ٍب  ,فقط مع بقاء السبب بعد صدقتو - (ٙ)رضي اهلل عنو - إالّ عليّ يتصدؽ 

                            
كنسخ ٖترًن ا١تباشرة, كنسخ قياـ كقد ذكركا أمثلة أخرل؛ كنسخ ٖترًن ادخار ٟتـو األضاحي, (  ٔ)

 .الليل ُب حقو 
كالصحيح أنو نسخ لدخولو ُب حد قاؿ الطوُب: )), كوف ىذا نسخان   كالقائلوف با١تنع دينعوف

النسخ, ككونو ثبت ٟتكرة, ٍب زاؿ بيكا٢تا, ال دينع كونو نسخا, إذ سائر صور النسخ  
 (.ٜٜٕ/ٕشرح ٥تتصر الركضة ) .((كذلك

شرح الكوكب ا١تنَت ك (, ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )ك (, ٖ٘ٔ/ٖنظر: اإلحكاـ لآلمدم )( إ)
 (.ٛ٘/ٕ)رشاد الفحوؿ كإ(, ٚٗ٘/ٖ)

عن ابن زيد أهنا نيلت "لئبل يناجي أىل الباطل رسوؿ  (ٜٕٗ/ٖٕركل ابن جرير ُب تفسَته ) (ٖ)
 , فيشق ذلك على أىل اٟتق".اهلل 

 (.٘ٛٗ/ٗرفع النقاب )ك (, ٖٛٓ/ٖانظر: احملصوؿ للرازم )( ٗ)
 (.ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٘)
إف ُب كتاب اهلل عي كجل آلية ما عرل ))قاؿ:  أنو -رضي اهلل عنو-علي ركل ابن جرير عن ( ٙ)

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}عرل هبا أحد قبلي, كال يعرل هبا أحد بعدم: 

 (.ٕٛٗ/ٖٕجامع البياف ) .((قاؿ: فرضت, ٍب نسخت {ڀ ڀ پ
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 .(ٔ)نسخ حينئذ
 أف سبب األمر بالصدقة ىو أف أىل ا١تشورة غلبوا على ٣تالسة النيب  -ٕ

كمناجاتو, فكره عليو السبلـ ذلك, فأمر اهلل عي كجل األغنياء بالصدقة عند 
 .(ٕ)ا١تناجاة, ٍب نسخ ذلك

كإمنا ؛ نسخت ال إٔب بدؿ تقدًن الصدقة عند مناجاتو  عدـ التسليم أف ثانيا:     
, ُب قولو تعأب ُب اآلية كطاعة اهلل كرسولو ,كاليكاة ,كىو الصبلة ؛نسخت إٔب بدؿ

{ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ الناسخة: }
, فدّؿ ىذا على أف النسخ ببل بدؿ ؛ فكانت ىذه األشياء بدؿ الصدقة [ٖٔ]اجملادلة: 
 .(ٖ)غَت كاقع

؛ ألهنا كانت كاجبة قبل ذلك, ٔتوجب أصل ىذه ليست أبداالن بأّف كأجيب:      
 ,من الصبلة ٔتا كنتم عليو أكالن كإمنا معٌت اآلية : إذ ٓب تفعلوا فارجعوا ك٘تسكوا التكليف, 

 . (ٗ)كطاعة اهلل كالرسوؿ ,كاليكاة
كاألظهر أف ىذه الصدقة شرعت بعد اليكاة ))كقد قاؿ ابن عاشور ُب تفسَته:      

ألف اليكاة تدفع ُب رؤكس السنُت كُب معُت  ؛فيومان  فتكوف ٟتكرة إغناء الفقراء يومان 
 .(٘)((ما يصل إٔب الفقراء منها يستنفدكنو قبل حلوؿ كقت اليكاة القابلة الفصوؿ, فلعلّ 

 .(٘)((القابلة

                            
 (.ٖٛٓ(, شرح تنقيح الفصوؿ )ٖٛٓ/ٖاحملصوؿ للرازم )نطر: ( أ)
 (.ٙٛٗ/ٗرفع النقاب )( ٕ)
التوضيح , ك (ٕٖٚالتوضيح شرح التنقيح )(, ك ٜٕٛ/ٕانظر: شرح ٥تتصر الركضة ) (ٖ)

 (.ٙٚ/ٕكالتصحيح )
شرح الكوكب ا١تنَت , ك (ٕٖٚالتوضيح شرح التنقيح )(, ك ٜٜٕ/ٕانظر: شرح ٥تتصر الركضة ) (ٗ)

 .(ٚٗ٘/ٖا١تنَت )
 (.ٖٗ/ٕٛالتحرير كالتنوير ) (٘)
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مركم عن أكثر  كىو رأم ابن عاشور, ك ,ا١تنع من النسخ ببل بدؿالقول الثاني:      
 .(ٕ)كبعض الظاىرية, كىو الظاىر من كبلـ الشافعي ,(ٔ)ا١تعتيلة
 كاستدلوا ٔتا يلي:     
 ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ } بقولو تعأب:احتجوا )) قاؿ القراُب:     

   .(ٖ)((فنص تعأب على أنو البد من البدؿ بأحسن أك مثل ,[ٙٓٔ]سورة البقرة:{ڀ
 أجيب عن ىذا االستدالؿ ٔتا يلي:     

                            
ا١تعتيلة ا١تنع من النسخ إٔب غَت بدؿ , كٓب ( إٔب ٚتاىَت ٕٚ٘/ٕنسب اٞتويٍت ُب الربىاف )( ٔ)

( بنسبة القوؿ با١تنع إٔب أحد من أصحابو, ٘ٔٗ/ٔيصرح أبو اٟتسُت  البصرم ُب ا١تعترد )
كا١تخالفوف ُب ذلك )): (ٖٕٙ/٘البحر احمليط )ُب كقد قاؿ اليركشي  .كاختار القوؿ باٞتواز

فلهذا خالفونا ُب ىذه ا١تسألة, فهذا مثار ا٠تبلؼ  ,كىم ا١تعتيلة ال جيوزكف ارتفاع التكليف
اٞتواز, كإمنا نسب األصوليوف ؛ بيننا كبينهم. اىػ. لكن اجمليـك بو ُب " ا١تعترد " أليب اٟتسُت

 .((ا١تنع ُب ىذه ا١تسألة لبعض الظاىرية
را إال أثبت مكانو فرض. ك كليس ينسخ فرض أبدان (: ))ٛٓٔ/ٔقاؿ الشافعي ُب الرسالة ) ( ٕ)

 ((.نسخت قبلة بيت ا١تقدس, فأثبت مكاهنا الكعبة, ككل منسوخ ُب كتاب كسنة ىكذا
(: ٖٗٚكقد أّكؿ بعض العلراء كبلـ الشافعي ليكوف موافقان لقوؿ اٞترهور, قاؿ حلولو )

على أّف ا١تراد بػ"الفرض" اٟتكم, أم: إذا نسخ ال بد أف يعقبو حكم آخر, الصَتُب ))كتأكلو 
ـ األصوليُت, فإّف صدقة النجول ١تّا نسخ إجياهبا عاد األمر إٔب ما كاف كليس ٔتخالف لكبل

 .عليو من التخيَت((
كىذا اٟترل ىو الذم ينبغي ( بقولو: ))ٛ٘/ٕكعّلق الشوكاين على ذلك ُب إرشاد الفحوؿ )

تفسَت كبلـ الشافعي بو, فإف مثلو ال خيفى عليو كقوع النسخ ُب ىذه الشريعة ببل بدؿ, كال 
ُب أنو جيوز ارتفاع التكليف بالشيء, كالنسخ مثلو, ألنو رفع تكليف, كٓب دينع من ذلك شك 

, شرح الكوكب (ٖٕٚ/٘كانظر: البحر احمليط ). ((شرع كال عقل, بل دؿ الدليل على الوقوع
 (.ٛٗ٘/ٖا١تنَت )

 (.ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
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يعٍت أنو  ؛حكران  ال أف اآلية تدؿ على ليـك البدؿ ُب نسخ اآلية لفظان  األول:     
]النحل: {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}ينسخ آية بآية ؛ كقولو عي كجل: 

, كال يلـي من البدؿ , كليس ا١تقصود أم حكم ينسخ, أبدؿ مكانو حكران [ٔٓٔ
 .(ٔ)فبهذا يكوف االستدالؿ باآلية ُب غَت ٤تل النياع اللفظي البدؿ اٟتكري,

فإّف رفع اٟتكم لغَت بدؿ قد يكوف إف سلرنا أف اآلية ُب نسخ األحكاـ؛  الثاني:     
 .(ٖ()ٕ)ٗتفيف عليو برفع التكليف عنو للركلف؛ ألّف فيو خَتان 

 الراجح
بعد عرض األقواؿ ُب ىذه ا١تسألة فالذم يًتجح ٕب إّف ا٠تبلؼ بُت ٚتهور      

كليس حقيقي, فاٞتريع متفق على أف اهلل  ,كبُت ا١تانعُت خبلؼ لفظي ,األصوليُت
 منو. عن ا١تكلفُت أبدلو ْتكم آخر مثلو أك خَتان  تعأب إذا نسخ حكران 

, للحكم السابق بدالن  إذا كاف راجعان كمدار ا٠تبلؼ حوؿ تسرية اٟتكم ا١تنتقل إليو      
ٔتا ىو حكم  فاٞترهور القائلوف باٞتواز ال يسروف ىذا بدالن, إذ البدؿ عندىم خيتص

, فليس ىذا بدالن عند ىؤالء , أما الرجوع إٔب ما كانوا عليو من حكم سابقشرعي آخر
عندىم شامل للحكم اٞتديد, إضافة إليو الرجوع كالرد إٔب ما كانوا أما ا١تانعوف فالبدؿ 

 كاهلل أعلم. .(ٗ)-رٛتو اهلل-من حكم سابق, كىذا ما قد ُفسِّر بو كبلـ الشافعي

                            
(, كشرح ٕٔ٘/ٔكركضة الناظر )(, ٖٙٔ/ٖ(, كاإلحكاـ لآلمدم )ٕٖٓ/ٖاحملصوؿ )انظر:  (ٔ)

 (.ٜٜٕ/٥ٕتتصر الركضة )
كالتقدير: ما ننسخ من آية: نأت منها  ,كتأخَتان  قد قيل: إف ُب الكبلـ تقدديان قاؿ الطوُب: )) (ٕ)

ٓتَت, أم: نأت من نسخها ٓتَت للركلفُت, كىو ٗتفيف حكرها بالنسخ, أك غَت ذلك من 
 (.ٜٜٕ/ٕشرح ٥تتصر الركضة ) ((.ا١تصاّب

(, كشرح ٗٛٗ/ٗقاب )ع الن(, كرفٖٙٔ/ٖ(, كاإلحكاـ لآلمدم )ٕٖٓ/ٖانظر: احملصوؿ ) (ٖ)
 (.ٜٜٕ/٥ٕتتصر الركضة )

 (.ٕٚ٘(, كمعآب أصوؿ الفقو )ٛٗ٘/ٖانظر: شرح الكوكب ا١تنَت )( ٗ)
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 ٻ } على االستدالل بآية وجواباالستدراك على المصّنف في السادس:  المبحث

إلى على النسخ  [106:البقرة سورة] { ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 :وفيو ثالثة مطالب ,بدل

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ } بقولو تعأب: (ٔ)احتجوا)) قاؿ القراُب:    

 .و البد من البدؿ بأحسن أك مثلتعأب على أنّ  فنصّ  ,[ٙٓٔ]سورة البقرة: {ڀ
كليس من شرط الشرط أف يكوف ٦تكنان فقد يكوف  ,أف ىذه صيغة شرطجوابو:      

 (ٖ)كىذا الشرط ٤تاؿ ,إف كاف الواحد نصف العشرة فالعشرة اثناف :كقولك؛(ٕ)متعذران 
كالكبلـ صحيح عريب, كإذا ٓب يستلـي الشرط اإلمكاف ال يدؿ على الوقوع بو مطلقان 

   .(ٗ)((فضبلن عن الوقوع ببدؿ

 الشارح.المطلب الثاني: بيان استدراك 
؛ إذ ال شبهة ُب كجوب (٘)غَت أّف التقريب ُب كبلمو غَت تاـ))قاؿ ابن عاشور:      

 التبلـز بُت ا١تقدـ كالتإب, فالشرط ُب اآلية ال يقتضي كقوع النسخ 

                            
 .نع النسخ ببل بدؿأم: القائلوف ٔت( ٔ)
 (.٘ٛٗ/ٗقاب )ع النف. انظر: ر كقولو: إف جاء زيد فأكرموقد يكوف الشرط ٦تكنا ن ك  (ٕ)
 [ٕٕ]سورة األنبياء: {   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}كمنو قولو تعأب: قاؿ الشوشاكم: )) ( ٖ)

 (.٘ٛٗ/ٗقاب )ع الن((. رف؛ ألف تعدد اآل٢تة ٤تاؿفالشرط ىا ىنا ٤تاؿ أيضان 
 (.ٖٛٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٗ)
أّف القضّية الشرطية ال يلـي أجاب با١تنع كسنده مبٍت على قاعدة ا١تناطقة : ))قاؿ ابن عاشور( ٘)

, كإمنا الواجب ىو التبلـز بُت ا١تقدـ كالتإب ُب بل قد يكوف ٤تاالن  أف يكوف مقدمها كاقعان 
الصدؽ كاالرتفاع كرا أف القضية اٟترلّية ال يلـي صدؽ صغراىا لصحة النتيجة بل قد تكذب 

التوضيح كالتصحيح  .((عليو٢تا؛ ألهنا مبلزمة ٢تا على ما ىي  صغراىا فتكذب النتيجة تبعان 
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 .(ٕ)((كلكن يقتضي أهنرا إف كقعا كقع اإلتياف ٢ترا ببدؿ فتنبو ,(ٔ)كاإلنساء

 وجو االستدراك
 ٻ ٻ }قولو تعأب: , كىي نع النسخ ببل بدؿٔت ُتالقائلذكر اإلماـ القراُب حجة      

على أنو ت اآلية فنصّ , [ٙٓٔ]سورة البقرة: {ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ
ليس من ك  ,اآلية صيغة شرطبأّف , كأجاب عن ذلك البد من البدؿ بأحسن أك مثل

كاف الواحد نصف  إف كقولك :؛ قد يكوف متعذران ف, شرط الشرط أف يكوف ٦تكنان 
  .العشرة فالعشرة اثناف, فهذا الشرط ٤تاؿ مع أف الكبلـ عريب فصيح

الشرط ُب اآلية ال يقتضي , إذ و غَت تاـكاستدرؾ ابن عاشور جواب ا١تصّنف بأنّ      
 .ببدؿ كقوع النسخ كلكن يقتضي أهنرا إف كقعا كقع اإلتياف ٢ترا

 الراجح.المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان 
يظهر ٕب أّف ما أجاب بو القراُب فيو نظر؛ فإف الشرط كإف كاف ال يستلـي اإلمكاف      

 :, كرا ُب قولو تعأب, كانتفائو عند انتفائوإال أنو يقتضي كجود ا١تشركط عند كجوده
اآل٢تة ال بد أف يوجد  تفإذا تعدد ,[ٕٕ]سورة األنبياء:{  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

 ا صرحية ُب الداللة على البدؿ.فإهنّ  ؛عند ذلك الفساد, كآية النسخ اليت معنا

                                                                         
(ٕ/ٚٚ.) 

فعلى قراءة ترؾ ا٢تري ))( ُب معٌت )ننسها(: ٛ٘ٙ/ٔاؿ ابن عاشور ُب التحرير كالتنوير )( قٔ)
, ننس الناس إياىا :كمفعولو ٤تذكؼ للعرـو أم ,فهو من النسياف كا٢ترية للتعدية "ننسها"

 :فا١تعٌت "نَنَسأىا"بًتؾ قراءهتا حىت ينساىا ا١تسلروف, كعلى قراءة ا٢تري  كذلك بأمر النيبء 
أك  ,إبطاؿ العرل بقراءهتا :كا١تراد .أك نؤخر العرل هبا ,نؤخر تبلكهتا :أك نؤخرىا أم

 .((ْتكرها
 (.ٚٚ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٖٔ٘ 

 

, باٞتوابُت نفي البدؿ مطلقان يف االستغناء عن ىذا اٞتواب الذم ككاف باإلمكا     
 .(ٔ)الذم ذكرهترا ُب ا١تبحث السابق السابقُت

جواب القراُب ىذا, بقولو:  -رٛتو اهلل-الشيخ ٤ترد األمُت الشنقيطي  كقد ردّ      
كما أجاب بو صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعان للقراُب من أف اٞتواب ال ))

إف كاف الواحد نصف العشرة,  :جيب أف يكوف ٦تكنان فضبلن عن أف يكوف كاقعان, ٨تو
كالكذب ُب الشرطية, إمنا ىو  ,ورد الصدؽفالعشرة اثناف, ظاىر السقوط أيضان, ألف م

كلو كانت كاذبة الطرفُت لو حل ربطها أال ترل أف  ,الربط فتكوف صادقة لصدؽ ربطها
]سورة  {   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :قولو تعأب

مع أهنا لو أزيل منها الربط لكذب طرفاىا,  ,قضية شرطية ُب غاية الصدؽ [ٕٕاألنبياء:
كىذا باطل قطعان, كيصَت الطرؼ  ,كاف فيهرا آ٢تة إال اهلل  :إذ يصَت الطرؼ األكؿ

 ,كالربط ال شك ُب صحتو ,كىو باطل أيضان  ,السراكات كاألرض :أم ,فسدتا :الثاين
كبصحتو تصدؽ الشرطية, فلو كاف فيهرا آ٢تة غَت اهلل لفسد كل شيء ببل شك, 

لصح أف العشرة اثناف, لكنو ٓب يصح فيهرا  ؛ككذلك لو صح أف الواحد نصف العشرة
 ,ٓتبلؼ الشرط ُب اآلية ,آ٢تة غَت اهلل, كال أف الواحد نصف العشرة, كرا ىو معركؼ

أف أىل العربية جيعلوف  :علم أف قوؿ من قاؿكبصحتو يلـي كجود ا١تشركط, كا ,فقد صح
إمنا ىو شرط ذلك غَت  ؛الصدؽ كالكذب ُب الشرطية, إمنا يتوارداف على اٞتياء كالشرط

صحيح, بل التحقيق أف الصدؽ كالكذب عندىم يتوارداف على الربط بينهرا ..., كىو 
 .(ٕ)((لصدؽ الشرطية مع كذب الطرفُت ؛اٟتق الذم ال شك فيو

 
 
 

                            
 ( من ىذه الرسالة.ٖٚٓ) صانظر: ( ٔ)

 (.ٛٗٗ/ٕكانظر: أضواء البياف )(, ٜ٘مذكرة أصوؿ الفقو )( ٕ)
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رضي اهلل  – بقول عائشة االستدراك على المصّنف استداللو: السابع ثالمبح
وفيو ثالثة  ,معاً  الحكمو ) كان فيما أنزل اهلل ( على نسخ التالوة : (1)-عنها

 :مطالب
 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.

 -عنهارضي اهلل -: ما ركم عن عائشة كمثاؿ التبلكة كاٟتكم معان ))قاؿ القراُب:      
 .(ٖ)(((ٕ)«كاف فيرا أنيؿ اهلل تعأب: عشر رضعات, فنسخن ٓترس»قالت: 

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
كىو  ؛االستدالؿ ال يتم ١تا نقلو ا١تصّنف عن عائشة)) :جعيط٤ترد الشيخ قاؿ      

  .(ٗ)((ةلمني  مطلق اإلنياؿ, بل البد أف ينضم إليو كونو من القرآف؛ ألف السّنة أيضان 

 

                            
قبل ا٢تجرة, ككّناىا بأـ  ىي عائشة بنت أيب بكر الصديق, أـ ا١تؤمنُت, تيكجها رسوؿ اهلل ( ٔ)

 ,ىػ(ٚ٘من األحاديث, توفيت سنة ) عبد اهلل,  ككانت من أعلم الناس كأفقههم, ركت كثَتان 
 ق(, كدفنت بالبقيع. ٛ٘كقيل )

  (.ٖٔٔ/ٔصفوة الصفوة )ك (, ٙٛٔ/ٚأسد الغابة )ك (, ٖٕٔ/ٛانظر ترٚتتها ُب: اإلصابة )
(, رقم ٘ٚٓٔ/ٕ, ), كتاب الرضاع, باب التحرًن ٓترس رضعاتُب صحيحو أخرجو مسلم (ٕ)

 ,كأبو داكد ُب سننو, كتاب النكاح, باب ىل حيـر ما دكف ٜتس رضعات(, ٕ٘ٗٔ) اٟتديث
, كتاب الرضاع, باب ما جاء ال ٖتـر ُب سننو كالًتمذم(, ٕٕٙٓ)اٟتديث رقم  (,ٖٕٕ/ٕ)

, كتاب, باب ال ُب سننو (, كابن ماجوٓ٘ٔٔ) (, رقم اٟتديثٚٗٗ/ٖ, )ا١تصة كال ا١تصتاف
(, كمالك ُب ا١توطأ, كتاب ٕٜٗٔ) اٟتديث رقم (,ٕ٘ٙ/ٔ) ٖتـر ا١تصة كال ا١تصتاف,

, كتاب الرضاع, باب ُب سننو كالبيهقي(, ٛٓٙ/ٕ)الرضاع, باب جامع ما جاء ُب الرضاعة, 
  (.ٜٔٙ٘ٔ)اٟتديث رقم  (,ٚٗٚ/ٚ) من قاؿ ال حيـر من الرضاع إال ٜتس رضعات,

 (.ٜٖٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)

 (.ٔٔٔ/ٕمنهج التحقيق كالتوضيح ) (ٗ)
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 وجو االستدراك
 -رضي اهلل عنها-ذكر الشيخ جعيط أّف استدالؿ اإلماـ القراُب ْتديث عائشة      

ال يتم؛ كذلك أّف لفظ اإلنياؿ يطلق على الكتاب  على جواز نسخ التبلكة كاٟتكم معان 
  كالسّنة, ككاف ينبغي للرصّنف أف يقرف اإلنياؿ بالقرآف ليتم لو االستدالؿ.

 الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.المطلب 
إال فيرا يركل عن أيب مسلم  كي االتفاؽ على جواز نسخ التبلكة كاٟتكم معان حُ      

-عائشة , كال خبلؼ بُت القراُب كجعيط حوؿ صحة االستدالؿ ْتديث (ٔ)األصفهاين
ا٠تبلؼ يدكر حوؿ الركاية اليت استدؿ هبا القراُب على اٞتواز, إمنا  ,(ٕ)-رضي اهلل عنها

كاف فيرا أنيؿ اهلل »أهنا قالت:  -رضي اهلل عنها-كىي اليت جاءت عن عائشة 
 ككذلك يطلق على السنة؛ ألهنا أيضان  ,فإف لفظ "اإلنياؿ" يطلق على القرآف, «...تعأب
 منيلة.

                            
نسخ التبلكة مع بقاء اٟتكم, أك , فيجوز على مذىب اٞترهور إذا تضرنت التبلكة حكران  (ٔ)

كابن اٟتاجب  ,, كقد عيل اآلمدماٟتكم مع بقاء التبلكة, أك نسخ التبلكة كاٟتكم معان نسخ 
( عن تاج الدين ٖٚٙالقوؿ بعدـ اٞتواز لبعض ا١تعتيلة. كقد نقل العراقي  ُب الغيث ا٢تامع )

ال يتصور إال ٦تن دينع نسخ القرآف,  ا٠تبلؼ ُب نسخ التبلكة كاٟتكم معان ابن السبكي أّف 
إمنا ىو نسخ التبلكة دكف اٟتكم كبالعكس, كإمنا ذكركا نسخهرا  :با٠تبلؼ ىناكا١تقصود 

 لضركرة التقسيم, كإف كاف ال خيالف فيو أحد ٦تن جيوز كقوع النسخ ُب القرآف. 
آراء ا١تعتيلة األصولية ك (, ٕٜٜ/٥ٕتتصر ابن اٟتاجب )ك (, ٔٗٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر: 

 (.ٖٓٛ)التوضيح شرح التنقيح ك (, ٖٙٗ)
 يستدؿ ٚتيع من يرل صحة اٟتديث بالعشر رضعات على جواز نسخ اٟتكم كالتبلكة معان  (ٕ)

على جواز نسخ التبلكة دكف  , كأما ا٠ترس رضعات فإف الشافعي كمن معو يستدلوف هبااتفاقان 
با١تصة  نسخت تبلكة كحكران  فإّف ا٠ترس عندىم أيضان  ,, كأما مالك كمن معواٟتكم

 كا١تصتُت.
  (.ٓٗٔحملرد حيِت الوالٌب ) ,ر: نيل السوؿ على مرتقى الوصوؿانظ
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 روايات الحديث
بركايات متعددة, كٚتيع ما كقفت  -رضي اهلل عنها-ركم ىذا اٟتديث عن عائشة      
ُب  , إال ما كرد عند النسائي(ٔ)بالقرآف ذكر فيها لفظ اإلنياؿ مقركنان  ,من ركاياتعليو 
كقاؿ  -كاف فيرا أنيؿ اهلل عي كجل »قد ركل ُب سننو, عن عائشة, قالت: ف ,ركاية

رمن, ٍب نسخن ٓترس : عشر رضعات معلومات حيّ -اٟتارث: فيرا أنيؿ من القرآف 
 .(ٖ)«(ٕ)كىي ٦تا يقرأ من القرآف معلومات, فتوُب رسوؿ اهلل 

 كتبعو اإلماـ القراُب ىنا,  ,(ٗ)قد ذكر الفخر الرازم ُب احملصوؿ ىذا اللفظك      
كاآلمدم ُب  ,(٘)ككذلك فعل ٚتع من األصوليُت, كأيب اٟتسُت البصرم ُب ا١تعترد

 ,(ٛ)كاليركشي ُب البحر ,(ٚ)كابن عقيل ُب الواضح ,(ٙ)اإلحكاـ
 

                            
في صحيح مسلم, عن عائشة, أهنا قالت: " كاف فيرا أنيؿ من القرآف: عشر رضعات ف (ٔ)

, كىن فيرا يقرأ من معلومات حيرمن, ٍب نسخن, ٓترس معلومات, فتوُب رسوؿ اهلل 
 ".القرآف

كقو٢تا: كىي ٦تا يقرأ من القرآف. قاؿ ابن السرعاين: يعٍت أنو يتلى حكرو  ))قاؿ اليركشي: ( ٕ)
دكف لفظو. كقاؿ البيهقي: يعٍت من ٓب يبلغو نسخ تبلكتو قرآنا, فهذا أكٔب. كإمنا احتجنا ٢تذين 

, كأف حكرو غَت ثابت, فكاف ا١تنسوخ مرفوع التبلكة  التأكيلُت ألنو ليس ُب القرآف اليـو
 .(ٕٗ٘/٘. البحر احمليط )((باقي التبلكة كاٟتكم, كالناسخ

رقم (, ٓٓٔ/ٙ), كتاب النكاح, باب القدر الذم حيـر من الرضاعة, ُب سننو النسائياه ك ر  (ٖ)
 (.ٜٖٚ/ٚ. كصححو الشيخ األلباين ُب صحيح كضعيف سنن النسائي )(ٖٖٚٓ)اٟتديث 

 (.ٕ٘ٙٗ/ٙ(, كنفائس األصوؿ )ٕٖٗ/ٖانظر: احملصوؿ ) (ٗ)

 (.ٖٚٛ/ٔا١تعترد )انظر: ( ٘)
 (.ٔٗٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر: ( ٙ)
 .(ٕٚٗ/ٔالواضح ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ٚ)
 .(ٖٕ٘/٘)البحر احمليط ( ٛ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٖٜٔ 

 

 كغَتىم.,(ٕ)كالشوكاين ُب اإلرشاد ,(ٔ)كصفي الدين ا٢تندم ُب النهاية
كال شك أّف القراُب كمن كافقو من األصوليُت يقصدكف أنّو فيرا أنيؿ من القرآف,      

 كلذلك استشهدكا بو ُب موطن نسخ التبلكة كاٟتكم.
كنقل ا٠ترب با١تعٌت ))جيييكف ركاية اٟتديث با١تعٌت, قاؿ القراُب:  (ٖ)كثَت من العلراءك      

البن سَتين  با١تعٌت عند أيب اٟتسُت البصرم , كأيب حنيفة , كالشافعي جائي خبلفان 
ألف  ؛كبعض احملدثُت, بثبلثة شركط: أف ال تييد الًتٚتة, كال تنقص, كال تكوف أخفى

 .(ٗ)((ا١تقصود إمّنا ىو إيصاؿ ا١تعاين, فبل يضر فوات غَتىا
كالفقو ٗتتلف عن احملدثُت, فاحملدثوف يهتروف بركايات  ,ٍبّ إّف مهرة علراء األصوؿ     

اٟتديث, كيثبتوف صحة اٟتديث من عدمو, كأما علراء األصوؿ كالفقو فإهنم يعتردكف 
 ألصو٢تا من الكتاب كالسنة. عليها ليصدركا تشريعات كفقان 

 الراجح
أف يقًتف لفظ اإلنياؿ بالقرآف, فجريع   الشيخ جعيطال شك أّف األكٔب كرا ذكر      

ة كرا يقع على القرآف, , ٍبّ إّف لفظ اإلنياؿ يقع على السنّ كتب السنة قد أثبتت ذلك
فّسر قد ك , ؿ على الرسوؿ اهلل ىي أحد قسري الوحي اإل٢تي الذم أني السنة ف

يقتضي )) :أنّو [ٗٗ{ ]النحل:  ڤ ڤ ڤ  }قولو تعأب: كغَته من العلراء  ,القراُب
العرـو ُب كل ما نيؿ, كىو يتناكؿ الكتاب كالسنة؛ ألف السنة منيلة, ككحي؛ غَت أهنا 

 .(٘)((كحي ٓب يتعبد بتبلكتو, كالقرآف تعبدنا بتبلكتو

                            
 (.ٖٕٛٓ/ٙهناية الوصوؿ )انظر:  (ٔ)
 (.٘ٙ/ٕ)رشاد الفحوؿ إانظر:  (ٕ)

 (.ٖٕٙ/٘انظر: رفع النقاب )( ٖ)
 (.ٖٓٛشرح تنقيح الفصوؿ )( ٗ)
٣تروع , ك (ٜٛ/ٔاإلحكاـ البن حـي )كانظر:  (,ٕٛٛٗ/ٙ( ,)ٕٛٚٓ/ٙ)فائس األصوؿ ن (٘)

 (.ٕ٘ٗ/ٓٔالفتاكل )
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نسخ الخبر المتضمن االستدراك على المصّنف في مسألة : الثامنالمبحث 
 لحكم, وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
, ١تن جوزه مطلقان  نان ٟتكم عندنا, خبلفان إذا كاف متضر كنسخ ا٠ترب))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((كأكثر ا١تتقدمُت ,كأبو ىاشم ,كىو أبو علي كمنعو مطلقان 

 الشارح.المطلب الثاني: بيان استدراك 
, جائي, كال أعلم فيو خبلفان  حكران  نسخ ا٠ترب إذا كاف متضرنان ))اؿ حلولو: ق     

 كظاىر كبلـ ا١تصّنف أنّو ٦تا اختلف فيو.
ھ ھ } :فإف كاف معٌت ا١تسألة عنده ُب اإلنشاء الوارد بلفظ ا٠ترب ٨تو     

 .(ٕ)((نظربلؼ فيو عن الدقاؽ, كإال فيو ؛ فصحيح, كا٠ت [ٖٖٕ]سورة البقرة:{ھ

 وجو االستدراك
كاستدرؾ ذلك جواز نسخ ا٠ترب إذا كاف متضرنان ٟتكم عند ا١تالكية, القراُب  ذكر     

, كظاىر  نسخ ا٠ترب إذا كاف متضرنان ٟتكم حلولو بأنّو ال خبلؼ بُت العلراء ُب جواز
 ُب ا١تسألة خبلؼ. كبلـ ا١تصّنف أفّ 

؛ فصحيح, كا٠تبلؼ فيو رباإلنشاء الوارد بلفظ ا٠تٍبّ بُّت إف كاف قصد ا١تصّنف ُب      
 فيو نظر.فكارد عن الدقاؽ, كإال 

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
 :(ٖ)نسخ ا٠ترب, لو حالتاف     

                            
 (.ٜٖٓشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 (.ٕٖٛشرح التنقيح ) لتوضيح( إ)
 (.ٕٗٗ/٘البحر احمليط )(, ٕٛٙٗ/ٙنفائس األصوؿ )انظر:  (ٖ)
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 : نسخ لفظ ا٠ترب, كىو على نوعُت:األولى     
: كىو كاقع كرا ُب اآليات ا١تنسوخة, كمنها آية الرجم اليت نسخ تبلكتو أولهما:     

  .(ٕ)((كالشيخ كالشيخة إذا زنيا فارٚتومها البتة)): (ٔ)-رضي اهلل عنو-كردت عن عرر 

, فينسخ عنا التكليف بذلك اإلخبار, أك خيرب بوأف ينسخ تكليفنا بأف  ثانيهما:     
 تبلكتو.

 باالتفاؽككبلمها جائي عند من جييي النسخ ))قاؿ القراُب ُب شرحو للرحصوؿ:      
, كاف ا١تخرب عنو ٦تا يقبل التغيَت أـ منهم, كاف ما نسخت تبلكتو ماضينا, أك مستقببلن 

                            
ىذا اللفظ بعينو كاف كمعٌت قوؿ عرر: أّف ىذا معٌت ما كاف يتلى, ال أف ))قاؿ حلولو:  ( ٔ)

  (.ٜٖٚ. التوضيح شرح التنقيح )((يتلى؛ ألف فصاحة القرآف تأيب ذلك
ك (, ٕٗٛ/ٕكتاب اٟتدكد, باب ما جاء ُب الرجم, )  ُب ا١توطأ, -رٛتو اهلل–ركاه مالك ( ٕ)

(, حديث رقم ٜٕٖ/ٚعبدالرزاؽ ُب مصنفو, كتاب الطبلؽ, باب الرجم كاإلحصاف, )
السنن الكربل, كتاب الرجم, باب نسخ اٞتلد عن الثيب,  (, كالنسائي ُبٖٖٖٙٔ)
(, حديث ٖ٘ٛ/ٕكابن ماجو ُب سننو, كتاب اٟتدكد, باب الرجم, ), (ٚٓٔٚ(, )ٙٓٗ/ٙ)

كاٟتاكم ُب مستدركو, كتاب (, ٕٕٚٓٔ(, )ٖٗٔ/ٖ٘(, كأٛتد ُب مسنده, )ٖٕ٘٘رقم )
اإِلسناد, كٓب خيرجاه((, (, قاؿ اٟتاكم: ))ىذا حديث صحيح ٔٚٓٛ(, )ٓٓٗ/ٗاٟتدكد, )

 ككافقو الذىيب ُب التلخيص.
 -رضي اهلل عنهرا-ن حديث ابن عباس مكر " آية الرجم" ُب الصحيحُت أصل ذ كقد كرد      

إف اهلل »: كىو جالس على منرب رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-قاؿ: قاؿ عرر بن ا٠تطاب 
أنيؿ عليو "آية الرجم" فقرأناىا ككعيناىا,  باٟتق, كأنيؿ عليو الكتاب, فكاف ٦تا قد بعث ٤تردان 

كرٚتنا بعده, فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائل: ما ٧تد الرجم  فرجم رسوؿ اهلل 
ُب كتاب اهلل, فيضلوا بًتؾ فريضة أني٢تا اهلل, كإف الرجم ُب كتاب اهلل حق على من زىن إذا 

ُب ركاه البخارم  .«ف اٟتبل أك االعًتاؼكا أحصن, من الرجاؿ كالنساء, إذا قامت البينة أك
(, رقم ٛٙٔ/ٛ(, كتاب اٟتدكد, باب رجم اٟتبلى من الينا إذا أحصنت, )ٖٓٛٙ)صحيحو 
, كتاب اٟتدكد, باب رجم الثيب ُب الينا, ُب صحيحو (, كمسلمٖٓٛٙاٟتديث )

 .(ٜٔٙٔرقم اٟتديث ) ,(ٖٚٔٔ/ٖ)
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ال, كالوحدانية, ككفر زيد؛ ألف ذلك كلو من األحكاـ الشرعية, فجاز أف يكوف 
 .(ٔ)((مصلحة ُب كقت مفسدة ُب كقت

 كٙترتو, كىو على نوعُت:نسخ مدلوؿ ا٠ترب الثانية:      
 ا٠ترب احملض, كلو حالتاف: :النوع األول     
إف يكوف ٦تا ال يتغَّت؛ كذلك بأف ال يقع إال على كجو كاحد, كصفات أولهما:      

اهلل تعأب, كأخبار من األمم ا١تاضية, كاألخبار عن قياـ الساعة, فهذا ال جيوز نسخو 
 باإلٚتاع؛ ألنو يفضي إٔب الكذب كىو ٤تاؿ على اهلل تعأب. 

 ,كاف بأف يقع على غَت الوجو ا١تخرب عنو ماضيان  ؛إف كاف ٦تا يصح تغيَته ثانيهما:     
, فهو ٤تل نياع بُت (ٕ)عن حكم شرعي أك خربان  ,أك كعيدان  ,أك كعدان  ,أك مستقببلن 

 :(ٗ)كفيو عدة أقواؿ ,(ٖ)العلراء
                            

 (.ٕٗٗ/٘احمليط )كانظر: البحر (, ٕٛٙٗ/ٙنفائس األصوؿ )(  ٔ)
 .مثاؿ ا١تاضي: ا٠ترب بإدياف زيد ككفره(  ٕ)

 كمثاؿ الوعد: قولك: ا١تطيع يدخل اٞتنة.
 كمثاؿ الوعيد: العاصي يدخل النار.

