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  ملخص البحث

مسألة القول باملوجب عىن ا البيانيون واألصوليون واجلدليون على حد سواء ، فهو نوع مـن                
مث أخذها عنهم األصـوليون واجلـدليون       أنواع البديع عند البيانيني ، وضرب من ضروب البالغة ،           

 يف باب األسئلة والقـوادح مـن        -وجعلوها سالحاً ماضياً من األسلحة اليت يأيت ا املناظر واادل           
  . إلحقاق احلق ، وإفحام اخلصوم وزادت شرفاً وقوة الستعمال القرآن هلا يف جمادلة اخلصوم-القياس 

لبيانيني واألصوليني واجلدليني يف املـسألة ، مبينـاً         ويف هذا البحث مجعت ما تيسر من أقوال ا        
موضع النـزاع ، موضحاً وجه الشبه بينها وبني بقية القوادح ، جامعاً لآلثار الفقهية املترتبـة هلـذا                  

  :القادح ، وقد جعلت البحث من مقدمة وستة مباحث هي 

  . تعريف املسألة عند أهل البيان ، وصلتها بفن البديع- ١
٢ -املسألة عند أهل األصول واجلدل ، وصلتها بالعلمني حد .  
  . أقسام القول باملوجب ، وأوجه الشبه بينها وبني بقية القوادح- ٣
  . أقسام املسألة ، ورتبتها بني القوادح- ٤
   حترير مذهب احلنفية يف املسألة ، وهل يلزم من القول ا االنقطاع ؟- ٥
  .ى القول باملوجب اآلثار الفقهية املترتبة عل- ٦
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  ةـــاملقدم

احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، والصالة والسالم األمتان األكمالن على أشـرف               
  .األنبياء وسيد املرسلني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :أما بعد 

 استقاها عنهم األصوليون    فهذه مسألة بيانية أصولية جدلية، نبتة نبتت يف أرض البيان، مث          
واجلدليون، فأقاموا ساقها، وهذَّبوا فروعها، حىت جاءت كأحسن ما تكـون مـن القـوادح               
واألسئلة، فإن القول باملوجب من أقوى ما يأيت به املناظر واادل، ومن أجنح السبل إلفحـام                

يفة ادلة اخلصوم   اخلصوم، وازدادت شرفاً وقوة الستعمال القرآن هلا، فهي طريقة قرآنية شر          
  .كما ستقف عليه يف موضعه

ويف هذا البحث الذي أقدمه بني يديك مجعت أقوال البيانيني واألصوليني واجلـدليني يف              
األسلوب احلكيم، إذْ   : املسألة، مبيناً موضع النـزاع، موضحاً الفرق بني هذه املسألة ومسألة           

  .هي تسوية ال تصحأن طائفة من العلماء سووا بني املسألتني، و

              ،ا قد انتزعت شبهاً من بقية القوادح، وقد أوضحت يف مبحثوامتازت هذه املسألة بأ
  .أوجه الشبه بينهم، ورتبتها بني القوادح، إذْ وقع نزاع وإشكال يف هذه الرتبة

ومل يقع نزاع بني األصوليني يف أثر هذا القادح، إال ما ذهب إليه احلنفية مـن ختـصيص                  
 باملوجب بالعلل الطردية دون غريها، وهو ختصيص عجيب ليس له سـند وال دليـل،                القول

عارضه املتأخرون من احلنفية وقد بينت يف ذلك املبحث زيف هذا التخـصيص وأن القـول                
  .باملوجب نافع يف كل قياس ويف كل دليل

ثار الفقهيـة هلـذا     وعلى كثرة حتقيقات العلماء للقول باملوجب إال أم مل يعنوا بذكر اآل           
االعتراض، فقمت يف املبحث األخري جبمع ما تيسر من كتب الفروع لآلثار الفقهية املترتبة هلذا               

  .القادح، وعلى لسان كبار األئمة واحملققني
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هذا واهللا تعاىل أسال أن ينفعين مبا كتبت، وأن ينفع من يقرأها، إنه نعـم املـوىل ونعـم                   

  .على النيب األمني وعلى آله وصحبه أمجعنيالنصري، وصلى اهللا وسلم وبارك 

  املبحث األول

  تعريف املسألة عند أهل البيان، وصلتها بفن البديع

ــضل     ــاع الف ــاب إرج ــن ب ــسألة م ــانيني للم ــف البي ــدأت بتعري ــا ب   وإمن
  .ألهله، فالقول باملوجب يف األصل صناعة بيانية بالغية، مث استقاها عنهم األصوليون واجلدليون

إن (( : )١( ذلك، فإن الفقه يف حاجة لألدب، يقول ابن الـسيد النحـوي            وال عجب يف  
الطريقة الفقهية مفتقرة إىل علم األدب، مؤسسة على أصول كالم العرب، وإنَّ مثلها ومثلـه               

  : )٢(قول أيب األسود

  )٤ ()))٣(لباافإنْ ال يكنها أو تكُنه فإنه       أخوها غذَّته أمه بِ                    

ورمبا وجدت يف نفسك شيئاً من هذه الشهادة لكوا جاءت من أديب لغوي وقلـت يف                
لكن هذا الذي قاله ابن السيد قد شهد بـه أيـضاً الفقهـاء         ! شهد شاهد من أهلها     : نفسك  

 يف  والفقيه وإن برز على األقران    ((: الفقيه األصويل    )٥(واألصوليون، وامسع إىل شهادة البابريت    
الفتاوى واألحكام، واملتكلم وإن ند أهل الدنيا يف صنعة الكالم، وحافظ القصص وإن كان من               

أوعظ، والنحوي وإن كان أحنى      )٧(أحفظ، والواعظ وإن كان من حسن البصري       )٦(ابن القرية 
 واللغوي وإن علَك اللّغات بقوة حلييه، ال يتصدى أحد منـهم لـسلوك تلـك              ،)٨(من سيبويه 
، وال يغوص على شيء من تلك احلقائق، إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بـالقرآن                 الطرائق

  .)٩())ومها املعاين والبيان

األسلوب احلكيم، نوع من أنواع البديع، وضرب من        : والقول باملوجب ويسمى كذلك     
ن، تصنيف أفرده يف بدائع القرآ     )١٠(ضروب البالغة، وطريقة قرآنية شريفة، والبن أيب األصبع       
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رد كالم اخلصم مـن فحـوى       ((: القول باملوجب، وعرفه مثّة     : أورد فيه حنو مئة نوع، منها       
  .)١١())لفظه

وهذا التعريف هو أحد أنواع القول باملوجب، والصحيح الذي عليه أكثر أهل البيان أنه              
  :ضربان 

ت يف كالمـك    أن تقع صفة من كالم الغري كناية عن شيء، أَثبت له حكم، فَتثبِ            : األول  
: م وانتفائه كقوله تعاىل     ـوت ذلك احلك  ــتلك الصفة لغري ذلك الشيء، من غري تعرض لثب        

، فإن املنـافقني    ]٨: املنافقون  [﴿ يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ﴾            
 املؤمنني من   كنوا باألعز عن فريقهم، وباألذل عن فريق املؤمنني وأثبتوا كذلك لفريقهم إخراج           

املدينة، وحني رد عليهم القرآن الكرمي هذه الدعوى، اكتفى بإثبات صفة العزة هللا ولرسـوله               
وللمؤمنني، لكنه مل يتعرض البتة لثبوت حكم اإلخراج للموصوفني بصفة اإلميـان، وال نفـاه               

  . العزة هلمعنهم، لكنا عرفنا بطريق املوجب أن اإلخراج سيكون هللا ولرسوله وللمؤمنني، ألن

واجلـدليون  وهذا الضرب من ضروب القول باملوجب هو الذي اسـتعاره األصـوليون     
  .للداللة على مسألتهم كما سيأيت تفصيله يف املبحث التايل إن شاء اهللا

محل لفظ الغري على خالف مراده، مما حيتمله، بذكر متعلقه وهذا القسم يسمى يف              : الثاين  
ـ   عند املعانيني وهو أكثر تداوالً بينهم من القسم األول ويطلـق            )ماألسلوب احلكي (األغلب ب

  .عليه القول باملوجب باعتبار اندراجه حتته، وملا فيه من القول باملوجب

ــه  ــرى : مثال ــول القَبعثَ ــاج )١٢(ق ــداً    )١٣(للحج ــه متوع ــال ل ــني ق   : ح
مثـل  ((:  فقـال    ،والفرس فرأى القَبعثَرى أن األدهم يصلح للقيد        ،))ألمحلنك على األدهم  ((

 فصرف بذكاءه وحسن تصرفه الوعيـد بـاهلوان إىل الوعيـد            ،))األمري حيمل على األشهب   
  .باإلحسان

ــه احلجــاج  ــال ل ــد((: وكــذلك حــني ق ــه احلدي ــرى  ))إن ــه القَبعثَ   :فأجاب

  .))ألن يكون حديداً خري من أن يكون بليداً(( 
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فصرفه القَبعثَـرى إىل الفـرس القـوي        واحلجاج قصد به املعدن الذي يصنع به القيد،         

  .النشيط فهو أحب إليه من أن يكون بليداً

  : )١٤(وهذا النوع مما كَثُر فيه نظم أصحاب البديعيات، منه قول ابن احلجاج

 قُلْت :م تإذْ أتي كاهلي باأليادي: قال     راراًــثقَّلْت ثقَّلْت  

 قال : قُلْت ،لْتطو :طَوقال     لْتال، بل ت ،تمري: وأبلَ وِدادب١٥(ح(   

فانظر كيف استطاع، حبسن تلطفه، وسرعة بديهته أن حيمل كالم صاحبه على عكـس              
مراده، نقلب التثقيل والتعب والضجر الذي شعر به صاحبه من كثرة تردده عليه، إىل التثقيل               

  .احملمود، وهو تثقيل كاهله بالنعم واألفضال

  . من اإلحراج يف تطويله الزيارة إىل تطول وتطاول باألفضال عليهمث حول ما شعر به

وأبرمـت،  : وألطف هذه احليل، حني اشتكى من الضجر الذي قد يلحقه بصاحبه فقال             
: فسرعان ما جعل الربم مبعىن الفتل، وأنه بصنيعه هذا كمن يفتل ويقوى حبل الوداد، فقـال                 

  .حبل ودادي

النوع من املوجب، فقال بعض العلماء خياطب رجـالً أودع          وللفقهاء مشاركات يف هذا     
  :ضياعه  بعض القضاة ماالً، فادعى القاضي

  ضاعت، ولكن منك تعنِي لوتعي    إن قال قد ضاعت فيصدق أا

صفي توقَع هاــأو قالَ قدأن قع    دقوم ه أحسننولكن م ،ت١٦(وقَع(   

ن جيدوا مثاالً على هذا النوع من القـرآن، حـىت وجـده العالّمـة               وقد أعيا البيانيني أ   

  ومل أر مــــن أورد مثــــاالً مــــن   ((:  فقــــال ،)١٧(الــــسيوطي
ــاىل        ــه تع ــي قول ــه، وه ــة من ــرت بآي ــد ظف ــرآن، وق ــهم : الق   ﴿ ومن

  الــذين يــؤذون الــنيب، ويقولــون هــو أذن، قــل أذن خــري لكــم ﴾        
  .)١٨())]٦١: التوبة [
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 وبين اهللا تعاىل أم كانوا يبسطون ألسنتهم بالوقيعة يف رسـول            واآلية نزلت يف املنافقني،   
يستمع ويقبل كل ما قيل له، فرد اهللا تعاىل عليهم ومحل كالمهم            : هو أُذُن أي    :  فقالوا   اهللا  

يسمع اخلري وال يسمع الشر، ويعـرف       : أي   ))هو أذن خري لكم   ((: على غري ما أرادوا فقال      
  .)١٩(الصادق من الكاذب

ا النوع، وإن كان يندرج حتت القول باملوجب، إذْ فيه أخذٌ مبوجب الكالم، لكنه ال               وهذ
 )٢٠(يتصل بسبب صريح إىل مسألة البحث، لذا غلط طائفة من األصوليني كالتـاج الـسبكي              

وأتباعه، حني استشهدوا على املسألة مبا نظم شعراً على هذا النوع، ومنها أبيات              )٢١(واملرداوي
 وتبين لك أن التسمية الغالبة على       ،)٢٢(ج املار ذكرها قبل قليل، فخلطوا بني القسمني       ابن احلجا 

  . متييزاً له عن مطلق القول باملوجب ،))األسلوب احلكيم((: هذا النوع هو مسمى 

:  ومجاعـة اختيـاراً ملعـىن      )٢٣(مث يبقى تنبيه أخري يتعلق ذا املبحث، وهو أن للسكاكي         
تنـزيل سؤال السائل منــزلة  : ليس من القول باملوجب يف شيء وهو        ))األسلوب احلكيم ((

  .غريه تنبيهاً للسائل وتعريفاً له، أنه األوىل حباله أو املهم له

ما بال اهلالل يبدو دقيقاً، مث يزيد        : ما ورد عن بعض الصحابة أم سألوا النيب         : مثاله  
  حىت يستوي ويستدير، مث ينقص حىت يعود كما كان ؟

: البقـرة [﴿ يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلـج ﴾            : فأنزل اهللا تعاىل    
، فأجام ببيان احلكمة من اهلالل، تنبيهاً على أن األهم هو السؤال عن ذلـك، ال مـا      ]١٨٩

  .)٢٤(سألوا عنه

وهلذا مل يلحق جالل الدين السيوطي هذا النوع بالقول باملوجب، بل ذكره يف موضـع               

قاعدة يف الـسؤال  ((: ، حني تكلم عن قاعدة السؤال واجلواب، فقال   )اإلتقان(تابه  آخر من ك  
األصل يف اجلواب أن يكون مطابقاً للسؤال، إذا كان السؤال متوجهاً، وقد يعـدل              : واجلواب  

يف اجلواب عما يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، ويسميه                
  .واهللا تعاىل أعلم )٢٥())ب احلكيماألسلو: السكاكي 
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  املبحث الثاني

حد املسألة عند أهل األصول واجلدل وصلتها بالعلمني
ُّ

  

 بكـسر   -ما أوجبه الدليل واقتضاه أما املوجِب       : القول باملوجب، هو بفتح اجليم، يعين       
  . فهو الدليل-اجليم 

تسليم الدليل  ((وا يف حده    مل خيتلف األصوليون واجلدليون يف حقيقة القول باملوجب، فقال        
  .))مع بقاء النـزاع

  .)٢٧(وتبعه تاج الدين السبكي )٢٦(وهذا تعريف ابن احلاجب

تـسليم مقتـضى الـدليل مـع بقـاء          ((: وارتأى طائفة من األصوليني أن تحد بقولنا        
 وذلك ألن الدليل ليس مبقـصود يف        )املدلول( أو   )املقتضى(: بزيادة قيد وهو     )٢٨())النـزاع

  .ته، بل املقصود هو املدلول أو املقتضىذا

وهذا القيد حسن إذا ورد على التعريف مورد البيان والتفـصيل، لكـن هنـاك مـن                 
 يف حاشيته علـى     )٢٩(األصوليني من أورد هذا القيد مورد االعتراض كما فعل الشيخ الشربيين          

  .)٣٠ ()شرح مجع اجلوامع(

ليل يعرف بداهة وضرورةً أن املقصود      ولست أرى يف هذا االعتراض كبري معىن، فإن الد        
منه هو املدلول واملقتضى، فمن ترك هذا القيد فألجل هذا االعتبار، وأمثال هذا موجود بكثرة               

﴿ :  وقولـه    ]٢٣: النـساء   [﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾      : يف ألفاظ الشارع، كقوله تعاىل      
ة أن التحرمي ال يتعلق بالذوات،       فإنه يعرف بداهة وضرور    ]٣: املائدة  [حرمت عليكم امليتة ﴾     

بل يتعلق بالفعل وهو النكاح واألكل، وإال لو كان مثّة لَبس ألضاف الشارع التحرمي إىل الفعل                
  .حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وحرم عليكم أكل امليتة: فقال 

 ﴾  ﴿ وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني    : تشهد األصوليون على املسألة بقوله تعاىل       ــواس
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: املنـافقون   [﴿ لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ﴾           : جواباً عن قول املنافقني     
  . اليت سبق تقريرها عن أهل البيان يف املبحث األول]٨

وهذه اآلية هي أوقع مثال على مسألة البحث، فإن اهللا أقر ما استدلوا عليه من أن األعز                 
 وهذا .إن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني، فاهللا ورسوله خيرجانكم     خيرج األذل، لكن الرتاع باق، ف     

ما محلين على تضعيف ما استشهد به بعض األصوليني من نظْمٍ وشعرٍ على ما يسمى باألسلوب                
احلكيم اليت سبق ذكرها يف املبحث السابق، فإن جمرد محل لفظ الغري على خالف مـراده ممـا                  

 إذْ البد أن يكون مثّة موضع نزاعٍ، اخلالف باقٍ فيه، دليل لذلك             حيتمله املعىن، ال يفي بالغرض،    

هـو  ((: بالتقييد حني عرف القول باملوجب بأنه        )٣٢()املنار(تعريف صاحب    )٣١(تتبع ابن ملك  

مع بقاء اخلالف يف احلكم املتنـازع فيـه،         ((:  فقال ابن ملك     ،))إلتزام ما يلزمه املعلّل بتعليله    
  .)٣٣())ملصنف وهو حمتاج إليهوهذا القيد أمهله ا

: حني محل اليد يف قول اهللا تعاىل         )٣٥(ريــعلى الزخمش  )٣٤(يــوكذلك أنكر اآللوس  
﴿ فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك                

تأكيد  على ال  ]٧٥ - ٧٣: ص  [أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنت من العالني ﴾            
رأيته بعيين، وأخرج الكالم خمرج القول باملوجب، ألن إبليس         : أنه خملوق الشك فيه، من باب       

ما منعك من السجود    : تعلّل بأن آدم خملوق من طني وأنه خملوق من نار، فصار سياق الكالم              
 لشيء هو كما تقول خملوق خلقته بيدي، الشك يف كونه خملوقاً، امتثاالً ألمـري، وإعظامـاً               

  خلطايب كما فعلت املالئكة ؟ 

إخراج الكالم خمرج القول باملوجب مما ال يكاد        ((: ورد اآللوسي على هذا التوجيه بقوله       
يقبل، فإن سياق القول باملوجب أن يسلّم له، مث ينكر عليه، ال أن يقدم اإلنكار أصالً، ويـؤتى                  

  .)٣٦())به كالرمز، بل كاأللغاز

  موضع النـزاع كما ال خيفى عيك: مث ينكر عليه، أي : وقوله 

  .وليس يف األسلوب احلكيم هذه الضوابط والقيود
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هذا شخص صدر منه    : من قَتلَ مث جلأ إىل احلرم، فيقول املستدل         : ومثال القول باملوجب    

  .القتل فوجب عليه القصاص، قياساً على احللِّ

ن االقتصاص يكـون يف     سلمنا وجوب القصاص عليه، لكن ال نسلِّم أ       : فيقول املعترض   
هـل  :  فاحلكم وهو الوجوب مسلَّم لكن موضع النـزاع وهو          ،)٣٧(احلرم حىت خيرج إىل احللّ    

  .يكون يف احلرم ؟ باق على ما هو عليه

والتعريف السابق للقول باملوجب مل يسلم من اعتراض ونقد كحال غريه من احلـدود،              
اقتناص االعتراضات حيملهم شططاً، من ذلك      فإن ولَع بعض األصوليني حبد احلدود، وشغفهم ب       

