
  

  اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  جامعة اجلزائر
  كلية أصول الدين 
  قسم الشريعة

 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيــة الشعبيــة
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  جامعـة الجزائـر
  كلية أصول الدين
  قسم الشريعة

  

 
  آراء ابن جـزي األصوليــة

  

  رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلسالمية
  ختصص أصول الفقه

                                     إشراف األستاذ الدكتورإعداد الطالبة       
   حياة كتاب                                                نور الدين عباسي

  السنة اجلامعية 
2000-2001  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



  

 داءـــإه
  إىل من قال فيهما رب العزة

وقضى ربك أال تعبدوا إآل إياه  {
  } اوبالوالدين إحسان

  :نجاحي  من تحمال أعباء الحياة في سبيل
ين أطال اهللا في ميوالدي الكر

   .عمرهما
 إلى من كان لي العون والسند في

  يـ زوج أعباء الحياة إلتحمل
   حسام الدينبي أ

   إىل كل أفراد أسريت
  ام الدينـحسإىل 

  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
ام ـحسأم  

 



  
  

  
  

            
حمده حمدا  وجل وأ  شكر ، فإني أشكر اهللا عز     ل من أ  أو                

لي السبل ماكانت لتـسهل     كثيرا على ما ذلل لي من الصعاب ومهد         
   . وكرمه ومنه علي فضلهاللو

كتور ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ الكـريم الـد                      
ـ  ، الرسـالة    نورالدين عباسي على قبوله اإلشراف على هذه        ى وعل

    .البحثطيلة إنجاز هذا لي  القيمة هداتنصائحه وإرشا
أساتذتي الكرام الذين لم يبخلوا علي بالنصح        كما أشكر              

  .أهتدي به ي ذفكان لي بمثابة النور ال توجيهوال
 إدارة كليـة أصـول الـدين لمـا          أتقدم بالشكر الجزيل إلـى    كما  
  .نه من مساعدة للطلبة الباحثين يقدمو

األمير عبـد القـادر للعلـوم       امعة  ج مكتبة   وإلى مسؤولي              
ألجـل  وكرم الضيافة    تسهيالت منمنهم   لمست نة لما اإلسالمية بقسنطي 

  . ستفادة من المكتبةاال
في  والمساعدة   أشكر كل من قدم لي يد العون         وأخيرا              
   . بالكلمة الطيبة لعمل ولوإنجاز هذا ا

  .جزاء  خير  جميعاهللاهم اازفج
  
  

 ديرـــر وتقـــشك



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  المقدمــــة 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
حياة ابن جزي والبيئة 

  التي نشأفيها



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب األول
  ومنهجهابن جزي

   األصولي 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
الحركة العلمية واألدبية 

  ابن جزي في عصر
وخصائص فكرها 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
عرض لطريقة ومنهج 

 لكتابي جزيابن ليف تأ
"التسهيلو" تقريباألصول "



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
اتجاه ابن جزي األصولي

 األصوليةواجتهاداته



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
 ابن عند مباحث األصول

من خالل كتابه جزي 
  التسهيل لعلوم 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
األدلة المتفق عليها 
   والمختلف فيها عند

  ابن جزي 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  االستنباططرق 

  ابن جزي عند  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
 والتعارض واالجتهادالنسخ 
رجيح وأسباب الخالف بين والت

   نالمجتهدي



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   ةــــــــالخاتم
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             احلمد هللا رب العاملني ، إله األولني واآلخرين ومنـزل على عباده الصاحلني نورا وهدايـة إىل                

الطريق القومي ، والصالة والسالم على صفوة خلقه وخامت أنبيائه ، رسوله سيدنا حممد عليه أفضل الـصالة                  

 ونصرة دينه ، وعـن      ρنبيه  هللا لصحبة   وأزكى التسليم  ورضى اهللا على صحابته الكرام ، الذين اختارهم ا           

  .التابعني له بإحسان إىل يوم الدين أمجعني ، ورحم اهللا علماء هذه األمة العاملني املخلصني 

  :وبعد 

             يعترب علم أصول الفقه من أعظم العلوم وأجلها قدرا ، فبه نتمكن من معرفة مبادئ الفقه الكلية                 

ففي هذا العلـم    . عرف على األحكام الفقهية الشرعية املنوطة لكل فرد مسلم          وأسسه العامة ، وبواسطته نت    

من القواعد واألصول اليت تضبط طرق استنباط األحكام الشرعية ، سواء كانت عن طريق البيان والتفسري                

  .  ، أو عن طرق الرأي واالجتهاد فيما النص فيه للنصوص الشرعية فيما فيه نص ثابت

 هيأ اهللا سبحانه وتعاىل من هذه األمة أعالما حيافظون على هذا العلم ويورثونه ملن بعدهم                             ولقد

بدراسته والغور يف تفصيالته املتشعبة ، ساروا على هنج واضعه ومؤسسه اإلمام حممد بن إدريس الـشافعي                 

 اجملاهد ، اإلمام اجلليـل      رمحه اهللا ، ومن بني هؤالء األعالم األفذاذ اجلديرين بالوقوف على آثارهم العالمة            

املالكي ابن جزي الكليب الغرناطي رمحه اهللا ، الذي أحاط بعلوم الشريعة من فقه وأصول و تفسري وحديث                   

وعلوم اللغة وعلم الكالم واملنطق ، فكان إماما مربزا يف مذهبه فضال عن كونه حماربا جماهـدا  نال رمحه                   

  .تشهاد يف سبيل اهللا مع الصاحلني هذه األمة اهللا درجة العلماء العاملني و شرف االس

كتابه :              ولقد يسر يل اهللا تعاىل وأعانين بأن وقفت بالدراسة على أهم مؤلفني لإلمام ابن جزي                

   وكتابـه يف تفسري القرآن الكرمي املسمــى″ تقريب الوصول إىل علم األصول″يف أصول الفقه املسمى 

  :  من خالل هذا البحث املتواضع املوسوم بـ ″يل  التسهيل لعلوم الترت″ 

  قاصدة به اآلراء اليت تبناها وظهرت        ″-  التسهيل لعوم التنـزيل منوذجا    –آراء ابن جزي األصولية       ″

جبالء يف تفسريه لكتاب اهللا تعاىل التسهيل لعلوم التنـزيل وبتوفيق من اهللا تعاىل وعونه تناولت هذا البحث                 

  : وبابيـن حسب اخلطة التالية يف فصل متهيدي 
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  خطـــة البحث
خصصته حلياة ابن جزي رمحه اهللا واألحداث اليت أثرت فيه ولآلثار القيمة اليت تركها               :الفصل التمهيدي 

  .لنا يف شىت العلوم والفنون 

   : تناولت فيه منهج ابن جزي األصويل ، واحتوى ثالثة فصول: الباب األول

  حملة تارخيية للفترة اليت عاش فيها ابن جزي وما وصلت إليه احلركة العلميــة عبارة عن  : الفصل األول
  .و األدبية من القرن السابع اهلجري إىل القرن الثامن اهلجري ، مركزة على خصائص فكرها األصويل 

  تقريب الوصول  ″هو عرض لطريقة ومنهج تأليف ابن جزي لكتابه يف أصول الفقه املسمى             :  الفصل الثاين 
 ، ولقد أوليته بالدراسة     ″ التسهيل لعلوم الترتيل     ″ وكتابه يف تفسري القرآن الكرمي املسمى        ″إىل علم األصول  

ملا له من أمهية كبرية سواء يف إيضاح األسلوب الذي انتهجه ابن جزي يف تأليفه األصويل من خالل كتابه                   
 باعتباره  ″ التسهيل لعلوم الترتيل     ″حيتويها     أو من خالل املباحث األصولية اهلامة اليت         ″ تقريب الوصول    ″

   . دراسة تطبيقية لعلم أصول الفقه
فجعلته الجتاه ابن جزي األصويل وبعض اجتهاداته األصولية ، حيث تطرقت فيـه إىل               : أما الفصل الثالث  

  صــولبيان االجتاه الذي سلكه ابن جزي يف تقريره للقواعد األصولية شأنه يف ذلك شأن كل علماء األ
  وذكر بعض اجتهاداته األصولية سواء اليت انفرد بذكرها عن غريه من األصوليني أو اليت خالف فيه مجهور العلماء

   : وتناولته يف ثالثة فصول″ التسهيل ″ عبارة عن املباحث األصولية اليت احتواها كتاب : الباب الثاني

ة وإمجاع وقياس ، ولألدلة املختلف فيها مقتصرة        جعلته لألدلة املتفق عليها من كتاب وسن       : الفصل األول 
على ذكر سد الذريعة و شرع من قبلنا ، على أن ابن جزي مل يذكر يف التسهيل سوى هذين الدليلني مـن                

  .األدلة املختلف فيها 
تضمن طرق استنباط األحكام اليت برزت يف التسهيل واليت استعان هبا ابن جـزي كـأداة                 : الفصل الثاين 

 القرآن الكرمي ، فاحتوى على مباحث عدة كاحلقيقة واجملاز ، األمر والنهي ، املطلق واملقيد ، العـام             لتفسري
  .واخلاص  االستثناء واحملكم واملتشابه 

خصصته للنسخ و االجتهاد و التعارض والترجيح وما انفرد به ابن جزي من ذكر ألسباب                : الفصل الثالث 
  .اخلالف بني اجملتهدين 

     وختمت هذا البحث بأهم النتائج اليت توصلت إليها ، متبوعة مبلخص باللغـة اإلجنليزيـة ، مث                       
  .بفهارس علمية 
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  أسباب اختيار الموضوع
  :             اخترت أن يكون هذا املوضوع حمل حبـثي لألسباب التالية 

صي وهو أصول الفقه ولقد يـسر        رغبيت الشديدة يف أن يكون املوضوع الذي أحبث فيه يف جمال ختص            - 1

  .اهللا تعاىل يل ذلك بفضل وبعون منه 

 خدمة أعظم العلوم وأشرفها ، كيف ال ؟ وهو العلم بأحكامه وشرعه تبارك وتعاىل ، إذ شرف العلم                   – 2

  .من شرف املعلوم 

  . خدمة الفقه املالكي ، بإبراز رجاله وأئمته ، خاصة يف منطقة املغرب العريب واألندلس  – 3

 يعترب ابن جزي الغرناطي رمحه اهللا من أئمة املذهب املالكي املربزين فيه ، فاردت من خـالل هـذه                    – 4

الدراسة أن أتناول حياة علم من أعالم هذه األمة ، وإبراز دوره يف اإلرث احلضاري والعلمي الذي تركـه                   

  .لنا أمثاله عموما وإسهاماته يف جمال علم أصول الفقه خصوصا 

  العلمية ، فهو مصنف قيم يف أصول الفقه يتميـز            ″ تقريب الوصول إىل علم األصول     ″ كتاب      قيمة – 5

بدقة التقسيم وحسن التبويب ، إذ جعله ابن جزي تذكرة ألحد أوالده ، مجع فيه من األصول لبابه وقرب                   

  .للمبتدئني أسبابه وهو على إجيازه آية يف إعجازه 

 فهو كذلك مصنف قيم يف تفسري القـرآن الكـرمي           ″يل لعلوم الترتيل     التسه ″ القيمة العلمية  لكتاب      – 6

احتوى فوائد مجة سواء يف جمال الفقه أو األصول أو اللغة أو ما يتعلق مبباحث علوم القرآن ، وما اسـترعى     

  :  انتباهي هو احتواؤه على مباحث أصولية هامة تشد انتباه كل دارس هلذا الفن ، يقول عنه ابن جــزي 

 كتاب يف تفسري القرآن الكرمي وسائر ما يتعلق به من العلوم ، سلكت فيه مسلكا نافعا إذ جعلته وجيـزا                     ذاه «

    .)1(»جامعا  

 إثراء املكتبة اإلسالمية مبرجع جديد حيوي منهج وإسهامات لعامل فذ كاإلمام ابن جزي رمحـه اهللا يف                  – 7

  .  س عموما وأئمة املذهب املالكي خصوصا أصول الفقه تضاف إىل ما قدمه علماء املغرب واألندل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .3(ص) هـ1401( ط– بريوت –التسهيل لعلوم التنـزيل ، دار الكتاب العريب  -1
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  منهــج البحث
  :             اتبعت يف إجناز هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي حسب الطريقة التالية 

  .قدمة وفصل متهيدي وبابيـن وخامتة  تقسيم البحث إىل م– 1
   .″  تقريب الوصول إىل علم األصول ″ استخراج اجتهادات ابن جزي األصولية من خالل كتابه – 2
    .″  التسهيل لعلوم الترتيل ″ استخراج املسائل األصولية من كتاب  – 3
أذكر رأي ابن جزي فيها مـع        ذكر جل النماذج للمسائل األصولية املستخرجة يف الباب الثاين ، مث             – 4

ذكر رأي غريه من األصوليني ، على أن املقصود من جرد هذه اآلراء األصولية مـن خالل التسهيل هـو                   
بيان ملا مدى توظيـف واستعمال ابن جزي هلذه القواعد األصولية وإن كان األوىل حبثها من خالل كتابه                 

من اجملتهدين املستقلني الواضعني للقواعد األصولية       األصويل تقريب الوصـول ، لكن ملا مل يكن ابن جزي           
رأيت أن ال فرق بني أن تكون  الدراسة يف األساس من كتاب تقريب الوصول أو كتاب التسهيل ، علـى                     
أن التسهيل يعكس بدرجة واضحة مدى استثماره للقواعد األصولية فضال عن تبنيه هلا ، وهذا مـاال قـد                   

   .أجده يف كتابه تقريب الوصول
 تتبـع الطريقة اليت سلكها ابن جزي يف التأليف األصويل من خالل كتابه تقريب الوصول ، وربط ما                  – 5

  .ذكره من املسائل األصولية يف كتابه التسهيل بآرائه يف مؤلفه األصويل 
 اعتمدت على كتاب تقريب الوصول إىل علم األصول حتقيق األستاذ حممد األمني الـشنقيطي طيلـة                 – 6
  .ـث  وإذا رجعت إىل حتقيق األستاذ حممد علي فركوس فإين أشري إىل ذلك البح

 تقع يف   –بريوت  –طبعة دار الكتاب العريب     (  اعتمدت على الطبعتني لكتاب التسهيل لعلوم التنـزيل       – 7
  ) . تقع يف جملدين مقسمة إىل أربعة أجزاء– القاهرة –جملد واحد ، والطبعة الثانية نشر أم القرى للطباعة 

  . بيان مواضع اآليات يف القرآن الكرمي بذكر السورة ورقم اآلية – 8
 ختريج األحاديـث  الـواردة يف البحـث وذلـك بعزوهـا إىل مـصادرها األصـلية ، مكتفيـة                      – 9

  .، وإن مل أجد احلديث فيهما حبثت يف كتب احلديث األخرى ) خباري ومسلم (بالصحيحني
  . هم يف البحث  ترمجة األعالم الواردة أمساؤ– 10
  . شـرح غريب اللفظ الوارد يف البحث – 11
  :  وضع فهارس علمية تشتمل على – 12
  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية الواردة يف البحث مرتبة حسب ترتيبها يف املصحف الشريف  -
 فهرس أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم و اآلثار الواردة يف البحث ، مرتبـة حـسب ترتيـب                    -

  .ف املعجم حرو
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  . فهرس املسائل واملصطلحات األصولية الواردة يف البحث ، مرتبة حسب ترتيب حروف املعجم  -
: فهرس األعالم الواردة أمساؤهم يف البحث ، مرتبة حسب ترتيب حروف املعجم ، استثنيت منها                 -

  ) .ال ، ابن ، أبو ، ابن أم ، ابن أيب (
  .، مرتبة حسب ترتيب حروف املعجم فهرس املذاهب والفرق الواردة يف البحث  -
  .فهرس أمساء البلدان الواردة يف البحث ، مرتبة حسب ترتيب حروف املعجـم  -
  .فهرس املصادر واملراجع  املعتمدة يف البحث ، مرتبة حسب ترتيب حروف املعجم  -
  .فهرس احملتويات  -
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  البيئة اليت نشأ فيها ابن جزي وأثرها عليه: املبحث األول
  مدخل تاريخي    : المطلب األول 

             مما الشك فيه أن األندلس عرفت عدة إمارات وملوك بداية من الفتح اإلسالمي بقيادة موسـى     

   . )4( ) م1492( هـ 897سنة   )3(وإىل غاية سقوط غرناطة،  )2 ( بن زياد وطارق )1( بن نصري

فبداية من ملوك بين أمية الذين كانوا أول من أقام اخلالفة اإلسالمية باألندلس وحىت هناية آخرخليفة هلـم                  

 امتـداد   الدولة العامرية، واليت يرى البعض أهنـا      حيث عرفت األندلس عدة صراعات داخلية ، مث ظهرت          

ا يعرف مبلوك الطوائف اليت قيل أهنا بلغـت         ومع بداية القرن اخلامس اهلجري ظهر م       ،   )5(للخالفة األموية 

  . )6(العشرين إمارة
  ــــــــــــــــــــــــــ

تح  القرى باحلجاز ، نشأ يف دمشق  ف هو موسى بن نصري بن عبد الرمحان بن زيد اللخمي ، أصله من وادي          : موسى بن نصري   -1
 هـ ، مل يهـزم له جيش قط  توفــي           92ارق عـام   األنـدلس ، غزا قـربص ، افرقيـة ، فتح مع  طارق بن زياد جبل ط              

  .   هـ 97عام 
، حتقيق الدكتور إحـسان     )4/352(نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، للشيخ أمحد بن حممد املقري التلمساين              : راجع  -

  ) .1/108(، ) م1968-هـ1399(عباس  دار بريوت ، 
 العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ، حتقيق إحسان عبـاس                 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، لإلمام أيب       -

، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستـشرقني ،             ) 2/134 (-بريوت–دار الكتب العلمية    
  ) .5/331 (- بريوت –خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني 

 هو طارق بن زياد الليثي ، فاتح األندلس  ، أصله من الرببر ، أسلم على يد موسى بن نصري وكان من أشد                        :د طارق بن زيا   -2
رجاله ، هو من استوىل على اجلبل الذي يعرف بامسه  ، فتح حصن قرطاجنة و اشبيلية وطليطلة وقرطبة وسرقسطة ، توىف عـام                        

  ) .هـ102(
  ) .3/217(، األعالم ) 1/108(نفح الطيب :  راجع -
 مبعىن الرمانة بلسان عجم األندلس، هكذا قال عنها الشيخان أبو احلجاج يوسف بن علي القضاعي وأبو عبد اهللا بن            : غرناطة   -3

  .أمحد بن سعيد احليان ، و قال األنصاري هي أقدم مدن كورة البرية وأعظمها وأحسنها وأحصنها 
 عبد اهللا ياقوت عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي ،دار بريوت للطباعة والنـشر               معجم البلدان ، للشيخ اإلمام هبـاء الدين أيب        -
  ) .4/195(، ) م1957-هـ1376(
  ) .39(، ص) هـ1389 (- دمشق – التاريخ األندلسي  ، للحجي  ، دار القلم -4
  )306(نفس املرجع السابق، ص-5
 ) .4/352( نفح الطيب ، -6
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بعد سقوط بعض القـالع احلـصينة مثـل           )1 ( "ة ََيوسف بن تاشفني     بعدها ظهرت دولة املرابطني بقياد    

 هـ اليت أعادت    479الشهرية سنة     )3 (  هـ فأنقذ اهللا به األندلس يف معركة الزالقة        478سنة    )2(طليطلة

، لكن مل تعمر دولة املرابطني طويال فظهرت بعدها دولة املوحـدين سـنة                لعدة قرون  للمسلمني اعتبارهم 

اليت سرعان ما انتهت فترة حكمها بسبب اهلجمات الصليبية املتتالية عليها مما عجل بـسقوطها               هـ و 540
)4(   

سليل بين هود أحد ملوك       )5( " هـ دخلت األندلس حتت طاعةً  يوسف بن هود اجلذامي           620وبعد سنة   
  الفترة ظهر   ، ويف هذه   )7( هـ يف ظروف غامضة      635 أيام ملوك الطوائف والذى توىف سنة        )6(سرقسطة

حممد بن يوسف النصري املعروف بابن األمحر  الذي أسس دولة بين األمحر حيث متت له البيعة بعد وفـاة                    
  .) 8(خصمه ابن هود فاستمرت دولة بين األمحر قرنني ونصف عاصر ابن جزي جل ملوكها 

  دولة بني األحمر: المطلب الثاني

  غالب بأمر اهللا أىب عبد اهللا حممد بن يوسف بن حممد بن أمحد             تأسست دولة بين األمحر على يد ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو يوسف بن تاشفني بن يعقوب أمري املسلمني وملك امللثمني ، كان حسن السرية مييل إىل أهل العلـم                    : يوسف بن تاشفني     -1
  .هـ 500حيب الصفح والعفو ، أول من تسمى بأمري املسلمني ، توىف عام 

 -بريوت–شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، للمؤرخ أيب الفالح عبد احلي ابن العماد احلنبلي ، دار الكتب العلمية                    : راجع  -
   . ) 1/295(، األعالم ) 113-3/112) (م 1979-هـ1399(
  .لشرق ، كانت تسمى مبدينة األمالك مدينة كبرية ذات خصائص حممودة باألندلس ، تقع غريب ثغر الروم ، وبني اجلوف وا: طليطلة – 2
  ) .4/39( معجم البلدان ، للحموي ، -
  لغة هي املوضع الذي اليثبت عليه من شدة زلقه وهي أرض باألندلس كبرية ، تقع بالقرب من قرطبة : الزالقة - 3
  ) .3/146( معجم البلدان ، للحموي ، -
  ) .20-19(ص) م1975-هـ 1386( 3ط. ة التأليف القاهرة  هناية األندلس حملمد عبد اهللا عنـان ، مطبعة جلن-4
هو حممد بن يوسف بن هود أبو عبد اهللا ، من أعقاب بن هود اجلذاميني ، آخر ملوك الطوائـف                    : يوسف بن هود اجلذامي      -5

  .هـ بأملرية635الكبار ، ثار على املوحدين فظفرعليهم ولقب باملتوكل باهللا ، قتل عام 
) 150-7/149(، األعالم   ) 3/536) (م1983 (-بريوت–لدزن  ، دار الكتاب اللبناين ، مكتبة املدرسة          تاريخ ابن خ  : راجع  

.  
بلدة مشهورة باألندلس ، ذات فواكه عذبة هلا فضل على سائر فواكه األندلس ، مبنية على هنر كبري ينبعث مـن جبـال                       : سرقسطة – 6

  القالع 
  ) .3/212( معجم البلدان ، للحموي ، -
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إلحاطة يف أخبار غرناطة ، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن اخلطيب ، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حممد عبـد اهللا                         ا -7
  ) .2/126(، ص) هـ1595(عنان ، الشركة املصرية للطباعة والنشر ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة 

  ) .2/92( نفس املرجع السابق -8
  
  

سيد اخلزرج باملدينة املنورة وهو     )1(ه إىل الصحايب اجلليل سعد بن عبادة      اخلزرجي األنصاري الذي يرجع نسب    
  .نسب عريق يستمد منه بنو نصر جمدهم 

 هـ بعد أن وطد نفوذه يف العديد        635             ولقد اختذ الغالب بأمر اهللا غرناطة عاصمة ملكه سنة          
 هـ مث توالت احلكام مـن       671 سنة   وبعض احلصون وتوىف  )4( وجيان   )3( وشريش )2(من املدن مثل مالقة   

  بعده 
هـ عاصر خالهلا ستة من ملوك بـين        741 هـ إىل سنة     693             ولقد عاش ابن جزي من سنة       

ثاين ملـوك بـين     " ناطة إذ ولد يف عهد امللكً  حممد بن حممد بن يوسف بن إمساعيل               األمحـــر يف غر  
ين إمساعيل سابع ملوك بين األمحر ، وهؤالء امللوك الـذين           األمحر وتويف يف عهد امللك أيب احلجاج يوسف ب        

  :عاصرهم ابن جزي هم  على التوايل 
  سف بن األمحريحممد الثاين بن حممد بن و: امللك األول -

هـم  هـ ، كان فارسا وشاعرا ، من أ       671 هـ توىل احلكم بعد وفاة أبيه عـام         633         ولدعـام
) القبـذاق   ( هـ وحصار مدينة    695 قيطاجة التابعة لوالية جيان عام       األحداث يف فترة حكمه فتح مدينة     

  .هـ حىت فتحت عنوة 699التابعة لوالية قرطبة عام 
ابرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض احلكام للجهات األخرى باألندلس واملغرب ، حكم ثالثـني عامـا                 

  .)5(هـ 701أدرك ابن جزي منها مثاين سنوات ،  توىف 
هـ بعد وفـاة    701هـ وبدأت فترة حكمه عام      655عام   ولد   حممد الثالث بن حممد بن يوسف     :ثاين   امللك ال  -

والده فجرى على سريته ، غزا مدينة املنظر واستوىل عليها ، من مآثره املسجد اجلامع باحلمراء ، عاش بقية                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــعمره 

نعيم بن حارثة بن حزم بن خزمية بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري ، شهد العقبة وكان               هو أبو ثابت بن عبادة        : سعد بن عبادة     -1
  .هـ 15أحد النقباء ، حيسن الكتابة والرمي والسباحة و اشتهر باجلود ، توىف حبوران سنة 

– القـاهرة    مـصر –وي ، دار النهـضة      العقالين ، حتقيق حممد علي البجا      اإلصابة يف متيز الصحابة للحافظ بن حجر         -: راجع  
  )6/32(،  البداية والنهاية البن كثري الدمشقي ، حتقيق جمموعة من األساتذة ، دار الكتب العلمية ، ص) 3/65(ص
  .مدينة باألندلس عامرة من أعمال رية ، صورها على شاطئ البحر بني اجلزيرة اخلضراء وأملرية  : مالقة - 2
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  ) .5/43( معجم البلدان، للحموي ، -
  .مدينة كبرية من كورة شذونة باألندلس، تسمى اليوم شرش : شريش - 3
  ) .3/340( معجم البلدان، للحموي ، -
  .مدينة كبرية وهي عبارة عن جتمع لبلدان وقرى كبرية ، تقع يف قلب األندلس وهي عاصمة الوالية األندلسية يومها: جيان - 4
  ) .02/169( معجم البلدان،للحموي ، -
  )94(، هناية األندلس ص) 5/10(،  الدرر الكامنة البن حجر ) 566-1/557(بن اخلطيب اإلحاطة ال:  راجع -5

  .)1(ـ  ه711مودعا بإحدى نواحي غرناطة حىت توىف عام

هـ ، كان مياال    708 هـ بويع بعد عزل أخيه عام        686 ولد عام     :نصر بن حممد بن يوسف    :  امللك الثالث  -

وتغلبوا عليه يف اجلزيرة اخلضراء ، خلـع        ) املرية  (  ، هزم النصارى يف      إىل السلم واملهادنة حمبا للعلم وأهله     

  عام 

هـ بعد اضطراره لدفع ضريبة للنصارى وتوىل احلكم بعده أبو الوليد إمساعيل بن فرج حفيد إمساعيل                713

  .)2(هـ722بن يوسف أخي حممد بن يوسف رأس األسرة النصرية ومؤسس دولتها توىف عام 

 بالرئيس   هـ ، كان يدعى   713 هـ وبويع عام     677 ولد عام     :أبو الوليد إمساعيل بن الفـرج     :  امللك الرابع    -

حسن اخللق ذا عقل وحياء ، امتازت فترة حكمه بتوطيد امللك واالستقرار واجلهاد يف سبيل اهللا ، فتح عدة                   

  .)3(هـ725مدن ، اغتيل بعد أن عاد ظافرا من الغزو إىل غرناطة عام 

هـ ، يعد 725هـ ، توىل احلكم سنة  715 ولد سنة     :حممد بن أيب الوليد بن إمساعيل بن فـرج        : امللك اخلامس -

أنبل امللوك ومضرب األمثال يف الشجاعة واإلقدام والفروسية ، متيز بفتحه جلبل طارق بن زياد مبـساعدة                 

ـ 733م  هـ ، اغتيل يف رابع أيام عيد األضحى من طرف متآمرين عليه عا            733سلطان املغرب عام     ـ ه
)4(.  