 (.ٜٙٗ/ٗانظر: رفع النقاب ) كمثاؿ اٟتكم الشرعي: قولك: جيب اٟتج على ا١تستطيع.
ؼ ُب جواز نسخ ا٠ترب: مبٍت كسبب ا٠تبل))(: ٜٚٗ/ٗقاؿ الشوشاكم ُب رفع النقاب )(  ٖ)

على ا٠تبلؼ ُب حقيقة النسخ, فرن قاؿ: النسخ عبارة عن بياف مدة لعبادة, قاؿ ىنا ّتواز 
 ؛ إذ ال فرؽ ُب ذلك بُت ا٠ترب كغَته.النسخ مطلقان 

كمن قاؿ: النسخ عبارة عن رفع اٟتكم الثابت, قاؿ ىنا ٔتنع النسخ مطلقا؛ ألف رفع ا٠ترب 
)كىو التغَت ُب ا٠ترب( كالبداء )كىو ظهور رأم ٤تدث ٓب يظهر من قبل, يؤدم إٔب ا٠تلف 

أم: أنو يأمر بأمر ٍب يبدك لو أف ا١تصلحة ُب خبلفو(, كذلك ُب حق اهلل تعأب ٤تاؿ, فهذا 
 .((ىو سبب ا٠تبلؼ بُت القولُت ا١تتقابلُت

وؿ هناية الوصك , (ٗٗٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )ك (, ٘ٓٗإحكاـ الفصوؿ )انظر: (  ٗ)
 ,(ٜٚٔا١تسودة )ك , (ٖٕٗ/ٕاإلهباج )ك (, ٜٕٙٗ/ٙنفائس األصوؿ )ك (, ٜٖٕٔ/ٙ)
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كأبو  ,, كذىب إليو ٚتاعة منهم أبو بكر الصَتُبا١تنع مطلقان  القول األول:     
, كأبو علي اٞتبائي, كابنو أبو ىاشم لباقبلينبكر ا, كالقاضي أبو إسحاؽ ا١تركزم

اٞتبائي, كابن السرعاين, كابن اٟتاجب, كعياه ابن مفلح ٞترهور الفقهاء كاألصوليُت, 
 كنسبو القراُب ألكثر ا١تتقدمُت.

, كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيرية كالقاضي أيب يعلى, اٞتواز مطلقان  القول الثاني:      
, , كاإلماـ الرازمسُت البصرم, كالقاضي عبد اٞتبارالبصرم, كأبو اٟتأبو عبد اهلل 

 .كاآلمدم, كعياه الشوكاين إٔب اٞترهور

: التفريق بُت ا١تاضي كا١تستقبل, فيرنع النسخ ُب ا١تاضي؛ ألنو يكوف القول الثالث     
با١تاضي, , كجيوز ُب ا١تستقبل؛ ٞتريانو ٣ترل األمر كالنهي, ألف الكذب خيتص تكذيبان 

 ى خلف الوعد.أما ا١تستقبل فيسرّ 
كىذا التفصيل جـي بو سليم, كجرل عليو البيضاكم ُب "ا١تنهاج", ))قاؿ الشوكاين:      

 كسبقهرا إليو أبو اٟتسُت ابن القطاف.
, كُب بعض ا١تستقبل, كىو ا٠ترب بالوعد, ال أقوؿ: كاٟتق: منعو ُب ا١تاضي مطلقان      

ف, أما بالتكليف فظاىر؛ ألنو رفع حكم عن مكلف, كأما بالوعيد, كال بالتكلي
, كىو ال ديتنع من اهلل سبحانو, بل ىو حسن ديدح فاعلو من بالوعيد, فلكونو عفوان 

, أك غَته, كيتردح بو ُب نفسو, كأما ا١تاضي فهو كذب صراح, إال أف يتضرن ٗتصيصان 
 .(ٔ)((بأس١تا تضرنو ا٠ترب ا١تاضي, فليس بذلك  , أك تبيينان تقييدان 

 ٔتعٌت األمر كالنهي: ما كاف خربان : النوع الثاني     

                                                                         
شرح ك (, ٜٙٗ/ٗرفع النقاب )ك (, ٖٖٛلتوضيح شرح التنقيح )اك (, ٕٗٗ/٘البحر احمليط )ك 

  (.ٕٙ/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٔٗ٘/ٖالكوكب ا١تنَت )
 (.ٖٙ/ٕرشاد الفحوؿ )إ( ٔ)
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 جوازكصفي الدين ا٢تندم كقوع ا٠تبلؼ ُب  ,نفى بعض األصوليُت؛ كابن برىاف    
 .(ٔ)ٔتعناه كذلك اعتباران  ؛نسخ ا٠ترب الذم يكوف ٔتعٌت األمر كالنهي

كالنهي كقولو تعأب:  األمركإف كاف خربنا ٔتعٌت ))قاؿ صفي الدين ا٢تندم:      
 ڃ ڃ} :ككقولو ,[ٖٖٕ]سورة البقرة:{ھ ھ ھ}

]سورة  {ڀ ڀ ڀ پ}ككقولو:  [,ٕٕٛ]سورة البقرة:{چ چ چ
كال يتجو ا٠تبلؼ فيو؛ ألنو ٔتعٌت ا جيوز نسخو كال يعرؼ فيو خبلفنا, فهذ ,[ٜٚالواقعة:

 األمر كالنهي.
ألف  ؛كغَته من ا٠تبلؼ ُب ا٠ترب عن حكم شرعي, فليس ىو ىذا ,كما نقل اإلماـ     

"ذلك" ٤تروؿ على ما كاف خربنا ُب اللفظ, "كا١تعٌت" كإمنا مدلولو حكم شرعي, كما 
٨تن فيو ليس فيو إال صيغة ا٠ترب استعرلت ُب األمر على كجو التجوز, فهو ُب معٌت 

فهو ُب معٌت  , ٕتويي النسخ كعدموأف الصيغة ال مدخل ٢تا ُب ان األمر, إذ ٨تن نعلم قطع
 .(ٕ)((األمر
 , اعتباران شرعيان  إٔب منع نسخ ا٠ترب كإف كاف حكران لكن ذىب أبو بكر الدقّاؽ      
قاؿ ))ُب ا١تسألة, قاؿ ُب شرح احملصوؿ:  رابعان  , كقد جعل القراُب ذلك قوالن بلفظو

عن أيب بكر الدقّاؽ الشافعي: ديتنع نسخ ا٠ترب, كإف   "اللرع"الشيخ أبو إسحاؽ ُب 
نظر  ,[ٕٕٛ]سورة البقرة:{چ چ چ ڃ }كاف عن حكم شرعي ٨تو: 

 فيتحصل ُب ا١تسألة اربعة أقواؿ: ,(ٖ)اللفظة

                            
 . (ٕٚٗ/٘البحر احمليط )ك (, ٖٙ/ٕالوصوؿ, البن برىاف )انظر: ( ٔ)
 .(ٖٕٛٔ/ٙهناية الوصوؿ )( ٕ)
فإنو كإف كاف لفظو أّف الدقّاؽ نظر إٔب اللفظ, كمذىب اٞترهور ىو النظر إٔب معناه,  :أم (ٖ)

ٓب يصح أف يقع  كلو كاف خربان  ,لفظ ا٠ترب إال أنو ٔتعٌت األمر, فإنو جيوز أف يقع فيو ا١تخالفة
قوؿ  فنسخو جائي ُب: ))(ٕٗٗ/ٔقواطع األدلة ) السرعاين ُبابن فيو ا١تخالفة, قاؿ 

فعلق اٟتكم با٠ترب على معٌت  ,أبو بكر الدقاؽ يكمنع منو من أصحاب الشافع ,األكثرين
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ا١تنع مطلقنا, كاٞتواز مطلقنا, كالتفرقة بُت ا١تاضي كا١تستقبل, كالفرؽ بُت اإلخبار عن      
 .(ٔ)((كغَته ,اٟتكم الشرعي

 رأي القرافي
كاف متضرنان ٟتكم, الذم رجحو القراُب ُب ىذه ا١تسألة ىو جواز نسخ ا٠ترب إذا       

فاٟتق ا١تقطوع بو الذم ال يتجو غَته أف النسخ ُب ا٠ترب ٤تاؿ, ))قاؿ:  كمنع ما عداه,
عن حكم؛ فإف ا٠ترب عن اٟتكم جيوز نسخو, كلفظ األمر, ىذا إذا  ان إال أف يكوف خرب 

{ ]آؿ ۓ ے ے ھ ھ}كاف متعلق ثبوت اٟتكم ُب ا١تستقبل مثل قولو تعأب: 
 [.ٜٚعرراف: 

بأف يقوؿ: أكجبت على بٍت إسرائيل  ؛أما لو أخرب عن ثبوت حكم ُب ا١تاضي     
  ؛ىذا ال جيوز نسخو؛ ألنو يلـي منو ا٠تلف ا١تستحيل على اهلل تعأب ٜتسُت صبلة, فإفّ 

 .(ٕ)((كاإلخبار عن حدث العآب بأنو قدًن, كال فرؽ

 رأي حلولو
 ے ے ھ ھ}؛ كقولو تعأب: فّرؽ حلولو بُت ا٠ترب إذا كاف متضّرنو حكم     

؛ كقولو تعأب: , كبُت ا٠ترب الذم يكوف ٔتعٌت اإلنشاء[ٜٚ{ ]آؿ عرراف: ۓ

                                                                         
 على حكم األمر من كجهُت. مألف األمر بلفظ ا٠ترب جير  ؛كىذا فاسد ,األمر

 أحدمها: اختصاص األمر باإللياـ كا٠ترب باإلعبلـ.
كاألمر با١تستقبل فلرا تعلق ٔتا كرد من األمر بلفظ ا٠ترب  ياختصاص ا٠ترب با١تاض :كالثاين

كألنو أمر كضح نسخو   ,حكم األمر دكف ا٠ترب من ىذين الوجهُت كذلك حكم النسخ
 (.ٚ٘. انظر: اللرع )((كسائر األكاـ

 (.ٜٕٙٗ/ٙنفائس األصوؿ )(  ٔ)
 (.ٕٓٚٗ/ٙ) ا١تصدر السابق( ٕ)
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, فاألكؿ يرل عدـ كجود ا٠تبلؼ فيو, [ٖٖٕ]سورة البقرة:{ھ ھ ھ}
 .(ٔ)كإمنا يتحصل ا٠تبلؼ ُب الثاين عن الدقاؽ

 الراجح
الذم يظهر ٕب ىو صحة ما ذىب إليو القراُب من أّف ا٠تبلؼ عن أيب بكر الدقّاؽ      

كال كجو للتفريق متضّرنو حكم, كالذم ٔتعٌت اإلنشاء, ا٠ترب الذم يكوف  علىحاصل 
كٓب يفّرؽ القراُب بينهرا, كقد فّسر , (ٕ)ألنو نظر إٔب اعتبار اللفظ دكف ا١تعٌتبينهرا, 

أم: إذا كاف ا٠ترب ٔتعٌت ))ٟتكم( بقولو:  الشوشاكم قوؿ القراُب : )إذا كاف متضرنان 
 ]سورة{چ چ چ ڃ ڃ}كقولو تعأب:  األمر, مثبلن 

]سورة {ے ھ ھ ھ ھ}, كقولو تعأب: [ٕٕٛالبقرة:

 .(ٖ)(([ٖٖٕالبقرة:
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٖٛشرح التنقيح )لتوضيح اانظر:  (ٔ)

 (.ٕٛٗ/٘البحر احمليط )ك (, ٜٕٙٗ/ٙنفائس األصوؿ )ك  (,ٚ٘اللرع ) انظر:( ٕ)
 (.ٜٙٗ/ٗرفع النقاب ) (ٖ)
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تحويل ستدالل بـ )االستدراك على المصّنف في جوابو على االالتاسع: المبحث  
وفيو ثالثة , ( على جواز نسخ الكتاب باآلحادالقبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة

 مطالب:
 عليو.المطلب األول: بيان القول المستدرك 

, غَت كاقع ٝتعان  ,فجائي عقبلن  ؛اآلحادكأما جواز نسخ الكتاب ب))قاؿ القراُب:      
بتحويل القبلة عن بيت ا١تقدس  مستدالن  ؛امنّ  (ٕ)كالباجي ,(ٔ)لبعض أىل الظاىر خبلفان 

ربىم احتفت بو قرائن كجدىا أىل قباء ١تا أخ :إٔب مكة..., كأما ٖتويل القبلة فقالوا
 , كغَت ذلك حصل ٢تم العلم, فلذلك قبلوا تلك الركاية. ضجيج أىل ا١تدينةا١تخرب من 

فإهنا  ,لكن ذلك فعل بعض األمة, فليس حجة, كلعلو مذىب ٢تم ,سلرنا عدـ القرائن
 .(ٖ)((مسألة خبلؼ

 

                            
, مطلقان  كٝتعان  , فأىل الظاىر يركف جوازه عقبلن يخيتلف مذىب أىل الظاىر عن مذىب الباج( ٔ)

ال بعده, قاؿ اليركشي:  ك بعده, فيقوؿ بوقوعو ُب زمانو بُت زماف الرسوؿ كيفرؽ الباجي 
الفارؽ أف األحكاـ ُب زماف الرسوؿ ُب معرض التغَت, كفيرا بعده مستقرة, فكاف ال  ككأفّ ))

 (.ٕٔٙ/٘. البحر احمليط )((قطع ُب زمانو
 ( مسألة نسخ القرآف كالسنة ا١تتواترة ٓتربٕٖٗذكر الباجي ُب كتابو إحكاـ الفصوؿ )(  ٕ)

, ٍبّ استدؿ على الوقوع بقولو: ال بعده ُب زمن النيب  كٝتعان  اآلحاد, كجّوز ذلك عقبلن 
 ((.ضركرة كقد كانوا يعلروف استقباؿ بيت ا١تقدس من دين النيب ))

كالذم يظهر ٕب أّف استداللو إمنا يتم على نسخ ا١تتواتر من السنة باآلحاد؛ ألنو ذكر أّف      
نسخ التوجو لبيت ا١تقدس بقولو استقباؿ بيت ا١تقدس قد علم من الدين بالضركرة, كقد جعل 

على نسخ السنة مثاال  [ٗٗٔ{ ]البقرة: اآلية  ھ ھ ہ ہ ہ }تعأب: 
 (.ٔٚ. انظر: اإلشارة )بالقرآف

 (.ٖٔٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
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 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
بيت ا١تقدس ٓب يثبت األكٔب منع االستدالؿ بو؛ ألف استقباؿ ))قاؿ ابن عاشور:      

كرا يؤخذ من كبلـ   ,آليات الصبلة كاف كا١تذكور إال أف يقاؿ إنو ١تا كقع بيانان  ,بالقرآف
فيكوف قبوؿ أىل مسجد قباء ٠ترب  ,ثر ىذهإا١تصّنف ُب مسألة نسخ السّنة بالكتاب 

م  على اعتراد نسخ الكتاب باآلحاد, كفيو أنا ال نسل الواحد فيو كرا ُب الصحيح دليبلن 
كرا ىي ٣ترلة بالنسبة للكيفية؛ ألف الكيفية   ,كوف آيات الصبلة ٣ترلة بالنسبة للتوجو

إال  ,؛ كذلك ال يستلـي التوجو ٞتهة ٥تصوصةبياهنا ١تعرفة كيفية ىاتو الصبلةال بد من 
نسخ الكتاب  ؛أباه ا١تانعوفلنسخ قطعي بظٍت, الذم  أف يكوف االستدالؿ تنظَتان 

 .(ٔ)((كقد قبلوا خرب كاحد ُب نسخو ,لبيت ا١تقدس متواتر عندىم؛ فإف التوجو بالسنة

 وجو االستدراك
, كأجاب غَت كاقع ٝتعان  ,ي عقبلن أّف نسخ الكتاب باآلحاد جائيرل اإلماـ القراُب      

 , ّتوابُت:ةويل القبلة عن بيت ا١تقدس إٔب مكبتح مستدالن  إنّو كاقع ٝتعان  :على من قاؿ
تدؿ  ىممن قرائن ثبتت عندكإمنا  ,من ٣ترد خرب الواحد ليسالتحويل  أفّ  األول:     

 .على التحويل ذلك ٦تا يدؿ على ٖتويل القبلة, كسراع ضجيج أىل ا١تدينة كغَت
, حجة  يكوفذلك فعل بعض األمة, فبل لو سّلم عدـ القرائن؛ فإفّ  الثاني:     

 كا١تسألة ٥تتلف فيها.
على القراُب جوابو ذاؾ بعدـ اٟتاجة إليو, كذلك ألف كاستدرؾ العبلمة ابن عاشور      

مع  كإمنا ثبت بالسنة, فقد تواتر فعلو  ,استقباؿ بيت ا١تقدس ٓب يثبت بالقرآف
أصحابو, فاالستدالؿ هبذا الدليل على نسخ الكتاب باآلحاد ال يصح, إمنا يتم 

 باآلحاد.نة من الساالستدالؿ بو على نسخ ا١تتواتر 

 

                            
 (.ٕٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٔ)
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 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
نسخ الكتاب بالكتاب, كا١تتواتر على جواز حكى أغلب علراء األصوؿ اإلٚتاع      

كاختلفوا بعد ذلك ُب مسائل, كمنها : مسألة  ,(ٔ) من السنة ٔتثلها, كاآلحاد باآلحاد
, بينرا اختار كعدـ كقوعو ٝتعان  ,عقبلن , اختار القراُب جوازه (ٕ)نسخ القرآف باآلحاد

 ُب زمن النيب  , كاختار اإلماـ الباجي جوازه عقبل ككقوعو ٝتعان الظاىرية جوازه مطلقان 
 :ذلك كمن ,ال بعده,  كاستدؿ من قاؿ بوقوعو بعدة أدلة

 نسخ التوجو إٔب بيت ا١تقدس الذم كاف ثابتان بالقرآف ٓترب الواحد, كرا ُب حديث     
بينا الناس بقباء ُب صبلة الصبح إذ جاءىم آت »: , قاؿ-رضي اهلل عنهرا-ابن عرر 

                            
(, ٙٗٔ/ٖلآلمدم ) ,اإلحكاـك (, ٖٕٗإحكاـ الفصوؿ )ك (, ٓٚللباجي ) ,انظر: اإلشارة( ٔ)

(, ٕٓ٘/ٗرفع النقاب )ك , (ٜٕ٘/٘البحر احمليط )ك (, ٖ٘ٔ/ٕشرح ٥تتصر الركضة  )ك 
 (.ٜٜللشنقيطي ) ,أصوؿ الفقوُب مذكرة ك (, ٚٙ/ٕإرشاد الفحوؿ )ك 

 على أربعة أقواؿ:اختلف العلراء ُب ىذه ا١تسألة ( ٕ)
, كذىب إليو ٚتاعة من أىل الظاىر منهم ابن حـي , كٝتعان  القوؿ األكؿ: جواز النسخ عقبلن 

 .كاٟتنفية كىي ركاية عن أٛتد, كاختاره الطوُب, كالشوكاين, كالشيخ ٤ترد األمُت الشنقيطي
, كىذا مذىب اٞترهور كرا قالو ابن برىاف, ٦تتنع ٝتعان  جائي عقبلن القوؿ الثاين: أف النسخ 

 كابن اٟتاجب كغَتمها.
 ,ال بعده, كبو قاؿ الباقبلين ُب زمن النيب  , ككقوعو ٝتعان الثالث: جواز النسخ عقبلن 

 كالباجي, كالسرخسي, كالقرطيب.
 .. كقد نسبو الغيإب ُب ا١تستصفى إٔب ا٠توارجالرابع: ا١تنع مطلقان 

ا١تستصفى ك ( , ٖٕٗإحكاـ الفصوؿ )ك (, ٓٚاإلشارة للباجي )ك  (,ٔٓٛ/ٖانظر: العدة )
اإلحكاـ لآلمدم ك (, ٖٕٙ/ٔركضة الناظر )ك (, ٛٗ/ٕالوصوؿ البن برىاف )ك (, ٔٓٔ)
ا١تسودة ك (, ٖ٘ٔ/ٕشرح ٥تتصر الركضة )ك (, ٜٜٚ/٥ٕتتصر ابن اٟتاجب )ك (, ٙٗٔ/ٖ)
التقرير كالتحبَت ك , (ٜٕ٘/٘البحر احمليط )ك (, ٗٗٔٔ/ٖأصوؿ الفقو البن مفلح )ك (, ٕٕٓ)
إرشاد الفحوؿ ك (, ٔٙ٘/ٖشرح الكوكب ا١تنَت )ك (, ٕٓ٘/ٗرفع النقاب ), ك (ٗٙ/ٖ)
 (,.ٜٜمذكرة أصوؿ الفقو للشنقيطي )ك (, ٚٙ/ٕ)
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قد أنيؿ عليو الليلة قرآف, كقد أمر أف يستقبل الكعبة,   فقاؿ: إف رسوؿ اهلل
  .(ٔ)«فاستقبلوىا. ككانت كجوىهم إٔب الشاـ, فاستداركا إٔب الكعبة

ُب الصبلة ٓب  استقباؿ بيت ا١تقدسبأّف  ؛كقد استدرؾ ابن عاشور ىذا االستدالؿ     
كٓب يكن التوجو ))يثبت ُب القرآف, كاختار ذلك القراُب أكؿ األمر ُب التنقيح, قاؿ: 

ٍب استدرؾ القراُب على نفسو ىذا  ,(ٕ)((لبيت ا١تقدس ثابتان بالكتاب عربلن باالستقراء
ليس من القرآف, فيو ُب كوف التوجو لبيت ا١تقدس )): بقولوالرأم ُب شرحو للتنقيح, 

 .(ٖ)((نظر
 بالسنة ؟ ـأ ,بالكتاب فهل التوجو إٔب بيت ا١تقدس كاف ثابتان      
 اختلف العلراء ُب ذلك على قولُت:     
كإمنا ثبت بالسنة  ,أف التوجو لبيت ا١تقدس ٓب يثبت بالقرآف القول األول:     

مع أصحابو, كىذا قوؿ أكثر العلراء,  قاؿ القاضي  ألنو تواتر فعلو  ,(ٗ)ا١تتواترة
 .(٘)((الذم ذىب إليو أكثر العلراء أنو كاف بسنة ال بقرآف))عياض: 

                            
ير اإلعادة على , كتاب الصبلة, باب ما جاء ُب القبلة, كمن ٓب ُب صحيحو أخرجو البخارم(  ٔ)

,  ُب صحيحو (؛ كمسلمٖٓٗ(, رقم اٟتديث )ٜٛ/ٔعلى من سها, فصلى إٔب غَت القبلة, )
(, رقم ٖ٘ٚ/ٔكتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة, باب ٖتويل القبلة من القدس إٔب الكعبة, )

 (.ٕٙ٘اٟتديث )
 .(ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٕ)
 .ا١تصدر السابق( ٖ)
للقرطيب  ,اٞتامع ألحكاـ القرآفك (, ٛٗٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )ك (, ٘ٓٛ/ٖنظر: العدة )( اٗ)

(ٕ/ٔ٘ٔ.) 
 (.ٜ/٘للنوكم ) ,ا١تنهاج( ٘)
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قاؿ  ,(ٔ)لنسخ السنة ا١تتواترة بالقرآف ذكر كثَت من األصوليُت حادثة قباء مثاالن كقد      
صلى ٨تو بيت ا١تقدس, كليس ُب ذلك قرآف, فلم يكن  كذلك أف النيب ))القرطيب: 

 .(ٕ)((ٍب نسخ ذلك بالقرآف ,اٟتكم إال من جهة السنة
قاؿ:  ,(ٖ)-رضي اهلل عنهرا-قد ركل البخارم ُب صحيحو عن الرباء بن عازب ك     
ا, ككاف ى ٨تو بيت ا١تقدس, ستة عشر أك سبعة عشر شهرن صلّ  كاف رسوؿ اهلل »

 ڻ ں ں ڱ ڱ } أف يوجو إٔب الكعبة, فأنيؿ اهلل:حيب  رسوؿ اهلل 

 .(ٗ)«فتوجو ٨تو الكعبة[, ٗٗٔ{ ]البقرة: ڻ

عن ابن  ذلك ركمفقد بالكتاب,  أف التوجو لبيت ا١تقدس كاف ثابتان  القول الثاني:     
, كنسبو القراُب (٘)السرخسي, كاإلماـ القراُب, كاإلسنوم هكاختار  ,كقتادة ,عباس

 :القوؿة ىذا للباجي, كحج

دّؿ على استقباؿ بيت ا١تقدس داللة  {ڱ ڱ}قولو تعأب: أف  األول:     
 .(ٙ)فعلو عليو السبلـ دّؿ على ذلك داللة تفصيليةك إٚتالية, 

                            
  (.ٓٓٔمذكرة أصوؿ الفقو للشنقيطي ) انظر:( ٔ)
 (.ٔ٘ٔ/ٕاٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( ٕ)

ىو الرباء بن عازب بن اٟتارث بن عدم األنصارم, يكٌت على األشهر أبو عرارة, من  (ٖ)
يـو بدر لصغر سنو , كشهد أحدا كغَتىا, كقد ركل  كخيارىم, رده النيب  صحابة النيب 

(, ٔٔٗ/ٔىػ(. انظر ترٚتتو ُب: اإلصابة )ٕٚ, توُب سنة )ٚتلة من األحاديث عن النيب 
  (.٘٘ٔ/ٔاالستيعاب )

 (,ٛٛ/ُٔب صحيحو, كتاب الصبلة, باب التوجو ٨تو القبلة حيث كاف, ) البخارمأخرجو ( ٗ)
 (.ٜٜٖ)اٟتديث رقم 

 (.ٖٕٗهناية السوؿ )( ٘)
 (.ٙٓ٘/ٗانظر: رفع النقاب )( ٙ)
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من جهة أف ُب كوف التوجو لبيت ا١تقدس ليس من القرآف, فيو نظر, )) قاؿ القراُب:     
فيو. كاهلل تعأب قاؿ:  من ذلك اجملرل ككائنان  القاعدة أف كل بياف جملرل يعد مرادان 

{ كٓب يبُّت صفتها, فبينها عليو الصبلة كالسبلـ بفعلو لبيت ا١تقدس ڱ ڱ}
فيرا سقت »باآلية, كرا أنا نقوؿ ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ:  فكاف ذلك مرادان 

ىو { كىو مراد منها, ككذلك ىاىنا, ك ں ڱبياف لقولو تعأب: } «السراء العشر
من ذلك اجملرل, فكاف التوجو لبيت ا١تقدس  القاعدة: أف كل بياف جملرل يعد مرادان 

 .(ٔ)((بالقرآف هبذه الطريقة
 پ پ پ ٻ ٻ }ككذلك قوؿ اهلل تعأب: ))كقاؿ ُب شرحو للرحصوؿ:      

بينها عليو السبلـ أهنا صبلة الظهر, كأهنا ركعتاف جهرنا ُب  [,ٜ{ ]اٞترعة:  پ
كأف اهلل تعأب   ؛ٚتاعة ٓتطبة, كمسجد إٔب غَت ذلك من الشركط, فيصَت معٌت اآلية

قاؿ: إذا نودم للصبلة كٓب يبُت كيف تقاـ, فهي آية ٣ترلة, ٍب بينها عليو السبلـ 
لك من الشركط, فيكوف اٞتريع بالطهارة, كالستارة, كاستقباؿ بيت ا١تقدس, كغَت ذ

مرادنا من اآلية, فتكوف دليبلن عليو بواسطة البياف, فيكوف التوجو للبيت ا١تقدس على ىذا 
 .(ٕ)((بياننا بالقرآف, فهذا أقول ٦تا ذكر٘توه الستناده ٢تذه القاعدة

 ڱ ڱ بالقرآف, كىو قولو: } أف التوجو إٔب بيت ا١تقدس كاف معلومان  الثاني:     

 ھ ہ ہ ہ, كقد نسخ بقولو تعأب: }[٘ٔٔ]سورة البقرة:{ڱ

 ڱ ڳ ڳ}ابن جرير ُب تفسَته عن قتادة ُب قولو تعأب: {, فقد ركل ھ

 , قاؿ: ىي القبلة, ٍب نسختها القبلة إٔب ا١تسجد اٟتراـ.[٘ٔٔ]سورة البقرة:{ ڱ ڱ

                            
(, كقد استحسن اإلماـ الطوُب ىذا التوجيو ُب شرحو ١تختصره ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)

 (.ٖٛٔ/ٕعلى الركضة, انظر: شرح ٥تتصر الركضة )
 (.ٖٕٗ(, كانظر: هناية السوؿ )ٕٙٛٗ/ٙنفائس األصوؿ )( ٕ)
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قاؿ: كانوا , {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }: تعأب عن قتادة ُب قوؿ اهلل كركل أيضان      
 ٔتكة قبل ا٢تجرة, كبعد ما ىاجر رسوؿ اهلل  يصلوف ٨تو بيت ا١تقدس كرسوؿ اهلل 

, ٍب كجو بعد ذلك ٨تو الكعبة البيت اٟتراـ. صلى ٨تو بيت ا١تقدس ستة عشر شهران 
 ۓ ۓ ے ے ھ } إٔب{ۀ ۀ ڻ}فنسخها اهلل ُب آية أخرل: 

 .(ٔ)كاف قبلها من أمر القبلة, قاؿ: فنسخت ىذه اآلية ما  [ٗٗٔ]سورة البقرة: { ﮲

بالكتاب؛ فإنّو كاف من شريعة من قبلنا,  أّف التوجو إٔب بيت ا١تقدس ثابتان  الثالث:     
كىذا حكم ثابت بالكتاب  ,كشريعة من قبلنا تليمنا حىت يقـو الدليل على انتساخها

 .(ٕ)[ٜٓ{ ]األنعاـ: ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ } :كىو قولو تعأب

 الراجح
كأكثر العلراء من أّف التوجو لبيت  ,يًتجح ٕب ىو ما ذىب إليو ابن عاشورالذم      

ا١تقدس ثبت بالسنة ا١تتواترة, كٓب يثبت ُب الكتاب ما يدؿ عليو, كجياب عن استدالؿ 
 القائلُت بالوقوع ٔتا يلي:

, {ڱ ڱ} :بقولو تعأب أّف استقباؿ بيت ا١تقدس ثابتان  :قو٢تم :األول   
 لبيت ا١تقدس يعترب بياف لو. كاستقبالو 

: أّف التوجو لبيت ا١تقدس ثبت بالسّنة اليت ىي بياف للقرآف, كليس أوالً : جياب     
, كمنطوقان  ,بالقرآف, فإنّو ٓب يثبت ُب القرآف نصان  ىناؾ دليل صريح على أنو كاف ثابتان 

 .(ٖ)كا١تشبو با١تنطوؽ بو ,كقد ذكر القراُب أنو كا١تنطوؽ بو, كفرؽ بُت ا١تنطوؽ بو
أّف اآلية ٣ترلة بالنسبة للكيفية كليس اٞتهة, فاالستدالؿ باآلية غَت ظاىر ُب  :ثانياً      

 ٖتديد استقباؿ بيت ا١تقدس دكف غَته من اٞتهات.

                            
 (.ٜٕ٘/ٕجامع البياف )( ٔ)
 (.ٕٛٔ/ٖشرح أصوؿ البيدكم )( ٕ)
 (.ٕٗٛ/٘) رد بن ٤ترود العجلي األصفهاينحمل, ؿانظر: الكاشف عن احملصو ( ٖ)
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ال نسّلم كوف آيات الصبلة ٣ترلة بالنسبة للتوجو, كرا ىي ))قاؿ ابن عاشور:      
ألف الكيفية ال بد من بياهنا ١تعرفة كيفية ىاتو الصبلة, كذلك ال ٣ترلة بالنسبة للكيفية؛ 

 .(ٔ)((يستلـي التوجو ٞتهة ٥تصوصة

 .{ڱ ڱ ڱ }قو٢تم أف التوجو إٔب بيت ا١تقدس ثابت بقولو:  الثاني:     
ٗتيَت بُت القدس كبُت غَته من اٞتهات, {ڱ ڱ ڱ }أف قولو تعأب:  جياب:     

 . (ٕ), كذلك غَت معلـو من القرآفالتوجو إليو عينان كا١تنسوخ إمنا ىو كجوب 

 قو٢تم أنّو كاف من شريعة من قبلنا, كىو حكم ثابت ُب القرآف. :الثالث     
 أّف شريعة من قبلنا تليمنا بطريق أهنا تصَت شريعة لنا بسنة رسوؿ اهلل جياب:      
, فبل خيرج هبذا من أف يكوف نسخ السنة بالكتاب, مع أنو قد ثبت بفعل أك عربلن  ,قوالن 

نسخ ما كاف ُب شريعة من قبلنا؛ فإنو كاف يصلي إٔب  ,حُت كاف ٔتكة رسوؿ اهلل 
انتسخت السنة بالسنة, ٍب ١تا  ؛الكعبة, ٍب بعدما قدـ ا١تدينة ١تا صلى إٔب بيت ا١تقدس

 السنة بالكتاب. انتسخت ؛نيلت فرضية التوجو إٔب الكعبة
نسخت بشريعتنا ببل خبلؼ, كما ثبتت  ,ٍب إف الشرائع الثابتة بالكتب السابقة      

 .(ٖ)كغَت ا١تتلو ,, كتبليغو قد يكوف بالوحي ا١تتلوىي إال بتبليغ الرسوؿ 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح )( ٔ)
 (.ٓ٘ٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )ك (, ٖٓٗ/ٖاحملصوؿ )( ٕ)
 (.ٕٛٔ/ٖانظر: شرح أصوؿ البيدكم ) (ٖ)
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 عّد مراداً ) كل بيان لمجمل ي :االستدراك على المصّنف في قولو العاشر:المبحث 
 فيو (, وفيو ثالثة مطالب: وكائناً  ,من ذلك المجمل

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
من جهة ُب كوف التوجو لبيت ا١تقدس ليس من القرآف, فيو نظر, )) قاؿ القراُب:     

كاهلل تعأب قاؿ:  ,فيو ككائنان  ,من ذلك اجملرل أف القاعدة أف كل بياف جملرل يعد مرادان 
كٓب يبُّت صفتها, فبينها عليو الصبلة كالسبلـ بفعلو لبيت ا١تقدس { ڱ ڱ}

فيرا سقت »باآلية, كرا أنا نقوؿ ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ:  فكاف ذلك مرادان 
{ كىو مراد منها, ككذلك ىاىنا, كىو ں ڱبياف لقولو تعأب: } ,«السراء العشر

رل, فكاف التوجو لبيت ا١تقدس من ذلك اجمل القاعدة: أف كل بياف جملرل يعد مرادان 
 .(ٔ)((بالقرآف هبذه الطريقة

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
فيو فررنوع  كأما كونو كائنان  أما قبولو على كجو البياف فظاىر,))قاؿ ابن عاشور:      

 .(ٕ)((كاآلخر ظٍت ,؛ كأحدمها قطعيالختبلؼ طريق الثبوت

 وجو االستدراك
 قيح أّف التوجو لبيت ا١تقدس ثابتُب شرحو على التناإلماـ القراُب  ذىب     

ذلك من  يعّد مرادان جملرل  أّف ما كاف بيانان  بالكتاب, كاستدؿ على ذلك بقاعدة, كىي
 ڱ} بالقرآف, كىو قولو تعأب: فيو, فيكوف التوجو لبيت ا١تقدس ثابتان  اجملرل ككائنان 

 .{ڱ

                            
 .(ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 (.ٕٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح )( ٕ)
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من ذلك اجملرل,  جملرل يعّد مرادان  عاشور ُب أّف ما كاف بيانان العبلمة ابن  كٓب خيالف     
 الختبلؼ طريق الثبوت بينهرا.كذلك ُب اجملرل؛  كوف البياف كائنان استدرؾ  إمنا 

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
آلية  البياف يعد كأنو منطوؽ بو ُب ذلك ا١تبُت, فبيانو ذكر اإلماـ القراُب أّف      
, كأف اهلل تعأب قاؿ: كهلل على الناس حج البيت و منطوؽ بو ُب اآلية,يعد كأنّ  اٟتج

بو ُب ا١تبُت, كاف حكرو حكم ذلك  كإذا كاف البياف يعد منطوقان , على ىذه الصفة
 .(ٔ)أك اإلباحة ,أك الندب ,من الوجوب ا١تبُّت 

 .بالكتاب التوجو لبيت ا١تقدس ثابتان ٍبّ فرّع الشهاب القراُب على ىذه القاعدة أّف      
نعم ذكر القراُب ُب منع كوف التوجو إٔب ))جّود ىذه الطريقة اإلماـ الطوُب بقولو: ك      

 .    جيدان  بيت ا١تقدس ثبت بالسنة كبلمان 
ٔتجرل فهو مراد من ذلك اجملرل, كتوجو  كتقريره: أف القاعدة: أف كل ما كاف ثابتان      
{ ]البقرة: ڭ ڭ}, إٔب بيت ا١تقدس, ىو بياف لقولو عي كجل: النيب 
: جملرل قولو تعأب كرا كاف قولو عليو السبلـ: فيرا سقت السراء العشر بيانان [ , ٓٔٔ

 [ ,ٓٔٔ]البقرة: {ڭ ڭ, }[ٔٗٔ]سورة األنعاـ:{ۇ ۇ ڭ ڭ}
كىو مراد من اآلية: كإذا ثبت أف التوجو إٔب بيت ا١تقدس مراد من القرآف ؛ فهو ثابت 

  .(ٕ)((بالقرآف بواسطة البياف
ُب بو  فإّف البياف يعد منطوقان , لطاىر ابن عاشوراكىذا التفريع ىو الذم خالف فيو      
 !.(ٖ)من كل اٞتهات كالبياف فقط, ال , من جهة الداللةا١تبُّت 

                            
 (.ٕٛٛشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٖٛٔ/ٕالركضة )شرح ٥تتصر  (ٕ)
  (.ٕٜٕ/ٔكداللتها على األحكاـ الشرعية ) أفعاؿ الرسوؿ انظر:  (ٖ)
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كقد أجاب ابن دقيق العيد على من قاؿ بأّف التوجو إٔب بيت ا١تقدس ثابت      
كا١تلفوظ بو   ؛البياف بأفّ  بعدـ التسليمبالقاعدة اليت ذكرىا القراُب,  بالكتاب, مستدالن 