حدوه بتسليم مقتضى الدليل مع     ((: على احلد املذكور سابقاً فقال       )٣٨(ما اعترض به ابن املنري    
بقاء النـزاع، وهو غري مستقيم، ألنه يدخل فيه ما ليس منه، وهو بيان غلط املـستدل علـى                  

 فقال املعترض مبوجب هذا الـدليل       ،)٣٩())اةيف أربعني شاة ش   ((: إجياب النية يف الوضوء بقوله      
لكنه ال يتناول حمل النـزاع، فهذا ينطبق عليه احلد، وليس قوالً باملوجب ألنه شرطه أن يظهر                

 ))هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء النـزاع      ((: عذر للمستدل يف الغلط، فتمام احلد أن يقال         
  .)٤٠())حيث يكون للمستدل عذر معترب

  !؟إال هاذ ))يف أربعني شاة شاةٌ((على إجياب النية يف الوضوء حبديث وهل يستدل 

الدليل الصحيح، الذي حـاد     : ، أي   ...واألصوليون حني حدوه بتسليم مقتضى الدليل     
عن موضعه، وأخطأ هدفه، وال يعنون به االستدالل البعيد والغريب، فـضالً عـن اسـتدالل                

  .اهلُذْيان

 من قواعد أصول الفقه يف شيء، وال يبىن عليها شيء من            ومسألة القول باملوجب ليست   
الفقه، بل هي سالح ماضٍ من األسلحة اليت يستعني ـا املعتـرض يف مناظراتـه وجدالـه،                  
واألصوليون يذكروا يف باب القوادح من كتاب القياس، ويعدوا من مكمـالت القيـاس،              

  .الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء
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على اإلعراض عن ذكرها وذكر بقية أخواا        )٤١(وهذا ما محل بعض األصوليني كالغزايل     

وما مل يندرج حتت ما ذكرناه فهو نظر جديل يتبع شريعة اجلدل            ((: من القوادح، يقول الغزايل     
اليت وضعها اجلدليون باصطالحهم فإن مل يتعلق ا فائدة دينية فينبغي أن تشح على األوقات أن                

ها ا وتفصيلها، وإن تعلق ا فائدة من ضم نشر الكالم، ورد كالم املناظرين إىل جمـرى                 نضيع
اخلصام كيال يذهب كل واحد عرضاً وطوالً يف كالمه، منحرفاً عن مقصد نظره، فهي ليـست            
فائدة من جنس أصول الفقه، بل هي من علم اجلدل، فينبغي أن تفرد بالنظر وال متزج باألصول                 

  .)٤٢())قصد ا تذليل طرق االجتهاد للمجتهديناليت ي

 - بغثه ومسينه    -وهذا التعليل من الشيخ أيب حامد غريب، فإنه أول من مزج علم املنطق              
، وليست هـذه    )املستصفى(بأصول الفقه، ناهيك عن مسائل علم الكالم اليت طفح ا كتابه            

  .بأوىل من علم املناظرة واجلدل

حق، وخري سبيل لتذليل     ))ا تذليل طرق االجتهاد للمجتهدين    األصول يقصد   ((: وقوله  
هذا الطريق، هو مبعرفة صحة الـدليل وصـواب االسـتدالل، وهـذه وظيفـة القـوادح                 
واالعتراضات، والقول باملوجب خري هذه الطرق، ومن أحسن ما يأيت به املناظر كما سـيتبين               

  .لك من خالل املباحث التالية إن شاء اهللا

ــبين ــسن    وأعج ــوادح، فأح ــذه الق ــن ه ــسبكي ع ــاج ال ــه الت ــا قال    م

 واستكثروا منها لينتحل الصحيح من الفاسـد،        - أي االعتراضات    -إمنا وضعوها   ((: البيان  
فيلوح لراكب حبار النظر جتنبها، وتنفتح األبواب لذي الفطنة فيسلخها، ويظهر مـن حقـائق               

  .)٤٣()) الطرق حججهااألمور أبلجها، وينهض يف جحافل األقيسة على أحسن

مث وإن كان القول باملوجب وبقية القوادح صناعة جدلية، لكنها ليست خالصة، بل هي              
نبتة نبتت يف باب العلل من كتاب القياس حيث احتاج األصـوليون إىل تـصحيح العلـل أو                  

وا فيه  نقضها، مث اُقْتبس من هذا البحث لألصول، علْم املناظرة واجلدل يف علم مستقل، وتصرف             
  .بعد ذلك بتغيري بعض القواعد وازديادها
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 هم كبار أئمة األصول،     - أي علم اجلدل     -وحسبك أن كثرياً من املصنفني يف هذا الفن         

، وأيب إسـحاق    )الكافيـة يف اجلـدل    (يف كتابـه     )٤٥( وإمام احلـرمني   ،)٤٤(كالقفال الشاشي 
  .)املعونة يف اجلدل(يف كتابه  )٤٦(الشريازي

 ال تغتر من جعلِ بعض األصوليني لكل خالف ينـشأ بينـهم وبـني             أسوق ما تقدم حىت   
 فإن األصوليني واجلدليني يف هذا املضمار كفرسـي رهـان،           ،)٤٧(اجلدليني املرجع لقول هؤالء   

  .والسبق ألقواهم حجة، وأسلمهم دليالً

 من  وعلى حفاوة األصوليني واجلدليني ذه املسألة وبقية القوادح، إال أم حذَّروا كذلك           
االعتماد عليها، واالستكثار منها، خشية تضييع األوقات فيما ال طائل منه، وال منفعة فيه، وقد               

وقد استكثر األصحاب يف ذكر األمثلـة هلـذه         ((: الم ابن السمعاين أصحابه على ذلك فقال        
 واعلم أنه ال جيوز للفقيـه    .األسئلة، وذكروا عنها أجوبة جدلية، وكتب اجلدل مشحونة بذلك        

أن يعتمد على مجيع هذه األسئلة وال يعتقد صحة هذه االعتراضات، فإن هـذه اعتراضـات                
أرباب الظاهر، اقتنع ا من يقتنع بظاهر من الكالم، وقلّ وقوفـه علـى حقـائق املعـاين يف                   

  .)٤٨())املسائل

  :وهذا كالم نفيس، ونصيحة بليغة، ولو متثَّلت نظْماً لقالت 

          اًأرى فُقهاء العرِ طُر٤٩(ص(    لَم مواشتغلوا بِل لْمأضاعوا الع   

  )٥١( ال نسلِّم)٥٠(سوى حرفني لم لَم   مــإذا ناظرتهم مل تلْق منه            

األذهان، وإظهار الـصواب،    فالتوسط هو خري األمور، وإال فهذه األسئلة نافعة يف تشحيذ           
أن يقول املستدل على وجوب العمرة      : القياس إىل كل دليل، مثاله      ونفع هذه املسألة ختطى باب العلل و      

  .، واألمر للوجوب]١٩٦: البقرة [﴿ وأمتوا احلج والعمرة هللا ﴾ : بقوله تعاىل 

أسلم أا واجبة وأنا أقول مبوجب هذه اآلية وهو وجوب إمتـام احلـج              : فريد املعترض   
  .)٥٢(ى الوجوبوالعمرة، وإمنا النـزاع يف إنشائها وال دليل عل
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ــرازي  ــف ال ــى تعري ــوليون عل ــرض األص ــذلك اعت ــه  )٥٣(ل ــسألة بقول   : للم

 لكونـه خـص املوجـب       ،)٥٤ ())تسليم ما جعله املستدل موجب العلة مع استيفاء اخلالف        ((
  .)٥٥(بالقياس دون غريه

من احتمال أن يكون اإلمام الرازي قد وافق بعض احلنفيـة            )٥٦(وما ذكره الشيخ املطيعي   
 جداً       الذين خص ه بالعلة نظراً العتبار       .)٥٧(وا هذه املسألة بالقياس دون غريه بعيددفإن الرازي قي 

أن األغلب يف االعتراضات ما يأيت على العلّة، مث إن التعريف ورد على ما يقـع يف القيـاس                   
قد ذكر   )٥٨(خاصة فناسب هذا التقييد، والدليل على ذلك أن طائفة من األصوليني كابن عقيل            

يف االعتراضات على األدلة عموماً، مث أعاد ذكرها يف بـاب           :  املسألة يف موضعني، األول      هذه
  .)٥٩(القياس

  املبحث الثالث

  أقسام القول باملوجب، وأوجه الشبه بينها وبني بقية القوادح

سبقت اإلشارة إىل أن القول باملوجب ليس من مسائل أصول الفقه، بل هو قاعدة جدلية               
ا إفحام اخلصم، وذيب اخلواطر، ومل أبالغ حني وصفتها بأا سالح ماض            اصطالحية، يقصد   

من أسلحة املعترض، فإن لألصوليني وثَبات من اخليال يف وصف حال املتناظرين، واسـتمع إىل               

املعترض مع املستدل كـسلطان يف بـالده وقالعـه          ((: حلاهلما   )٦٠(املثل الذي ضربه الطويف   
آخر يريد أخذ بالده منه، فامللك الذي هو صاحب تلك البالد يتوصل            وحصونه، دمهه سلطان    

إىل االعتصام من امللك الوارد عليه، إما بأن مينعه من دخول أرضه مبانع جيعله بني يديـه مـن                   
إرسال ماٍء، أو نارٍ، أو خندقٍ، أو غري ذلك أو بأن يعارض جيشه جبيش مثله، أو أقوى منـه،                   

  .)٦١())ليمنع استيالءه أو يطرده

وللمستدل واملعترض من احملسوس مثال آخر، ومها املتـضاربان بالـسيف أو            ((: وقال  
                  غريه، فإن كل واحد منهما إذا ضرب، فإما أن مينع تأثري ضرب صاحبه فيه، بأن يلقاها يف جمن



 ٢٣         الد بن حممد العروسي       خ. د/ مسألة القول باملوجب                         

 
  . )٦٢())أو غريه أو يقابل صاحبه على ضربته، بضربة مثلها مانعة أو مقتضية

يف التمثيل، فشبه القائس بالشاهد الذي غرضه إثبات صـحة           )٦٣(جوتلطّف ابن أمري احلا   
  .شهادته بصحة مقدماته، وسالمتها عن املعارض، لتنفذ شهادته فيترتب عليه احلكم

وشبه املعترض باملنكر، غرضه عدم إثبات هذه الشهادة، بالقدح يف صحة الـدليل مبنـع        
  .)٦٤(مقدمة من مقدماته، أو مبعارضته مبا يقاومها

حال املتناظرين، أو الناظر مع نفسه يف طلب وجـه احلكـم            ((: لطفها ما قاله بعضهم     وأ
الشرعي كحال اخلصمني بني يدي احلاكم، فاملستدل كاملدعي، والسائل كاملدعي عليه، واحلكم            
املطلوب كاحلق املدعى به، وأصل القياس كالشاهد، وعلة األصل كنطق الشاهد بأداء شهادته،             

و الكتاب والسنة احلاكم الذي ينفذ احلكم أو يرد بالتصديق أو بالتكـذيب،             والشرع الذي ه  
  .)٦٥())ورد السائل القياس لوجود النظر كتزييف الشهود، وردهم بأمر الزم ال خالف فيه

  .واختلفت ترمجة األصوليني ألصل الباب الذي ترد فيه هذه املسألة وبقية أخواا

ــة ـ   فطائف ــ ـا ب ــوا هلـ ــوليني ترمج ــن األص ــة ( م ــوادح العل ــاملرداوي )ق    ك
 وراعى هؤالء أن أغلب هذه األسئلة موجه إىل العلة خـصوصاً،            ،)٦٦( وابن النجار  - وعزاه جلماعة    -

  .فيقدح ويبطل ما يظن أنه علية احلكم

ـ     ،)٦٨(وابن احلاجب وابـن مفلـح      )٦٧(، كاآلمدي )االعتراضات(وترجم هلا األكثرون ب
هـدم قاعـدة    : اض يعود أيضاً إىل معىن الزمه وهـو          وغريهم، واالعتر  ،)٦٩(والتاج السبكي 

املستدل، لكن هؤالء راعوا معىن آخر يف هذه العبارة، وهو أن من هذه األسئلة ما ال يقدح يف                  
ـ                بـاب  (خصوص العلة، بل يتعداه إىل عموم األدلة كمسألة هذا البحث، فعبـروا عنـها بـ

  .)االعتراضات

 مسائلها بعضها عن بعض حىت أاها بعضهم إىل         وأطنب اجلدليون واألصوليون يف توليد    
  .)٧٠(الثالثني
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  .)٧١(وعدا عند اآلمدي وابن احلاجب وابن مفلح وغريهم مخسة وعشرون

 يف  )املختـصر ( وتبعه فيه الطويف يف      - وعزاه لبعض أهل العلم      - )٧٢(وجعلها ابن قدامة  
  .)٧٣(اثين عشر سؤاالً

  .)٧٤(مخسة منهاوأتباعه بإيراد  )احملصول(واكتفى صاحب 

مث ساق  ... .منها:  ذكر بعضاً منها، وباإلشارة إىل أا كثرية قال          )مجع اجلوامع (وصاحب  
  .)٧٥(ثالث عشرة سؤاالً

وهذا االختالف ليس من قبيل اختالف التضاد، بل هو اختالف تنوع، فإن أهل األصول              
أن أغلبـها   : عتبارٍ وهـو    واجلدل مل خيتلفوا يف جممل هذه القوادح، لكن من اختصر عدا فال           

  .يتداخل، ويرجع بعضها إىل بعض

ومن استصحب كل هذه األسئلة رأى أن كل ما قدح يف دليل وجب إيراده، كمـا أن                 
كل سالح صلح للتأثري يف العدو ينبغي استصحابه، وكوا متداخلة، ويرجع بعضها لـبعض ال               

  .كثريضر، كما لو رمى املقاتل عدوه بسهمٍ واحد مرتني أو أ

ومل يدع أحد من أهل األصول واجلدل احنصار هذه األسئلة يف هذا العدد، وما ينبغي له،                
 وروم احلصر العقلي يف هذه املواضع مـستحيل، وعلـم           .ألن صناعة اجلدل اصطالحية عقلية    

املناظرة واجلدل علم واسع ال ساحل له، فال يبعد أن ينفتح باب جديد مـن هـذه األسـئلة                   
  .ذى فطنة وذكاء، فيضيف إىل هذا الباب ما غفل عنه األقدمونوالقوادح ل

القول باملوجب ببعض أخواا من القـوادح،    : وملا كان املقام واملقال سيحملين على مقارنة مسألة         
  :إذْ أن القول باملوجب قد انتزع شبهاً من بعض القوادح، فهاك تذكرياً مع التمثيل هلذه األسئلة 

كما لو قـال     ))طلب معىن لفظ املستدل إلمجاله وغرابته     ((: وهو   : االستفسار: األول  
ما مرادك بـاألقراء ؟     :  جممل، فيقول املعترض     )األقراء(املطلقة تعتد باألقراء، فلفظ     : املستدل  

  .)٧٦(احليض أو اإلطهار أجابه املعترض حبسب ذلك من تسليم أو منع: فإذا أجاب فقال 
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  .))خمالفة القياس نصاً أو إمجاعاً((: فساد االعتبار، وهو : الثاين 

يشترط تبييت النية لرمضان ألنه صوم مفروض، فال        : ومثال ما خالف النص، كمن قال       
هذا فاسد االعتبار، ملخالفته نص الكتـاب، وهـو         : يصح تبييته من النهار كالقضاء، فيقال له        

: األحـزاب    [راً عظيمـاً ﴾     أعد اهللا هلم مغفرة وأج    . .﴿ والصائمني والصائمات  : قوله تعاىل   
  . فإنه يدل على أن كل صائم حيصل له أجر عظيم وذلك يستلزم الصحة]٣٥

ال جيوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ألنه         ((: ومثال ما خالف اإلمجاع، قول احلنفي       
حيث هذا فاسد االعتبار، ملخالفة اإلمجاع السكويت،       :  فيقال   ،)٧٧())حيرم النظر إليها كاألجنبية   

  .)٧٩(واشتهر ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة )٧٨(أن علياً غسل فاطمة رضي اهللا عنها

ـ    ))اقتضاء العلة نقيض ما علِّق ا     ((: فساد الوضع وهو    : الثالث   فـساد  ((ومسـى بـ
كان ذلك احمللّ أو تلك اهليئة      ألن وضع الشيء، جعله يف حمله على هيئة أو كيفية، فإذا             ))الوضع

 وتعليل احلكم بعلّة تقتضي نقـيض احلكـم         كان وضعه على خالف احلكمة فاسداً،     ال تناسبه،   
  .املدعى أو خالفه، يعد خمالفاً للحكمة كذلك، إذْ من شأن العلّة أن تناسب معلوهلا، ال أن ختالفه

مـسح، فيـسن فيـه التكـرار، كاملـسح يف           : ومثاله قول الشافعي يف مسح الرأس       
هذا فاسد الوضع، ألن اخلُف يشرع فيه املسح، لكن تكرار          : ترض  ، فيقول املع  )٨٠(االستجمار

  .)٨١(مسحه مكروه

أن مينع املعترض حكم األصل الـذي       :  أي   ،))منع حكم األصل  ((: املنع، وهو   : الرابع  
اخلل مائع ال يرفع احلدث، فـال يزيـل النجاسـة    : قول احلنبلي : استند عليه املستدل، مثاله    

  .)٨٣(ال أسلم حكم األصل هنا، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة: عترض  فيقول امل،)٨٢(كالدهن

احتمال لفظ املستدل ألمرين فأكثر على السواء، أحدها أو         ((: التقسيم، وهو   : اخلامس  
  .))بعضها ممنوع

الصحيح يف احلضر قد وجد السبب بتعـذر        : ومثاله أن يقول املستدل يف مسألة التيمم        
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  .له أن يتيمماملاء عليه، فجاز 

السبب املبيح للتيمم تعذّر املاء مطلقاً، أو يف سفر، أو يف مرض، واألول          : فيقول املعترض   
  .)٨٤(وهو كونه متعذراً مطلقاً ممنوع، واملعترض ههنا منع بعد تقسيم

  .))منع وجود املدعى علّة يف األصل((: السادس 

سبعاً، فال يطهر جلده بـدبغ،      الكلب حيوان يغسل من ولوغه      : قول املستدل   : ومثاله  
  .كجلد اخلنـزير

فيجيبه املعترض مبنع وجود العلّة يف األصل قائالً، ال نسلِّم أن اخلنـزير يغسل من ولوغه               
  .)٨٥(سبعاً

ـ      ،))منع كون الوصف املدعى علّة    ((: السابع   سـؤال  (( ويسميه بعض األصـوليني بـ
 عرف اجلدليني واألصوليني سـوى ذلـك،         وحيث أطلقت املطالبة فال يقصد ا يف       ،))املطالبة

  .املطالبة بكذا: ومىت أريد غريه، ذُكر مقيداً، فيقال 

  .حيرم الربا يف األرز كالبر لعلّة الطُّعم: أن يقول املستدل : ومثاله 

ال أسلم أن العلة هي الطعم، بل هي الكيـل، وال يكتفـي املعتـرض               : فيجيبه املعترض   
  .)٨٦( ذلكبذلك، بل يطالبه بتصحيح