هـ ، كان   733هـ ، توىل احلكم سنة      718ولد سنة    :أبو احلجاج يوسف بن إمساعيل بن فرج      : امللك السادس  -
عاملا أديبا أضاف إىل قصر احلمراء أعظم منشآته وأنشأ مدرسة غرناطة الشهرية وشيدها ، وقعت يف عهده                 

الدائرة فيها على املسلمني إذ استـشهد  أعظم موقعة بينهم وبني ملك قشتالة وهي معركة طريف ، وكانت            
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هـ ، مات مقتوال    741فيـها اإلمام ابن جزي رمحه اهللا مع خنبة من العلماء واجملاهدين يف سبيل اهللا عام                
  .)5(ـ ه755أثناء صالة عيد الفطر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ) .112(، هناية األندلس ص) 557-1/544(اإلحاطة البن اخلطيب :  راجع -1
  )114(، هناية األندلس ص) 3/334(اإلحاطة البن اخلطيب :  راجع -2
  )120(هناية األندلس ص، ) 392-1/389(اإلحاطة البن اخلطيب :  راجع -3
  ) .6/36(، األعالم للزكلي ) 125-120(، هناية األندلس ص) 532(اإلحاطة البن اخلطيب ص:  راجع -4
  ) .6/36 (، األعالم للزكلي)125(، هناية األندلس ص) 338-4/318(اإلحاطة البن اخلطيب :  راجع -5

  
  وأثرها على ابن جزي غرناطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيـا وفكريـا: المطلب الثالث

             لقد كانت غر ناطة تعيش فتنا داخلية توقظ مضاجع امللوك وتودي حبياة بعضهم ، وصراعا عن                

لة النصرية إىل أن انتزع     اسية فتواصل هذا االنقسام والصراع والتشتت يف الدو       السلطة يعكر صفو احلياة السي    

رغم حماوالت بعض ملوك بين نصر توسيع دولتهم واسـترجاع          ،) 1( هـ   897 آخر معاقلها سنة     اإلسبان

وىل قوهتا أمام اإلسبان ، فاستعاد امللك حممد الغين باهللا بن يوسف بن احلجاج بعض الثغور اليت كان قد است                  

     .) 4) (3(وقرطبة) 2(عليها الصليبيون بدافع حقدهم ، فتمكن من استرجاع إشبيلية

             وأمام هذه األوضاع الالمستقرة يف دولة بين األمحر داخليا وخارجيا فان اإلمام ابـن جـزي                

 استجاب لرسالة اإلســالم وأمانــة العلـم فـذاد عـن دينــه حىت نال الشهادة وهـو حيـث              

  .النـاس علىاجلهاد ويشحذ مهمهم 

ومما يالحظ كذلك أن هــذه األوضاع املضطربة يف غرناطة قد أثرت تأثريا سلبيا على إنتاج اإلمام ابـن                  

جزي العلمي إذ ماتركه من مصنفات خمتصرة وآثار ال تعكس حقيقة الرجل ومكانته العلمية العظيمة كيف                

لعارف بعلوم احلديث واللغة ، مما يـدل علـى إطالعـه الواسـع     ال ؟ ، وهو املفسر، األصويل ، الفقيه، ا     

  .ورسوخه يف العلم  

             أما من الناحية االقتصادية واالجتماعية فلقد كانت دولة بين األمحر تعتمد يف اقتصادها علـى               

طدت صالهتا  الصناعة والفالحة اليت اكتسبتها من املهاجرين إليها الذين سقطت مدهنم بأيدي النصارى فتو            

  .)5(االقتصادية والتجارية مع دول أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) .39( التاريخ األندلسي للحجي ص-1
مدينة كبرية عظيمة باألندلس  ، تقع غريب قرطبة ، وهي قريبة من البحر ، يطل عليها جبل الشرف وهو كثري شجر                      : إشبيلية - 2

  . هلا كثري من أهل العلم  الزيتون وسائر الفواكه ، ينسب 
  ) .1/195( معجم البلدان،للحموي ، -
مدينة عظيمة باألندلس ، هبا كان ملوك بين أمية ، متتاز بسعة الرقعة وكثرة األهل وهي حصينة بسور من احلجارة ، هلا بابـان                         : قرطبة - 3

  .  ينتسب هلا كذلك كثري من أهل العلم 
  .) 4/324( معجم البلدان،للحموي ، -
  ) .113-112( هناية األندلس لعبد اهللا عنان ص-4
  ) .326( نفس املرجع السابق ص-5

وكان اإلنتاج الفالحي متيحا إلدخار الطعام لوقت احلاجة ، وكانت مظاهر التحضر بارزة يف بعض عوائد                

  .األندلسيني وتصرفاهتم مثل العناية بفاخر اللباس وأخذ الزينة وأناقة املظهر 

  فلقدكان اجملتمع الغرناطي متكونا من عدة) 1(ية اإلقتصادية ، أما من الناحية اإلجتماعية هذا عن الناح
  :طبقات أمهها 

   طبقة امللوك واألمراء واملقربني  -1  
   طبقة الوزراء والقضاة ورؤساء اجلند واحلجاب-  2
  .لشرعية  طبقة العلماء والشيوخ من أصحاب احلديث واألصول والفقه وسائر العلوم ا-   3

  . طبقة الصوفية والزهاد والفقراء -   4 
  .طبقة التجار واملزارعون وأصحاب احلرف -  5 

العرب ، الرببر ومولدون مبختلف أصنافهم من       : أما األجناس اليت كانت سائدة يف اجملتمع الغرناطي فمنهم          
للغة السائدة فهـي اللغـة      قشتاليني وبرتغاليني وغريهم ، وكذلك ذميون معاهدون من نصارى ويهود ، وا           

  .العربية رغم تنوع األجناس 
             أما من الناحية العلمية والفكرية ، فقد متيزت احلقبة اليت عاش فيها ابن جزي بإنتـاج علمـي                  
وأديب وفري ، فنبغ خنبة من العلماء الذين خلدوا أمساء هم يف تاريخ الدولة اإلسالمية ، فباإلضافة إيل شيوخ                   

ي الذين سوف نأيت على ذكرهم استفاد ابن جزي من بعض العلماء املتضلعني يف شىت العلوم مـن                  ابن جز 
  :الشريعة واألدب والشعر إىل الطب واهلندسة والفلسفة أمثال

  . غريهم و )3(، ابن احلاج)2(الطيب ابن سرياج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) .139-1/133( اإلحاطة البن اخلطيب ص-1
هو حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا  األنصاري الغرناطي املعروف بابن السرياج،  عامل بالنبات ، طبيب  من                    :لطيب بن سراج     ا -2

  .  هـ 730أهل غرناطة ، له كتاب يف النبات وآخر يف فضائل غرناطة ، توىف عام 
  ) .5/297(، األعالم للزركلي ) 3/287( الدرر الكامنة البن حجر -: راجع 

هو حممد بن أمحد بن حممد أبو الوليد بن احلاج القرطيب مث اإلشبيلي ، إمام حمراب املالكية بدمشق ، كان أهلـه                      :بن احلاج    ا -3
هـ 718بيت العلم والقضاء بقرطبة ، اشتغل بالفقه واألدب واللغة ، كان مجيل اخلط على الطريقة األندلسية ، توىف بدمشق عام                     

.  
  ) .5/324(،  األعالم للزركلي ) 6/51(، شذرات الذهب ) 3/550(ن حجر  الدرر الكامنة الب-: راجع 

ولقــد نشطت احلياة الفكـرية والعلمية نشاطـا كبـريا يف عهد احلضارة األندلسية وكانت مالحمـها             

متمثلة يف املساجد منـها اجلامع األعظم الذي تنظم فيه حلقات الدروس وكان يقصــد للتعلم كمــا               

، وأبو بكر أمحد بــن جزي ، وكـذلك          )1(، ومن أشهر مدرسيه أبو سعيد  فرج بن لب         يقصد للتعبد   

  املدرســة الناصريــة اليت كـان هلـا األثــر العظيم يف إثراء العلم والعلمـــاء يف غرناطــة  

واليت ، ) 3(» جاءت نسيجة وحدها هبجة وصـدرا وظرفا وفخامة« :   )2( قال عنها لسان الدين ابن اخلطيبو

  : نقشت على أحد جدراهنا قصيدته والــيت مطلعها 
  أالهكــــذا تبنــى مـــدارس للعلــــم             وتبــقى هــود المجـــد ثابتة الرســــم

كما جتلىالنشاط العلمي يف غرناطة يف تأليف الكتب واملصنفات يف شىت العلوم والفنون ، ولقـد كـان                  

، فقد امتدت جـذوره يف ربـوع    )4(م مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللاملذهب السائد كما هو معلو   

األندلس وانتشرت مدونته الكربى ، فكانت املرجع يف أحكام الفقهاء والقضاة الذين كانت هلم صلة وثيقة                

   . )5(مع فقهاء املغرب واملشرق ، كما تشهد به كتب الفهارس والتراجم

 ابن جزي وترعرع ، فربع يف العربية وعلومها وحفظ القـرآن وتعلـم                           يف ظل هذا اجلو نشأ    

تفسريه ، كما أخذ علوم احلديث وولع به ، ودرس املوطأ وغريه من كتب الفقه املالكي ، فهضم حمتوياهتا                   

  حىت استحق رتبة اإلفتاء وقارب درجة االجتهاد ، كما هو ظاهر يف مؤلفاته ومصنفاته ، وباإلضافة إىل هذا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب التغلـيب الغرناطي ، عارفا بالعربية ، مربزا يف التفسري ، قائما على                      :فرج بن لب    -1
  . هـ 783القراءات ، مشاركا يف أصول الفقه وأصول الدين والفرائض ويف اخلطابة باجلامع ، توىف رمحه اهللا عام 

  ) .281-6/280(لذهب  شذرات ا-

  . من هذه الرسالة 23 ترمجته يف الصفحة ستأيتهو من تالميذ ابن جزي ، :لسان الدين بن اخلطيب-2
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  ) .1/239( اإلحاطة البن اخلطيب -3

بن أيب عامر األصبحي ، أحد أعمدة العلم ، ينتسب إليه الفقه املالكي ، أخذ عن ربيعة الرأي وعبد الرمحان                     :  مالك بن أنس   -4

بن هرمز وغريهم وأخذ عنه اإلمام الشافعي وابن القاسم وحيي بن معني الليثي والثوري واألوزاعي وغريهم ، ألف املوطأ ، تفسري                     

  . هـ 279غريب القرآن ، رسالة يف القدر وغريهم ، توىف رمحه اهللا عام 

 يف معرفة أعيان علماء املذهب ، للقاضـي         ، الدبياج املذهب  ) 1/52(، شجرة النور الزكية     ) 4/135(وفيات األعيان   :  راجع  
  ) .17/30(، ) م 1909 -هـ1329(1 ط–مصر - فرحون ، مطبعة السعادة ى بنبرهان الدين إبراهيم بن عل

  ) .450(ص، ) م1989-هـ1409(7 ط- بريوت-مقدمة ابن خلدون ، طبع دار القلم  -5
  ده وطرق االستنباط املتعلقة به على يد فقد درس ابن جزي علم الكالم واملنطق وهذبه واستفاد من قواع

، وكان له اهتمام كبري بالصحيحني وسنن الترمـذي وأيب داود  ) 1(شيخه ومعلمه اإلمام ابن رشيد الفهري      

  .والنسائي وغريها 

             أمـا الفقـه واألصـول والـيت كـان فـيها البن جزي بـاع كبـري واطـالع واسـع              

 كـان سائـدا يف املغـرب و األندلس وهو املذهب املالكي كما سبق وأن             وحبـكم املذهـب الـذي  

كتـاب املوطـأ واملدونــة      : ذكرنا ، فطبيعي أن ابن جزي ينهـل مـن كتـب الفقـه املالكي مثل             

الكـربى ، وهضــم مافيها وعمـل هبا حىت رفعه اهللا هبا إىل رتـبة اإلفتــاء واالجتـهاد وكتـاب                  

ي مجع فيه مسائـل الفقــه املالكي خلــري دليل على أن الرجل كان متـضلعا يف               القوانني الفقهية الذ  

  .والتننقيح للقرايف )3(، كما أحاط ابن جزي بعلم أصول الفقه وهنل من كتاب اإلحكام لآلمدي )2(الفقه املالكي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . من هذه الرسالة22ته يف الصفحة انظر ترمج(  شيخ من شيوخ ابن جزي :ابن رشيد الفهري  -1

من أهم ما ألف ابن جزي يف الفقـه         :  أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي           كتـــاب القوانني الفقهية   -2

  .هـ 1344املالكي ، مطبوع عدة طبعات ، قام بنشره عبد الرمحان بن مجدي اللزام الشريف وحممد األمني الكتيب بتونس سنة

هو سيف الدين  أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد  اآلمدي ، كان حنبليا مث تشفع ، اشتغل بطلب العلم وقرأ القـراءات                          : آلمدي  ا-3

والفقه واألصول ، برع يف اخلالف ، من مصنفاته اإلحكام يف أصول األحكام وأبكار األفكار يف أصول الـدين ، تـوىف رمحـه اهللا عـام                    

  هـ 631
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، أصول  ) 22/364(، سري أعالم النبالء     ) 145-5/144(، شذرات الذهب    ) 294-3/293( األعيان   وفيات:  راجع   -
  ) .237(الفقه تارخيه ورجاله ص

  

  
  
  
  
  
  

  حياة ابن جـزي الكلبــي : املبحث الثاين 
  التعريف بابن جزي : المطلب األول 

عبد الرمحان بن يوسف بن سعيد بن جزي        هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حيي بن           :امسه وكنيته ومولده  : أوال  

وهو معروف مبحمـد     ) 3(وقيل سعيد بن جزي   ) 2( » جزي   « ، وقيل يوسف بن سعيد       )1 (الكليب الغرناطي 

 يف هذه التسمية وكذا جده  العالمة الوزير فكال          » حممد   «بن جزي ويقال له حممد الكليب ، ويشاركه ابنه          

  .) 4( » مبحمد بن جزي «منهما يعرف 
، ويالحظ أنه مجع بـني   )5(أما كنيته فهي أبو القاسم وهي كنية جده وكنية الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

اقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وشهرته ابن جز ي إمنا تعود إىل              ) أبو القاسم (والكنية  ) حممد(االسم  

   . )6(اسم أحد أجداده ، وهو لقب معروف عند العرب متاما كسمى وعلي

من ربيـع األول عـام ثالثـة        ) 19(              ولقد ولد ابن جزي يوم اخلميس يف التاسع عشر          
ـ 693(وتسعني وستمائة هجرية     ، ) م1294( املوافق لـ أربعة وتسعني و ماتني وألف ميالدية       )  ه

صة  مغمورة بالكتاتيب ، غا    ونشأ هبا حيث كانت   . األندلس يف ذلك العهد      يف مدينة غرناطة عاصمة   
  بالفضالء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة للحافظ أمحد بن حممد علي بن حجر العسقاليت ، حتقيق حممد سيد جـاد احلـق                      :  راجع   -1

) 3/185(، أزهار الرياض    ) 3/10(،  اإلحاطة البن اخلطيب ص     ) هـ1325(2 ط –مصر  -، دار الكتب احلديثة     )  3/315(

.  

  ) .1/253(،  الدرر الكامنة ) 1/57(اإلحاطة البن اخلطيب ص:  راجع -2

  ) .4/165(  الدرر الكامنة -3

  ) .1/57( اإلحاطة البن اخلطيب ص-4

كما يرد على ذلك    ،  املنع من ذلك يف حياته صلى اهللا عليه وسلم          ولقد ورد  »التكنوا بكنييت    «: رغم ورود احلديث الصحيح      -5

أن التكنية بآيب القاسم إمنا منعت يف حياة رسول اهللا صـلى اهللا              « :الكتاب اجلامع من القوانني الفقهية حيث يقول        ابن جزي يف    
 ألن أبا بكر الصديق وعلي بن أيب طالب رضى اهللا عنهما قد كىن كل واحد منهما ولده أبا القاسـم بعـد                       -خاصة–عليه وسلم   

  ).340( القوانني الفقهية ص-  »  ذلك
  ) . 4/314 (-بريوت -قاموس احمليط حملمد يعقوب الفريوز بادي ، دار اجليل  ال-6

واملساجد احلافلة بطالب العلم واملعرفة     ومحلة العلم واملعرفة ،زاخـرة بدور الكتب اخلاصة والعامـة ،          

  .  )1(والوافدين إليها من كل أحناء األندلس
  :أصله ونسبتـــه-ثانيا

 إىل قبيلة بين كليب ، وهي قبيلة عربية ميانية تنتسب إىل كلب بن وبرة بـن                              ينتسب ابن جزي  
 ، وقد دخل من الكلبيني إىل األندلس ، فمنهم  من صار وليا عليها ومنهم من دخلـها                   )2(تغلب بن قضاعة  

جماهدا  فاحتا ، ومن هوالء سلف ابن جزي ، إذ ذكرو ا أن أصل سلفه يعود إىل وملة وهي حـصن مـن                        
  .)3(لرباجلة يف األندلس حصون ا

  :نشأته العلميـــة-ثالثا

             نشأ ابن جزي رمحه اهللا يف بلد يغمره العلم واملعرفة ، يزخر بدور الكتب واملساجد ويعمـره                 
أهل الفضل والنبل وطالب العلم من خرية من قدم من أحناء األندلس إىل غرناطة ، فكان اإلمام رمحـه اهللا                    

وبيت ابن جـزي  « : األصالة والنبل والعلم ، حيث يقول فيه صاحب نفـح الطيـب من بيت عريق يف 
من أهل غرناطة وذوي « :  ويقول عنه ابن اخلطيب يف اإلحاطة )4(»بيت كبري مشهور باملغرب واألندلس 

   .)5( »األصالة والنباهة فيها
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فمن كان سـليل هـذا    . )6( »لةمن بيت علم وعدالة وفضل وجال« :            ويف شجرة النور الزكية 
  البيت حري به أن يبدأ يف التعلم من صغره وأن يكون مولعا حبب العلم وأهله ، وكان أول ما ابتـدأ بـه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .135-25-3/20(  اإلحاطة البن اخلطيب ص-1
هلي ، حيثما أطلق لفظ الكليب فالنسبة إليـه ، مـن         بن بن تغلب بن حلوان بن احلاف بن قضاعة ، جد جا            :  كلب بن وبرة   -2

نسله بن كلدة وبنو أوس وبنو ثور وبنو رفيدة ، كانت لبين كلب بن وبرة يف عصر الفاطمني إمارة يف صقلية ، استمرت من سنة                         
  .هـ  ، وكان كثري منهم يف أوائل القرن الثامن اهلجري على خليج القسطنطينية 431 هـ إىل 336
) 329-325(، مجهرة أنساب العرب للحافظ أيب حممد علي بن حزم الظاهري ص             ) 5/395(جم البلدان للحموي    مع:  راجع  

  ) .5/230(،  األعالم ) هـ1382 (-مصر -حتقيق عبد السالم هارون ، دار املعارف 
خلدون ،  تاريخ ابن ) 223-1/222(، نفح الطيب ) 175(مجهرة أنساب العرب البن حزم الظاهري ص : راجع -3
)2/247. (  
  ) .10/142 نفح الطيب - 4
  ) .3/20( اإلحاطة البن اخلطيب ص-5
 املطبعـة الـسلفية ومكتبتـها     -بريوت- شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، حملمد بن حممد خملوف ، دارالكتاب العريب           -6
  ) .231(، ص) هـ 1349(
  

رآن الكرمي وحفظه برواية ورش عن نافع ، ومل يشغله حفظ           األندلسيني واملغاربة هو قراءة الق    الطفـل كعـادة   

عن االنتظام يف حلقات الدرس فتفقه مبذهب اإلمام مالك رمحه اهللا الـسائد يف بلـده                كتاب اهللا العزيــز    
وتتبع جمالس القراء والفقهاء واحملدثني حىت نبغ يف شىت العلوم من الفقه واألصول والتفسري واحلـديث إىل                 

ب والكالم  كما توىل اخلطابة يف اجلامع الكبري يف غرناطة وهو حديث الـسن ، فكـان حمـل                    اللغة واألد 
 ومل تقتصر ثقافته رمحه اهللا على العلوم الشرعية وحسب بل           )1(إعجاب وقدوة واحترام يف اجملتمع الغرناطي     

.  للقرآن الكـرمي     كان له الباع الواسع يف األدب والشعر ، فكان يستشهد به يف كتاباته وخاصة يف تفسريه               
كما أنه عاش حياة عادية على هدي حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فتزوج وخلف ثالثة أبنـاء نبـهاء                     

 وسوف يأيت ذكرهم يف مبحث شيوخ وتالميذ        )2(وأخذوا عنه العلم والفضل فكان منهم القاضي والكاتب         
  . ابن جز ي 

  شيوخ ابن جزي وتالمـيـذه: المطلب الثاني

       قد حتقق البن جزي رمحه اهللا استفادة كبرية يف شىت العلوم على يد خنبة من كبـار املـشايخ                         
والعلماء ، كان هلا االثر الكبري قي تكوينه وبلورة شخصيته وتزويده بفيض من املعارف العقلية والنقلية ومن                 

  :بني هؤالء وأشهرهم نذكر 
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  ) هـ708-627 (رناطيأبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغ-1

     احملدث اجلليل ، الناقد النحوي ، األصويل ، املفسر املقرى ، املؤرخ األديب ، أخذ العلم عـن كبـار                    
املشايخ يف عصره وانتهت له رئاسة العربية وروايــة احلديث والتفسري و األصول، ترك ثـروة علميـة                 

  :معتربة منها
ن ،كتاب مالك التأويل يف متاشبه اللفظ من التنــزيل          كتــاب الربهـان يف تناسـب سـور القـرآ     

وكتاب شرح اإلشارة للباجي يف أصول الفقه وسبيل الرشاد يف فضل اجلهاد ، توىف رمحه اهللا بغرناطة ودفـن                    )3(
  . فيها 

  ) هـ723-643(أبو القاسم بن عبد اهللا حممد بن الشاط األنصاري السبيت-2
  تاذ املتفنن يف علوم العربية والفرائض ويف األصول والعلوم العقلية ، أخذ عنه     الفقيه احلافظ املالكي ، األس

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  أوصاف الناس يف التواريخ والصالت ، ألبن اخلطيب ، حتقيق كمال شـبانة  ،                 ) 3/21(اإلحاطة البن اخلطيب    :  راجع   -1
  ) .27(إلسالمي قي اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة صطبع حتت إشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث ا

  ) .3/23( اإلحاطة البن اخلطيب -2
  1983 كتاب طبع بتحقيق سعيد فالح بدار املغرب اإلسالمي ببريوت سنة -3

) 217(رة النور الزكية ص، و شج)1/174) (م1987(1ط-دمشق–ابن جزي ومنهجه يف التفسريلعلي حممد الزبريي ، دار القلم         : راجع  
.  

كتاب أنوار الربوق يف تعقب مسائل القواعد والفـروق يف          :خلق كثري من أهل األندلس ، وله تأليف منها          
  األصول ِوحتفة الرائد يف علم الفرائض وكتاب حترير اجلواب يف توفري الثواب ، أخذ عنه ابن جزى علم 

  . اهللا بسبـتة  ، تويف رمحه)1(الرواية واألسانيد وأصول الفقه
  ) هـ712-640(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد اللخمي املعروف بابن الكماد -3

أخذ عنه ابن جزى علم     ،  اإلمام املقرئ، العامل العمدة ، املتقن لعلوم شىت ألف كتاب املمتع يف هتذيب املقنع               
  . )2(القراء ة والرواية 

  )  هـ721-657( بابن رشيدأبو عبد اهللا حممد بن عمرالفهري السبيت املعروف-4

العامل احلافظ ، احملدث اجلليل أخذ العلم عن كثري من األئمة منهم احلافظ عبد العظيم املنـذري وعـن أيب                    
نعن         كتاب  : إسحاق بن عساكر الدمشقي ، من مؤلفاته         سند المع ين في ال سنن األب ام          و )3(ال ام التأسيس في أحك إحك

ين بخاري       كتاب   و   التنجيس  ة ب  به ابن جزى يف األخذ بالدليل الراجح ولـو خـالف             ،وقد تأثر  ومسلم المحاآم
  .  )4(املذهب 



  29

  ) هـ724-640( أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن يوسف بن أمحد عمر اهلامشي الطنجاين-5

عامل فاضل أخذ العلم عن أبيه والقاضي بن أيب األحوص ، روى عن مجلة من أئمة عصره ، أخذ عنه ابـن                      
  . )5(ية و القراءة جزى علم الروا

هذا عن شيوخ ابن جزى ، أما تالميذه فقد أخذ عنه خلق كثري ، صاروا فيما بعد مـن أعـالم غرناطـة                       
  :وفقهائها نذكر منهم 

  ) هـ776-713(لسان الدين أبو عبد اهللا حممدبن عبد اهللا السلماين الغرناطي املشهور بابن اخلطيب -1

  ة والتأليف املتعددة ، أخذ باإلضافة ايل ابن جزى عن أعالم عصرهاألديب املؤرخ ، صاحب الفنون املتنوع
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   الدبياج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب للقاضـي برهان الديــن إبراهيم بن علي بن فرحون ، مطبعة السعادة -1
   ) .235( ص) هـ1329(1 ط- مصر -
  ) .213(، و شجرة النور الزكية ) 101(، ألف سنة من الوفيات ) 63-3/60(طيب اإلحاطة البن اخل-: راجع-2
  ) .1977( مطبوع ، حققه الدكتور حممد احلبيب بن خوجة ، الدار التونسية للنشر-3

  ) .216(، شجرة النور الزكية ) 177(ألف سنة من الوفيات :  راجع -4
  ) .3/245( اإلحاطة البن اخلطيب-5

  
ة األصول       ،   حمل الجمهور على سنن المشهور      وكتاب    اإلحاطة في أخبار غرناطة    :تابا منها   وألف حنو ستني ك    اب ألفي آت

ل   كتابه ، كما كانت له إسهامات يف الطب منها   والكتيبة الكامنة  ـحاسن الخي  تـوىف شـهيدا   وغريها البيطرة في مـ

   .)1(بفاس 
  ) هـ776-710(ري الشهريبالشديد أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم األنصا-2

تتلمذ على يد خنبة من علماء األندلس منهم ابن جزى ، كان بارعا يف التالوة والتجويد وقد جود حبـرف                    
   .)2(نافع على أيب الربكات وتال على ابن جزى 

  :أبناؤه الثالثة وهم-3
    ابوحممد عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن جزى-أ

  :شهود له بطول الباع يف اللسانيات ، ترك مؤلفات عديدة منها األديب احلافظ ، امل
ا    كتاب،       )3(     شعر نبيل األغراض من حسن المقاصد     كتاب   مطلع اليمين واإلقبال في انتقاء آتاب االحتفال واستدراك  م

   .   )4( فاته من المقال
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II-  هـ785-715(أبوبكر أمحد بن أيب القاسم بن حممد بن جزى (  

معاصـري  بار الفقهاء وعلماء العربية واألدب ، متفنن يف الرواية والشعر، الزم والده وأخذ عنه وعن بعض               من ك 

أبيه ، وانتفع بعلمه  خنبة من العلماء ، توىل الكتابة السلطانية وقضاء اجلماعة بغرناطة ، وله تقييـد علـى                     

  .) 5(" القوانين الفقهية"كتاب والده 

  ) هـ757-721(ن حممد بن جزى    أبو عبد اهللا حممد ب-جـ

  كان بارعا يف النثر والنظم ، بصريا باحلديث ، خبريا باألصول ، أخذ العلم عن والده وعن معاصري والده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

سان عباس   نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب الطيب للشيخ أمحد بن حممد املقري التلمساين ، حتقيق الدكتور إح                :  راجع   -1
  ) .230(، شجرة النور الزكية ) 192(،  ألف سنة من الوفيات )715( ص) م1968-هـ1399 (-بريوت -دار 

  )199-3/196( اإلحاطة البن اخلطيب-2
  ) .540-5/593(، نفح الطيب) 399-3/992(اإلحاطة :  راجع -3
  ) .1986(لبنان -بريوت-ر العريب اإلسالمي،حتقيق حممد العريب اخلطايب ، دا"كتاب اخليل"كتاب مطبوع حتت عنوان -4
أزهار الرياض يف أخبار عياض لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين ، حتقيق مصطفى السقا إبراهيم األبيـار         :  راجع   -5

  ) .5/517(، نفح الطيب) هـ1361(1، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، ط) 3/187(وعبد احلفيظ شليب 

  

  . ) 2( ـه 775  عامبــابن بطوطة المتوفى املعروف )1(له أنه مجع رحلة العامل أيب عبد اهللا الطنجيومن عم

  ) هـ792-703(أبو احلسن على بن عبد اهللا بن احلسن الشهري بالنبهاين -4

   .)3( له حبث قي مسألة الدعاء بعد الصالة ، رد فيه على اإلمام الشاطيب
  ) هـ774-720( يوسف األنصاري املعروف بابن اخلشاب أبو القاسم حممد بن حممد بن-5

  .) 4(قال عنه ابن اخلطيب كان عاقدا للشروط ، توىل القضاء يف بعض املواضع 

  ) هـ770-709(عبد احلق بن عطية  -6

  .)5(له باع يف الشعر والنثر واألدب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .3488(زانة امللكية بالرياض حتت رقم   توجد نسخة خمطوطة من هذه الرحلة باخل-1



  29

  )3/189(، أزهار الرياض ) 539-6/526(نفح الطيب :   راجع -2

هـ على األرجح ، نشأ وترعرع      720هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب ، ولد قبل سنة               :الشاطيب   -3

املوافقات يف مقاصد الـشريعة      : صد الشريعة ، من مؤلفاته املشهورة       بغرناطة ، درس القرآن الكرمي والسنة واألصول ونبغ يف مقا         

  . هـ 790االعتصام ، اإلنشادات واإلفادات ، توىف سنة

  )  .1/71(، األعالم للزركلي ) 131(، ألف سنة من الوفيات ) 231(شجرة النور الزكية : راجع 

  ) .196-3/199( اإلحاطة البن اخلطيب-4

  ) .3/555(  نفس املرجع السابق-5

  

  
  
  
  

  عوامــل نبوغه مـع أخالقه ووظائفه:المطلب الثالث

             لقد امتاز ابن جزي رمحه اهللا باإلضافة إىل حرصه الشديد على طلب العلم وحتـصيله بـذكاء                 
: ب  ثاقب ، ورجاحة عقل وسرعة بداهة مكنته من النهل من فنون العلوم والربوز فيها ، قال عنه تلميذه ابن اخلطي                   

   .) 1(»وفرغ للعلم من جميع أعماله ، وتفيأ ریاض دواوینه عن یمينه وعن شماله  واقتصر على طلب آماله   «

ومما ساعـده وأثـر يف نبوغه أسرته اليت نشأ وترعرع فيها ، فقد نشأ ببيت علم وفضل  وكان قد تلقـى                     
د من أمهات الكتب مثل موطـأ اإلمـام         تعليمه األول على يد والده الشهري أيب القاسم ، فسمع عليه العدي           

مالك رمحه اهللا و صحيح البخاري ومسلم وبعض اجلامع للترمذي وسنــن النسائي وأيب داود ، وهـذه                
وهو من أهل غرناطة من أعالمها   «: بعـض شهـادات  العلماء على أسرته حيث يقول ابن األمحــر           

  .) 2 (»   من بيت العلماء والقضاة والخطباء
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 ابن جزي على قدر عال من األخالق الفاضلة والصفات احلسنة ، وعلى جانب كبري مـن املـروءة                    كان
ا ، ذا                 « : والورع والطهارة ونقاوة النفس ، وقال عنه احلضرمي       والعفة   ا متقن ة  حافظ ان رجال ذا مروءة آامل آ

ه                  ا أغنت عن التعریف ب هبذه الصفا ت تبوأ    .  ) 3 (»    أخالق فاضلة ودیانة وعفة وطهارة ، وشهرته دینا وعلم
حضوة عند شيوخه ومنـزلة عند تالميذه وتقديرا وإجالال عند أقرانه  ومن أهم ماعرف عنـه رمحـه اهللا                   

  :مايلي 
 فكانت للرجل مهة عالية يف طلب العلم واإلعتكاف عليه ،وجتلى هذا من             :)4( مهته العالية يف طلب العلم       -أ

    : يف سن مبكرة وهنله من كل فنون العلم ، قال عنه ابن اخلطيبحفظه املبكر للقرآن الكرمي خالل
ور ضياعه                              « ه، مع وف ى طلب آمال ه وشماله ، واقتصر عل ه عن یمين وفرغ للعلم من جميع أعماله وتفيأ ریاض دواوین