 .(ٔ)ُب كل أحكامو

 الراجح
كابن دقيق العيد من أّف البياف يعّد   ,الذم يًتّجح ٕب ىو ما ذىب إليو ابن عاشور     

 .(ٕ)اـكا١تنطوؽ ُب كل األحك  كليس من ناحية البياف فقط, بو ُب ا١تبُّت كا١تنطوؽ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  (.ٕٗٔ/ٔإحكاـ األحكاـ )انظر:  (ٔ)
( عّدة أجوبة ُب الرد على استدالؿ اإلماـ القراُب فبل ُٕٖٚب ا١تبحث السابق ص ) ذكرتُ  (ٕ)

 أحتاج إٔب إعادتو ىنا.
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عشر: االستدراك على المصّنف استداللو على أن نسخ الكتاب  حاديالالمبحث 
فال يرفع باآلحاد ؛ بأن الكتاب متواتر قطعي غير واقع سمعاً  باآلحاد جائز عقالً 

 المظنونة, وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
فبل يرفع باآلحاد ا١تظنونة؛ لتقدـ  ,الكتاب متواتر قطعي لنا: أفّ ))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((العلم على الظن

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
إف ىذا الدليل  :, قيل"الكتاب متواتر فبل يرفع إْبلنا إف " :قولو))قاؿ جعيط:      

 ضعيف لوجهُت:
ما قالو ابن برىاف أّف ا١تقطوع بو إمنا ىو أصل اٟتكم ال دكامو, كالنسخ  ىما:أحد     

 يرد على الثاين ال على األكؿ. 
رد؛ ألف اخراج بعض أفراد العاـ بعد العرل بو نسخ ال ٗتصيص  أنّو ال يطّ  الثاني:     
بو كا٠تاص بالعكس  كإف كاف متنو مقطوعان  ةرر كداللة العاـ على أفراده ظنيّ تقكرا 

 .(ٕ)((متعادالن 

 وجو االستدراك
كىو أف  ؛دليل عقليبمنع كقوع نسخ الكتاب باآلحاد على اإلماـ القراُب  ستدؿا     

الشيخ استدرؾ ك , الظن , فبل ينسخ بآحاد مظنونة؛ لتقدـ العلم علىالكتاب ثابت قطعان 
 كجهُت.ضعيف من  كذكر أنّواالستدالؿ عليو ىذا جعيط 

 

                            
 (.ٖٔٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٕٗٗ(, كانظر: هناية السوؿ )ٕٔٔ/ٕمنهج التحقيق كالتوضيح )( ٕ)
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 مطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
كالقائلوف معو ٔتنع كقوع نسخ الكتاب باآلحاد بعّدة أدلة,  ,احتج اإلماـ القراُب     

العلم , فبل ينسخ بآحاد مظنونة؛ لتقدـ كمنها دليل عقلي, كىو أف الكتاب ثابت قطعان 
 الظن. على

بأنّو ضعيف من عّدة  ؛كقد ناقش الشيخ جعيط كالقائلوف باٞتواز ىذا االستدالؿ     
 :ذلك , كمنأكجو
أّف ا١تقطوع بو إمنا ىو أصل اٟتكم ال دكامو, كالنسخ يرد على الدكاـ ال  األول:     

 .(ٕ)كالداللة على استررار اٟتكم ظنية قطعان  ,(ٔ)على أصل اٟتكم
 ؛: بعدـ التسليم بأّف النسخ يرد على الدكاـ فقط, فإّف نسخ دكاـ اٟتكمنوقشك      

 كرفع لو, كأصل اٟتكم مقطوع بو. ,نسخ ألصل اٟتكم
, بل قد تكوف (ٖ)قطعية بأّف داللة القرآف على اٟتكم ليست دائران : كأجيب     
 . (ٗ)ظنية
     
 

                            
 (.ٚٛ٘/ٕانظر: هناية السوؿ ) (ٔ)
(, كحاشية العطار على شرح ٛٙ/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٛٗ/ٕانظر: الوصوؿ البن برىاف )( ٕ)

 (.ٕٔٔ/ٔاٞتبلؿ اجمللي )
 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب }: كديكن أف منثل على قطعي الداللة, بقولو تعأب( ٖ)

  , فاللفظ نص ُب ا١تعٌت ا١تراد.[ٜٙٔ]البقرة:{جث يت
. [ٕٕٛ{ ]البقرة:چ چ چ ڃ ڃ}: بقولو تعأبديّثل لظٍت الداللة, ( ك ٗ)

فقد اختلف العلراء ُب ا١تراد بالقرء ُب ىذه اآلية؛ فهو مًتدد بُت اٟتيض كالطهر , فبل ييكؿ 
  ا١تراد.اإلٚتاؿ إال بدليل يعُّت 
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, (ٔ)كاٞترهور ٗتصيص الكتاب ا١تتواتر باآلحاد ,أنو جيوز عند ا١تصّنف الثاني:     
 .(ٕ)فكرا جاز ُب التخصيص, فينبغي أف يقاؿ ّتوازه ُب النسخ

إبطاؿ ١تا ثبت أنو ا١تراد  ؛النسخف ؛كالتخصيص ,الفرؽ بُت النسخب :كنوقش     
, ال إبطاؿ ما ثبت أنو  ؛فيحتاط فيو أكثر, أما التخصيص فبياف ا١تراد من العرـو

 .(ٖ)مراد
, لكنو قد يكوف مقطوع الداللة ,١تنتأّف خرب الواحد كإف كاف مظنوف ا الثالث:     

كأّف الكتاب كإف كاف مقطوع ا١تنت, لكنو قد يكوف مظنوف الداللة, فاستويا؛ فحينئذ 
 .(ٗ)يقابل ا١تتواتر باآلحاد كينسخ

 الراجح
 لقائلُت تضعيف حجة االذم يًتجح ٕب ىو ما ذىب إليو جعيط كمن معو من       

ّف  إمن حجج, ٍبّ  هذكرك  قوة ماباآلحاد ا١تظنونة, ل نسخبأف الكتاب متواتر قطعي فبل ي
 ,منهرا اآلخر فبل ديتنع أف ينسخ كبلن  ,من اآلحاد كا١تتواتر حجة شرعية يعرل هبا كبلن 
 .(٘) ؛ قياسنا على سائر األدلةرجب تقدًن ا١تتأخك , بينهراعارض حصل التفإذا 

                            
. شرح ((كجيوز عندنا كعند الشافعي كأيب حنيفة ٗتصيص الكتاب ٓترب الواحد))قاؿ القراُب: ( ٔ)

 (.ٕٛٓتنقيح الفصوؿ )
 (.ٕٛٚٗ/ ٙانظر: نفائس األصوؿ )( ٕ)
 (.ٕٗٚ/ٖرفع النقاب )ك (, ٕٖٔ) ,(ٜٕٓانظر: شرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
اٞتوامع شرح احمللي على ٚتع ك (, ٖٙ٘/ٕبياف ا١تختصر )ك (, ٖٖٕٔ/ٙهناية الوصوؿ )( ٗ)

(ٕ/ٕٔٔ.) 
الوصوؿ البن برىاف ك (, ٖٖٗإحكاـ الفصوؿ )ك (, ٚٓٔ/ٗنظر: اإلحكاـ البن حـي )( ا٘)

 (.ٕٙٚٗ/ ٙنفائس األصوؿ )ك (, ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )ك  (,ٛٗ/ٕ)
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إٔب الظن, لكن العرل بو مستند  ألف خرب الواحد كإف كاف مفضيان ))قاؿ اليركشي:      
, كلواله ١تا صرنا إٔب العرل بو. علينا العرل بالظنّ  بَ إٔب قاطع, كذلك القاطع أكجَ 

 .(ٔ)((فوجوب العرل بو مقطوع, كالظن كراء ذلك. فعلى ىذا ما رفعنا ا١تقطوع ٔتظنوف
أما قو٢تم: إف )) : مُت الشنقيطي على حجة ا١تانعُت بقولوكقد رد الشيخ ٤ترد األ     

 ان عظير فإهنم قد غلطوا فيو غلطان  ,ىو دكنو ا١تتواتر أقول من اآلحاد, كاألقول ال يرفع ٔتا
 مع كثرهتم كعلرهم, كإيضاح ذلك:

أنو ال تعارض البتة بُت خربين ٥تتلفي التاريخ؛ إلمكاف صدؽ كل منهرا ُب كقتو,      
أٚتع ٚتيع النظار أنو ال يلـي التناقض بُت القضيتُت إال إذا اٖتد زمنهرا, أما إف كقد 

 اختلفا فيجوز صدؽ كل منهرا ُب كقتها.
صلى إٔب بيت ا١تقدس, كقلت أيضنا: ٓب يصل إٔب بيت  فلو قلت: النيب      

قة ُب ا١تقدس, كعنيت باألكٔب ما قبل النسخ, كبالثانية ما بعده؛ لكانت كل منهرا صاد
 .(ٕ)((كقتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  (.ٕٓٙ/٘البحر احمليط )( ٔ)
 (.ٖٓٔمذكرة ُب أصوؿ الفقو )( ٕ)



 ػػػ ٚتعان كدراسةن ػػػ  (قٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصوؿ كشرحو" للقراُب

ٖٕٗ 

 

عشر: االستدراك على المصّنف عدم تحريره حجة الشافعي في  نيثاالمبحث ال
 منع نسخ السنة بالكتاب, وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 -رضي اهلل عنو-ا خبلفان للشافعي كجيوز نسخ السنة بالكتاب عندن))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((كبعض أصحابو
 ڤ ڤ ٹ ٹ }قولو تعأب:  -رضي اهلل عنو  -حجة الشافعي ))قاؿ: ك      

فجعلو عليو الصبلة كالسبلـ مبينان بالسنة للكتاب ا١تنيؿ, فبل  ,[ٗٗ:النحل سورة]{ڤ
 للرنسوخ, فيكوف كّل كاحد منهرا مبينان ألف الناسخ مبُّت  ؛يكوف الكتاب ناسخان للسنة

 .(ٖ)(((ٕ)الدكرلصاحبو فيلـي 

 الشارح.بيان استدراك المطلب الثاني: 
حاصلها أّف اهلل تعأب جعل النيب  "قولو: حجة الشافعي إْب" ))قاؿ ابن عاشور:      
  كذلك ىو السّنة, فلو جّوزنا بياف السّنة  ,أك فعلو ,كال يبُّت إال بقولو ,للقرآف مبّينان

بالقرآف النقلبت اٟتقائق الشرعّية؛ ىكذا يؤخذ من كتب الشافعية ال ما قرره ا١تصّنف 
فإف اهلل تعأب جعل  ,من الدكر, كحاصل ما استدؿ بو الشافعي أنو اسًتكاح كاستيناس

ال يقتضي اٟتصر؛ لكنو , كذلك كإف كاف للقرآف, كٓب جيعل القرآف بيانان  مبينان  النيب 
كإف كاف دليل الشافعي ُب  اف؛ ألنو مقاـ ذكر خصائص القرآف,اقتصار ُب مقاـ البي

 .(ٗ)((التحقيق ىو عدـ كجود مثاؿ يدؿ على نسخ القرآف للسنة

                            
 (.ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
التعريفات للجرجاين  :انظر .ىو توقف كل كاحد من الشيئُت على اآلخرالدكر اصطبلحا: ( ٕ)

(ٔٗٓ). 
 (.ٖٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٖ)
 (.ٖٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٗ)
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  وجو االستدراك
قولو  ونسخ الكتاب للسنة ى الشافعي ُب منعاإلماـ  دليلالقراُب أّف اإلماـ يرل      

كاٟتجة ُب  ,[ٗٗ:النحل سورة] {   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}تعأب: 
للكتاب, كالناسخ بياف  ذلك: أف اهلل تعأب جعل نبيو عليو الصبلة كالسبلـ مبينان 

للسّنة, فيكوف كل  كذلك  للسّنة لكاف القرآف مبّينان  للرنسوخ, فلو كاف القرآف ناسخان 
 .(ٔ)لصاحبو فيلـي الدكر كاحد منهرا مبينان 

 ابن عاشور على ما قاؿ القراُب من كجهُت:كاستدرؾ      
أف حجة الشافعي ُب كتب أىل مذىبو ليس كرا قّرره ا١تصّنف من الدكر, األول:      

للسّنة فلو جاز كإمنا اٟتجة أّف اهلل تعأب جعل السّنة مبينة للقرآف, كٓب جيعل القرآف بيانا ن 
 بياف السّنة بالقرآف النقلبت اٟتقائق الشرعية.

عدـ كجود مثاؿ ُب الواقع يدؿ على  يأّف حجة الشافعي عند التحقيق ى لثاني:ا     
 نسخ القرآف للسنة.

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
, أما مذىب (ٕ)ذىب ٚتهور أىل العلم إٔب جواز ككقوع نسخ الكتاب للسنة     

اٞتواز,  : أحدىما:قولُت؛ فنسب بعضهم إٔب الشافعي ا٠تبلؼ فيو حصلالشافعي فقد 

                            
 أجاب القراُب عن ىذه اٟتجة ّتوابُت:( ٔ)

  القرآف من السنة, فبل دكر.نت من القرآف غَت الذم بُّت األكؿ: أف السنة بيّ 
]سورة  { ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }لك يعارضو قولو تعأب: الوجو الثاين: أف ذ

شرح . انظر: ٢تا, فينسخها كىو ا١تطلوب كالسنة شيء, فيكوف الكتاب تبيانان  [ٜٛالنحل:
 .(ٕٔ٘رفع النقاب )ك  (,ٕ٘ٛٗ/ٙكنفائس األصوؿ ) (,ٖٖٔتنقيح الفصوؿ )

(, ٕٕٚ/٘البحر احمليط ) (,ٖٕٚ٘/ٙهناية الوصوؿ ), (ٓ٘ٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )انظر:  (ٕ)
 .(ٔٚ/ٕرشاد الفحوؿ )إ
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كللشافعي فيها قوالف: حكامها القاضي أبو الطيب, ))ا١تنع, قاؿ اليركشي:  واآلخر:
 .(ٔ)((كالشيخ أبو إسحاؽ, كسليم, كإماـ اٟترمُت, كصححوا اٞتواز

فقد نقل اليركشي عن أيب إسحاؽ  ,(ٕ)بعدـ اٞتوازكقد أطلق بعضهم إليو القوؿ      
الشافعي ُب الرسالة القددية كاٞتديدة على أف السنَّة ال تنسخ إال  نصّ ))ا١تركزم قولو: 

 .(ٖ)((السنَّة, كأف الكتاب ال ينسخ السنَّة, كال العكس
كغَتىم إٔب الشافعي القوؿ ٔتنع نسخ السنة بالقرآف  ,كحلولو ,كنسب ابن السبكي     
من السّنة يعضد , كإمنا يشًتط عند حصوؿ نسخ للسّنة بالقرآف أف يوجد عاضد ٣تردان 

 .(ٗ)ذلك النسخ, ككذا العكس
ة كاٟتاصل أف الشافعي يشًتط لوقوع نسخ السنة بالقرآف سنّ ))قاؿ اليركشي:      

, لتقـو معاضدة للكتاب ناسخة, فكأنو يقوؿ: ال تنسخ السنة إال بالكتاب كالسنة معان 
, كلئبل يتوىم متوىم انفراد أحدمها من اآلخر, فإف الكل اٟتجة على الناس باألمرين معان 

ٓب يقفوا على مراد الشافعي ُب ذلك, كقد سبق أف ىذا أدب  من اهلل. كاألصوليوف
 .(٘) ((كليس مراده إال ما ذكرناه ,عظيم من الشافعي

 

                            
 (.ٓ٘ٔ/ٖ(, كانظر: اإلحكاـ لآلمدم )ٕٕٚ/٘البحر احمليط )( ٔ)
كقد عّد إلكيا ا٢تراسي ىذا القوؿ ىفوة من ىفوات الكبار على أقدارىم, كرأل أّف ا١تتغالوف ُب ( ٕ)

نظر: اإلهباج شرح ا١تنهاج ٤تّبة الشافعي ١تا رأكا أف ىذا القوؿ ال يليق بو طلبوا لو ٤تامل. ا
 (.ٕٕٚ/٘البحر احمليط ), (ٕٚٗ/ٕ)

كسيتبُّت أف ىذه التخطئة للشافعي ُب غَت ٤تّلها؛ ألهنا قامت على ا٠تطأ ُب إدراؾ حقيقة 
 موقف الشافعي.

 (.ٖٕٚ/٘البحر احمليط )( ٖ)
 (.ٜٖٓالتوضيح شرح التنقيح ) انظر: (ٗ)
 (.ٕٔٔ/ٕاحمللي ٞترع اٞتوامع )(, كانظر: شرح ٕ٘ٚ/٘البحر احمليط )( ٘)
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 حجة الشافعي عند علماء مذىبو
نسخ الكتاب للسنة, بالنص, استدؿ علراء ا١تذىب على القوؿ بأّف الشافعي دينع      

 كبا١تعقوؿ.
, كاختلف توجيههم {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ }النص, كىو قولو تعأب:  األول:     

 :كجهُت لآلية, على
٢تا؛ ألف  لكاف مبينان  قرآفبال خ السنةفلو جاز نس قرآفأف السنة مبينة لل أحدىما:     

 .(ٔ)كذلك دكر ,النسخ بياف انتهاء اٟتكم
: أف غَته ال كمفهومو ,اهلل تعأب جعل السنة مبينة للكتاب أفّ  الوجو الثاني:     
 .(ٕ)يبُّت 

 الدليل العقلي, من كجهُت: الثاني:     
 يب تنفَت الناس عن النلكاف فيو  كتاب,البلو نسخت  السنة أف الوجو األول:     

و الرسوؿ, كذلك مناقض ١تقصود ؛ إليهامهم أف اهلل تعأب ٓب يرض ما سنّ كعن طاعتو
 .(ٖ) [ٗٙ]سورة النساء:{ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}البعثة كلقولو تعأب: 

كال جيوز نسخ الشيء بغَت ؛ أف السنة ليست من جنس القرآف ني:الثاالوجو      
  .(ٗ)جنسو

                            
 (.ٕٓ٘/ٕاإلهباج شرح ا١تنهاج )ك (, ٕٗٗهناية السوؿ )ك (, ٖٖٗ/ٖانظر: احملصوؿ للرازم )( ٔ)
 اؽ.أنو مفهـو لقب, ك ال يقوؿ بو الشافعي, كٓب يقل بو من أصحابو إال الدقّ أجيب عنو: ( ٕ)

رفع النقاب ك (, ٕٚٛٗ/ٙكنفائس األصوؿ )(, ٜ٘اللرع )ك (, ٖٕٚانظر: التبصرة )
(ٗ/٘ٔٔ.) 

أجيب عنو: أنو لو كاف كذلك المتنع نسخ القرآف بالقرآف كالسنة بالسنة, كىو خبلؼ إٚتاع ( ٖ)
 (.ٔ٘ٔ/ٖالقائلُت بالنسخ. انظر: اإلحكاـ لآلمدم )

أنو ال يلـي من اختبلؼ جنسهرا امتناع نسخ أحدمها باآلخر, كلذا فإّف القرآف أجيب عنو: ( ٗ)
  .ٟتكم الدليل العقلي كإف ٓب يسم ناسخان  يكوف رافعان 

 .(ٔ٘ٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم ), ك (ٜ٘اللرع )ك (, ٖٕٚانظر: التبصرة )
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, بل البد أما القائلوف بأّف الشافعي ال يذىب إٔب امتناع نسخ السنة بالقرآف مطلقان      
 يكوف مع القرآف سنة تثبتها, فإهنم بنوا ىذا القوؿ على أمرين:أف 

ما  خبلؼما ُب القرآف, فإذا جاء ُب القرآف  أهنا تبُّت ة صل ُب السنّ أف األ األول:     
دة ١تا ُب القرآف, ال  أك مقيّ  ,إٔب الذىن ىو أف السّنة ٥تّصصة فا١تتبادرثبت ُب السنَّة, 

ة سنّ  يكوف ىناؾالبد أف  ,تلك السّنة منسوخة تكوف حىتك  ,للسّنة كوف القرآف ناسخان 
 .(ٔ) أخرل تفيد ذلك النسخ

فرا كصفت من موضعو من اإلبانة عن اهلل معٌت ))كىذا ما أراده الشافعي ُب قولو:      
لشيء إال  , ٦تا كصفت ُب كتايب ىذا, كأنو ال يقوؿ أبدان كعامان  ما أراد بفرائضو, خاصان 

 .(ٕ)((, لسن رسوؿ اهلل فيرا نسخو سنةكلو نسخ اهلل ٦تا قاؿ حكران  ,ْتكم اهلل

إٔب رفض كثَت من  ألدل ذلك, مطلقان ة ينسخ السنّ  كتابإف ال :أنو لو قيل الثاني:     
    .(ٖ)كىدـ ٢تالشريعة عبث با, كذلك كتابْتّجة أهنا منسوخة بال ؛سّنةال

كلو جاز أف يقاؿ: قد ))كقد بُّت الشافعي ىذا احملذكر ُب كتابو الرسالة, بقولو:      
رسوؿ اهلل ٍب نسخ سنتو بالقرآف, كال يؤثر عن رسوؿ اهلل السنة الناسخة: جاز أف  سنّ 

ها: قد حيترل أف يكوف حرمها قبل أف ينيؿ ـ رسوؿ اهلل من البيوع كلّ يقاؿ فيرا حرّ 
؛ كفيرن رجم من اليناة قد حيترل [ٕ٘ٚالبقرة: ]سورة  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ }عليو: 

]سورة  { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}لقوؿ اهلل:  أف يكوف الرجم منسوخان 
؛ كُب ا١تسح على ا٠تفُت: نسخت آية الوضوء ا١تسح؛ كجاز أف يقاؿ: ال يدرأ [ٕالنور:

 ٺ} عن سارؽ سرؽ من غَت حرز, كسرقتو أقل من ربع دينار, لقوؿ اهلل:

 يلـي من سرؽ قليبلن  "السرقة"ألف اسم , [ٖٛا١تائدة:]سورة { ٿ ٺ ٺ

                            
 (.ٜٕٚ/٘انظر: البحر احمليط ) (ٔ)
 (.ٜٕٚ/٘(, كانظر: البحر احمليط )ٓٔٔ/ٔالرسالة )( ٕ)
 (.ٕٚٚ/٘انظر: البحر احمليط ) (ٖ)
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, كمن حرز, كمن غَت حرز؛ كٞتاز رد كل حديث عن رسوؿ اهلل, بأف يقاؿ: ٓب ككثَتان 
يقلو, إذا ٓب جيده مثل التنييل؛ كجاز رد السنن هبذين الوجهُت, فًتكت كل سنة معها  

موافقة لو, إذا احترل اللفظ إال  كتاب ٚتلة ٖتترل سنتو أف توافقو, كىي ال تكوف أبدان 
فيرا ركم عنو خبلؼ اللفظ ُب التنييل بوجو, أك احترل أف يكوف ُب اللفظ عنو أكثر 

 أف خيالفو من كجو. ٦تا ُب اللفظ ُب التنييل, كإف كاف ٤تتربلن 

 .(ٔ)((ككتاب اهلل كسنة رسولو تدؿ على خبلؼ ىذا القوؿ, كموافقة ما قلنا

 الراجح
إّف علراء ا١تذىب الشافعي خيتلفوف ُب توجيو االستدالؿ  :أوالً الذم يًتجح لدم,      

, كمن على ثبلثة أكجو كرا ذكرت سابقان , {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ } بقولو تعأب:
كابن السبكي, كهبذا  ,كاإلسنوم ,ىذه األكجو كجود الدكر, كرا ذكر بعضهم كالرازم

يتضح أّف ما قّرره القراُب مأخوذ من كتب ا١تذىب الشافعي, ال كرا قاؿ ابن عاشور من 
 عدـ كجود ذلك.

أّف دليل الشافعي عند التحقيق ىو عدـ كجود مثاؿ  :أف قوؿ ابن عاشور :ثانياً      
كقوع نسخ  دينعال ال يصّح, بل الشافعي عند التحقيق  ؛يدؿ على نسخ القرآف للسنة

 .كقوع ذلك دكف كجود دليل من السّنة النبوية يثبتودينع السّنة بالقرآف, لكنو 
فإف قاؿ ))ُب كتابو الرسالة:  -رٛتو اهلل-قاؿ فقد  ,كعبارة الشافعي تفيد ىذا     

فيو سنة  قائل: ىل تنسخ السنة بالقرآف؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآف كانت للنيب 
األكٔب منسوخة بسنتو اآلخرة, حىت تقـو اٟتجة على الناس, بأف الشيء تبُت أف سنتو 

 .(ٕ)((ينسخ ٔتثلو
 كيف فرضها حكم اهلل فرضها بكتابو كبُّت أُب باب ٚتل الفرائض اليت  كقد ذكر     

كُب ىذا داللة )): فإنو قاؿ ١تا تكلم على صبلة ذات الرقاع ما نصو على لساف نبيو 
                            

 (.ٓٔٔ/ٔالرسالة ) (ٔ)
  .صدر السابقا١ت( ٕ)
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: من أف رسوؿ اهلل إذا سن سنة فأحدث  "ىذا الكتاب" ُبعلى ما كصفت قبل ىذا 
إٔب سعة منها: سن رسوؿ اهلل سنة تقـو اٟتجة  اهلل إليو ُب تلك السنة نسخها أك ٥ترجان 

 على الناس هبا, حىت يكونوا إمنا صاركا من سنتو إٔب سنتو اليت بعدىا.
كرا أنيؿ اهلل كسن   -ا فنسخ اهلل تأخَت الصبلة عن كقتها ُب ا٠توؼ إٔب أف يصلوى     

ُب كقتها, كنسخ رسوؿ اهلل سنتو ُب تأخَتىا بفرض اهلل ُب كتابو ٍب بسنتو,  -رسولو 
 .(ٔ)((صبلىا رسوؿ اهلل ُب كقتها كرا كصفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٜٕٗ/ٕ(, كانظر: اإلهباج شرح ا١تنهاج )ٖٛٔ/ٔ) صدر السابقا١ت( ٔ)
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عشر: االستدراك على المصّنف استداللو على جواز نسخ السنة  ثالثالمبحث ال
, وفيو [ٗٗٔسورة البقرة:{] ﮲ ۓ ۓ  } بالكتاب بنسخ القبلة بآية

  ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 ۓ ۓ ے ے ھ لنا: نسخ القبلة بقولو تعأب: }))قاؿ القراُب:      

 بالكتاب عربلن  كٓب يكن التوجو لبيت  ا١تقدس ثابتان , [ٗٗٔسورة البقرة:{]﮲
 .(ٔ)((باالستقراء

 الشارح.المطلب الثاني: بيان استدراك 
 حجة اٞتواز: ما ذكره ا١تؤلف, كلكن فيو نظر؛ ألف ما كاف بيانان ))قاؿ الشوشاكم:      

 فيو, فيكوف التوجو لبيت ا١تقدس ثابتان  لذلك اجملرل كيقدر كائنان  جملرل يعد مرادان 
فيكوف من باب نسخ الكتاب  {ۈ ۈ بالقرآف, كىو قولو تعأب: }

 .(ٕ)((بالكتاب

 بيان وجو االستدراك
الذم ثبت بنسخ القبلة على جواز نسخ السّنة بالكتاب استدؿ اإلماـ القراُب      

 .[ٗٗٔسورة البقرة:{] ﮲ ۓ ۓ  } بالسنة, كقد نسخ بالكتاب بقولو تعأب:
كقد استدرؾ العبلمة الشوشاكم ىذا االستدالؿ, ألّف التوجو لبيت ا١تقدس قد      

فاالستدالؿ يتم على نسخ , {ۈ ۈ كىو قولو تعأب: } ,ثبت بالكتاب
 .الكتاب بالكتاب, ال كرا ذكر ا١تصّنف من نسخ السّنة بالكتاب

 

                            
 (.ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 (.ٓٔ٘/ٗفع النقاب )( ر ٕ)
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 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
ذكر الشهاب القراُب ُب منت التنقيح مذىب اٞترهور على جواز ككقوع نسخ      

ا١تقدس الثابت بالسّنة للشافعي, كاستدؿ على ذلك بالتوجو لبيت  الكتاب للسنة خبلفان 
 كقد نسخ بالكتاب.

؛ ان كذكر أّف فيو نظر  ,كلكّن ا١تصّنف عندما شرح التنقيح ٓب يرتض ىذا االستدالؿ     
جملرل جهة أف القاعدة أف كّل بياف من ))لكوف التوجو لبيت ا١تقدس قد ثبت بالكتاب 

كٓب يبُت {ڱ ڱ}كاهلل تعأب قاؿ:  ,يعد مرادان من ذلك اجملرل ككائنان فيو
ككاف ذلك مرادان باآلية, كرا  ,صفتها, فبينها عليو الصبلة كالسبلـ بفعلو لبيت ا١تقدس

بياف لقولو تعأب: « فيرا سقت السراء العشر»أف نقوؿ ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ: 
كىو مراد منها, ككذلك ىنا كىو القاعدة: أف كّل بياف اجملرل يعد مرادان {ں ڱ}

 .(ٔ)((فكاف التوجيو لبيت ا١تقدس ثابتان بالقرآف هبذه الطريقة من ذلك اجملرل,

 الراجح
فالذم يظهر ٕب أنّو ال خبلؼ بُت العبلمة الشوشاكم كا١تصّنف ُب كوف االستدالؿ     

بنسخ التوجو من بيت ا١تقدس إٔب الكعبة يكوف من باب نسخ الكتاب بالكتاب, فرا 
نقل كبلـ   ُب شرحو, كيبدك أّف الشوشاكم١تا ذكره القراُب ان استدركو الشوشاكم موافق
 شرحو, كاهلل أعلم. ُب , كقد فعل ىذا ُب مواطن كثَتةا١تصّنف دكف اإلشارة إليو

 
 
 
 
 

                            
 (.ٕٖٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
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 :عشر: االستدراك على المصّنف في جوابو على من استدل بآية رابعالمبحث ال
, وفيو بالقرآننسخ السّنة على منع  [ٗٗسورة النحل: ]{ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ}

 ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 كاٞتواب عنو: أف الكتاب كالسنة ليس كل كاحد منهرا ٤تتاجان ))قاؿ القراُب:      

لبعض السنة, كالبعض  للبياف, كال كقع فيو النسخ, فأمكن أف يكوف بعض الكتاب بيانان 
كل كاحد   تاب فبل دكر, ألنو ٓب يوجد شيئافللك اآلخر الذم ٓب يبينو الكتاب بيانان 

منهرا متوقف على اآلخر, بل الذم يتوقف عليو من السنة غَت متوقف, كالبعض 
 .(ٔ)((ا١تتوقف عليو من الكتاب غَت متوقف

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
أراد أنّو ليس  , "ليس كل كاحد منهرا ٤تتاج إٔب البياف" قولو:))قاؿ ابن عاشور:      

ُب كقت كاحد؛ بل جيوز  كمبينان  حىت يلـي أف يكوف بيانان  كل كاحد من أجيائهرا ٤تتاجان 
للرحتاج, ىذا تقريرىا على ما فيها من تعقيد؛  أف يكوف الغٍت منهرا عن البياف بيانان 

 .(ٕ)((كىو خلف ,ألهنا توىم نفي أف يكوف الكتاب كالسّنة ٤تتاجُت للبياف
 وجو االستدراك

 , كىيذكر اإلماـ القراُب حجة اإلماـ الشافعي على امتناع نسخ السّنة بالكتاب     
فجعلو عليو الصبلة  ,[ٗٗسورة النحل: {]   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ } قولو تعأب:"

 للسنة, ألف الناسخ مبُت بالسنة للكتاب ا١تنيؿ, فبل يكوف الكتاب ناسخان  كالسبلـ مبينان 
 .(ٖ)"فيلـي الدكر ؛لصاحبو مبينان لرنسوخ, فيكوف كل كاحد منهرا ل

                            
 (.ٖٖٔا١تصدر السابق ) (ٔ)
 (.ٖٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح )( ٕ)
  (.ٖٛٔ/ٕالركضة )شرح ٥تتصر ك (, ٕٚٛٗ/ٙنفائس األصوؿ ): كانظر أجوبة أخرل ُب( ٖ)
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, غَت أّف ىذا اٞتواب ٓب يرتضو العبلمة ابن ٔتا سبق كقد أجاب عنها اإلماـ القراُب     
 عاشور؛ ألنّو يوىم عدـ حاجة الكتاب كالسنة للبياف. 

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
الشافعي الذم دينع بو نسخ السّنة  أجاب العلراء عّدة إجابات على دليل اإلماـ     

بالقرآف, كمن ىذه األجوبة ما ذكره اإلماـ القراُب سالف الذكر, غَت إّف ابن عاشور 
؛ ألنو يوىم نفي أف يكوف الكتاب ان اعًتض على ىذا اٞتواب, كذكر أف فيو تعقيد

 كالسّنة ٤تتاجُت للبياف, كىو خلف.
 فهل جواب اإلماـ القراُب يوىم ذلك؟     

٤تتاج إٔب بياف, كالسّنة القرآف  ٚتيع ما ُبأنو ليس إّف مراد اإلماـ القراُب من جوابو      
بعض ك بعض السنة,  بعض الكتاب, فبل دينع أف يبُّت  بنفسوكثَت ٦تا ىو بُّت   اربل فيه
السنة من القرآف غَت  وبينتحينئذ؛ ألف ما  دكرال فيرتنع ,الكتابأف تبُّت بعض السنة 

  .(ٔ), لعدـ توقف أحدمها على اآلخرالقرآف من السنة الذم بُّت 
فيرا يظهر ٕب كقد قّرر ابن عاشور مراد القراُب من جوابو, كاعًتاض ابن عاشور      

كالشك أّف ىذه كاحد منهرا ٤تتاج إٔب البياف(,  )ليس كل كاقع على عبارة القراُب
النظر لسياؽ الكبلـ برّمتو , كلكن البد من االعبارة توىم اإلشكاؿ إذا أخذت لوحدى

كاضح كال يوىم اإلشكاؿ  بالنظر إليو ٚتيعان القراُب اإلماـ جواب حىت يتضح ا١تراد منو, ك 
 .الذم ذكره ابن عاشور

 

 

 

                            
 (.ٕٛٛٗ/ٙانظر: نفائس األصوؿ )( ٔ)
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    الراجح
الذم يًتجح لدم أّف ما ذىب إليو اإلماـ القراُب ال يوىم ما ذكره العبلمة ابن      

  عاشور من إشكاؿ.
على دليل ال يصّح نسبتو لئلماـ الشافعي,  ىذ اٞتواب قد جاء ردان  كمع ذلك فإفّ      

ة يقّر بوقوع نسخ السنّ  إمّنا, مطلقان لقرآف باة نسخ السنّ  ال دينعالشافعي اإلماـ  فّ إف
 .بالقرآف إذا كجدت سّنة تدّؿ على ذلك
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نسخ  وازجعشر: االستدراك على المصّنف استداللو على  سخامالمبحث ال
ال : »مالكتاب بالسنة المتواترة بنسخ الوصية للوارث بقولو صلى اهلل عليو وسلّ 

 وفيو ثالثة مطالب:«, وصية لوارث

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
, ككاقع كنسخ الوصية ...(ٕ)ة ا١تتواترةكجيوز نسخ الكتاب بالسنّ )): (ٔ)قاؿ القراُب     

 .(((ٗ)«ال كصية لوارث»الصبلة كالسبلـ: قولو عليو ب(ٖ)للوارث 

                            
 (.ٖٖٔشرح تنقيح الصوؿ )( ٔ)
 ب بالسّنة ا١تتواترة على أقواؿ ثبلثة:ااختلف العلراء ُب حكم نسخ الكت( ٕ)

 ,كاٟتنفية ,كا١تتكلرُت ,, كقد اختار ذلك أكثر الفقهاءككاقع ٝتعان  القوؿ األكؿ: أنّو جائي عقبلن 
 كبعض أصحابو. ,كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد ,كبعض الشافعية ,كا١تالكية

 كركاية عن اإلماـ أٛتد.  ,كأكثر أصحابو ,, كىو قوؿ الشافعيالقوؿ الثاين: عدـ اٞتواز مطلقان 
, كىو قوؿ ابن سريج من الشافعية, كاختاره أبو غَت كاقع ٝتعان  القوؿ الثالث: أنّو جائي عقبلن 

ا١تقدمة ُب األصوؿ البن ك (, ٕٙ٘/ٖا٠تطاب من اٟتنابلة. انظر: شرح الكوكب ا١تنَت )
البحر احمليط ك (, ٘ٚٔ/ٖكشف األسرار للبخارم )ك (, ٕٜٖ/ٔا١تعترد )ك (, ٜٕٚالقصار )

كاـ لآلمدم اإلحك (, ٜٖٖٕ/ٙهناية الوصوؿ )ك (, ٖٔ٘/ٗرفع النقاب )ك (, ٕٔٙ/٘)
 (.ٕٖٓ/ٕشرح ٥تتصر الركضة )ك (, ٖ٘ٔ/ٖ)

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ} قولو تعأب:كىو ( ٖ)

 .[ٓٛٔ{]البقرة: ەئ ەئ ائ ائ ى ى
(, رقم ٕٜٗ/ٗارث, ), كتاب الوصايا, باب ما جاء ُب الوصية للو ُب سننو أخرجو أبو داكد( ٗ)

ارث, جاء ال كصية لو , باب ما , كتاب الوصاياُب سننو , كالًتمذم(ٕٓٚٛاٟتديث )
, كتاب الوصايا, باب إبطاؿ الوصية ُب سننو , كالنسائي(ٕٕٔٔ(, رقم اٟتديث )ٖٗٗ/ٗ)

ال , باب , كتاب الوصاياُب سننو كابن ماجة (,ٖٔٗٙ(, رقم اٟتديث )ٕٚٗ/ٙللوارث)
 (. ٖٕٔٚ(, رقم اٟتديث )ٜ٘ٓ/ٕ, )كصية لوارث

اهلل عنهم بألفاظ متقاربة, كقد أكردىا كقد ركم اٟتديث عن ٚتاعة كثَتة من الصحابة رضي 
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كيرد على ))٢تا, قاؿ:  بل ٥تصصان  ,لآلية أّف اٟتديث ليس ناسخان ٍبّ ذكر ُب شرحو      
 فدخلو التخصيص,  األكؿ: أف الوصية جائية لغَت الوارث إذا كاف قريبان 

 .(ٔ)((عى النسخكا١تدّ 

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
قاؿ الفهرم: كال حجة ُب ذلك؛ ٞتواز أف يكوف النسخ ُب األكٔب ))قاؿ حلولو:      

عن  كيكوف اٟتديث ٥تربان  ,[ٔٔ:النساء سورة]{ڳ گ گ گ}بقولو تعأب: 
 .(ٕ)((ذلك...