دعوى عـدم    ))دعوى املعترض بأن الوصف ال مناسبة له      ((: عدم التأثري، وهو    : الثامن  
  .التأثري إما أن تكون يف األصل، أو يف الوصف، أو يف احلكم أو يف الفرع

صالة الصبح ال جيوز قصرها، فال يقدم أذاـا         : ومن أمثلة هذا السؤال، قول املستدل       
م القصر هنا بالنسبة لعدم تقدمي األذان وصف طردي ال مناسبة له، إذْ              فعد .على وقتها كاملغرب  

ال يقـدم أذان    : يلزم من هذا القياس املذكور تعليل عدم تقدمي األذان بعدم القصر، فكأنه قال              
 إذ  -الفجر عليها، ألا ال تقْصر، واطّرد ذلك يف املغرب، لكنه مل ينعكس يف بقية الـصلوات                 

 ومقتضى هذا القياس أن كل ما يقْـصر مـن           - يكون مطرداً ومنعكساً     من شرط القياس أن   
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الصلوات جيوز تقدمي أذانه على وقته من حيث انعكاس العلّة، واألمر ليس كذلك فإن بـاقي                 

 باحلكم، ألغى   - وهو املغرب    -الصلوات ال تقْصر، وإذا ظهر عدم اختصاص األصل املذكور          
  .)٨٧(ت ال يقدم أذااال تقْصر، إذْ كل الصلوا: قوله 

  .))القدح يف مناسبة الوصف مبا يلزم فيه من مفسدة راجحة أو مساوية هلا((: التاسع 

  .التخلِّي للعبادة أفضل، ملا فيه من تزكية النفس: قول القائل : مثاله 

إجياد الولد، وكف النظـر، وكـسر       : لكنه يفوت أضعاف تلك املصلحة، منها       : فيقال  
  .)٨٨(هذه أرجح من مصاحل العبادةالشهوة، و

إفضاؤه إىل املصلحة املقـصودة     :  أي   ،))القدح يف إفضاء احلكم إىل املقصود     ((: العاشر  
  .من شرع احلكم

أن يعلّل املستدل حرمة املصاهرة على التأبيد يف حق احملارم، باحلاجـة إىل رفـع               : ومثاله  
تالقي الرجـال والنـساء يفـضي إىل        احلجاب بني الرجال والنساء املؤدي إىل الفجور، ألن         

 ويرتفع ذلك بتحرمي التأبيد، إذْ يرتفع الطمع املفضي إىل مقدمات اهلم والنظر املفضي              .الفجور
  .إىل الفجور

ال يفضي إىل ذلك، بل سد باب النكاح بالتحرمي املؤبد أشد إفضاًء إىل             : وجييب املعترض   
  .الفجور، ألن النفس حريصة على املمنوع

بأن التأبيد مينع عادة ما ذكرناه من مقدمات اهلـم والنظـر،            : جلواب على املعترض    وا
  .)٨٩(وبتمادي األيام وتطاول العهود يصري كاألمر الطبيعي

  .))كون الوصف املعلَّل به خفياً((: احلادي عشر 

  .أن يعلّل املستدل صحة النكاح بالرضى، ووجوب القصاص بالقصد: ومثاله 

إن الرضي والقصد، أمران خفيان، واحلكم الشرعي خفي الفتقاره إىل          : فيجيب املعترض   
  .)٩٠(دليل يظهره، واخلفي ال يعرف اخلفي
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  .أن يكون الوصف مضطرباً:  أي ،))كون الوصف غري منضبط((: الثاين عشر 
العلّـة يف رخـص     : تعليل املستدل للحكم الشرعي باحلكَمِ واملقاصد، فيقول        : ومثاله  

  .ي املشقةالسفر ه
املشقة ختتلف باختالف األشخاص واألزمان واألحوال، فال سـبيل إىل          : فيجيبه املعترض   

  .)٩١(تعيني القدر املقصود منها

النبـاش  : أن يقال   :  ومثاله   ،))إبداء العلّة بدون احلكم   ((: النقض، وهو   : الثالث عشر   
  .احليسرق نصاباً كامالً من حرز مثله، فيجب عليه القطع، كسارق مال 

هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولده، وصاحب الدين        : فيجيب املعترض بالنقض فيقول     
  .)٩٢(يسرق مال مديونه، فإن العلّة موجودة فيهما وال يقطعان

 وهذا بأن تكون    ،))عدم تأثري أحد اجلزئني، ونقض اآلخر     ((: الكسر، وهو   : الرابع عشر   
  .د جزئيها، مث ينقض اجلزء اآلخرالعلّة مركبة فيبني املعترض عدم تأثري أح

صالة اخلوف، صالة جيب    : قول املستدل على وجوب فعل الصالة حالة اخلوف         : ومثاله  
كوا صـالة،   : قضاؤها، فيجب أداؤها قياساً على صالة األمن، فالعلّة هنا مركبة من جزئني             

  .وكوا واجبة القضاء
ن احلج كذلك جيب قضاؤه، فيجـب       كوا صالة ملغى، ال أثر له، أل      : فيجيب املعترض   

  .أداؤه، مع أنه ليس بصالة
أما كوا عبادة جيب قضاؤها فمنقوض بصوم احلائض، فإنه عبادة جيب قضاؤها، مع أنه              

  .)٩٣(ال جيب أداؤها
وهذا القادح حاصله إىل النقض، لذلك اكتفى بعض األصوليني كابن النجار باإلحالة إىل             

  .)٩٤())لنقض والكالم فيه كالنقض، وقد سبقالكسر، وهو كا((: النقض فقال 

وجود احلكم بدون الوصف يف صورة أخرى بعلّة        ((: عدم العكس، وهو    : اخلامس عشر   
  .))أخرى
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  .)٩٥(ومن أمثلته ما سبق ذكره يف القادح الثامن، فراجعه مثّة

إبداء املعترض معىن حيصل به الفـرق بـني األصـل           ((: الفرق، وهو   : السادس عشر   
  .))حىت ال يلحق به يف حكمهوالفرع، 

طهارة عن حدث، فوجب هلا النيةُ،      : قول املستدل يف وجوب النية يف الوضوء        : ومثاله  
  .كالتيمم

 فَذَكَر  .بتراب، ال مطلق الطهارة   العلّة يف األصل كون الطهارة      : فيأيت املعترض بالفرق فيقول   
  .)٩٦(له خصوصية ال تعدوه إىل الفرع

 ،))تعليق نقيض احلكم أو الزمه على العلّة إحلاقاً باألصل        ((: وهو  القلب،  : السابع عشر   
  .وأُخذَ القلب من معناه، إذْ يقلب املعترض دليل املستدل، ويبين أن ما ذكره دليلٌ عليه ال له

ممـسوح،  ((: استدالل اخلنفي على عدم وجوب استيعاب الراس باملسح، بقوله          : ومثاله  
  .))خلففال جيب استيعابه باملسح كا

  .))هذا ينقلب عليك، فهو ممسوح ال يقَدر بالربع كاخلف((: فيجيبه املعترض 

فانظر كيف استطاع املعترض أن جيعل الدليل الذي أورده احلنفي دليالً عليه، ألن مذهب              
  .)٩٨(ال يتقيد بالربع:  فأبطل مذهبه بقوله ،)٩٧(أيب حنيفة يقتصر على مسح ربع الرأس

أن يبدى املعترض معىن آخر يصلح للعليـة        : وهو   ))املعارضة يف األصل  ((: الثامن عشر   
  .غري ما علّل به املستدل

  .بدلت دينها فتقتل كالرجل إذا ارتد: ما لو علّل املستدل قتل املرتدة بقوله : ومثاله 

ال يتعني تبديل الدين مقتضياً للقتل، بل هناك معىن آخـر يف الرجـل              : فيجيبه املعترض   
للعلّية، ال يوجد يف املرأة، وهو جنايته على املسلمني بتنقيص عددهم، وتكثري عـدوهم،              يصلح  

  .)٩٩(وتقويتهم على املسلمني، إذْ هو من أهل احلرب والنكاية
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هذه جممل القوادح اليت يوردها األصوليون، وقد ضربت صفحاً عن ذكر االستطرادات            
هي ليست من غرض البحـث، وإن شـئتها         واالعتراضات اليت يدرجوا حتت هذه األنواع، ف      

أرجوزة لطيفـة يف     )١٠١(نسب إىل الشيخ عمر الفاسي     )١٠٠()أضواء البيان (نظْماً، فإن صاحب    
  :القوادح قال فيها 

 القدح بـالنقْضِ وبالكـسرِ معـاً      
  

 )١٠٢(خنلف العكس وبالقَلْبِ اسـمعا      
  

ــف ويف   ـأثريِ بالوص ــدمِ التـ وع 
  

ــمٍ   ــرعٍ مثَّ حكْ ــلِ وف فــاقْتفيأص  
  

ــسيمِ  ــرقِ وبالتقْ ــعِ والفَ واملن 
  

ــومِ    ــضابِط املعل ــاختالف ال  وب
  

 وفقْــد االنــضباط والظُّهــورِ  
  

ــذكورِ    ــب امل شِ يف تناســد  واخلَ
  

 وكون ذاك احلكْمِ ال يفـضي إىل      
  

 مقْصود ذي الشرعِ العزيزِ فـاقْبال       
  

ـارِ  ــع واالعتبـ شِ يف الوضــد  واخل
  

ــولِ ب   ـار والقَ ــبِ ذو اعتبـ املوج 
  

ــالٍ  ــسارٍ يف إجم ــدأ باستف  واب
  

ــكالِ    ــال إش ــة ب  )١٠٣(أو الغراب
  

:  )١٠٤(والقول باملوجب قد انتزع شبهاً من بعض هذه القوادح، يقول الكمال بن اهلمام            
  .)١٠٥())ويشبه االستفسار يف عمومه، وفساد االعتبار يف عدم القياس القولُ باملوجب((

 بل يتوجه على    شبه االستفسار يف عمومه، مبعىن أنه ال خيتص بالقياس،        إنه ي : وقول الكمال   
سائر األدلة من قياس وغريه، وليس االستفسار وحده الذي يشبه القول باملوجب يف عمومـه،               

: كما يظهر من كالم الشيخ، بل هناك قوادح أخرى شات القول باملوجب يف العموم، وهي                
  .)١٠٦(نعاملعارضة، والقلب، والنقض، وامل

ـ    دعوى نصب الـدليل يف     :  فإن القول باملوجب هو      ،))فساد االعتبار ((أما وجه شبهه ب
غري حمل النـزاع، وكذلك األمر يف فساد االعتبار، إذ هو دعوى نصب الدليل يف غري حمـل                 

  .)١٠٧(النـزاع، ألن ما خيالف النص واإلمجاع باطل بال نزاع

 )١٠٨(القلب، لذا أورد ابـن قاسـم      : لة من مسألة    لكن الشبه األعظم انتزعته هذه املسأ     
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: ون على مسألة القول باملوجب يف قوله تعاىل         ــإشكاالً على اآلية اليت استشهد ا األصولي      

 املار ذكرها يف املبحث     ]٨٠: املنافقون  [﴿ لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ﴾           

 ،)١٠٩()) اآلية من قبيل القلب، لصدق معىن القلب عليه        ولقائل أن يقول ما يف    ((: األول، فقال   
أن اهللا تعاىل قلب دليلهم ودعواهم عليهم، حيث أثبت اإلخراج والعـزة هللا             : ووجه كونه قلْباً    
  .ولرسوله واملؤمنني

  :البيان والتفريق، فقال ما حاصله  )١١٠(وأحسن العالّمة البناين

 أثبته املستدل للمحكوم عليه، خبالف القول       إن القلب يراد منه إثبات نقيض احلكم الذي       
باملوجب، فإن الغرض منه إثبات نفس احلكم الوارد يف كالم املستدل، لكن لغري احملكوم عليـه                

، بل أثبتت نفس    - وهو اإلخراج    -الذي أراده املستدل، واآلية الكرمية مل تثبت نقيض احلكم          
 فأثبتت اإلخـراج والعـزة هللا       - املنافقون    وهم -احلكم، لكن لغري احملكوم عليه من املستدل        

  .ولرسوله وللمؤمنني

مث إن القول باملوجب فيه تسليم ملقتضى الدليل، وليس األمر كذلك يف القلـب، فـإن                
  .)١١١(مقتضى الدليل غري مسلَّم كما عرفت قبل

: ه، اخلالف الذي نقله األلوسي عن بعض املفسرين يف قوله تعاىل            ـومن آثار هذا التشاب   
، فزعمـوا أن هـذا      ]٦: فصلت  [﴿ قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إىل أمنا إهلكم إله واحد ﴾              

 من قبيل القول باملوجب على املشركني الذين قالوا كما أخرب التنــزيل             جواب من النيب    
 مما تدعونا إليه، ويف آذاننا وقـر        )١١٢(﴿ وقالوا قلوبنا يف أكنة    : عنهم يف اآلية اليت سبقت هذه       

  .]٥: فصلت [ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ﴾ 

ــواب  ــذا اجل ــل ه ــن  : وحاص ــوبكم م ــرج قل ــدر أن أُخ ــال أق ــشر ف   أين ب
اب من البني، والوقر من اآلذان، ولكين أوحي إيل وأمرت تبليغ ﴿ أمنـا              ـاألكنة، وأرفع احلج  
  .إهلكم إله واحد ﴾

 وحق له، فإن القـول  .زالة النظْم الكرميوعاب األلوسي هذا التوجيه، وعده غري واف جب 
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باملوجب يقتضي التسليم مبقتضى دليل أو دعوى املستدل، وأنى أن يقر القرآن الكـرمي هلـم،                
  !هذه الدعوى الباطلة ؟

إن املـشركني طاملـا     : مث ارتضى جواباً نقله عن الزخمشري يقوم على القلب، وحاصله           
يها بشر، وجيب أن يكون ملَكاً، وال جيوز أن يكـون بـشراً،             يتمسكون يف رد النبوة بأن مدع     

فقلب عليهم التنـزيل هذه الدعوى فجعل الدليل الذي استندوا إليه، دليالً على نبوة حممـد               

    فقول رسول اهللا    ((: ، يقول األلوسي :           مبلك، وإمنا أنا بشر من باب القلـب إين لست
ما :  قال    يف شيء، كما قيل كأنه       )١١٣(لوب احلكيم عليهم، ال القول باملوجب، وال من األس      

متسكتم به يف رد نبويت من أين بشر، هو الذي يصحح نبويت، إذْ ال حيسن يف احلكمة أن يرسل                   
  .)١١٤ ())إليكم املَلَك

املعارضة، فتشاتا من حيث أن كـل       : والتقت مسألة القول باملوجب بقادح آخر وهو        
ضى الدليل لكنهما اختلفتا من حيث كون القول باملوجب حاصـله           واحد منهما فيه تسليم ملقت    

يرجع إىل حيد الدليل الصحيح عن حمل النـزاع، أما املعارضة ففيها اعتراف مبساس الـدليل               
  .)١١٥(حملل النـزاع

ولعل هذا املبحث القصري الذي مر بك قد بين لك كيف تداخلت هذه املسألة مع بقيـة                 
  .قية األسئلةالقوادح، وقس عليها ب

واألصوليون واجلدليون وإن اختلفوا يف تعدادها، لكن مل يخلُ كتاب من كتبهم عن ذكر              
القول باملوجب، حيث كانت هي األصل، وما رأوه شبيهاً ا، أدرجوه حتتها واكتفـوا            : مسألة  

  .بذكر األصل

 وغريه، وهـو أن     ويبقى تبنيه أخري يتعلق ذه املسألة وأخواا من القوادح ذكره الطويف          
القول باملوجب وبقية األسئلة، ورودها على القياس ال يعين أا ترد على كل قياس، وإمنا املراد                

إن حروف  : أن األسئلة الواردة على القياس ال خترج عن هذه، ونظري هذا قول أهل التصريف               

ل مواد الكلمة   ، على معىن أن احلروف الزائدة على أصو       ))سألتمونيها((: الزيادة هي حروف    
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ال تزيد على هذه ألن هذه احلروف حيث وقعت كانـت زائـدة، ألن كـثرياً منـها وقـع                    

  .  واهللا تعاىل أعلم.)١١٦(أصوالً

  املبحث الرابع

أقسام املسألة ورتبتها بني القوادح
ُ

  

القول باملوجب يرد من املعترض على األحكام والدعاوى، إما إبطاالً ملذهب املـستدل،             
  أو إبطاالً ملا يظنه مدركاً ملذهب خصمه، لذلك قـسم أكثـر              .إمامه من احلكم  وما نقل عن    
  : موارد املسألة إىل ثالثة أقسام )١١٧(األصوليني

أن يرد القول باملوجب من املعترض إبطاالً ملذهب املـستدل، حـني يـستنتج              : األول  
الزكاة يف اخليل، ألنه حيوان     جتب  : املستدل ما يتومهه حمالً للنـزاع أو الزمه، كقول املستدل          

  .يسابق عليه فتجب الزكاة فيه كاإلبل

أقول مبوجب هذه العلة، ولكن جتب زكاة القيمـة فيهـا إذا كانـت              : فيجيبه املعترض   
هل جتب الزكاة يف رقاا من حيث       : للتجارة، وليس هذا موضع النـزاع، وإمنا حمل النـزاع         

  هي خيل ؟

النـزاع إمنا كان يف زكاة العـني، ألن        : ل باملوجب قائالً    وللمستدل أن جييب على القو    

 عرفَت بالالم، وهي للمعهود، وهو زكاة العني، فعدولك إىل زكاة القيمـة ال              ))الزكاة((كلمة  
  .يسمع

مث إن لفظ الزكاة يعم زكاة العني والتجارة، فقولك به يف زكاة التجارة، قولٌ باملوجب يف                
 الدليل التعميم فالقول ببعض املوجب ال يكون قوالً باملوجـب بـل             صورة واحدة، وموجب  

  .ببعضه

القتل : أن يستنتج املستدل ما يتوهم أنه مأخذ مذهب املعترض، كقول املستدل            : الثاين  
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مبثْقلٍ، قتلٌ مبا يقتل غالباً، فال ينايف القَود، كالتفاوت يف القتل، فإنه لو ذحبه، أو ضرب عنقه، أو                  
 أو غري ذلك من صور القتل مل مينع القَود، فالتفاوت يف الوسيلة ال مينع القَود كالتفاوت                 أحرقه،

  .يف املتوسل إليه

أنا أقول مبوجب ذلك، وسلمت أن التفاوت يف        : وجييبه املعترض مبنع كونه مأخذاً قائالً       
ملوانع، وال يلـزم مـن      اآللة ال مينع القصاص، لكن ال يلزم من إبطال مانع واحد، انتفاء مجيع ا             

  .إبطال مانع واحد، وجود الشرط للقَود، أو وجود املقتضي

  .وللمستدل أن جييبه يف هذا القسم بأن هذا هو املأخذ نقالً عن أئمة املذهب

وذكر السيف اآلمدي وابن احلاجب وغريمها أن هذا القسم هو األغلب يف املنـاظرات              
املآخذ، وقلّة العارفني ا، وكثرة مداركها وتـشعيبها،        واألكثر، وإمنا كان أكثر وأغلب خلفاء       

خبالف حمال اخلالف، فإنه قلما يتفق الذهول عنها، وهلذا قد يشترك يف معرفة مواضع اخلالف                
  .)١١٨(املنقول عن اإلمام اخلواص والعوام، دون معرفة املآخذ