    . )5 (»وشنف     ونمو ماله ، و لقد دون الكثير وصنف ، وقرط  المسامع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .27( أوصاف الناس يف التواريخ والصالت البن اخلطيب ص -1
  ).165(ص )  هـ1396(1 أعالم املغرب واألندلس يف القرن الثامن ألبن األمحر ، حتقيق الدكتور حممد رضوان ، ط-2
 فرحون ، دار الكتب العلمية      نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بن أمحد بن عمر بابا التنبكيت  ، مطبوع هبامش الديباج إلبن                – 3
  )238( ص-بريوت–
  )239( نفس املرجع السابق -4
  ) .27(أوصاف الناس يف التواريخ والصالت البن اخلطيب -5
  
   تواضعه وتقديره ألهل العلم-ب

             وال أدل على تواضعه رمحه اهللا قوله عقب كل مسألة خالفية يبدي فيها برأيه من املسائل الـيت                  
صواب       :  يف  كتابه القوانني الفقهية       ذكرها م بال أما تقديره ألهل العلم فيكفي قولـه     . اهللا أعلم ، واهللا أعل

دوة المسلمين في         : عند ذكر السلف إشادته هبم ومن ذلك قوله يف األئمة األربعة           م ق ة ه فإن  هوالء األربع

ن       : ن  ، ويف غريهم من اجملتهدي  )1(أقطار األرض وأولوا  األتباع واألشياع      د في دی نهم مجته ل واحد م فإن آ

  . )2(اهللا ، ومذاهبهم طرق مواصلة إلى اهللا تعالى

         كل هذه الصفات جعلت من ابن جزي يتجه لطلب العلم وتدريسه ، فأخذ عنه طلبة العلم القرآن                 
رآن ،    وإن اهللا أنعم علي بأن شغلني        : وعلومه ، واحلديث واللغة والفقه وأصوله قال يف التسهيل           ة الق بخدم

   .)3(وتعليمه وتعلمه ، وشغفني بتفهم معانيه ، وتحصيل علومه
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         كما اجته رمحه اهللا وحبكم مالزمته للمسجد إىل اخلطابة واإلمامة وإفتاء الناس يف أمور دينهم ، قال                 
ان خطيب الجامع األعظم                  : ابن األمحر عند ترمجة ابنه أمحد        د آ و القاسم محم وه أب ان     ب. وأب غرناطة ، وآ

فقيها إماما عالما بجميع العلوم ومحصال ، قارب درجة االجتهاد ودون وصنف في آل فن ، وآان أحد أهل    
  .  )4(الفتيا بغرناطة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 10(القوانني الفقهية ص-1
  ) 10(نفس املرجع السابق ص-2
  ) 2(ص) م1981( ط-بريوت- حتقيق التراث اإلسالمي، دارالكتاب العريب التسهيل لعلوم الترتيل ، طبع حتت إشراف جلنة-3
ـ 1396(1 ط -بـريوت -نثري اجلمان البن األمحر ، حتقيق الدكتور حممد رضوان الداية ، مؤسسة الرسالة              -4 -165(ص) هـ

164. (  
  
  

  
  
  
  

  مــؤلفات وآثـار ابن جزي: المطلب الرابع

 من مؤلفات اإلمام ابن جزى رمحه اهللا إال القليل، إال أنه ترك ثروة                           على الرغم من أنه مل يشتهر     
نفيسة من الكتب ، امتازت بالسهولة واالختصار وحسن التبويب والترتيب ،  احتوت علوما شىت وفنـون                 

ر      «: قال  متنوعة تدل على إملامه بعلوم عصره ولقد شهد هبذا تالميذه منهم ابن اخلطيب الذي                دون الكثي ف

   .)1( »  وقرط المسامع وشنف وصنف
   .)2(  » برنامج البأس به «:وقـال عنه احلضرمــي 

             وفيما يلي نذكر قائمة هذه الكتب و اليت منها ماحقق وطبع ونشر فاشتهر وتوفر لعامة النـاس                 
  :وخاصتهم ، ومنها ما مل يطبع 
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  كتبه في التفسير وعلوم القرآن الكريم ∗
  : علوم التنزیلآتاب التسهيل ل-1

             وهو كتاب تفسري القرآن الكرمي يقع يف جملد واحد ، أخرج  بطريقة منوذجية يف وضع التفسري                 
  .على هامش املصحف وذلـل بأحاديث شريفة من الصحاح لتفسري آياته 

ـ               : قال عنه ابن جزي      لكت فيـه   هذا كتاب يف تفسري القرآن الكرمي ، وسائر ما يتعلق به من العلوم ، س
  :) 3(مسلكا نافعا ، إذ جعلته وجيزا جامعا ، قصدت به أربعة مقاصد ، تتضمن أربعة فوائد 

 مجع كثري من العلم يف كتاب صغري احلجم تـسهيال علـى الطـالبني ، وتقريبـا                   :الفائدة األولــــى -
  .علىالراغبني ، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم للقرآن 

ذكرت فيه نكتا عجيبة وفوائد غريبة مل توجد يف كتاب ألهنا من بنـات صـدري         :الفائدة الثانـيــــة  -
  .وينابيع ذكري ومما أخذته عن شيوخي رضي اهللا عنهم 

إيضــاح املشكـالت ، إمـا بـحل العقد وإما حبسـن العبــارة ورفـــع            :الفائدة الثالثـــة -
  .اإلحتماالت ، وبيـان اجملمــالت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )27( أوصاف الناس يف التواريخ والصالت -1
  )239( نيل االبتهاج ص-2
  ) .03( التسهيل لعلوم الترتيل ، ص -3
  

  .املرجوح حتقيق أقوال املفسريـن ، السقيـم منها والصحـيح ، ومتيـز الراجـح مـن  :الفائدة الرابعة-

  )1(آتاب المختصر البارع في قراءة نافع -2

  )2(القــراء الستــة غيـر نافـــــع أصـــول -3

  هذين الكتابني ذكرمها ابن جزي يف مقدمة كتاب التسهيل 

   كتبه في الحديث النبوي الشريف∗
   آتاب وسيلة المسلم في تهذیب صحيح مسلم -1

  اشارإليه ابن جزي يف كتابه القوانني الفقهية :  آتاب الدعوات واألذآار المستخرجة من صحيح األخبار -2
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وتوجد    هـ1347طبع هذا الكتاب مبطبعة السعادة بالقاهرة سنة        : آتاب األنوار السنية في الكلمات السنية      -3

مــ ، وقـد   1983منه عدة نسخ باخلزانة امللكية بالرباط ، كمـا طبـع يف دار الكتـب باجلزائر سنة      

، الحتمال أن يكون من تـأليف  )3( الكتاب إىل ابن جزي أورد أمحد بن حممد املقري تشكيكا يف نسبة هذا          

  :وهذا الكتاب له شرحان ، )4(ابنه أمحد أيب بكر

وار         «: أحدمها      وهو جملد )م891(لعلي القلصادي الغرناطي املتوفىسنة       »لب األزهار شرح أحادیث آتاب األن
وا             «:   ، أما الثاين فهو      )5(واحد   اب األن سير أحادیث آت ار في تف ن عبد امللك القياسـي  حملمد ب  » ر مناهج األخب

   .)6(وهو يف جزأين )  هـ834(املتوىف سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ذكره حممد علي فركوس يف مقدمته على تقريــب الوصـول           ) 384( خمطوط وتوجد منه نسخة باملكتبة الوطنية بتونس حتت رقم           -1
  ) . 45(وحممد األمني الشنقيطي يف كتابه تقريب الوصول ص(   )ص
  .مل يوجد يف املراجع اإل أمسه : وقال)42( ذكره حممد األمني الشنقيطي يف حتقيقه لكتاب تقريب الوصول ص-2
ويف كتابه أزهار الرياض يؤكد أن الكتـاب    » أما أبو بكر فهو الذي ألف أو أبوه األنوار السنية «: حيث يقول صاحب نفح الطيب -3

   .» وهو الذي ألف له أبوه األنوار السنية «: ينتسب للوالد ال الولد حيث يقول 
  ) .3/187(، وأزهار الرياض )  5/517(نفح الطيب : راجع 

  ) .3/187(، أزهار الرياض ) 5/517(نفح الطيب :  راجع -4
  ) .1/227( ابن جزي ومنهجه يف التفسري -5
دار . الكبري الكناين ، إعتناء الدكتور إحـسان عبـاس        ، فهرس الفهارس واإلثبات للشيخ عبد احلي بن عبد          ) 1/228(املرجع السابق   -6

  ) .1/306(، ) م1982(2ط–بريوت –الغرب اإلسالمي 

   كتبه في الفقــه واألصـــول∗
  على مذهـب الشافعية والحنفية والحنبليةوالتنبيه آتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذ هــب المالكية  -1

 الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مـذهب إمـام          كتاب يف األحكام  :       وهو كما قال عنه مؤلفه      

، وهوثاين كتاب مطبوع البن جزي بعد كتاب        ) 1(املدينة أيب عبد اهللا مالك بن أنس الصحايب رضي اهللا عنه          

هـ  1344قام بنشره عبد الرمحان بن محدة اللزام الشريف ، وحممد األمني الكتيب بتونـس سنة               التسهيل    

باسم القوانني الفقهية وميكن أن يوصف بأنه فقه مقارن بدون ذكر األدلـة كمـا                هذا الكتاب    وقد اشتهر 

ميكن وصفه بأنه قواعد فقهية وقد بدأه مبقدمة موجزة يف العقيدة بعد أن ذكر ثالثة فوائد ميتاز هبـا هـذا                     

  :الكتاب 

  .ب أنه مجع متهيد املذهب وذكر اخلالف العايل أي اخلالف الوارد بني أئمة املذه :األوىل
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إن حملناه حبسن التقسيم والترتيب وسهلناه بالتهذيب والتقريب ، فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل                : الثانية

  .ل يقرب البعيد يأص

أنا قصدنا فيه اجلمع بني اإلجياز والبيان على أهنما قلما جيتمعان ، فجاء بعون اهللا سـهل العبـارة                     : الثالثة

   .)2(ر األلفاظ حقيقا بأن يلهج به احلفاظلطيف اإلشارة ، تام املعىن ، خمتص

      )3(وهو كتاب فقه وترغيب ، ذكره ابن اخلطيب يف اإلحاطة: آتاب الصالة -2
سلك فيه ابن جزي مسلكا متميزا فريدا يتميـز بدقـة التقـسيم              : آتاب تقریب الوصول إلى علم األصول       -3

فرد به من إدراج ألسباب اخلالف بني الفقهـاء          وحسن التبويب فضال عما زاده من املعارف العقلية وما ان         

وهو مصنف قيم جعله تذكرة ألحد أوالده ، مجع فيه من األصول لبابه وقرب للمبتدئ أسبابه وهو علـى                   

إجيازه آية يف إعجازه ، وهو خمطوط من احلجم الصغري قام بتحقيقه األستاذ حممد علي فركوس ، وقامـت                   

هـ ، كما حققه أيضا األستاذ حممد املختار بن الـشيخ           1410ائر عام   بنشره دار التراث اإلسالمي باجلز    

  حممد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  من هذه الرسالة) 17(سبقت ترمجته يف الصفحة  مالك بن أنس-1
  ) .11-10(  القوانني الفقهية ص-2
  )3/187(رياض ، أزهار ال) 5/517(،  نفح الطيب ) 3/393(اإلحاطة البن اخلطيب ص:  راجع -3

  .هـ 1414األمني الشنقيطي وقامت بنشره مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، ومكتبة العلم جبدة عام 

   كتبه فـــي العقائـــــــــــد∗
  )1(النور المبين في قواعد الدین  -1

  )2(الضــروري مــن علــم الدیــــــن  -2

   كتبه في النحو والتاريخ والتراجم  ∗
  )3(امة في لحن العامة  الفوائد الع-1

   )4(فهرسة آبيرة مشتملة على جملة من علماء المشرق والمغرب-2

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   وهو كتاب مفقود -1

  ) .1/218(، ابن جزي ومنهجه يف التفسري ) 3/393(اإلحاطة البن اخلطيب ص:  راجع -2

  ) .1/218(ه يف التفسري ، ابن جزي ومنهج) 213(شجرة النور الزكية ص:  راجع -3

  ) .213(، شجرة النور الزكية ص) 3/22(اإلحاطة البن اخلطيب ص:  راجع -4

  
 
  

  
  
  
  
  
  

  شعــرابن جـــزي: المطلب الخامس

             لقد اعتين ابن جزي بالشعر أميا عناية ، ويتجلى ذلك يف حفظه وروايته وقوله ، ويف االهتمـام                  
الفخر والزهد  : صغر حىت نبغــوا فيه ، وقد مشل شعره رمحه اهللا ألوانا عدة منها              بتعليمه أبناءه إياه منذ ال    

  .)1(واملدح ويف ما يلي نسرد بعض األبيات والقصائد الشعرية اليت حفظها لنا تلميذه لسان الدين بن اخلطيب 
    )ص( شعره في مدح النبي -

  ناقــبقصوري عن إدراك تلك امل  أروم امتداح املصطــفي فريدنــــي
  ومن يل بإحصاء احلصى والكواكـب  ومن يل حبصــر البحر ، والبحر زاخـر

    :إيل أن يقول
  إىل مدحه مل يبلغوا بعض واجـب  ولو أن كـل العاملـني تسابقـــوا
  وعجزا وإعظاما ألرفـع جانــب  فأمسكت عنه هيبـــة وتأدبــا
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  عاتـبورب كـالم فيـه عتب ل  ورب سكوت كان فيه بالغــــة
     شعره في الزهد وحب العلم-

  وإن مــرادي صـحـة وفـــراغ  لكل بين الدنيا مراد ومقصـــد
  يكـون بـه يل للجــنان بــالغ  ألبلغ يف علم الشريعـة مبلــغا
  وحسـيب مـن الدنـيا الغرور بـالغ  ويف مثل هذا فلينافس أولوا النهـي
  ـش رغـد والشراب يسـاغبـه العي  فما الفوز إال يف نعيم مؤبـــد

    وقال أيضــا
  وسنــك فــي عنفـوان الشبـاب  وقائلة مل هجـــرت التصابــي
  ومل تلـه فـه ببيــض الكـــعاب  مير زمــان الصـبا ضائعــــا
 )2(ومل تـرو مـن سلسبيل  ومل تدر لذة طيب اهلــــــوى

  )3(الرضـــاب
  ملعاصـي ووصــل املـــتابوهجر ا  فقلت أبـى العلم إال التقــــــى
  رجـاء الثـواب وخـوف العقـــاب  ومن مل يفــده طالب العلــــوم
  وأدىن لـه مـن أليــم العــــذاب  فخيـــر له اجلهــل من علمــه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .296(، الديباج املذهب ) 3/22(اإلحاطة :  راجع -1
  لذي الخشونة فيه ، وصف املاء به ألنه عذب سهل الدخول يف احلوايفهوالشئ السهل ا:السلسبيل  -2
  ) . 11/344( لسان العرب البن منظور -
  مايرضبه اإلنسان من ريقه كأن ميتصه :الرضاب  -3
  ) . 1/344( لسان العرب البن منظور -

  
     شعره في التضرع إلى اهللا-

  حصـرا وال عـــددافما أطيـق هلـا   يا رب إن ذنويب اليوم قد كثــــرت
 وال أطيـق هلــا صـربا وال جـلــدا  وليس يل بعذاب النار من قبـــــل
 وال تـذيقين حر اجلحيم غـــــــدا  فأنظر إهلي إىل ضعفي ومسكنــــيت

     شعره في الفخر بعفتــــــه-
 فيسلى حسنــها قلب احلـزيـــــن  وكم من صفحة كالشمس تبــــدو

حمافظـة على عرضي وديــــــين   نظري إليـــهاغضضت الطرف عن 
)1(  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .3/196(، أزهار الرياض ) 5/515(، نفح الطيب ) 3/23(اإلحاطة البن اخلطيب :  راجع -1
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفاة ابن جزي رحمه اهللا:المطلب السادس

علماء األفذاذ  املخلصني سعيدا يف دنياه بعلمه وورعه وطهـارة                        لقد عاش ابن جزي مثله مثل ال      
   . )1(>>  مــن یرـد اللــه بــه خيرا یفقهه في الدین << :نفسه  ، مصداقا لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

و شاء له اهللا أن يلقاه كما متىن وتطلع طول حياته شهيدا ، قال الفقيه احملدث أبو بكر بن ذوي الـوزارتني                      
   يوم الواقعة اليت استشهد فيها -يقصد ابن جز ي-ن احلكيم أنشدين اب

        قصدي املؤمل يف جهري وإسراري              ومطلــيب مـن إهلــي الواحد البـاري 
       شهادة يف سبيــل اهللا خالصــة            متحــو ذنوبـي وتنجيــين مـن النار
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            إال الصــوارم يف أمياـــن كفـــار      إن املعاصـي رجــس اليطهـرها
، وملا كان صادقا يف مقصده       )2(ثـم قـال عقـب هـذه األبيـات أرجـو من اهللا أن يعطيين ما سألته             

حقق له اهللا تعاىل مبتغاه وتغمده برمحته وناله شرف الشهادة يف سبيل اهللا ، فاستشهـد رمحه اهللا مع العديد                   
وهـو حيـــرض املـسلمني     ) 4(بطريف  ) 3(ملغرب يف معركة الواقعة الكــربىمن علماء األندلس وا

ويشحــذ اهلمم على القتال والثبات ، وكان ذلك يوم االثنني السابع من مجـادي األوىل عـام أحـد                   
، فرمحه اهللا   ) مـ1340(املوافق لعام أربعني وثالمثائة ألف ميالدية       )هـ741(وأربعني وسبع مائة هجرية     

استشهد معه وأسكنهم فسيح جنانه وناهلم برضاه وغفرانه وغفـر اهللا لنـا وجلميـع املـسلمني                  ومن   هو
  . األحياء منهم واألموات واملسلمات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .49-2/48(، ) 13 (حديــث  ]من يرد اهللا به خريا) 13(باب / العلم ) 3(كتاب  [: أخرجه البخاري -1
  ) .4/584( ،  )1917(حديث  ]…التزال طائفة من أميت ) 53(باب / اإلمارة ) 33(تاب ك [  وأخرجه مسلم 

  ) .239-238(  نيل االبتهاج ص-2
وقعت يف عهد أيب احلجاج يوسف بن إمساعيل ، سابع ملوك بين نصر مع أعدائهم النصارى وكانت الدائرة                   : الواقعة الكربى -3 

  . ما تبقى من األندلس على املسلمني ، وأوشكوا أن يستولوا على
  )128-6/127( شذرات الذهب -
مدينة اسبانية تقع على الساحل من البحر احمليط ، مسيت هبذا االسم نسبة إىل قائد عريب بربري األصل وهو طريف بن                     :طريف-4 

  عبد امللك 
  ).9/218( معجم البلدان - 
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  احلركة العلمية واألدبية يف عصر ابن جزي : املبحث األول 
  الحركة العلمية واألدبية من القرن السابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري: األول المطلب 

             تعترب احلركة العلمية يف هذه املرحلة امتدادا طبيعيا ملا سبقها من احلركة الثقافية واملد العلمـي                

امس اهلجري إىل غاية القرن     خالل القرون األوىل اليت عرفت حركة علمية وثقافية نشطة ابتداء من القرن اخل            

السابع اهلجري ، حيث بالرغم من ضعف اخلالفة العباسية وتدهور األوضاع الـسياسية يف تلـك احلقبـة           

ظهرت دول كثرية إىل جانب بغداد اليت كانت مركزا للحضارة اإلسالمية ، كان هلا األثر الكبري يف تقـدم                   

ش ، فازدهرت فيها احلضارة والعلـوم واآلداب بفـضل          احلضارة اإلسالمية مثل القاهرة ، خبارى ، ومراك       

تشجيع  السالطني واألمراء ورجال العلم واألدب ، وكذا اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ورقـي جمتمعاهتـا     

   . ) 1(باإلضافة إىل قرطبة يف األندلس اليت نافست أمهات املدن اإلسالمية ، فأصبحت سوقا للعلم وكعبة لرجـال األدب

      وما يهمنا ذكره يف هذه املرحلة تقدم علم أصول الفقه وتفوقه بشكل خاص ، إذ هتيأ له من أعـالم                           

أفذاذ متخصصني فيه ومشاركني يف غريه من العلوم ، وهذا ليس باألمر البعيد عن أعالم األمة اإلسالمية مما جعلهم              

  .)3(، وأيب حامد الغزايل) 2(ب البغدادي حمط أنظار طلبة العلم ومنوذج يقتدى به مثل القاضي عبد الوها
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )  وما بعدها 321( ص- اجلزائر-للنشر والتوزيع " شريفة "تاريخ التشريع اإلسالمي حملمد اخلضري بك دار :راجع -1
م أيب سـليمان  ، دار الـشروق         ، الفكر األصويل دراسة حتليلية نقدية ، للدكتور عبد الوهاب إبـراهي           ) وما بعدها    364( وص

  ) . وما بعدها 165(، ص) هـ 1403 ( 1للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
هـ ، رحل   362 شيخ املالكية يف عصره وعاملهم، ولد سنة         هو القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي           -2

 ، املعونة يف شرح الرسالة األدلة يف مسائل اخلالف ، تـويف        إىل الشام مث دخل مصر واستقر هبا وعلت شهرته فيها ، ومن مصنفاته            
  .هـ 422هـ ، وقيل 421سنة 

  )1/103(، شجرة النور الزكية ) 222-3/219(، وفيات األعيان ) 160-159(الديباج املذهب : راجع 
ا يف الكالم والفقـه واألصـول        بارعا يف العلوم الشرعية والعقلية فكان إمام       حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد الغزايل        -3

  : والتصوف واملنطق والفلسفة ، تتلمذ على يد إمام احلرمني اجلويين ، من أهم مؤلفاته 
  هـ505إحياء علوم الدين ،  املستصفى واملنخول يف األصول ، تويف عام -

  ).هـ1414 ( 10، ط، مؤسسة الرسالة ) 346-19/322(سري أعالم النبالء للذهيب ، حتقيق شعيب أرناؤوط : راجع 
  ) .13-4/10(، ) هـ 1399 ( 1شذرات الذهب البن الكماد ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط
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 ، وغريهم كثريممن تركوا لنا إنتاجا أصوليا وفريا تعيش عليه عالة األجيال اإلسـالمية  )1(وأيب بكر بن العريب   
     .)2(إىل يومنا هذا 

ي رمحه اهللا يف املنتصف األول من القرن الثامن اهلجري حيث كانت                         ولقد عاش اإلمام ابن جز    

هذه املرحلة وكما سبق وأن أشرنا تتميز باالضطراب و الالستقرار مما أثر على اإلنتـاج العلمـي واألديب                  

آنذاك حيث أن كثريا من العلماء وخاصة يف القرن السابع اهلجري من استشهدوا وهم يدافعون عن دين اهللا                  

حممد ن عن األراضي اإلسالمية ، ومنهم من هاجر تاركا األندلس متجها إىل املشرق مثل أيب عبد اهللا                  ويذبو

  .النحوي املشهور وغريهم  )4(املفسر وعلي بن حممد بن خروف القرطيب )3(بن أمحد القرطيب

 عاصروه على قـدر                  وما جيدر بنا ذكره هنا أن املرحلة اليت عاش فيها ابن جزي والعلماء الذين             

علمهم وجاللتهم خيتلفون كما وكيفا عن علماء القرن السابق هلم أي القرن السابع اهلجـري إال نـادرا                   

  حيث قل إنتاجهم العلمي ، ويتمثل نبوغ علماء هذه الفترة يف اجلانب األديب وخاصة الشعر حيث ظهـر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عاملا يف الفقه واألصول والتفسري احلديث والعربية ، من مصنفاته            : هللا بن حممد املعروف بابن العريب      أبو بكر حممد بن عبد ا      -1 
  هـ 546وغريها ، تويف رمحه اهللا سنة ) -رضي اهللا عنه-مالك بن أنس (أحكام القرآن ، عارضة األحوذي القبس شرح املوطأ 

  )4/141(، شذرات الذهب ) 297-4/296(ألعيان ، وفيات ا) 204-020/197(سري إعالم النبالء : راجع - 
  ) .138-1/136(وشجرة النور الزكية 

، تاريخ التـشريع اإلسـالمي للخـضري بـك          ) 168-167(عبد الوهاب أيب سليمان ص    . الفكر األصويل د  :  راجع   -2
  )366(ص
 للزهد والورع واالشتغال مبا يعود عليـه        هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، كان رمحه اهللا مثاال             :  القرطيب   – 3

بالنفع يف دنياه وأخراه من عبادة وتصنيف ، من مؤلفاته اجلامع ألحكام القرآن ، شرح أمساء اهللا احلسىن والتذكرة بأمور اآلخرة ،                      
  .هـ 671توىف رمحه اهللا عام 

لدين عبد الرمحان بن أيب بكرالسيوطي ، تابع        ، طبقات املفسرين ، تصنيف الشيخ جالل ا       ) 2/308(الديباج املذهب   :  راجع   -
ـ 1400( للطباعة والنـشر   -بريوت–النسخة وضبط أعالمها جلنة من العلماء ، دار الكتب العلمية            ، ) 92(ص) م 1980-هـ

 -علي حممد عمر  ، مطبعـة االستقالل الكربى           . طبقات املفسرين ، للحافظ مشس الدين الداودي ، حتقيق  د            طبقات  
   –مصر 

  ) .2/65) (م1972-هـ1392 (1ط
: هو علي بن حممد علي بن حممد احلضرمي ، أبو احلسن ، عامل بالعربية ، أندلسي من أهل إشبيلية ، من كتبه                       :  ابن خروف    – 4

  .هـ 609شرح كتاب سيبويه ، تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب ، شرح اجلمل للزجاجي ، توىف رمحه اهللا عام 
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،  ) م1975 (-بـريوت -وفيات والنيل عليها ، حممد بن شاكر الكتيب ، حتقيق إحسان عبـاس  ، دار الثقافـة                     فوات ال : راجع  
  ) .4/330(األعالم للزركلي) 2/79(

  
  :عدد البأس به من جميدي الشعر أمثال 

  )1(  الوزير الكاتب ابن احلكيم الرندي-
  )2( األديب الشاعر ابن مخيس -

  )3(ياب  الرئيس أبو احلسن بن اجل-

   )4(ابن خامتة  -

   )5(أبو عبد اهللا ابن جزي -

    )6( لسان الدين بن اخلطيب-

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

من أبرز الوزراء يف تاريخ الدولة النصرية ، توىل الوزارة يف عهد السلطان حممد الثالث ، قتـل                    ،    الوزير بن احلكيم  : الرندي  – 1
   . هـ807صبيحة عيد الفطر عام 

  ).446-2/444( اإلحاطة -
، كان حافظا ألشعار العرب ، نظم عدة قصائد يف ابن         أبو عبد اهللا حممد بن مخيس التلمساين ، األديب الشاعر          :   ابن مخيس  – 2

  .                                          احلكيم  ، صاحب ديوان الشعر الدر النفيس يف شعر بن مخيس 
  ) .7/280( نفح الطبيب -
 ) شيخنا ورئيسنا العالمة البليـغ  (هو أبو احلسن علي بن حممد األنصاري  املعروف بابن اجلياب ، قال لسان الدين                : ابن اجلياب – 3

  .هـ 749أثىن عليه وذكر أخباره وشعره تويف سنة 

  ) .384-7/353(ح الطبيب ف، ن) 152-4/125(اإلحاطة :  راجع -

مزية املريـة علـى     "املعروف بابن خامتة من مدينة املرية صاحب كتاب         أمحد بن علي األنصاري    هو الفقيه الكاتب  : ابن خامتة -4

  .هـ 770تويف رمحه اهللا عام " غريها من البالد األندلسية 

  ) .176-175(وما بعدها ،  نثري اجلمان ) 1/139(اإلحاطة :  راجع -

  .الرسالة  من هذه 24أنظر ترمجته يف الصفحة :  أبو عبد اهللا بن جزي-5
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، ) 365-364(،  تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري بـك ص          ) 108-1/107(ابن جزي ومنهجه يف التفسري      :  راجع   -6

   ) .168(الفكر األصويل لعبد الوهاب أيب سليمان ص 

  أبرز علماء تفسير القرآن الكريم والسنة الشريفة في عصر: المطلب الثاني 
   اإلمام ابن جزي

كلم يف هذا املطلب عن أهم العلماء الذين برزوا يف عصر ابن جـزي يف جمـاالت عديـدة                                نت
كتفسري القرآن الكرمي واحلديث ولقد سبق ذكرهم إما يف مطلب شيوخ ابن جزي و تالميذه يف الفـصل                  

  . التمهيدي والبأس من اإلشارة إليهم 
  يف تفسري القرآن الكرمي ويف القراءات : أوال 

ـ 699سنة  املتوىف  (لي بن عبد العزيز الفهري املعروف بابن أيب األحوص           جند أبو ع   -1 ، ألـف يف    ) هـ

   .)1 (التفسري ويف القراءات أخذ عنه ابن جزي بواسطة ابنه اجملد يوسف بن أيب األحوص

مالك التأويل يف املتشابه اللفظ من التأويل       " أبو جعفر أمحد بن إبراهيم الزبريي الثقفي ، صاحب كتاب            -2

   .)2("الربهان يف ترتيب سور القرآن"و "

  :  أبو عبد اهللا بن حممد بن الكماد ، كان إماما مربزا يف فن القراءات يف هذا العصر قال عنه ابن اخلطيب -3

   )3(" كا ن إماما مشهورا يف القراءات يرحل إليه ويعول عليه إتقانا ومعرفة باألصول  " 

  يف جمال احلديث الشريف : ثانيا 

أبو عبد اهللا حممد بن عمر الفهري املعروف بابن رشيد ، فهو خري مـا               " هذا العصرجند شيخ ابن جزي      يف  

   .)4(ميثل هذا الفن يف هذا العصر 

نزيل مالقـة   ) ـه776املتوىف بعد سنة    (    كما جند حممد بن عبد الرمحان بن سعد التميمي الكرطوسي الفاسي            

   )5(البخاري ، مسلم ، الترمذي حبذف أسانيدها وإسقاط املكرر منـها: لثالث وخطيبها من تأليفـه هتذيب املصنفات ا

  .   )6(كما الخيفى علينا أن ابن جزي ألف كذلك يف احلديث الشريف يف كتابه األنوار السنية يف األلفاظ السنية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )3/21( اإلحاطة البن اخلطيب  -1
  . من هذه الرسالة21صفحة  سبقت ترمجته يف ال-2
   من هذه الرسالة22،  راجع ترمجته يف الصفحة ) 3/60( اإلحاطة البن اخلطيب -3
  . من هذه الرسالة 22 سبقت ترمجته يف الصفحة -4
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  )134-3/130(  اإلحاطة -5
  . من هذه الرسالة 28 سبق ذكر هذا املؤلف يف مؤلفات ابن جزي من الفصل التمهيدي يف الصفحة-6