أّف الوصّية اليت بقيت لغَت الوارث ىي  :على أّف التحقيق))قاؿ ابن عاشور:      
 مناكلة, فهي غَت الوصّية ا١تكتوبة كابطاؿ اٟتكم نسخ.

لئبل  ؛للرراد من آية ا١تواريث فاألكٔب ُب اٞتواب أف يقاؿ: إّف اٟتديث جاء بيانان      
 ,(ٖ)سخت آية الوصّية إال بآية ا١تواريثيظن أنّو جيرع بُت اإلرث كالوصّية, فرا نُ 

 .(ٗ)((ث بُّت النسخكاٟتدي

 وجو االستدراك
كىو أّف آية  ؛كقوع نسخ الكتاب بالسّنة ا١تتواترة علىاٟتجة ُب متنو ذكر القراُب      

 ا١تتواتر. «ال كصية لوارث» :الوصية قد نسخت ْتديث

                                                                         
 :كخبلصة القوؿ))(: ٜ٘/ٍٙب قاؿ ) ( مع ٗترجياهتا,ٚٛ/ ٙاء الغليل )الشيخ األلباين ُب إرك 

أف اٟتديث صحيح ال شك فيو , بل ىو متواتر , كرا جـي بذلك السيوطى كغَته من 
 . ((ا١تتأخرين

 ا١تصدر السابق.( ٔ)
 (.ٕٖٛلتوضيح ُب شرح التنقيح )ا (ٕ)
 .[ٔٔ.{ ]النساء: ..ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ }كىي قولو تعأب: ( ٖ)
 (.ٗٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح )( ٗ)
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 .٢تا بل ٥تصصان  ؛لآلية اٟتديث ليس ناسخان أّف ٍبّ ُب شرحو رأل      
كابن عاشور مع القراُب بعدـ نسخ اٟتديث آلية ا١تواريث  ,اتفق حلولو بذلك فقدك      

كليس  ,لكن اختلفوا ُب توجيو ذلك, فذىب القراُب إٔب أّف اٟتديث ٥تصص لآلية
كأّف اٟتديث بياف  ,كابن عاشور إٔب أّف الناسخ ىي آية ا١تواريث ,, كذىب حلولوناسخان 

 للناسخ.

 .المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح
: أّف ذلك نسخ الكتاب بالسنة ا١تتواترة بعّدة أدلة, كمناحتّج على جواز ككقوع      

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ} الوصية للوالدين كاألقربُت ُب قولو تعأب:

, قد ُنسخت [ٓٛٔ]البقرة: {ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 , فاٟتديث نسخ حكم اآلية.«ال كصية لوارث»بقولو عليو الصبلة كالسبلـ: 

اعًتض على ىذا االستدالؿ بعدة اعًتاضات, حىت ٦تن أجاز نسخ القرآف  كقد     
عليو اإلماـ القراُب ُب شرحو للتنقيح, كمن تلك  بالسنة ا١تتواترة, كقد اعًتض أيضان 

 االعًتاضات:
كيرد )): ُب قولو٢تا,  بل ٥تصصان  ؛لآلية ذكر القراُب أّف اٟتديث ليس ناسخان  أوال:     

عى فدخلو التخصيص, كا١تدّ  الوصية جائية لغَت الوارث إذا كاف قريبان على األكؿ: أف 
  .(ٔ)((النسخ
, كأهّنا عامة (ٕ)بل ىي ٤تكرة ؛أّف آية الوصية غَت منسوخة كرّجح بعض العلراء     

ا كُب األقربُت الوارثُت, أمّ  ,أك اختبلؼ دين ,دخلها التخصيص ُب الوالدين من غَت رؽّ 

                            
 (.ٖٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 ,كقتادة ,كسعيد بن جبَت ,كالضحاؾ كطاككس, ,كمسركؽ ,كاٟتسن ,كىو مذىب ابن عباس( ٕ)

 كالسعدم.  ,كالنحاس ,الطربم كاختاره  ,كمقاتل بن حياف
الناسخ كا١تنسوخ للنحاس ك (, ٖٔٙ/ٔتفسَت ابن كثَت )ك , ٖ٘ٛ/ٖانظر: جامع البياف )

(ٛٛ.) 
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 ,ٍب إف اهلل تعأب قدر للوالدين الوارثُت))ما عدا ذلك فلهم الوصية, قاؿ السعدم: 
كبقي  ,كغَتمها من األقارب الوارثُت ىذا ا١تعركؼ ُب آيات ا١تواريث, بعد أف كاف ٣تربلن 

 ,جب بشخصكغَتمها ٦تن حُ  ,اٟتكم فيرن ٓب يرثوا من الوالدين ا١ترنوعُت من اإلرث
أمور بالوصية ٢تؤالء كىم أحق الناس بربه, كىذا القوؿ تتفق أك كصف, فإف اإلنساف م

من القائلُت هبرا كل منهم  عليو األمة, كحيصل بو اٞترع بُت القولُت ا١تتقدمُت, ألف كبلن 
 , كاختلف ا١تورد.ٟتظ ملحظان 

فبهذا اٞترع, حيصل االتفاؽ, كاٞترع بُت اآليات, ألنو مهرا أمكن اٞترع كاف      
 .(ٔ)((النسخ, الذم ٓب يدؿ عليو دليل صحيح أحسن من ادعاء

 ې ې ۉ } :تعأب قولوعن ابن عباس: ُب ُب تفسَته  الطربماإلماـ  كلر  قدك      

نسخ من يرث, كٓب ينسخ )) :قاؿ ,[ٓٛٔ]سورة البقرة:{ ى ې ې
 .(ٖ)(((ٕ)األقربُت الذين ال يرثوف

من أّف آية الوصّية  (ٗ)ٞترهور العلراء كفاقان كابن عاشور  ,ما ذكره حلولو الثاني:     
كذلك  ,ال كرا قاؿ ا١تصّنف ُب جوابو ,للناسخ ان كاٟتديث بيان ,منسوخة بآية ا١تواريث

 من عدة أكجو:

                            
 (.٘ٛتفسَت السعدم )( ٔ)
ُب  كلكن على قوؿ ىؤالء ال يسرى ىذا نسخان ))(: ٖٔٙ/ٔقاؿ ابن كثَت ُب تفسَته )( ٕ)

اصطبلحنا ا١تتأخر, ألف آية ا١تواريث إمنا رفعت حكم بعض أفراد ما دؿ عليو عرـو آية 
الوصاية, ألف األقربُت أعم ٦تن يرث كال يرث, فرفع حكم من يرث ٔتا عُت لو, كبقي اآلخر 

 .((على ما دلت عليو اآلية األكٔب
 (.ٖٛٛ/ٖجامع البياف )( ٖ)
 (.٘ٛتفسَت السعدم )ك (, ٖٔٙ/ٔانظر: تفسَت ابن كثَت )( ٗ)
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ف اهلل قد أعطى كل ذم حق حقو فبل كصية إ»:  ألف قولو  الوجو األول:     
على إعطاء كل ذم نفي الوصية للوارث بالفاء  فقد رّتب  يدؿ على ذلك؛ «لوارث

 .(ٔ)حق حقو يعٍت ا١تَتاث
آية ا١تواريث نيلت بعد آية الوصية باتفاؽ العلراء, كبياف ثبوت أّف  الوجو الثاني:     

 ٹ ٹ ٹ } :ب اإلرث على كصية منّكرة بقولو تعأبالنسخ باآلية أنو تعأب رتّ 

 :كالوصية األكٔب كانت معهودة فإنو تعأب قاؿ [,ٕٔ{ ]النساء:  ڤ ڤ ڤ ٹ
فلو كانت تلك الوصية ا١تفركضة باقية مع  [ٓٛٔ{ ]البقرة:  ى ې ې }

ٍب  ,لوجب ترتيب ا١تَتاث على الوصية ا١تعهودة ا١تفركضة ؛ٍب نسخت باٟتديث ,ا١تَتاث
من بعد الوصية للوالدين كاألقربُت كمن بعد كصية أكصيتم  :على الوصية النافلة بأف قاؿ

دؿ على نسخ الوصية  ؛ب اإلرث على الوصية ا١تطلقة النافلةفلرا رتّ  ,هبا لؤلجانب
 .(ٕ)دة ا١تفركضة؛ ألف اإلطبلؽ بعد التقييد نسخا١تقيّ 

كبيانو أف اهلل تعأب فّوض اإليصاء  ؛(ٖ)أّف ىذا النسخ بطريق اٟتوالة الوجو الثالث:     
 [ٓٛٔ{]البقرة:ى ې ې } :ُب الوالدين كاألقربُت إٔب العباد بقولو تعأب

ٍب ١تا كاف ا١توصي ال حيسن التدبَت ُب مقدار ما يوصي لكل كاحد منهم ّتهلو كرٔتا 
قصد إٔب ا١تضارة ُب ذلك, تؤب اهلل تعأب بنفسو بياف ذلك اٟتق فتحوؿ من جهة 

[ ٔٔ{ ]النساء: ڳ گ گ گ } :كإٔب ىذا أشار بقولو ,اإليصاء إٔب ا١تَتاث

 ۈئ } :عجيًب عن مقاديره اإليصاء أال ترل قولوض إليكم تؤب بنفسو إذ الذم فو   :أم

                            
 (.ٗٓٔ) مذكرة ُب أصوؿ الفقو, ك (ٕٖٗ/ٕشرح ٥تتصر الركضة ) انظر:( ٔ)
 (.ٜٚٔ/ٖانظر: كشف األسرار شرح أصوؿ البيدكم )( ٕ)
النسخ بطريق اٟتوالة كىو أف حيوؿ اٟتكم من ٤تل إٔب ٤تل آخر من غَت أف ينتهي بالكلية؛  ( ٖ)

كنسخ القبلة من بيت ا١تقدس إٔب الكعبة, فإف أصل فرض التوجو إٔب القبلة ٓب يسقط بو 
 .ا١تصدر السابقكلكن حوؿ من بيت ا١تقدس إٔب الكعبة. انظر: 
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إف اهلل تعأب أعطى  »: , كقد قاؿ النيب [ ٔٔ]النساء:  {ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 .(ٔ)أم هبذا الفرض نسخ اٟتكم األكؿ ؛«كل ذم حق حقو فبل كصية لوارث

 أّف آية ا١تَتاث ٘تنع من الوصّية للوارث. الوجو الرابع:     
 .(ٕ)من حيث إف ا١تَتاث ال دينع من الوصية لؤلجانب بإمكاف اٞترع كقد أجيب:     

 الراجح
ذىب إليو اٞترهور  اكالذم يًتجح ٕب أّف آية الوصية قد نسختها آية ا١تواريث كر     

من قاؿ إف اآلية منسوخة  كاختاره ابن عاشور كحلولو كرا يظهر, كقد غّلط ابن تيرية
آية ا١تواريث كرا اتفق على ذلك  كىذا غلط فإف ذلك إمنا نسخو))باٟتديث, بقولو: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: السلف؛ فإنو ١تا قاؿ بعد ذكر الفرائض

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 وئ ەئ ەئ ائ}[,ٖٔ]سورة النساء: {   ائ ى ى ې

]سورة {ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
كهنى عن تعديها: كاف ُب ذلك بياف  ,فلرا ذكر أف الفرائض ا١تقدرة حدكده [,ٗٔالنساء:

إف اهلل تعأب » :كىذا معٌت قوؿ النيب  ,أنو ال جيوز أف يياد أحد على ما فرض اهلل لو
كإال فهذا اٟتديث كحده إمنا ركاه أبو داكد  «أعطى كل ذم حق حقو فبل كصية لوارث

أف جيعل ُب الصحيحُت كلو كاف من أخبار اآلحاد ٓب جيي  ك٨توه من أىل السنن ليس
 .(ٗ)((للقرآف ناسخان  (ٖ)٣ترد خرب غَت معلـو الصحة

 

                            
 (.ٓٛٔ/ٖكشف األسرار شرح أصوؿ البيدكم )( ٔ)
 (.ٜٕٔٗ/ٙنفائس األصوؿ ), ك (ٖ٘ٔ/ٖانظر: اإلحكاـ لآلمدم )( ٕ)
 ( من ىذه الرسالة.ُٖٗ٘ب ص )كتواتره ذكرت ٗتريج اٟتديث, كبّينت صحتو  (ٖ)
 (.ٜٖٚ/٣ٕٓتروع الفتاكل )( ٗ)
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االستدراك على المصّنف استداللو على جواز نسخ  عشر: دسساال لمبحثا
وفيو ثالثة  ,(2)بالرجم (1)الكتاب بالسنة المتواترة بنسخ آية الحبس في البيوت

 مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
الطريق العلري  كجيوز نسخ الكتاب بالسنة ا١تتواترة ١تساكاهتا لو ُب))قاؿ القراُب:      

 .(ٖ)((بالرجم ُب البيوتكنسخ آية  اٟتبس كنسخ...,   , ككاقععند أكثر أصحابنا

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
؛ ألف اٟتبس مغّيا بغاية, -أيضان –كال ُب الثاين )عن الفهرم: ) نقبلن قاؿ حلولو      

, كقد قاؿ عليو الصبلة [٘ٔ]سورة النساء: {   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }كىي قولو تعأب: 
خذكا عٍت, خذكا عٍت, قد جعل اهلل ٢تّن سبيبل, البكر بالبكر جلد »كالسبلـ: 

 .(ٗ)((«مائة

 وجو االستدراك
ُب  اٟتبس نسخ آيةذكر القراُب من األدلة على كقوع نسخ الكتاب بالسّنة ا١تتواترة      

الثابت باٟتديث ا١تتواتر, كقد استدرؾ عليو حلولو  الرجم بالكتاب ْتكم الثابت البيوت

                            

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }ىي قولو تعأب: ( ٔ)

 .[٘ٔ{]النساء:  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

خذكا عٍت, خذكا عٍت, قد جعل اهلل ٢تن »عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو: كىو حديث ( ٕ)
 .«, البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة, كالثيب بالثيب, جلدة مائة جلدة كالرجمسبيبلن 

 رقم اٟتديث(, ٖٙٔٔ/ٖكتاب اٟتدكد, باب حد الينا )صحيحو,  أخرجو مسلم ُب 
(ٜٔٙٓ).  

 (.ٖٖٔصوؿ )فشرح تنقيح ال (ٖ)

 (.ٕٖٛلتوضيح ُب شرح التنقيح )ا (ٗ)
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بأّف االستدالؿ ال يتم على ما قاؿ ا١تصّنف؛ ألف حكم اٟتبس  ؛ٔتا نقلو عن الفهرم
, كقد بُّت [٘ٔ]سورة النساء: {   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }جعل لو غاية, كىي قولو تعأب: 

خذكا عٍت, خذكا عٍت, قد جعل اهلل ٢تّن »النيب عليو الصبلة كالسبلـ تلك الغاية بقولو: 
 .«, البكر بالبكر جلد مائةسبيبلن 

 الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.المطلب 
واز ككقوع نسخ الكتاب بالسّنة ا١تتواترة بأدلة عّدة, كمنها: نسخ من قاؿ ّتاحتّج     

 آية اٟتبس كاإليذاء ْتديث الرجم ا١تتواتر.
 :ذلك , كمن(ٔ)كقد اعًتض على ىذا االستدالؿ بعّدة اعًتاضات     
كىي  ,غايةاة بآية اٟتبس مغيّ  ؛ ألفّ بل كال ٗتصيص ,و ليس ىناؾ نسخأنّ  :أوالً      

تلك الغاية  كقد بُّت النيب , [٘ٔ]سورة النساء:{   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ } قولو تعأب:
قوؿ أك غَته, كاف  ,بالرجم فإذا جعل اهلل ٢تن سبيبلن , «قد جعل اهلل ٢تّن سبيبل»بقولو: 

النسخ يرد على ما كاف ظاىره ؛ ألف , كذلك ال يسّرى نسخان للغاية بيانان  النيب 
كقولو: , ال يسّرى انقضاء مدهتا نسخان  ,ة باللفظرة ٔتدّ اإلطبلؽ, ٍبّ إّف العبادة ا١تقدّ 

 .فبل جيعل دخوؿ الليل نسخان  ,[ٚٛٔ]سورة البقرة: {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}
ألف بياف الغاية اجملرلة يسرى  ؛دينع أف يكوف ذلك نسخان  أنّو الكنوقش:      

 .(ٕ)نسخان 

      

                            
(, كنفائس ٖٓٛ/ٕ(, كالترهيد أليب ا٠تطاب )ٓٓٛ/ٖانظر ىذه االعًتاضات ُب: العّدة ) (ٔ)

, (ٕٖٛلتوضيح ُب شرح التنقيح )ا(, ك ٜٖٛ/ٕٓ(, ك٣تروع الفتاكل )ٜٕٚٗ/ٙاألصوؿ )
 (.ٗٔٗ/ٗكرفع النقاب )

 (.ٜٖٛ/ٔانظر: ا١تعترد ) (ٕ)
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كليس  ,فإّف الناسخ ٢تا قرآف جاء بعدىا ,سختلو سّلم أّف آية اٟتبس قد نُ  :ثانياً 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: تعأب كىو قولو ,بالكتابثابت  ياينلللد اٟتديث, فإّف اٞت

 ,كاف قد أنيؿ فيو قرآف يتلى ٍب نسخ لفظو كذلك الرجم, ك [ٕ:النور سورة]{ ٿ ٺ ٺ
 لبتة نكاالن اكالشيخ كالشيخة إذا زنيا فارٚتومها ))قولو:  كىو ,بالتواتر كبقي حكرو منقوالن 

 كإٚتاع الصحابة.  ,كقد ثبت الرجم بالسنة ا١تتواترة ((كاهلل عييي حكيم ,من اهلل

 الراجح
 ,٤تكرةُب البيوت ٟتبس أّف آية امن حلولو  صحة ما ذىب إليوالذم يظهر ٕب      

لتلك  عّلق بغاية, كقد جاء اٟتديث مبّينان ؛ ألّف اٟتكم فيها قد كٓب يطرأ عليها النسخ
فأضاؼ جعل  ,«خذكا عٍت, قد جعل اهلل ٢تن سبيبلن »: النيب  ك٢تذا قاؿالغاية, 

 كاهلل أعلم. .(ٕ)السبيل ىو اٞتلد كالرجم, ف(ٔ)السبيل إٔب اهلل تعأب, ال إٔب نفسو
 

 

 

 

 

 

 

                            
 (.ٕٖٗ/ٕالركضة )انظر: شرح ٥تتصر ( ٔ)
 (.ٜٚانظر: مذكرة ُب أصوؿ الفقو )( ٕ)
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آية إن ) :قالى المصّنف في جوابو على من : االستدراك علعشر سابعالالمبحث 
 (, وفيو ثالثة مطالب:الحبس في البيوت نسخت بالجلد

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
: ٓب يقع, ألف آية اٟتبس ُب البيوت -رضي اهلل عنو -كقاؿ الشافعي))قاؿ القراُب:      

 .((نسخت باٞتلد
رضي اهلل -كأما قوؿ الشافعي ))أجاب ُب شرحو على رأم الشافعي, بقولو:  ٍبّ      
إف آية اٟتبس نسخت باٞتلد, فذلك يتوقف على تاريخ ٓب يتحقق, كمن أين لنا  -عنو

ة يقتضي خبلؼ ما قالو, ألنو عليو أف آية اٞتلد نيلت بعد آية اٟتبس؟! بل ظاىر السنّ 
 الثيب بالثيب رجم خذكا عٍت قد جعل اهلل ٢تن سبيبل:»قاؿ:  ,الصبلة كالسبلـ

فظاىره يقتضي أنو اآلف نسخ ذلك  «باٟتجارة كالبكر بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ
 .(ٔ)((اٟتكم

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
أّف اٟتبس نسخ  -رٛتو اهلل-كالظاىر ما ذىب إليو الشافعي ))قاؿ ابن عاشور:      

زيادة  :أم ؛«اهلل ٢تن سبيبلقد جعل »ص اٞتلد بغَت احملصن,... كقولو: صِّ ٍب خُ  ,باٞتلد
 .(ٕ)((ألف اٞتلد بُّت حكم البعض دكف البعض ؛بياف

 وجو االستدراك
كرا ذكر ا١تصّنف إٔب عدـ كقوع نسخ الكتاب   -رٛتو اهلل– الشافعي ذىب     

كقد أجاب الشافعي بعدـ صحة االستدالؿ بالوقوع بآية اٟتبس أهّنا نسخت , بالسّنة
 ٺ ڀ }قولو تعأب: ُب ألف آية اٟتبس ُب البيوت بالرجم ا١تتواتر ُب السّنة؛ 

سخت نُ  ,[٘ٔ]سورة النساء:{   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                            
 (.ٖٖٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٗٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٕ)
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 سورة]{ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}بآية اٞتلد اليت ىي قولو تعأب: 
فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآف بالقرآف, ال من باب نسخ القرآف  , [ٕ:النور

 بالسنة.
آية  لعدـ الدليل أفّ قوؿ الشافعي: إف آية اٟتبس نسخت باٞتلد, كقد رّد ا١تصّنف      

الصبلة عليو  قولوالسنة خبلؼ ذلك؛ لمن ظاىر الاٞتلد نيلت بعد آية اٟتبس, بل 
باٟتجارة كالبكر  الثيب بالثيب رجم ٢تن سبيبل: خذكا عٍت قد جعل اهلل»السبلـ: ك 

, ٍب إّف آية اآلف نسخ ذلك اٟتكم و, فظاىر ىذا أن «بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ
 صت بغَت احملصن, فهو ٗتصيص بالسّنة ال نسخ.صِّ ة خُ اٟتبس عامّ 

كٓب يرتض ابن عاشور ىذا اٞتواب من القراُب, كذكر صحة ما ذىب إليو الشافعي      
 كخصّصت اٞتلد بغَت احملصن. ,ٍب جاءت السنة مبيّنة ,من أّف الناسخ ىو آية اٞتلد

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
نسخ آية اٟتبس ُب حق  ؛نسخ الكتاب بالسّنة٦تا استدؿ بو القائلوف بوقوع      

 :(ٕ), كاختلفوا ُب تعيُت الناسخ ٢تا على أقواؿ(ٔ)اليكاين
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}أهنا منسوخة بآية اٞتلد ُب قولو تعأب:  القول األول:     

 ,ك٣تاىد ,كقتادة ,كاٟتسن ,, كقد ركم عن ابن عباس[ٕ:النور سورة]{ ٿ ٺ ٺ
ألّف اهلل تعأب أضاؼ السبيل إٔب نفسو, ُب ؛ (ٖ)كحكى ابن عطية اإلٚتاع على ذلك

                            
(, كيرل الشيخ السعدم ٕٗٓ/ٕحكى ابن كثَت ُب تفسَته االتفاؽ على نسخ آية اٟتبس )( ٔ)

الناسخ كا١تنسوخ  كليست منسوخة , كانظر: ,( أّف اآلية ٤تكرةُٔٚٔب تيسَت الكرًن ا١تناف )
 .(٘ٛ/٘تفسَت القرطيب )ك (, ٖٙٓالبن النحاس )

(, ٖٙٓالبن النحاس ) ,الناسخ كا١تنسوخك (, ٕٖالبن حـي ) ,انظر:  الناسخ كا١تنسوخ( ٕ)
٣تروع الفتاكل ك (, ٗٚ/ٛجامع البياف )ك (, ٖٗ٘/ٕنواسخ القرآف البن اٞتوزم )ك 
 (.ٜٚذكرة ُب أصوؿ الفقو )مك  ( ,ٕٔ/ٕاحملرر الوجيي البن عطية )ك (, ٜٖٛ/ٕٓ)

 ,أحكاـ القرآفك (, ٕٗٓ/ٕتفسَت ابن كثَت )ك (, ٕٕ/ٕالوجيي البن عطية ) رانظر: احملر ( ٖ)
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كالسبيل الذم جعلو اهلل ٢تن ىو قولو:  [٘ٔ]سورة النساء:{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿقولو: }
  .[ٕ:النور سورة]{ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

]سورة {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} عن ابن عباس ُب قولو تعأب: مرب كقد ركل الط     
فكانت ا١ترأة إذا زنت حبست ُب البيت حىت ٘توت, ٍب أنيؿ اهلل )), قاؿ:  [٘ٔالنساء:

, فإف   [ٕ:النور سورة]{ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}تبارؾ كتعأب بعد ذلك: 
 .(ٔ)((فهذا سبيلهرا الذم جعل اهلل ٢ترا ,كانا ٤تصنُت رٚتا

: دكف حكرها, كىي قولو ,أهّنا منسوخة بآية الرجم اليت نسخ لفظها القول الثاني:     
ىو , ك ((كاهلل عييي حكيم  ,من اهلل الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارٚتومها البتة نكاالن ))

أخرب أف اهلل تعأب جعل ٢تن  ألف النيب ؛ (ٖ)ابن اٞتوزمك  ,(ٕ) ابن السرعايناختيار 
 .(ٗ), كذلك بوحي ٓب تستقر تبلكتو«قد جعل اهلل ٢تن سبيبل»السبيل ُب قولو: 

                                                                         
 .(ٖ٘ٔ/ٕللجصاص )

 .(ٗٚ/ٛجامع البياف ) (ٔ)
 (.ٕٚٗ/ٔانظر: قواطع األدلة ) (ٕ)
ا١تعركؼ بابن ىو عبد الرٛتن بن علي بن ٤ترد, البكرم, البغدادم, ٚتاؿ الدين, أبو الفرج, ( ٖ)

, توُب ببغداد سنة مؤرخان  كاعظان  أصوليان  فقيهان  ٤تدثا مفسران  حافظان  اٞتوزم, كاف إمامان 
ىػ(, لو مؤلفات عديدة كشهَتة منها: زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت , ك ا١تنتظم ُب تاريخ ٜٚ٘)

صوؿ, ا١توضوعات" ُب اٟتديث, كمنهاج الوصوؿ إٔب علم األ"األمم, ك أخبار األذكياء, ك
  .كغَتىا

طبقات ك (, ٛ٘ٗ/ٕذيل طبقات اٟتنابلة )ك (, ٚٗ/ٔانظر ترٚتتو ُب: شذرات الذىب )
 (.ٓٚ٘/ٔا١تفسرين للداككدم )

 .(ٖٚ٘/ٕالبن اٞتوزم ) ,نواسخ القرآفانظر:  (ٗ)
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لوال أف يقوؿ »: -رضي اهلل عنو-أّف ذلك ليس بقرآف, ك٢تذا قاؿ عرر  كنوقش:     
 ان كلو كاف ذلك قرآن «الناس: إف عرر زاد ُب كتاب اهلل شيئنا, ألٟتقت ذلك با١تصحف

 .(ٔ)ُب اٟتاؿ, أك كاف ٍب نسخ, ١تا قاؿ ذلك
زاد ُب  ك١تا نسخ اهلل رٝتو, فقاؿ عرر: لوال أف يقاؿ ,إّف ذلك كاف قرآنان  كأجيب:     

 . (ٕ)لكتبت ذلك ,القرآف الثابت الرسم

ا١تنسوخ  (ٖ)أهنا منسوخة بآية اٞتلد اليت ُب النور, كبآية الرجم القول الثالث:     
 , (ٚ)كأبو ا٠تطاب ,(ٙ)(٘)الشَتازم اختاره ,(ٗ)لفظها

 

                            
 (.ٜٕٓٗ/ٙانظر: نفائس األصوؿ )( ٔ)
 (.ٖٓٛ/ٕأليب ا٠تطاب ) ,انظر: الترهيد( ٕ)
 على قولُت: ,الرجماختلفوا ٔتاذا ثبت ( ٖ)

 األكؿ: أنو نيؿ بو قرآف ٍب نسخ لفظو, كانعقد اإلٚتاع على بقاء حكرو.
 (.ٔٔٔالبن اٞتوزم ) ,انظر: نواسخ القرآف كالثاين: أنو ثبت بالسنة.

ُب  [ٙٔ]سورة النساء:{  ڤ ڤ ڤ ٹ}ذكر بعضهم أّف قولو تعأب: ( ٗ)
 . الثيب من النساء اٟتبس فنسخ بالرجمالبكرين, فنسخ ذلك عنهرا بآية اٞتلد, كبقي حكم 

 (.ٖ٘ٔ/ٕانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )
 (.ٕٔٚالتبصرة ) (٘)
بادم الشافعي, الشهَت بأيب إسحاؽ آإبراىيم بن علي بن يوسف, ٚتاؿ الدين الفَتكز  ىو (ٙ)

كا١تناظرة, توُب عاـ  ,كمؤرخ, اشتهر بقوة اٟتجة ُب اٞتدؿ ,كأصوٕب ,الشَتازم, فقيو
لو مؤلفات عديدة, منها: "التنبيو" ك"ا١تهذب" ُب الفقو, "التبصرة" ك "اللرع"  ُب  ,ق(ٙٚٗ)

 األصوؿ, كلو ُب اٞتدؿ "ا١تلخص ُب اٞتدؿ" , كغَتىا. 
(, كشذرات ٕ٘ٔ/ٗ)طبقات الشافعية الكربل (, ك ٜٕ/ٔكفيات األعياف )انظر ترٚتتو ُب: 

 (.ٖٕٖ/٘الذىب )
 (.ٖٓٛ/ٕالترهيد أليب ا٠تطاب )( ٚ)
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 .(ٕ)ابن تيرية كشيخ اإلسبلـ ,(ٔ)الطوُبك 

رضي اهلل عنو:  (ٗ)أهنا منسوخة بالسّنة ْتديث عبادة بن الصامت :(ٖ)رابعالقول ال     
 ,« خذكا عٍت قد جعل اهلل ٢تن سبيبل, الثيب بالثيب جلد مائة كالرجم ...»عنو: 

 . (ٙ)-رضي اهلل عنو- (٘)١تاعي كحديث رٚتو 
خذكا عٍت قد »قولو: ))كعّلل ذلك بأّف  ,القراُب, كرجحو اٞتّصاص اريكىذا اخت     

للسبيل ا١تذكور ُب اآلية, كمعلـو أنو ٓب  يوجب أف يكوف بيانان  «٢تن سبيبل جعل اهلل
                            

 (.ٕٖٗ/ٕانظر: شرح ٥تتصر الركضة )( ٔ)
 (.ٜٖٛ/ٕٓنظر: ٣تروع الفتاكل )ا( ٕ)

 .من ىذه الرسالة (ٖٔٙص ) قد نوقش ىذا القوؿ ُب ا١تبحث السابق( ٖ)
, كشهد ىو الصحايب عبادة بن الصامت بن قيس األنصارم ا٠تيرجي, أبو الوليد,  ككاف نقيبان  (ٗ)

من  , كركل كثَتان كا١تشاىد كلها مع النيب  كشهد العقبة األكٔب كالثانية, كشهد بدران 
إٔب  -رضي اهلل عنو-األحاديث, كركل عنو أنس بن مالك, كجابر بن عبد اهلل , أرسلو عرر 

 ق(. ٖٗ, كىو أكؿ من تؤب قضاء فلسطُت, توُب سنة )كمعلران  الشاـ قاضيان 
االستيعاب ُب ك (, ٙ/٘أسد الغابة )ك (, ٕٔ٘/٘انظر ترٚتتو ُب: اإلصابة ُب ٘تييي الصحابة ) 

  (.ٚٓٛ/ٕمعرفة األصحاب )

ىو الصحايب ماعي بن مالك األسلري, كيقاؿ: اٝتو: غريب, كماعي إمنا ىو لقب لو, لو  (٘)
, كقد ركم عن فرجم ُب عهد النيب  , ككاف ٤تصنان منيبان  صحبة, كىو الذم اعًتؼ بالينا تائبان 

معدكد ُب «, لقد رأيتو يتحضحض ُب أهنار اٞتنة: »١تا رجم ماعي قاؿ جابر أف النيب 
 بإسبلـ قومو, ركل عنو ابنو عبد اهلل بن ماعي حديثان  كتابان   ا١تدنيُت, كتب لو رسوؿ اهلل 

 . كاحدان 
االستيعاب ُب ك (, ٙ/٘, أسد الغابة )(ٕٔ٘/٘ )انظر ترٚتتو ُب: اإلصابة ُب ٘تييي الصحابة 

 (. ٖ٘ٗٔ/ٖمعرفة األصحاب )

ىل يقوؿ اإلماـ للرقر: لعلك ١تست أك ُب صحيحو, كتاب اٟتدكد, باب  ركاه البخارم (ٙ)
, كمسلم ُب صحيحو, كتاب اٟتدكد, باب من (ٕٗٛٙ) (, رقم اٟتديثٛٙٔ/ٛ, )غريت

 (.ٕٜٙٔ(, رقم اٟتديث )ٜٖٔٔ/ٖاعًتؼ على نفسو باليىن, )
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كبُت اٟتبس كاألذل كاسطة حكم, كأف آية اٞتلد اليت ُب سورة  يكن بُت قوؿ النيب 
خذكا عٍت »لقولو:  النور ٓب تكن نيلت حينئذ؛ ألهنا لو كانت نيلت كاف السبيل متقدمان 

ح أف يقوؿ ذلك؛ فثبت بذلك أف ا١توجب لنسخ ك١تا ص «قد جعل اهلل ٢تن سبيبل
ُب حديث عبادة بن الصامت, كأف آية اٞتلد نيلت  اٟتبس كاألذل قوؿ النيب 

 .(ٔ)((بعده

اإلمساؾ ُب البيوت كانت أكؿ عقوبات اليناة, ٍب نسخ أّف  :خامسالالقول      
 , كبالرجم ُب الثيب ,باألذل الذم بعده, ٍب نسخ ذلك بآية الّنور

 .(ٖ)(ٕ)ك٣تاىد ,كاٟتسن ,عن عبادة بن الصامت حكي

أّف األذل كاف ىو األكؿ, ٍب نسخ باإلمساؾ ُب البيوت, كلكن  :دسالقول السا     
 .(ٗ)التبلكة أخرت كقدمت, كىذ قوؿ ابن فورؾ

 الراجح
–صحة ما ذىب إليو ابن عاشور كبعد عرض األقواؿ ُب ا١تسألة الذم يظهر ٕب      

آية الرجم ا١تنسوخة, كأّف , كأيضان الناسخ آلية اٟتبس ىي آية اٞتلد أفّ من  -رٛتو اهلل
 كاهلل أعلم. .لذلك حديث عبادة قد جاء بيانان 

                            
 (.ٖ٘ٔ/ٕأحكاـ القرآف للجصاص )( ٔ)
ا١تخيكمي موالىم, أبو اٟتجاج, من كبار التابعُت كعلرائهم, شيخ ىو ٣تاىد بن جرب ا١تكي ( ٕ)

القراء, كا١تفسرين ُب عصره, كركل عن ابن عباس, كقرأ عليو القرآف ثبلث عرضات, توُب سنة 
  ىػ(. ٖٓٔ)

( , ٜٗٗ/ٗسَت أعبلـ النببلء )ك ( , ٖ٘ٓ/ٕانظر ترٚتتو ُب: طبقات ا١تفسرين للداككدم )
  (.ٜٔ/ٕشذرات الذىب )ك 

 (.ٕٔ/ٕالبن عطية ) ,انظر: احملرر الوجيي( ٖ)
 ا١تصدر السابق. انظر: (ٗ)
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: االستدراك على المصّنف عدم تحريره قول الشافعي في عشر ثامنالمبحث ال
 , وفيو ثالثة مطالب:ألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترةمس

 المستدرك عليو.المطلب األول: بيان القول 
: ٓب يقع, ألف آية اٟتبس ُب البيوت -رضي اهلل عنو-كقاؿ الشافعي ))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((نسخت باٞتلد

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
إال أنو  ,, يقتضي أنو عنده جائي"قاؿ الشافعي: ٓب يقع"قولو: ))قاؿ الشوشاكم:      

 .(ٕ)((ٓب يقع, بل ال جيوز عنده

 وجو االستدراك
, كاستدرؾ نسخ الكتاب بالسنة ا١تتواترةنقل القراُب عن الشافعي القوؿ بعدـ كقوع      

, كالشافعي يرل عدـ عنده القوؿ بعدـ الوقوع يقتضي اٞتواز أفّ  , كذكرالشوشاكمذلك 
 اٞتواز.