ــسبكي   ــاج ال ــث الت ــن   -ونف ــالم اب ــل ك ــد أن نق ــع بع ــذا املوض    يف ه

فكم من فقيهني يعرفان مذهب الشافعي وأيب حنيفـة، مث إذا           ((: فثة مصدور فقال متحسراً      ن -احلاجب  
ووجدا حاملي فقه، وليسا بفقيهني وأكثر أبناء زماننا كذلك، فواهاً على            سئال عن مآخذمها مل يحريا جواباً،     

ـ  الفقه، فإنه مل يبق من سحابه إال اليسري من ظلّه، واهللا ال يقبض             زاعاً ينتــزعه مـن صـدور       العلم انت
  .)١١٩ ())العلماء، ولكن يقبض أهله

  .وال حول وال قوة إال باهللا! وال أدري ما عساه يقول لو رأى أبناء زماننا ؟

هل جيب على املعترض أن يبـدي مـستند القـول           : وشعب األصوليون عن هذا القسم خالفاً       
  ليس هذا مأخذ إمامي ؟: مبوجبه، أم يصدق إذا قال 

ــرون ف ــال األكث ــه   : ق ــرف مبذهب ــو أع ــدلُ، وه ــه ع ــصدق، ألن ــه ي   إن
ــذيباً     ــستند تك ــه بامل ــان مطالبت ــك، وإال ك ــده يف ذل ــب تقلي ــذه، فوج   ومأخ

 له، مث إنا لو طالبناه بإبداء املأخذ، مث مكنا املستدل من الرد، التقلب احلال،  فصار املعتـرض                  
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  .بط، تصان املناظرات عنهمستدالً، واملستدل معترضاً، وهذا نشر للكالم وخ

ــه    ــدين بقول ــق ال ــشيخ موف ــه ال ــوليني، وعلّل ــر األص ــل أكث ــذا تعلي   :وه

إنه إذا سلَّم ما ذكره املستدل، وعرف أنه ال يلزم منه احلكم، فقد وفّى مبا هو حقيقة القول                  (( 
  .)١٢٠ ())باملوجب، وبقي اخلالف حباله فتبين أن ما ذكره ليس بدليل

 إىل تعليل األكثرين، ووصـف      )الشرح(، لكنه رجع عنه يف      )ختصرامل(وتابعه الطويف يف    
  .)١٢١(ليس جبيد: هذا التعليل بأنه 

وحقاً هو ليس جبيد، إذْ غاية ما جاء به هذا التعليل أن املعترض قد وفَّى بسؤاله، وبقـي                  
  .اخلالف على حاله

ـ              ستند القـول   وليس هذا موضع نـزاع ليعلَّل، فالتوفية بالسؤال ال يعين البتـة أن م
  .باملوجب صحيح

إنه ال يصدق، وجيب عليه أن يذكر مستند القول باملوجب، إذْ رمبـا رد              : وقال آخرون   
  .)١٢٢(املأخذ عناداً ونكَداً، قَصداً إليقاف كالم خصمه

هل املعترض عدل أم ال ؟ وهذا ما محل الطويف لإلشارة           : ولعله بان لك أن مناط اخلالف       
ه بني املعترض العدل وغري العدل، فإن العدل ال يطالـب مبـستند القـول         إىل مذهب فصل في   

  .باملوجب

أما إذا مل يكن عدالً، أو كان معروفاً حبب االنتصار، راكباً مركب العناد لقطع خـصمه،                
  .)١٢٣(فالبد من مطالبته باملستند والدليل، لئال يفضي إىل إفحام املستدل بغري وجه حق

ــو  ــصيل ه ــذا التف ــاة ه ــداء   ومراع ــو ال ــاد ه ــيس العن ــه ل ــق، فإن    احل
الوحيد، فقد يقع املرء على جاهل يدعي العلم فيهرف مبا ال يعرف، فحشره والتضييق عليـه                
وإظهار جهله هو األوىل، وهذه آفة اشتكى منـها العلمـاء قـدمياً، وامسـع إىل مـا يقولـه                    

 من هذيانه، قال    وما رأيت أحسن من صرب اخلصم على اخلصم، حىت إذا فرغ          ((: )١٢٤(الصرييف



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(ع ،)١٩(ج  لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،  جامعة أم القرى جملة ٣٦  

 

مل أفهم ما كنت فيه، فأعد علي كالمك يف مهل، وأرين موضع النكتة ألفهمهـا عنـك،                 : له  
  .))وأُفْهمك اجلواب، فهذا أقطع من احلديد للخصوم

  وال يقطــع هــؤالء إال إظهــار   ! وهــل يهــذي إال اجلاهــل املتعــامل ؟   
  .عوارهم

 مرشداً، وهذه سياسة، فاستوصـى      وال ختاطب من ال يفهم عنك إال أن يكون        ((: وقال  
  .)١٢٥ ())ا

قُـم  ((: وحق اجلاهل املتعامل أن يبكَّت، ال أن يناظر، فيقال له ما قاله األصوليون ألمثاله               
  .)١٢٦ ())مث ارجع فتكلم... .فتعلَّم

 استطراد استدعاه املقام، وأجلأين إليه تشعيب األصوليني هلا، فَلْنعد ونكمل ما بدأنا به هذا             
  :املبحث وهو 

  :القسم الثالث 

أن يكون دليل املستدل مقتصراً فيه على املقدمة الكربى، ويسكت عن الصغرى يف حال              
  .كوا غري مشهورة

ما ثبت قربة فشرطه النية كالـصالة،       : أن يقول حنبلي يف وجوب نية الوضوء        : ومثاله  
  .والوضوء قربة: ويسكت عن قوله 

  مبوجبه، لكن من أين يلزم اشتراط النية يف الوضوء ؟أنا قائل : فيجيبه املعترض 

واشترط األصوليون أن تكون الصغرى حمذوفة، إذْ لو ذُكرت لتحول السؤال إىل املنـع،              
  .من قبيل املنع ال القول باملوجبال نسلِّم أن الوضوء قربة، وتكون املسألة : فيقال 

شهورة، ألا لو كانت مـشهورة،      أن تكون الصغرى غري م    : واشترطوا شرطاً آخر وهو     
  .)١٢٧(كانت مبنـزلة املذكورة، فيمنع، وال يأيت بالقول باملوجب

  : وأجــاب التــاج الــسبكي واملــرداوي وغريمهــا عــن هــذا الثالــث بقــوهلم 
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إن احلذف إلحدى املقدمتني سائغ عند العلم باحملذوف، واحملذوف مراد معلوم، فـال يـضر               ((

ال املذكور وحده وكتب الفقه مشحونة بذلك، بل ال ترى قياسـاً      حذفه، والدليل هو اموع،     
مصرحاً فيه باملقدمتني واألصل إال على الندرة، وما ذلك من الفقهاء الذين هم أساطني األقيسة               
إال اختصاراً، وتركاً ملا هو مشهور أو معلوم، حبيث يصري ذكره تطويالً وتضييعاً للزمـان بـال                 

  .)١٢٨ ())فائدة

زوه إىل كتب الفقه والفقهاء، هو يف احلقيقة طريقة قرآنية شـريفة، فـإن              وهذا الذي ع  
األمثلة واألقيسة يف القرآن حتذف منها املقدمة اجللية، ألن يف ذكرها تطويالً وعياً، وكذلك يف               

  .ذكر النتيجة املقصودة بعد ذكر املقدمتني يعد تطويالً

ــاىل  ــول اهللا تع ــت إىل ق ــا : أرأي ــان فيهم ــو ك ــسدتا ﴾ ﴿ ل ــة إال اهللا لف   آهل
وما فسدتا، فليس فيهما آهلة إال اهللا، لكان هذا من الغث الذي            :  فلو قيل بعد     ]٢٢: األنبياء  [

  .)١٢٩(ال يناسب بالغة القرآن

أما رتبتها بني القوادح فيعود إىل تقسيم آخر لألسئلة، ومجيعها يعود عند التحقيق، إما إىل               
  .منع أو معارضة

  .نع حال الدليل الذي أتى به املستدل ليسلم من إفساده لهم: فاملنع معناه 

معارضة الدليل الذي يورده املستدل مبا يقاومه أو يترجح عليه، لتضعف قوته            : واملعارضة  
ال نـسلم أن  : عن إفساد مذهب املعترض، وإن شئْت أن جتمع بينهما مبثال، كقول املعتـرض           

  .وهذا هو املنع! دليلك يفيد ما ادعيت 

وهذا هو املعارضة وتقسيمها إىل هذين القسمني هو قـول          ! إن سلمناه فهو معارض بكذا وكذا       و
  .)١٣٠(أكثر أهل اجلدل واألصول

، ألن مقصود   )١٣١(وذهب بعض اجلدليني وتبعهم التاج السبكي، أا ترجع إىل املنع فقط          
 واملعارضات إمنـا    املعترض االعتصام من أن يفسد املستدل مذهبه وال سبيل إىل هذا إال باملنع،            

  .هي باب يلج منه املعترض إىل املنع
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والقول باملوجب هو من قبيل املنع، ألنه عبارة عن تسليم الدليل مع بقـاء النــزاع يف     
  .احلكم، وذلك منع لزوم احلكم مما ادعاه املستدل

، وابـن قدامـة     )١٣٣(، وابن مفلـح وأتباعـه     )١٣٢(وأكثر األصوليني كاآلمدي وأتباعه   
 جيعلون القول باملوجب آخر سؤال من أسئلة القوادح، فيبدأون باالستفـسار، مث             )١٣٤(والطويف

فساد االعتبار مث فساد الوضع، مث منع احلكم يف األصل، وذلك ألن احلكم مقدم على العلّـة،                 
  .واستنباط العلَّة يأيت بعده

التأثري، مث القدح يف    مث التقسيم، مث منع وجود العلّة يف األصل، مث منع كوا علّة مث عدم               
  .املناسبة، مث القدح يف إفضاء احلكم إىل املقصود، مث كون الوصف خفياً، مث كونه غري منضبط

  .مث ينظرون إىل ما عارض الدليل، فيذكرون النقض، مث الكسر

مث ينظرون إىل ما عارض العلّة يف األصل، فيذكرون املعارضة يف األصل، مث التركيب، مث               
  .التعدية

راعون ما تعلّق بالفرع، فيذكرون منع وجود الوصـف يف الفـرع، مث املعارضـة يف       مث ي 
الفرع، مث الفرق، مث اختالف الضابط يف األصل والفرع مث اختالف جنس املصلحة، مث خمالفـة                

  مث يأيت أخرياً القول باملوجب، لتضمنه التسليم بكل مـا            .حكم الفرع حلكم األصل، مث القلب     
  .اجلملة مع بقاء النـزاعيتعلق بالدليل يف 

  ورمبــا وقــع اخلــالف يف تعــدادها كمــا مــر بــك ســابقاً، لكنــهم يتفقــون 
  .ن القول باملوجب هو آخر األسئلة يف اجلملة على هذا الترتيب، وأ- أي املذكورين -

 كما ذكر ذلك    -ومراعاة هذا الترتيب على هذا النحو أورد إشكاالً محل أكثر اجلدليني            
  .)١٣٥( على تقدمي القول باملوجب على النقض-) الكافية يف اجلدل(يف كتابه إمام احلرمني 

أن النقض ليس فيه إقرار للخالف يف موضع النـزاع، أمـا القـول             : ووجه اإلشكال   
باملوجب ففيه اعتراف ملوضع اخلالف فكيف ينكر مث يقَر على هذا الترتيب ؟ لذا قـدم أكثـر          

  .ى النقض هلذا االعتباراجلدليني القول باملوجب عل
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وقدم إمام احلرمني القول باملوجب على املعارضة، وعزا الزركشي هذا التقـدمي أيـضاً              
للمتأخرين من األصوليني وأكثر اجلدليني، وعلّلوا ذلك بأنه إذا سلم الدليل خالياً من القوادح              

    .)١٣٦(كلها، فإذْ ذاك يرد عليه سؤال املعارضة

أن القول باملوجـب فيـه       أيضاً من اإلشكال، فإنْ كان سبب التقدمي         ومل يسلم هذا التقدمي   
تسليم ملقتضى الدليل، فإذا سلم الدليل من هذا االعتراض، ناسب إيراد سؤال املعارضة عليه، فَلْيقـدم                
القول باملوجب على سائر األسئلة املتأخرة عن فساد الوضع، ألنه صار شبيهاً بفساد الوضع من حيـث                 

يه تسليم ملقتضى الدليل، فظهر من ذلك أن حق القول باملوجب أن يتقدم علـى مجيعهـا، أو أن                   كونه ف 
  .)١٣٧(يتأخر عن مجيعها

وأينما تولِّي هذه املسألة من الترتيب، فثم إشكال ينشأ منه، لذلك اختلف األصـوليون              
  .)١٣٨(واجلدليون يف ترتيبها اختالفاً كثرياً

قول من أوجب الترتيب بني القوادح علـى وجـه ال           وال ينشب هذا اإلشكال إال على       
يفضي باملعترض إىل املنع بعد التسليم، ألن املنع بعد التسليم قبيح، وهذا مذهب أكثـر أهـل                 

  .)١٣٩(املناظرة واجلدل، كما نسبه إليهم اآلمدي وابن مفلح واملرداوي

مذهب احملققني من   وهؤالء ضيقوا واسعاً، وال سبيل إىل منع هذه اإلشكاالت إال باختيار            
، وهو اختيار الفخر    )١٤١( وغريهم )١٤٠(األصوليني كاآلمدي وابن احلاجب وصفي الدين اهلندي      

 القائل بعدم وجوب الترتيب، ونظَر هـؤالء إىل أن   )١٤٤( من اجلدليني  )١٤٣( والنيلي )١٤٢(إمساعيل
 يقول  كل سؤال مستقل بنفسه، له حكم نفسه، وجوابه مرتبط به، فال فرق بني تقدمه وتأخره،              

املقصود إفحام اخلصم، وهو حاصل مع الترتيب وعدمه، كما أن احملارب ملا كـان              ((: الطويف  
قصده قتل غرميه، أو هزميته، مل يكن فرق بني أن يبدأ قتاله بسيف أو رمح أو سـهم، أو نـار                     
حمرقة، أو ماء مغرق، أو غري ذلك، مث إن نفس األسئلة ليست مقصوده لذاا، إمنـا املقـصود                  

  .)١٤٥ ())حام اخلصمإف

وال ضري يف التسليم بعد املنع، ألنه من قبيل التنـزل مع اخلصم من مقام إىل مقام، فهو                 
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  .تسليم تقديري، وهو ال ينايف املنع

 حني قاس جواز رجـوع املعتـرض يف موقـع    )١٤٦(وما أحسن وألطف قياس اخلوارزمي   

صار مجاعة من أئمـة     ((: فقال  املناظرة عن قوله، على جواز رجوع الشاهد يف جملس القضاء،           
العصر إىل أن اجلمع بني سؤالني ال يتصور ألنه إذا منع مث سلّم، يكون أيضاً منع بعد التـسليم،               

ألن املطالبـة بعـد املنـع،        - أي دعواهم أنه غري مسموح       -وهو غري مسموح جدالً، وهو فاسد       
الدماء، فألنْ يسمع ذلـك  اعتراف بعد إنكار، وهو مسموح يف جملس القضاء يف أمر الفروج و          

  .)١٤٧ ())ههنا أوىل

واعتماد هذا املذهب ال يعين رد الترتيب مطلقاً، فإن األصوليني واجلدليني اتفقوا على أن              
  .الترتيب أوىل وأحسن وإمنا وقع النـزاع يف وجوبه، وقد بان لك ضعف هذا القول

عـود إىل تقـدير     إن هذا خيتلف باختالف األحوال واألشخاص وي      : واألصوب أن يقال    
  .املناظر، ولكل طريقة منهما فائدة

الترتيب، أو جيب الترتيب، لـيس      ال جيب   : ويبقى تنبيه أخري يستدعيه املقام، وهو أن قولنا         
يكون تاركه مـذموماً يف     : املقصود به الوجوب الشرعي، مبعىن أن تاركه يأمث، وإمنا هو اصطالحي، أي             

حٍ ال يف دين وال مروءة، واهللا تعاىل أعلماصطالح النظار، فهو ليس بقَد.  

  املبحث اخلامس

  ؟نقطاعحترير مذهب احلنفية يف املسألة وهل يلزم من القول بها اال

     ب يف األسئلة مل يقع فيها خالف، لكن احلنفية ذهبوا          سبقت اإلشارة إىل أن القول باملوج
  .ردية دون سواهامذهباً آخر يف إيرادها، فإم حصروا إيرادها يف العلل الط

  : قسم احلنفية العلّة قسمني دوق

حرمـت  : لوا له بقولنا    كون الوصف مالئماً ومناسباً للحكم ومثَّ     (( : يوه: علّة مؤثرة   
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حرمت اخلمر ألـا    :  ألا تزيل العقل الذي هو مالك التكليف وهو مناسب، ال كقولنا             اخلمر

  .))يناسب، فإن ذلك ال وحتفظ يف الدنَتقذف بالزبد، 

 لدوران احلكم معه وجوداً عنـد الـبعض،         ةكل وصف اعترب علّ   (( : يوه: علة طردية   
  .)١٤٨ ( ))ووجوداً وعدماً عند البعض اآلخر من غري نظر إىل مالئمته ومناسبته

 فإنه معلول بشغل القلـب      )١٤٩( ))ال يقضي القاضي وهو غضبان    ((: ومثلوا له حبديث    
 وإذا مل يوجـد     .ل القلب بشيء أو غضب مل حيل له القـضاء         وجوداً وعدماً، فإنه إذا وجد شغ     
  .شغل القلب بشيء حيل له القضاء

ما كانت أوصاف   : رد أال يكون الوصف مالئماً، بل هناك نوع منها          وليس من شرط الطّ   
طرادهـا، ال بتأثريهـا     اكوا مالئمة ومؤثرة، إال أن أهل الطرد متسكوا ب        لصحيحة يف أنفسها    

  .)١٥٠(راد ال غريطّملنظور عندهم نفس اال اومناسبتها إذْ

، وخصوا هذا النوع بأربع اعتراضات صحيحة       هرد فاسد عند احلنفية بنوعي    والتعليل بالطّ 
  :لدفعها وردها وهي 

النقضوب، واملمانعة، وفساد الوضع، القول باملوج.  