  

  أبرز علماء الفقه واألصول في عصر اإلمام ابن جزي : مطلب الثالث ال

جند فقهاء كثريون يف هذا العصر وكانوا ممن يتولون القضاء يف األندلس ، ومع ذلك               : يف جمال الفقه    : أوال  
الجند مؤلفات مستفيضة وشاملة يف الفقه إال بعض املختصرات لكتب الفقه املالكي ، أو أراجيز يف مسائل                 
فرعية كاألراجيز يف علم الفرائض وغريها ، ورمبا يعود السبب يف قلة اإلنتاج الفقهي مع كثرة عدد الفقهاء                  
إىل اشتغاهلم حبياهتم اليومية يف القضاء واإلحتساب واخلصومات ، وحىت خوض املعارك وإنشغاهلم باجلهـاد               

      .)1(أحيانا
  : وال بأس من ذكر أبرزهم -
أنوار الـربوق يف تعقـب مـسائل        (، نزيل سبتة صاحب      )2( بن الشاط األنصاري    القاسم بن عبد اهللا    -1

  ).القواعد والفروق 
  .، وهو من تالميذ ابن جزي  )3( كما جند أبو احلسن علي بن عبد اهللا النبهاين املالقي-2

  يف جمال أصول الفقه: ثانيا 
هذا العـصر كاإلمـام أبـو    ه إال القليل يف  مل يكن لألندلسيني فيه باع كبري بصفة عامة ومل جيتهد منهم في           
كمـا  ) املوافقات يف أصول األحكام     ( كتابه   إسحاق الشاطيب الذي يعترب مؤسس علم مقاصد الشريعة يف        

سيأيت ذكره ؛ ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أهنم أهل النقل واألثر خبالف األحناف الذين هم أهل النظـر                    
أما املالكية فاألثر أكثر معتمـدهم وليـسوا        :" يف مقدمته حيث قال      )4(والبحث وهذا ماذكره ابن خلدون    

، أما الكتب الـيت     ) 5("بأهل نظر ، وأيضا  فأكثرهم أهل العرب وهم بادية غفل من الصنائع إال يف األقل                 
  كانت متداولة يف هذا العصر ،كتاب اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين اآلمدي والذي اختصره أبو عمـر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .1/114( ابن جزي ومنهجه يف التفسري:  راجع -1

  . من هذه الرسالة 21 سبقت ترمجته يف الصفحة -2
  . من هذه الرسالة 24  سبقت ترمجته يف الصفحة -3
ن ، العالمة املؤرخ املالكي      هو ويل الدين أبو زيد عبد الرمحان بن حممد احلضرمي اإلشبيلي املشهور بابن خلدو              :  ابن خلدون  -4

هـ ، توىل القضاء وإزدحم عليه طلبة العلم وامللوك ، له مصنفات كثرية منها شرح الربدة ، العرب وديـوان                    732ولد بتونس سنة    
  .هـ 808املبدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ، تويف رمحه اهللا عام 

  ) .77-7/76(،  شذرات الذهب )  222-221(فناوي صتعريف اخللف برجال السلف حملمد احل:  راجع -
  ) .457(  مقدمة ابن خلدون ص-5
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ـ      حيث تداوله طلبة العلم وعين به أهل املشرق واملغرب         " املختصر الكبري "ابن احلاجب يف كتابه املعروف ب

ايف وخاصـة   ومبطالعته وشرحه فكان هذا املختصر رائجا يف األندلس وإفريقية ، باإلضافة إىل كتب القـر              

للقرايف  " الفروق"اليت كانت مبتغى طلبة العلم ، وكان أليب القاسم بن الشاط حاشية على كتاب               " التنقيح"

  .) 1(كما كانت كتب الغزايل وكتب الفخر الرازي متداولة عند أهل العلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )1 95/ 1(  ومنهجه يف التفسري ، ابن جزي )457-456-455(مقدمة ابن خلدون ص :  راجع -2
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  )1(خصائص الفكر األصويل يف القرن الثامن اهلجري:املبحث الثاين 
             مل حيض هذا العصر بصفات متيزه عن غريه من العصور ومل تكن له خصائص واضحة مما جتعله                 

 اإلسالمية تعيش من الناحية الـسياسية متزقـا         حمط أنظار دارسي التاريخ حيث يف هذا القرن كانت الدولة         

وإحنالال بني املسلمني يف املشرق ويف األندلس وبلغت فيه أحواهلا مبلغا قضىعلى األمل يف تواصل إشعاعها                

وتقدمها بني األمم األخرى فكانت تعاين صراعات داخلية بني حكام املسلمني وخارجية من أعداء اإلسالم               

  .ى احلصيلة العلمية يف ذلك العهد وهذا بالطبع ما يؤثر عل

ولكن مع هذه الظروف الصعبة نبغ من املشرق واملغرب أعالم من علماء اإلسالم سطعت منـهم أنـوار                  

وبرزت من نسج أيديهم وعبقرياهتم آثارامن التراث كانت مداد القرون الالحقة واليت ستبقى خالدة علـى                

   ولسان الدين بن اخلطيب يف املغرب واألندلس )2( ، ابن خلدونمدى الدهر ، ومن هؤالء األعالم اإلمام الشاطيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، منـاهج    )458-455( ص) م1989هــ   1409 (7 ط -لبنان-مقدمة ابن خلدون ، طبع دار القلم بريوت         :  راجع   -1

، ) 91-79(، ص   ) هـ1404( لبنان–وت  علي سامي النشار، طبع دار النهضة العربية بري       . د  . البحث عند مفكري اإلسالم     

، فتاوي اإلمام الشاطيب حتقيق حممد       )370-364(ص ) 317-316-315( تاريخ التشريع اإلسالمي حملمد اخلضري بك ص      

عبد اهللا جومل .  ، التلخيص يف أصول الفقه حتقيق د   - اجلزائر -، طبع مطبعة طيباوي للطباعة والنشــر     ) 9-7( أبو األجفان ص  

، أصول الفقه عبد    ) م1996-هـ1417( 1ط-بريوت  -اإلسالمية للطباعة والنشر    دار البشائر   ) 7-1/6(رشيد أمحد العمري    النبيلي  

علي سليمان األشقر   . د  .   وما بعدها ، تاريخ الفقه اإلسالمي         16، أصول الفقه للشيخ حممد أبو زهرة ص       )19-18( الوهاب خالف ص  

  - اجلزائر -، طبع دار البعث قسنطينة  ) 69-68( ص

  )40(سبقت ترمجته يف ص :  ابن خلدون-2
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يف املشرق وغريهم من العلماء ، وعليه بعد هذا التقدمي التارخيي ومدى            )  2( وتلميذه ابن القيم   )1(وابن تيمية 
   :تأثريه على اإلنتاج العلمي وخاصة األصويل ميكن حصر خصائص الفكر األصويل يف هذا العصر يف النقاط التالية

 أعظم مامتيز به هذا العصر وما بعده التقليد احملض الذي متكن يف نفوس علماء الفقه واألصول فلم                  -1     
يبلغ رتبة االجتهاد منهم إال القليل، فهناك من كان من حني آلخر من يبلغ درجة االجتهاد ومـع ذلـك                    

  .)3(االجتهاد يف أدواره األوىل واقفون عند االنتساب إىل أئمتهم ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل اكتمال 
  عدم إنتاج علماء هذا العصر يف علم أصول الفقه إنتاجا يستحق التمجيد والتبجيل مقارنة بالعصور               -2     

املوافقات يف  " كتابه   السابقة إال نادرا ، مثل اإلمام أبو إسحاق الشاطيب الذي بلور علم مقاصد الشريعة يف              
  ائما بذاتـه بعـد أن تكلم عنها وزرع بذرهتا اإلمام أبوحامد الغزالـيوجعلها علما ق" أصول األحكام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلنبلي ، الفقيه السلفي واجملتهـد اجملـدد                      :  ابن تيمية  -1
هـ 728، الفتاوي وتقع يف سبعة وثالثني جملدا ، تويف يف السجن يف قلعة دمشق سنة                متبحرا يف العلوم الشرعية من أشهر مؤلفاته        

.  
  ) .1498-4/1496(، تذكرة احلفاظ ) 86-6/80(، شذرات الذهب ) 14/135(البداية والنهاية البن كثري : راجع -
الزرعي الدمشقي الشهري بابن القيم اجلوزية      هو اإلمام احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن ايب بكر بن أيوب                :  ابن القيم  -2

 كان بارعا يف الفقه واألصول عاملا بالتفسري واحلديث والعربية صاحب اعالم املوقعني             –رمحه اهللا   -تلميذ شيخ اإلسالم ابن  تيمية       
  .هـ 751، زاد املعاد ، مدارج السالكني ، تويف رمحه اهللا عام 

  )6/170(،  شذرات الذهب ) 4/211(الدرر الكامنة البن حجر : راجع 
   ) .117-116-115( تاريخ التشريع اإلسالمي اخلضري بك ص -3 
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                    )1(يف مستصفاه ، قام الشاطيب باالعتناء هبذه البذرة حىت أينعت وأصبحت على يديه حديقة وافرة الضالل
قرار التأليف األصويل حيث قد اكتمل التأليف يف هذه الفترة يف أصول الفقه ، وكان لكـل أصـحاب                    است -3

مذهب فقهي كتب مستقلة عن غريه تركز على أصول إمام املذهب وتقرر رأيه ووجهة نظره وطـرق اسـتنباطه                   
نابلة والظاهرية كتبهم اخلاصة    واجتهاده ، يف كل املسائل األصولية فكان لكل من احلنفية واملالكية والشافعية واحل            

وعليه مل يكن الـتأليف يف هذا العصر سوى تقرير وتأكيد ملا سبق من  آراء غريهم من األصـوليني مـن دون                      
  .اجتهاد أو جتديد 

  انقطاع الصلة بني علماء األمصار اإلسالمية فلم تكن كالسابق حيث كان العلماء مـن فقهـاء وأصـوليني                  -4
ب الفقيه أو األصويل أو احملدث إال بالرحلة والتلقي من علماء األمصار إال القليل منهم  فلـم    وحمدثني ال ينالون لق   

تكن تضمهم بلد حىت يرحلوا إىل أخرى لتلقي احلديث والفقه واألصول وباقي العلوم الـشرعية فكانـت مكـة                 
ء ويقوي املودة بينهم ، امـا       املكرمة جتمعهم يف موسم احلج فيستفيد كل من اآلخر وهذا مايزيد يف معارف العلما             

يف هذا العصر فبتت الصالت بني علماء األمصار ، وحىت يف موسم احلج اليكاد يعرف أحدهم األخر وهذا قـد                    
يكون سببا يف قحط اإلنتاج العلمي عموما واألصويل خصوصا باملقارنة مع العصور السابقة  حيث أن االسـتفادة           

   )2( من الكتاب يف مجيع العلوم ، السيما العلوم اليت عمدهتا التلقي والرواية من عامل آلخر تكون بالتلقي أكثر منها
 يبدوا واضحا أن التأليف األصويل يف هذا العصر كان متأثرا إىل حد كبري باملنهج األصويل يف القرن اخلـامس                    -5

صول منه إىل علـم     اهلجري من حيث مزجتم باملنطق األرسط طاليسي يف علم أصول الفقه وجعله ألصق بعلم األ              
  والذي ورثه لتلميذه أيب      )3(الكالم ، ويبدو هذا واضحا وجليا يف املنهج األصويل الكالمي إلمام احلرمني اجلويين            

حامد الغزايل الذي يعترب املازج احلقيقي للمنطق االرسططاليسي يف علوم املسلمني السيما تلك املقدمة املنطقية اليت                
 فالغرابة أن ينتهج علماء هذا العصر منهج سابقيهم يف خوضهم لعلـم املنطـق ،                وضعها يف كتابه املستصفى ،    

فأصبحوا يوردون يف أول تأليفهم فصوال خاصة باملعارف العقلية ومقدمات كالمية تعتربكمـدخل لعلـم               
   .)4(أصول الفقه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشاطيب ، حتقيق حممد أبو األجفان   ، فتاوي اإلمام) 88( علي سامي النشار ص   مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ، للدكتور      :  راجع   -1
  ) .9-7(ص

  ).368( تاريخ التشريع اإلسالمي ، للخضري بك -2 
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هـ ، أصويل فقيه أديب ، من شيوخه والده ومـن           418هو إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين ، ولد عام              : اجلويين-3
  .هـ 487الربهان يف أصول الفقه ، توىف عام : أبو حامد الغزايل ، من مؤلفاته تالميذه 
، أصول الفقه تارخيه ورجاله ، للدكتور شعبان حممد امساعيل دار           ) 359-3/358(، شذرات الذهب    ) 2/341(وفيات األعيان   : راجع  

  ) . 181-180(، ص) م1981-هـ1401 (1 ط-الرياض–املريخ للنشر 
، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعلي سامي        ) 455(، ص ) هـ1409 ( 7قدمة ابن خلدون ، دار القلم بريوت ، ط         م -: راجع   -4

  ) .90-87(النشار ص
 عدم وجود املقارنة بني اآلراء األصولية املختلفة واالستدالل هلا ومناقشة أدلتها والترجيح بينها وهذا ما                -6

 ، بل كان يرتكز التـأليف       )1( القرن اخلامس والسادس اهلجري      يعرف بأصول الفقه املقارن الذي ظهر يف      
األصويل على ذكر رأي املذهب يف املسألة األصولية واإلشارة إىل أن هناك اختالف بني املذاهب األصولية                
يف املسألة إن وجد ، وهذا يبدوا لنا واضحا وجليا فيما كان ينتهجه اإلمام ابن جزي يف تأليفـه لكتابـه                     

  ".وصول إىل علم األصولتقريب ال"
 وضوح املناهج األصولية حيث بعد مامت التأليف يف علم أصول الفقه ، ومت وضع أسسه وقواعـده يف                   -7

القرنني اخلامس والسادس اهلجري وتواصلت التآليف فيه إىل غاية القرن السابع اهلجري ، اتضحت مناهجه               
  :فة ومسالكه يف طرق التأليف فيه فأصبحت ثالثة مناهج خمتل

   منهج املتكلمني -
   منهج األحناف أو الفقهاء -
  . منهج جيمع بني الطريقتني املتكلمني واألحناف -
 فكان أصحاب املنهج األول وهم أكثر األصوليني يعتمدون على حترير املسائل وتقرير القواعد األصولية               -1

شأهنم يف ذلك شأن علمـاء الكـالم    يف ضوء األدلة العقلية ومقاصد الشريعة متجردين عن الفروع الفقهية  
  .لذلك مسيت بطريقة املتكلمني 

 أما أصحاب املنهج الثاين فيعتمدون على تقرير القواعد األصولية على ضوء الفروع الفقهيـة املـأثورة                 -2
على أئمتهم فإذا كانت القاعدة تتعارض مع فرع يعدلون القاعدة مبا يناسب الفرع لذلك مسيـت بطريقـة       

  الفقهاء 
وأما أصحاب املنهج الثالث فقد مجعوا بني الطريقتني حبيث يذكرون القواعد األصولية مث يقيمون عليها               -3

  .)  2(األدلة واملقارنة بني ما قاله املتكلمون واألحناف والترجيح بينهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).445(، مقدمة ابن خلدون ص) 443( سليمان ص الفكر األصويل دراسة نقدية حتليلية ، لعبد الوهاب أيب:  راجع -1
، أصول الفقه للـشيخ     )7-1/6(، التلخيص يف أصول الفقه إلمام احلرمني اجلويين         ) 456( مقدمة ابن خلدون ص   :  راجع   -2

، الوجيز يف أصول الفقه لعبـد لكـرمي   )19-18( ، أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ص   )  و مابعدها    16( حممد أبو زهرة ص   
   ) .18-16( ص) م1998-هـ1419 ( 7 للطبع ط-دان ، مؤسسة الرسالة زي

  
  
  
  

   
  :الفصل الثاين 

  
  :تأليف ابن جزي لكتايب

  "تقريب الوصول إىل علم األصول" 
  و التسهيل لعلوم الترتيل
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  " تقريب الوصول إىل علم األصول "تأليفه لكتاب : املبحث األول 
   تأليفه للكتابسبب: المطلب األول 

تقريب الوصول  إىل علم     " أن يؤلف كتابه هذا املسمى       -رمحه اهللا -             لقد اختار اإلمام ابن جزي      
  :لسببني اثنني" األصول 
أمهية علم أصول الفقه الذي ميتزج فيه املعقول باملنقول وتكمن هذه  األمهية يف كونه معينا ألمـور        : أوهلما  
  :ثالثة 

  . اهللا تعاىل  فهم كتاب-1
  -صلى اهللا عليه وسلم - فهم سنة رسول اهللا -2
  . معرفة وجوه الترجيح للتمييز بني السقيم والصحيح والراجح واملرجوح-3

فكان البد له من اخلوض يف هذا العلم السيما وأن ا بن جزي مفسرا لكتاب اهللا تعاىل وفقيها متـضلعا يف                     
  :انه ، يقول ابن جزي يف سبب تأليفه للكتاب مذهبه إذ أنه قارب درجه اإلجتهاد يف زم

فإن العلوم على ثالثة أضرب علم عقلي وعلم نقلي وعلم يؤخذ من العقل والنقل بطرف فلذلك أشـرف    " 
من الشرف على  أعلى شرف وهو علم أصول الفقه الذي ميتزج فيه املعقول باملنقول وإن أقبل على النظـر                    

 وناهيـك   -صلى اهللا عليه وسلم   -ون على فهم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا         يف الدليل واملدلول وإنه لنعم الع     
عن علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة املقلدين إىل رفيع درجة اجملتهدين ، وأقل أحوالـه أن يعـرف                    

  )1("وجوه الترجيح فيفرق بني الراجح واملرجوح ومييز بني السقيم والصحيح 
 مهتما بعلـم أصـول      )2( دفع ابن جزي تأليفه للكتاب أن يكون ابنه حممد          أما السبب الثاين الذي    :ثانيهما  

وإين أحببت أن يضرب ابين حممد أسعده اهللا        :" الفقه دارسا له ، فكان البن جزي ما أراد البنه حيث يقول             
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يف هذا العلم بسهمه فصنفت هذا الكتاب برمسه وومسته بومسه لينشط لدرسه وفهمه وعولت فيـه علـى                  
  )3("  والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب االختصار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ  1414 (1 تقريب الوصول البن جزي  حتقيق حممد األمني الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، مكتبة العلم جبدة ، ط                    -1
  ) .88(ص) 
صويل الكاتب الشاعر عامل بالتاريخ واحلساب والنحـو        هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن جزي الفقيه األ            :  حممد بن جزي   -2

   .23والبيان ، سبق احلديث عنه يف مبحث تالميذ ابن جزي يف الفصل التمهيدي يف الصفحة 
   )88( تقريب الوصول البن جزي ص-3

  الطريقة الشكلية للكتاب: المطلب الثاني  

بعد اخلطبة إىل مقدمة ومخـسة فنـون        " لتقريب الوصو " كتابه   -رمحه اهللا -             قسم ابن جزي    
  ".تقريب الوصول إىل علم األصول "سنحاول عرضها يف هذا املطلب بعد التعرف على سبب تسميته 

  تسمية الكتاب : أوال 
 يف تأليفه للكتاب أسلوب اإلختصار والتيسري وذلـك ليكـون           -رمحه اهللا -           لقد راعى ابن جزي     

حيث يقول ابـن    " تقريب الوصول إىل علم األصول    "ا يكون هذا سببا يف تسميته       سهال قريبا لألفهام ورمب   
   .)1("وعولت فيه على اإلختصار والتقريب مع حسن الترتيب التهذيب :" جزي 

  تقسيمه للكتاب : ثانيا 
           لقد قسم ابن جزي كتابه إىل مقدمة ومخسة فنون بعد خطبة محد اهللا فيها وأثىن وصـلى علـى                   

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وترضى على آل بيته وصحابته رضي اهللا عنهم رسو
  :أما املقدمة فإشتملت على فصلني 

  أحدمها تضمن تعريفه لعلم أصول الفقه مع ذكر حمترزات التعريف 
جعله لوجه تقسيم الكتاب إىل الفنون اخلمسة حيث عرض ابن جزي رأيه يف وجه تقسيمه للكتاب                : الثاين  
  : مخسة فنون وتقدمي بعضها على اآلخر حيث يقول إىل
وذلك أن املقصود األول إمنا هو معرفة األحكام الشرعية فهذا الفن هو املطلوب لنفسه ، وإمنا احتـيج إىل                   "

سائر الفنون من أجله وملا كان ثبوت األحكام متوقفا على األدلة احتيج إىل فن األدلة ، وملا كان اسـتنباط                    
دلة متوقفا على شروط االجتهاد احتيج إىل فن اإلجتهاد وشروطه وكيفيته مـن التـرجيح               األحكام من األ  

  :وغريه ، مث إن ذلك كله يتوقف على أدوات حيتاج إليها يف فهمه والتصرف فيه وهي له آالت وهي على نوعني 
ملعـارف اللغويـة   منها ما يرجع إىل املعاين وهو فن املعارف العقلية ومنها مايرجح إىل األلفاظ وهي فـن ا       

فأنقسم العلم بالضرورة إىل تلك الفنون اخلمسة فقسمنا كتابنا هذا إليها وقدمنا األدوات ألنه اليتوصل إىل                
                                                                             )2(" فهم ماسواها إال بعد فهمها
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وقسمته :" ة كما جاء يف نص اإلمام ابن جزي رمحه اهللا حيث يقول                          هذا وفنون الكتاب اخلمس   
  :إىل مخسة فنون ) أي الكتاب(
  يف املعارف العقليـة :  الفن األول -
  يف فن املعارف اللغوية :  الفن الثاين -

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )88( تقريب الوصول ص-1
  )92( تقريب  الوصول ص-2
  
   األحكام الشرعية يف: الفن الثالث -
  يف األدلة على األحكام الشرعية : الفن الرابع -
  يف االجتهاد والترجيح : الفن اخلامس -

وجعلت يف كل فن عشرة أبواب فاحتوى الكتاب على مخسني بابا وقدمت يف أوله مقدمة حيتاج إليها 
  .) 1("واهللا املستعان ) تقريب الوصول إىل علم األصول(ومسيته 

عرض نص ابن جزي يف تقسيمه للكتاب إىل مخسة فنون وحيتوي كل فن على عـشرة أبـواب                  هذا وبعد   
  :حناول عرض هذه الفنون مع أبواهبا 

  يف فن املعارف العقلية : الفن األول 
فالباب األول يف مدارك العلوم ، والباب الثاين فيما يتوصل إىل التصور، والثالث فيما يتوصل إىل التـصديق                   

مساء األلفاظ ، واخلامس يف داللة املطابقة والتضمن واإللتزام والسادس يف الفرق يـن اجلزئـي                والرابع يف أ  
والكلي والكل واجلزء والكلية واجلزئية والسابع يف نسبة بعض احلقيقة من بعض ، والثامن يف أنواع احلجج                 

  .ق به من مسائل العقلية ، والتاسع يف أنواع القياس املنطقي ، والعاشر يف الربهان وكل مايتعل
  فجعله للمعارف اللغوية : الفن الثاين 

فالباب األول يف الوضع واالستعمال واحلمل والثاين يف احلقيقة واجملاز ، والثالث يف العمـوم واخلـصوص                  
والرابع يف اإلستثناء واخلامس يف املطلق واملقيد ، والسادس يف النص والظاهر واملؤول واملبني والـسابع يف                 

طاب وفحواه ودليله ، والثامن يف تعارض مقتضيات األلفاظ والتاسع يف األمر والنهي والعاشـر يف                حلن اخل 
  .بعض معاين احلروف اليت حيتاج إليها الفقيه 

  فجعله يف األحكام الشرعية  : الفن الثالث
  :مقسما إياه إىل عشرة أبواب 
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  )إىل غري ذلك ...باح ، واحلرام ، واملكروه متناوال فيه الواجب واملندوب وامل(فالباب األول يف األحكام 
والباب الثاين يف أمساء هذه األحكام ودرجاهتا والثالث يف الواجب املوسع واملخري ، والرابـع يف شـروط                  

متناوال فيه األداء والقضاء والصحة والفساد والرخـصة والعزميـة   (التكليف ، واخلامس يف أوصاف العبادة   
...) السبب والـشرط واملـانع    (والسابع فيما تتوقف عليه األحكام متناوال فيه        والسادس يف احلسن والقبح     

، والتاسـع يف الوسـائل      ) حق اهللا ، حق العبد ، وحق خمتلف فيه          (والثامن يف أقسام احلقوق متناوال فيه       
  .متناوال فيه أن األحكام مقسمة إىل مقاصد ووسائل ، والعاشر يف تصرفات املكلفني يف األعيان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )88( تقريب الوصول ص-1
  : الفن الرابع 

  :             جعله يف أدلة األحكام وفيه كذلك عشرة أبواب 
الباب األول يف حصر األدلة وتناول فيها األدلة املتفق عليها واملختلف فيها ، والثاين يف الكتـاب العزيـز                    

تعلق هبا من دراسة ، والرابع يف اخلرب واخلامس يف النسخ والـسادس يف  والثالث يف السنة النبوية ، وكل ما ي   
اإلمجاع والسابع يف القياس والثامن يف اإلستدالل وأضربه ، والتاسع يف اإلستصحاب والـرباءة األصـلية                 

  .واألخذ باألخف واالستقراء واالستحسان ، والعاشر يف العوائد واملصلحة املرسلة وسد الذرائع والعصمة 
  :الفن اخلامس

         جعله يف االجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح وجعله يف عشرة أبواب كذلك ، فاألول              
يف االجتهاد ، وما يتعلق به والثاين يف شروط اجملتهد ، والثالث يف تصريف اجملتهدين يف األحكام متناوال فيه                   

علق به ، واخلامس يف الفتوى والنظـر يف صـفة املفـيت             حكمه يف أصول الدين ، والرابع يف التقليد ومايت        
واملستفىت ، والسادس يف تعارض األدلة مع طرق دفع التعارض ، والسابع جعله يف الترجيح ومايتعلق به  أما                   

الثامن فجعله يف ترجيح األخبار متناوال فيه الترجيح من حيث السند واملنت والتاسع يف ترجيحات األقيـسة                  
فجعله يف أسباب اخلالف بني اجملتهدين ورأى أهنا ستة عشر سببا على أنه انفرد بذكرها يف آخر       وأما العاشر   

  .كتابه حيث جرت عادة العلماء يف إدراجها يف كتب الفقه وليس يف كتب األصول 
              هذا وما ميكن قوله يف هذا املطلب أن ابن جزي قد أصاب وأحسن يف تقدمي فـن املعـارف                   

ة على فن األحكام الشرعية واألدلة ، حيث أن فهم كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم                    اللغوي
متوقفة على فهم هذه املعارف اللغوية اليت حيتاج إليها كل أصويل فمن غري معرفة اللغة اليـستطيع الفقيـه                   

   .)1 (استنباط األحكام الشرعية من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
              كما أن ابن جزي قد يقسم الباب إىل فصول ، وقد يقسم الفـصل إىل فـروع أو ضـروب         

   .       )2(" تصور وتصديق : وهو ضربان : "قال " يف مدارك العلوم "يف الباب األول من الفن األول : ومثال ذلك 
   .)3("فروعا ثالثة"احلمل ذكر ويف الباب األول من الفن الثاين بعد ذكر الوضع واالستعمال و-
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  : قسمه إىل فصلني " احلقيقة واجملاز" ويف الباب الثاين من الفن الثاين قي -
  .) 4(يف أقسام اجملاز : حدمها والثاين :  األول -

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ، طبع دار) 28-27(ص: زي البن ج" تقريب الوصول " كالم األستاذ حممد علي فركوس يف حتقيقه لكتاب :  راجع -1
  ).م 1990-هـ1410 ( 1 اإلسالمي اجلزائر ، ط-التراث -2
  ) .93(  تقريب الوصول ص-2
  ) .130( نفس املرجع ص -3
  ) .135-133( نفس املرجع ص-4

" قـانون "أو " فائدة"أو " تنبيه"أو " تكميل"إما : كما أنه يلحق يف غالبية األبواب جزئيات تابعة له يسميها     

  : ونأخذ بعض األمثلة لذلك " بيان"أو " إحلاق"أو " يصتلخ"أو 

حكم العقل بأمر على أمر يـسمى       "حتت اسم     " تكميل" حيث أضاف يف الفن األول يف الباب األول          -1

  .) 1(" تصديقا 

   .)2(احلد غري احملدود إن أريد به اللفظ" تنبيه" ويف الباب الثاين أضاف -2

املضمر عند أكثر الناس جزئي إلختصاصه مبتكلم أو خماطب أو          "،  " فائدة" ويف الباب السادس أضاف      -3

   .)3("غائب

  .) 4("قد يعسر الفرق بني الكل والكلية "يف نفس الباب " بيان" وأضاف كذلك -4

علـى إحـدى    " كـل "إدخال   «" قانون"أضاف  "  نسبة بعض احلقيقة من بعض    " ويف الباب السابع     -5

   .)5(»احلقيقتني 

يتـصور يف كـل     " تلخيص"حيث يتكلم عن أجزائه وضروبه أضاف       " يف الربهان "العاشر   ويف الباب    -6

   .)6(شكل ستة عشر صورة 

شرع من قبلنا مـن     "  "احلاق"يف الباب الثالث يف السنة ، أضاف        " يف أدلة األحكام  " ويف الفن الرابع     -7

    .  )7("األنبياء عليهم السالم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )94(ريب الوصول ص  تق-1
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  )98( نفس املرجع ص -2

  )108( نفس املرجع ص -3

  )109( نفس املرجع ص -4

  )212( تقريب الوصول ص -5

  ) 124( نفس املرجع ص -6

  ) 282( نفس املرجع ص -7

  منهجه في تأليف الكتاب : المطلب الثالث 

لوجه السابق ذكره نتناول اآلن أسلوبه                   بعد ما تناولنا طريقة ابن جزي يف تقسيمه للكتاب على ا          

  :ومنهجه يف تأليفه له مع ذكر األمثلة يف مواضعها 

 انتهج املؤلف يف كتابه أسلوب اإلختصار والتقريب ليكون سهال لألفهام ، يـسريا لطـالب العلـم                  -1

   .-تسميته للكتاب-لتحصيل الفائدة ، بعيدا عن الغرابة ، وهذا  ماذكرناه يف عنصر 

  تنبيـه "عرضه للمسائل األصولية يبدأ يف الغالب بتعريف املصطلح مث يدرس جزئياته ، وقد يضيف  عند -2