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
, كال فرؽ ُب ذلك بُت السنَّة إٔب أّف السنَّة ال تنسخ القرآف ذىب اإلماـ الشافعي     

أباف اهلل ٢تم أنو إمنا نسخ ما نسخ من ك ))ا١تتواترة كخرب اآلحاد, قاؿ ُب كتابو الرسالة: 
الكتاب بالكتاب, كأف السنة ال ناسخة للكتاب, كإمنا ىي تبع للكتاب, ديثل ما نيؿ 

 .(ٖ)((ٚتبلن , كمفسرة معٌت ما أنيؿ اهلل منو نصان 
 كاستدؿ اإلماـ الشافعي على ذلك بأدلة من الكتاب, كمنها:     

                            
 (.ٖٖٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٔ)
 (.ٙٔ٘/ٗفع النقاب )( ر ٕ)
 (.ٙٓٔ/ٔالرسالة )( ٖ)
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]سورة  { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} قولو تعأب: :أوالً      
بياف ما كصفت, من أنو ال ينسخ كتاب اهلل إال كتابو,  ))قاؿ الشافعي: , [٘ٔيونس:

لفرضو, فهو ا١تييل ا١تثبت ١تا شاء منو, جل ثناؤه, كال يكوف ذلك  ا١تبتدئكرا كاف 
 .(ٔ)((ألحد من خلقو

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } قولو تعأب: :ثانياً      

فأخرب اهلل أف نسخ ))قاؿ الشافعي:  ,[ٙٓٔ:البقرة سورة]{   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .(ٕ)((القرآف, كتأخَت إنيالو ال يكوف إال بقرآف مثلو

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قولو تعأب:  :ثالثاً      

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

عّلق  ,[٘ٔ]سورة يونس:   {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
فأخرب اهلل أنو فرض على نبيو اتباع ما يوحى إليو, كٓب جيعل لو تبديلو ))على ذلك بقولو: 

 .(ٖ)((من تلقاء نفسو
 ,أـ شرعان  اختلفوا بعد ذلك ىل اإلماـ الشافعي دينع نسخ السنة للكتاب عقبلن كقد      

كاإلماـ , (٘)( ٗ)كأيب اٟتسُت البصرم, كٝتعان  فرنهم من نسب إليو عدـ اٞتواز عقبلن 

                            
 (.ٙٓٔ/ٔالرسالة )( ٔ)
 .صدر السابقا١ت( ٕ)
 صدر السابق.ا١ت (ٖ)
 .(ٖٜٖ/ٔا١تعترد )انظر: ( ٗ)
أحد أئرة ا١تعتيلة, اشتهر ُب علري األصوؿ  ,اٟتسُت, البصرم٤ترد بن علي الطيب, أبو ىو ( ٘)

ىػ( , لو ٖٙٗكالكبلـ, ككاف قوم اٟتجة كالدفاع عن آراء ا١تعتيلة, كتوُب بغداد  سنة )
 مصنفات منها: ا١تعترد ُب أصوؿ الفقو, كشرح األصوؿ ا٠ترسة, تصفح األدلة, كغَتىا. 

سَت أعبلـ النببلء ك (, ٕٔٚ/ٗفيات األعياف )ك ك (, ٛٔٔطبقات ا١تعتيلة )انظر ترٚتتو ُب: 
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ُب   (٘)كسليم, (ٗ) كابن السرعاين ,(ٖ), كأبو ا٠تطاب (ٕ), كالشوشاكم (ٔ)الباجي 
 .(ٙ)التقريب

اآلمدم ُب ك  ,(ٚ)من نسب إليو ا١تنع دكف تقييد, كاٞتويٍت ُب الربىافكمن العلراء      
,  حيث كٝتعان  اإلحكاـ, لكن يظهر من صنيعو أنّو ينسب إٔب الشافعي ا١تنع عقبلن 

ٍب أعقبو بقوؿ من أجاز ذلك, كذكر خبلؼ من قاؿ باٞتواز ُب  نسب ا١تنع إليو مطلقان 
كأكثر أىل الظاىر بامتناع نسخ  ,كأكثر أصحابو ,قطع الشافعي))الوقوع, قاؿ: 

 الكتاب بالسنة ا١تتواترة, كإليو ذىب أٛتد بن حنبل ُب إحدل الركايتُت عنو.
كأصحاب  ,كا١تعتيلة, كمن الفقهاء مالك ,كأجاز ذلك ٚتهور ا١تتكلرُت من األشاعرة

 .(ٛ)((كابن سريج, كاختلف ىؤالء ُب الوقوع ,أيب حنيفة
 

                                                                         
(ٔٚ/٘ٛٚ.) 

 (.ٖٕٗإحكاـ الفصوؿ )انظر:  (ٔ)
 (.ٙٔ٘/ٗفع النقاب )ر انظر: ( ٕ)
 (.ٜٖٙ/ٕالترهيد ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ٖ)
 (.ٓ٘ٗ/ٔقواطع األدلة )انظر:  (ٗ)
, أشَت إليو األديباألصوٕب, الشافعي ىو سليم بن أيوب بن سليم, أبو الفتح الرازم, الفقيو ( ٘)

, التقريبك  ,غريب اٟتديث , منها: مصنفات ( , لوىػٚٗٗ)توُب سنة بالفضل كالعبادة, 
 كغَتىا. 

, (ٜٙ/ٕ) , للقفطيإنباه الركاةك , (ٖٛٛ/ ٗ) الكربلطبقات الشافعية  :انظر ترٚتتو ُب
  (.ٜٖٚ/ٕ)فيات األعياف ك ك 

 (.ٖٕٙ/٘البحر احمليط )انظر:  (ٙ)
 (. ٖٕ٘/ٕالربىاف )انظر:  (ٚ)
 (.ٖ٘ٔ/ٖاإلحكاـ )( ٛ)
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, ككافقو القراُب ىنا ُب (ٕ),  كرا فعل الرازم(ٔ)با١تنع ٝتعان كنسب األكثر إليو القوؿ      
 .(٘)كاليركشي ,(ٗ), كابن برىاف(ٖ)ُب ٥تتصره, كأبو إسحاؽ الشَتازم

 الراجح
بعد عرض خبلؼ العلراء ُب مذىب الشافعي ُب ا١تنع من نسخ السّنة للكتاب      

دينع اٞتواز , كال شرعان , الذم يظهر ٕب أنّو دينع من ذلك أـ ٝتعان  ىل دينع منو عقبلن 
كال ُب غَته, كال  ,ال ُب ىذا ا١توضع عن اٞتواز العقلييتكلم فإّف الشافعي ٓب  العقلي,

كجو للقوؿ بو, ألنو إف أراد بو قائلو أنو يلـي من فرضو احملاؿ فباطل, كإف أراد أف العقل 
اإلماـ الشافعي ف, (ٙ)يقتضى تقبيحو فهو قوؿ معتيٕب, كالشافعي برمء من ا١تقالتُت

  .ال خيوض ُب اإلمكاف العقليك  ,على ما كقع ُب نصوص الشرعللرسائل ْتثو  يعترد ُب
, ٍبّ ذكر كجو ذلك شرعان كقد رّجح اليركشي أّف الشافعي دينع نسخ الكتاب بالسّنة      

ح على نقل ىؤالء, كلو من نقل عنو ا١تنع الشرعي فقط أعظم كأكثر, فَتجّ ))بقولو: 
النظر عن كل من ا١تقالتُت لرجعنا إٔب قوؿ الشافعي, كقد علرت أف كبلمو ُب قطعنا 

, ك٢تذا احتج بأدلة نفي اٞتواز الشرعي على ىذه الكيفية اليت بيناىا, ال ا١تنع مطلقان 
  .(ٚ)((الشرع

 
 

                            
 (.ٕٛٙ/٘انظر: البحر احمليط )( ٔ)
 (.ٖٚٗ/ٖاحملصوؿ )انظر:  (ٕ)
 (.ٕٛٙ/٘البحر احمليط )ك  (,ٜ٘اللرع )انظر:  (ٖ)
 (.ٔٗ/ٕالوصوؿ إٔب األصوؿ, البن برىاف )انظر:  (ٗ)
 (.ٖٕٙ/٘انظر: البحر احمليط ) (٘)
 (.ٕٛٙ/٘انظر: ا١تصدر السابق ) (ٙ)
 (.ٕٛٗ/ٕا١تصدر السابق. كانظر: اإلهباج شرح ا١تنهاج ) (ٚ)
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ال ينسخ  (1): االستدراك على المصّنف في قولو: )واإلجماعتاسع عشرالمبحث ال
 وفيو ثالثة مطالب:نسخ بو( , وال يُ 

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
 .(ٗ)(((ٖ)نسخ بوكال يُ  (ٕ)كاإلٚتاع ال ينسخ))قاؿ القراُب:      

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
كال  ذكر ا١تؤلف رٛتو اهلل, أف اإلٚتاع ال يكوف ناسخان )): (٘)قاؿ الشوشاكم     

 ,, كالباجي ُب الفصوؿ(ٙ), كذلك قاؿ اإلماـ ُب احملصوؿخبلفان , كٓب يذكر فيو منسوخان 
ا٠تبلؼ, ىل جيوز انعقاد اإلٚتاع بعد اإلٚتاع أـ  (ٛ)كابن اٟتاجب ,(ٚ)كنقل اآلمدم

 .((؟(ٜ)ال

                            
ىو اتفاؽ أىل اٟتل كالعقد ُب ىذه األمة ُب أمر من األمور, كنعٍت باالتفاؽ, : ))قاؿ القراُب( ٔ)

االشًتاؾ إما ُب القوؿ أك الفعل أك االعتقاد, كبأىل اٟتل كالعقد: اجملتهدين ُب األحكاـ 
شرح تنقيح الفصوؿ انظر:  .((الشرعيات كالعقليات كالعرفياتالشرعية, كبأمر من األمور: 

(ٖٕٕ.) 
 .ال يكوف منسوخان أم:  (ٕ)
 .يكوف ناسخان  أم: ال (ٖ)
 (.ٖٗٔ) ا١تصدر السابق (ٗ)
 (.ٚٔ٘/ٗفع النقاب )ر  (٘)
 (.ٖ٘٘/ٖانظر: احملصوؿ )( ٙ)
 (.ٓٙٔ/ٖانظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ٚ)
 (.ٖٔٓٔ/ٕ)انظر: ٥تتصر منتهى السؤؿ كاألمل  (ٛ)
كلو سلم كقوع , وقوع انعقاد اإلٚتاع الثاين على أحد القولُتب كقد أجيب بعدـ التسليم (ٜ)

اإلٚتاع األكؿ مشركط بعدـ اإلٚتاع الثاين, كإذا  اإلٚتاع الثاين فبل نسخ لئلٚتاع األكؿ ؛ ألف
شرطو, ال لكونو  كقع اإلٚتاع الثاين انتفى شرط اإلٚتاع األكؿ, فانتفاء اإلٚتاع األكؿ النتفاء
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 وجو االستدراك
ينسخ بو, كٓب يذكر  أف اإلٚتاع ال ينسخ كال ذكر اإلماـ القراُب ُب منت التنقيح      

كابن  ,أّف اإلمامُت اآلمدم كذكرُب ذلك, كاستدرؾ ذلك اإلماـ الشوشاكم  خبلفان 
 .ُب ا١تسألة ان خبلفقد أكردا اٟتاجب 

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
كخالف  ,(ٕ)كال ناسخان  (ٔ)منسوخان ذىب ٚتهور العلراء إٔب أّف اإلٚتاع ال يكوف      

كُب كونو  ,(ٖ)كمنهم فخر اإلسبلـ البيدكم بعض األصوليُت كونو ال يكوف منسوخان ُب  
 ال ينسخ بعض ا١تعتيلة, 

                                                                         
 (.ٗ٘٘/ٕانظر: بياف ا١تختصر ) منسوخا.

, , أك قياسان , أك سنة, أك إٚتاعان حجة اٞترهور: أف الناسخ لئلٚتاع ال خيلو إما أف يكوف كتابان ( ٔ)
 كالكل باطل.

 .أما الكتاب كالسنة فبل ديكن أف ينسخا اإلٚتاع ؛ لتعذرمها بعد كفاة النيب 
اإلٚتاع بو؛ ألنو إما أف يكوف عن دليل, أك يكوف عن غَت دليل,  كأما اإلٚتاع فبل ديكن نسخ

فإف كاف عن دليل بطل اإلٚتاع األكؿ؛ ألنو خطأ, كإف كاف عن غَت دليل بطل الثاين؛ ألنو 
 خطأ.

( , ٖٗٔانظر: شرح تنقيح الفصوؿ ) لئلٚتاع. أال يكوف ٥تالفان  وؤلف من شرطفكأما القياس ؛ 
 (.ٛٔ٘/ٗع النقاب )(, رفٕٗٛ /٘البحر احمليط )

أف يكوف ناسخا للكتاب, أك السنة, أك اإلٚتاع, أك القياس,  حجتهم: أّف اإلٚتاع إماك ( ٕ)
 كالكل باطل.

 ؛ ألهنرا مستنده.اإلٚتاعديكن أف ينسخهرا  مأما الكتاب كالسنة فل
إف  كأما اإلٚتاع فبل ديكن أف ينسخو اإلٚتاع؛ ألف أحدمها ال بد أف يكوف خطأ؛ ألف األكؿ 

 .ؿكاف عن دليل بطل الثاين, كإف كاف من  غَت دليل بطل األك 
انظر: شرح تنقيح الفصوؿ  لئلٚتاع. أف ال يكوف ٥تالفان  وكأما القياس ؛ ألف من شرط

  (.ٕٗٛ /٘(, كالبحر احمليط )ٜٔ٘/ٗ(, كرفع النقاب )ٖٗٔ)
 (.ٕٕٙ/ٖ) شف األسرار( انظر: كٖ)
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 .(ٕ)(ٔ)كبعض اٟتنفية, كمنهم عيسى بن أباف
 ,(ٖ)لشذكذه ُب منت التنقيح ا٠تبلؼإٔب ىذا  يشرفاٟتقيقة أّف اإلماـ القراُب ٓب      

كقاؿ )): قولوب, فيها ا٠تبلؼفقد ذكر ُب شرحو للتنقيح ا١تسألة  كّضحلكن عندما 
كجوزه  ,نفاه األكثركف ؛: كوف اإلٚتاع ينسخ اٟتكم الثابت بو(ٗ) الشيخ سيف الدين

كعيسى بن  ,جوزه بعض ا١تعتيلةك , منعو اٞترهور ؛األقلوف, ككوف اإلٚتاع ناسخان 
 .(٘)((أباف

 ُب ىذه ا١تسألة بأنّو ٓب يذكر خبلفان  ؛كأما ما نقلو الشوشاكم عن الرازم ُب احملصوؿ     
كوف اإلٚتاع   جواز  ُبعن عيسى بن أباف  رأم نقلفغَت صحيح, فإف اإلماـ الرازم قد 

  .(ٙ) ناسخان 

                            
ىو عيسى بن أباف بن صدقة, أبو موسى اٟتنفي, كاف من أصحاب اٟتديث ٍب غلب عليو ( ٔ)

الرأم؛ تفقو على ٤ترد بن اٟتسن, كىو من كبار فقهاء اٟتنفية, تؤب قضاء العسكر ٍب قضاء 
ق(, لو مصنفات منها: اجتهاد الرأم ,كتاب اٟتج, إثبات القياس, ٕٕٔالبصرة, توُب عاـ )

 كغَتىا. 
 (. ٓٗٗ/ٓٔ(, سَت أعبلـ النببلء )ٔٓٗ/ٔو ُب: اٞتواىر ا١تضية ُب تراجم اٟتنفية )انظر ترٚتت
ّتامعة أـ  ,أقوالو األصولية ُب رسالة ماجستَت ,أٛتد باكر الباكرم األستاذ الدكتوركقد ٚتع 

  ىػ(.٘ٔٗٔعاـ ) ,القرل
على أنو جيوز أف ينعقد كأما حجة اٞتواز ١تن خالف ُب ىذه ا١تسألة فهي مبنية ))قاؿ القراُب: ( ٕ)

إٚتاع بعد إٚتاع ٥تالف لو, كيكوف كبلمها حقان, كيكوف انعقاد األّكؿ مشركطان بأف ال يطرأ 
. شرح ((كىو شذكذ من ا١تذاىب, فبٍت الشاذ على الشاذ, كالكل ٦تنوع ,عليو إٚتاع آخر
 (.ٖٗٔتنقيح الفصوؿ )

 (.ٛٔ٘/ٗرفع النقاب )( ٖ)
 (.ٓٙٔ/ٖانظر: اإلحكاـ لآلمدم )( ٗ)
 (.ٖٗٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٘)
 (.ٖٚ٘/ٖانظر: احملصوؿ )( ٙ)
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المبحث العشرون: االستدراك على المصّنف اختياره جواز انعقاد اإلجماع في 
 حياتو صلى اهلل عليو وسّلم, وفيو ثالثة مطالب:

 عليو.المطلب األول: بيان القول المستدرك 
كىي: أف اإلٚتاع ال  فخر الدين ىذه ا١تسألة على قاعدةكبٌت اإلماـ ))قاؿ القراُب:      

ينعقد ُب زمانو عليو الصبلة كالسبلـ, ألنو بعض ا١تؤمنُت بل سيدىم, كمىت كجد قولو 
 غَته...و الصبلة كالسبلـ فبل عربة بقوؿ علي

ال دينع كجود اإلٚتاع, ألنو عليو  كىذه الطريقة مشكلة بسبب أف كجود  النيب      
كصفة  (ٔ)«ال ٕتترع أميت على خطأ»فقاؿ:  ,الصبلة كالسبلـ شهد ألمتو بالعصرة

ا١تضاؼ غَت ا١تضاؼ إليو, كىو عليو الصبلة كالسبلـ لو شهد لواحد ُب زمانو عليو 
الصبلة كالسبلـ بالعصرة ٓب يتوقف ذلك على أف يكوف بعده عليو الصبلة كالسبلـ, 

 .مة أكٔبفاأل

                            
 ٓب أجد اٟتديث بلفظ "خطأ" ُب كتب السنة, كإمنا بلفظ "ضبللة" . (ٔ)

, كتاب الفنت كا١تبلحم, باب ذكر ُب سننو كقد ركم اٟتديث بألفاظ ٥تتلفة, ركاه أبو داكد
, كتاب الفنت, باب ما ُب سننو كالًتمذم( , ٖٕ٘ٗ(, رقم اٟتديث )ٜٛ/ٗالفنت كدالئلها, )

(, كقاؿ عنو: غريب من ىذا الوجو, ٕٚٙٔرقم اٟتديث ) (,ٙٙٗ/ٗجاء ُب ليـك اٞتراعة, )
(, رقم اٟتديث ٜٙ/٘, كتاب الفنت, باب ما يكوف من الفنت, )ُب سننو كابن ماجة

(ٖٜ٘ٓ.) 
ثَتة, ال خيلو حديث مشهور لو طرؽ ك)) ( :ٜٜٕ/ٖتلخيص اٟتبَت )القاؿ ابن حجر ُب 

 ((.كاحد منها من مقاؿ
كباٞترلة فهو حديث مشهور ا١تنت, ذك  ))(: ٙٔٚ/ٔكقاؿ السخاكم ُب ا١تقاصد اٟتسنة )

منو العجلوين ُب كشف ا٠تفاء  , كقاؿ قريبان ((أسانيد كثَتة, كشواىد متعددة ُب ا١ترفوع كغَته
ألحاديث الصحيحة اٟتديث حسنو األلباين ٔتجروع طرقو ُب سلسلة اىذا ك  ,(ٖٓٗ/ٕ)
 ( . ٖٖٔٔ(, رقم )ٜٖٔ/ٖ)
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ٍب إنو نقض ىذه القاعدة بعد ذلك فقاؿ: ديكن نسخ القياس ُب زمانو عليو      
ح ّتواز انعقاد اإلٚتاع ُب زمانو عليو الصبلة الصبلة كالسبلـ باإلٚتاع, فصرّ 

 .(ٔ((كالسبلـ
 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.

ٚتاع ُب حياتو عليو اإلأنا نسلم انعقاد  :كاٞتواب عن ىذا))قاؿ ابن عاشور:      
 .(ٕ)((السبلـ؛ لكن ذلك متعذر الوقوع...

 وجو االستدراك
, كرّد على اإلماـ  ذىب اإلماـ القراُب إٔب جواز انعقاد اإلٚتاع ُب زماف الرسوؿ     

بأنّو عليو الصبلة كالسبلـ شهد ألمتو  ؛الرازم قولو بعدـ انعقاد اإلٚتاع ُب حياتو
 بالعصرة, كالعصرة متناكلة ١تا ُب زمانو كما بعده.

كقد اعًتض ابن عاشور ىذا الرد من القراُب, كذكر أّف النياع ليس ُب إمكاف تقدـ      
 ماىية اإلٚتاع, كإمنا ُب تعذر كقوعو.

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
ال يكوف إال بعد كفاة  اإلٚتاع بأفّ على أّف اإلٚتاع ال ينسخ, اٞترهور استدؿ      

بن السرعاين, كأبو اٟتسُت , قاؿ بذلك ا, كالنسخ ال يكوف بعد موتو الرسوؿ
كقد جعلوا ىذه ا١تسألة مبنية على أف اإلٚتاع ال  كغَتىم, , كاإلماـ الرازم,البصرم

 ؛(ٖ)ينعقد ُب زمانو

                            
 (.ٖٗٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٙٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٕ)
كإذا ٓب ينعقد إال بعد كفاتو فبل ديكن نسخو بالكتاب كالسنة لتعذرمها بعد كفاتو, كال بإٚتاع ( ٖ)

دليل فاإلٚتاع آخر, ألف ىذا اإلٚتاع الثاين إف ٓب يكن عن دليل فهو خطأ, كإف كاف عن 
األكؿ خطأ, كاإلٚتاع ال يكوف خطأ, فاستحاؿ النسخ باإلٚتاع, كال بالقياس, ألف من شرطو 

  .لئلٚتاع فتعذر نسخ اإلٚتاع مطلقان  أف ال يكوف ٥تالفان 
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كال اعتبار جة ُب قولو, معو فاٟتقو٢تم ألف قو٢تم بدكف قولو ليس لو اعتبار؛ كأما  
 .(ٔ)لقو٢تم

عليو أكثر  كىذا الذم ذكركه من عدـ تصور انعقاد اإلٚتاع ُب حياتو     
 .(ٕ)األصوليُت

سُت اٟتأيب كنقل عن  ,اٟتكم ه الطريقة ُب تقريركقد استشكل اإلماـ القراُب ىذ     
؛ ألنو عليو  زمانو جواز انعقاد اإلٚتاع ُب (٘), كابن برىاف(ٗ)اسحاؽ كأيب ,(ٖ)البصرم

الصبلة كالسبلـ شهد ألمتو بالعصرة, كشهادتو ٢تم بالعصرة متناكلة ١تا ُب زمانو كما 
 .(ٙ)بعده
 ؛نظرفيو  القوؿ بعدـ تصور انعقاد اإلٚتاع ُب حياتو اإلماـ اليركشي  جعلكقد      

االجتهاد ُب زمانو كرا ىو الصحيح, فلعلهم اجتهدكا ُب مسألة,  ألنو إذا جاز للصحابة
كأٚتعوا عليها من غَت علرو 

(ٚ). 

                            
 (.ٕٗٛ/٘البحر احمليط )ك (, ٖٗٔشرح تنقيح الفصوؿ )ك (, ٖٗ٘/ٖانظر: احملصوؿ )( ٔ)
 (.ٕ٘ٛ/٘انظر: البحر احمليط )( ٕ)
, بعدـ انعقاد اإلٚتاع ُب عهد النيب  (ٓٓٗ/ٔلقد صرح أبو اٟتسُت البصرم ُب ا١تعترد ) (ٖ)

 .((كمعلـو أف اإلٚتاع إمنا انعقد بعد كفاة النيب )): بقولو
( عن أيب إسحاؽ أف اإلٚتاع ال ينعقد ُب حياتو ٖٕٓ٘/ٙنقل القراُب ُب نفائس األصوؿ )( ٗ)

؛كأما النسخ باإلٚتاع فبل جيوز))(, حيث قاؿ: ٓٙللرع ), كىو يتوافق مع ما قالو ُب ا 
 .((ألف اإلٚتاع حادث بعد موت النيب 

( عن ابن برىاف, بعدـ انعقاد اإلٚتاع ُب حياتو ٖٕٓ٘/ٙنقل القراُب ُب نفائس األصوؿ )( ٘)
( كقد قاؿ اليركشي ُب البحر احمليط ,ٙ/ٗ٘ٗ :)(( كالذم كجدتو ُب األكسط البن برىاف

 .((ُب الكبلـ على حجية اإلٚتاع أنو إمنا يكوف حجة بعد موت النيب 
 (.ٖٗٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٙ)
 (.ٕٗٛ/٘نظر: البحر احمليط )( اٚ)
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بقولو: كقد رّد العبلمة ابن عاشور جواب اإلماـ القراُب على الفخر الرازم      
كاٞتواب عن ىذا أنا نسلم انعقاد اإلٚتاع ُب حياتو عليو السبلـ؛ لكن ذلك متعذر ))

ن ا١تسلرُت من ىو مبلبس للنيب ُب كل كقت, كىؤالء ال جيرعوف؛ بل الوقوع؛ ألف م
 .(ٔ)((يسألوف النيب عن األحكاـ كيقفوف عند حد ٢تم

 الراجح
للجرهور من أنّو ال كجود لئلٚتاع  الذم يًتجح ٕب ىو ما ذكره ابن عاشور موافقان      

فبل يعتد , ألنو ُب حاؿ حياتو ٓب ينعقد اإلٚتاع من دكنو, فإف خالفهم ُب زمانو 
 .(ٕ)كاٟتجة فيو ال ُب غَته ,بقولو كحدهالعربة  فإف ؛إف كافقهم, ك كال يلتفت إليو ,لقو٢تم

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ٙٛ/ٕالتوضيح كالتصحيح ) (ٔ)
 (.ٗٚ/ٕرشاد الفحوؿ )كإ(, ٖٗ٘/ٖاحملصوؿ )انظر: ( ٕ)
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في االستدراك على المصّنف عدم استيفائو األوجو  :العشرونالحادي و  المبحث
 :وفيو ثالثة مطالب واألصل,نسخ الفحوى مسألة 

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
الذم ىو مفهـو ا١توافقة تبعان لؤلصل,  (ٔ)كجيوز نسخ الفحول))قاؿ ا١تصّنف:      

دفعان للتناقض بُت ٖترًن التأفيف مثبلن  ,كمنع أبو اٟتسُت من نسخو مع بقاء األصل
أك على  ,أك قطعية ,كحل الضرب, كجيوز النسخ بو كفاقان, لفظية كانت داللتو

 .(ٕ)((ا٠تبلؼ

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
سكت ا١تؤلف عن الوجو الثالث, كىو عكس ىذا, كىو نسخ ))قاؿ الشوشاكم:      

 إذا كرد بعد ذلك جواز التأفيف مع بقاء الضرب مثبلن األصل مع بقاء الفحول, كرا 
 .(ٖ)((على حكم التحرًن

 
 
 

                            
كىو إثبات حكم ا١تنطوؽ بو للرسكوت ا١توافقة, كعرّفو ا١تصّنف بقولو: ))الفحول ىو مفهـو  (ٔ)

٨تو  ؛أحدمها: ثباتو ُب األكثر, قاؿ: ))ُتنوعإٔب مفهـو ا١توافقة قّسم ك  ((,عنو بطريق األكٔب
إثباتو  :كثانيهرا ,فإنو يقتضي ٖترًن الضرب بطريق األكٔب, «فبل تقل ٢ترا أؼ» :قولو تعأب
فإنو يقتضي « كمن أىل الكتاب من إف تأمنو بقنطار يؤدم إليك» :٨تو قولو تعأب ؛ُب األقل

 (.ٖ٘ٔشرح تنقيح الفصوؿ ) .((ثبوت أمانتو ُب الدرىم بطريق األكٔب
 ا١تصدر السابق.( ٕ)
كىي نسخ الفحول مع نسخ أصلو, كنسخ الفحول مع بقاء أصلو, كنسخ األصل مع بقاء  (ٖ)

 (.ٖٕ٘/ٗ)فع النقاب ر  الفحول.
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 وجو االستدراك
كاألصل نسخ الفحول  ا:مأحدى, ذكر القراُب كجهُت من أكجو نسخ الفحول     

معان 
 .(ٕ)صلاألنسخ الفحول مع بقاء  الثاني:و  ,(ٔ)

                            
كمثاؿ ذلك: نسخ ٖترًن الضرب تبعا لنسخ ٖترًن التأفيف, كقد نقل ا١تصّنف ُب شرحو عن  (ٔ)

 (.ٖٓٙ/ٖالرازم االتفاؽ عليو. انظر: احملصوؿ )
اختلفوا ُب جواز ىذا الوجو فرنع منو أبو اٟتسُت البصرم, كصححو ا١تاكردم, كنقلو ابن ( ٕ)

لئبل ينتقض الغرض ُب ))السرعاين عن أكثر الفقهاء, كقد بُّت القراُب اٟتجو ُب ذلك بقولو: 
األصل كرا تقدـ ُب التأفيف, فتحرديو لنفي العقوؽ كإباحة الضرب أبلغ ُب العقوؽ, فيبطل 

 .((ن ٖترًن التأفيفا١تقصود م
من  كأجازه ابن برىاف, كصححو ابن السبكي كنسب ألكثر ا١تتكلرُت, كحجتهم: أّف كبلن 

 الفحول كاألصل مدلوالف متغايراف, فإذا رفعت إحدامها بقيت األخرل.
كذىب بعض ا١تتأخرين إٔب )): ولو قبكقواه الشوكاين,  ,كالطوُب  ؛كذىب بعضهم إٔب التفصيل

إف كانت علة ا١تنطوؽ ال ٖتترل التغيَت, كإكراـ الوالدين بالنهي عن التفصيل, فقاؿ: 
التأفيف, فيرتنع نسخ الفحول؛ ألنو يناقض ا١تقصود, كإف احترلت النقض جاز, كرا لو 

قاؿ لغبلمو: ال تعط زيدا درمها, قاصدا بذلك حرمانو "ألكثر منو", ٍب يقوؿ: أعطو أكثر من 
 .((أنو انتقل من علة حرمانو إٔب العلة مواساتو, الحتراؿ درىم, كال تعطو درمهان 

فحاصل ما ذكرنا  ثبلثة أكجو: كجو باتفاؽ, ككجهاف ))(: ٖٕ٘/ٗقاؿ الشوشاكم )
با٠تبلؼ؛ فالوجو الذم ىو باالتفاؽ فهو نسخ الفحول كاألصل معا, كالوجهاف با٠تبلؼ: 

ثبلثة أقواؿ: نسخ الفحول دكف األصل, كنسخ األصل دكف الفحول, كُب ىذين الوجهُت 
اٞتواز فيهرا, كا١تنع فيهرا, كالقوؿ الثالث: جيوز نسخ األصل كال جيوز نسخ الفحول, كىذا 

ىو القوؿ ا١تختار عند األصوليُت؛ ألف إباحة التأفيف ال يستلـي إباحة الضرب ٓتبلؼ 
  .((العكس
 (,ٙٙٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم )ك (, ٘ٙ/ٕالوصوؿ إٔب األصوؿ )ك (, ٘ٓٗ/ٔا١تعترد )انظر: 

البحر ك (, ٓٙ٘/ٕبياف ا١تختصر )ك ( (, ٛ٘ٚتع اٞتوامع )ك (,  ٖ٘ٔشرح تنقيح الفصوؿ )ك 
 .(ٛٚ/ٕرشاد الفحوؿ )كإ, (ٜٖٖ/ٕشرح ٥تتصر الركضة )ك (, ٖٖٓ/٘احمليط )
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نسخ األصل مع بقاء  :كىو الوجو الثالثكاستدرؾ عليو العبلمة الشوشاكم بعدـ ذكره 
 الفحول.

 .المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح
أكصلها اإلماـ ا١ترداكم فاألكجو ُب مسألة نسخ الفحول,  اختلف العلراء ُب عدّ      

ُب التحبَت إٔب ٜتسة أكجو, كىي: نسخ الفحول مع أصلو, أك نسخ الفحول مع بقاء 
أك نسخ األصل فقط, أك نسخ الفحول الفحول,  مع بقاءاألصل, أك نسخ األصل 

, كذكر أّف ٤تّل ا٠تبلؼ ىو نسخ الفحول كالنسخ بو من غَت التعّرض لبقاء (ٔ)فقط
 األصل أك رفعو.

ُب احملصوؿ للرازم  , كعّد القراُب موافقان (ٕ)ذكر الشوشاكم ُب ذلك ثبلثة أكجوكقد      
ثبلثة أكجو كىي, نسخ الفحول مع أصلو, كنسخ الفحول مع بقاء األصل, ك نسخ 

 األصل فقط. 
نسخ األصل مع بقاء كالذم يظهر ٕب أّف الوجو الثالث الذم ذكره الشوشاكم كىو      

, ىو نفس الوجو الثالث الذم ذكره القراُب, غَت أّف الشوشاكم فّصل القوؿ الفحول
ألّف نسخ األصل  ؛راُب فإنو ٓب يفّصل األقواؿ فيهاذاىب, أّما القفيها فأكرد فيها ثبلثة م

كأما نسخ األصل ))عنده يلـي منو نسخ الفحول, فإذا زاؿ األصل زاؿ التابع, قاؿ: 
 .(ٖ)((فإنو يقتضي نسخ الفحول, ألف الفحول تبع ؛كحده

                            
 .(ٖٛٚٓ/ٙالتحبَت شرح التحرير )انظر: ( ٔ)
 (.ٕٓ٘/ٗفع النقاب )( ر ٕ)
 ,كابن قدامة ,اٟتسُت البصرم, كالرازم ككافقو على ذلك أبو(, ٖ٘ٔشرح تنقيح الفصوؿ ) (ٖ)

 كالبيضاكم, كغَتىم. 
 ,كالفتوحي ,كذىب بعضهم إٔب جواز نسخ األصل مع بقاء الفحول, كاختاره ابن اٟتاجب

 كابن عبدالشكور, كغَتىم. 
اإلهباج شرح ك (, ٜٕٙ/ٔركضة الناظر )ك (, ٖٓٙ/ٖاحملصوؿ )ك (, ٗٓٗ/ٔ)انظر: ا١تعترد 
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 الراجح
ك٦تا سبق يتبُّت أّف اإلماـ القراُب عّد ثبلثة أكجو, كليس كرا قاؿ الشوشاكم من أنّو      
ُت, كهبذا يظهر أنّو ال خبلؼ حقيقي بُت الطرفُت ُب عدد األكجو ُب ا١تسألة, اثنعّد 

 كاهلل أعلم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                         
شرح الكوكب , ك (ٓٙ٘/ٕبياف ا١تختصر )ك (, ٖٖٓ/٘(, كالبحر احمليط )ٕٚ٘/ٕا١تنهاج )

 .(ٙٚ٘/ٖا١تنَت )
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والعشرون: االستدراك على المصّنف حكاية االتفاق في جواز  نيالمبحث الثا
 النسخ بالفحوى, وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
كجيوز النسخ بو كفاقان, لفظية كانت داللتو أك قطعية أك على ))قاؿ القراُب:      

 .(ٔ)((ا٠تبلؼ

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
, يعٍت: اتفاؽ اٞترهور, كإال فقد ذكر فيو "كفاقان "لكن قولو: ))قاؿ الشوشاكم:      

 .(ٕ)((كابن اٟتاجب ا٠تبلؼ ,الباجي

 وجو االستدراك
حكى القراُب االتفاؽ على جواز النسخ بالفحول, كذكر الشوشاكم أف حكاية      

 اٞترهور.اتفاؽ يقاؿ ال يصح لوجود خبلؼ فيها, كإمنا  االتفاؽ مطلقان 

 المطلب الثالث: مناقشة االستدراك وبيان الراجح.
 , على قولُت:(ٖ)اختلف العلراء ُب جواز النسخ بالفحول     
جواز النسخ بالفحول, كذىب إٔب ذلك ٚتهور األصوليُت, منهم أيب  األول:     

اُب, اٟتسُت البصرم, كأيب يعلى, كأيب ا٠تطاب, كابن قدامة, كالرازم, كاآلمدم, كالقر 
, قاؿ (ٗ)كغَتىم, كحكى القراُب موافقا للرازم كاآلمدم االتفاؽ على جواز النسخ بو

                            
 (.ٖ٘ٔشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 (.ٖٕ٘/ٗفع النقاب )ر  (ٕ)
مثاؿ النسخ بالفحول: كرا لو كرد نص بتحليل  الضرب فيستدؿ بو على نسخ ٖترًن التأفيف ( ٖ)

  (.ٕٗ٘/ٗ) ا١تصدر السابقانظر:  الثابت بنص متقدـ.
الترهيد , ك (ٕ٘ٗ/ٔقواطع األدلة )ك  (,ٕٛٛ/ٖالعدة أليب يعلى )ك (, ٗٓٗ/ٔ)انظر: ا١تعترد ( ٗ)

اإلحكاـ لآلمدم ك , (ٜٕٙ/ٔركضة الناظر )ك  (,ٖٓٙ/ٖاحملصوؿ )ك (, ٕٜٖ/ٕ)
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اتفق الكل على جواز )), كقاؿ اآلمدم: (ٔ)((فرتفق عليو كأما كونو ناسخان ))الرازم: 
 .(ٕ)((النسخ بفحول ا٠تطاب

عدـ جواز النسخ بو, كاختار ذلك أبو إسحاؽ الشَتازم, حيث  القول الثاني:     
 .(ٗ)(((ٖ)كأما النسخ بفحول ا٠تطاب كىو التنبيو فبل جيوز ألنو قياسه ))قاؿ: 

 الراجح
كالذم يًتّجح ٕب ىو ما ذكره العبلمة الشوشاكم من عدـ االتفاؽ على جوازه,      

كنقل اآلمدم, كاإلماـ فخر الدين )): بقولوكقد تعّجب اليركشي من حكاية االتفاؽ, 
االتفاؽ على أنو ينسخ بو ما ينسخ ٔتنطوقو, كىو عجيب. فإف ُب ا١تسألة كجهُت 

", كسليم, كردم ُب " اٟتاكم ", كالشيخ ُب "اللرعألصحابنا, كغَتىم, حكامها ا١تا
كصححا ا١تنع. قاؿ سليم: كىو ا١تذىب, ألنو قياس عند الشافعي, فبل يقع النسخ بو, 
كنقلو ا١تاكردم عن األكثرين. قاؿ: ألف القياس فرع النص الذم ىو أقول, فبل جيوز أف 

 .(٘)((لو يكوف ناسخان 
 .(ٙ)كذكر ابن السبكي أّف ادعاء االتفاؽ عليو ليس ّتيد, كنقل ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة     

                                                                         
 (.ٖٖٓ/٘(, كالبحر احمليط )٘ٙٔ/ٖ)

 (.ٖٔٙ/ٖاحملصوؿ )( ٔ)
 (.٘ٙٔ/ٖ)اإلحكاـ لآلمدم ( ٕ)
كاما النسخ بفحول ا٠تطاب فهو جائي ألنو مثل ))(: ٕ٘ٗ/ٔقاؿ ابن السرعاين ُب قواطعو )( ٖ)

 {ھ ہ ہ ہ } كقد جعل الشافعي فحول ا٠تطاب ُب قولو عي كجل: ,النطق كأقول منو
مع ٖترًن الضرب قياسا على التأفيف فعلى قولو ال يصح النسخ بو ألف  [ٖٕ]سورة اإلسراء:

 .((جيوز بو نسخ النصالقياس ال 
 (.ٓٙاللرع )( ٗ)
 (.ٖٔٓ/٘البحر احمليط )( ٘)
 (.ٙٓٔ/ٗانظر: رفع اٟتاجب البن السبكي )( ٙ)
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والعشرون: االستدراك على المصّنف عدم استيفاء األقوال في  ثالثلالمبحث ا
مسألة نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسح, , وفيو 

 ثالثة مطالب:

 المطلب األول: بيان القول المستدرك عليو.
ف نسخ ١تا سقط دكف الباقي إف ٓب يتوقف, كإ (ٔ)كنقصاف العبادة))قاؿ القراُب:      
 ,قاؿ القاضي عبد اٞتبار ىو نسخ ُب اٞتيء دكف الشرط, كاختار فخر الدين ؛توقف

 .(ٕ)((كالكرخي عدـ النسخ

 المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح.
فلم يذكره ا١تؤلف كٓب يذكر إال  كأما القوؿ بأنو نسخ مطلقان ))قاؿ الشوشاكم:      

 .(ٖ)((القولُت: قوؿ بالتفصيل, كقوؿ بعدـ النسخ من غَت تفصيل

 وجو االستدراك
مسألة نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على كجود ذكر ا١تصّنف قولُت ُب      

 , كاستدرؾ الشوشاكم بييادة قوؿ ثالث ُب ا١تسألة.الساقط قبل النسح

 مناقشة االستدراك وبيان الراجح.المطلب الثالث: 
لذلك اٞتيء  اتفق األصوليوف على أف نسخ جيء أك شرط من العبادة يكوف نسخان      

 كأما بالنسبة إٔب نسخ الباقي فبل خيلو ذلك من كجهُت: ,(ٗ)أك الشرط

  .أال يتوقف صحة الباقي على كجود الساقط األول:الوجو      

                            
 .ا١تقصود نسخ بعض العبادة (ٔ)
 (.ٕٖٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٕ)
 (.ٛ٘٘/ٗفع النقاب )ر  (ٖ)
 (.ٖ٘ٔ/ُ٘ب ٚتلة العبادة, ٍب أزيل كجوبو. انظر: البحر احمليط ) ألنو كاف كاجبان ( ٗ)
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ماال تتوقف عليو العبادة: نسخ اليكاة بالنسبة للصبلة, مثاؿ نسخ ))قاؿ القراُب:      
 .(ٔ)((فإنو ال يكوف نسخان 

للباقي, فنسخ كجوب اليكاة ال  أّف الساقط ال يكوف نسخان  (ٕ)كقد اتفق األصوليوف     
للصبلة لعدـ توقف الباقي كىو الصبلة على كجود ا١تنسوخ كىو  يكوف نسخها نسخان 

 .(ٖ)عبادة مستقلة بنفسها ال تفتقر إٔب األخرل ألف كل كاحدة منهرا ؛اليكاة

ففيو ثبلثة  أف يتوقف صحة الباقي على كجود الساقط قبل النسخ,الوجو الثاني:      
 األكلُت, كٓب يذكر الثالث:, أكرد القراُب القولُت أقواؿ
, كىو مذىب اٞترهور من الفقهاء (ٗ)أف الساقط ال ينسخ الباقي مطلقان  األول:     

كا١تتكلرُت, كقد نسب للكرخي, كاختاره الرازم, ك كأبو اٟتسُت البصرم, كاآلمدم, 
 .(٘)كغَتىم

فهو  من العبادة , فإذا كاف الساقط جيءان (ٙ)التفصيل بُت اٞتيء كالشرط الثاني:     
 نسخ للباقي, 

                            
 (.ٕٖٓشرح تنقيح الفصوؿ )( ٔ)
 .(ٖٖٚ /ٖ(, كاحملصوؿ )ٛٚٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدم ). انظر: نقل االتفاؽ اآلمدم, كالرازم( ٕ)
 (.ٙ٘٘/ٗرفع النقاب )( ٖ)
, فكرا أف  (ٗ) حجة ىذا القوؿ: أف إجياب اٟتكم ٞتريع العبادة جيرم ٣ترل إثبات اٟتكم للعرـو

إخراج بعض صور العرـو ال يقدح ُب الباقي فكذلك ىا ىنا , فإذا نسخ البعض بقي 
  البعض, كبقي اٟتكم لو. 