يف ذاته وال حيتاج إىل       إذْ!  صحيح يرد على أصل فاسد ؟      اعتراض إبطال أو   الفاسد فاسد  
  ؟رد 

أحسب أن هذا السؤال قد انقدح يف ذهنك وأنت تقرأ هذا الذي نقلته لك عن احلنفية،                

رد إىل  لجئ أصحاب الطَّ  يب  املوجبالقول  ((: نوا إىل هذا التناقض فأجابوا معتذرين       وكأم تفطَّ 
ع بقاء اخلالف احتاج    ب علته يف املتنازع فيه م     ية املؤثرة، ألنه إذا سلَّم موج     قهالقول باملعاين الف  

التقدير، وردية حجة من قبيل التسليم      ، وكأم جعلوا العلل الطَّ    )١٥١( ))إىل معىن مؤثر ضرورة   
  .زالً مع اخلصمـوتن

 هو مذهب احلنفية، لذلك ال تغتر مبا ينقله بعض املتأخرين كـصاحب             خصيصوهذا الت 
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 تسامح يف   ذا، وه )١٥٣ ()فيةبعض احلن (:  هذا قول    بأن، والشيخ املطيعي    )١٥٢( )م الثبوت لسم(

بـل  ((:  قول املـاتن بالتـصحيح فقـال         )١٥٤ ()فواتح الرمحوت (العبارة، لذا تعقّب صاحب     
  .)١٥٥ ( ))حمققوهم

وحىت هذه العبارة أجد فيها تساحماً، فإن ختصيص القول باملوجب بالعلل الطردية هو قول              
ومشـس األئمـة    ،  )١٥٧(، وفخر اإلسـالم البـزدوي     )١٥٦(كالقاضي أيب زيد  : شيوخ املذهب   

  .)١٥٨(السرخسي

 وهـؤالء   )١٦١)(١٦٠(، وصدر الشريعة احملبـويب    )١٥٩ ()غينامل(، وصاحب   )املنار(وصاحب  

  .له هؤالء، واملذهب ما اختاروه ورجحوه، فإن األصل ما أص))بعض احلنفية((: قطعاً ليسوا 

 حي يـو  كمـا ،  )١٦٢(اآينقوأغلب الظن أن أول من خالف احلنفية يف هذا التفريق هو ال           
 وتبعه الكمال بن اهلمام، فلعل املتأخرين راعـوا خـالف           )١٦٣(مة أمري حاج   كالم العالَّ  بذلك

  .هؤالء، ولكنهم قلّة قليلة نسبة إىل أكثر احلنفية

 - اليت استندوا إليها     -ب بالعلل الطردية حتكّم، وحجتهم      ص احلنفية القول باملوج   يوختص
 القول باملعاين الفقهية املؤثرة قد بـان        داحضة، فدعواهم أن هذا التخصيص يلجئ املستدل إىل       

ب بإثبـات    غاية ما يلزم املستدل أن جييب عن القول باملوج         لك بطالنه يف املبحث السابق، إذْ     
  .زاع، أو إثبات صحة املأخذ عن األئمة كما عرفت فيما مضىـبيان حمل الن

    غـري حمـل    ب دعوى املعترض أن املستدل نصب الـدليل يف          مث إن حاصل القول باملوج
  !زاع، فكيف خيتص هذا بالطردية دون غريها ؟ـالن

دى للرد على احلنفية يف هذا التفريق هو الكمال احلنفي، وأقوى ما            صوالعجيب أن من ت   
أن إيراد االعتراض يف املناظرة إمنا يكون باعتبار ما يظنه املـستدل            : أهل مذهبه   على  احتج به   

ة يف نفس األمر، ووظيفة املعترض أن يبطل ظن املـستدل،           ة الشرعي لَّعوما يتومهه، ال باعتبار ال    
ولو كان الغرض العلل الشرعية يف نفس األمر، لوجب على احلنفية منع إيراد املعارضة علـى                
العلل املؤثرة، ألنه بعد ظهور تأثري الوصف يلزم يف املعارضة املناقضة للشرع، السيما املعارضة              
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  .)١٦٤(باطلة، فكذلك املعارضة لةبطريق القلب، ومناقضة الشرع باط

 -زل يف قبول العلل الطردية، فقبلـوا        ـ هالّ طردوا هذا التن    :وهو رد حمكم، وزد عليه      
   ملن يقول ا ؟مراعاةً ب على العلل املؤثرة، ورود القول باملوج-زالً ـتن

  مث اختلف األصوليون واجلدليون هل يلزم من القول باملوجب االنقطاع ؟

 عـن إظهـار مـراده       عجـزه  عن بلوغ مغزاه، و     املناظر قصور(امسه وهو   واالنقطاع ك 
  .)ومبتغاه

  .وذلك إما بسكوته للعجز

  .هت، والباملكابرةأو جحده للضروريات، و

  .)١٦٥(أو االنتقال من سؤال إىل سؤال، ومن علّة إىل علة، قبل إمتام األول

ـ   ادح يف العلّ  قب   القول باملوج  له: واخلالف يعود إىل أصل آخر       أم هـو    ا،ة ومبطل هل
  اعتراض ؟

مـدي   والـرازي واآل   )١٦٦(وأكثر األصوليني جعلوه من قوادح العلة، وصرح به الكيـا         
ب العلّة، كانت العلّة موضـع       ووجه هذا املذهب أن املعترض إذا قال مبوج        .واهلندي وغريهم 

         دليل ال يرفع   ب ما ذكره من ال    اتفاق، وال تكون متناوله ملوضع اخلالف، وإذا كان تسليم موج
  .)١٦٧(اخلالف، علمنا أن ما ذكره ليس بدليل احلكم الذي قصد إثباته

وذهب أكثر اجلدليني، ووافقهم بعض األصوليني كإمام احلـرمني والـسبكي الـصغري             
أن :  ووجه هـذا املـذهب        بل هو جمرد اعتراض،     إىل أنه ليس من قوادح العلة،      )١٦٨(والقرايف

ليل، فكيف يكون مفسداً ؟ب تسليم مبقتضى الدالقول باملوج!  
  .)١٦٩( جتري وحكمها متفق عليه أوىلمث إذا كانت العلّة جتري وحكمها متنازع فيه، فألنْ

 ىل إىل أن اخلالف بني الفريقني لفظي، وأورد تفصيالً تردد يف نـسبته إ             )١٧٠( املقترح ملحو
إا ال تبطل يف مجيع جماريها،      م، ف  ال يبطل العلّة مطلقاً فمسلَّ     :بقوهلم   واإن أراد (: املانعني فقال   

بطال العلّة يف   إب  زاع فغري صحيح، فإنه يلزم من القول باملوج       ـوإن أرادوا ال تبطل يف حمل الن      
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ى املعترض له، وهو إبطال علّة املستدل يف احمللّ املتنـازع           زاع، وهذا هو الذي تصد    ـحمل الن 
  .)١٧١()) تقدير أنه ال يبطلها يف مجيع جماريهاإال علىعلّة للإنه ليس مبطالً : فيه، فلم يصح قوهلم 

وا بأا تبطل العلّة يف حمل      هم، فإم أقر  مالكوهذا الذي تردد يف نسبته إليهم، هو ظاهر         

 جتري وحكمهـا    إذا جرت العلة وحكمها متنازع عليه، فألنْ      ((: زاع، يقول إمام احلرمني     ـالن
ع منقطع، فإنه أبداها حمتجاً ا، وهو يـروم         زاـق عليه أوىل، لكن املتمسك ا يف حمل الن        فمت

  .)١٧٢ ())إثبات املتنازع فيه، وقد تبين األمر على خالف ما قدر
زاع، وهذا مراد القائلني بأنه يلـزم منـه        ـوهذا إقرار منه أن املستدل منقطع يف حمل الن        

  .نقطاعاال
      هذا    ونقل القرايف كالم إمام احلرمني السابق مؤم مدعاةً لـضعف القـول      ناً عليه، مث عد 

ا إمنا تبطل العلّة باملوج١٧٣(زاع دون مجيع جماريهاـحملّ النيف ب، أل(.  

           ا، فلم يد ه وجه ضعف هلذه املسألة، ال يلزم القائلنيـ    دأحع  وما عد ب  أن القول باملوج
زلة الرامي إذا   ـ مبن  خيبة املستدل فيما أراد إثباته،     بنيبطل العلّة يف مجيع جماريها، بل حسب املعترض أن ي         ي

املستدلرمى فأخطأ الغرض، فإذا مل ي رجواباً كان انقطاعاً وال ريبح .  

علل ليست مقصودة لذاا، بل املقصود آثارها، وإبطال األثر هـو وظيفـة القـول               الو
بباملوج.  

 الشيخ حمي الدين القرميسي من      - فيما أعلم    -وهلذا اخلالف وجه آخر، انفرد بتقريره       
هـل القـول    :  اخلالف إىل أصل آخر وهو       ع، وأرج )١٧٤(األصول واجلدل باالسكندرية  أئمة  
ب التسليم فيه مبقتضى الدليل تقديري أو حقيقي ؟باملوج  

م حقيقة، وعلى هذا فال يلزم منـه        إن املعترض يقدر التسليم، وال يسلّ     : فقال ما حاصله    
  .نقطاعاال

 ثبـت احنـراف    فإن  زاع  ـيل عن حملّ الن   إثبات احنراف الدل  : ب حقيقته   والقول باملوج
، مل ينقطع املعترض، بل له أن يورد عليه مـا           احنرافهالدليل فقد انقطع املستدل، وإن ثبت عدم        
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  .يليق من األسئلة

  : آخرين نيليه القرميسي، بين عليه فرعإوهذا الذي ذهب 

  ب عن بقية األسئلة ؟هل جيب تأخري القول باملوج: األول 

زاع، فقد سلّم حينئذ املعتـرض املـسألة،   ـجوب التأخري، مث تبني أنه حملّ الن    فإذا قلنا بو  
  .باملوجب منقطعاً، إذْ ال سؤال بعد القول عدو

  ؟ب االنقطاع هل يلزم من القول باملوج: الثاين 

ثبت احنراف الدليل عن حملّ     أإذا كان تسليم املعترض ملقتضى الدليل تقديراً، ال حتقيقاً، و         
ـ             زاـالن زاع، ـع، مع بقاء اخلالف، فينقطع حينئذ املستدل وإذا أثبت املستدل أنه موضع الن
ـ  وله أن يورد بعد ذلك ما شـاء          املعترض،حيكم بانقطاع    مل   اب عن القول باملوجب،   جوأ ن م

  .األسئلة

: هذا اخلالف للمعترض اعتذر عن ذلك باعذار منها           الطويل يف  يدوملا جعل القرميسي ال   
نعه من  مي الغالب يبين دليله على ما يظنه من أن اخلصم يوافق على مقتضاه، وإمنا               أن املستدل يف  

مد حينئذ املستدل إىل ذلك املانع      عالعمل ما يتومهه املعترض مانعاً، وهو يف احلقيقة ليس مبانع، في          
  .ليبطله، حىت يلزم اخلصم باملوافقة

 غري موافق علـى مقتـضى       وهذا كله من ظن املستدل، بينما يف احلقيقة يكون املعترض         
الدليل، أو يوافقه لكن املانع عنده أجنيب وبعيد كل البعد عما يتخيله املستدل، أو غري أجـنيب                 
لكنه جزء من املانع، وإذا استطاع املستدل إبطال جزء املانع، فإنه ال يلزم املعترض، ملا علم أن                 

 وقد يكون املانع مستقالً، ويبقـى       سلب املاهية عن اجلزء، ال يلزم منها سلب املاهية عن الكل،          
  .)١٧٥(معه احتمال أن يكون هناك مانع آخر، ومع تعدد االحتماالت ال حيكم بانقطاع املعترض

حث السابق، عند تعرضـنا     بمث ذكر القرميسي عذرين آخرين، سبق اإلشارة إليهما يف امل         
يلزم املعترض يف شـيء إال     مة أنه ال    ـث وذكرنا: ب، وهو الثاين، والثالث     قول باملوج ال ألنواع

بإذا استطاع املستدل اجلواب عن القول باملوج.  
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   زاع على أقل تقـدير،     ـب يلزم منه االنقطاع، ويف موضع الن      ويف اجلملة، القول باملوج
، )١٧٦(أنه خالف لفظـي   الزركشي  كن اخلالف لفظياً، لكن الظاهر، والذي رجحه        يهذا إذا مل    

  .واهللا تعاىل أعلم

  ساملبحث الساد

اآلثار الفقهية املرتتبة على القول باملوج
َ

  ب

عرفت مما مضى أن القول باملوجب من أقوى ما يأيت به املناظر واادل إلثبات احلق، ورد ما يتوهم                  
ات املساجد، حيـث جيتمعـون      ح وليس املقصود باملناظرات ما كان يف ساحات اامع، أو با          .أنه الدليل 

ب كثري التداول يف املصنفات والكتب، يذكره العلماء يف تـضاعيف           ل باملوج للمدارسة واملناظرة، بل القو   
  .نقاشهم وجداهلم مع خصومهم

   ا سواء   واألصوليون واجلدليون على حدوبذكر هذه األسئلة من غري توسع بـضرب         عن 
ي  إىل كيفية استنادها إىل تلك القوادح، وإن فعلوا فهي أمثلة قليلـة ال تـشف               تنبيهاألمثلة، أو   

  .الغليل، ورمبا كانت أمثلة فرضية ال تصح

وال خيفاك أن ذكر القوادح جمردة ال ميكنك عن طريقها االهتداء إىل وجه االرتباط بينها               
  .وبني اآلثار الفقهية اليت تترتب على هذا االعتراض

 ى هذا القادح، ويبين أثره    ويف هذا املبحث مجعت ما تيسر من كتب الفروع والفقه ما جيلِّ           
  :ذاهب، وإليكها بالتفصيل املعلى اختيارات الفقهاء، وترجيح 

ليس ((: ديثحبب على استدالل الظاهرية     بالقول باملوج  )١٧٧( اعترض ابن دقيق العيد    -١
 على عدم وجوب زكاة     )١٧٨ ())على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة إال زكاة الفطر يف الرقيق           

  .)١٧٩(التجارة

 احلديث دلّ على    ذْ أن ب، فمقتضى احلديث مسلّم، إ    املوج هذا االستدالل بالقول ب    حوقد
ما يدل  زاع يف القيمة وليس يف احلديث       ـ، ويبقى الن  دن اخليل والعبي   م عدم تعلق الزكاة بالعني،   
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وقد استدل ذا احلديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة         ((: على نفيه، يقول ابن دقيق العيد       
شافعي من حيث إن احلديث يقتضي عدم وجوب الزكـاة يف            قدمي لل  لإنه قو : التجارة، وقيل   

  .))اخليل والعبيد مطلقاً

  : عن استدالهلم بوجهني )١٨٠(هورموجييب اجل

فاحلديث يدل على    ب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة ال العني،       القول باملوج : أحدمها  
لثبتت ما بقيـت العـني،       يل،عدم التعليق بالعني، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعني من العبيد واخل          

وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعني باقية، وإمنا الزكاة متعلقـة بالقيمـة                
  .)١٨١ ())بشرط نية التجارة وغري ذلك من الشروط

 وقدح بالقول باملوجب شهاب الدين القرايف دليل الشافعية واحلنفية القـائلني بـأن              -٢

من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب       ((: مث البقر مث الغنم حلديث      اإلبل  : أفضل األضحية هي    
بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنـا قـرب                  

ن األجر أكرب، وألن املقصود سد      ا، واحلديث دل أنه كلما كثر حلم األضحية  ك         )١٨٢ ())كبشاً
  .)١٨٣(لفقراء، وهو من اإلبل أكثر فيكون أفضلاحلاجات والتوسعة على ا

بأن أفضلها الغنم مث البقر، مث اإلبل، واعترض على         : ح القرايف مذهب مالك القائل      ورج

  واجلواب على األول القول باملوجب، ألنه عليـه الـصالة          ((: ب فقال   دليلهم بالقول باملوج

، فيحمل على اهلـدايا وهـو جممـع          ومل يقل يف أي باب     ))فكأمنا قرب بدنة  ((: والسالم قال   
  .)١٨٤ ())..عليه

 يف رد دليل الـشافعية حبـديث        )١٨٥( واستند إليها أيضاً الشيخ سراج الدين اهلندي       -٣
ل العبادات أفضل من االشتغال بالنكـاح       في لن  على أن التخلّ   )١٨٦ ())أفضل األعمال الصالة  ((

أفضل األعمال املفروضة هـي      فإن   ب يف رده،   فقال الشيخ باملوج   )١٨٧(كما هو مذهب احلنفية   
يف الصالة النافلة هل هي أفـضل مـن النكـاح ؟            الصالة، واحلنفية يقولون به، لكن الكالم       
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  .)١٨٨(زاع قائماًـ اخلالف والنيبقى يتعرض لذلك فواحلديث مل

 وقدح ذا االعتراض الكمال بن اهلمام دليل الشافعية على وجوب النية يف الوضوء              -٤

صحتها واعتبارها شرعاً بالنيات، والوضوء عبادة      :  أي   )١٨٩ ())عمال بالنيات إمنا األ ((: حبديث  
  .)١٩٠(فال تصح بدون النية

النية، وأن  إىل   عبادة تفتقر     كل موا مبقتضى احلديث وهو أن    ب، وسلَّ  احلنفية باملوج  توقال
مل وزاع أنه إذا توضـأ      ـزاع، بل الن  ـ هذا موضع الن   ليسالوضوء ال يقع عبادة بدون النية، و      
؟ يقـول الكمـال بـن        يقع وضوءه شرطاً معترباً للصالة     ينو كوا عبادة وسبباً للثواب، فهل     

منا أن كل عبادة بنية، والوضوء ال يقع عبادة بدوا، وبذلك           ب، سلَّ لنا القول باملوج  ((: اهلمام
 للثواب،   وليس الكالم يف هذا، بل يف أنه إذا مل ينو حىت مل تقع عبادة سبباً               يثقضينا عهدة احلد  

فهل يقع الشرط املعترب للصالة، حىت تصح به أو ال ؟ وليس يف احلديث داللة على نفيـة وال                   
املقصود،  حصل   نعم، ألن الشرط مقصود لتحصيل غريه، ال لذاته، فكيف حصل،         : إثباته فقلنا   

وصار كستر العورة، وباقي شروط الصالة، ال يفتقر اعتبارها إىل أن تنوي، فمـن ادعـى أن                 
  .)١٩١()) هو عبادة، فعليه البيانؤوض: لشرط ا

 على من استدل بوقوع طـالق       )أضواء البيان ( وبالقول باملوجب اعترض صاحب      -٥
 ثالثاً يف جملس واحد، فحزن      امرأته )١٩٢(ق ركانة بن عبد يزيد    طلَّ: ديث  حبالثالث بلفظ واحد    

 : لس واحد فقـال الـنيب       ثالثاً يف جم  : كيف طلقتها ؟ قال      : حزناً شديداً، فسأله النيب     
  .)١٩٣ ())إمنا تلك واحدة، فارجتعها إن شئت، فارجتعها((

  :االستدالل ذا احلديث مردود من ثالثة أوجه ((: بقول الشيخ حممد األمني 

زاع على فرضصحته، ال بداللة املطابقة، وال       ـأنه ال دليل فيه البتة على حمل الن       : األول  
 أن الطلقات الثالث واقعة يف جملس واحد،        نتلتزام، ألن لفظ امل   بداللة التضمن، وال بداللة اال    

 كانت يف جملس    ملاوالشك أن كوا يف جملس واحد ال يلزم منه كوا بلفظ واحد، فادعاء أا               
 يدل كوا يف جملس واحـد        مل ذْإواحد، البد أن تكون بلفظ واحد يف غاية البطالن كما ترى،            
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    ا بلفظ واحد نلٌقْعلى كو  ى على أحد، بل احلديث أظهـر يف        ف، وال لغة كما ال خي     لٌقْ، وال ع

كوا ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت بلفظ واحد لقال بلفظ واحد، وترك ذكر الس، إذ ال                 
  .داعي لترك األخص والتعبري واحد، باألعم بال موجب كما ترى

   القـول  ((صـول بــ      فيه بالقادح املعروف عند أهـل األ       حقدوباجلملة فهذا الدليل ي
ـا بلفـظ واحـد ؟         : ، فيقال   ))بباملوجا يف جملس واحد، ولكن من أين لـك أسلمنا أ! ،
  .)١٩٤())فافهم