إن لزم األمر ، ومثال ذلك ، عند تطرقه للنسخ يف الباب اخلامس من الفن الثالث  ، حيث عرفه                    " أو فائدة   

صل الثاين يف حكمـه     لغة واصطالحا إذ جعلها يف فصل واحد مث أحلقها بفصلني آخرين ، حيث جعل  الف               

   .)1(والفصل الثالث يف الناسخ واملنسوخ 

 عند تعريفه للمصطلحات األصولية فإنه يهتم بالتعريف اإلصطالحي يف الغالب ، واليذكر التعريـف               -3

  :اللغوي إال نادرا كما فعل يف تعريفه لـ 

 بأهنا مجـع    –صولأ– حيث أنه عرف كلمة      –فقه– مث كلمة    –أصول–حيث عرف كلمة     :أصول الفقه    -أ

  :أصل وهلا يف اللغة معنيان 

  ما منه الشيء :  أحدمها -

  )2(ماينبين عليه الشئ حسا أو معىن:  والثاين -

  )3(الفقه يف اللغة الفهم: لغة بقوله " فقه"وعرف كلمة 
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  )4("اإلزالة كقوهلم نسخت الشمس الظل ، والنقل كنسخ الكتاب : "  حيث عرفه لغة بقوله :النسخ  -ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

  )326-309( تقريب الوصول ص -1

  )89( نفس املرجع السابق ص -2

  )89( نفس املرجع السابق ص -3

  )310(نفس املرجع السابق ص - 4

 كثريا مايذكر املسائل األصولية من غري متثيل هلا يف أغلب الكتاب مثال ذلك يف الباب اخلامس من الفن                   -4

أمـا  " حيث عند تطرقه للفصل الثالث منه يف الناسخ واملنسوخ يف قولـه             ) مه على النسخ  عند كال (الرابع  

  . فلم يورد أمثلة يف ذلك )1(...." القرآن فينسخ بالقرآن

الذين يتوفـون    و [ولقد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ومثاله قوله تعاىل يف اآلية الكرمية                

والـذين   [: نسخت بقوله تعاىل      )2( }ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج         منكم ويذرون أزواجا وصية     

   .)3(}يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   

كان رمحه اهللا حريصا على عدم التكرار فإنه إذا حبث املسألة يف موضعها أشار إىل أنه سبق ذكرهـا إذا                    -5

  .ثها إذا سبق ذكرها عن موضعها تكررت ، أو أنه سيأيت حب

  عند ذكره ملفسدات القياس يف  الباب السابـع : إذا تكررت املسألة وسبق ذكرها :  ومثال احلالة األوىل-أ

   .)4(" نقص شرط من شروط القياس وقد عددناها يف مواضعها "من الفن الرابع فذكر يف املفسد العاشر 

مثـل  " فنذكره يف موضعه: "سألة وسيأيت حبثها يف موضع الحق يقول      إذا ذكر م  :  ومثال احلالة الثانية     -ب

وأما القياس يف اصطالح الفقهاء فنـذكره يف        "مافعل عند تعريفه للقياس يف اصطالح أهل املنطق ، مث قال            

  . )5(وذلك يف الباب الثامن من الفن األول" موضعه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

  )318( تقريب الوصول ص -1

   240اآلية / سورة البقرة -2

   234اآلية / سورة البقرة -3 
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روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ، لإلمام موفق الدين أيب حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة املقدسـي                       :  راجع   -4
كام، لإلمام  علي بـن      ، اإلحكام يف أصول األح    ) 84(ص)م  1981-هـ1401(1 ط -بريوت-احلنبلي  ، دار الكتاب العريب         

، مذكرة أصول الفقه ، للـشيخ حممـد         ) 3/146) (م1983-هـ1403(1حممد اآلمدي ، دار الكتاب العلمية ، بريوت ، ط         
  )83(ص-اجلزائر–األمني بن خمتار الشنقيطي املالكي ، الدارالسلفية 

  )386( تقريب الوصول ص-5 

  

  

ومثـال  ) املستصفى للغزايل (و  ) قيح الفصول للقرايف  شرح تن ( كان يكثر رمحه اهللا من النقل من كتايب          -6

وهو حجة عنـد  :"...ذلك ماذكره يف الباب العاشر من الفن الرابع عند تكلمه عن املصلحة املرسلة إذ قال         

   .)1(... "مالك خالفا لغريه ، وقال أبو حامد إن وقعت يف حمل احلاجة أو التتمة 

  مام القرايف وأبو حامد الغزايل ولقد تكلم عن املصلحة املرسلة كل من اإل

 مل يقتصر على ذكر أقوال املالكية فقط بل كثريا مايذكر آراء الشافعية واحلنفية ونـادرا مايـذكر آراء              -7

  :احلنابلة والظاهرية واألشعرية واملعتزلة ، ومثال ذلك 

ند املالكية وأكثـر    وهو حجة ع   «:  يف الباب التاسع من الفن الرابع عند ذكر ه لالستصحاب إذ يقول              -أ

واالسـتقراء   « ،     )3(»واألخذ باألخف حجة عند الشافعي     « ،   )2(»الشافعية خالفا للحنفية واملتكلمني       

   .)5(»واالستحسان فهو حجة عند أيب حنيفة  « ، )4(»حجة عند الشافعية 

 العلمـاء مـن   والقياس حجة عنـد  «:  عند حتدثه عن القياس يف الباب السابع من الفن الرابع يقول  -ب

والرباءة األصلية ضرب من اإلستصحاب وهي حجة خالفا         « ،   )6(»الصحابة ، فمن بعدهم إال الظاهرية       

   . )8(»وقال قوم كل جمتهد مصيب وهوقول أيب حنيفة وأيب احلسن األشعري  « ، )7(»للمعتزلة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

قيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصـول ، لإلمام شهاب الـدين أيب             ، شرح تن   ) 412-409( تقريب الوصول ص     -1
 -بـريوت -العباس أمحد بن إدريس القرايف املالكي ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة دار الفكـر                 

 حامد حممد بن أمحد الغزايل       ، املستصفى من علم أصول الفقه ، لإلمام حجة اإلسالم أيب          ) 391(ص) م  1973-هـ1393(1ط
  ) 287-1/286 (–بريوت –الشافعي، دارالفكـر 
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  )394( تقريب الوصول ص -2
  ) 396( نفس املرجع ص-3
  ) 398( نفس املرجع ص-4
  ) 399( نفس املرجع ص-5
  ) 344-343( نفس املرجع ص-6
  ) 394( نفس املرجع ص-7
  ) 442( نفس املرجع ص-8

إنه اليذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم بل يشري إىل أن يف املسألة خالف مقتصرا              إذ كان يف املسألة خالف ف      -8

  :على ذكر رأي املالكية فقط ومثال ذلك 

أما إمجاع أهل املدينـة فهـو   « :  عند ذكره ألنواع اإلمجاع يف الباب السادس من الفن الرابع إذ يقول -

  .)1(» لسائر العلماءحجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على األخبار خالفا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

   ) 337( تقريب الوصول ص -1

: ولقد اشتهر عن اإلمام مالك األخذ بإمجاع أهل املدينة أو عمل أهل املدينة ،على أن عمل أهل املدينة املعترب عند مالك له شرطان                      

  أن يكون فيما الجمال للرأي فيه : األول 

ن الصحابة والتابعني الغري ، ألن قول الصحايب قيما الجمال للرأي فيه يف حكم املرفوع فأحلق هبم مالك التابعني                   أن يكون م  : الثاين  

من أهل املدينة فيما ليس فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك من الصحابة ، أما يف مسائل االجتهاد فالصحيح عن مالك أن أهـل املدينـة                        

  ) .154-153(صراجع مذكرة الشنقيطي : كغريهم من األمة 

وعليه فإن ما كان فيه النقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كمقدار الصاع واملد واآلذان فهو حجة بإتفاق مالك وغريه ، وما كان                        

من عمل أهل املدينة قبل مقتل عثمان رضى اهللا عنه فهو حجة عند مالك والشافعي ، وأما أن يكون إمجـاعهم بعـد الـصحابة                         

  . عن مالك أنه ليس حبجة فهو يوافق بقية العلماء يف عدم األخذ به والتابعني فالصحيح

إحكام الفصول يف أحكام األصول  ، لإلمام احلافظ أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي ، حتقيق الدكتور عبـد                     : راجع  

، ) 1/243(كام لآلمدي ، اإلح) 415-413(ص) م1989-هـ1409(1اهللا حممد اجلبوري ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط         

  ) . 154-135(مذكرة الشنقيطي ص
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  " تقريب الوصول إلى علم األصول "مصادره في تأليف كتاب : المطلب الرابع 

             أوردت يف هذا املطلب مصادر ابن جزي يف تأليفه الكتاب ، ألنه ومن دون شك يعيننا علـى                  
ول ، هل سلك طريقة املتكلمني يف تقريرهم للقواعد األصولية؟           معرفة االجتاه الذي سلكه ابن جزي يف األص       

أم سلك طريقة الفقهاء ، أم اتبع الطريقة الثالثة اليت جتمع بني منهج املتكلمني والفقهاء ، وقد اعتمد ابـن                    
  : جزي رمحه اهللا يف تأليفه لكتاب تقريب الوصول  على املصادر التالية 

 املالكي حيث أكثر رمحه اهللا من النقل منه         )1(عبا س شهاب الدين القرايف    أليب ال  " شرح تنقيح الفصول     "-1
  :إما باحلرف أو باملعىن وفيمايلي نذكر أمثلة على هذا 

هو جعل اللفظ  : الوضع « :ففي الباب األول من الفن الثاين عند تعريفه للوضع واإلستعمال واحلمل قال -
  .)2(»اعتقاد السامع ملراد املتكلم من لفظه  : احلمل . للفظ بعد وضعه التكلم با: اإلستعمال . دليال على املعىن 

 هو الكلـي  « :ويف الباب اخلامس من الفن الثاين عند ذكره للمطلق واملقيد ، حيث عرف املطلق بقوله-
  .)3(»الذي مل يدل يدخله تقيد واملقيد هو الذي دخله تعيني ولو من بعض الوجوه 

أليب حامد الغزايل ، لقد اكثر ابن جزي كذلك من ذكر آراء الغـزايل               “صول   املستصفى من علم األ    “-2
  :ومثال ذلك 

إذا وقعت :  وقال أبو حامد « :يف الباب العاشر من الفن الرابع عند ذكره للمصلحة املرسلة حيث يقول  
 ، إذ كثريا ما اسـتفاد   ، وكذلك ما ذكره يف الفن األول يف املعارف العقلية       )4(»  …يف حمل احلاجة أو التتممة      

  :ابن جزي من الغزايل وسلك طريقه يف جعل فن املعارف العقلية مدخال لعلم أصول الفقه ومثال ذلك ماذكره 
  )5(»وزاد أبو حامد قرائن األحوال كصفرة الرجل ومحرة اخلجل:  فيما يوصل إىل التصديق ، حيـث قال « 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي ، فقيه وأصويل معروف من اجملتهدين يف مذهب اإلمـام                     :القرايف-1
  هـ 684شرح تنقيح الفصول ، الذخرية يف الفقه ، توىف عام : مالك ، من مؤلفاته 

  ) . 8/72(، األعالم للزركلي )  67-62(، الديباج املذهب ) 1/188(شجرة النور الزكية :راجع 
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  ) .20(شرح تنقيح الفصول للقرايف ص: وراجع  ) 129(تقريب الوصول ص -2
  ) .40-39(شرح تنقيح الفصول للقرايف ص: وراجع  ) 156( تقريب الوصول ص -3
  ) .247-1/246(املستصفى : وراجع  ) 414-411( تقريب الوصول ص -4
  ) .247-1/246(املستصفى : وراجع  ) 101-100( تقريب الوصول ص -5

، ومـن   )1(إلمام احلرمني اجلـويين  “ الربهان يف أصول الفقه “ اعتمد ابن جزي كذلك على كتاب   -3
فيما يوصل إىل التصديق حيث إضافة إىل كالم أيب حامد          : األمثلة على ذلك يف الباب الثالث من الفن األول        

 وتعترب املصادر الثالثة املتقدمة مـن   ،)2(».… وزاد أبو املعايل« الغزايل يف هذا الباب قال ابن جزي كذلك 
  : أهم املصادر اليت اعتمد عليها يف تأليقه للكتاب ، كما اعتمد كذلك على 

، ولقد رجـع ابـن جـزي إىل آراء     )3(لإلمام فخر الدين الرازي“  احملصول يف علم األصول “ كتاب  -4
 « :ابع ، فعند تعريفه للنسخ شرعا قال الرازي يف مواضع كثرية منها النسخ يف الباب اخلامس من الفن الر

     . )4(»وحده شرعا اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت متقدم مع تراخيه عنه 
 ، حيث رجـع إليـه يف    )5(  أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين “ التقريب يف أصول الفقه “ كتاب  -5

واإلمجاع وغريها ، ونأخذ مثاال على ذلك عند        مسائل خمتلفة منها العموم واخلصوص ، االستثناء والترجيح         
إمجاع غري الصحابة لـيس    : )6( وقال داود الظاهري   «: تطرقه لإلمجاع يف الباب السادس من الفن الرابع قال          

   .)7(»حبجة ، واليعترب إمجاع العوام ، خالفا للقاضي أيب بكر  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

  )44(صسبقت ترمجته يف  : اجلويين-1
  ) .1/133(الربهان للجويين: وراجع  ) 101-100( تقريب الوصول ص -2
هو اإلمام العالمة أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسن القرشي الطربستاين األصل ، الـشافعي، املفـسر                    : فخر الدين الرازي  -3

صول ، املنتخب ، هناية املعقول ، تأسيس        كتاب احمل : هـ ، صاحب التصانيف املشهورة  واليت من بينها          544املتكلم ، ولد سنة     
  . هـ  606التقديس و املعامل يف أصول الفقه ، ، له باع طويل يف الوعظ ، توىف رمحه اهللا عام 

  ) .7/203(، األعالم ) 228-225(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 359-5/358(شذرات الذهب : راجع 
  ) .442-1/3/423(صول للرازي احمل: وراجع  ) 322-310( تقريب الوصول ص -4
هو أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر البصري املالكي ، األصويل املتكلم ، صاحب املـصنفات ، منـها                       : الباقالين-5

 التقريب يف أصول الفقه  ، يعترب جمدد الدين على رأس املائة الرابعة على الصحيح ، كان ورعا مل حتفظ عنه زلة والنقيصة ، تـوىف                         
  .  هـ 403عام 

  ) .145-144(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 170-3/168(، شذرات الذهب ) 1/481(وفيات األعيان : راجع 
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ي ، إمام الظاهرية ، كان شافعيا مث استقل مبذهبـه    هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف األسبهاين البغداد           :داود الظاهري  -6
  .هـ 270صاحب كتاب إبطال القياس ، تويف سنة 

  ) 2/158(، شذرات الذهب ) 92(طبقات الفقهاء : راجع -
   ) .330-329( تقريب الوصول ص -7

 ، حيث رجع إليه يف عدة  )1(أليب حممد علي ابن حزم الظاهري “ اإلحكام يف أصول األحكام “ كتاب  -6
اع ، النسخ وغريها ومثال ذلك مارجع إليه يف جواز النسخ يف الباب اخلامس من               مباحث كالقياس ، اإلمج   

   .)2 (الفن الرابع 
 ، رجع إليه ابن جزي يف مواضع  )3(أليب الوليد الباجي “ إحكام الفصول قي أحكام األصول “ كتاب  -7

دليله وغريها ، ومـن     كثرية كالناسخ واملنسوخ ، ترجيح األحبار ، االستحسان ، حلن اخلطاب وفحواه و            
  :األمثلة على ذلك 

 فهو مفهوم املخالفة وهـو الـذي   « :عند تعريفه لدليل اخلطاب يف الباب السابع من الفن الثاين حيث قال 
  يطلق البعض عليه اسم املفهوم يف األكثر وهو اثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه ، وهو حجة عند 

 اختلف الناس يف هذا الباب ، فذهب اجلمهور من أصـحابنا إىل             «: لباجي فيه    ، ويقول ا   )4(»مالك والشافعي     
   .)5(»القول بدليل اخلطاب ، وهو أن تعليق احلكم على الصفة يدل على انتفاء ذلك احلكم عمن مل توجد فيه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ي ، علم األندلس يف عصره ، كان فقيها حافظـا ، مفـسرا       هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهر         : ابن حزم الظاهري  -1
حمدثا ، متكلما ، طبيبا ، أديب شاعرا ، من مؤلفاته اإلحكام ، احمللى وغريه ، انتقد كثريا من الفقهاء والعلماء ، كـان شـافعي                          

  .هـ   456املذهب مث انتقل إىل مذهب أهل الظاهر ، توىف عام 
، ) 4/198) (م1971-هـ1391(2 ط -بريوت–عسقالين ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات      لسان امليزان إلبن حجر ال    : راجع  

  ) .4/254(، األعالم )  166-164(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 1/364(نفح الطيب 
  )4/107(، اإلحكام البن حزم الظاهري ) 314-315( تقريب الوصول ص -2
د الباجي ، فقيه مالكي من رجال احلديث واألصول ، ولد بباجة باألندلس             هو سليمان بن خلف التجييب ، أبو الولي        : الباجي-3

هــ  474اإلحكام يف أصول األحكام ، املنتقى واالستيفاء يف شرح املوطأ وغريها ، توىف سـنة                : هـ ، من مؤلفاته     403سنة  
  بأملرية    

  ) .175-173(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 3/344(شذرات الذهب : راجع 
   ) .169(تقريب الوصول ص  -4

  ) .446(إحكام الفصول للباجي ص:  راجع -5
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  "التسهيل لعلوم التنـزيل"تأليفه لكتاب : املبحث الثاين 
  سبب دراسة كتاب التسهيل: المطلب األول 

             لقد خصصت هذا املطلب بالدراسة للتعرف على كتاب التسهيل لعلوم الترتيل بشكل عام حىت              
  :ون للقارئ نظرة ولو عامة حول هذا الكتاب القيم وذلك لسببني تتك

  : السبب األول 
أمهية كتاب التسهيل لعلوم الترتيل ، إذ أنه بالرغم من كونه يقع يف جملد  واحد ، إال أن له مـن الفوائـد                        

م القرآن واللغـة    القيمة اليت جتعله متميزا عن بقية كتب التفاسري ، فإن ابن جزي رمحه اهللا قد مجع فيه علو                 
  . والفقه واألصول 

  :السبب الثاين 
يتعلق بأمهية كتاب التسهيل يف عملي هذا ، فقد قمت باستخراج الكثري من املسائل األصولية الـيت أشـار                   
إليها ابن جزي رمحه اهللا يف كتابه ، إذ هو دراسة عملية تطبقية لعلم أصول الفقه ، فقد استعمل ابن جزي                     

، وهذا ما يصرح به يف      ) القرآن الكرمي   (  وجعلها وسيلة لتعينه على فهم كتاب اهللا تعاىل          القواعد األصولية 
لنعم العون على فهـم كتـاب اهللا        ) أي علم أصول الفقه   (  وإنه «: خطبة كتابه تقريب الوصول إذ يقول       

   .)1(  » وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  
ة اليت ذكرها ابن جزي يف التسهيل مايزيد عن تسعني مـسألة                         هذا وقد بلغت املسائل األصولي    

أصولية وهو ما وقفت عليه على حد اجتهادي ، فهو رمحه اهللا كثريا ما كان يذكر آراء املذاهب املختلفـة                    
يف تفسري اآلية الواحدة ويرجع خالفهم إىل القواعد األصولية ، كما يذكر رأيه ويؤسـس لـه القاعـدة                   

ند عليها ، وأحيانا ما خيالف مجهور العلماء يف القاعدة األصولية  ، كما فعل عند ذكـره                  األصولية اليت است  
 ، على أهنا ليـست      )2( } فاعتربوا يآويل األبصار   [: للقيـاس  إذ أنه خالف اجلمهور يف االستدالل باآلية          

  .دليال يؤخذ به على حجية القياس 
األحكام ، يذكر آراء العلماء يف املسألة الفقهية ويـرجح                       كما أن ابن جزي عندما يذكر آيات        

  .)3(ما يراه راجحا وأحيانا يسكت عن ذلك مكتفيا بقوهلم ، ذاكرا القواعد األصولية اليت استدلوا هبا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 90-89(تقريب الوصول البن جزي ص :  راجع -1
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  02اآلية/  سورة احلشر -2
د التوسع والغوص أكثر يف هذا الكتاب واإلستفادة من الدرر الثمينة اليت حيتويها ويتعرف بشكل مفصل على منـهج                    وملن أرا  -3

  حملمد علي الزبريي ،      » ابن جزي ومنهجه يف التفسري     «: ابن جزي يف تأليفه لـه أن يرجع إىل رسالة مقدمة يف هذا الشأن بعنوان               
  ) .م1987-هـ1407(1 ط–بريوت –تقع يف جزأين ، طبع دار القلم 

  أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن جزي في تفسيره: المطلب الثاني  

             إن القارئ لتفسري ابن جزي يلحظ تردد أمساء علماء كبار من أصحاب التفاسري الشـك أنـه                 

 أمساؤهم ختتفي من    اعتمد عليهم  يف تفسريه من أمثال ابن عطية ، جماهد والطربي ، الزخمشري ، إذ التكاد                

  : أول الكتاب إىل هنايته ، باإلضافة إىل كتب اللغة والفقه واألصول ، ويف مايلي إمجال ألهم هذه املصادر 

    .)1(تفسري جماهد بن جرب -1

             لقد استدل ابن جزي رمحه اهللا بآراء الكثري من التابعني على رأسهم إمام التابعني جماهـد بـن                  

  : عنه يف كثري من املواضع عند تفسريه للقرآن الكرمي ، ونأخذ على سبيل املثال قولـه تعاىل جربرضى اهللا

 ، يقول ابن جـزي يف تفـسري   )2( }من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف االرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ا  [

  :متثيل قاتل الواحد بقاتل اجلميع يتصور من ثالث جهات : اآلية

  قصاص يف قاتل الواحد واجلميع سواء فإن ال: القصاص   - أ

   إنتهاك احلرمة واإلقدام على العصيان   - ب

  .  اإلمث والعذاب األخروي -جـ

وعد اهللا قاتل النفس حبهنم واخللود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم ، فلو قتل مجيـع                 «: قال جماهد   

ية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليرتجر       الناس فلم يزد على ذلك ، وهذا الوجه هو األظهر ألن القصد باآل            

   .)3(  » الناس عنه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، روى عن مجع من الصحابة ، وقرأ علـى           21هو أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي املقرئ ، املفسر ، ولد عام               :  جماهد -1

إذا جاءك التفـسري عـن جماهـد        : ريهم ،  قال فيه سفيان الثوري        ابن عباس القرآن الكرمي، وقرأ عليه ابن كثري وابن حميصن وغ          

  فحسبك به 
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) 1/92 (– بريوت   –تذكرة احلفاظ ، لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، دار الفكر العرين                   :  راجع   -
  ) .2/305(طبقات املفسريين للداودي 

  32اآلية / سورة املائدة -2

  ) 1/175(التسهيل ص -3

    .)1(املوطأ لإلمام مالك بن أنس رضى اهللا عنه -2

             لقد كانت لكتب الفقه املالكي أمهية كبرية يف تفسري ابن جزي ومنها كتاب املوطأ إلمـام دار                 

 ، مستدال بقول اإلمام )2( } الميسه إال املطهرون  [ :اهلجرة ومثال ذلك  ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل 

  : وأما احلدث ففيه ثالثة أقوال  «: مالك حيث يقول 

أنه الجيوز أن ميسه اجملنب وال احلائض وال احملدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعـوا                 : األول  

أيضا أن حيمله بعالقة أو وسادة وحجتهم اآلية على أن يراد باملطهرين الطهارة من احلدث األكرب واألصغر ، وقد                   

   .)3( »وطأ باآلية على املسألة احتج يف امل

    .)4(جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد بن جرير الطربي -3

النظر مث إن حممد بن جرير الطربي مجع أقوال املفسرين وأحسن            «: يقول عنه ابن جزي يف مقدمة التسهيل        

د عليها ابن جزي فكثريا ما كان يذكر رأيـه يف            ، ويعترب تفسري الطربي من أهم التفاسري اليت اعتم         )5(  ».. فيها  

قل ارآيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شـاهد   [ : تفسريه للقرآن الكرمي ، مثال ذلك عند قوله تعاىل

   )6( } من بين إسرائيل على مثله ، فآمن واستكربمت إن اهللا اليهدي القوم الظاملني  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  من هذه الرسالة ) 17(سبقت ترمجته  -1

  79اآلية / سورة الواقعة-2

 -بـريوت –، املوطأ إلمام مالك ، رواية حيي بن حيي الليثي ، اعداد أمحد راتب عرموش ، دار النفائس                  ) 4/93(التسهيل ص   -3

  )134(ص) م 1980 –هـ 1400(4ط
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وف ، كان مفسرا مقرء ، حمدثا  فقيها مؤرخا ، إمـام يف  هو حممد بن جرير الطربي ، صاحب كتاب التفسري املعر       :  الطربي   -4

العربية ، له مؤلفات يف كل هذه الفنون ، كان أحد أئمة االجتهاد وكان له مذهب وأتباع يقلدونه لكنه تالشى مبـرور الـزمن ،       

  ) .هـ310(توىف رمحه اهللا عام 

-2/106(، طبقات املفسرين للـداودي      ) 95(، طبقات املفسرين للسيوطي ص    ) 233-2/232(وفيات األعيان   :  راجع   -

114. (  

  )10(التسهيل ص -5

  10اآلية / سورة األحقاف-6

انه موسـى    «: فيذكر ابن جزي ترجيح الطربي يف قوله تعاىل وشهد شاهد من بين إسرائيل حيث يقول                

   .)1(  » عليه السالم ورجح ذلك الطربي

    .)2(جوه التأويل للزخمشري الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف و-4
             يعترب تفسري الزخمشري كذلك من أهم التفاسري اليت تركت بصماهتا يف أسلوب ابن جزي يف التفـسري            

أولئك الذين اشتروا الضاللة  [: كطريقة السؤال واجلواب ، ومثال ذلك ما استدل برأيه عند تفسريه لقوله تعاىل            

 ، يقول ابن جزي بعد أن ذكر أن يف اآليـة جمـازا يف   )3( } م وما كانوا مهتدين   باهلدى ، فما رحبت جتارهت    

فمـا   « : ترشيح هلذا اجملاز قال الزخمشري نفي الربح يف قوله تعـاىل   »فما رحبت جتارهتم  «:قوله تعاىل

      . )4(»وما كانوا مهتدين  «:  ، ونفى سالمة رأس املال يف قوله »رحبت  
ومما بأيدينا من تأليف أهل املشرق تفسري أيب القاسم الزخمـشري            «: ي عن الزخمشري    هذا ويقول ابن جز   

  .) 5(»…  فمسسدد النظر بارع يف اإلعراب ، متقن يف علم البيان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .4/42(التسهيل ص -1

 من بين إسرائيل على مثل القرآن وهو التوراة بأن حممد  أن الشاهد هو عبد اهللا بن سالم«هذا ويف تفسري الطربي ، ويف نفس اآلية 

  .»مكتوب يف التوراة كما هو مكتوب يف القرآن ، أنه نيب 

  ) .26/49(تفسريالطربي :  راجع -

بن احلارث اإلسرائيلي أبو يوسف ، حرب من أحبار اليهود ومن أعظم علمائهم ، وملا هاجر الرسول صلى اهللا  : عبد اهللا بن سالم

 إىل املدينة املنورة ، جاء إليه بن سالم وسأله عن أمور ثالثة اليعمهن إال نيب ، فلما أجابه الرسول عليه الصالة والسـالم وسلم

  .هـ 43قال أشهد أنك رسور اهللا حقا وأسلم وحسن إسالمه ، شهد مع عمر فتح بيت املقدس ، توىف باملدينة املنورة سنة 



  38

  ) .4/90(عالم للزركلي ، األ) 2/382(االستعياب :  راجع -

هـ ، صاحب التفسري املشهور ، 467هو اإلمام أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ، ولد عام  : الزخمشري-2

  .هـ 538توىف سنة 

  ) .2/314(، طبقات الداودي ) 120( ، طبقات املفسرين للسيوطي ص ) 4/252(وفيات األعيان : راجع -

  18ة اآلي/ سورة البقرة-3

  )22(التسهيل ص -4

  )10(نفس املرجع السابق ص -5

  

   . )1 ( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن عطية الغرناطي-5

وأما ابن عطيـة فكتابـه يف        «:              اعتمد ابن جزي إعتمادا كبريا على هذا التفسري ، وقال عنه            

ا ، فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذهبا وخلصها وهو مع ذلك حـسن                التفسري أحسن التأليف وأعدهل   

فلما رجع الناس إىل التحقيق      «: ، وقال عنه ابن خلدون      ) 2(»العبارة ، مسدد النظرة ، حمافظا على السنة         

والتمحيص وجاء أبو حممد بن عطية من املتأخرين باملغرب ، فلخص تلك التفاسري كلها وحترى مـا هـو                   

  )3(» إىل الصحة منها ووضع ذلك يف كتاب متناول بني أهل املغرب واألندلس ، حسن املنحىأقرب

 )4( }قال اذهب قمن تبعك منهم         [: ومثال ما استدل به ابن جزي برأي ابن عطية  تفسريه لقوله تعاىل              

 التهديـد    اذهب وما بعده من األوامر هي أمر على وجـه         : قال ابن عطية     «: قال ابن جزي يف تفسريها      

   .)5(»كما حيتمل الطرد واإلبعاد 

   .)6( أحكام القرآن البن العريب -6

   .)7(الفرس  أحكام القرآن البن -7
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ، مفسر فقيه 481هو أبو حممد عبد بن الغالب بن عبد الرمحان بن عطية احملاريب الغرناطي ، ولد عام : ابن عطية -1

احملرر الوجيز : ارف باألحكام واحلديث ، شاعر ويل قضاء املرية ، وكان يكثر الغزوات يف جيوش امللثمني ، من مؤلفاته أندلسي ع

  .هـ 542، توىف رمحه اهللا عام ) قي عشرجملدات (يف تفسري الكتاب العزيز 

  ) .3/282(، األعالم للزركلي ) 1/593(نفح الطيب :  راجع -

  ) .10(التسهيل ص -2
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  ) .440(دمة ابن خلدون ص مق-3