 (.ٛ٘٘/ٗرفع النقاب ) (,ٕٖٓانظر: شرح تنقيح الفصوؿ )
شرح ك (, ٖٖٚ /ٖ(, كاحملصوؿ )ٛٚٔ/ٖكاإلحكاـ لآلمدم )(, ٘ٔٗ/ٔانظر: ا١تعترد )( ٘)

 (.ٕٖٓتنقيح الفصوؿ )
مثاؿ اٞتيء: ركعة من الصبلة. مثاؿ الشرط: الطهارة ))(: ٕٖٓقاؿ القراُب ُب شرح التنقيح )( ٙ)

 .((مع الصبلة
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سب إٔب القاضي عبد نُ ك  .(ٔ)للباقي من شركطها فبل يكوف نسخان  أما إذا كاف شرطان 
 .(ٕ)اٞتبار, كاختاره الباجي كنسبو للقاضي أيب بكر الباقبلين

كبعض  ,كىو مذىب بعض ا١تتكلرُت ,(ٖ)أف الساقط ينسخ الباقي مطلقان  الثالث:     
  .(ٗ)اٟتنفية, كماؿ إليو الغيإب

 الراجح
 ,(٘)لقد ذكر ا١تصنف قولُت ُب ا١تسألة كرا قاؿ الشوشاكم, كأمهل القوؿ الثالث     

كالذم ٛتل ا١تصّنف على ذلك كرا يظهر ٕب, ىو أّف اإلماـ الرازم ٓب يذكر ىذا القوؿ 
 ككافقو ا١تصنف ُب ىذا ا١تختصر للرحصوؿ, كاهلل أعلم. ,(ٙ)ُب ٤تصولو

 

                            
حجة ىذا لقوؿ: أف ا١تاىية حقيقة مركبة من أجياء, فإذا عدـ جيء من أجيائها بطلت ا١تاىية ( ٔ)

رفع كلها, ٓتبلؼ الشرط فإنو أمر خارج عن ا١تاىية فنسخو ال يؤثر ُب نسخ ا١تاىية. انظر: 
 .(ٜ٘٘/ٗالنقاب )

حكاـ كاإل, (٘ٔٗإحكاـ الفصوؿ )ك (, ٛٙاإلشارة للباجي)ك (, ٘ٔٗ/ٔا١تعترد )انظر: ( ٕ)
 (.ٕٖٓشرح تنقيح الفصوؿ )(, ٖٗٚ /ٖ(, كاحملصوؿ )ٛٚٔ/ٖلآلمدم )

 ,حجة القوؿ بالنسخ مطلقا: أف الباقي ال جييئ قبل النسخ بانفراده))قاؿ الشوشاكم: ( ٖ)
 فكذلك ال جييئ بانفراده بعد النسخ.

, (ٜ٘٘/ٗ)رفع النقاب . ((أجيب عن ىذا: بأف عدـ اإلجياء إمنا ىو ألجل التكليف باليائد
كانظر بقية األدلة كمناقشتها ُب كتاب "النقص من النص حقيقتو كحكرو" للدكتور عرر بن 

 عبدالعييي.
ارشاد ك (, ٖ٘ٔ/٘البحر احمليط )ك , (ٛٚٔ/ٖ(, كاإلحكاـ لآلمدم )ٖٜانظر: ا١تستصفى )( ٗ)

 (.ٖٜٔ/ ٖككشف األسرار ) (,ٖٛ/ٕالفحوؿ )
 (.ٜٕٕ٘/ٙالثبلثة ُب شرحو للرحصوؿ )نقل ا١تصّنف عن اآلمدم األقواؿ  (٘)
 (.ٖٗٚ/ٖانظر: احملصوؿ ) (ٙ)
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 الخاتمة
ىذه الرحلة املاتعة مع منت تنقيح الفصول وشروحو, حبثت من خالهلا وبعد      

, وخلصت من ذلك االستدراكات اليت أوردىا الشرّاح على كتاب تنقيح الفصول وشرحو
 , وبعض التوصيات.بعدد من النتائج

 نتائج البحث: أواًل:
دفع وىم, أو توجيو  أو نقص, إكمال أو خطأ, إصالحىو االستدراك األصويل: أّن  – 1

 .الصواب إىل الوصول من أجليذكره األصوليون من ألفاظ ومعاٍن,  ألوىل؛ ملا
, وقد يصل إىل أن يكون فرض عني على فرض كفاية يلحكم االستدراك األصو أّن  – 2

 .من تفّرد ببعض العلم 
أن كتاب اإلمام القرايف لو امسان, ومها: تنقيح الفصول يف علم األصول, وتنقيح  – 3

 الفصول يف اختصار احملصول, األول ذكره القرايف يف املنت, والثاين ذكره عند شرحو للمنت. 
)من  اإلمام القرايفعلى "تنقيح الفصول وشرحو" اح شرّ االستدراكات اليت أوردىا  عدد – 4

 نيست بلغتبداية الباب العاشر يف املطلق واملقيد إىل هناية الباب الرابع عشر يف النسخ( 
 استدراكاً. 

ن يعشر واحداً و بلغت االستدراكات اليت أوردىا العالمة حلولو على اإلمام القرايف  – 5
  .استدراكاً 

 ة عشرتاليت أوردىا الشيخ الشوشاوي على اإلمام القرايف سبلغت االستدراكات  - 6
 .استدراكاً 

 .استدرك الشيخ حممد جعيط على اإلمام القرايف استدراكني فقط - 7
ن يوعشر  واحداً بلغت االستدراكات اليت أوردىا العالمة ابن عاشور على اإلمام القرايف  - 8

 استدراكاً.
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 توصيات البحث:ثانياً: 
االعتناء مبوضوع االستدراك األصويل, وترغيب الطالب يف البحث فيما يتعلق بذلك,  – 1

صوليني األي لدى طالب العلم مهارة التفكري, وذلك أّن الطالب ينظر يف أقوال فإنو ينمّ 
ىم, وتعددت اجتاىاهتم, فيناقش تلك األقوال ويوازن بينها, مث ؤ قد تباينت آراو كبار ال

 خيلص من ذلك بنتائج.
أن تكون ىناك حلقات نقاش يتدرب فيها الطالب على التعامل مع االستدراك  – 2

 األصويل.
 دراسة استدراكات الشوشاوي على األصوليني. – 4
دراسة وحتقيق كتاب منهج التحقيق والتوضيح حلل غوامض التنقيح؛ للشيخ حممد  – 5

 جعيط التونسي.
لشيخ حممد ل الت كتاب التنقيح؛دراسة وحتقيق حاشية التوضيح والتصحيح ملشك – 6

 الطاىر ابن عاشور .
 دراسة آراء املذىب املالكي من خالل كتاب التوضيح شرح التنقيح, حللولو. – 7
 على الرازي يف نفائس األصول.اليت أوردىا دراسة استدراكات القرايف  – 8 
 التوضيح شرح التنقيح. ودراسة تنبيهات حلولو يف كتاب – 9
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 :التاليك وهي, الفهارس العلمية

 فهرس اآليات القرآنية.-1
 فهرس األحاديث النبوية.-2
 .واأللفاظ الغريبة العلمية المصطلحات سفهر -3
 فهرس األعالم المترجم لهم.-4
 والمراجع.قائمة المصادر -5
 هرس الموضوعات.ف-6
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 فــــهرس اآليــــات القرآنية
اسم  اآليــــــــــــة

 السورة
رقم 
 اآلية

 الصفحة 

 ٛٛٔ, ٚٛٔ ٚٙ البقرة {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 ٛٛٔ, ٙٛٔ ٛٙ البقرة {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 ٛٛٔ, ٙٛٔ ٛٙ البقرة { ائ ى ې ى ې ې ې }

 ىئ مئ حئ جئ ی ی }

 {يئ

 ٛٛٔ, ٙٛٔ ٜٙ البقرة

 ٙٛٔ ٔٚ البقرة { ٹ ٹ ٹ ٹ }

 ٜٛٔ ٔٚ البقرة { چ چ چ ڃ}

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }

 {   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ,ٖٖٔ, ٖٔٔ ٙٓٔ البقرة
ٖٔٗ, ٖٚٓ 

 {ڭ ڭ ڭ ڭ}
 

, ٛٛٔ, ٔٛٔ ٓٔٔ البقرة
ٕٜٓ ,ٖٖٔ ,
ٖٖٕ ,ٖٖٖ ,
ٖٖ٘, ٖٖٙ, 
ٖٜٗ ,ٖ٘ٓ 

, ٖٖٖ, ٕٖٖ ٘ٔٔ البقرة {ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ }
ٖٖٗ 

 ٖٖٔ ٗٗٔ البقرة { ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ }

 ٕٖٖ, ٕٖٚ ٗٗٔ البقرة { ھ ھ ہ ہ ہ }

 ٜٖٗ ,ٖٖٖ ٗٗٔ البقرة { ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ }

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}

 ائ ائ ى ى ې ې ې

, ٖٙ٘, ٖٗ٘ ٓٛٔ البقرة
ٖ٘ٚ ,ٖ٘ٛ 
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 {ەئ ەئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٱ ٻ }

 { ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٕٕٚ ٖٛٔ البقرة

 ٖٔٙ ٚٛٔ البقرة {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }

 ٜٙٔ ٜٙٔ البقرة {   مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ }

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حبىئ يئ جب }

   {جث يت

 ٜٖٖ, ٙٙ ٜٙٔ البقرة

 ٕٓٓ ٕٕٕ البقرة {ۋ ۋ ٴۇ ۈ}

 ,ٕٖٗ ,ٗ٘ٔ ٕٕٛ البقرة { چ چ چ ڃ ڃ}
ٖٕٙ ,ٖٖٜ 

, ٕٖٗ, ٕٖٓ ٖٖٕ البقرة {ھ ھ ھ}
ٖٕٙ 

 ٜٕٚ ٖٕٗ البقرة {ڀ پ پ پ پ }

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

 { ڄ ڄ ڄ ڦ

 ٜٕٚ ٕٓٗ البقرة

, ٖٙٔ, ٖٖٔ ٕ٘ٚ البقرة {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ }
ٖٗٗ 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

 {ڃ ڃ

 ٕٖٕ, ٜٕٔ ٖٔ آل عمران

 ٓٙٔ ٔٗ آل عمران {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک }

, ٗٚٔ, ٛ٘ٔ ٜٚ آل عمران {﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }
ٔٚٚ ,ٔٙ٘, 
ٔٙٚ, ٕٓ٘ ,
ٖٕٖ  
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 { ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ٖٚ ٗٓٔ آل عمران

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}

 {ڱ

 ٖٛ٘, ٖ٘٘ ٔٔ النساء

 ٜٖ٘ ٔٔ النساء {ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ }

 ٖٛ٘ ٕٔ النساء { ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ }

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ى ې ې ې ې ۉ

 {   ائ ى

 ٜٖ٘ ٖٔ النساء

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 {ېئ ېئ

 ٜٖ٘ ٗٔ النساء

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 { ٹ ٹ ٿ ٿ

, ٖٔٙ, ٖٓٙ ٘ٔ النساء
ٖٖٙ ,ٖٙ٘ 

 ٖٙٙ ٙٔ النساء {  ڤ ڤ ڤ ٹ}

, ٘٘ٔ, ٗ٘ٔ ٖٕ النساء { ڌ ڌ ڍ}
ٔ٘ٙ 

 ٕٕٔ, ٕٔٔ ٖٕ النساء {ڳ ڳ ڳ ڳ}

 {ڎ ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}
 ٓٓٔ ٖ٘ النساء
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 ٗٓٔ ٖٗ النساء  {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}

 ٖ٘ٗ ٗٙ النساء {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}

 ,ٜٜ, ٕٛ, ٔٛ ٕٜ النساء {ٺ ٺ ٺ}
ٕٔٓ, ٔٗٙ 

 ٖٕٔ ٔٓٔ النساء {ىب مب خب حب جب يئ}

 ٕ٘ٔ ٖ اٞنائدة {ٻ ٻ ٱ}

 ٜٖٔ, ٖٛٔ ٖ اٞنائدة { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }

 ٗٓٔ ٙ اٞنائدة {ڀ ڀ ڀ پ پ} 

 ٜٙ ٙ اٞنائدة {  ڇ ڇ ڇ چ}

, ٖٚٔ, ٜ٘,ٜٙ ٖٛ اٞنائدة {ٿ ٺ ٺ ٺ}
ٖٗٙ 

 ٕ٘ٚ ٘ٗ اٞنائدة {ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ }

 ٕٕٓ ٚٙ اٞنائدة { ڑ ڑ ژ ژ }

 ٓٓٔ ٜ٘ اٞنائدة {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ}

 ٖٖٖ , ٖٕٚ ٜٓ األنعام {ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ }

 ٕٖ ٖٓٔ األنعام {  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

, ٛ٘ٔ, ٔٗٔ ٔٗٔ األنعام {ۇ ۇ ڭ ڭ}
ٔٙٗ ,ٕٛ٘ ,
ٖٖٙ 

 ٕٙٗ, ٕٖٕ ٛ٘ٔ األعراف {   ې ۉ ۉ ۅ }

 ٔٛٔ ٔٗ األنفال {ڀ ڀ ڀ پ پ پ }

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٖٓٚ ٘ٔ يونس
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

    {چ چ چ

 ٖٓٚ ٙٔ يونس  { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

 ٖٛٔ ٔ ىود { ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }

, ٕٕٚ, ٖ٘ٔ ٕٚ يوسف { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}
ٕٚ٘ 

 ٖ٘ٔ, ٘٘ٔ ٕٛ يوسف {ڱ ڱ}

, ٕٖٗ, ٖٛٔ ٗٗ النحل { ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}
ٖٖٗ ,ٖٗ٘ ,
ٖٗٚ ,ٖ٘ٔ 

 ٖٖٗ, ٖٛٔ ٜٛ النحل {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 ٕٖٔ ٔٓٔ النحل {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 {   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٖٔٓ ٔ اإلسراء

 ٖ٘ٛ ٖٕ اإلسراء { ھ ہ ہ ہ }

 ٔٗٔ ٕٖ اإلسراء { ڑ ژ ژ}

 ٕٓٔ ٖٔ اإلسراء {ڇ چ چ چ چ}

, ٖٗٔ, ٖٖٔ ٕٕ األنبياء {   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
ٖٔ٘ 

 ٖٕٚ ٛٚ اٜنج {ڭ ڭ ڭ }

, ٕٖٙ, ٖٙٗ ٕ النور { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}
ٖٙٗ ,ٖٙ٘ 
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 ٜٙٔ ٖٖ النور { ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }

 ٗ٘ٔ ٔٙ النور { ڳ ڳ ڳ}

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 {ى

 ٕٕٚ, ٖ٘ٔ ٕٚ القصص

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}

 { ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ٕٚٗ ٕٔ األحزاب

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ }

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 {ڳ ڳ گ

 ٖٖٕ ٖٚ األحزاب

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی }

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب

 {يث ىث

 ٖٓٓ ٕٓٔ الصافات

 ٖٔٓ ٚٓٔ الصافات {  ڤ ڤ ٹ}

 ٛ٘ٔ ٕٙ الزمر { گ گ ک ک ک}

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  }

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 {ڑ ڑ ک ک ک ک 

 ٖٕٚ ٖٔ الشورى

 ٔٗٔ ٜٕ الفتح { ٻ ٻ ٱ}

 ٕ٘ٚ ٕٛ القمر { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }

 ٕٖٗ ٜٚ الواقعة  {ڀ ڀ ڀ پ}
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, ٖٜ, ٕٜ ,ٔٛ ٖ اجملادلة { ڈ ڈ}
ٜٜ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }

 {ڀ ڀ

, ٖٚٓ, ٜٕٚ ٕٔ اجملادلة
ٖٓٛ ,ٖٜٓ 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 { ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ٖٓٔ, ٖٛٓ ٖٔ اجملادلة

 ,ٙٚٔ ,ٖٚٔ ٚ اٜنشر {  ڻ ڻ ڻ ڻ}
ٕٕٖ ,ٕٖٛ ,
ٕٖٗ ,ٕٙٓ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 {   ک

 ٕٖٓ ٛ الصف

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 { ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

, ٛٙٔ, ٗٙٔ ٜ اٛنمعة
ٕٓ٘ ,ٖٖٕ 

 ٖٜ ,ٕٜ ٕ الطالق {ڈ ڈ ژ}

 ٓٛٔ ٛٔ القيامة {   مب خب حب جب يئ}

 ٓٛٔ ٜٔ القيامة {   خت حت جت يب ىب}

 ٕٗٚ ٕ الشرح { ھ ھ ھ}

 ٕٗٚ ٖ الشرح {ۓ ے ے}
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 النبويةفهرس األحاديث 

 الصفحة الحديث طرف 
 ٕٓٔ  اعتقها فإهنا مؤمنة

 ٜٖٕ إين لست كهيئتكم, إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين
 ٜٕٖ الناس بقباء ُب صالة الصبح إذ جاءىم آتبينا 

 ٚٓٔ التيمم ضربتان: ضربة للوجو, وضربة لليدين إىل اٞنرفقٌن
 ٖٙٔ ننتهي إليو كان عهد إلينا عهداً   ثالث وددت أن رسول اهلل

 ٜ٘ٔ خذوا شطر دينكم عن ىذه اٜنمًناء
 ٖٓٙ خذوا عين, خذوا عين, قد جعل اهلل ٟنن سبيال, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

 ٔٚٔ خذوا عيّن مناسككم
 ٖٚ الدين النصيحة. قلنا: ٞنن؟

 ٔٚٔ صّلوا كما رأيتموين أصّلي
 ٔٛ سائمة الزكاةالُب الغنم 

 ٔٛ ُب كل أربعٌن شاة شاة
 ٖٖٔ ى حنو بيت اٞنقدسصلّ  كان رسول اهلل 

 ٖٙٔ كان فيما أنزل اهلل تعاىل: عشر رضعات
 ٖٙٚ ال ْنتمع أميت على خطأ

 ٖٗ٘ ال وصية لوارث
 ٗٔٔ يل الواجد حيل عرضو وعقوبتو

 ٚٙٔ من قرأ القرآن وأعربو كان لو بكل حرف عشر حسنات
 ٖٕٛ هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً 
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 واأللفاظ الغريبة العلمية المصطلحات سفهر 

 الصفحة  الكلمة
 ٕٖ االستدراك

 ٖٙ االستدراك األصويل
 ٖٖٚ اإلٗناع

 ٛٗ األشاعرة
 ٕ٘ٔ األعيان
 ٕٛٔ اإلقرار
 ٚ٘ٔ اإلجياز

 ٕٖٕ التعارض
 ٕ٘ٔ  التناقض

 ٕٙٔ اٛنواز
 ٖ٘ٔ اٜنقيقة
 ٕٖٗ الدور

 ٖٖٔ ربا النسيئة 
 ٕٛ لسائمةا

 ٜٗٔ الظاىر
 ٔٛ العام

 ٕٓٓ العصمة
 ٖٓٛ الفحوى

 ٕٛٔ الفعل
 ٕٛٔ القّوة

 ٖٙٔ  الكاللة
 ٓٗٔ اٞنبٌّن 

 ٕٖٔ اٞنتواطئ
 ٜٗٔ اجملاز

 ٕٖٔ اجململ
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 ٕٖٔ  اٞنشرتك
 ٘ٗٔ اٞنشكك

 ٔٛ  اٞنطلق
 ٙٛ ةمفهوم اٞنخالف
 ٓٔٔ مفهوم الصفة
 ٙٔٔ مفهوم اللقب

 ٔٛ اٞنقيد
 ٕٗٛ اٞننسوخ

 ٛٗٔ ٞنؤولا
 ٜٕٚ النسخ
 ٔٗٔ الوضع

 ٖٙٔ الوقوع الشرعي
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 المترجم لهم فهرس األعالم

 الصفحة  العلم م
 ٕٚٓ إبراىيم بن أ٘ند بن إسحاق اٞنروزي, أبو إسحاق ٔ
 ٗٙ إبراىيم بن علي بن ١نمد, ابن فرحون, برىان الدين اليعمري ٕ
 ٖٙٙ إسحاق الشًنازي إبراىيم بن علي بن يوسف, ٗنال الدين, أبو ٖ
 ٕٛٔ إبراىيم بن ١نمد بن إبراىيم بن مهران, أبو إسحاق اإلسفراييين ٗ
 ٚ٘ أبو إسحاقإبراىيم بن خيلف بن عبدالسالم التنسي اٞنطماطي,  ٘
 ٖٗ اٞنصري, شهاب الدين, أبو العباس أ٘ند بن أيب العالء إدريس بن عبد الر٘نن القراُب ٙ
 ٕٖٓ تيمية اٜنرّاين, شيخ اإلسالم, تقي الدين, أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن ٚ
 ٚٚ أ٘ند بن عبد الر٘نن بن موسى الزليطين, أبو العباس, حلولو ٛ
 ٛٓٔ أ٘ند بن عبد الرحيم بن اٜنسٌن, ويل الدين, اٜنافظ أبو زرعة  ٜ

 ٜٕٔ أ٘ند بن علي بن ١نمد الوكيل, الشافعي, أبو الفتح, ابن برىان ٓٔ
 ٔٔٔ بن عمر بن سريج, القاضي أبو العباس أ٘ند ٔٔ
 ٖٖٓ أ٘ند بن ١نمد بن أىب بكر القسطالين , شهاب الدين, أبو العباس ٕٔ
 ٙ٘ شهاب الدين, أبو العباس أ٘ند بن ١نمد بن عبد الوايل بن جبارة اٞنرداوي, ٖٔ
 ٖٖٔ الرباء بن عازب بن اٜنارث األنصاري, أبو عمارة  ٗٔ
 ٜٛ معاوية بن َحْيدة القشًني البصري , أبو عبد اٞنلكهبز بن حكيم بن  ٘ٔ
 ٛٚ حسٌن بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي, أبو علي ٙٔ
 ٖٖٓ اٜنسٌن بن مسعود بن ١نمد البغوي الشافعي, أبو ١نمد, اٞنعروف بالفراء ٚٔ
 ٜٔٔ داود بن علي بن خلف األصبهاين, أبو سليمان ٛٔ
 ٙٛ التجييب اٞنالكي األندلسي, أبو الوليد الباجيسليمان بن خلف بن سعد  ٜٔ
 ٘ٙ سليمان بن عبد القوي بن عبدالكرمي, جنم الدين الطوُب, أبو الربيع  ٕٓ
 ٖٔٚ سليم بن أيوب بن سليم, أبو الفتح الرازي ٕٔ
 ٖٙٔ  عائشة بنت أيب بكر الصديق, أم اٞنؤمنٌن ٕٕ
 ٖٚٙ أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اٝنزرجي, ٖٕ
 ٖٖٓ عبد اٜنق بن غالب بن عبد الر٘نن احملاريب , أبو ١نمد ٕٗ
 ٕ٘ عبداٜنميد بن عيسى بن عمويو بن يونس اُٝنْسَرْوَشاىي, مشس الدين ٕ٘
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 ٘ٙ عبد الر٘نن بن أيب بكر بن ١نمد, جالل الدين السيوطي, أبو الفضل ٕٙ
 ٕٕٔ القاسم, أبو شامة اٞنقدسيعبد الر٘نن بن إٚناعيل بن إبراىيم , أبو  ٕٚ
 ٘٘ عبد الر٘نن بن عبد الوىاب بن خلف العالمي الشافعي, ابن بنت األعز ٕٛ
 ٖ٘ٙ عبد الر٘نن بن علي بن ١نمد, البغدادي, ٗنال الدين, أبو الفرج, ابن اٛنوزي ٜٕ
 ٙٓٔ عبد الرحيم بن اٜنسن بن علي اإلسنوي, ٗنال الدين, أبو ١نمد ٖٓ
 ٕٓٚ ابن القشًني الرحيم بن عبد الكرمي بن ىوازن, أبو نصرعبد  ٖٔ
اٞنشهور بالعز بن عبد  ,عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي, أبو ١نمد ٕٖ

 السالم
ٖ٘ 

 ٕ٘ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل اٞننذري, أبو ١نمد اٞنصري ٖٖ
 ٙ٘ زين الدين, أبو ١نمدعبد الكاُب بن علي بن ٕنام بن يوسف,  ٖٗ
 ٙٓٔ عبد اهلل بن إبراىيم العلوّي الشنقيطي, أبو ١نمد ٖ٘
 ٜٛ عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد ابن قدامة اٞنقدسي, موفق الدين, أبو ١نمد  ٖٙ
 ٜٛٔ عبد اهلل بن العباس بن عبد اٞنطلب , أبو العباس ٖٚ
 ٕٙٓ اٞنعروف بابن التلمساينعبد اهلل بن ١نمد بن علي الفهري , أبو ١نمد,  ٖٛ
 ٔٔٔ عبد اٞنلك بن عبد اهلل بن يوسف اٛنويين, أبو اٞنعايل, إمام اٜنرمٌن ٜٖ
 ٘ٙ عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب السبكي , أبو نصر  ٓٗ
 ٜٗ عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادي, أبو ١نمد  ٔٗ
 ٕٚٓ الكرخي , أبو اٜنسنعبيد اهلل بن اٜنسٌن بن دالل البغدادي,  ٕٗ
 ٔ٘ أبو عمرو, ابن اٜناجب ,عثمان بن عمرو بن أيب بكر اٞنالكي, ٗنال الدين ٖٗ
 ٜٗ علي بن أيب علي بن ١نمد بن سامل التغليب, أبو اٜنسن, سيف الدين اآلمدي ٗٗ
 ٕٔٔ علي بن إٚناعيل بن إسحاق, أبو اٜنسن األشعري ٘ٗ
 ٖٚ أبو اٜنسن الباقويل, األصفهاينعلي بن اٜنسٌن بن علي الضرير  ٙٗ
 ٛٔٔ علي بن عمر بن أ٘ند البغدادي , أبو اٜنسن , ابن القصار ٚٗ
 ٜٕٙ علي بن ١نمد بن علي الطربستاين, الشافعي, عماد الدين, إلكيا اٟنراسي ٛٗ
 ٖٖٔ عمر بن اٝنطاب بن نفيل, أبو حفص  ٜٗ
 ٘ٛٔ عياض بن موسى بن بن عمرو, أبو الفضل ٓ٘
 ٖ٘ٚ عيسى بن أبان بن صدقة, أبو موسى اٜننفي  ٔ٘
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 ٖٚٙ ماعز بن مالك األسلمي ٕ٘
 ٚٗ مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي, أبو عبد اهلل  ٖ٘
 ٕٔٔ مالك بن اٜنويرث بن أشيم الليثي, أبو سليمان ٗ٘
 ٖٛٙ ٠ناىد بن جرب اٞنكي اٞنخزومي , أبو اٜنجاج ٘٘
 ٜٔٔ ١نفوظ بن أ٘ند بن اٜنسن الكلوذاين البغدادي, أبو اٝنطاب  ٙ٘
١نمد بن إبراىيم بن عبد الواحد بن شرف الدين اٞنقدسي, مشس الدين, أبو بكر وأبو  ٚ٘

 عبد اهلل
٘ٗ 

 ٘٘ , أبو عبداهلل١نمد بن إبراىيم بن ١نمد البقوري ٛ٘
 ٜٓٔ اٛنوزية١نمد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي, الشهًن بابن قيم  ٜ٘
 ٜ٘ ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطيب اٞنالكي, أبو الوليد ٓٙ
 ٓ٘ٔ ١نمد بن أ٘ند بن عبد العزيز الفتوحي, أبو البقاء, ابن النجار ٔٙ
 ٚٔٔ ١نمد بن أ٘ند بن علي بن خويز منداد, أبو عبد اهلل البصري  ٕٙ
 ٚٔٔ جالل الدين احمللي ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم احمللي , أبو عبد اهلل, ٖٙ
 ٛٛ ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند بن رشد, أبو الوليد, ابن رشد اٜنفيد ٗٙ
 ٜٓٔ ١نمد بن أيب بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي, مشس الدين, أبو عبد اهلل ٘ٙ
 ٛٗ ١نمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي اٟنامشي, أبو عبد اهلل  ٙٙ
 ٜٕٛ األصفهاين , أبو مسلم١نمد بن ُنر  ٚٙ
 ٛٛ ١نمد بن هبادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الزركشي, بدر الدين ٛٙ
 ٜٔٔ ١نمد بن جرير بن يزيد, أبو جعفر الطربي ٜٙ
 ٚٔٔ ١نمد بن اٜنسن بن فورك, أبو بكر  ٓٚ
 ٜٔٔ ١نمد بن اٜنسٌن بن ١نمد, أبو يعلى الفراء ٔٚ
 ٛٚ أبو عبد اهلل ١نمد بن ٘نودة بن أ٘ند جعيط , ٕٚ
 ٖٕٕ ١نمد بن خاّلد البصري اٞنعتزيل, أبو علي ٖٚ
 ٕٓٔ ١نمد بن سليمان األشقر ٗٚ
 ٖٜ ١نمد بن الطيب بن ١نمد البصري, القاضي أبو بكر ابن الباقالين  ٘ٚ
 ٗٛٔ ١نمد بن عبد الرحيم بن ١نمد األرموي , أبو عبد اهلل ٙٚ
 ٙٔٔ بكر الصًنُب١نمد بن عبد اهلل البغدادي, أبو  ٚٚ
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 ٙ٘ ١نمد بن عبد اهلل بن راشد القفصي, أبو عبد اهلل  ٛٚ
 ٖٕٔ ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد التميمي األهبري , أبو بكر ٜٚ
 ٙٓٔ ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد اإلشبيلي, القاضي أبو بكر بن العريب ٓٛ
 ٕٛٓ , كمال الدين ابن اٟنمام ١نمد بن عبد الواحد بن عبد اٜنميد السيواسي ٔٛ
 ٖٓٚ ١نمد بن علي بن الطيب, أبو اٜنسٌن البصري   ٕٛ
 ٜٙ ١نمد بن علي بن عمر التميمي اٞنازري, أبو عبد اهلل ٖٛ
 ٕٓٔ ١نمد بن علي بن وىب اٞننفلوطي, أبو الفتح, ابن دقيق العيد ٗٛ
 ٗ٘ عبد اهللأبو , مشس الدين, بن عبد العزيز ١نمد بن عمران بن موسى ٘ٛ
 ٜٗ ١نمد بن عمر بن اٜنسٌن التيمي, أبو عبد اهلل, فخر الدين الرازي  ٙٛ
 ٜٓ ١نمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار بن عبد القادر اٛنكين الشنقيطي ٚٛ
 ٙٔٔ ١نمد بن ١نمد بن جعفر البغدادي الشافعي, أبو بكر الدقاق ٛٛ
 ٕٕٔ ١نمد بن ١نمد بن ١نمد الطوسي, أبو حامد الغزايل  ٜٛ
 ٜٚ ١نمد الطاىر بن ١نمد بن ١نمد الطاىر بن عاشور التونسي ٜٓ
 ٖٗٓ ١نمد ناصر الدين بن اٜناج نوح األلباين ٜٔ
 ٚٙٔ ١نمود بن أيب بكر بن أ٘ند األرموي, سراج الدين , أبو الثناء ٕٜ
 ٕٗٛ مصطفي زيد ٖٜ
 ٕٜ اٞنظفر بن أيب ١نمد بن إٚناعيل الواراين التربيزي ٜٗ
 ٖٛٔ منصور بن ١نمد بن عبد اٛنبار التميمي , أبو اٞنظفر ,ابن السمعاين ٜ٘
 ٔٔٔ النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه, أبو حنيفة  ٜٙ
 ٜٛ حيٍن بن شرف بن مري النووي, اٜنافظ ١ني الدين, أبو زكريا ٜٚ
 ٗٓٔ الرىوين اٞنالكي, أبو زكرياحيٍن بن موسى  ٜٛ
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 المراجعو  المصادر قائمة
 القرآن الكرمي. -ٔ
ابن خويز منداد حياتو وآراؤه األصولية, للدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحي, رسالة ماجستًن ُب  -ٕ

 .ـىٕٓٗٔأصول الفقو, كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية, جامعة أم القرى, 
, علي بن عبد الكاُب السبكي وولده عبد الوىاب, دار الكتب العلمية, اإلهباج ُب شرح اٞننهاج -ٖ

 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔبًنوت, الطبعة األوىل 
اجتماع اٛنيوش اإلسالمية, حملمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اٛنوزية, ٓنقيق: عواد عبد اهلل  -ٗ

 م.ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔاٞنعتق, مطابع الفرزدق التجارية, الرياض, الطبعة: األوىل, 
 البن دقيق العيد, مطبعة السنة احملمدية., إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام -٘
عبداجمليد تركي,  :إحكام الفصول ُب أحكام األصول, لسليمان بن خلف القرطيب الباجي, ٓنقيق -ٙ

 ه.٘ٔٗٔدار الغرب اإلسالمي, الطبعة الثانية, 
أ٘ند ١نمد شاكر, دار  :األندلسي, ٓنقيقاإلحكام ُب أصول األحكام, لعلي بن أ٘ند بن حزم  -ٚ

 اآلفاق اٛنديدة, بًنوت.
عبد الرزاق  :اإلحكام ُب أصول األحكام, لعلي بن أيب علي بن ١نمد الثعليب اآلمدي, ٓنقيق -ٛ

 عفيفي, اٞنكتب اإلسالمي, بًنوت.
بو: عبد اإلحكام ُب ٕنييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام, لإلمام القراُب, اعتىن  -ٜ

الثانية,  لبنان, الطبعة –والتوزيع, بًنوت الفتاح أبو غدة, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر 
 .م ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٙٔٗٔ

أحكام القرآن, أليب بكر أل٘ند بن علي اٛنصاص اٜننفي, ٓنقيق: عبد السالم ١نمد شاىٌن,  -ٓٔ
 م.ٜٜٗٔ- ىـ٘ٔٗٔاألوىل,  بًنوت, الطبعة ,دار الكتب العلمية

آداب البحث واٞنناظرة, للشيخ ١نمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار الشنقيطي, ٓنقيق: سعود بن  -ٔٔ
مطبوعات ٠نمع الفقو  إشراف: بكر بن عبداهلل أبو زيد, دار عامل الفوائد, ,عبدالعزيز العريفي
 اإلسالمي, َندة.