هذا ما تيسر مجعه يف هذا املبحث وهو آخرها، وصلى اهللا وسلم وبارك علـى الرسـول    
 .األمني وعلى آله وصحبه أمجعني
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  احلواشي والتعليقات
شرح ( و )االقتصاد شرح أدب الكتاب   ( حممد، صاحب    عبد اهللا بن حممد السيد النحوي البطليوسي، أبو       ) ١( 

  . هـ٥٢١ تويف سنة )املوطأ
 .١٩/٣٥٢سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 

ـأمر    ، أول من وضع شيئاً من       السهو بن عمر، أبو األسود الدؤيل، ولد يف آخر حياة النيب            ) ٢( علم النحو ب
  . هـ٦٩بصرة، مات سنة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، توىل قضاء ال

 .٤/٨١سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 
قاهلا أبو األسود يف وصف نبيذ الزبيب وأنه أخو اخلمر، مث استعارها ابن السيد لوصف الفقه، وأنه هـو                   ) ٣(

  .واألدب صنوان أخوان
 .١/٤٠٩     انظر هذا البيت يف املزهر 

 . ٥/٣٢٠  وانظر الشاهد يف خزانة األدب .٢/٢٥٣يط نقله عنه الزركشي يف البحر احمل) ٤(
العنايـة شـرح    ( و )التقرير شرح أصول البزدوي   (حممد بن حممود البابريت احلنفي، أكمل الدين، صاحب         ) ٥(

  . هـ٧٨٦، تويف سنة )اهلداية
 .١٩٥الفوائد البهية ص :      انظر ترمجته يف 

 العرب، والقرية هي اسم أمه، مات يف زمن احلجاج بن           هو أيوب بن يزيد بن قيس بن اخلزرج من فصحاء         ) ٦(
  .يوسف، وبعض الناس ينفي وجود هذه الشخصية أصالً

 .٧/٤٧اإلكمال البن ماكوال :      انظر 
  احلـسن بـن    : هكذا يف النسخة الـيت بـني يـدي، والـصحيح احلـسن بـأل التعريـف وهـو                    ) ٧(

  . هـ١١٠يار التابعني علماً وعمالً، تويف سنة ار موىل زيد بن ثابت األنصاري، من خــأيب احلسن يس
 .٤/٥٦٣سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 

ــاحب     ) ٨( ــرب، ص ــة الع ــو، حج ــام النح ــشر، إم ــو ب ــصري، أب ــان الب ــن عثم ــرو ب   عم
  . هـ١٨٠ تويف سنة )الكتاب(

 .٨/٣٥١سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 
 .١٢٦شرح التلخيص ص : انظر ) ٩(
التحـبري يف   (زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد املصري، يعرف بابن أيب االصبع، صنف كتـاب                ) ١٠(
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  . هـ٦٥٤مل يصنف مثله، مات سنة :  قيل )البديع
 .١/٤٦١، كشف الظنون ٧/٤٥٨شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .١/٢٥٨، خزانة األدب ٢/٣٥٩اإلتقان : انظر هذا النقل يف ) ١١(
الكامل يف  (هكذا مخنت نطقه، والقَبعثَرى هو اجلمل العظيم، ومل أقف على ترمجة له إال ذكْراً عارضاً يف                 ) ١٢(

  .الغضبان بن القبعثرى الشيباين، وكان من اخلارجني على احلجاج:  أنه )التاريخ
 .)قرب( )قبعثر(، لسان العرب مادة ٤/١٤٦الكامل :      انظر 

ثقفي، كان ظلوماً، جباراً، سفاكاً للدماء، مع شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، مـات             احلجاج بن يوسف ال   ) ١٣(
  . هـ٩٥سنة 

 .٤/٣٤٣سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 
  حسني بن أمحـد بـن حممـد بـن احلجـاج البغـدادي، شـاعر فحـل، مـن كتـاب العـصر                        ) ١٤(

  . هـ٣٩١البويهي، له ديوان شعر، تويف سنة 
 .٢/٢٣١عالم األ:      انظر 

 .١/٢٦٠انظر نسبة هذه األبيات البن احلجاج يف خزانة األدب ) ١٥(
  .١/١٤٦، خزانة األدب ٥/٢٦٩نفح الطيب : انظر هذه األبيات يف ) ١٦(

، ١١١، الكليات ص    ٦٦٢، شرح التلخيص ص     ٥٣٢اإليضاح ص   :      وانظر القول باملوجب وأقسامه يف      
 .٢٦٠ - ١/٢٥٨خزانة األدب 

لرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي، جالل الدين، أبو الفضل، صاحب التصانيف املشهورة، تويف              عبد ا ) ١٧(
 .٣/٣٠١األعالم :  انظر . هـ٩١١سنة 

 .٢/٢٢٨االتقان : انظر ) ١٨(
 .٤/١٧٠، تفسري ابن كثري ٨/١٩٢تفسري القرطيب : انظر ) ١٩(
رفع احلاجب (و )مجع اجلوامع(نصر، صاحب عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي، أبو      ) ٢٠(

  . هـ٧٧١ تويف سنة )عن خمتصر ابن احلاجب
 .٤/١٨٤، األعالم ٨/٣٨٠شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

  علــى بــن ســليمان املــرداوي الدمــشقي احلنبلــي، أبــو احلــسن، عــالء الــدين، صــاحب  ) ٢١(
 . هـ٨٨٥ تويف سنة )شرح التحرير( و)اإلنصاف(

 .٤/٣٤١، شرح الكوكب املنري ٧/٣٦٧٦، التحبري ٤/٤٧٢رفع احلاجب : ر انظ  ) ٢٢(
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يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي اخلوارزمي، إمام علم البيان يف وقته من غري منازع، صـاحب                    ) ٢٣(

 .٢/٣٦٤بغية الوعاة :  انظر . هـ٦٢٦ تويف سنة )مفتاح العلوم(
، وانظر سبب النـزول يف     ٣٩ التعريفات ص    ،٢٦١، شرح التلخيص ص     ١٦٣اإليضاح ص   : انظر  ) ٢٤(

 . ٢/٣٤١تفسري القرطبـي 
 .١/٥٧٣اإلتقان ) ٢٥(
  عثمان بـن عمـر بـن أيب بكـر الكـردي املـالكي، مجـال الـدين، أبـو عمـرو، صـاحب                        ) ٢٦(

  . هـ٦٤٦ تويف سنة )الكافية( و)خمتصر املنتهى(
 .٤/٢١١، األعالم ٧/٤٠٥شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

  ٢/٣١٧ اجلوامع مع شرح احمللى ، مجع٤/٤٧١خمتصر ابن احلاجب مع شرحه رفع احلاجب : انظر ) ٢٧(
ــر ) ٢٨( ــسول  : انظ ــة ال ــام   ٤/٢٢٥اي ــول األحك ــام يف أص ــبري ٣/١٧٠، اإلحك   ، التح

، املعونـة  ٦٩، الكافية يف اجلدل ص ٤٤٣كتاب اجلدل ص : تعريف اجلدليني يف  :  وانظر   .٧/٣٦٧٤
 .٢٤٦يف اجلدل ص 

ي، فقيه شافعي أصويل، ويل مشيخة اجلامع األزهـر عـام           ـن بن حممد بن أمحد الشربين     ــعبد الرمح ) ٢٩(
 تـويف سـنة     )تقرير على شرح تلخيص املفتاح    (،  )تقرير على مجع اجلوامع   ( هـ، من مصنفاته     ١٣٢٢
 .٣/٣٣٤األعالم :  انظر . هـ١٣٢٦

 .٢/٣١٧حاشية الشربيين على شرح احمللى : انظر ) ٣٠(
مبارق األزهار شرح مـشارق     ( و )شرح املنار (بد اللطيف بن عبد العزيز، الشهري بابن ملك، صاحب          ع) ٣١(

  . هـ٨٥٤ يف احلديث، تويف )األنوار
 .٦/٢١٧، األعالم ١٠٧الفوائد البهية ص :      انظر ترمجته يف 

  عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـود النـسفي احلنفـي، أبـو الربكـات، حـافظ الـدين، صـاحب                       ) ٣٢(
  . هـ٧١٠ يف التفسري، تويف سنة )مدارك التنـزيل( يف أصول الفقه و)ملنارا(

 .١٠١الفوائد البهية ص :      انظر ترمجته يف 
 .٨٣٦شرح ابن ملك على املنار ص ) ٣٣(
شهاب الدين السيد حممود بن عبد اهللا بن حممود اآللوسي البغدادي، أبو الثناء، مفيت احلنفية يف العراق،                 ) ٣٤(

  . هـ١٢٧٠ يف التفسري، تويف سنة )روح املعاين(ته من مصنفا
 .٦/٤١٨كشف الظنون :      انظر ترمجته يف 
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حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، أبو القاسم، النحوي، اللغوي املعتزيل، يلقب جبـار اهللا، صـاحب                 ) ٣٥(

  . هـ٥٣٨ يف التفسري تويف سنة )الكشاف( و)أساس البالغة(
 .٢/٣١٤بقات املفسرين ط:      انظر ترمجته يف 

  .٤/١٠٢، الكشاف ٢٣/٢٢٦روح املعاين : انظر ) ٣٦(
 .٥/٣٩٨رفع النقاب : انظر هذا املثال يف ) ٣٧(
، )تفسري حديث اإلسـراء   (ناصر الدين أمحد بن حممد احلذامي املالكي، قاضي االسكندرية، من تصانيفه            ) ٣٨(

  . هـ٦٨٣تويف سنة 
 .١/٢٢٠، األعالم ٧/٦٦٦شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

أخرجه الترمذي يف سننه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة اإلبل                    ) ٣٩(
 قال الترمذي .)١٨٠٥(، وابن ماجه يف سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم رقم )٦٢١(والغنم رقم 

 .ءحديث حسن، والعمل على هذا احلديث عند عامة الفقها: 
 .٥/٢٩٨نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ) ٤٠(
 )إحياء علوم الدين  ( و )املستصفى(حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي الشافعي، أبو حامد، صاحب            ) ٤١(

  . هـ٥٠٥تويف سنة 
 .٧/٢٢، األعالم ٥/١٨شذرات الذهب : انظر ترمجته يف        

 .٣٥٠ - ٢/٣٤٩املستصفى : انظر ) ٤٢(
 .٤/٤٧٦رفع احلاجب : انظر ) ٤٣(
أصـول  (حممد بن علي بن إمساعيل، ابو بكر، القفال الكبري، إمام الشافعية مبا وراء النهر، من مصنفاته                 ) ٤٤(

  . هـ٣٦٥ تويف سنة )شرح الرسالة( و)الفقه
، وقد ذكر صـاحب كـشف الظنـون         ٦/٢٧٤، األعالم   ٤/٣٤٥شذرات الذهب   : انظر ترمجته يف           

 . يف علم اجلدل أن له مصنفا٢/٥٨٠ً
 يف الفقه،   )النهاية(عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، إمام احلرمني، أبو املعايل، صاحب               ) ٤٥(

  . هـ٤٧٨ يف أصول الفقه، تويف سنة )الربهان(و
 .٣/١٥٨طبقات الشافعية : انظر ترمجته يف        

ــ  ) ٤٦( ــشافعي، مج ــريوزآدي ال ــف الف ــن يوس ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــدين، أب   ال ال
  . هـ٤٤٦ يف أصول الفقه، تويف سنة )اللمع( صاحب الشريازي،
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 .٥/٣٢٣، شذرات الذهب ٢/٤٨٠طبقات الشافعية : انظر ترمجته يف        
 .٣/١٣٢انظر على سبيل املثال ما قاله السبكي يف اإلاج ) ٤٧(
 .٤/٣٥٤قواطع األدلة : انظر ) ٤٨(
  .مررت م طُراً، أي مجيعاً: مجيعاً، يقال : اه هكذا مخنت تشكيلها، ومعن) ٤٩(

 .)طرر(لسان العرب مادة :      انظر 
هكذا أيضاً مخنت تشكيلها، ولم لإلشارة إىل سؤال االستفسار من اسئلة القـوادح، ولَـم إشـارة إىل                  ) ٥٠(

 .االعتراض
 . من غري نسبة، ومل أقف على قائلها١/٥٨٠ذكرها صاحب كشف الظنون ) ٥١(
 .٥/٣٩٩رفع النقاب : انظر هذا املثال يف ) ٥٢(
  حممد بـن عمـر بـن احلـسني الـشافعي، أبـو عبـد اهللا، فخـر الـدين الـرازي، صـاحب                        ) ٥٣(

  . هـ٦٠٦، تويف سنة )التفسري( و)احملصول(
 .٦/٣١٣، األعالم ٧/٤٠شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .٨/٣٦٠٨احملصول مع شرح نفائس األصول : انظر ) ٥٤(
 .٤/٢٢٥، اية السول ٣/١٣٢اإلاج : انظر اعتراضات األصوليني يف ) ٥٥(
البدر الـساطع   (، من مصنفاته    ١٣٣٩ - ١٣٣٣حممد خبيت املطيعي احلنفي، مفيت الديار املصرية عام         ) ٥٦(

  . هـ١٣٥٤، تويف سنة )على مجع اجلوامع
 .٦/٥٠األعالم :      انظر ترمجته يف 

 .٤/٢٢٥على اية السول حاشية املطيعي : انظر ) ٥٧(
  علي بن عقيل بـن حممـد البغـدادي احلنبلـي، أبـو الوفـاء، أحـد أذكيـاء العـامل، صـاحب                       ) ٥٨(

  . هـ٥١٣ تويف سنة )الفنون( و)الواضح(
 .١٩/٤٤٣سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف 

 .٢٦٦، ٢/١٢٨الواضح : انظر ) ٥٩(
  احلنبلـي، أبـو الربيـع، جنـم الـدين، صـاحب            سليمان بن عبـد القـوي الطـويف البغـدادي           ) ٦٠(

  . هـ٧١٦، تويف سنة )شرح خمتصر الروضة(
 .٣/١٢٧، األعالم ٨/٧١شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .٥٦٦ - ٣/٥٦٥شرح خمتصر الروضة ) ٦١(
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 .٣/٥٦٦شرح خمتصر الروضة ) ٦٢(
  يـذ الكمـال بـن      حممد بن حممد بن أمـري حـاج احلنفـي، أبـو عبـد اهللا، مشـس الـدين تلم                   ) ٦٣(

  . هـ٨٧٩ تويف سنة )التقرير والتحبري( ومساه )التحرير(اهلمام، وشرح كتابه 
 .٧/٢٩، األعالم ٦/٢٠٨كشف الظنون :      انظر ترمجته يف 

 .٣/٢٤٨التقرير والتحبري : انظر ) ٦٤(
 .٥/٣٥١عزاه الزركشي هكذا لبعضهم من غري نسبة، انظر البحر احمليط ) ٦٥(
منتـهى  ( يف األصـول و    )شرح الكوكب املـنري   (د الفتوحي احلنبلي، أبو البقاء، صاحب       حممد بن أمح  ) ٦٦(

  . هـ٩٧٢ يف الفقه تويف سنة )اإلرادات
  .٦/٦األعالم :      انظر ترمجته يف 

 .٤/٢٢٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣٥٤٤التحبري :      انظر 
 )اإلحكام يف أصـول األحكـام   ( صاحب   علي بن حممد بن سامل التغليب الشافعي، سيف الدين اآلمدي،         ) ٦٧(

  . هـ٦٣١ تويف سنة )منتهى السول(و
 .٤/٣٣٢، األعالم ٧/٢٥٣شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

  حممــد بــن مفلــح بــن حممــد املقدســي احلنبلــي، مشــس الــدين، أبــو عبــد اهللا، صــاحب ) ٦٨(
  . هـ٧٦٣، تويف سنة )أصول الفقه( يف الفقه، و)الفروع(

 .٧/١٠٧، األعالم ٨/٣٤٠شذرات الذهب : مجته يف      انظر تر
، ٣/١٣٥٢، أصول ابـن مفلـح       ٢/٢٥٧، شرح العضد على ابن احلاجب       ٣/١٤١اإلحكام  : انظر  ) ٦٩(

 .٤/١١٤، تيسري التحرير ٥/٢٦٠، البحر احمليط ٢/٣٣١شرح احمللى على مجع اجلوامع 
 . ملن مل يسمه٥/٢٦٠عزاه صاحب البحر ) ٧٠(
، ٣/١٣٥٢، أصول ابـن مفلـح       ٢/٢٥٧، شرح العضد على ابن احلاجب       ٣/١٤١ االحكام: انظر  ) ٧١(

 .٤/٢٣٠، شرح الكوكب املنري ٧/٣٥٤٤التحبري 
روضة ( و )املغين(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي، أبو حممد، موفق الدين، صاحب                ) ٧٢(

  . هـ٦٢٠ تويف سنة )الناظر
 .٤/٦٧، األعالم ٧/١٥٥ذهب شذرات ال:      انظر ترمجته يف 

 .٣/٤٥٨، شرح خمتصر الروضة ٢/٣٠١روضة الناظر : انظر ) ٧٣(
، ٤/١٤٥، منهاج الوصول مع شرح اية السول        ٨/٣٥٤٥احملصول مع شرح نفائس األصول      : انظر  ) ٧٤(
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 .٣٩٩شرح تنقيح الفصول ص 
 .٢/٢٩٤مجع اجلوامع مع شرح احمللى ) ٧٥(
، شـرح خمتـصر الروضـة       ٤/١١٤، تيسري التحرير    ٢/٣٣١اجلوامع  شرح احمللى على مجع     : انظر  ) ٧٦(

٣/٤٥٩. 
 .٢/٧١املبسوط : انظر مذهب احلنفية يف هذه املسألة يف ) ٧٧(
، وحسن إسناده احلـافظ  )٤٧٦٩(وهذا األثر أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة الصحابة رقم         ) ٧٨(

 .٢/١٤٣ابن حجر يف التلخيص احلبري 
، شـرح الكوكـب املـنري       ٢/٣٢٤شرح احمللى على مجع اجلوامع      : قسم من القوادح يف     انظر هذا ال  ) ٧٩(

 .٣/٤٦٧، شرح خمتصر الروضة ٤/٢٣٦
 .١/١٨٨اية احملتاج : انظر مذهب الشافعي يف ) ٨٠(
  ، شـرح احمللــى علـى مجـع اجلوامــع    ٢/٢٣٣أصــول السرخـسي  : انظـر هـذا القـسم يف    ) ٨١(

 .٣/٤٧٢، شرح خمتصر الروضة ٢/٣٢١
 .١/٨٩اإلنصاف : انظر ) ٨٢(
ــسؤال يف  ) ٨٣( ــذا ال ــن ه ــالم األصــوليني ع ــر ك ــع  : انظ ــى مجــع اجلوام ــى عل   شــرح احملل

 .٤/٢٤٦، شرح الكوكب املنري ٣/٤٨١، شرح خمتصر الروضة ٤/١٢٧، تيسري التحرير ٢/٣٢٦
جـب  ، شرح العضد على خمتصر بن احلا      ٢/٣٣٣شرح احمللى على مجع اجلوامع      : انظر هذا القسم يف     ) ٨٤(

 .٤/٢٥٠، شرح الكوكب املنري ٣/١٤٦، االحكام ٢/٢٦٢
، شـرح الكوكـب املـنري    ٣/١٤٩، األحكام ٢/٢٦٣شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب       : انظر  ) ٨٥(