   .63اآلية / سورة اإلسراء -4

  ) .379(التسهيل ص -5

  . من هذه الرسالة 37سبقت ترمجته يف الصفحة : ابن العريب -6
هو القاضي اإلمام احلافظ أيب حممد عبد املنعم ابن حممد بن عبد الرحيم املعروف بابن الفرس ، أحد : ابن الفرس -7

هـ 599وحدين ، كما جعل النظر إليه يف احلسبة والشرطة ، فقام هبا أحسن قيام ، توىف رمحه اهللا عام قضاةاألندلس يف عصر امل
  .وازدحم الناس على نعشه حىت محلوه  باألكف 

   ) .4/168(، األعالم للزركلي ) 2/133(، الدبياج املذهب ) 3/541(اإلحاطة :  راجع -
 أحكام القرآن البن الفرس من أهم الكتب الفقه املالكي اليت           يعترب كتاب أحكام القرآن البن العريب وكتاب      

ومن أحسن تصانيف أهل األندلس      «: اعتمد عليها ابن جزي ، فلقد أثىن عليهما يف مقدمة التسهيل إذ قال            

تأليف القاضي اإلمام أيب بكر بن العريب والقاضي احلافظ أيب حممد عبد املنعم ابن حممد بن عبـد الـرحيم                    

وعلـى   [:  ، وكمثال على هذا ، ما ذكره ابن جزي عند تفسريه لقوله تعايل               )1(»ابن الفرس   املعروف ب 

  :  يف هذه النفقة والكسوة قـــــوالن « :إذ يقول )  2( }املولود له رزقهن وكسوهتن  

  .أهنا أجرة رضاع الولد ، أوجبها اهللا لألم على الوالد وهو قول الزخمشري وابن العريب :  أحدمها -

  . )3(»وعلى هذا محلها ابن الفرس…أهنا نفقة الزوجات على اإلطالق إىل أن يقول :  الثاين -

 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملـصول يف         ″ ومن كتب األصول اليت اعتمد عليها رمحه اهللا كتاب         -8

ر ، والخيفـى علـى أحـد مـدى تـأث          )4( أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف          ″األصول  

  اإلمـــام 

  احلرفيـة يف كتابه تقريب الوصول  إىل حد النقوالت –رمحهما اهللا مجيعا –ابن جزي الكبري باإلمام القرايف 

  : ، قال ابن جزي) 5( }وامسحوا بروؤسكم   [:  أو باملعىن ، وقد ذكر رأي القرايف عند تفسريه لقوله تعاىل 

يض ، وقال القرايف أهنا باء اإلستعانة اليت تدخل علـى اآلالت ، وأن              اختلف يف هذه الباء ، فقال قوم إهنا للتبع         « 

   .)6(»الممسوح ، وذلك خالف مقصود  ) ماسح (املعىن أيديكم برؤوسكم ، وهذا ضعيف ألن الرأس على هذا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .7(التسهيل ص -1

   .233اآلية / سورة البقرة -2
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  ) .1/204(أحكام القرآن البن العريب ، حتقيق علي حممد البجاوي ، دار الفكر :   وراجع ،) 84-1/83(التسهيل  -3

  . من هذه الرسالة 56سبقت ترمجته يف الصفحة : القرايف -4
   .6اآلية / سورة املائدة -5

  ) .1/170(التسهيل  -6

                                                       

                     

  الطريقة الشكلية لكتاب التسهيل : المطلب الثالث 

             اقصد بالطريقة الشكلية  األسلوب العام الذي  اتبعه ابن جزي يف تفسريه ، بالرغم من كـون                  

 يقع يف جملد واحد ، إال أنه حيتوي على فوائد كثرية وقيمة ، أشار إليها                ″ التسهيل لعلوم التنـزيل     ″كتاب  

هذا كتاب يف تفسري القرآن الكرمي وسائر ما يتعلق به مـن العلـوم                «: مقدمته حيث قال    ابن جزي يف    

  : سلكت فيه مسلكا نافعا ، إذ جعلته وجيزا جامعا ، قصدت به أربعة مقاصد ، تتضمن أربعة فوائد

علـى  مجعت كثريا من العلم يف كتاب صغري احلجم تسهيال عل الطالبني ، وتقريبـا               :  الفائدة األوىل    -1

  .الراغبني ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن 

ذكرت فيه نكتا عجيبة وفوائد غريبة مل توجد يف كتاب ألهنا من بنات صدري وينابع               :  الفائدة الثانية    -2

  .ذكري ، ومما أخذته عن شيوخي رضى اهللا عنه 

  العبارة ودفع اإلحتماالت وبيان اجملمالت إيضاح املشكالت ، إما حبل العقد وإما حبسن :  الفائدة الثالثة -2

   . )1(»حتقيق أقوال املفسريين السقيم منها والصحيح ، ومتيز الراجح من املرجوح : الفائدة الرابعة -3

  :              هذا وميكن تلخيص األسلوب الذي اتبعه ابن جزي يف تفسريه يف النقاط التاليـة  

فاسري اليت احتوت على تفسري القرآن الكرمي من سورة الفاحتة إىل سورة            يعترب كتاب التسهيل من أهم الت     -1

  .الناس ، مرتب على حسب ترتيب املصحف الشريف 
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تفـسريه   اعتمد فيه على أسلوب االختصار قدر اإلمكان ، وكثريا ما مييل إىل التلخيص ومثال ذلك يف                  -2

هو يونس  «:  ، يقول ابن جـزي ) 2( }م   والتكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظو   [: عند قوله تعاىل    

   .)3(»عليه السالم ومساه صاحب احلوت وقد ذكرنا قصته يف األنبياء والصافات
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 1/3(التسهيل  -1

    48اآلية / سورة القلم -2

  ) 4/141(التسهيل  -3

سلوب الذي اتبعه يف كتابه التقريـب ، إذ          مييل ابن جزي إىل عدم التكرار يف تفسريه ، وهو نفس األ            -3

كثريا ما مييل إىل عدم التكرار و االختصار قدر اإلمكان ، ورمبا تعترب هذه السمة من أبرز السمات اليت متيز                    

أسلوب ابن جزي يف التأليف ، فكثريا ما حييل إىل أن املوضوع ذكر يف املوضع كذا ، ومثاله عند تفـسريه                     

، قال ابـن    ) 1( }تلمزوا أنفسكم والتنابزوا بااللقاب بيس االسم الفسوق بعد االميان              وال   [: تعاىل  لقوله  

وسنذكر الفرق بينه وبـني اهلمـز يف         «: جزي بعد أن فسر اللمز بالعيب سواء أكان بالقول أوباإلشارة           

   .)2(») اهلمز(سورة 

اهللا  [:  تفسريه لقوله تعــاىل       اعتمد ابن جزي كثريا على طريقة السؤال واجلواب ، ومثال ذلك عند            -4

نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا ، مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلـوهبم إىل                   

 فإن قيل مثاين مجع فكيف وصف له املفرد ؟ فاجلواب ينقسم            «): مثاين( ، حيث يقول يف      ) 3( }ذكر اهللا       

 ، إىل غري  )4(»ار ، وجيوز أن يكون كقوهلم برمة أعشار وثوب أخالق           إىل سور وآيات فهو مجع هبذا االعتب      

  .ذلك من األمثلة 

             ورمبا يكون ابن جزي رمحه اهللا قد استقى هذه الطريقة من تفسري الزخمشري الذي كثريا ما مييل                 

  . لكه و يتميز به  أسلوبه التعليمي الذي كان ميت، وقد يعود هذا إىل) 5(إىل أسلوب السؤال واجلواب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    .11اآلية / سورة ااحلجرات -1
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  ) .4/60(التسهيل  -2

   .23اآلية / سورة الزمر -3

  ) .3/941(التسهيل  -4

  ) .289-1/288(ابن جزي ومنهجه يف التفسري ، لعلي الزبريي -5

  

  

سري على نسق واحد ، إذ أحيانا مـا يبـدأ           يتميز أسلوب ابن جزي يف التفسري باالضطراب أي عدم ال         -5

تفسريه لآلية بذكر أسباب النـزول ، وأحيانا يؤخرها ويبدأ بشرح املفردات ويف مواضع أخـرى يبـدأ                 

   .) 1(بتفسري املعىن العام للجملة القرآنية وهكذا 

 التفسري من وجهة  عند تفسريه للجملة القرآنية فإنه اليقوم بتفسريها آية آية ولكن خيتار ما هو أهم يف-6

ولوطا اذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم  هبا من احد من  [: قوله تعاىل نظره ومثال ذلك يف 

العاملني ، أينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون يف ناديكم املنكر فما كان جواب قومه إال أن قالوا 

 ، إذ مل يفسر من هذه ) 2( }ل رب انصرين على القوم املفسدين ايتينا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني ، قا

   .)  3( }وتاتون يف ناديكم املنكر  [:  وقوله  }وتقطعون السبيل   [: اآليات الثالث إال قوله تعاىل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 346-1/344(ابن جزي ومنهجه يف التفسري -1

  30-29 – 28اآلية / سورة العنكبوت -2

  ) 3/116(التسهيل  -3
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  الطريقة الموضوعية لكتاب التسهيل: المطلب الرابع 

             اقصد بالطريقة املوضوعية املنهج الذي اتبعه ابن جزي رمحه اهللا يف تأليفه لكتاب التسهيل لعلوم               

جتهاد والنظر والتفسري بـالرأي      التنـزيل ، مبعىن هل اعتمد يف تفسريه على الرواية واألثر أم اعتمد على اال             

واملتصفح للكتاب يالحظ أن ابن جزي قد مجع بني طريقة التفسري باملأثور والتفسري بـالرأي ، علـى أن                    

، وعليه سأتناول التفسري باملأثور والتفسري      ) 1( أخذه باملأثور التفسريي يكاد يكون غالبا على التفسري بالرأي          

  . جزي فيهما كل على حدة بالرأي ، ونبني مدي إسهام ابن

  التفسري باملأثور : أوال 

يقصد به ما نقل عن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أو أثر عن صحابته األكرمني وتابيعيهم وتابعي                   : تعريفه

التابعني رضى اهللا عنهم أمجعني من تفسري وأسباب النـزول وقراءات وحنو ذلك مما له عالقة بالقرآن الكرمي                  

   .) 2( تفسري القرآن بالقرآن دخوال أوليا وقد يكون ذلك النقل صحيحا وقد يكون غري ذلكويدخل فيه

  : ولقد حظي التفسري باملأثور عند ابن جزي بالقدر األكرب من التفسري بالرأي ، معتمدا يف ذلك على 

   اعتماده على  القرآن الكرمي -أ

رى لتعينه على فهم اآلية وتزيدها وضوحا ومن أمثلة ذلك           كثريا ما اعتمد يف تفسريه لآليات على آيات قرآنية أخ         

  : بقوله تعالـــى )3( }فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه   [:  يف قوله تعاىل ″ كلمات ″تفسريه ملعىن 

  بدليل ورودها يف األعراف وقيل     )4( }ربنا ظلمنآ أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين                قاال [ 

   .)5(غري ذلك



  38

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .1/356(ابن جزي ومنهجه يف التفسري -1
   التفسري واملفسريون ، حبث تفصيلي عن نشأة التفسري تطوره ، ألوانه ومذاهبه للدكتور حممد حسني للذهبـــــــي -2
  ) .1/152) (م1976-هـ1396(2ط
   .37اآلية / سورة البقرة -3
   .23اآلية / ف سورة األعرا-4
  ) .1/45(التسهيل  -5
   اعتماده على حديث النيب عليه الصالة والسالم -ب

             اعتمد ابن جزي كذلك يف تفسريه للقرآن الكرمي على آحاديث الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم                   
ن يشرك باهللا فقد     إن اهللا اليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشآء ، وم              (: تعاىل  كتفسريه لقوله   

فقد أمجعـت األمـة على أنه إذا تـاب مـن كفـر غفر له            : ،  يقول ابن جزي      )1 (]افترى إمثا عظيما    
، وما يؤيد هذا احلديـث الـذي يرويـه جــابر         )2(وإن مات على كفره مل يغفر له وخيلـد يف الـنار         

 واليشرك به شيئا دخل اجلنة ومن من لقى اهللا  << :انـه قال ) ص( عــن النـيب )3(رضـى اهللا عنـه
>> لقيه يشرك به دخل النار

)4(.  
    أقوال الصحابة والتابعيني–جـ 

              اعتمد ابن جزي كذلك على أقوال الصحابة والتابعني رضى اهللا عنهم ، لتكون له عونا على فهـم                  
سرين على طبقات ، فالطبقة األوىل الصحابة         واعلم أن املف    «: كتاب اهللا تعاىل ، يقول رمحه عن تفسري الصحابة          

   .)6( رضى اهللا عنه ، وكان علي بن أيب طالب)5(رضى اهللا عنهم ، وأكثرهم كالما يف التفسري ابن عباس
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    48اآلية /  سورة النساء-1
  ) 123( التسهيل ص-2
حرام  بن سعد األنصاري ، من املكريين لرواية احلديث ، شهد مع الرسـول               هو جابر بن عبد اهللا بن        : رضى اهللا عنه    جابر -3

   هـ  73 غزوة ، توىف باملدينة عام 19صلى اهللا عليه وسلم 
اإلصابة قي متييز الصحابة ، للحافظ حممد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين  ،  حتقيق حممد علي البيجـاوي ، دار                        : راجع  -

، أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لإلمام  أيب بكر حممد بن عبـد اهللا                ) 435-1/434(–القاهرة  –نشر  النهضة مصر للطباعة وال   
  )  . 1/307(، ) م1983-هـ1403(1املعروف بابن العريب، حتقيق علي حممد البجاوي ، دار الفكر ، بريوت ، ط

 ]مات ال يشرك بـاهللا شـيئا دخـل اجلنـة              من  )10( باب /) 1( كتاب اإلميان  :[ أخرجه مسلم  عن جابر رضي اهللا عنه            -4
   )  .1/55) (26(حديث

هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حرب هذه األمة وترمجـان                        : ابن عباس -5
 ، ولد قبل ثالث سـنوات مـن         القرآن الكرمي ، روى الكثري من األحاديث عن رسول اهللا ، وإليه يرجع نسب اخللفاء العباسيني               

  .هـ 68اهلجرة وتوىف سنة 



  38

 بريوت  –، االستيعاب يف معرفة األصحاب ، البن عبد الرب ، حتقيق علي حممد البجاوي دار اجليل                 ) 4/141(اإلصابة  : راجع  -
  ) . 939-3/933(، ) هـ1412(1 ط-
عم رسول اهللا ، ولد قبل البعثة بعشر سنني وترىب يف حجر الـنيب               هو أمري املؤمنني أبواحلسن علي بن أيب طالب بن           : علي بن أيب طالب   -6

أول من أسلم من األطفال ، شهد املشاهد كلها إال تبوك حيث استخلفه فيها الرسول  على املدينة ، زوجه النيب ابنته فاطمة الزهراء ، مـن                           
  هـ  40هـ ،إىل أن قتل شهيدا عام 35باخلالفة وبويع هبا سنة أفقه الصحابة وأعلمهم بعلوم التفسري والفرائض ، بايع عثمان رضي اهللا عنه 

  ) .3/1089(، االستيعاب ) 4/564(اإلصابة : راجع -
  

ما عندي مـن    : كأمنا ينظر إىل الغيب من ستر رقيق ، وقال ابن عباس            : يثين على تفسري ابن عباس ويقول       

 وزيـد بـن     )2( ، وأيب بن كعب    )1( مسعود تفسري القرآن فهو من علي بن أيب طال ، ويتلومها عبد اهللا بن            

 ، وكل ما جاء مـن التفـسري عـن           )5( وعبد اهللا بن عمرو بن العاص      )4(بن عمر بن اخلطاب    وعبد اهللا    )3(ثابت

   .)6(»  الصحابة فهو حسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

باإلسالم ، شهد بدرا واحلديبية ، هاجر هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب ، كان سباقا  : عبد اهللا بن مسعود -1

  .هـ ودفن بالبقيع 32اهلجرتني ، كان أعلم الصحابة بكتاب اهللا تعاىل ، من العشرة املبشرين باجلنة ، مات باملدينة سنة 

  ) .  3/987(، االستيعاب ) 4/236(اإلصابة : راجع 

يس األنصاري ، سيد القراء وكاتب الوحي ، وأحد اخلمسة هو الصحايب اجلليل أبو املنذر أيب بن كعب بن ق : أيب بن كعب -2

  .هـ 22الذين حفظوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، شهد بيعة العقبة الثانية وبدرا ، توىف على األكثر عام 

  ) .  70-1/65(، االستيعاب ) 28-1/27(اإلصابة : راجع 

 سنة ، شهد 11حاك األنصاري ، ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كان عمره هو زيد بن ثابت بن الض: زيد بن ثابت -3

أفرض أميت زيد بن ثابت ، قيل توىف : أحدا وما بعدها من املشاهد ، من أفقه الصحابة ، قال عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

  . هـ   43 هـ وقيل سنة 45سنة 

  ) .  2/537(ب ، االستيعا) 2/592(اإلصابة : راجع 

هو الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحان عبد اهللا بن عمر اخلطاب القرشي العدوي ، ولد قبل البعثة بـسنة                     : عبد اهللا بن عمر   - -4

  . سنة 84 هـ وعمره 73 سنة -τ -أسلم وهو صغري وهاجر وهو ابن عشر سنني ، من فضالء الصحابة ، تويف
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  ) 3/236(- بريوت -الغابة يف متييز الصحابة البن األثري اجلزري دار الفكر ، أسد ) 13/950( االستيعاب -: راجع 

هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي ، كان فاضال حافظا عاملا ، قرأ : عبد اهللا بن عمرو -5

  .   هـ 67 هـ وقيل سنة 63سنة الكتاب واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن يكب حديثه فأذن له ، قيل توىف 

  ) .  3/956(، االستيعاب ) 4/192(اإلصابة : راجع 

  ) .10-1/9(التسهيل  -6

  

واعبدوا اهللا والتشركوا به  [ :وكثريا ما كان ابن جزي يستدل بآراء ابن عباس، كاستدالله يف قوله تعاىل 

ار ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب       شيئا ، وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجل        

  أن ابن عباس فـسرها       «  : ″ الصاحب باجلنب    ″ ، حيث يقول يف      )1( }وابن السبيل وما ملكت اميانكم        

   .)2(»بالرفيق يف السفر ، وأن عليا فسرها بالزوجة 

قواهلم على سبيل االستئناس                  وأما أقوال التابعني رضى اهللا عنهم ، فقد كان ابن جزي يستدل بأ            

يأيها الذين امنوا  [ :وعلى رأسهم التابعي اجلليل جماهد بن جرب املكي رضى اهللا عنه ، مثل عند قوله تعاىل 

ليبلونكم اهللا بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من خيافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك فلـه                    

الذي تناله األيدي الفراخ والبيض وما اليـستطيع أن         : قال جماهد    «: ي     ، يقول ابن جز    )3( }عذاب اليم   

   .)4(» يفر ، والذي تناله الرماح كبار الصيد

  التفسري بالرأي: ثانيا 

  ينقسم التفسري بالرأي إىل نوعني 

   التفسري بالرأي احملمود-أ

قول واستكمال شروط ذلـك مـن       وهو التفسري باالجتهاد بعد معرفة املفسر بكالم العرب ومناحيهم يف ال          

   . )5(معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النـزول ، وعري ذلك من األدوات مع موافقة الكتاب والسنة
   التفسري بالرأي املذموم-ب
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  وهو التفسري باهلوى كأن يكون له يف الشئ رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .36اآلية / سورة النساء -1
  )  .1/141(التسهيل  -2
   .94اآلية / سورة املائدة -3
  ) .1/187(التسهيل  -4
  ) .1/152(التفسري واملفسرون للذهيب -5
  

   . )1(وهواه وحيتج إىل تصحيح غرضه الذي اليدل عليه القرآن

جيتهد ويعمل نظره يف تفسريه يف ما يوافـق         ولقد كان ابن جزي  يأخذ بالتفسري بالرأي احملمود حيث كان            

نصوص القرآن الكرمي وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويف مايلي نتناول أخذ ابن جزي هبذا النوع                   

  :من التفسري 

اهتمامه الواضح بالناحية املنطقية يف تفسريه ، وهذا ليس بغريب على ابن جزي ، إذ أنه كان مـن                    : أوال

 مبقدمة منطقية ومساها بفن املعارف العقليـة        ″  تقريب الوصول    ″الكالم واملنطق ، حيث ابتدأ كتابه     املهتمني بعلم   

ومثال . تتضمن عشرة أبواب سبق التطرق إليها يف مطلب سابق عند التكلم على منهجه يف تأليف كتابه األصويل                  

  :استخدامه للمنطق يف تفسريه للقرآن الكرمي 

ذ اهللا من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعـضهم علـى                    ما اخت  [:  قوله تعاىل    -1

وهو برهان على الوحدانيـة وبيـان أن    «:  ، حيث يقول ابن جزي  )2( }  بعض سبحان اهللا عما يصفون 

ـ                    ه  يقال لو كان مع اهللا إله آخر النفرد كل واحد منهما مبخلوقاته عن اآلخر واستبد كل واحد منهما مبلك

وطلب غلبة اآلخر والعلو عليه ، كما ترى حال ملوك الدنيا ، ولكن ملا رأينا مجيع املخلوقـات مرتبطـة                    

  : ببعضها البعض حىت كأن العامل كرة واحدة ، علمنا أن مالكه ومدبره واحد الإله غريه قال ابن عطية 

   .)3(» انه دليل التمانع 



  38

 ،  قال ابن جزي يف )4( }   اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون لو كان فيهمآ ءاهلة  إال [: قوله تعاىل  -2

  فلو فرضنا إهلني فأراد أحدمها شيئا وأراد اآلخر نقيضه ، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد  «: تفسريه هلذه اآلية  

  ك أيضا حمال ألنمنهما وذلك حمال ألن النقيضني ال جيتمعان ، وإما أن ال تنفذ إرادة كل واحد منهما وذل
النقضني اليرتفعان معا ، وألن ذلك يؤدي إىل عجزمها ، وقصورمها ، فال يكونان إهلني ، وإما أن تنفـذ 

إرادة واحد منهما دون اآلخر ، فالذي تنفذ إرادته هو اإلله ، والذي ال تنفذ إرادته ليس إله ، فاإلله واحد   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .1/152(ملفسرون للذهيب التفسري وا-1
   .91اآلية / سورة املؤمنون -2
  ) .461(التسهيل ص-3
   .22اآلية / سورة األنبياء -4

   .)1(» وبالقياس تصورك لوجود ملكني ملدينة واحدة

اهتمم ابن جزي بالناحية األصولية يف تفسريه ، فكثريا ما يذكر آراء العلماء عنـد تفـسريه لآليـة                   : ثانيا  

فيها مربزا القواعد األصولية اليت اعتمدوا عليها ، فضال على أنه اعترب علم أصول الفقه من أهم                 واختالفهم  

وأنه ...  « : إذ يقول ″ تقريب الوصول    ″العلوم اليت تعينه على فهم كتاب اهللا تعاىل ، وهذا ما ِيؤكده يف كتابه                 

   .)2(» … سلم لنعم العون على فهم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و

مذهبه  اهتمام ابن جزي كذلك بالناحية الفقهية يف تفسريه ، كيف ال ؟وهو الفقيه املالكي املتضلع يف                 : ثالثا  

فهو يعترب من أهل الفتيا يف غرناطة ، ولقد كان رمحه اهللا يستخدم ملكته الفقهية عند تعرضـه لتفـسري آيـات                      

يسألونك ماذآ أحل هلم ، قل احل لكم الطيبات وما علمتم           [:   األحكام ، ومثال ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل       

من اجلوارح مكلبني ، تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا ممآ أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا إن                   

بة فذكر التسمية عند الظاهرية واج «: واذكروا اسم اهللا عليه  فقال عند تعرضه لـ )3(  }اهللا سريع احلساب

إذ األمر يقتضي الوجوب ، وقال الشافعي أهنا مستحبة إذ محل األمر على الندب ، وعند مالك واجبة  عند                    

 ، ويقول ابن حـزي يف القـوانني         )4( »من تذكرها ، فإن تركها ناسيا أكلت ، وإن تركها متعمدا مل تؤكل            

سيا أكلت ، ومن تركهـا عمـدا غـري     أن من تركها عمدا هتاونا مل تؤكل ذبيحته ، ومن تركها نا« :الفقهية 

  .) 5( »متهاون فاملشهور أهنا التؤكل خالفا ألشهب 
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   اهتمامه بالناحية اللغوية يف تفسريه:رابعا 

             لقد اهتم ابن جزي رمحه اهللا اهتماما كبريا بالناحية اللغوية يف تفسريه من علم البيان واملعاين 

العربية ، إذ انه خصها مبقدمة يف كتابه ذكر فيها الكلمات اليت كثر والبديع وغري ذلك من علوم اللغة 

  .الكرمي أو تقع يف موضعني أو أكثر من األمساء واألفعال واحلروف وجودها يف القرآن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .429(التسهيل ص -1
  ) .88(تقريب الوصول ص -2
   .4اآلية /  سورة املائدة -3
  ) .147(التسهيل ص-4
  ) .190(القوانني الفقهية ص-5

ولقد رتب كلمات هذه املقدمة على حروف املعجم حبسب احلروف  األصلية للكلمة دون اعتبار للحروف 

  : الزائدة ، وهلذه املقدمة اللغوية فوائد عظيمة خلصها ابن جزي يف فوائد ثالثة 
  . ومجعها أسهل حلفظها تسهيلها للحفظ ، فإهنا وقعت يف القرآن متفرقة: األوىل   «

  .ليكون هذا الباب كاألصول اجلامعة ملعاين التفسري : الثانيـة  

   )1( » التطويل بتكرارهابذكره هنا عن ذكرها يف مواضعها من القرآن الكرمي خوفاالختصار ليستغين : الثالثة  

احلكم واألمر والقدر السابق وفعل :  هلا سبعة معاين « : قال "قضاء "ونأخذ مثاال منها ، عند قوله يف تفسري كلمة 

  . ) 3(» )2( }وقضينآ إليه ذلك االمر [: تعاىل  الشئ والفراغ منه واملوت واألعالم بالشئ ، ومنها قوله 

كما اهتم ابن جزي رمحه اهللا بعلوم القرآن من أسباب الرتول ومباحث القرآن املكي واملدين وإعجاز  : خامسا

    .)4(علوم القرآن الكرمي  القرآن وغريها من مباحث 

 ، واعترب التصوف له صلة وطيدة بالقرآن الكرمي ، فهو )5(اهتم ابن جزي بالتفسري الصويف أو التفسري اإلشاري  : سادسا

وأما التصوف فله تعلق بالقرآن ملا ورد يف القرآن من املعارف اإلهلية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهريها  « :يقول

 ، ونكتفي بذكر املثال التايل الذي يدل على أخذ ابن جزي )6(»األخالق احلميدة واجتناب األخالق الذميمة باكتساب 

) 7( }وقالت اليهود والنصارى حنن أبنآء اهللا وأحبآؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم [: تعاىل قوله بالتفسري الصويف يف 

  .)9) (8(»ال يعذب حبيبه ، ففي ذلك بشارة ملن أحبه اهللا وقد أخذ الصوفية من اآلية أن احملب  «: قال ابن جزي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



  38

  ) 29-15(مقدمة التسهيل ص-1
  66اآلية / سورة احلجر -2
  ) 25(التسهيل ص-3
  ) 819-2/748(ابن جزي ومنهجه يف التفسري -4
 على خالف ما يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر هو تأويل آيات القرآن الكرمي: التفسري الصويف أو التفسري اإلشاري -5

  . ألرباب السلوك وميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة 
  ) .1/546(، مناهل العرفان للزرقاين ) 2/352(التفسري واملفسرون للذهيب : راجع 

  ) 1/8(التسهيل ص-6
  18اآلية / سورة املائدة -7
  ) .173-1/172(التسهيل -8
  )  .623-2/606(زي ومنهجه يف التفسري ابن ج-9
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  اجتـاه ابن جـزي األصولـي: املبحث األول 
  طرق التأليف في أصول الفقه : المطلب األول 

 اللبنة األوىل يف علم أصول الفقـه        )1(             بعد أن وضع اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا           

ذ يعترب باتفاق مجهور العلماء  أول من دون يف أصول الفقه ، وكتب فيه بصورة مستقلة كتابه املعـروف                    إ

الذي تكلم فيه عن القرآن الكرمي وبيانه لألحكام وعن السنة وبياهنا للقرآن و تكلم عن اإلمجـاع                  الرسالة  

وإىل غري ذلـك مـن املباحـث        … القياس ، الناسخ والنمسوخ ، األمر والنهي ، االحتجاج خبرب الواحد            

 ، فسلك بعده العلماء مسالك خمتلفة يف طرق تأليفهم لعلم أصول الفقه ، وهي ثالثـة طـرق           )2(األصولية  

  :خمتلفة عن بعضعها منهجا وشكال  

   طريقة املتكلمني أو طريقة اجلمهـور-

   طريقة الفقهاء وهي طريقة األحناف-

   طريقة اجلمع بني املتكلمني والفقهاء -

  :              وسأتناول كل طريقة على حدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـ 150هو أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي القريشي املكي ، اإلمام املشهور ، صاحب املذهب ، ولد عام                     :  الشافعي -1
راق ، وبعدها إىل احلجاز، واستقر مبـصر إىل أن تـوىف          قرأ على اإلمام مالك رمحه اهللا  املوطأ والزمه حىت توىف له مث رحل إىل الع               

  . هـ 204رمحه اهللا عام 
-طبقات الشافعية ، جلمال الدين عبد الرحيم  األسنوي الشافعي ، حتقيق كمال يوسف احلوت ، دار الكتاب العلمية                      : راجع    -

  ) .63(ه تارخيه ورجاله ص، أصول الفق) 2/214(، وفيات األعيان ) 1/100) .  (م 1987-هـ1407(1 ط-بريوت
 إذ يدعي احلنفية أن أول من كتب يف أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أيب حنيفة ، لكن مل يصل إلينا شئ مما كتبه يف هذا                           -2

  .  العلم ، وهلذا جزم اجلمهور بأسبقية اإلمام الشافعي يف تدوين علم أصول الفقه 
 اجلويين ، حتقيق عبد اهللا جومل النبيلي ، شبري أمحد العمري ، دار البشائر اإلسالمية  للطباعة التلخيص يف أصول الفقه إلمام احلرمني     : راجع  -

  ) .16(، الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص) 455(، مقدمة ابن خلدون ) 7-1/6(، ) 1996-1417 (1والنشر ط
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   طريقة املتكلمني  :أوال 