ة الرشد, الرياض, , الدكتور علي بن سعد الضوحيي, مكتبآراء اٞنعتزلة األصولية دراسة وتقودياً  -ٕٔ
 م.ٜٜ٘ٔ –ه ٘ٔٗٔالطبعة األوىل, 
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ٓنقيق اٜنق من علم األصول, حملمد بن علي بن ١نمد الشوكاين, ٓنقيق  إرشاد الفحول إىل -ٖٔ
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالطبعة األوىل  ,الشيخ أ٘ند عزو عناية, دار الكتاب العريب

األلباين, إشراف: زىًن  إرواء الغليل ُب ٔنريج أحاديث منار السبيل, حملمد ناصر الدين -ٗٔ
 ىـ.٘ٓٗٔالشاويش, اٞنكتب اإلسالمي, بًنوت, الطبعة الثانية, 

 القرن الثالث إىل القرن من األصولية اٞنصنفات على تطبيقية تأصيلية دراسة األصويل االستدراك -٘ٔ
ي, إلديان بنت سامل قبوس, رسالة دكتوراه ُب أصول الفقو, كلية الشريعة ىجر  عشر الرابع

 م. ٕ٘ٔٓ -ىـ  ٖٙٗٔات اإلسالمية, جامعة أم القرى, والدراس
االستدراك الفقهي تأصيال وتطبيقا, جملمول بنت أ٘ند اٛندعاين, رسالة ماجستًن ُب الفقو, كلية  -ٙٔ

 .ىـ ٖٖٗٔسالمية, جامعة أم القرى, الشريعة والدراسات اإل
لنايف بن سعيد , مقارنة نقدية دراسة األوىل الثالثة القرون التفسًن ُب ُب السلف استدراكات -ٚٔ

 ه.ٖٓٗٔ, دار ابن اٛنوزي, الطبعة األوىل, الزىراين
الباقويل, ٓنقيق: الدكتور ١نمد  علي بن اٜنسٌناالستدراك على أيب علي ُب اٜنجة, أليب اٜنسن  -ٛٔ

 -ىـ  ٕٛٗٔأ٘ند الّدايل, مكتبة البابطٌن اٞنركزية للشعر العريب, الكويت, الطبعة األوىل,  
 م. ٕٚٓٓ

ل األصوليٌن بالوقوع الشرعي على اٞنسائل األصولية دراسة تأصيلية تطبيقية, لنوف بنت  استدال -ٜٔ
 ه.ٖٖٗٔكداء بن ١نمد, رسالة ماجستًن, جامعة اإلمام, 

االستيعاب ُب معرفة األصحاب, أليب عمر ابن عبد الرب القرطيب, ٓنقيق: علي ١نمد البجاوي,  -ٕٓ
  .مٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔوت, الطبعة األوىل, دار اٛنيل, بًن 

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة, أليب اٜنسن علي بن أيب الكرم ابن األثًن, ٓنقيق: علي ١نمد  -ٕٔ
 م. ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔمعوض وعادل أ٘ند عبد اٞنوجود, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, 

اإلشارة ُب أصول الفقو, لسليمان بن خلف القرطيب الباجي, ٓنقيق: ١نمد حسن إٚناعيل, دار  -ٕٕ
 ىـ. ٕٗٗٔالكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل , 

إلصابة ُب ٕنييز الصحابة, أليب الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن حجر العسقالين,  -ٖٕ
ٓنقيق: عادل أ٘ند عبد اٞنوجود وعلى ١نمد معوض, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة 

 ىـ. ٘ٔٗٔاألوىل, 
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مة ُب سلك ٗنع اٛنوامع, ٜنسن بن عمر السيناوين اٞنالكي, األصل اٛنامع إليضاح الدرر اٞننظو  -ٕٗ
 م.ٕٜٛٔمطبعة النهضة, تونس, الطبعة: األوىل, 

 أصول السرخسي, حملمد بن أ٘ند السرخسي, دار اٞنعرفة, بًنوت. -ٕ٘
فهد بن ١نمد  :أصول الفقو, حملمد بن مفلح بن ١نمد بن مفرج اٞنقدسي الراميين, ٓنقيق -ٕٙ

 ىـ.ٕٓٗٔالسََّدَحان, مكتبة العبيكان, الطبعة األوىل, 
أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو, للدكتور عياض بن نامي السلمي, دار التدمرية,  -ٕٚ

 ىـ.ٕٙٗٔالرياض, الطبعة األوىل, 
اٛنكين أضواء البيان ُب إيضاح القرآن بالقرآن, حملمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار بن عبد القادر  -ٕٛ

 مـ.ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔو النشر و التوزيع, بًنوت,  الشنقيطي, دار الفكر للطباعة
 م.ٕٕٓٓاألعالم, ٝنًن الدين بن ١نمود الزركلي, دار العلم للماليٌن, الطبعة اٝنامسة عشر,  -ٜٕ
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, حملمد بن أيب بكر ابن قيم اٛنوزية, ٓنقيق: ١نمد حامد  -ٖٓ

 بة اٞنعارف, الرياض.الفقي, مكت
رَة الذىلي الشيبايّن, ٓنقيق: فؤاد عبد  -ٖٔ اإلفصاح عن معاين الصحاح, أليب اٞنظفر حيٍن بن ُىبَـيـْ

 ىـ.ٚٔٗٔاٞننعم أ٘ند, دار الوطن, 
أفعال الرسول صلى اهلل عليو وسلم وداللتها على األحكام, للدكتور ١نمد العروسي عبدالقادر,  -ٕٖ

 م.ٜٜٔٔ –ه ٔٔٗٔدة, الطبعة الثانية, دار اجملتمع للنشر والتوزيع, ج
أفعال الرسول صلى اهلل عليو وسلم وداللتها على األحكام الشرعية, حملمد بن سليمان األشقر,  -ٖٖ

 م. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بًنوت, الطبعة السادسة, 
 البغدادي, الشهًن باٞناوردي.  اإلقناع ُب الفقو الشافعي, أليب اٜنسن علي بن ١نمد البصري -ٖٗ
 م.ٜٜٓٔ-ىـ ٓٔٗٔاألم, حملمد بن إدريس بن العباس الشافعي, دار اٞنعرفة, بًنوت,  -ٖ٘
إنباه الرواة على أنباه النحاة, أليب اٜنسن علي بن يوسف القفطي, ٓنقيق: ١نمد أبو الفضل  -ٖٙ

ىـ ٙٓٗٔلطبعة: األوىل, إبراىيم, دار الفكر العريب, القاىرة, ومؤسسة الكتب الثقافية, بًنوت, ا
 م.ٕٜٛٔ -

األنساب, لعبد الكرمي بن ١نمد السمعاين اٞنروزي, ٓنقيق: عبد الر٘نن بن حيٍن اٞنعلمي اليماين  -ٖٚ
 م. ٕٜٙٔ -ىـ  ٕٖٛٔوغًنه, ٠نلس دائرة اٞنعارف العثمانية, حيدر آباد, الطبعة األوىل, 
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ب الدين أ٘ند بن إدريس القراُب, عامل أنوار الربوق ُب أنواء الفروق = الفروق, أليب العباس شها -ٖٛ
 الكتب.

الدكتور عمار  :إيضاح احملصول من برىان األصول, حملمد بن علي بن عمر اٞنازري, ٓنقيق -ٜٖ
 الطاليب, دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األوىل.

, البحر احمليط ُب أصول الفقو, لبدرالدين ١نمد بن عبد اهلل الزركشي, دار الكتيب, الطبعة األوىل -ٓٗ
 ىـ.ٗٔٗٔ

بداية اجملتهد وهناية اٞنقتصد, أليب الوليد ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطيب, دار  -ٔٗ
 م. ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔاٜنديث, القاىرة, 

 البدر الطالع ّنحاسن من بعد القرن السابع, حملمد بن علي الشوكاين, دار اٞنعرفة, بًنوت. -ٕٗ
صالح بن ١نمد بن عويضة,  :بد اهلل اٛنويين, ٓنقيقالربىان ُب أصول الفقو, لعبداٞنلك بن ع -ٖٗ

 ىـ.ٛٔٗٔدار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 
بغية الوعاة ُب طبقات اللغويٌن والنحاة, ٛنالل الدين السيوطي, ٓنقيق: ١نمد أبو الفضل  -ٗٗ

 إبراىيم, اٞنكتبة العصرية ,لبنان.
١نمد مظهر  :عبد الر٘نن األصفهاين, ٓنقيقبيان اٞنختصر شرح ٢نتصر ابن اٜناجب, حملمود بن  -٘ٗ

 ىـ.ٙٓٗٔبقا, دار اٞندين, السعودية, الطبعة األوىل, 
تاج الرتاجم ُب طبقات اٜننفية, أليب العدل قاسم بن ُقْطُلْوبـََغا السُّْوُدْوين, ٓنقيق: ١نمد خًن  -ٙٗ

 م.ٕٜٜٔ-ىـ  ٖٔٗٔرمضان يوسف, دار القلم, دمشق, الطبعة األوىل, 
ن جواىر القاموس, أليب الفيض ١نمد مرتضى الزبيدي, دار اٟنداية, الطبعة تاج العروس م -ٚٗ

 األوىل.
تاريخ اإلسالم ووفيات اٞنشاىًن واألعالم, لشمس الدين أيب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند الذىيب,  -ٛٗ

 م.ٖٕٓٓٓنقيق: الدكتور بشار عّواد معروف, دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األوىل, 
تاريخ بغداد أليب بكر أ٘ند بن علي اٝنطيب البغدادي, والذيل البن تاريخ بغداد وذيولو,  -ٜٗ

النجار, دار الكتب العلمية, بًنوت, ٓنقيق: مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة األوىل, 
 ىـ.ٚٔٗٔ
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تاريخ اٝنلفاء, ٛنالل الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي, ٓنقيق: ٘ندي الدمرداش, مكتبة  -ٓ٘
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔعة األوىل, نزار مصطفى الباز, الطب

تاريخ قضاة األندلس = اٞنرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا, أليب اٜنسن علي بن عبد اهلل  -ٔ٘
بن ١نمد اٞنالقي األندلسي, ٓنقيق: ٛننة إحياء الرتاث العريب ُب دار اآلفاق اٛنديدة, بًنوت, 

 م.ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔالطبعة اٝنامسة, 
الدكتور ١نمد حسن ىيتو, دار  :إلبراىيم بن علي الشًنازي, ٓنقيق التبصرة ُب أصول الفقو, -ٕ٘

 ه.ٖٓٗٔدمشق, الطبعة األوىل,  –الفكر 
الدكتور عبد  :التحبًن شرح التحرير ُب أصول الفقو, لعلي بن سليمان اٞنرداوي الدمشقي, ٓنقيق -ٖ٘

الرياض, الطبعة الر٘نن اٛنربين, والدكتور عوض القرين, والدكتور أ٘ند السراح, مكتبة الرشد, 
 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔاألوىل, 

التحرير والتنوير = ٓنرير اٞنعىن السديد وتنوير العقل اٛنديد من تفسًن الكتاب اجمليد, حملمد  -ٗ٘
 ٜٗٛٔالطاىر بن ١نمد بن ١نمد الطاىر بن عاشور التونسي, الدار التونسية للنشر, تونس, 

 ىـ.
وي, ٓنقيق: الدكتور عبد اٜنميد علي أبو زنيد, التحصيل من احملصول, حملمود بن أيب بكر األرم -٘٘

 ىـ. ٛٓٗٔمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بًنوت, الطبعة األوىل, 
ٓنفة اٞنسؤول ُب شرح ٢نتصر منتهى السول, حيٍن بن موسى الرىوين, ٓنقيق: الدكتور اٟنادي بن  -ٙ٘

اإلسالمية وإحياء الرتاث, ديب, اٜنسٌن شبيلي, يوسف األخضر القيم, دار البحوث للدراسات 
 م. ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔالطبعة: األوىل, 

التحقيق والبيان ُب شرح الربىان ُب أصول الفقو, لعلي بن إٚناعيل األبياري, ٓنقيق: الدكتور  -ٚ٘
 م.ٖٕٔٓ -ىـ ٖٗٗٔعلي بن عبد الر٘نن اٛنزائري, دار الضياء, الكويت, الطبعة األوىل, 

مي, بًنوت, الطبعة الثانية, حملمد ١نفوظ, دار الغرب اإلسالتراجم اٞنؤلفٌن التونسيٌن,  -ٛ٘
 م.ٜٜٗٔ

ترتيب الفروق واختصارىا, أليب عبد اهلل ١نمد بن إبراىيم البقوري, ٓنقيق: عمر بن عباد, وزارة  -ٜ٘
 م. ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔاألوقاف والشؤون اإلسالمية, اٞنملكة اٞنغربية, 
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, ٓنقيق: ٠نموعة من األساتذة, مطبعة فضالة, ترتيب اٞندارك وتقريب اٞنسالك, للقاضي عياض -ٓٙ
 احملمدية, اٞنغرب, الطبعة األوىل.

تشنيف اٞنسامع َنمع اٛنوامع, لبدر الدين الزركشي, ٓنقيق: الدكتور سيد عبد العزيز, والدكتور  -ٔٙ
 ه.ٛٔٗٔعبد اهلل ربيع, مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث, الطبعة األوىل, 

بن ١نمد بن علي الزين الشريف اٛنرجاين, ضبطو وصححو ٗناعة من العلماء التعريفات, لعلي  -ٕٙ
 م.ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔبإشراف الناشر, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل 

تفسًن القرآن العظيم, أليب الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن, ٓنقيق: ١نمد حسٌن مشس الدين,  -ٖٙ
 ىـ. ٜٔٗٔوىل, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األ

تقريب الوصول إيل علم األصول, حملمد بن أ٘ند بن ١نمد بن جزي الكليب, ٓنقيق: ١نمد   -ٗٙ
 م. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔحسن إٚناعيل, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 

التقريب واإلرشاد )الصغًن(, للقاضي أيب بكر الباقالين اٞنالكي, ٓنقيق: الدكتور عبد اٜنميد بن  -٘ٙ
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٛٔٗٔعلي أبو زنيد, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 

التقرير والتحبًن, ١نمد بن ١نمد بن ١نمد اٞنعروف بابن أمًن حاج, دار الكتب العلمية, بًنوت,  -ٙٙ
 م. ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٓٗٔالطبعة الثانية, 

ن ١نمد بن أ٘ند التلخيص اٜنبًن ُب ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن, أليب الفضل أ٘ند بن علي ب -ٚٙ
 م.ٜٜٛٔ -ه ـٜٔٗٔبن حجر العسقالين, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل 

التلخيص ُب أصول الفقو, لعبداٞنلك بن عبد اهلل اٛنويين, ٓنقيق: عبد اهلل جومل النبايل وبشًن  -ٛٙ
 أ٘ند العمري, دار البشائر اإلسالمية, بًنوت.

وذاين, ٓنقيق: مفيد أبو عمشة و١نمد بن علي بن التمهيد ُب أصول الفقو, حملفوظ بن أ٘ند الكل -ٜٙ
 ٙٓٗٔإبراىيم, مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي, جامعة أم القرى, الطبعة األوىل, 

 م. ٜ٘ٛٔ -ىـ 
التمهيد ُب ٔنريج الفروع على األصول, أليب ١نمد, ٗنال الدين عبد الرحيم بن اٜنسن اإلسنوي  -ٓٚ

 ه.ٓٓٗٔمد حسن ىيتو, مؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة األوىل, الشافعّي, ٓنقيق: الدكتور ١ن
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تنقيح ١نصول ابن اٝنطيب ُب أصول الفقو, ألمٌن الدين مظفر بن أيب اٝنًن التربيزي, رسالة  -ٔٚ
علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ُب أصول الفقو, من جامعة أم القرى ّنكة اٞنكرمة, إعداد 

 : األستاذ الدكتور ١نمد شعبان حسٌن.الباحث: ٘نزة زىًن حافظ, إشراف
هتذيب األٚناء واللغات , أليب زكريا ١نيي الدين حيٍن بن شرف النووي, عنيت بنشره وتصحيحو  -ٕٚ

والتعليق عليو ومقابلة أصولو: شركة العلماء ّنساعدة إدارة الطباعة اٞننًنية, دار الكتب العلمية, 
 بًنوت, لبنان.

الدكتور بلقاسم بن ذاكر لو, أ٘ند الزليطي اٞنالكي, ٓنقيق: التوضيح ُب شرح التنقيح, ٜنلو  -ٖٚ
 ه.ٕ٘ٗٔالزبيدي, والدكتور غازي العتييب, جامعة أم القرى, 

التوقيف على مهمات التعاريف, لزين الدين ١نمد عبد الرؤوف اٞنناوي القاىري, عامل الكتب,  -ٗٚ
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔالقاىرة, الطبعة األوىل, 

 ه.ٌٖٔ٘ٔن بن ١نمود البخاري, دار الكتب العربية الكربى, مصر, تيسًن التحرير, حملمد أم -٘ٚ
تيسًن العالم شرح عمدة األحكام, أليب عبد الر٘نن عبد اهلل بن عبد الر٘نن بن صاحل البسام,  -ٙٚ

ٓنقيق: ١نمد صبحي بن حسن حالق, مكتبة الصحابة, األمارات, ومكتبة التابعٌن, القاىرة, 
 م. ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالطبعة العاشرة, 

تيسًن الوصول إىل منهاج األصول من اٞننقول واٞنعقول, حملمد بن ١نمد بن عبد الر٘نن, ٓنقيق  -ٚٚ
الدكتور عبد الفتاح أ٘ند الدٙنيسي, دار الفاروق اٜنديثة للطباعة والنشر, القاىرة, الطبعة 

 م. ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔاألوىل, 
الطربي, ٓنقيق: أ٘ند ١نمد شاكر, جامع البيان ُب تأويل القرآن, أليب جعفر ١نمد بن جرير  -ٛٚ

 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل, 
اٛنامع ألحكام القرآن = تفسًن القرطيب, أليب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر القرطيب,  -ٜٚ

 -ىـ ٖٗٛٔٓنقيق: أ٘ند الربدوين وإبراىيم أطفيش, دار الكتب اٞنصرية, القاىرة, الطبعة الثانية, 
 م. ٜٗٙٔ

وسننو وأيامو = صحيح البخاري, أليب  اٛنامع اٞنسند الصحيح اٞنختصر من أمور رسول اهلل  -ٓٛ
عبداهلل ١نمد بن إٚناعيل البخاري اٛنعفي, ٓنقيق ١نمد زىًن الناصر, وترقيم ١نمد فؤاد عبد 

 ىـ.ٕٕٗٔالباقي, دار طوق النجاة, القاىرة, الطبعة األوىل, 
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عبد الر٘نن بن ١نمد التميمي, اٜننظلي, الرازي ابن أيب حاًب, طبعة اٛنرح والتعديل, أليب ١نمد  -ٔٛ
اٟنند, دار إحياء الرتاث العريب, بًنوت,  –ُنيدر آباد الدكن  -٠نلس دائرة اٞنعارف العثمانية 

 م. ٕٜ٘ٔىـ  ٕٔٚٔالطبعة األوىل, 
 اٛنمل ُب اٞننطق, أليب عبد اهلل, حملمد بن ناماور بن عبد اٞنلك اٝنوجنى. -ٕٛ
د الشيخ ١نمد األمٌن الشنقيطي ُب تقرير عقيدة السلف, عبد العزيز ين صاحل بن إبراىيم جهو  -ٖٛ

 م.ٜٜٜٔ-ىـ ٜٔٗٔالطويان, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة األوىل, 
اٛنواب الصحيح ٞنن بدل دين اٞنسيح, أليب العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن ابن تيمية, ٓنقيق:  -ٗٛ

إبراىيم, ٘ندان بن ١نمد, دار العاصمة, السعودية, الطبعة علي بن حسن, عبد العزيز بن 
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالثانية, 

, ١نمد بن نصر اهلل القرشي اٜننفي اٛنواىر اٞنضية ُب طبقات اٜننفية, حمليي الدين عبد القادر بن -٘ٛ
 مًن ١نمد كتب خانو, كراتشي.

بن عاشور, مطبعة النهضة, حاشية التوضيح والتصحيح ٞنشكالت كتاب التنقيح, حملمد الطاىر ا -ٙٛ
 ه.ٖٔٗٔتونس, الطبعة األوىل, 

حاشية العطار على شرح اٛنالل احمللي على ٗنع اٛنوامع, ٜنسن بن ١نمد العطار الشافعي, دار  -ٚٛ
 الكتب العلمية.

حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر والقاىرة, ٛنالل الدين السيوطي, ٓنقيق: ١نمد أبو الفضل  -ٛٛ
 , مصر, الطبعة األوىل –عيسى البايب اٜنليب وشركاه  -العربية إبراىيم, دار إحياء الكتب 

 م. ٜٚٙٔ -ىـ  ٖٚٛٔ
الدكتور ١نمد رشاد سامل, جامعة  :درء تعارض العقل والنقل, لشيخ اإلسالم ابن تيمية, ٓنقيق -ٜٛ

 ه.ٔٔٗٔاإلمام ١نمد بن سعود اإلسالمية, اٞنملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 
بن حجر العسقالين, ٓنقيق: ١نمد عبد اٞنعيد ضان,  أعيان اٞنائة الثامنة, الالدرر الكامنة ُب -ٜٓ

 .مٕٜٚٔ -ىـٕٜٖٔالثانية,  , اٟنند, الطبعةيدر اباد, ح٠نلس دائرة اٞنعارف العثمانية 
الديباج اٞنذىب ُب معرفة أعيان علماء اٞنذىب, البن فرحون اٞنالكي, ٓنقيق: الدكتور ١نمد  -ٜٔ

 ار الرتاث للطبع والنشر, القاىرة.األ٘ندي أبو النور, د
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الذخًنة, لإلمام القراُب, ٓنقيق ١نمد حجي, وسعيد أعراب, و١نمد بو خبزة, دار الغرب  -ٕٜ
 م. ٜٜٗٔاإلسالمي, بًنوت, الطبعة األوىل, 

ذيل طبقات اٜننابلة, البن رجب اٜننبلي, ٓنقيق: الدكتور عبد الر٘نن بن سليمان العثيمٌن,  -ٖٜ
 م. ٕ٘ٓٓ -ه  ٕ٘ٗٔاض, الطبعة األوىل, مكتبة العبيكان, الري

رد احملتار على الدر اٞنختار, البن عابدين الدمشقي اٜننفي, دار الفكر, بًنوت, الطبعة الثانية,  -ٜٗ
 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ

ضيف اهلل بن  :الردود والنقود شرح ٢نتصر ابن اٜناجب, حملمد بن ١نمود البابرٌب اٜننفي, ٓنقيق -ٜ٘
 ه. ٕ٘ٗٔصاحل العمري, ترحيب بن ربيعان الدوسري, مكتبة الرشد ناشرون, الطبعة األوىل, 

الرسالة, أليب عبد اهلل ١نمد بن إدريس بن العباس الشافعي, ٓنقيق: أ٘ند شاكر, مكتبو اٜنليب,  -ٜٙ
 م.ٜٓٗٔ-ىـ ٖٛ٘ٔمصر, الطبعة األوىل, 

 اٜنسٌن بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي, رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, أليب عبداهلل  -ٜٚ
ٓنقيق الدكتور أ٘ند السراح, والدكتور عبد الر٘نن بن عبد اهلل اٛنربين, مكتبة الرشد للنشر 

 م. ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔوالتوزيع, الرياض, الطبعة األوىل, 
ة الريّان روضة الناظر وجنة اٞنناظر, لعبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة ااٞنقدسي, مؤسس -ٜٛ

 م.ٕٕٓٓ -ىـٖٕٗٔللطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 
السحب الوابلة على ضرائح اٜننابلة, ١نمد بن عبد اهلل بن ٘نيد النجدي ٍب اٞنكي, ٓنقيق: بكر  -ٜٜ

بن عبد اهلل أبو زيد, وعبد الر٘نن بن سليمان العثيمٌن, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
 م. ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔاألوىل, الطبعة والتوزيع, بًنوت, 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا, حملمد ناصر الدين األلباين, مكتبة  -ٓٓٔ
 اٞنعارف للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة األوىل.

سلسلة األحاديث الضعيفة واٞنوضوعة وأثرىا السيئ ُب األمة, حملمد ناصر الدين األلباين,  -ٔٓٔ
 م.ٕٜٜٔ -ىـ  ٕٔٗٔ, الطبعة األوىل, للنشر والتوزيع, الرياض مكتبة اٞنعارف

سنن ابن ماجو, أليب عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزويين, ٓنقيق: ١نمد فؤاد عبد الباقي, دار  -ٕٓٔ
 إحياء الكتب العربية, فيصل عيسى البايب اٜنليب.
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يي الدين عبد سنن أيب داود, أليب داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين, ٓنقيق: ١نمد ١ن -ٖٓٔ
 اٜنميد, طبعة اٞنكتبة العصرية, بًنوت.

سنن الرتمذي, أليب عيسى ١نمد بن عيسى الرتمذي, ٓنقيق وتعليق: أ٘ند ١نمد شاكر, نشر  -ٗٓٔ
 مـ. ٜ٘ٚٔ -ه ٜٖ٘ٔشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب اٜنليب, مصر, الطبعة الثانية, 

قيق: شعيب األرنؤوط , وحسن عبد سنن الدارقطين, أليب اٜنسن علي بن عمر الدارقطين, ٓن -٘ٓٔ
اٞننعم شليب, وعبد اللطيف حرز اهلل, وأ٘ند برىوم, مؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة األوىل, 

 م. ٕٗٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ
السنن الصغرى للنسائي = اجملتىب من السنن, أليب عبدالر٘نن أ٘ند بن شعيب النسائي,  -ٙٓٔ

-ىـ ٙٓٗٔسالمية, حلب, الطبعة الثانية, ٓنقيق: عبدالفتاح أبو غدة, مكتبة اٞنطبوعات اإل
 م. ٜٙٛٔ

السنن الصغًن , أليب بكر أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقي, ٓنقيق: عبد اٞنعطي أمٌن قلعجي, جامعة  -ٚٓٔ
 ىـ.ٓٔٗٔباكستان, الطبعة األوىل,  -الدراسات اإلسالمية, كراتشي 

قادر عطا, دار السنن الكربى, أليب بكر أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقي, ٓنقيق: ١نمد عبد ال  -ٛٓٔ
 م. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالكتب العلمية, بًنوت, الطبعة: الثالثة, 

السنن الكربى, أليب عبدالر٘نن أ٘ند بن شعيب النسائي, ٓنقيق: حسن عبد اٞننعم شليب,  -ٜٓٔ
 م. ٕٔٓٓ-ىـ ٕٔٗٔبًنوت, الطبعة األوىل,  -مؤسسة الرسالة 

ٔٔٓ-  
أ٘ند الذىيب, ٓنقيق: ٠نموعة من سًن أعالم النبالء, لشمس الدين أيب عبد اهلل ١نمد بن  -ٔٔٔ

 -ه٘ٓٗٔاحملققٌن بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة الثالثة, 
 مـ. ٜ٘ٛٔ

شجرة النور الزكية ُب طبقات اٞنالكية, حملمد ٢نلوف, دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة:  -ٕٔٔ
 م. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔاألوىل, 

ذىب, أليب الفالح عبد اٜني بن أ٘ند ابن العماد العكري, شذرات الذىب ُب أخبار من  -ٖٔٔ
ٓنقيق: ١نمود األرناؤوط, وعبد القادر األرناؤوط, دار ابن كثًن, دمشق, الطبعة األوىل, 

 ىـ.ٙٓٗٔ
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شرح التلقٌن, أليب عبد اهلل ١نمد بن علي بن عمر اٞنازري, ٓنقيق: الشيخ ١نمَّد اٞنختار  -ٗٔٔ
 م. ٕٛٓٓالطبعة األوىل,  الّسالمي, دار الغرب اإِلسالمي,

شرح العضد على ٢نتصر اٞننتهى األصويل, لعبدالر٘نن بن أ٘ند اإلجيي, ٓنقيق فادي نصيف,  -٘ٔٔ
 ىـ.ٕٔٗٔوطارق حيٍن, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 

 شرح التلويح على التوضيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين, مكتبة صبيح ّنصر. -ٙٔٔ
١نمد الزحيلي ونزيو ٘ناد, مكتبة  :ٞننًن, البن النجار الفتوحي, ٓنقيقشرح الكوكب ا -ٚٔٔ

 ىـ.ٛٔٗٔالعبيكان, الطبعة الثانية, 
شرح احمللى على ٗنع اٛنوامع , لشمس الدين ١نمد احمللي الشافعي, مطبوع مع حاشية  -ٛٔٔ

 البناين.
 بن عبد عبد اهلل :شرح ٢نتصر الروضة, أليب الربيع سليمان بن عبد القوي الطوُب, ٓنقيق -ٜٔٔ

 ىـ.ٚٓٗٔاحملسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة األوىل, 
شرح ٢نتصر اٞننتهى األصويل, لعضد الدين عبد الر٘نن اإلجيي, ٓنقيق: فادي نصيف, وطارق  -ٕٓٔ

 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔحيٍن, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 
اٛنوزي, ٓنقيق: أ٘ند بن علي, دار اٜنديث,  صفة الصفوة, أليب الفرج عبد الر٘نن بن علي -ٕٔٔ

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالقاىرة, مصر, الطبعة 
الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس , أليب القاسم خلف بن عبد اٞنلك بن بشكوال, عين بنشره  -ٕٕٔ

ىـ  ٖٗٚٔوصححو وراجع أصلو: السيد عزت العطار اٜنسيين, مكتبة اٝناجني, الطبعة الثانية, 
 م. ٜ٘٘ٔ -

اٛنامع الصغًن وزيادتو, حملمد ناصر الدين األلباين, إشراف: زىًن الشاويش, اٞنكتب ضعيف  -ٖٕٔ
 االسالمي, بًنوت, الطبعة اجملددة واٞنزيدة واٞننقحة.

الضوء الالمع ألىل القرن التاسع, لشمس الدين أيب اٝنًن ١نمد بن عبد الر٘نن السخاوي,  -ٕٗٔ
 منشورات دار مكتبة اٜنياة, بًنوت.

لعبد الر٘نن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي, دار الكتب العلمية,  طبقات اٜنفاظ, -ٕ٘ٔ
 ه.ٖٓٗٔبًنوت, الطبعة األوىل, 

 طبقات اٜننابلة, البن أيب يعلى, ٓنقيق: ١نمد حامد الفقي, دار اٞنعرفة, بًنوت. -ٕٙٔ
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 الطبقات السنية ُب تراجم اٜننفية, لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي. -ٕٚٔ
شافعية الكربى, لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي, ٓنقيق: الدكتور طبقات ال -ٕٛٔ

١نمود ١نمد الطناحي, ود. عبد الفتاح ١نمد اٜنلو, ىجر للطباعة والنشر, الطبعة الثانية, 
 ىـ.ٖٔٗٔ

طبقات الشافعية, لتقي الدين ابن قاضي شهبة, ٓنقيق: الدكتور اٜنافظ عبد العليم خان,   -ٜٕٔ
 ىـ. ٚٓٗٔاألوىل,  بًنوت, الطبعة  ,عامل الكتب

طبقات الفقهاء, أليب اسحاق إبراىيم بن علي الشًنازي, ٓنقيق: إحسان عباس, دار الرائد  -ٖٓٔ
 م.ٜٓٚٔالعريب, بًنوت, الطبعة األوىل, 

  م. ٜٔٙٔأل٘ند بن حيٍن بن اٞنرتضى, بًنوت, طبقات اٞنعتزلة,  -ٖٔٔ
 دار الكتب العلمية, بًنوت.طبقات اٞنفسرين, حملمد بن علي بن أ٘ند الداوودي,  -ٕٖٔ
طرح التثريب ُب شرح التقريب, أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن العراقي,  -ٖٖٔ

 وأكملو ابنو: أبو زرعة أ٘ند بن عبد الرحيم, الطبعة اٞنصرية القددية.
العدة ُب أصول الفقو, أليب يعلى ١نمد بن اٜنسٌن ابن الفراء, ٓنقيق أ٘ند بن علي بن سًن  -ٖٗٔ

 ىـ.ٓٔٗٔباركي, طبعة جامعة اٞنلك ١نمد بن سعود اإلسالمية, الطبعة الثانية, اٞن
العقد اٞننظوم ُب اٝنصوص والعموم, لإلمام القراُب, ٓنقيق: الدكتور أ٘ند اٝنتم عبد اهلل, دار  -ٖ٘ٔ

 م. ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔالكتيب, مصر, الطبعة األوىل, 
رشيق القًنواين, ٓنقيق ١نمد ١نيي الدين العمدة ُب ١ناسن الشعر وآدابو ونقده, للحسن بن  -ٖٙٔ

 .مٜٔٛٔ-ىـٔٓٗٔعبد اٜنميد, دار اٛنيل بًنوت لبنان. الطبعة اٝنامسة, 
غاية الوصول ُب شرح لب األصول, لزكريا بن ١نمد األنصاري, دار الكتب العربية الكربى,  -ٖٚٔ

 مصر.
مد تامر حجازي, ١ن :الغيث اٟنامع شرح ٗنع اٛنوامع, أل٘ند بن عبد الرحيم العراقي, ٓنقيق -ٖٛٔ

 م. ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔدار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 
١نمود نصار, دار  :الفائق ُب أصول الفقو, لصفي الدين ١نمد بن عبد الرحيم األرموي, ٓنقيق -ٜٖٔ

 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالكتب العلمية, بًنوت, الطبعة: األوىل, 
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العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السالم ابن  الفتاوى الكربى البن تيمية, لتقي الدين أبو -ٓٗٔ
 م.ٜٚٛٔ -ىـ ٛٓٗٔتيمية اٜنراين, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, أليب الفضل شهاب الدين أ٘ند بن علي بن حجر  -ٔٗٔ
 م.ٜٖٚٔالعسقالين, ٓنقيق: ١نب الدين اٝنطيب, دار اٞنعرفة, بًنوت, 

 رح الوجيز = الشرح الكبًن, عبد الكرمي بن ١نمد الرافعي القزويين, دار الفكر.فتح العزيز بش -ٕٗٔ
فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها, لغالب بن علي عواجي, اٞنكتبة  -ٖٗٔ

 ىـ. ٕٕٗٔالعصرية الذىبية للطباعة والنشر والتسويق, جدة, الطبعة الرابعة, 
ي أبو بكر الرازي اٛنصاص, وزارة األوقاف الكويتية, الفصول ُب األصول, أل٘ند بن عل -ٗٗٔ

 ىـ.ٗٔٗٔالطبعة الثانية, 
الفهرست, أليب الفرج ١نمد بن إسحاق اٞنعروف بابن الندمي, ٓنقيق: إبراىيم رمضان, دار  -٘ٗٔ

 مـ. ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔاٞنعرفة, بًنوت, الطبعة الثانية 
سهالوي األنصاري, ٓنقيق: عبداهلل فواتح الر٘نوت بشرح مسلم الثبوت, لعبدالعلي ١نمد بن ال -ٙٗٔ

 ه.١ٕٖٔٗنمود عمر, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, 
فوات الوفيات, حملمد بن شاكر بن أ٘ند, ٓنقيق: إحسان عباس, دار صادر, بًنوت, الطبعة  -ٚٗٔ

 م.ٜٗٚٔاألوىل, 
 ه.ٕٙٗٔالقاموس احمليط, للفًنوزآبادى, مؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة الثامنة,  -ٛٗٔ
قطف األزىار اٞنتناثرة ُب األخبار اٞنتواترة, لإلمام جالل الدين السيوطي, ٓنقيق: خليل ١نيي  -ٜٗٔ

 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ٘ٓٗٔالدين, اٞنكتب اإلسالمي, بًنوت, الطبعة األوىل, 
١نمد حسن اٚناعيل,  :قواطع األدلة ُب األصول, ٞننصور بن ١نمد السمعاين التميمي, ٓنقيق  -ٓ٘ٔ

 م.ٜٜٜٔ -ىـٛٔٗٔبًنوت, الطبعة األوىل, دار الكتب العلمية, 
القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية, البن اللحام عالء الدين أيب اٜنسن  -ٔ٘ٔ

 ىـ. ٕٓٗٔالبعلي, ٓنقيق: عبد الكرمي الفضيلي, اٞنكتبة العصرية, طبعة 
جلي األصفهاين, الكاشف عن احملصول ُب علم األصول, أليب عبداهلل ١نمد بن ١نمود الع -ٕ٘ٔ

اٞنوجود وعلي ١نمد معوض, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة  ٓنقيق: عادل أ٘ند عبد
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔاألوىل, 
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كشف األسرار شرح أصول البزدوي, لعبد العزيز بن أ٘ند البخاري اٜننفي, دار الكتاب  -ٖ٘ٔ
 اإلسالمي.