٤/٢٥٤. 
، شرح  ٢/٢٦٣، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب        ٢/٣٢٥شرح احمللى على مجع اجلوامع      : انظر  ) ٨٦(

 .٤/٢٥٥الكوكب املنري 
، شرح العضد على خمتصر     ٢/٣٠٧شرح احمللى على مجع اجلوامع      : هذا القادح عند األصوليني يف      انظر  ) ٨٧(

 .٤/٢٦٤، شرح الكوكب املنري ٢/٢٦٥ابن احلاجب 
ــر ) ٨٨( ــب    : انظ ــن احلاج ــصر اب ــى خمت ــضد عل ــرح الع ــر  ٢/٢٦٧ش ــسري التحري   ، تي

 .٤/٢٧٦، شرح الكوكب املنري ٤/١٣٦
، شرح احمللـى علـى مجـع        ٢/٢٦٧رح العضد على ابن احلاجب      ، ش ٤/١٣٦تيسري التحرير   : انظر  ) ٨٩(
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 .٢/٣١٨اجلوامع 
ــر ) ٩٠( ــب    : انظ ــن احلاج ــصر اب ــى خمت ــضد عل ــرح الع ــر  ٢/٢٦٨ش ــسري التحري   ، تي

 .٤/٢٨، شرح الكوكب املنري ٤/١٣٧
ــر ) ٩١( ــر  : انظ ــسري التحري ــب    ٤/١٣٧تي ــن احلاج ــصر اب ــى خمت ــضد عل ــرح الع   ، ش

 .٤/٢٧٩، شرح الكوكب املنري ٢/٢٦٧
، شرح تنقيح الفـصول     ٢/٢٩٥، شرح احمللى على مجع اجلوامع       ٣/٥٠٠شرح خمتصر الروضة    : انظر  ) ٩٢(

 .٣٩٩ص 
، شرح العضد على خمتـصر ابـن احلاجـب          ٤/٢٠٤اية السول   : انظر الكالم عن هذا السؤال يف       ) ٩٣(

 .٢/٣٠٣، شرح احمللى على مجع اجلوامع ٢/٢٦٩
 .٤/٢٩٣شرح الكوكب املنري ) ٩٤(
 .١٩٩، إرشاد الفحول ص ٥/٢٨٣، البحر احمليط ٤/١٨٣اية السول :  هذا القادح يف انظر) ٩٥(
، شرح الكوكب املنري    ٢/٣١٩، شرح احمللى على مجع اجلوامع       ٤٠٣شرح تنقيح الفصول ص     : انظر  ) ٩٦(

٤/٣٢٠. 
 .١/٦٣املبسوط : انظر ) ٩٧(
، ٣/٥١٩، شرح خمتصر الروضة     ٢/٢٧٨شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب       : انظر هذا القادح يف     ) ٩٨(

 .٤/٣٣١، شرح الكوكب املنري ٤/١٦٠تيسري التحرير 
ــادح يف  ) ٩٩( ــذا الق ــر ه ــنري  : انظ ــب امل ــرح الكوك ــة  ٤/٢٩٤ش ــصر الروض ــرح خمت   ، ش

 .٥/٣٣٣، البحر احمليط ٣/٥٢٧
ــاحب   ) ١٠٠( ــشنقيطي، ص ــار ال ــد املخت ــن حمم ــني ب ــد األم ــة حمم ــان(العالم ــواء البي    يف )أض

  . هـ مبكة املكرمة١٣٩٣ يف أصول الفقه، تويف سنة ) على روضة الناظرمذكرة( التفسري،
 .     انظر ترمجة تلميذه الشيخ عطية سامل يف آخر أضواء البيان

   )طالئــع البــشرى(لعلــه عمــر بــن عبــد اهللا الفاســي املــالكي، أبــو حفــص، صــاحب ) ١٠١(
  . هـ١١٨٨ تويف بفاس سنة )حاشية على شرح املختصر املنطقي(و

 .٥/٥٣االعالم : انظر ترمجته يف      
 .عدم العكس، وسبق بيانه: ختلُّف العكس، وهو : هكذا يف املطبوعة، ولعل الصحيح ) ١٠٢(
 .١/٧٦٩أضواء البيان : انظر ) ١٠٣(
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 )التحرير( يف الفقه و   )شرح فتح القدير  (حممد بن عبد الواحد بن مسعود االسكندري احلنفي، صاحب          ) ١٠٤(

  . هـ٨٦١ يف أصول الفقه، تويف سنة
 .٦/٢٥٥، األعالم ١٨٠الفوائد البهية ص :      انظر ترمجته يف 

 .٣/٢٥٦التحرير مع شرح التقرير : انظر ) ١٠٥(
 .٥/٣٤٥البحر احمليط : انظر ) ١٠٦(
 .٤/١٢٤تيسري التحرير : انظر ) ١٠٧(
شـية  حا( و )احلاشية على شرح مجع اجلوامع    (شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي الشافعي، صاحب         ) ١٠٨(

  . هـ٩٩٤، تويف سنة )على شرح الورقات
 .١/١٩٨، األعالم ١٠/٦٣٦شذرات الذهب :      انظر ترمجته يف 

 .٢/٣١٦نقله عنه البناين يف حاشيته على شرح مجع اجلوامع ) ١٠٩(
ــاألزهر، صــاحب  ) ١١٠(   عبــد الــرمحن بــن جــاد اهللا البنــاين املغــريب، قــدم مــصر وجــاور ب

  . هـ١١٩٨ تويف سنة )ع اجلوامعاحلاشية على شرح احمللى على مج(
 .٣/٣٠٢األعالم :      انظر ترمجته يف 

 . ٢/٣١٦حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع ) ١١١(
ــة ) ١١٢( ــوقر : األكن ــة، وال ــة املتكاثف   روح املعــاين :   انظــر .الــصمم وأصــله الثقــل: األغطي

٢٤/٩٦ . 
يم، ولعلّ يف هذا تأييداً ملا مضى ذكره مـن          وغاير األلوسي ههنا بني القول باملوجب واألسلوب احلك       ) ١١٣(

 .الفرق بينهما
 . ٤/١٨٠، الكشاف ٥٤/٩٧روح املعاين : انظر ) ١١٤(
 . ٥/٢٩٩البحر احمليط : انظر ) ١١٥(
 . ٥/٢٦٠، البحر احمليط ٥٧٤ - ٣/٥٧٣انظر  شرح خمتصر الروضة ) ١١٦(
ــر ) ١١٧( ــام : انظ ــب  ٣/١٧٠األحك ــع احلاج ــة   ٤/٤٧٣، رف ــصر الروض ــرح خمت   ، ش

 . ٤/٢٤١، شرح الكوكب املنري ٤/١٢٤، تيسري التحرير ٥٥٨/ ٣
، كـشف األسـرار   ٤٧٣/ ٤، خمتصر ابن احلاجب مع شرح رفع احلاجب   ١٧٠/ ٣األحكام  : انظر) ١١٨(

٣/٢٦٤ . 
ــه ) ١١٩( ــبض: قول ــاب  . .واهللا يق ــن حــديث أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، كت   اخل جــزء م
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د اهللا بن عمرو بن العاص قال مسعت رسول اهللا           عن عب  )١٠٠(العلم، باب كيف يقبض العلم ؟ رقم        

   إن اهللا ال يقبض العلم انتـزاعاً ينتـزعه من العباد، ولكن يقبض العلم يقبض العلماء             ((:  يقول((  
 . ٤/٤٧٤رفع احلاجب : انظر 

 . ٢/٣٣٠روضة الناظر ) ١٢٠(
 . ٣/٥٦٢شرح خمتصر الروضة ) ١٢١(
، شـرح   ٣/١٧١، اإلحكـام    ٧/٣٦٧٨، التحبري   ٢/٢٧٩شرح العضد على ابن احلاجب      : انظر  ) ١٢٢(

 . ٤/٣٤٣الكوكب املنري 
 . ٣/٥٦٣شرح خمتصر الروضة ) ١٢٣(
ـ  ٣٣٠، تويف سـنة     )شرح الرسالة (حممد بن عبد اهللا الصرييف الشافعي، أبو بكر، من مصنفاته           ) ١٢٤(   . هـ

 . ٤/١٦٨شذرات الذهب : انظر ترمجته يف 
 . ٥/٣٦٥نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ) ١٢٥(
 . ٣/٢٤٨التقرير والتحبري : انظر ) ١٢٦(
 . ٧/٣٦٧٩، التحبري ٤/٤٧٤رفع احلاجب : انظر ) ١٢٧(
رفـع احلاجـب    : نص الكالم لتاج الدين السبكي وحنواً من هذا قال املرداوي وابن النجار، انظـر               ) ١٢٨(

 . ٤/٣٤٦، شرح الكوكب املنري ٧/٣٦٨٠، التحبري ٤/٤٧٥
 . ١٤/٦١جمموع الفتاوى : انظر ) ١٢٩(
  ، شــرح العــضد علــى   ٧/٣٥٤٤، والتحــبري ٥/٢٦٠البحــر احملــيط  : انظــر ) ١٣٠(

 . ٣/٥٦٥، شرح خمتصر الروضة ٢/٢٥٧ابن احلاجب 
 . ٢/٣٣١شرح احمللى على مجع اجلوامع : انظر ) ١٣١(
ــر ) ١٣٢( ــام : انظ ــب    ٣/١٧٠األحك ــع احلاج ــرح رف ــع ش ــب م ــن احلاج ــصر اب   ، خمت

٤/٤٧٢ . 
 . ٤/٣٣٩٣، شرح الكوكب املنري ٧/٣٦٧٦، التحبري ٣/١٤٠٤أصول ابن مفلح : انظر ) ١٣٣(
 . ٣/٥٥٥، شرح خمتصر الروضة ٢/٣٢٨روضة الناظر : انظر ) ١٣٤(
 . ١٦٨الكافية يف اجلدل ص ) ١٣٥(
 . ٥/٣٤٨، البحر احمليط ٢/١٣٣الربهان : انظر ) ١٣٦(
 . ٥/٣٤٨البحر احمليط : انظر ) ١٣٧(
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، شـرح خمتـصر     ٤/٣٤٣قواطع األدلـة    : املثال يف   انظر ما نقله ابن السمعاين والطويف على سبيل         ) ١٣٨(

 . ٣/٥٦٦الروضة 
 . ٧/٣٦٨٦، التحبري ٣/١٤٠٨، أصول ابن مفلح ٣/١٧٢األحكام : انظر ) ١٣٩(
ــدين،   ) ١٤٠( ــفي ال ــشافعي، ص ــدي ال ــوي اهلن ــد األرم ــن حمم ــرحيم ب ــد ال ــن عب ــد ب   حمم

ـ ٧١٥اية الوصول يف دراية األصول تويف       (أبو عبد اهللا، صاحب      طبقـات  :  ترمجتـه يف       انظر  . ه
 . ٩/١٦٢الشافعية 

، ايـة الوصـول     ٢/٢٨٠، شرح العضد على خمتـصر ابـن احلاجـب           ٣/١٧٩األحكام  : انظر  ) ١٤١(
 . ٥/٣٤٦، البحر احمليط ٧/٣٦٨٦، التحبري ٤/١٠٧٤

جنـة  ( و   )التعليقة(إمساعيل بن علي بن احلسني البغدادي احلنبلي، فخر الدين، من تصانيفه يف اجلدل              ) ١٤٢(
 . ٥/٤١شذرات الذهب :   انظر ترمجته يف . هـ٦١٠ تويف سنة )ناظر وجنة املناظرال

  شــرح جــدل (نقــل عنــه الطــويف يف أكثــر مــن موضــع وذكــر أن لــه كتابــاً مســاه  ) ١٤٣(
  .، لكين مل أعثر على ترمجة له فيما لدي من مصادر)الشريف

 . ٣/٥٧٠، شرح خمتصر الروضة ٧/٣٦٨٦التحبري : انظر ) ١٤٤(
 . ٣/٥٦٩شرح خمتصر الروضة  : انظر) ١٤٥(
ــدين، صــاحب  ) ١٤٦( ــشافعي، مظهــر ال ــه حممــد بــن حممــد بــن العبــاس اخلــوارزمي ال   لعلّ

 . ٢/٤٠٣، كشف الظنون ٤/١٨٥طبقات الشافعية :   انظر . هـ٥٦٨ يف الفقه تويف سنة )الكايف(
 . ٥/٣٤٩نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ) ١٤٧(
، كشف األسرار شرح    ١٧٧ - ٢/١٧٤ل نوع يف أصول السرخسي      انظر هذا التقسيم وتعريف ك    ) ١٤٨(

 .٨٧٥، ٧٩٠، شرح ابن ملك على أصول املنار ص ٦٤٣ - ٣/٢٦٣دوي زأصول الب
احلديث يف الصحيحني، فأخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب هل يقضي احلاكم أو يفيت وهـو                ) ١٤٩(

 القاضـي وهـو غـضبان بـرقم         ، ومسلم يف كتاب األقضية، باب كراهية قضاء       )٧١٥٨(غضبان  
 .، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة)١٧١٧(

 .٤/١٧٥كشف األسرار  : انظر ) ١٥٠(
، أصول املنار مع شرح كشف األسرار      ٤/١٧٦ر اإلسالم مع شرح كشف األسرار       خأصول ف : انظر  ) ١٥١(

٢/٣١٩. 
 )مسلم العلو (، صاحب   حمب اهللا بن عبد الشكور البهاري اهلندي احلنفي، ويل قضاء حيدر أباد باهلند            ) ١٥٢(
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  .هـ١١١٩سلم الثبوت يف أصول الفقه، تويف سنة ميف املنطق، و
 .٦/٥، كشف الظنون ٥/٢٨٣األعالم .. .ترمجته يف:       انظر 

 .٤/٢٢٦، حاشية املطيعي على اية السول ٢/٣٧٦ الرمحوت تحمسلم الثبوت شرح فوا: انظر ) ١٥٣(
  كفـوي اهلنـدي احلنفـي، لـه شـرح علـى            عبد العلـي بـن حممـد بـن نظـام الـدين ال             ) ١٥٤(

  .هـ١٢٢٥، تويف سنة )فواتح الرمحوت( مساه )مسلم الثبوت( للكمال بن اهلمام، وشرح )التحرير(
 .٥/٥٨٦       انظر ترمجته يف كشف الظنون 

 .٢/٣٥٦فواتح الرمحوت ) ١٥٥(
 تويف سـنة    )ب األسرار كتا( و   )تقومي األدلة (عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيد، صاحب           ) ١٥٦(

  .هـ٤٣٠
 .١٠٩الفوائد البهية ص :       انظر ترمجته يف 

ـ (علي بن حممد بن احلسني البزدوي، أبو احلسن، أبو العسر، صاحب            ) ١٥٧( ز الوصـول إىل معرفـة      ـكن
  .هـ٤٨٢ تويف سنة )املبسوط( و )أصول الفردوس( املشهور بن )األصول

 .١٢٤ ص )الفوائد البهية(:      انظر ترمجته يف 
ــر، صــاحب  ) ١٥٨( ــو بك ــسي، أب ــن أمحــد السرخ ــد ب ــسوط(حمم ــه و )املب   أصــول ( يف الفق

  .٤٩٠ تويف سنة ص )الفقه
 .١٥٨ ص )الفوائد البهية(:       انظر ترمجته يف 

شـرح  ( و   ) يف أصول الفقـه    غينامل(عمر بن حممد بن عمر اخلبازي، جالل الدين أبو حممد صاحب            ) ١٥٩(
  .هـ٦٩١ سنة  يف الفروع تويف)اهلداية

 .هـ١٥١ ص )الفوائد البهية(      انظر ترمجته يف 
   . يف الفقــه)شــرح الوقايــة(عبيــد اهللا بــن مــسعود احملبــويب، صــدر الــشريعة صــاحب ) ١٦٠(

  .هـ٧٤٧ تويف سنة . يف أصول الفقه)نقيحالت(و 
 .١٠٩ ص )الفوائد البهية(      انظر ترمجته يف 

، أصول السرخـسي    ٤/٧٥ سرارل البزدوي مع شرح كشف األ     ، أصو ٣٥٢تقومي األدلة ص  : انظر  ) ١٦١(
شـرح التلـويح علـى      (،  ٧١٤ ص   )املغين(،  ٢/٧١٩ )املنار مع شرح كشف األسرار    (،  ٢/٢٦٦

 .٢/٩٩ )التوضيح
 يف األصول، تـويف سـنة       )شرح املغىن (منصور بن أمحد اخلوارزمي الفآين، أبو حممد، مؤيد الدين، له           ) ١٦٢(
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  .هـ٧٧٥
 .٢١٥ص  )الفوائد البهية( يف       انظر ترمجته

 .٣/٢٥١ )التحبري(: انظر ) ١٦٣(
 . ٣/٢٥١ )التقرير والتحبري(: انظر ) ١٦٤(
ــر ) ١٦٥( ــاع يف  انظ ــيط (: تعريــف االنقط   ، ٣٧١٦/ ٧) التحــبري(، ٥/٣٥٢ )البحــر احمل

 .٢/٦٩٢ )الواضح(
شـفاء  (دين، صـاحب    علي بن حممد بن علي الطربستاين الشافعي، املعروف بالكيا اهلراسي، محاد ال           ) ١٦٦(

  .هـ٥٠٤، تويف سنة )نقض مفردات اإلمام أمحد( و )املسترشدين
 .٤/٣٢٩ )األعالم(، ٦/١٤شذرات الذهب (      انظر ترمجته يف 

 )احملصول مـع شـرح نفـائس األصـول        (،  ٥/٣٠٠ )البحر احمليط (،  ٣/١٧٢ )حكاماإل(: انظر  ) ١٦٧(
 )تيـسري التحريـر   (،  ٤/٣٤٧ )ريشرح الكوكـب املـن    (،  ٨/٣٤٥٩ )اية الوصول ( ،٨/٣٦٠٨
٤/١٢٦. 