ك حنو حترير املسائل وتقرير القواعد األصولية تقريرا منطقيا مدعومـة                        اجته أصحاب  هذا املسل    

بالرباهني العقلية ومقاصد الشريعة دون اإللتفات إىل موافقة أو خمالفة هذه القواعد للفروع الفقهية املنقولـة                

ده العقل  عن األئمة اجملتهدين ، حبيث يكون هناك ربط بني هذه القواعد وما تفرع عليها من فروع ، فما أي                  

  وقام عليه الربهان العقلي فهو األصل الشرعي سواء وافق الفروع الفقهية أم خالفها ، شأهنم يف ذلك شـأن 

علماء الكالم ، هلذا مسيت هذه الطريقة بطريقة املتكلمني ، ولقد اتبعها مجهور العلماء وتعرف أيضا مبسلك                 

   .)1(اجلمهور

  : لك              وأشهر من ألف يف هذا املس

   .″ العمد ″ يف كتابه )2( القاضي عبد اجلبار املعتزيل-

   .″ الربهان ″ يف كتابه )3( إمام احلرمني عبد امللك بن يوسف اجلويين-

   .″ املستصفى ″ يف كتابه )4( أبو حامد حممد الغزايل-
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، الفكر األصـويل ، دراسـة   ) 7-1/6( أصول الفقه للجويين ، التلخيص يف) 456-455(مقدمة ابن خلدون ص:  راجع   -1

، علم أصـول    ) 17-16(، الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص        ) 446-445(نقدية حتليلية لعبد الوهاب أيب سليمان       

  ) . 19-18(الفقه لعبد الوهاب خالف ص

ار اهلمذاين األسدابادي أبو احلسن ، قاض أصويل كان شيخ          هوالقاضي عبد احلبار بن أمحد بن عبد اجلب       :القاضي عبد اجلبار     -2

  .تنـزيه القرآن عن املطاعن : هـ ، له تصانيف كثرية منها 415املعتزلة يف عصره ، ويل القضاء بالري ومات فيها عام 

ـ  ) 203-3/202(، شذرات الذهب    ) 3/386(، لسان امليزان البن حجر    ) 112(طبقات املعتزلة ص  :   راجع   - الم ، األع

   ) .  3/273(للزركلي 

  . من هذه الرسالة 57سبقت ترمجته يف الصفحة : عبد امللك بن يوسف اجلويين  -3

  . من هذه الرسالة 36يف الصفحة سبقت ترمجته :  أبو حامد حممد الغــزايل  -4
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   .″  اإلحكام يف أصول األحكام″ أبو احلسن علي بن أيب علي اآلمدي يف كتابه -

  )  احلنفية(ة الفقهاء  طريق:ثانيا 

             اجته أصحاب هذا املسلك حنو تقرير القواعد األصولية على ضوء ما نقل من الفروع الفقهية املـأثورة                

يناسب الفرع ولقـد     عن أئمتهم ، فإذا رأى علماء هذه الطريقة قاعدة تتعارض مع فرع فقهي يعدلون القاعدة مبا               

ا املسلك ، لذلك عرفت بطريقة احلنفية ، وميتاز هذا االجتاه بالطابع العلمـي فهـو       اشتهر علماء احلنفية باتباع هذ    

دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية املنقولة عن أئمة املذهب ، إذن فهذه الطريقة تقرر القواعد اخلاصة لفـروع                  

لى هذه الطريقة أهنا أقـرب  املذهب وعلى ضوئها يتم استخراج القواعد والضوابط األصولية ، إال أنه ما يالحظ ع     

  . إىل الفقه منها إىل علم األصول 

وكتب املتكلمـون    …«: ويف هذا يقول ابن خلدون عند تكلمه عن علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه               

أيضا كذلك ، إال أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع ، لكثرة األمثلة منها والشواهد وبنـاء                   

  .)1( »…ا على النكت الفقهية املسائل فيه

  : وأهم ما ألف يف هذه الطريقة 

  .املعروف باجلصاص )  2( أليب بكر أمحد بن علي الرازي″ أصول الفقه ″-
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )455( مقدمة ابن خلدون ص-1

 هـ ، من    305 عصره ، ولد ببغداد سنة       هو أمحد بن علي أبو بكر الراز ي املعروف باجلصاص ، إمام احلنفية يف              : الرازي -2

  .هـ370، وكتاب يف أصول الفقه ، وشرح أمساء اهللا احلسىن ، توىف عام ) كتابه يف تفسري القرآن الكرمي (مؤلفاته أحكام القرآن 

  ) 1/165(، األعالم للزركلي ) 134-132(، ، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص)  3/71(شذرات الذهب : راجع  -
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  .)   1( أليب زيد عبد اهللا بن عمر الدبوسي″كتا ب األصول  ″ -

   .)  2( حملمد بن أمحد السرخســــي″ كتاب األصول ″ -

   طريقة اجلمع بني مسلك املتكلمني ومسلك الفقهاء  :ثالثا 

دلة هناك من العلماء من سلك طريقة ثالثة ، مجع فيها بني الطريقتني حبيث تذكر القواعد األصولية وتقيم األ                 

عليها مع ذكر الفروع الفقهية وبيان األصول اليت قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطهـا                 

  :ومن أشهر ما ألف يف هذا املسلك نذكر . هبا وجعلها خادمة هلا 

   )   3( ملظفر الدينن أمحد بن علي الساعايت احلنفي″ كتاب بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واألحكام″-
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو عبد اهللا بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي نسبة إىل دبوسية بني خبارى ومسرقند ، أول من وضع علم اخلالف وأبرزه                        : الدبوسي -1

  .لنظر تأسيس ا: هـ ، من مؤلفاته 430 سنة  عام 63إىل الوجود ، كان فقيها وأصوليا ، توىف ببخارى عن عمر يناهز 

 ) .  4/108(، األعالم للزركلي ) 1/253(، وفيات األعيان )  3/245(شذرات الذهب : راجع -

هو حممد بن أمحد بن سهل أبو بكر السرخسي ، مشس األئمة من كبار قضاة األحناف جمتهـد ، مـن أهـل                        : السرخسي -2

، أماله وهو سجني باجلب يف أوزجند بفرغانـة ،          ) جزءيقع يف ثالثني    (سرخس خبرسان ، اشهر كتبه املبسوط يف الفقه والتشريع          

  . هـ 483وله شرح اجلامع الكبري ، و شرح خمتصر الطحاو ي ، توىف بفرغانة عام 

  )  .5/315(، األعالم للزركلي ) 1/241(، طبقات الفقهاء ) 1/189(لسان امليزان البن حجر:  راجع -

مظفر الدين بن الساعايت نسبة إىل حرفة أبيه ، عامل فقيه ، ولـد ببعلبـك                ) بأو ثعل ( هو أمحد بن علي بن ثلغب      : الساعايت -3

بديع النظام اجلامع بني كتـايب      : وانتقل مع أبيه إىل بغداد ونشأ هبا ، درس مبدرسة املستنصرية مث توىل التدريس هبا ، من مصنفاته                   

  . هـ 694البز دوي واإلحكام و شرح جممع البحرين ، توىف عام 

  )  .275(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 1/175(، األعالم للزركلي ) 1/80(طبقات احلنفية :  راجع -
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   . )  1( لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ″كتاب مجع اجلوامع ″ -

         .) 3) (2( البن اهلمام احلنفي ″ كتاب التحرير″ -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ولقب السيكي 727بو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السيكي الشافعي ولد عام       هو أ : السبكي   -1

طبقات الـشافعية الكـربى     : نسبة إىل سبك من مصر ، أخد عن املزيل والزم احلافظ الذهيب وتقلد منصب القضاء ، من مؤلفاته                   

  .هـ 771ومجع اجلوامع ، تويف عام 

  ) .4/335(، األعالم ) 3/39(، الدرر الكامنة ) 6/221(شذرات الذهب :  راجع -

هو الكمال حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود كمال الدين املعروف بابن اهلمام ، ولد باإلسكندرية                   : ابن اهلمام    -2

حرير يف أصول الفقه ، شـرح       الت: هـ  ، إمام من أئمة احلنفية عارف بأصول الديانات والتفسري والفقه ، من مؤلفاته                790سنة  

  . هـ بالقاهرة 861فتح القدير  ، توىف سنة 

  ) .428(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص) 7/134(، األعالم للزركلي ) 6/289(شذرات الذهب :  راجع -

  ) .19-18(، أصول الفقه خلالف) 19-18(، الوجيز يف أصول الفقه لزيدان ) 456(مقدمة ابن خلدون ص:  راجع -3
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  اتجاه ابن جزي : المطلب الثاني 

             إن املطلع على مؤلفات اإلمام ابن جزي رمحه اهللا الفقهية واألصولية ، وكذا كتابه يف التفـسري                
يتضح له أنه أمام شخصية فذة ويدرك مدى ما كان عليه هذا العامل اجلليل من تنوع يف الثقافة وتبحـر يف                     

  .قلية والنقلية العسائر العلوم 

 يتبني أنه سـلك رمحـه اهللا مـسلك        ″  تقريب الوصول إىل علم األصول        ″             ومن خالل كتابه    
  : مجهور العلماء يف التأليف األصويل ، أي أنه على طريقة املتكلمني ، وذلك لألسباب التالية 

ية ، إذ كانوا يفردون أبوابا خاصة تعـىن          تأثره رمحه اهللا بطريقة املتكلمني يف إدارجه فن املعارف العقل          -1
بعلم املنطق ، وما يتفرع عليه من مباحث ، وما قام به إمامنا هو جعله فن املنطق مدخال لعلم أصول الفقه                      
شأنه يف ذلك شأن إمام احلرمني اجلويين وأيب حامد الغزايل وغريهم  ، حيث يقول ابن جزي وهو يـتكلم                    

مث إن ذلك كله يتوقف علـى أدوات         …«: لوصول إىل الفنون اخلمسة     عن وجه تقسيمه لكتاب تقريب ا     
منها ما يرجع إىل املعاين ، وهو فن        : حيتاج إليها يف فهمه والتصرف فيه ، وهي له آالت وهي على نوعني              

  .)  1(  »املعارف العقلية  
 وأساليب اللغة العربية      تأثره رمحه اهللا كذلك بطريقة املتكلمني من حيث اهتمامهم  مبدلوالت األلفاظ            -2

إذ عكف أصحاب هذا املذهب على دراسة اللغة العربية ألفاظا وأساليب ، مفردات وتركيبات ، ووضـعوا     
   . )  2(القواعد األصولية من منطوقها ومدلوهلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .92( تقريب الوصول ص -1
  ) .447-446 ( الفكر األصويل لعبد الوهاب أيب سليمان ص-2
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فن املعارف  تقريب الوصول فنا خاصا أمساه      : وقد اتبعهم ابن جزي يف ذلك ، حيث جنده قد أفرد يف كتابه            

ومنها ما يرجع إىل األلفاظ وهي فن املعارف اللغوية ، فانقسم بالـضرورة إىل               …«:  وقال  عنه     اللغوية

وقدمنا األدوات ألنه ال يتوصل إىل فهم ما سواها إال بعد           تلك الفنون اخلمسة ، فقسمنا كتابنا هذا إليها ،          

  .) 1(  »فهمها 

 اعتماده رمحه اهللا عند تأليفه الكتاب على آراء من سبقه من األصوليني املتكلمني ، وهذا ما تطرقنا إليه                   -3

بـأيب  يف مطلب سابق خاص مبصادر ابن جزي يف تأليفه لكتاب تقريب الوصول، إذ أنه تأثر إىل حد كبري                   

حامد الغزايل ، وإمام احلرمني اجلويين وشهاب الدين القرايف وغريهم  ، وهؤالء ومن دون شك كانوا أئمة                  

  .يف هذا املنهج 

تأثره رمحه اهللا بطريقة املتكلمني يف التبويب والتقسيم ملؤلفاهتم ، إذ يبدأ علماء هذا املنهج باملقـدمات                 -4

 ، وهذا ما ذكره     )2(األدلة وما يتبعها من طرق استفادة األحكام منها         املنطقية واللغوية فاحلكم الشرعي ، مث       

  .)  3(  » وذلك أن املقصود األول إمنا هو معرفة األحكام الشرعية«: يف وجه تقسيمه للكتاب 

تأثره رمحه اهللا بطريقة املتكلمني يف تقسيمه لداللة األلفاظ خمالفا يف ذلك الفقهاء ، فنجد أنه قسمه من                  -5

وضوح داللته على املعىن إىل نص وظاهر ، مؤول وجممل ومبني ، وقسم داللة اللفظ على احلكم إىل                  حيث  

   .)  4() مفهوم املخالفة ( ودليله ) مفهوم املوافقة (حلن اخلطاب وفحواه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 92(تقريب الوصول ص 1- 

  ) 458( الفكر األصويل لعبد الوهاب أيب سليمان ص -2

  ) 92( تقريب الوصول ص -3

  ) 169-161( نفس املرجع السابق ص -4
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  مميزات هذا االتجاه : المطلب الثالث 

               نتناول يف هذا املطلب مميزات اجتاه املتكلمني عموما ومميزات اجتاه ابن جزي خصوصا 
  مميزات اجتاه املتكلمني : أوال 

  : ر منها يتميز هذا االجتاه مبميزات عدة نذك
 اجلنوح إىل االستدالل العقلي ، إذ يقررون القواعد األصولية مدعومة باألدلة والرباهني العقلية ، فاهتموا                -1

   .)  1(بعلم املنطق وجعلوه من مقدمات علم أصول الفقه كاحلدود والربهان وغريها
األلفاظ واألساليب يف اللغـة      اعتمادهم يف تأصيل القواعد واستخراج القوانني األصولية على مدلوالت           -2

العربية ، فنجدهم يعكفون على دراسة ألفاظ اللغة العربية وأساليبها لتكون مطية لتحرير القواعد األصـولية              

  . ) 2(ألفاظ العموم واخلصوص ، األوامر والنواهي ومعاين احلروف: مثل 

القضايا واملنـهج الـذي سـلكوه يف         يتميز أسلوب هذا االجتاه بالتعقيد والصعوبة أحيانا نظرا لطبيعة           -3

  .  استخالص القواعد األصولية ، وتعرضه لكثري من القضايا الكالمية واملنطقية املعقدة أحيانا 

 يعترب هذا االجتاه منهجا نظريا جتريديا غايته تقرير قواعد علم أصول الفقه ، كما يدل عليهـا الـدليل                    -4

      .)  3(اجتهادات اجملتهدين ، خادمة لفروع املذهبوجعلها موازين لضبط االستدالل وحاكمة على 

 يبدأ املتكلمون مؤلفاهتم باملقدمات املنطقية ، اللغوية ، فاحلكم الشرعي مث األدلة وما يتبعها من طـرق                  -5

   .   ) 4(استفادة األحكام منها 

  يز مذهيب ،  عدم التعصب للمذهـب حيـث يؤسسون القواعد األصوليـة جمردة عن أي تأثري أو حت-6

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 17(  الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص -1

  ) 457( الفكر األصويل لعبد الوهاب أيب سليمان ص -2

  ) 17(  الوجيز يف أصول الفقه ص -3

  ) 458(  الفكر األصويل ص -4

  



  87

  جنري ذكر هذه األمثلة هتذيبا لألصول وتدريبا فيها مث إننا  ..«: ويؤكد هذه احلقيقة إمام احلرمني إذ يقول 

وإال فحق األصويل أال يلتفت إىل مذاهب أصحاب الفروع ، وال يلتزم مذهبا خمصوصا يف املسائل املظنونة                 

  .) 1(  »الشرعية ، فهذا غاية ما أردناه يف هذا الفن 

 سبيل التمثيل أو لتوضيح القاعدة       التقليل من ذكر الفروع الفقهية ، وإن وجدت يف كتبهم كانت على            -7

وأمـا   … «: أو بيان أسباب أو نتائج اخلالف األصويل ، وهذا ما يقرره أبو حامد الغزايل حيث يقـول             

األصول فال يتعرض فيها إلحدى املسائل وال على طريق ضرب املثال ، بل يتعرض فيها ألصـل الكتـاب                   

جوه داللتها اجلملية ، إما من حيث صـيغتها أو مفهـوم   والسنة واإلمجاع ولشرائط صحتها وثبوهتا ، مث لو  

  .) 2(  »… لفظها أو معقول لفظها وهو القياس من غري أن يتعرض فيها ملسألة خاصة 

  مميزات اجتاه ابن جزي: ثانيا 

 ″ تقريب الوصول إىل علم األصـول        ″             بعدما تطرقنا إىل بيان منهج ابن جزي يف تأليفه لكتاب           

ا على مميزات منهج املتكلمني يف التأليف األصويل ولو بصورة عامة ، ميكن أن نـستخلص مميـزات                  وتعرفن

  : منهج ابن جزي يف النقاط التالية 

  .يتميز أسلوب ابن جزي بالسهولة واالختصار ، وابتعاده عن الغرابة والتعقيد -1

ألصولية على رأي املالكية فقط بـل       يتميز  بعدم التعصب ملذهبه ، فهو ال يقتصر عند تطرقه للمسائل ا            -2

يذكر آراء املذاهب األخرى ، كما أنه خالف أحيانا قول املالكية ، واجتهد يف بعض املسائل الفقهية وهذا                  

ال يوآخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن   [: ما الحظته عند تفسريه لبعض آيات األحكام كما يف قوله تعاىل            

  كفارته إطعام عشرة مساكني من اوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتميواخذكم مبا عقدمت االميان ف

   .)3( } أو حترير رقبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 2/814( الربهان إلمام احلرمني  -1

  ) 1/5(  املستصفى للغزايل  -2

  89اآلية /  سورة املائدة -3
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نة دليل على أنه الجيزي يف الكفارة إطعام غـين           واشتراط املسك  «: يقول ابن جزي عند تفسريه هلذه اآلية        

فإن أطعم جهال مل جيزه على املشهور يف املذهب ، واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمني ، وليس                   

   . ) 1(  »يف اآلية ما يدل على ذلك

جزي يف تفسريه هلذه     يقول ابن    )2( }ومآ أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين            [: وكذلك يف قوله تعاىل     

استدل املالكية هبذا على وجوب النية يف الوضوء وهو بعيد ، ألن اإلخالص هنا يراد به التوحيـد         «: اآلية  

 يف اشـتراط النيـة يف       ) 4(، ويقول اإلمام ابن رشد القـرطيب املـالكي        ) 3(  »وترك الشرك أو ترك الرياء      

 يف صحة الوضوء أم ال ؟ بعد اتفاقهم على اشتراط           اختلف علماء األمصار هل النية شرط      «: الوضــوء  

 ، ويقول كذلك القرطيب يف      )5( » }  وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين        [: النية يف العبادات لقوله تعاىل      

 )6(} قل اين أمرت أن أعبد اهللا خملصا له الدين        [:  أي العبادة ومنه قوله تعاىل       ″خملصني له الدين  ″  «: تفسريه  

   ويف هذا دليل على وجوب النية يف العبادات ، فإن اإلخالص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجــــه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، بداية اجملتهد وهناية املقتصد البـن رشـد         ) 171-170(القوانني الفقهية البن جزي ص    : ، وراجع   ) 1/186( التسهيل   -1

  ) 406-1/404) (م1989-هـ1409 (-اجلزائر- العلماء ، دارشريفة القرطيب  تصحيح خنبة من

  5اآلية /  سورة البينة -2

  ) 4/212( التسهيل -3

هو حممد بن أمحد بن حممد بن رشد أبو الوليد األندلسي القرطيب ، فيلسوف عىن بكالم أرسطو وترمجته إىل العربيـة وزاد                       : ابن رشد  - 4

فلسفة ابن رشد ، الضروري يف املنطق ، منهاج األدلة يف األصول ، بداية اجملتهد ، توىف                 : سني كتابا منها    عليه زيادات كثرية ، صنف حنو مخ      

  . هـ  595رمحه اهللا سنة 

 ) .  5/318(،  األعالم للزركلي )  4/320(شذرات الذهب : راجع -

  ) 1/8(بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد القرطيب-5

  11ية اآل/  سورة الزمر -6
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  وهبذا يكون ابن جزي رمحه اهللا قد خالف مجهور املالكية يف أن تكون هـذه اآلية )  1(  »اهللا تعاىل الغريه 

  .دليال على اشتراط النية يف العبادات 

لغة هو الفهم    : الفقه   … «:  يتميز بدقة تعريفاته يف الغالب ، فمثال عند تعريفه ألصول الفقه يقول                -3

  .) 2(  »لعلم باألحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل يف األحكام ويف أدلتها واصطالحا هو ا

   اإلحالة إىل أن  يف املسألة خالف إن وجد ، مثل عند تطرقه لألمر ، حيث أضاف فروعا يشري فيها إىل -4

  : أهنا خمتلف فيها بني العلماء ،إذ يقول 

  به على الفور أم ال ؟ اختلف هل يقتضي األمر فعل املأمور -أ … «

  .) 3(   » اختلف هل يقتضي التكرار أم ال ؟-       ب

 يتميز منهجه كذلك باألصالة ، فهو مل خيرج عمن سبقه يف تأليفه األصويل ، من ذكر املقدمة املنطقية                   -5

  . واللغوية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

األنصاري القرطيب املالكي ، حتقيق عبد العليم الربدوين وأيب إسحاق إبـراهيم             اجلامع ألحكام القرآن ، لإلمام حممد بن أمحد          -1

 ) .20/144(، ) م 1984-هـ1404(5 ط-بريوت -اطغيش ، دار الكتاب العريب 

  ) 184( تقريب الوصول البن جزي ص -2

  ) 90-89( نفس املرجع السابق ص -3
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  اجتهادات ابن جزي األصولية: املبحث الثاين 
                        إن اإلمام ابن جزي رمحه اهللا مل خيرج عن آراء من سبقه من األصوليني ، فكثريا ما كان يشري 

يف كتابه تقريب الوصول إىل أن املسألة جرت عادة األصوليني على ذكرها وحنو ذلك ، وال بأس من ضرب                   

 وجرت عادة األصـوليني      «:ر من الفن الثاين   املثال لذلك كقوله عند ذكره ملعاين احلروف يف الباب العاش         

 وزاد بعض األصوليني نوعا ثالثا مسوه  « : ، وكذلك عند ذكره ألنواع القياس إذ يقول )1(»  …بذكرها 

 ، إىل غري ذلك من األمثلة ، ويف ما يلي جنمل اجتهادات ابن جزي رمحه اهللا يف املطالب                   )2(»قياس الداللة   

  : التالية 

  تعريفه ألصول الفقه  : المطلب األول

 تقريب الوصـول إىل علـم       ″             لقد ذكر اإلمام ابن حزي تعريف أصول الفقه يف مقدمة كتاب            

وهو مركب « :أصول وفقه  إذ يقول :  يف الفصل األول  وفسره باعتباره مركبا إضافيا جبزئيه ″األصول 

  : ملركب منهما من كلمتني ، فنفسر كل واحدة  على انفرادها مث نفسر ا

فجمع أصل وله يف اللغة معنيان  ، أحدمها ما منه الشيء ، واآلخر ما يبىن عليه الشيء حسا                   : أما األصول   -

   .» )4(أحدمها الراجح واآلخر الدليل:  ، ويف االصطالح له معنيان )3( أو معىن

ولية يف كتابه ، إال عند تعريفه       وما الحظته أن ابن جزي رمحه اهللا قلما يورد التعريف اللغوي للمسألة األص            

   .)5(لكلمة أصول الفقه وكلمة النسخ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . 191( تقريب الوصول ص-1
  ) .  359( نفس املرجع ص-2
 11/16 (-بريوت  – لسان العرب ، للعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منطور األفريقي املصري ، دار صادر                    -3
 (  
  ) .  89( تقريب الوصول ص-4
  ) .  310( نفس املرجع ص-5
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وهناك عدة معان لكلمة أصل مل يذكرها ابن جز ي ، واكتفى بتعريفه له بأنه الراجح والدليل ، ورمبا قـد                     
  :يكون تعمد ذلك طلبا لالختصار وخشية اإلطناب ، وال بأس من ذكرها هنا للفائدة 

 يف حترمي امليتة وميكن اخلروج على هذه القاعدة للمظطر ، فيقال إباحـة              مثل األصل :  القاعدة املستمرة    -أ
   .)1(امليتة للمظطر على خالف األصل 

   . )2(كقولنا اخلمر أصل للنبيذ إذا قيس عليه : املقيس عليه -ب
كقولنا األصل براءة الذمة أي يستصحب خلو الذمة من االنشغال بشيء حىت يثبـت              : املستصحب  -جـ

   . )3(خالفه 
   .)4(فعرفه لغة بالفهم : وأما تعريفه للفقه 
هو العلم باألحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل يف األحكـام ويف  « :  فقال عنه وأما اصطالحا

   .)5( »أدلتها
ويف عرف الفقهاء العلم باألحكام الشرعية كاحلل واحلرمة والصحة والفساد « :   بقوله )6(وعرفه ابن قدامة

   .)7( »وهاوحن
الفقه هو العلم باألحكام الشرعية العمليـة املكتـسبة مـن أدلتـها     « : وأما ما اصطلح عليه العلماء فهو 

   .)8( »التفصيلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ) 8(، الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص) 7(، هناية السول لألسنوي ص) 70(احلدود للباجي ص:  راجع -1
  ) 1/16) (م 1986–هـ 1406 (1 ط-دمشق -أصول الفقه للزحيلي ، دار الفكر 

  ) 52(إحكام الفصول للباجي ص-2
  ) 52(نفس املرجع السابق ص-3
  ) 13/522(لسان العرب البن منظور - 4
  ) .  90( تقريب الوصول ص-5
ة املقدسي احلنبلي ، شيخ احلنابلة يف زمانه ،كان هو موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدام : ابن قدامة -6

   هـ 620إماما يف التفسري واحلديث والفقه واألصول ، من مؤلفاته املغين يف الفقه وروضة الناظر يف األصول ، توىف سنة 
  ) .2/158(، فوات الوفيات ) 173-22/165(، سري أعالم النبالء ) 5/88(شذرات الذهب : راجع 

  ) .  7( البن قدامة املقدسي ص روضة الناظر-7
، إرشاد الفحول للشوكاين ) 22(، منهاج الوصول للبيضاوي ص) 1/7(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي :  راجع -8
  ) .  90(، تقريب الوصول ص) 1/19(، أصول الفقه للزحيلي ) 8(الوجيز يف أصول الفقه ص) 3(ص
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عريفا وافيا مع ذكر حمترزات التعريف ، وهذا وإن دل على           ويتضح لنا أن ابن جزي رمحه اهللا عرف الفقه ت         

شئ إمنا يدل على امللكة الفقهية الواسعة اليت كان يتمتع هبا ، واهتماماته القيمة يف جمال الفقه ، وعلى متكنه                    

  .وتضلعه يف مذهبه 

م نريد به مـا  فقولنا ، العل«  : والبأس من ذكر ما أورده ابن جزي من حمترزات تعريف الفقه اصطالحا 

  .يشتمل القطع والظن ألن الفقه منه مقطوع به ومظنون ، فالعلم هنا الظن وما يف معناه 

 .باألحكام حترزا من العلم بالذوات :  وقولنا 

  .وقولنا الشرعية حترزا من العقلية وغريهـا 

  .وقولنا الفرعية حترزا من أصول الدين 

  .قاد بغري دليل ، فإنه اليسمى يف االصطالح فقها وقولنا بأدلتها حترزا من التقليد و االعت

وقولنا على التفصيل يف األحكام ويف أدلتها حترزا من أصول الفقه ، فإن الفقيه يعرف آحاد مسائل األحكام                   

ويستدل بآحاد األدلة ، واألصويل إمنا يعرف أنواع األحكام ويستدل عليها بآحاد األدلة على اجلملة مـن                 

ا ،  وحترزا أيضا بقولنا على التفصيل يف األدلة من االستدالل املقلد على اجلملـة ، فإنـه                   غري تعيني آحاده  

   .)1(» يستدل بأصل على صحة قوله 

هو العلم باألحكام الشرعية الفرعية على اجلملة وبأدواهتا واالجتهاد «  : أما تعريف أصول الفقه اصطالحا 

   .)2( »فيها وما يتعلق به 

   .)3( »ما انبت عليه األحكام الشرعية « : وله وعرفه الباجي بق
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  90( تقريب الوصول ص-1
  ) .  91( تقريب الوصول ص-2
  ) .  47( إحكام الفصول للباجي ص-3
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    .)1( »وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث اجلملة ال من حيث التفصيل  « : وعرفه ابن قدامة بقوله

   . )2( »هو العلم بالقواعد واألدلة اإلمجالية اليت يتوصل هبا إىل استنباط الفقه « : وعرفه الشوكاين بقوله

هو أدلة األحكام ومعرفة وجوه داللتها على األحكام من حيث اجلملـة ال مـن   « : وعرفه الغزايل بقوله 

   .  )3( »حيث التفصيل 

   )4( » معرفة دالئل الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد دهو« :    وأما البيضاوي فقد عرفه بقوله 

 كيفيـة   ″ هو معرفة األدلة من حيث اإلمجال ككون اإلمجاع حجـة ، و              ″ إمجاال   ″واملقصود من األدلة    

 أي معرفة املستفيد وهو طالب حكـم اهللا         ″ حال املستفيد    ″  أي استنباط األحكام منها و      ″االستفادة منها   

   . )5(تعاىل ، ويدخل فيه املقلد واجملتهد 

هذا وبعد عرض تعريف ابن جزي ألصول الفقه وبقية التعاريف ، نالحظ أنه عرفه تعريفا وافيا ، بعـد أن                    

تطرق لتعريف الفقه تعريفا كامال كذلك مع ذكر حمترزاته من باب عدم فهم معىن أصول الفقه إال بعد فهم                   

  . )6(أصول الفقه متبعا يف ذلك اإلمام الغزايل رمحه اهللا معىن الفقه ، باعتباره مثرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  7( روضة الناظر البن قدامة ص-1

  ) .  3( إرشاد الفحول للشوكاين ص-2

  ) .1/5( املستصفى للغزايل - -3

  ) .  1/13( املنهاج مع األسنوي -4

-1/23) (م1986-هـ1406(1 ط- دمشق -كتور وهبة الزحيلي  ، دار الفكر  أصول الفقه أصول الفقه اإلسالمي ، للد-5

  ) .13(ص ) م1989-هـ1409(1 ط– دمشق –أصول الفقه ، للشيخ حممد اخلضري بك، دار الفكر ) 24

  ) .  5-1/4( املستصفى للغزايل -6
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دراسة األحكام إىل   واإلمام ابن جزي يرى أن األحكام الشرعية أصل واألدلة الشرعية فرع لسبب احتياج              