ألسنة الناس, إلٚناعيل بن ١نمد  كشف اٝنفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على -ٗ٘ٔ
 ىـ ٖٔ٘ٔالقاىرة,  ,العجلوين اٛنراحي, مكتبة القدسي

 خالل من بعض على النبالء رضي اهلل عنهم بعضهم الصحابة استدراكات عن الغطاء كشف -٘٘ٔ
, رسالة علمية مقدمة لنيل درجة , حملمد عيد عبدالعزيز أبو ُكرميّ ودراسة ٗنًعا الستة الكتب

 م. ٖٕٓٓ -ىـٕٗٗٔأصول الدين من جامعة األزىر, لعام:  اٞناجستًن ُب
 م.ٜٔٗٔبغداد,  ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ٜناجي خليفة, مكتبة اٞنثىن -ٙ٘ٔ
كنز العمال ُب سنن األقوال واألفعال, لعالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان  -ٚ٘ٔ

حياين, وصفوة السقا, مؤسسة الرسالة, بكري  ٓنقيق:القادري الشاذيل اٟنندي الشهًن باٞنتقي, 
 م.ٜٔٛٔ-ىـ ٔٓٗٔالطبعة اٝنامسة, 

الكواكب السائرة بأعيان اٞنئة العاشرة, جنم الدين ١نمد بن ١نمد الغزي, ٓنقيق: خليل   -ٛ٘ٔ
 م. ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔاٞننصور, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة: األوىل, 

 ىـ.ٗٔٗٔ, دار صادر, بًنوت, الطبعة الثالثة, لسان العرب, البن منظور األنصاري اإلفريقى -ٜ٘ٔ
 ٕٗٗٔاللمع ُب أصول الفقو, إلبراىيم بن علي الشًنازي, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية,  -ٓٙٔ

 ىـ.
أليب اٜنسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اٟنيثمي,  ٠نمع الزوائد ومنبع الفوائد, -ٔٙٔ

 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔالقاىرة,  حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي, ٓنقيق:
٠نمل اللغة, أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس القزويين الرازي, ٓنقيق: زىًن عبد احملسن سلطان,  -ٕٙٔ

 م. ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔمؤسسة الرسالة, بًنوت, الطبعة الثانية, 
 اجملموع شرح اٞنهذب, أليب زكريا ١نيي الدين حيٍن بن شرف النووي, دار الفكر. -ٖٙٔ
الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنراين, ٓنقيق: عبد  ٠نموع الفتاوى, لتقي -ٗٙٔ

الر٘نن بن ١نمد بن قاسم, ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف, اٞندينة النبوية, الطبعة 
 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالثالثة, 
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طبعة احملصول, لفخر الدين الرازي, ٓنقيق الدكتور طو جابر العلواين, مؤسسة الرسالة, ال  -٘ٙٔ
 ىـ.ٛٔٗٔالثالثة, 

احملصول ُب أصول الفقو, حملمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب, ٓنقيق حسٌن علي اليدري,  -ٙٙٔ
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔسعيد فودة, دار البيارق, عمان, الطبعة األوىل, 

احملرر الوجيز ُب تفسًن الكتاب العزيز, أليب ١نمد عبد اٜنق بن غالب بن عطية األندلسي,  -ٚٙٔ
 ىـ. ٕٕٗٔعبد السالم عبد الشاُب ١نمد, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, ٓنقيق: 

احملّقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول صلى اهلل عليو وسلم, أليب شامة اٞنقدسي,  -ٛٙٔ
ه ٕٖٗٔٓنقيق: الدكتور ١نمود صاحل جابر, اٛنامعة اإلسالمية, اٞندينة اٞننورة, الطبعة األوىل, 

 م.ٕٔٔٓ –
اٞنختصر ُب أصول الفقو على مذىب اإلمام أ٘ند بن حنبل, لعلي بن ١نمد بن عباس البعلي  -ٜٙٔ

 الدمشقي, ٓنقيق الدكتور: ١نمد مظهربقا, جامعة اٞنلك عبد العزيز, مكة اٞنكرمة.
٢نتارات شعراء العرب, البن الشجري, ٓنقيق ١نمود حسن زناٌب, مطبعة االعتماد, مصر,  -ٓٚٔ

 ه.ٖٗٗٔالطبعة األوىل, 
٢نتصر منتهى السول واألمل ُب علمي األصول واٛندل. ٛنمال الدين أيب عمرو عثمان بن  -ٔٚٔ

عمر اٞنعروف بـابن اٜناجب, ٓنقيق: الدكتور نذير ٘نادو, دار ابن حزم, بًنوت, الطبعة األوىل, 
 م. ٕٙٓٓ-ىـ ٕٚٗٔ

الدكتور عبد اهلل بن  :اٞندخل إىل مذىب اإلمام أ٘ند بن حنبل, البن بدران الدومي, ٓنقيق -ٕٚٔ
 ه.ٔٓٗٔعبد احملسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بًنوت الطبعة الثانية, 

 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔاٞندونة, لإلمام مالك بن أنس, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل,  -ٖٚٔ
اٞنستدرك على الصحيحٌن, أليب عبد اهلل اٜناكم ١نمد بن عبد اهلل النيسابوري, ٓنقيق:  -ٗٚٔ

 م.. ٜٜٓٔ-ه ٔٔٗٔادر عطا, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل , مصطفى عبد الق
اٞنستصفى أليب حامد الغزايل, ٓنقيق: ١نمد عبد السالم عبد الشاُب, دار الكتب العلمية,   -٘ٚٔ

 ه. ٖٔٗٔالطبعة األوىل, 
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مسند اإلمام أ٘ند بن حنبل, أليب عبد اهلل أ٘ند بن ١نمد بن حنبل الشيباين, ٓنقيق: شعيب  -ٙٚٔ
الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, مؤسسة  :األرنؤوط, وعادل مرشد, وآخرون, بإشراف

 م. ٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرسالة, بًنوت, الطبعة األوىل, 
= صحيح مسلم, ٞنسلم  اٞنسند الصحيح اٞنختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  -ٚٚٔ

بد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب, بن اٜنجاج القشًني النيسابوري, ٓنقيق: ١نمد فؤاد ع
 بًنوت.

 اٞنسودة ُب أصول الفقو, آلل تيمية, ٓنقيق ١نمد ١نيي الدين عبد اٜنميد, دار الكتاب العريب. -ٛٚٔ
اٞنصباح اٞننًن ُب غريب الشرح الكبًن, أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي, اٞنكتبة العلمية,   -ٜٚٔ

 بًنوت.
ر مصطفى زيد, تعليق وعناية الدكتور ١نمد يسري, دار اٞنصلحة ُب التشريع اإلسالمي, للدكتو  -ٓٛٔ

 اليسر للطباعة والنشر, مصر.
حبيب  حقق:اٞنصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع اٜنمًني اليماين الصنعاين,  -ٔٛٔ

 ه.ٖٓٗٔالثانية, الطبعة الر٘نن األعظمي, اجمللس العلمي, اٟنند, 
 ه.ٜٕٖٔطبعة النيل, مصر, اٞنطلع مع حاشية عليش, للسيد ١نمد عليش, م -ٕٛٔ
اٞنطلق واٞنقيد, للدكتور ٘ند بن ٘ندي الصاعدي, عمادة البحث العلمي باٛنامعة اإلسالمية  -ٖٛٔ

 م.ٖٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔباٞندينة اٞننورة, الطبعة األوىل, 
اٞنعتمد ُب أصول الفقو, أليب اٜنسٌن البصري, ٓنقيق: خليل اٞنيس, دار الكتب العلمية,  -ٗٛٔ

 ه.ٖٓٗٔاألوىل, بًنوت, الطبعة 
معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب, لياقوت بن عبد اهلل الرومي اٜنموي,  -٘ٛٔ

 م. ٖٜٜٔ -ىـ  ٗٔٗٔٓنقيق: إحسان عباس, دار الغرب اإلسالمي, بًنوت, الطبعة األوىل, 
معجم البلدان, لياقوت بن عبد اهلل الرومي اٜنموي, دار صادر, بًنوت, الطبعة الثانية,  -ٙٛٔ

 م. ٜٜ٘ٔ
اٞنعجم الكبًن, أبو القاسم سليمان بن أ٘ند بن أيوب الطرباين, ٓنقيق: ٘ندي عبداجمليد  -ٚٛٔ

 السلفي, مكتبة ابن تيمية, القاىرة, الطبعة الثانية. 
معجم اٞنصطلحات البالغية وتطورىا, للدكتور: أ٘ند مطلوب, مطبعة اجملمع العلمي العراقي,  -ٛٛٔ
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 م. ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ
, أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا القزويين الرازي, ٓنقيق: عبد معجم مقاييس اللغة -ٜٛٔ

 ىـ.ٜٜٖٔالسالم ١نمد ىارون, دار الفكر, بًنوت, الطبعة األوىل, 
 معجم اٞنؤلفٌن, لعمر بن رضا كحالة, مكتبة اٞنثىن, بًنوت, دار إحياء الرتاث العريب, بًنوت. -ٜٓٔ
 دار الدعوة.اٞنعجم الوسيط, ٠نمع اللغة العربية بالقاىرة,  -ٜٔٔ
الدكتور  ٓنقيق:, حامد ١نمد بن ١نمد الغزايل الطوسي , أليبمعيار العلم ُب فن اٞننطق -ٕٜٔ

 م. ٜٔٙٔدار اٞنعارف, مصر, , سليمان دنيا
١نمد علي  :مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول, حملمد بن أ٘ند التلمساين, ٓنقيق -ٖٜٔ

 ه.ٜٔٗٔاألوىل, فركوس, اٞنكتبة اٞنكية, مكة اٞنكرمة, الطبعة 
اٞنقاصد اٜنسنة ُب بيان كثًن من األحاديث اٞنشتهرة على األلسنة, أليب اٝنًن ١نمد بن عبد  -ٜٗٔ

الر٘نن بن ١نمد السخاوي, ٓنقيق: ١نمد عثمان اٝنشت, دار الكتاب العريب, بًنوت, الطبعة 
 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٘ٓٗٔاألوىل, 

دي, ٓنقيق الدكتور مصطفى ٢ندوم, مقدمة ُب أصول الفقو, أليب اٜنسن علي بن عمر البغدا -ٜ٘ٔ
 ه.ٕٓٗٔدار اٞنعلمة, الطبعة األوىل, 

 اٞنلل والنحل, أليب الفتح ١نمد بن عبد الكرمي الشهرستاين, مؤسسة اٜنليب. -ٜٙٔ
اٞننخول من تعليقات األصول, أليب حامد ١نمد بن ١نمد الغزايل الطوسي, ٓنقيق: الدكتور  -ٜٚٔ

 -ىـ  ٜٔٗٔ, دار الفكر دمشق, الطبعة الثالثة, ١نمد حسن ىيتو, دار الفكر اٞنعاصر, بًنوت
 م. ٜٜٛٔ

منع جواز اجملاز ُب اٞننزل للتعبد واإلعجاز, حملمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار اٛنكين الشنقيطي,  -ٜٛٔ
 دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع, مكة اٞنكرمة.

بد اٜنليم ابن منهاج السنة النبوية ُب نقض كالم الشيعة القدرية, أليب العباس أ٘ند بن ع -ٜٜٔ
تيمية, ٓنقيق: ١نمد رشاد سامل, جامعة اإلمام ١نمد بن سعود اإلسالمية, الطبعة األوىل, 

 م. ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ
اٞننهاج شرح صحيح مسلم بن اٜنجاج, أليب زكريا حيٍن بن شرف النووي, دار إحياء الرتاث  -ٕٓٓ

 ه.ٕٜٖٔالعريب, بًنوت, الطبعة الثانية, 
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 , اٞنكتبة األزىرية للرتاث.ٜنامد عوين ,اٞننهاج الواضح للبالغة -ٕٔٓ
منهاج الوصول إىل علم األصول, لناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي, ٓنقيق: الدكتور  -ٕٕٓ

 م.ٕٛٓٓ –ه ٜٕٗٔشعبان ١نمد إٚناعيل, دار ابن حزم, بًنوت, الطبعة األوىل, 
يق: الدكتور ١نمد اٞننهل الصاُب واٞنستوَب بعد الواُب, ليوسف بن تغري بردي الظاىري, ٓنق -ٖٕٓ

 ١نمد أمٌن, اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب.
ار الكتب العلمية, بًنوت, د, لتقي الدين اٞنقريزياٞنواعظ واالعتبار بذكر اٝنطط واآلثار,  -ٕٗٓ

 ىـ. ٛٔٗٔاألوىل,  الطبعة
اٞنوافقات, إلبراىيم بن موسى الغرناطي, ٓنقيق: مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن  -ٕ٘ٓ

 م.ٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔ ,األوىلعفان, الطبعة 
ين -ٕٙٓ اٞنكتبة التوفيقية, , اٞنواىب اللدنية باٞننح احملمدية, أليب العباس, أ٘ند بن ١نمد الَقْسَطالَّ

 القاىرة.
: ٖٕ – ٔاألجزاء , الكويتب زارة األوقاف والشؤون اإلسالميةو , اٞنوسوعة الفقهية الكويتية -ٕٚٓ

: الطبعة األوىل, مطابع دار الصفوة, ٖٛ - ٕٗالطبعة الثانية, دار السالسل, الكويت, األجزاء 
 ىـ. ٕٚٗٔ -ه ٗٓٗٔ, من : الطبعة الثانية, طبع الوزارة٘ٗ - ٜٖاألجزاء مصر, 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, حملمد بن اٜننفي التهانوي, ٓنقيق: الدكتور علي  -ٕٛٓ
 م.ٜٜٙٔدحروج, مكتبة لبنان ناشرون, بًنوت, الطبعة األوىل, 

اإلمام مالك, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اٞندين, ٓنقيق: ١نمد فؤاد موطأ  -ٜٕٓ
 م. ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔعبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب, بًنوت, 

, للدكتور عبد الر٘نن بن صاحل بن صاحل احملمود, مكتبة الرشد, موقف ابن تيمية من األشاعرة -ٕٓٔ
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔالرياض, الطبعة األوىل, 

ميزان االعتدال ُب نقد الرجال, أليب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثمان بن قَادْياز الذىيب,  -ٕٔٔ
 -ىـ  ٕٖٛٔٓنقيق: علي ١نمد البجاوي, دار اٞنعرفة للطباعة والنشر, بًنوت, الطبعة األوىل, 

 م. ٖٜٙٔ
الدكتور ١نمد عبد الناسخ واٞننسوخ, أليب جعفر أ٘ند بن ١نمد بن إٚناعيل النَّحَّاس, ٓنقيق:  -ٕٕٔ

 ه.ٛٓٗٔالسالم ١نمد, مكتبة الفالح, الكويت, الطبعة األوىل, 
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الناسخ واٞننسوخ ُب القرآن الكرمي, أليب ١نمد علي بن أ٘ند بن حزم األندلسي, ٓنقيق:  -ٖٕٔ
 -ىـ ٙٓٗٔار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة األوىل, الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري, د

 م.ٜٙٛٔ
كافية ُب أحكام أصول الدين = النبذ ُب أصول الفقو, أليب ١نمد علي بن أ٘ند بن النبذة ال -ٕٗٔ

حزم األندلسي القرطيب, ٓنقيق: ١نمد أ٘ند عبد العزيز, دار الكتب العلمية, بًنوت, الطبعة 
 ه.٘ٓٗٔاألوىل, 

النجوم الزاىرة ُب ملوك مصر والقاىرة, ليوسف بن تغري بردي الظاىري, وزارة الثقافة  -ٕ٘ٔ
 رشاد القومي, دار الكتب, مصر.واإل

, دار الوفاء النسخ ُب القرآن الكرمي دراسة تشريعية تارخيية نقدية, للدكتور مصطفى زيد -ٕٙٔ
 م.ٜٚٛٔ -هٛٓٗٔللطباعة والنشر, اٞننصورة, الطبعة الثالثة, 

 نشر البنود على مراقي السعود, لعبد اهلل بن إبراىيم العلوي الشنقيطي, مطبعة فضالة باٞنغرب. -ٕٚٔ
فائس األصول ُب شرح احملصول, أل٘ند بن إدريس القراُب, ٓنقيق عادل أ٘ند عبد اٞنوجود, ن -ٕٛٔ

 م.ٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔعلي ١نمد معوض, مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة األوىل, 
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب, وذكر وزيرىا لسان الدين بن اٝنطيب, لشهاب  -ٜٕٔ

 ,بًنوت, الطبعة الثانية ,: إحسان عباس, دار صادرالدين أ٘ند بن ١نمد اٞنقري, ٓنقيق
 م.ٜٜٚٔ

النكت ُب إعجاز القرآن, أليب اٜنسن علي بن عيسى الرماين اٞنعتزيل , ٓنقيق: ١نمد خلف  -ٕٕٓ
 م.ٜٙٚٔاهلل, والدكتور ١نمد زغلول سالم, دار اٞنعارف, مصر, الطبعة الثالثة, 

بن علي القلقشندي, ٓنقيق: إبراىيم اإلبياري, دار  هناية األرب ُب معرفة أنساب العرب,أل٘ند -ٕٕٔ
 .مٜٓٛٔ -ىـ  ٓٓٗٔالطبعة الثانية,  الكتاب اللبنانٌن, بًنوت,

هناية السول شرح منهاج الوصول, لعبد الرحيم بن اٜنسن بن علي اإلسنوي الشافعّي, دار  -ٕٕٕ
 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔالكتب العلمية, بًنوت , الطبعة األوىل, 

سخ القرآن ومنسوخو, أليب الفرج عبد الر٘نن بن علي اٛنوزي, ٓنقيق: نواسخ القرآن = نا -ٖٕٕ
١نمد أشرف علي اٞنليباري, عمادة البحث العلمي باٛنامعة اإلسالمية, اٞندينة اٞننورة, الطبعة 

 م.ٖٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔالثانية, 
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يق: , ٓنقأ٘ند بابا بن أ٘ند التنبكيت السوداين يب العباسنيل االبتهاج بتطريز الديباج, أل -ٕٕٗ
 م. ٕٓٓٓالثانية,  الطبعة, الدكتور عبد اٜنميد عبد اهلل اٟنرامة, دار الكاتب, طرابلس

نيل األوطار, حملمد بن علي بن ١نمد الشوكاين, ٓنقيق: عصام الدين الصبابطي, دار  -ٕٕ٘
 م.ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔاٜنديث, مصر, الطبعة األوىل, 

ٓنقيق: بابا ١نمد عبداهلل حملمد بن نيل السول على مرتقى الوصول, حملمد بن حيٍن الوالٌب,  -ٕٕٙ
 م.ٕٜٜٔ –ه ٕٔٗٔحيٍن الوالٌب, دار عامل الكتب, الرياض, 

ىدية العارفٌن أٚناء اٞنؤلفٌن وآثار اٞنصنفٌن, إلٚناعيل باشا الباباين البغدادي, وكالة اٞنعارف  -ٕٕٚ
 لبنان. ,اٛنليلة, استانبول, أعادت طبعو باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب بًنوت

الواضح ُب أصول الفقو, البن عقيل اٜننبلي, ٓنقيق: عبداهلل الرتكي, مؤسسة الرسالة, بًنوت,  -ٕٕٛ
 ىـ.ٕٓٗٔالطبعة األوىل, 

, ٓنقيق: أ٘ند األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء الصََّفِديالواُب بالوفيات, لصالح الدين  -ٜٕٕ
 ىـ.ٕٓٗٔبًنوت, الطبعة األوىل,  –الرتاث 

شنقيط والكالم على تلك البالد ٓنديدا ؤنطيطا وعاداهتم وأخالقهم  الوسيط ُب تراجم أدباء -ٖٕٓ
وما يتعلق بذلك, أل٘ند بن األمٌن الّشْنِقيطي, الشركة الدولية للطباعة, مصر, الطبعة: اٝنامسة, 

 م. ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ
الدكتور عبد اٜنميد علي  :الوصول إىل األصول, أل٘ند بن علي بن برىان البغدادي, ٓنقيق -ٖٕٔ

 م. ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٔٗٔزنيد, مكتبة اٞنعارف, الرياض,  أبو
وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان, ٓنقيق: إحسان عباس, دار صادر, بًنوت,  -ٕٖٕ

 مـ.ٜٓٓٔطبعة 
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 الموضوعاتفهرس                              
 الصفحة الــــــــمـــــــوضوع

 ٖ ملخص الرسالة
 ٘ .االفتتاحيـــــــــة

 ٙ .أمهية اٞنوضوع  وأسباب اختياره
 ٚ .الدراسات السابقة

 ٛ .خطة البحث
 ٕٙ .البحث منهج

 ٜٕ .الشكر والتقدير
 ٖٓ .التمهيد

 ٖٔ .مقدمة ٢نتصرة عن االستدراكات األصولّية اٞنبحث األول:
 ٕٖ تعريف االستدراكات لغة واصطالحاً.اٞنطلب األول: 
 ٖٚ االستدراك األصويل.حكم اٞنطلب الثاين: 

 ٖٛ شروط االستدراك األصويل.اٞنطلب الثالث: 
 ٓٗ اٞنطلب الثالث: أساليب االستدراك األصويل

 ٕٗ .اٞنبحث الثاين: ترٗنة موجزة لإلمام القراُب
 ٖٗ : اٚنو, ونسبو, وكنيتو, ولقبو.اٞنطلب األول

 ٘ٗ : والدتو, ونشأتو, ووفاتو.اٞنطلب الثاين

 ٛٗ : عقيدتو, ومذىبو الفقهي.الثالثاٞنطلب 

 ٔ٘ الرابع: شيوخو, وتالميذه. اٞنطلب

 ٛ٘ اٝنامس: مصنفاتو. ٞنطلبا
 ٗٙ السادس: مكانتو العلمية, وثناء العلماء عليو. ٞنطلبا

 ٚٙ "."تنقيح الفصول ُب اختصار احملصولاٞنبحث الثالث: التعريف بكتاب 
 ٛٙ : عنوان الكتاب.اٞنطلب األول
 ٜٙ : نسبة الكتاب إىل اٞنؤلف.اٞنطلب الثاين
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 ٜٙ .اٞنطلب الثالث: التعريف بالكتاب إٗناالً 

 ٕٚ ".تنقيح الفصول ُب اختصار احملصول اٞنبحث الرابع: التعريف بكتاب "شرح
 ٖٚ : عنوان الكتاب.اٞنطلب األول

 ٗٚ : نسبة الكتاب إىل اٞنؤلف.اٞنطلب الثاين

 ٗٚ بالكتاب إٗنااًل.اٞنطلب الثالث: التعريف 

اٞنبحث اٝنامس: التعريف بشروح كتاب "تنقيح الفصول ُب اختصار احملصول" اليت 
 .اعتمدهتا ُب ُنثي

ٚٙ 

 ٚٚ : التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح.اٞنطلب األول
 ٛٚ : التعريف بكتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب.اٞنطلب الثاين

 ٛٚ بكتاب منهج التحقيق والتوضيح ٜنل غوامض التنقيح.الثالث: التعريف اٞنطلب 
 ٜٚ الرابع: التعريف بكتاب حاشية التوضيح والتصحيح ٞنشكالت كتاب التنقيح.اٞنطلب 

 ٓٛ الفصل األول: االستدراكات األصولية الواردة ُب "باب اٞنطلق واٞنقّيد".
«, ُب كل أربعٌن شاة شاة » اٞنبحث األول: االستدراك على اٞنصّنف جعلو حديث: 

, وليسا من باب ؛ من باب ٔنصيص العام باٞنفهوم « ُب الغنم السائمة الزكاة»وحديث: 
 .اتّفق فيو اٜنكم والسبب٘نل اٞنطلق على اٞنقّيد ٞنا 

ٛٔ 

االٗناع ُب أّن ما اختلف سببو وحكمو اٞنبحث الثاين: االستدراك على اٞنصّنف حكايتو 
 .ال حيمل فيو اٞنطلق على اٞنقّيد

ٜٕ 

اٞنبحث الثالث: االستدراك على اٞنصّنف عزوه القول بعدم ٘نل اٞنطلق على اٞنقّيد فيما 
 .آّند حكمو واختلف سببو ألكثر اٞنالكّية

ٜٕ 

على اٞنقّيد إذا اختلفا ُب اٞنبحث الرابع: االستدراك على اٞنصّنف عزوه القول ُنمل اٞنطلق 
 اٜنكم وآندا ُب السبب ألكثر الشافعّية.

ٜٛ 

 ٓٔٔ الفصل الثاين: االستدراكات األصولية الواردة ُب "باب دليل اٝنطاب".
اٞنبحث األول: االستدراك على اٞنصّنف عزوه القول بعدم حجية مفهوم الصفة مطلقاً 

 إلمام اٜنرمٌن.
ٔٔٔ 

االستدراك على اٞنصّنف حكايتو القول بأّن مفهوم اللقب مل يقل بو إال اٞنبحث الثاين: 
 .ّدقاقأبو بكر ال

ٔٔٙ 

 ٕٓٔاٞنبحث الثالث: االستدراك على اٞنصّنف حكايتو االٗناع على أّن من شرط اعتبار اٞنفهوم 
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 عند القائلٌن بو أن ال خيرج ٢نرج الغالب.
اٞنبحث الرابع: االستدراك على اٞنصّنف بناءه مسألة داللة التقييد بصفة ُب جنس على 

 .التناقض عند اٞنناطقة وليس على اٞنفهوم
ٕٔ٘ 

 ٖٓٔ الفصل الثالث: االستدراكات األصولية الواردة ُب "باب اجململ واٞنبٌّن".
 ٕٖٔ غًن جامع.اٞنبحث األول: االستدراك على اٞنصّنف ُب تعريفو للمجمل بأنّو 

 ٓٗٔ ُب تعريف اٞنبٌّن. بالوضع( اٞنبحث الثاين: االستدراك على اٞنصّنف إضافتو )
اٞنبحث الثالث: االستدراك على اٞنصّنف ٔنصيصو اٞنشرتك دون اٞنتواطئ ُب كون اإلٗنال 

 أعّم منو.
ٔٗٗ 

 ٛٗٔ ول.ُب تعريفو للمؤ االحتمال( اٞنبحث الرابع: االستدراك على اٞنصّنف إضافتو )
اٞنبحث اٝنامس: االستدراك على اٞنصّنف جعلو اٜنقيقة العرفّية تبٌّن اٞنقصود من إضافة 

 التحليل والتحرمي إىل األعيان.
ٕٔ٘ 

 ٛ٘ٔ .ٙنسة فقط البيانأقسام اٞنبحث السادس: االستدراك على اٞنصّنف ُب جعلو 
حكم ورود اجململ ُب الكتاب تعبًنه باٛنواز ُب االستدراك على اٞنصّنف : السابع اٞنبحث
 .والسنة

ٕٔٙ 

اٞنصاحل والفوائد من ورود اجململ ُب االستدراك على اٞنصّنف إيراده : الثامن اٞنبحث
 .الكتاب والسّنة

ٔٙٚ 

قولو صلى اهلل عليو وسّلم ُب اٜنّج:  هاعتبار االستدراك على اٞنصّنف : التاسع اٞنبحث
من البيان « صّلوا كما رأيتموين أصّلي » وقولو ُب الصالة: «, خذوا عيّن مناسككم»

 .بالفعل

ٔٚٔ 

االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفائو األقوال ُب مسألة إذا ورد بعد : العاشر اٞنبحث
 اجململ قول وفعل كل منها صاحل ألن يكون بيانا.

ٔٚٗ 

 ٛٚٔ االستدراك على اٞنصّنف إيراده فصل )وقت البيان(. :اٜنادي عشر ٞنبحثا
تعبًنه ب:)وقت اٜناجة( ُب مسألة تأخًن االستدراك على اٞنصّنف الثاين عشر:  اٞنبحث

 .البيان
ٔٛٓ 

على  لاالستدراك على اٞنصّنف احتجاجو بقّصة بقرة بين إسرائي: الثالث عشر اٞنبحث
 جواز تأخًن البيان عن وقت اٝنطاب إىل وقت اٜناجة.

ٔٛٙ 

االستدراك على اٞنصّنف التمثيل بالنساء ُب كون اٞنطلوب منهّن : الرابع عشر اٞنبحث
 العمل ّنقتضى اٝنطاب دون علمو وفهمو.

ٜٖٔ 
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 ٜٛٔ الفصل الرابع: االستدراكات األصولية الواردة ُب "باب فعلو عليو الصالة والسالم".
 ٕٓٓ .اٞنبحث األول: االستدراك على اٞنصّنف عدم إيراده مسألة ٓنقيق عصمة الرسل

اٞنبحث الثاين: االستدراك على اٞنصّنف اطالقو القول بأّن حكم داللة فعل النيب صلى اهلل 
 .حكم ذلك اجململعليو وسّلم إذا كان بيانا جململ أنّو 

ٕٓ٘ 

اٞنصّنف عدم استيفائو األقوال ُب داللة فعل النيب صلى اٞنبحث الثالث: االستدراك على 
 .اهلل عليو وسّلم إذا مل يكن بيانا جململ وظهر فيو قصد القربة

ٕٖٔ 

: االستدراك على اٞنصّنف عدم تفصيلو ُب داللة إقرار النيب صلى اهلل عليو اٞنبحث الرابع
 ."وأما إقراره على الفعل فيدّل على جوازه وسّلم , ُب قولو:"

ٕٔٛ 

اٞنبحث اٝنامس: االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفائو األقوال ُب مسألة حكم التأسي 
 .بفعل النيب صلى اهلل عليو وسّلم فيما علمت صفتو من األفعال

ٕٕٖ 

يعرف هبا حكم فعلو عليو  ٖنانية أشياء ذكرهاٞنبحث السادس: االستدراك على اٞنصّنف ُب 
 .الصالة والسالم

ٕٕٚ 

اٞنبحث السابع: االستدراك على اٞنصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر الفعل 
 .نسخ الفعُل القولَ برتاٍخ؛ 

ٕٖٕ 

اٞنبحث الثامن: االستدراك على اٞنصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل وتأخر القول 
 .وكان عاما لو وألمتو؛ نسخ القوُل الفعلَ 

ٕٕٗ 

: االستدراك على اٞنصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم الفعل وتأخر القول اٞنبحث التاسع
 .وكان خاّصا بو أو بأمتو؛ خّصصو من عموم الفعل

ٕٜٗ 

اٞنبحث العاشر: االستدراك على اٞنصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر الفعل 
 .عموم القولمن غًن تراٍخ وكان القول عاّما لو وألمتو؛ خّصصو من 

ٕ٘ٗ 

اٞنبحث اٜنادي عشر: االستدراك على اٞنصّنف إطالقو القول أنّو إذا تقّدم القول وتأخر 
 .الفعل وكان القول خاّصا باألمة ؛ ترجح القول على الفعل

ٕ٘ٙ 

اٞنبحث الثاين عشر: االستدراك على اٞنصّنف اختياره أّن حكم التعارض بٌن قول النيب 
 .وفعلو؛ إذا جهل التاريخ؛ أنّو يرّجح القولصلى اهلل عليو وسّلم 

ٕٜ٘ 

اٞنبحث الثالث عشر: االستدراك على اٞنصّنف تصويره تعارض الفعلٌن بتعارض فعل 
 وتقرير.

ٕٕٙ 

اٞنبحث الرابع عشر: االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفائو األقوال ُب مسألة تعّبد النيب 
 .بّوةصلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو قبل الن

ٕٙٙ 
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االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفائو األقوال ُب مسألة تعّبد النيب اٞنبحث اٝنامس عشر: 
 .صلى اهلل عليو وسّلم بشرع من قبلو بعد النبّوة

ٕٚٔ 

 ٕٙٚ األصولية الواردة ُب "باب النسخ". ستدراكات ال: اٝنامسالفصل ا
 ٜٕٚ تعريف الناسخ وليس النسخ.االستدراك على اٞنصّنف اختياره  األول:  اٞنبحث
 ) مع تراخيو عنو ( ُب تعريفالثاين: االستدراك على اٞنصّنف ُب ذكره عبارة  اٞنبحث
 .النسخ

ٕٛٙ 

 ٜٕٛ .نسخ القرآن بالقرآناالستدراك على اٞنصّنف إيراده اٝنالف ُب مسألة  الثالث: اٞنبحث
التمثيل بـ )نسخ اٝنمسٌن صالة  على وُب جواباالستدراك على اٞنصّنف : الرابع اٞنبحث

 .على نسخ الفعل قبل وقوعو ليلة اإلسراء ِنمس صلوات(
ٕٜٛ 

 ٖٚٓ االستدراك على اٞنصّنف اختياره جواز النسخ ال إىل بدل. :اٝنامس اٞنبحث
 ٻ ٻ ٻ } :على االستدالل بآية وجواباالستدراك على اٞنصّنف ُب : السادس اٞنبحث

 .على النسخ إىل بدل [ٙٓٔ:البقرة سورة] { ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ٖٖٔ 

)كان رضي اهلل عنها: – بقول عائشة االستدراك على اٞنصّنف استداللو: السابع اٞنبحث
 معاً. اٜنكمو فيما أنزل اهلل( على نسخ التالوة 

ٖٔٙ 

 ٕٖٓ .نسخ اٝنرب اٞنتضمن ٜنكمُب مسألة  االستدراك على اٞنصّنف: الثامن اٞنبحث
بـ )ٓنويل القبلة عن  لستدالالتاسع: االستدراك على اٞنصّنف ُب جوابو على اال اٞنبحث

 .بيت اٞنقدس إىل الكعبة ( على جواز نسخ الكتاب باآلحاد
ٖٕٚ 

) كل بيان جململ يُعّد مرادا من ذلك  وُب قولاالستدراك على اٞنصّنف : العاشر اٞنبحث
 .اجململ وكائنا فيو(

ٖٖ٘ 

على أن نسخ الكتاب باآلحاد  واستداللاالستدراك على اٞنصّنف : اٜنادي عشر اٞنبحث
 .بأن الكتاب متواتر قطعي فال يرفع باآلحاد اٞنظنونة ؛جائز عقال غًن واقع ٚنعا

ٖٖٛ 

حجة الشافعي ُب منع نسخ  هٓنرير االستدراك على اٞنصّنف عدم  :الثاين عشر اٞنبحث
 .السنة بالكتاب

ٖٕٗ 

على جواز نسخ السنة بالكتاب  واستداللاالستدراك على اٞنصّنف  :الثالث عشر اٞنبحث
 .[ٗٗٔ:البقرة سورة]{ ﮲ ۓ ۓ  } :بآيةبنسخ القبلة 

ٖٜٗ 

 ٹ} :االستدراك على اٞنصّنف ُب جوابو على من استدل بآية :الرابع عشر اٞنبحث

 .نسخ السّنة بالقرآنعلى منع  [ٗٗ :النحل رةسو ]{   ڤ ڤ ڤ ٹ

ٖ٘ٔ 
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 ـــ ٗنعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقراُب
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واز نسخ الكتاب بالسنة جعلى  واستداللاالستدراك على اٞنصّنف  :اٝنامس عشر اٞنبحث
 .«ال وصية لوارث» : صلى اهلل عليو وسّلماٞنتواترة بنسخ الوصية للوارث بقولو 

ٖ٘ٗ 

واز نسخ الكتاب جعلى  واستداللاالستدراك على اٞنصّنف  :السادس عشر اٞنبحث
 .البيوت بالرجمبالسنة اٞنتواترة بنسخ آية اٜنبس ُب 

ٖٙٓ 

على من قال )إن آية اٜنبس ُب  وُب جواباالستدراك على اٞنصّنف  :السابع عشر اٞنبحث
 .البيوت نسخت باٛنلد(

ٖٖٙ 

نسخ مسألة قول الشافعي ُب  هٓنرير االستدراك على اٞنصّنف عدم  :الثامن عشر اٞنبحث
 .الكتاب بالسنة اٞنتواترة

ٖٜٙ 

االستدراك على اٞنصّنف ُب قولو: )واإلٗناع ال ينسخ وال ينسخ  :التاسع عشر اٞنبحث
 بو(.

ٖٖٚ 

صلى اإلٗناع ُب حياتو االستدراك على اٞنصّنف اختياره جواز انعقاد : العشرون اٞنبحث
 .اهلل عليو وسّلم

ٖٚٙ 

نسخ مسألة ُب االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفائو األوجو  :اٜنادي والعشرون اٞنبحث
 واألصل.الفحوى 

ٖٛٓ 

االستدراك على اٞنصّنف حكاية االتفاق ُب جواز النسخ  :الثاين والعشرون اٞنبحث
 بالفحوى.

ٖٛٗ 

نسخ االستدراك على اٞنصّنف عدم استيفاء األقوال ُب مسألة  :الثالث والعشرون اٞنبحث
 .العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسح

ٖٛٙ 

 ٜٖٛ .اٝنإنة
 ٜٖٛ نتائج البحث أىم

 ٜٖٓ توصيات البحث
 ٜٖٔ العلمية الفهارس

 ٕٜٖ فهرس اآليات القرآنية.
 ٜٜٖ .النبوية األحاديثفهرس 

 ٓٓٗ .واأللفاظ الغريبة فهرس اٞنصطلحات العلمية
 ٕٓٗ اٞنرتجم ٟنم. فهرس األعالم

 ٙٓٗ .اٞنصادر واٞنراجع قائمة
 ٕٙٗ فهرس اٞنوضوعات.



 ـــ ٗنعاً ودراسًة ـــ  (هٗٛٙت ) االستدراكات األصولية على "تنقيح الفصول وشرحو" للقراُب

ٖٕٗ 

 

 

الذي تفضل علي وأعانين على إٕنام ىذا البحث, وصلى اهلل وسلم على  وأ٘ند اهلل تعاىل
 نبيِّنا ١نمد, وعلى آلو وصحبو وسلم.
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