  أمحد بـن إدريـس القـرايف الـصنهاجي املـالكي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، صـاحب                     ) ١٦٨(
  .هـ٦٨٤، تويف سنة )الفروق( و )نفائس األصول شرح احملصول(

 .١/٩٥ )األعالم(:       انظر ترمجته يف 
   )صــــولنفــــائس األ(، ٣/٨٥ )اإلــــاج(، ٢/١٠٠ )الربهــــان(: انظــــر ) ١٦٩(

 .٥/٣٠٠، البحر احمليط ٨/٣٦١١
 مـن مظفر بن عبد اهللا بن احلسني الشافعي، أبو الفتح، تقي الدين، جد القاضي ابن دقيق العبد ألمه،                  ) ١٧٠(

  .هـ٦١٥ تويف سنة )شرح اإلرشاد يف أصول الدين(: مصنفاته 
 .٧/٢٥٦ )األعالم(، ٤/٩٥٧ )طبقات الشافعية(:      انظر ترمجته يف 

 .٥/٣٠٠ عن صاحب البحر احمليط نقالً) ١٧١(
 .١٠١ - ٢/١٠٠ )الربهان() ١٧٢(
 .٨/٧٦١٥ )نفائس األصول() ١٧٣(
 .هذا وصف الزركشي له، ومل أقف له على ترمجة) ١٧٤(
 .٢٩٩ - ٥/٢٩٨نقلته بتصرف عن البحر احمليط ) ١٧٥(
 .٥/٣٠٠ )البحر احمليط(: انظر ) ١٧٦(
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إحكام األحكـام شـرع عمـدة       (دين، صاحب   حممد بن علي بن وهب القشريي، أبو الفتح، تقي ال         ) ١٧٧(

  .هـ٧٠٢ تويف سنة )شرح اإلملام( و )األحكام
 .٦/٢٨٣ )األعالم(، ٧/١١ )شذرات الذهب(:       انظر ترمجته يف 

، )١٢٩٥( باب ليس على املسلم يف فرسه صدقة، رقم          )كتاب الزكاة (أخرجه البخاري يف صحيحه،     ) ١٧٨(
، عـن أيب هريـرة      )٩٨٢(م يف عبده وفرسه رقم      ل على املس   باب ال زكاة   )الزكاة(ومسلم يف كتاب    

 .رضي اهللا عنه
)١٧٩ (ه الداللةَ ووج فقال   ٢٣٨/ ٥ حزم يف احمللي      ابن  :)         فمن أوجب الزكاة يف عروض التجـارة، فإنـه

 منها إال صدقة الفطر     يء بأن ال زكاة يف ش     يوجبها يف اخليل واحلمري والعبيد، وقد قطع رسول اهللا          
  لبين  ذكر عليه السالم زكاة إذا كان للتجارة،       مماق فلو كانت يف عروض التجارة أو يف شيء          يف الرقي 

 .))ذلك بال شك، فإذا مل يبينه فال زكاة فيه أصالً
  .ذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحدمهو ) ١٨٠(

 )نتـهى اإلرادات  شـرح م  (،  ٣/٤٥ )اية احملتاج (،  ١٧/١٢٥ )التمهيد(،  ٢/١٨٨ )املبسوط(:        انظر  
١/٣٨٨. 

 .١٨٩ - ٢/١٨٨ )حكام األحكامإ(: انظر ) ١٨١(
ــضل   ) ١٨٢( ــاب ف ــصالة، ب ــاب ال ــحيحه، كت ــاري يف ص ــه البخ ــديث أخرج ــن ح ــزء م   ج

 عن  )٨٥٠(، ومسلم يف كتاب الصالة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة رقم            )٨٤١(اجلمعة، رقم   

 .))..ل اجلنابة مث راح فكأمنامن اغتسل يوم اجلمعة غس((: أيب هريرة رضي اهللا عنه 
 .٤/٢٨٥ )مغين احملتاج(، ١٠ - ١٢/٩ )املبسوط( :مذهب احلنفية والشافعية يف : انظر ) ١٨٣(
 .١٤٤ - ٤/١٤٣ )الذخرية(: انظر ) ١٨٤(
 و  )شرح املغين يف األصـول    (نوي اهلندي احلنفي، أبو حفص، صاحب       زعمر بن إسحاق من أمحد الغ     ) ١٨٥(

 )طبقات املفسرين (:   انظر    .هـ٧٧٣ يف الفقه تويف سنة      )مذهب أيب حنيفة  الغرة املنيفة يف ترجيح     (
١/٢٩٥ . 

    عبــد اهللا بــن مــسعود رضــي اهللا عنــه أن الــنيب احلــديث متفــق علــى صــحته رواه) ١٨٦(

ــال  ــها((: ق ــصالة لوقت ــاب ( أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ))أفــضل األعمــال ال   كت
، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان كون األميان         )٥٠٤١(، باب فضل الصالة لوقتها، رقم       )الصالة
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 .)٨٥(أفضل األعمال رقم 
ــر ) ١٨٧( ــة يف   : انظ ــشافعية واحلنفي ــذهب ال ــاج (: م ــة احملت ــسوط(، ٦/١٨٣ )اي    )املب

٤/١٩٣. 
 .١٢٧ - ١/١٢٦رة املنيفة غال) ١٨٨(
، ومسلم،  )١(م   برق  الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا           بدءأخرجه البخاري، باب    ) ١٨٩(

 إمنا األعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه مـن األعمـال رقـم               كتاب اجلهاد، باب قوله     
 .، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)١٩٠٧(

 .١/١٥٦ )اية احملتاج(: مذهب الشافعي يف : انظر ) ١٩٠(
 .١/٢٨شرح فتح القدير : انظر ) ١٩١(
عبد املطلب بن عبد مناف، أسلم عام الفتح، وهو الذي صارع النيب             بن هاشم بن     يزيدركانة بن عبد    ) ١٩٢(

فصرعه، تويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهم .  
 .٢/٤٩٧اإلصابة :       انظر 

كتـاب  (، والترمـذي    )٢٢٠٥(، باب يف البتـة، رقـم        )كتاب الطالق (أخرجه أبو داود يف سننه،      ) ١٩٣(
تلخيص ال، قال احلافظ بن حجر يف       )١١٧٧( البتة رقم    ، باب ما جاء يف الرجل يطلق امرأته       )الصالة
من مسند ركانه أو مرسل عنه ؟ وصحح أبو داود وابن حبـان             واختلفوا هل هو    ( : ٣/٢١٣احلبري  

 .)ضعفوه: بن عبد الرب االبخاري باالضطراب، وقال واحلاكم، وأعلّه 
  .١/٢١٧أضواء البيان ) ١٩٤(
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  املصادر واملراجع
بكي وولده تاج الدين، دار الكتب العلميـة، بـريوت          ــح املنهاج، لتقي الدين الس    اإلاج يف شر   - ١

 . هـ١٤٠٤
سعيد املندوب، دار الفكـر،     : ، حتقيق   )هـ٩١١ت(اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي         - ٢

 .لبنان
ــد      - ٣ ــق العيـ ــن دقيـ ــام، البـ ــدة األحكـ ــرح عمـ ــام شـ ــام األحكـ   إحكـ

 .ريوت، دار الكتب العلمية، ب) هـ٧٠٢ت (
 . لبنان-اإلحكام يف أصول األحكام، لسيف الدين اآلمدي، دار الفكر  - ٤
ـ  ١٢٥٥ت  (إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الـشوكاين               - ٥ ، دار  ) هـ

 . لبنان-املعرفة، بريوت 
  أصـــول ابـــن مفلـــح، لـــشمس الـــدين حممـــد بـــن مفلـــح املقدســـي   - ٦

 . هـ١٤٢٠دحان، مكتبة العبيكان، الرياض ، حتقيق الدكتور فهد الس) هـ٧٦٣ت (
 .، دار عامل الفوائد) هـ١٣٩٣ت (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني الشنقيطي  - ٧
 . م١٩٨٩األعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت  - ٨
 . بريوت-ة ، دار الكتب العلمي) هـ٤٧٥ت (اإلكمال، لعلي بن هبة اهللا بن ماكوال  - ٩
ـ  ٨٨٥ت  (اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين علي بن سليمان املـرداوي               - ١٠ ، ) هـ

 .دار إحياء التراث العريب: حممد حامد الفقي، الناشر : حتقيق 
 . بريوت-بناين ، دار الكتاب الل) هـ٧٣٩ت(اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين  - ١١
ـ ٧٩٤ت  (فقه، لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي        البحر احمليط يف أصول ال     - ١٢ الدكتور : ، راجعه   ) ه

 . هـ١٤٠٩عمر األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت 
ـ ٩١١ت  (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جلالل الدين السيوطي           - ١٣ ، املكتبة العـصرية،    ) ه

 .بريوت
ـ ٨٨٥ت  (ي بن سليمان املرداوي     التحبري شرح التحرير، أليب احلسن عل      - ١٤ الرمحن عبد/ د: ، حتقيق   ) ه

 .مكتبة الرشد، الرياض: أمحد السراج، الناشر / عوض القرين، د/ اجلربين، د
  حتفة احملتاج بشرح املنهاج مع حاشية الشرواين والعبادي، لشهاب الدين أمحد بـن حجـر اهليتمـي                  - ١٥
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 .، دار الفكر)٩٧٣ت (
 .سامي حممد سالمة، دار طيبة:  حتقيق ) هـ٧٧٤ت ( الفداء بن كثري تفسري القرآن العظيم، أليب - ١٦
 بـريوت   -، دار الكتب العلمية     )هـ١٨٧ت(ر شرح التحرير، البن أمري حاج       ــالتقرير والتحبي  - ١٧

 . هـ١٤٠٣
، دار الكتب العلمية ) هـ٦٣٠ت (تقومي األدلة يف أصول الفقه، أليب زيد عبيد اهللا بن عمر الدبوسي             - ١٨

 . بريوت-
ـ ٨٥٢ت  (ي الكبري، للحافظ بن حجر العسقالين       ـــتلخيص احلبري ختريج أحاديث الرافع    ال - ١٩ ، ) ه

 .املكتبة األثرية باكستان
ـ ٥١٠ت  (التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب الكلوذاين         - ٢٠ مفيد أبو  / حممد علي، د  / د: ، حتقيق   ) ه

 .عمشة، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى
ـ ٨٦١ت(تاب التحرير، البن اهلمام      التحرير على ك   تيسري - ٢١  حملمد أمني املعروف بـأمني بادشـاه، دار         ،) ه

 .الفكر
ـ     - ٢٢ ، أليب عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب، مطبعـة         )تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن املعروف ب

 .دار الكتب
 . بريوت-، دار الفكر ) هـ٧٧١ت (مجع اجلوامع مع شرح احمللى، لتاج الدين السبكي  - ٢٣
 . لبنان-حاشية املطيعي على اية السول، للشيخ حممد املطيعي، عامل الكتب  - ٢٤
حممد نبيل طريقي، أميل اليعقوب، دار الكتب       : ، حتقيق   )١٠٩٣ت  (خزانة األدب، لعبد القادر البغدادي       - ٢٥

 . بريوت-العلمية 
ـ       ــة يف أعيان املائة الثامنة، لش     ـــدرر الكامن ــال - ٢٦ ت (سقالين  هاب الدين أمحد بن حجـر الع

 .، دار الكتب العلمية) هـ٨٥٢
 .الذخرية، لشهاب الدين القرايف، دار الغرب، بريوت - ٢٧
 . لبنان-، عامل الكتب ) هـ٧٢٧ت (رفع احلاجب عن ابن احلاجب، لتاج الدين السبكي  - ٢٨
  رفــع النقـــاب عــن تنقـــيح الــشهاب، لعلـــي بــن حـــسني الـــشوشاوي      - ٢٩

 . الرياض-تبة الرشد عبد الرمحن اجلربين، مك/ ، حتقيق د) هـ٨٩٩ت (
، دار إحيـاء التـراث      )١٢٧٠ت  (يد األلوسي   ـــروح املعاين، أليب الفضيل شهاب الدين الس       - ٣٠

 . بريوت-العريب 
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  روضـــة النـــاظر وجنـــة املنـــاظر، ملوفـــق الـــدين بـــن قدامـــة املقدســـي   - ٣١

 .شعبان إمساعيل، املكتبة املكية. د: ، حتقيق ) هـ٦٢٠ت (
ـ عبود، أليب داود سليمان بن األش     ه عون امل  ــسنن أيب داود مع شرح     - ٣٢ ت (عث السجـستاين    ـــ

 . لبنان-، دار الكتب العلمية، بريوت ) هـ٢٧٥
  ســـنن الترمـــذي مـــع شـــرحه عارضـــة األحـــوذي، أليب عيـــسى        - ٣٣

 . هـ١٤١٨ بريوت -، دار الكتب العلمية ) هـ٢٧٥ت (حممد بن عيسى الترمذي 
 .ؤسسة الرسالة، م) هـ٧٤٨ت (سري أعالم النبالء، لشمس الدين الذهيب  - ٣٤
ت (هاب الدين عبد احلي ابـن العمـاد احلنبلـي           ــب يف أخبار من ذهب، لش     ــشذرات الذه  - ٣٥

 . دمشق، بريوت-عبد القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط، دار ابن كثري : ، حتقيق ) هـ١٠٣٢
 . هـ١٣١٥شرح ابن ملك على خمتصر املنار، لعبد اللطيف بن ملك، مطبعة دار سعادات  - ٣٦
ــرح ا - ٣٧ ــابريت     شـ ــود البـ ــن حممـ ــد بـ ــدين حممـ ــل الـ ــيص، ألكمـ   لتلخـ

 . طرابلس-حممد مصطفى صوفيه، املنشأة العامة للنشر والتوزيع، ليبيا /، حتقيق) هـ٧٨٦ت (
 .، دار الكتب العلمية) هـ٧٥٦ت (شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين اإلجيي  - ٣٨
ــام شـــرح فـــتح القـــدير للعـــاجز الفقـــري، لكمـــال الـــدين بـــن اهل  - ٣٩   مـ

 .، دار إحياء التراث العريب) هـ٨٦١(
ـ  ٩٧٢ت  (شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه، حملمد بن أمحد بن النجار احلنبلي              - ٤٠ : ، حتقيـق    ) هـ

 مكـة  -الدكتور حممد الزحيلي، والدكتور نزيه محاد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي    
 .املكرمة

دار :  الناشـر  عبد ايد تركي،  :  حتقيق   )هـ٤٦٩ت(شريازي  شرح اللّمع، أليب إسحاق إبراهيم ال      - ٤١
 .الغرب اإلسالمي

ـ ٧١٦ت  (شرح خمتصر الروضة، لسليمان الطويف       - ٤٢ عبد اهللا بن عبد احملسن التركي،      / د: ، حتقيق   ) ه
 .وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية

ـ  ٢٥٦ت  (لبخـاري   صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، حملمد بن إمساعيل ا          - ٤٣ ، دار الفكـر    ) هـ
 .للطباعة والنشر

ـ ٢٦١ت  (صحيح مسلم مع شرح النووي، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي             - ٤٤ ، دار إحياء   ) ه
 . بريوت-التراث العريب 
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ـ ٧٧١ت  (طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي        - ٤٥ ، حتقيق مصطفى عطـا، دار الكتـب        ) ه

 .العلمية

ـ ٩٤٥ت  (شمس الدين الربداوي    طبقات املفسرين، ل   - ٤٦  -، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبـة         ) ه
 . هـ١٣٩٢القاهرة 

، مكتبة  )هـ٧٧٣ت  (الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل أيب حنيفة، أليب حفص سراج الدين اهلندي               - ٤٧
 . لبنان-اإلمام أيب حنيفة، بريوت 

 . اهلند-، دار نور حممد ) هـ١٣٠٤ت ( الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، أليب احلسنات اللكنوي - ٤٨

ـ ١٢٢٥ت  (فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري              - ٤٩ ، ) ه
 . بريوت-مطبوع بذيل املستصفى، دار العلوم احلديثة 

ـ  ٤٨٩ت  (قواطع األدلة يف أصول الفقه، أليب املظفر منصور السمعاين           - ٥٠ عبـاس  / د: ، حتقيـق    ) هـ
 .مي، مكتبة التوبة، الرياضاحلك

ـ ٤٧٨ت  (الكافية يف اجلدل، إلمام احلرمني اجلويين        - ٥١  -فوقية حممود، مطبعة البـايب      / د: ، حتقيق   ) ه
 .القاهرة

ـ ٥١٣ت  (كتاب اجلدل، البن عقيل احلنبلي       - ٥٢ علي عبد العزيز العمرييـين، مكتبـة       / د: ، حتقيق   ) ه
 . الرياض-التوبة 

 . بريوت-دار إحياء التراث العريب ، ) هـ٤٦٧ت (زخمشري الكشاف، أليب القاسم حممود ال - ٥٣

ـ ٧١٠ت  (كشف األسرار شرح املصنف على املنار، حلافظ الدين النفسي           - ٥٤ ، دار الكتب العلمية    ) ه
 . بريوت-

ـ ٧٣٠ت  (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لعالء الدين البخاري            - ٥٥ : ، حتقيـق    ) ه
 .تاب العريبحممد املعتصم البغدادي، دار الك

ت (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهللا احلنفي املعروف حباجي خليفـة                 - ٥٦
 .املكتبة الفيصلية: ، الناشر )١٠٦٧
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ـ ١٠٩٤ت  (الكليات، أليب البقاء احلسيين الكفوي       - ٥٧ عدنان درويش، حممد املصري،    / د: ، حتقيق   ) ه

 . هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة 

 ، دار صادر، بريوت، لبنان) هـ٧١١ت (الفضل مجال الدين ابن منظور لسان العرب، أليب  - ٥٨

 . بريوت-املبسوط، حملمد بن أيب سهل السرخسي، دار املعرفة  - ٥٩

ــن    - ٦٠ ــدين بـ ــي الـ ــة، لتقـ ــن تيميـ ــالم ابـ ــيخ اإلسـ ــاوى شـ ــوع فتـ   جممـ
 .، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد النجدي) هـ٧٢٨ت (تيمية 

 .، دار الكتب العلمية، بريوت) هـ٤٥٦ت (احمللّى، البن حزم األندلسي  - ٦١

  هـ١٤٠١ دار الفكر حممود خاطر بك،: خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي، ترتيب  - ٦٢

ـ ٩١١ت  (املزهر يف علوم اللغة واألدب، جلالل الدين السيوطي          - ٦٣ فؤاد علي منـصور،    : ، حتقيق   ) ه
 . بريوت-دار الكتب العلمية 

 .، دار الكتب العلمية، بريوت) هـ٤٠٥ت (يب عبد اهللا احلاكم املستدرك على الصحيحني، للحافظ أ - ٦٤

ـ ٥٠٥ت  (املستصفى من علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل            - ٦٥  -، دار العلوم احلديثة     ) ه
 .بريوت

 . بريوت-عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي : املعونة يف اجلدل، أليب إسحاق الشريازي، حتقيق  - ٦٦

ـ ٦٩١ت  (ول الفقه، جلالل الدين حممد اخلبازي       املغين يف أص   - ٦٧ حممد مظهر بقا، مركز    / د: ، حتقيق   ) ه
 .البحث العلمي، جامعة أم القرى

 .مغين احملتاج إىل معرفة معاين املنهاج، حملمد اخلطيب الشربيين، دار الفكر - ٦٨

ـ ٦٢٦ت  (مفتاح العلوم، أليب يعقوب السكاكي       - ٦٩  -لعلميـة   نعيم زرزور، دار الكتب ا    : ، حتقيق   ) ه
 .بريوت

ـ ٦٨٤(نفائس األصول يف شرح احملصول، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف             - ٧٠ عادل : ، حتقيق   ) ه
 . مكة املكرمة- علي معوض، مكتبة نزار الباز -عبد املوجود 
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ـ ٧٧٢ت  (اية السول شرح منهاج األصول، جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي            - ٧١ ، عامل الكتب   ) ه

 . م١٩٨٢ بريوت -

 . هـ١٤٠٤اية احملتاج شرح املنهاج، لشمس الدين الرملي، دار الفكر  - ٧٢

  ايـــة الوصـــول يف درايـــة األصـــول، لـــصفي الـــدين األرمـــوي        - ٧٣
 . مكة املكرمة-مسعد السويح، املكتبة التجارية / صاحل اليوسف، د/ د: اهلندي، حتقيق 

ــي    - ٧٤ ــل احلنبلـ ــن عقيـ ــي بـ ــاء علـ ــه، أليب الوفـ ــول الفقـ ــح يف أصـ   الواضـ
 .هـ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي،: ، حتقيق ) هـ٥١٣ت (