، ورمبا وجهة نظره هذه هي من باب إثبات األدلة لألحكام وثبوت األحكام باألدلة ، كما                )1(دراسة األدلة   

ومجيع مباحث أصول الفقه راجعة إىل إثبات أعراض ذاتيـة لألدلـة             « : يقول اإلمام الشوكاين رمحه اهللا      

كام باألدلة مبعىن أن مجيع مسائل هذا الفـن هـو           واألحكام من حيث إثبات األدلة لألحكام وثبوت األح       

   .)2(» اإلثبات والثبوت 

  ″ تقريب الوصول إلى علم األصول  ″ ترتيبه لكتابه : المطلب الثاني 

 بفن املعارف     ″             لقد بدأ اإلمام ابن جزي رمحه اهللا كتابه تقريب الوصول مبقدمة منطقية مساها              

 ،  ″  فن األحكام الشرعية      ″  اليت حيتاج إليها األصويل ، مث جعل          ″  بفن املعارف اللغوية        ″  مث أحلقها       ″العقلية  

  ، خمالفا يف ذلك مجهـور        ″بفن االجتهاد و التقليد والفتوى والتعارض والترجيح          ″  واتبعه      ″  فن األدلة     ″مث    

 ، وإما أن يؤخرها باعتبارها مثرة هلـذا         األصوليني ، فإما أن يقدموا األحكام الشرعية باعتبارها مقدمات األصول         

الفن ، لكن اإلمام ابن جزي رمحه اهللا قدم فن املعارف العقلية مث فن املعارف اللغوية إىل غريها من الفنون  ولقـد                       

وذلك أن املقصود إمنا هو معرفة األحكام الـشرعية           «: ذكر سبب هذا التقدمي يف مقدمة كتابه حيث يقول          

طلوب لنفسه وإمنا احتيج إىل سائر الفنون من أجله ، وملا كان ثبوت األحكام متوقفا على                فهذا الفن هو امل   

شروط االجتهاد ، احتيج إىل فن االجتهاد وشروطه وكيفيته من الترجيح وغريه ، مث إن ذلك كله يتوقـف                   

  : على أدوات حيتاج إليها يف فهمه والتصرف فيه ، وهي له آالت وهي على نوعني 

  رجع إىل املعاين ، وهو فن املعارف العقلية ، ومنها ما يرجع إىل األلفاظ وهي فن املعارف اللغوية منها ما ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 –اجلزائر –كالم األستاذ حممد علي فركوس يف حتقيقه لكتاب تقريب الوصول البن جزي ، دار التراث اإلسالمي :  راجع -1

  ).  30(ص) 1410(1ط

  ) .5( ص- بريوت -اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، لإلمام حممد بن علي الشوكاين ، دار املعرفة  إرش-2



  87

فانقسم العلم بالضرورة إىل تلك الفنون اخلمسة فقسمنا كتابنا هذا إليها وقدمنا األدوات ، ألنه اليتوصـل                 

   .)1(» إىل فهم ما سواها إال بعد فهمه

  ــهادات أخرى البن جز ياجتــ: المطلب الثالث 

  ذكره ألسباب اخلالف بني اجملتهدين -1 

             حيث جرت عادة العلماء على ذكرها يف علم الفقه وليس يف علم األصول ، وأسباب اخلالف 

ألصق بالفقه منه إىل األصول ، وإمنا تعمد اإلمام ابن جزي رمحه اهللا بذكر أسباب اخلالف يف كتابه 

وهي ستة عشر باالستقراء  على أن هذا الباب  « : يرى فيه من عظيم فائدة حيث يقول األصويل ملا 

   .)2(» انفردنا بذكره لعظم فائدته  ، ومل يذكره أهل األصول يف كتبهم 

  بعض معاين احلروف -2

  ، وهي    ″ة   فن املعارف اللغوي     ″  يف الفن الثاين من كتابه          ″ معاين احلروف      ″             أدرج ابن جزي    

إهنا حيتاج إليهـا     « : الباب العاشر منه ، متبعا يف ذلك من سبقه من األصوليني ، حيث قال يف معاين احلروف                  

  : غري أنه رمحه اهللا انفرد بذكر بعض معاين احلروف مثل  . )3(»الفقيه ، وجرت عادة األصوليني بذكرها

فة ورابطة وناصبة للفعل ، وهي تقتضي الترتيب والتسبب         إهنا على ثالثة أنواع ، عاط      « :  قال   ″الفاء   ″ -أ  

   ، فعند قوله أهنا ناصبة للفعل  ، خالف فيه أكثر النحاة بأن تكون الفاء من نواصب الفعـل )4(» والتعقيب

  . )5( »ما تأتينا فتحدثنا  «: وما عليه النحويون ، أن الناصب للفعل هو أن املضمرة وجوبا بعد الفاء ، كقول القائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  92( تقريب الوصــــــول ص-1
  ) .  493( نفس املرجع السابـــق ص-2
  ) .191(نفس املرجع السابـــق ص-3
  ) .197-196( نفس املرجع السابق ص-4
ـ 1411(1 ط -وتبري–الفاخوري ، دار اجليل     .  مغين اللبيب عن كتب األعاريب ، إلبن هشام األنصاري ، حتقيق ح              -5 -هـ

  ) .1/139(، ) م1991
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 )1(»التنويع ، البتداء الغاية ، لبيان اجلنس وزائـدة        : أهنا على أربعة أنواع      « :  قال ابن جزي     ″من   ″ -ب  

وقد انفرد ابن جز ي بقوله أن من تفيد التنويع ، ورمبا يقصد هبا أهنا تفيـد التقسيم والتفريق ومثـال ذلك                    

زواج من الظأن  اثنني ومن املعز اثنني ، قل آلذكرين حرم أم االنثيني ، أما اشتملت عليه                  مثانية أ [: قوله تعاىل   

   .)2( } أرحام االنثيني 

  . )4( )3( }  ومن االبل اثنني ومن البقر اثنني  قل آلذكرين حرم أم االنثيني   [:  تعاىل وقوله

  يف حصر األدلة -3

  : األدلة تقسيما رائعا حيث جعلها على اجلملة ثالثة أنواع              قسم اإلمام ابن جزي رمحه اهللا

  .نص ، نقل مذهب ، واستنباط 

  .فهو الكتاب والسنة : فأما النص 

  .فهو اإلمجاع  وأقوال الصحابة : وأما نقل املذهب 

  .)5(فهو القياس وما شبهه : وأما االستنباط 

 ″  حصر األدلـة   ″ يف باب    ″أدلة األحكام    ″كتابه               وقد حصر هذه األدلة يف الفن الرابع من         

الكتاب ، السنة ، اإلمجاع ، القياس ، شرع         : وجعلها يف عشرين دليال ما بني متفق عليه وخمتلف فيه وهي            

من قبلنا ، إمجاع أهل املدينة ، إمجاع أهل الكوفة ، إمجاع العترة من الصحابة ، إمجاع اخللفاء األربعة  قول                     

  ستدالل ، االستصحاب ، الرباءة األصلية ، األخذ باألخف، االستقراء ، االستصحــاب   الصحايب ، اال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  200-199( تقريب الوصول ص-1

  143اآلية / سورة األنعام -2

  144اآلية / سورة األنعام -3

  ) .1/63(مغين اللبيب:  راجع -4

  ) .265( تقريب الوصول ص-5
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  .)1(ائد ، املصلحة ، سد الذريعة والعصمة العو

             وما نالحظه أن ابن جزي  عند ذكره هلذه األدلة حصرها يف عشرين دليال ، وهذا ليس مـن بـاب                     

احلصر فهي قد تقل يف عددها عند بعض األصوليني وقد تزيد عند بعضهم كمن زاد اإلهلام مثال ، وهو ما يقع يف                      

  .)2(رالقلب ويطمئن له الصد

  قوله أن يف القرآن الكرمي ألفاظا غري عربية-4

وقـد   « :   ″  يف أدلة األحكام   ″             إذ قال عند تطرقه للكتاب العزيز يف الباب الثاين من الفن الرابع               

وقع يف القرآن الكرمي ألفاظ من غري لغة العرب كاملشكاة واإلستربق ، ووقع فيه أيضا احلقيقـة واجملــاز                   

   .)3(»نا على منهاج كالم العرب جريا

  : وقد انقسم العلماء يف هذه املسألة إىل مذهبني 

لوجعلنـاه قرءانـا    و [:يقول أنه اليوجد يف القرآن الكرمي لفظ بغري لغة العرب ودليلهم قوله تعاىل              : األول  

 ، وهو مذهب )5( }ربياانآ أنزلناه قرآنا ع [:  ، وقوله )4( }اعجميا لقالوا لوال فصلت اياته ءآعجمي وعريب

  .مجهور العلماء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .445(، شرح تنقيح الفصول للقرايف ص) 267( تقريب الوصول ص-1

  ، البعد الزماين واملكاين وأثرمها يف الفتوى ، األستاذ يوسف بلمهدي ، تقدمي ) 249-248(  إرشاد الفحول للشوكاين ص-2

  ) .       144(، ص) م2000-هـ1421(1 ط-لبنان– الشهاب سعيد اخلن ، دار.  د

  ) .273-272( تقريب الوصول ص-3

  44اآلية / سورة فصلت -4

  2اآلية / سورة  يوسف -5
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 وغريهم أنه توجد يف القرآن الكرمي ألفاظا بغري لغة العرب     )3( وجماهد )2( وعكرمة )1(قال به ابن عباس    : لثاينا

 أصلها من غري لغة العرب ، كما أنه توجد يف القرآن الكرمي أمساء أعالم               ″ناشئة الليل   كاإلستربق ، املشكاة و    ″

  .من غري لغة العرب كموسى وإسحاق ويعقوب ، وهذا ما رجحه ابن جزي رمحه اهللا 

  على أن اخلالف يف هذه املسألة الينبين عليها أي فرع فقهي ، فيمكن أن يكون أصل هذه الكلمات أعجمي

وهذا ال يعـارض    .تها ، ويكن أن تكون من باب ما توافقت فيه اللغات كالسكر والصابون وغريها               والعرب عرب 

اآليات السابقة اليت استدل هبا اجلمهور ، ألن اشتمال القرآن على كلمات قليلة أعجمية ال خيرجه عن كونه عربيا                    

   .)4(وعليه فكال الرأيني مصيب

  االستحسان-5

بن جزي لالستحسان عرض مجلة من تعريفات األصوليني له كتعريف اإلمام ابن                         عندما تطرق ا  

 وقال  )5(»االستحسان هو العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب اهللا              « : قدامة بقوله   

   .)6(»االستحسان هو األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي « : عنه اإلمام الشاطيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   من هذه الرسالة69سبقت ترمجته يف الصفحة  : ابن عباس-1
هو عكرمة بن عبد اهللا الرببري املدين ، تابعي جليل ، طاف معظم البالد اإلسالمية ، وهو مـن املفـسرين                      : عكرمة-2

  . هـ 107هـ وقيل 105للقرآن الكرمي توىف سنة 
  ) .131-1/130( الذهب ، شذرات) 1/474(وفيات األعيان :  راجع -
   من هذه الرسالة 60سبقت ترمجته يف الصفحة  : جماهد بن جرب املكي-3
ـ 1408(1 ط -بـريوت -اإلتقان للسيوطي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، طبع املكتبة العصرية             :  راجع   -4 -هـ

 إرشـاد الفحـول     ،) 65-64(، روضة الناظر البن قدامـة ص      ) 1/187(الربهان للزركشي   ) 2/105) (م1988
  ) .62(، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص) 32(للشوكاين ص

  ) .167( روضة الناظر ص-5
  ) .2/139 (- اجلزائر– االعتصام ، للشاطيب ، ضبط وتصحيح األستاذ أمحد عبد الشايف ، دار شريفة -6
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ـ               ″تني يف كتـاب                هذا وقد وجدت اختالفا طفيفا يف تعريف ابن جزي لالستحسان يف الطبع

 ، ويف الطبعـة  )1( »وأشبه األقوال أنه ما يستحسنه اجملتهد بعقله «:  ، ففي الطبعة األوىل″ تقريب الوصول 

   .)2(»أنه ما يستحسنه اجملتهد بنظره بعقله «: الثانية 

يطـابق  يف الطبعة الثانية ، ألن تعريف اإلمام ابن جزي          -بنظره  -ورمبا يكون خطأ يف الطبع بإضافة كلمة        

   .)3(»أنه ما يستحسنه اجملتهد بعقلـه :«متاما التعريف الذي اختاره اإلمام الغزايل حيث يقول 

  يف شروط اجملتهد-6

             اشترط ابن جزي رمحه اهللا يف اجملتهد أن يكون حافظا لكتاب اهللا تعاىل ، يقول يف الفنون الـيت           

 تعاىل ، فالبد من حفظه وجتويد قراءته ولو حبرف من األحرف            أوهلا كتاب اهللا   «: على اجملتهد اإلملام هبا       

 اشترط أن يكون اجملتهد حافظا للقرآن الكرمي كله على خالف أكثر األصوليني ، حيـث                ، إذ  )4(»السبعة

يشترطون حفظ آيات األحكام فقط ومعرفة كل ما يتعلق هبا من علوم اللغة من حنـوه وصـرف وبيـان                     

 وغريها سواء عن طريق السليقة مثل عصر الصحابة والتابعني ، أو عـن طريـق                ومعرفة أسباب النـزول  

    .)5(التلقي والتعلم يف العصور اليت تلت 

وثانيها حفـظ حـديث    « :  كما اشترط كذلك حفظ أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول   

   .)6(»...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحاديث أصحابه ، وحفظ أسانيدها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .147( تقريب الوصول ، حتقيق األستاذ حممد علي فركـوس ص-1

  ) .402( تقريب الوصول ، حتقيق األستاذ حممد األمني الشنقيطي -2

  ) .1/137( املستصفى للغزايل -3

  ) .428( تقريب الوصول ص-4

  ) .312( ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص) 4/220( لآلمدي ، اإلحكام) 637(إحكام الفصول للباجي  ص: راجع -5

  ) .432( تقريب الوصول ص-6
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غري أنه ال ميكن حفظ كل أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إذ لو اشترطوا ذلك النـسد بـاب                      

لـسنة  ولسان العرب أوسع األ    «: االجتهاد ، وإمنا يشترط حفظ أحاديث األحكام ، يقول اإلمام الشافعي            

   .)1(»مذهبا وأكثرها ألفاظا وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب 

             كما أن كثريا من العلماء مل يشترطوا حفظ أحاديث األحكام مثل ما ذكره الغزايل ، إذ يكفي                 

للمجتهد أن يكون عنده أصل مصحح جلميع األحاديث املتعلقة باألحكـام كـسنن أيب داود وغريهــا                  

 ، وعليه حيمل كالم ابن جـزي رمحـه اهللا           )2(فيكفيه أن يعرف مواقع كل باب فريجع إليها وقت احلاجة           

   .)3(حفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معرفة أحاديث األحكام وما يتعلق هبا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .43-42( الرسالة لإلمام الشافعي ص-1

  ) .2/101(زايل  املستصفى للغ-2

  ) .432( كالم األستاذ حممد األمني الشنقيطي يف حتقيقه لكتاب تقريب الوصول ص-3
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  الباب الثاين 

  مباحث األصول عند ابن جزي  من خالل كتابه التسهيل
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  الفصل األول

  األدلة املتفق عليها واملختلف فيها  عند ابن جز ي
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  تقسيمات األدلة: املبحث األول 
  األدلة ومرجعها: المطلب األول 

  معـــىن الدليل : أوال 

   .)1(اهلادي إىل الشيء حسيا كان أو معنويا ، خريا أو شرا :  األدلة مجع دليل ، و الدليل لغة             

  .) 2(فهو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن : اصطالحا أما 

احلجـــة  لة و الربهان و الدليل ماصح أن يرشد اىل املطلوب وهو الدال : «   وقال عنه الباجي رمحه اهللا 

   .)3( »والسلطان 

الكتـاب ، الـسنة ، اإلمجـاع ، القيـاس            : واألدلة اليت ينظر فيها لتحصيل احلكم الشرعي إمجاال هـي           

   .)4(االستحسان ، املصاحل املرسلة ، سد الذرائع ، االستصحاب ، شرع من قبلنا و مذهب الصحايب 

   نص ، نقل مذهب و استنباط «:  رمحه اهللا األدلة يف ثالثة أنواع           هذا وقد حصر اإلمام ابن جزي 

  .الكتاب و السنة  : فالنص 

  .اإلمجاع و أقوال الصحابة : و نقل املذهب 

  .و هو القياس و ما أشبهه : و االستنباط 

و السنة   الكتاب  : على اجلملة عشرون ما بني متفق عليه وخمتلف فيه وهي           ) أي األدلة   ( وعددها  : مث قال   

   من الصحابة    )5(وشرع من قبلنا و إمجاع األمة ، وإمجاع أهل املدينة ، و إمجاع أهل الكوفة وإمجاع العترة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .11/248(  لسان العرب - 1
   ).20( ، دار الفكر ،  علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خالف ص )5(إرشاد الفحول للشوكاين ص :  راجع – 2
   ).47(  إحكام الفصول ، للباجي ص - 3
  .وما بعدها ) 302( ، أصول  الفقه ، حملمد اخلضري بك ص) 22-21 /3(املوافقات لإلمام الشاطيب :  راجع – 4

  )5(، األدلة املختلف فيها عند األصوليني  ، لألستاذ بابكر حسن ص) 1/62(علم أصول الفقه ، مصطفى شليب 
 العلماء ليس حبجة ، ألن أهل البيت وحدهم ليـسوا            وهو عند مجهور   – ε –رسول اهللا    يقصد به أهل بيت      : إمجاع العترة    -5

  .كل املؤمنني ، وال كل األمة 
   ).145(، شرح تنقيح الفصول للقرايف  ص ) 653 – 1/253( اإلحكام لآلمدي : راجع 
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واألخذ   و االستصحاب ، والرباءة األصلية      وإمجاع اخللفاء األربعة ، وقول الصحابة ، والقياس و االستدالل         

   .) 1( »باألخف ، واالستقراء ، و االستحسان والعوائد و املصلحة ، وسد الذرائع والعصمة  

  مرجع هذه األدلة :  ثانيا 
 تثبـت                إن األدلة الشرعية بنوعيها النقلية والعقلية حمصورة يف الكتاب والسنة ، إذ أن األدلة الثابتة مل               

بالعقل وإمنا تثبت بالكتاب و السنة ، فبهما قامت صحة االعتماد عليهما  ، فيكون الكتـاب والـسنة مـستند                     

  :وجهيــن  األحكام التكليفية ، وذلك مــن

  جهة داللتهما على األحكام اجلزئية الفرعية ،كأحكام الطهارة ، الصالة ،الزكاة ،احلج ، البيوع ، وغريهـا  - 1

لتهما على القواعد اليت تستند إليها األحكام اجلزئية الفرعية ،كداللتهما ،على أن اإلمجـاع              دال  جهة – 2

  .. حجة وأصل لألحكام ،وأن قول الصحايب حجة، والقياس حجة ،وشرع من قبلنا وحنو ذلك 

  :كما أن السنة مرجعها إىل الكتاب العزيز ،وذلك من وجهني كذلك 

واالعتماد عليها واستنباط األحكام منها ، إمنا يدل عليه الكتـاب يف قولـه              أن العمل بالسنة     : الوجه األول 

، وقوله يف مواضـع     ) 2( )يآأيها الذين ءامنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل االمر منكم                (:تعاىل

تــاب   ، فتكراره يدل على عموم طاعته ، سواء كان مأتى به من الك             )أطيعوا اهللا و الرسول       (: كثرية  

  .أو مما ليس فيه ما هو من سنته صلى اهللا عليه و سلم  

و أنزلنآ إليك الذكر     (:أن السنة إمنا جاءت لبيان الكتاب الكرمي وشارحة ملعانيه ،لقول تعاىل             : الوجه الثاين 
ـ       : يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا         ،   )3()للناس ما نزل إليهم       لتبني   ول فكتاب اهللا تعاىل هو أصـل األص

  .  )5( )4( ومدارك أهل االجتهاد والغاية اليت تنتهي إليها أنظار النظار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )267 – 265( تقريب الوصول البن جزي ص– 1
   59اآلية /  سورة النساء– 2
   44اآلية /  سورة النحل – 3
   )23-3/22(  املوافقات – 4
، أصول الفقـه اإلسـالمي     ) 150 – 149( وجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص       ال،   ) 23-3/22(  املرجع السابق    – 5

 – هـ   1409 ( -لبــــنان-أصول الفقه حملمد اخلضري بك دار الفكر للطباعة و النشر              ) 65 – 1/62(ملصطفى شليب   
   ).206 – 205( ص)  م1988
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  أقسام األدلــــة : المطلب الثاني 
  :  األدلة باعتبارين خمتلفني                 تنقسم

  .باعتبارها نقلية أو عقلية : االعتبار األول 

  .باعتبارها متفق عليها أو خمتلف فيها بني مجهور العلماء : االعتبار الثاين 

  باعتبارها نقلية أو عقلية : أوال 

ل يف تكوينها وإجيادهـا                  فاألدلة النقلية هي األدلة اليت يكون أساسها النقل وليس للمجتهد دخ          

  .وهي الكتاب والسنة ، ويلحق هبا اإلمجاع ومذهب الصحايب و شرع من قبلنا 

و أما األدلة العقلية ، فهي األدلة املعتمدة على  الرأي و االجتهاد و اليت يكون للمجتهد يف تكوينها ووجودها             

هذا النوع عقليا   الستصحاب و إمنا كان     رأي كالقياس و املصاحل املرسلة ، و االستحسان ، وسد الذرائع و ا            

   .)1(ألن مرده إىل النظر والرأي ال إىل أمر منقول عن الشارع 

وهذا التقسيم بالنسبة إىل أصول األدلة ، أما بالنسبة إىل االستدالل هبا على احلكم الشرعي ، فكل  نوع من                    

 النظر و استعمال العقل ، والرأي ال يكون         النوعني مفتقر إىل اآلخر ، ألن االستدالل باملنقول ال بد فيه من           

 ، يقول اإلمام الـشاطيب  )2(صحيحا إال إذا استند إىل النقل ، إذ العقل اجملرد ال دخل له يف تشريع األحكام     

إحدامها ما يرجع إىل النقل احملـض و الثاين ما يرجع إىل الـرأي             :    األدلة الشرعية ضربان       «:  رمحه اهللا 

سمة هي بالنسبة إىل أصول األدلة ،و إال فكل واحد من الضربني مفتقر إىل اآلخـر ألن                 احملض ، وهذه الق   

  .االستدالل باملنقوالت البد فيه من النظر ، كما أن الرأي ال يعتبـر شرعا إال إذا استند إىل النقل 

  ما وجـوه فالكتاب و السنة ، وأما الثاين فالقياس واالستدالل ، ويلحق بكل منه: فأما الضرب األول 

  إما باتفاق و إما باختالف ،فيلحق بالضرب األول اإلمجاع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصـحايب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، الوجيز يف أصول  ) 63 - 1/62 (- بريوت-أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،  دار النهضة العربية :  راجع - 1
،  األدلة املختلف فيها عند األصوليني ، لألستاذ خليفة بابكر حسن طبــع مكتبــة ) 148( ص الفقـه لعبد الكرمي زيدان

   )205 – 203(،  أصول الفقه ، حممد اخلضري بك ، ، دار الفكر  ، ص ) 6 – 5( ص– مصــر -وهبة 
  ) .22 – 3/21( املراجع السابقة و املوافقات ، للشاطيب :   راجع – 2
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ذلك كله وما يف معناه راجع إىل التعبد بأمر منقول صرف ال نظر فيه ألحد ، ويلحق                 وشرع من قبلنا ألن     

                     . )   1(  »بالضرب الثاين ، االستحسان واملصاحل املرسلة إن قلنا أهنا راجعة إىل أمر نظري  

  باعتبار كوهنا متفق عليها أو خمتلف فيها: ثانيا 

  :وعني وتنقسم هبذا االعتبار إىل ن

  .الكتاب ، السنة ، اإلمجاع والقياس : أدلة متفق عليها بني مجهور العلماء وهي  -

االستصحاب، شرع  : أدلة خمتلف فيها بني مجهور العلماء  ، فمنهم من مل يعتربها ، وأهم هذه املصادر                -

 بأس مـن     ، وال  )2(والعرف، مذهب الصحايب     منن قبلنا ، االستحسان ، املصاحل املرسلة، سد الذرائع        

  : ذكر تعريف وأقوال العلماء يف هذه األدلة 

هو بقاء األمر واحلال واالستقبال على ما كان عليه يف املاضـي             «: عرفه ابن جزي بقوله   : االستصحاب

    .)3(»األصل بقاء ما كان على ما كان حىت يدل الدليل على خالف ذلك  :  وهو قوهلم

ل ألمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي ، ومعناه أن ما ثبت              استصحاب احلا  «: وعرفه الشوكاين بقوله    

) الكتاب والـسنة    ( داللة النص   : ومثال ذلك    ،   )4(»يف الزمن املاضي ، فاألصل بقاؤه يف الزمن املستقبل        

على مخس صلوات مفروضة ، فبقيت السادسة غري واجبة ال لتصريح السمع  بنفيها ، فإن لفظه قاصر على                   

. مس ، ولكن كان وجوهبا منتفيا وال مثبت للوجوب ، فيبقى على النفـي األصـلي                 إجياب الصلوات اخل  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   )22 – 3/21( املوافقات – 1
،  الوجيز يف أصول الفقه       )249-236( ، إرشاد الفحول ص    )4/161( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي      :  راجع   – 2

،  )7( ، األدلة املختلف فيها عند األصولينب ص      ) 170-160( ، روضة الناظر البن قدامة ص      )148( لعبد الكرمي زيدان ص   

، ) 2/733(، )  م1986 – هـ 1406 ( 1ط-دمشق-أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ، دار الفكر للطباعة و النشر      

   ).207 – 205( خلضري بك ص، أصول الفقه حملمد ا )170-161( مذكرة أصول الفقه حملمد األمني الشنقيطي ص

   ) .391( تقريب الوصول البن جزي  ص– 3

  ) .237(إرشاد الفحول للشوكاين ص-4
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وكذلك األمر بالنسبة إىل صوم شوال ، فإن الدليل يدل على صوم رمضان وكان وجوب صـوم شـوال                   

 حجة عنـد    ، واالستصحاب ) 1 (منتفيا وال مثبت لوجوب صوم شوال ، فيبقى كذلك على النفي األصلي           

املالكية وأكثر الشافعية واحلنابلة والظاهرية، سواء كان يف النفي أو اإلثبات ، وهو ليس حبجة عنـد أكثـر               

 ، ألن الثبوت يف الزمان األول يفتقر إىل الـدليل           )2(احلنفية واملتكلمني وهو ما ذهب إليه احلسن البصر ي        

  . )3(فكذلك الزمان الثاين

: رفه ابن قدامة بقوله   وع،   )4(»االستحسان ما يستحسنه اجملتهد بعقله       «: ولهعرفه الغزايل بق  : االستحسان

   .)5(»االستحسان هو العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة« 

االستحسان األخـذ    «:  ، أما الشاطيب فعرفه بقوله       )6(»هو األخذ بأقوى الدليلني      « :وقال عنه الباجي  

أنه ما يستحـسنه اجملتهـد        «: بقوله:  ، أما ابن جزي فقال عنه        )7(»يف مقابلة دليل كلي     مبصلحة جزئية   

   . )9 (وهو حجة عند املالكية واحلنفية واحلنابلة وأنكره الشافعي،  )8(»بعقله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .156-155(، روضة الناظر ) 218-1/217(املستصفى للغزايل -1

هو اإلمام اجلليل أبو سعيد بن أيب احلسن البصري نسبة إىل البصرة ، من كبار التابعني وأحد أئمـة الفقـه                     : ي  احلسن البصر -2

هـ وعمره مثان 110والسنة ، روى احلديث عن أنس بن مالك وابن عمر رضى اهللا عنهما وغريهم ، توىف رمحه اهللا بالبصرة عام              

  .ومثانني عاما 

  ) . 72-1/71( تذكرة احلفاظ للذهبيب ،) 87(طبقات الفقهاء ص: راجع 

  ) .356( ، أصول الفقه للخضري بك ص) 4/129(، اإلحكام لآلمدي ) 237(إرشاد الفحول للشوكاين ص-3

  ) 1/274(املستصفى للغزايل -4

  ) .167( روضة الناظر ص-5

  ) 52(إحكام الفصول للباجي ص - 6

  ) 2/139(االعتصام -7

  )402( تقريب الوصول ص-8

، ) 168-167(، روضـة النـاظر      ) 282-1/274(، املستصفى للغزايل    ) 241-240(إرشاد الفحول ص   : راجع-9

-1/36(،  ) م1980–هـ  1400 (- بريوت –أحكام القرآن للشافعي ، حتقيق عبد الغين عبد احلالق  ، دار الكتب العلميية               

37. (  
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املصلحة عبارة يف األصل عن جلـب        « :املصلحة عموما عرفها الغزايل رمحه اهللا بقوله      : املصلحة املرسلة 

منفعة أو دفع مضرة  ولسنا نعين به ذلك ، فإن جلب املنفعة ودفع املـضرة مقاصـد اخللـق يف حتـصيل                       

مقاصدهم ، لكننا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من اخللق مخسة ، وهو أن                  

م ، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهـو           حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهل      

 «: رفها ابـن قدامــة بقولـه      وع،   )1(»مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول مفسدة ودفعها مصلحة        

  املصلحة جلب املنفعـة

  :، واملصلحة ثالثة أقسام هي ) 2(» أو دفع املضرة

عقول النص أو اإلمجاع ومثالـه      قسم شهد الشرع باعتباره ، فهذا هو القياس وهو اقتباس احلكم من م            -1

حترمي كل ما هو مسكر من الطعام أو الشراب قياسا على اخلمر ألهنا حرمت للحفاظ على العقل الذي هو                   

  .مناط التكليف 

 قسم شهد الشرع ببطالنه ، كإجياب الصوم بالوقاع يف رمضان على امللك إذ العتق سهل عليـه فـال                    -2

ر ، فهذا ال خالف يف بطالنه ملخالفته النص ، وفتح هذا يـؤدي إىل               ينـزجر ، والكفارة إمنا وضعت للزج     

  .تغيري حدود الشرع 

املصلحة « : قسم مل يشهد له الشرع ال باعتباره وال ببطالنه، فهو مرسل وهو املصلحة املرسلة ، إذن -3

ع مضرة ، ومل    املرسلة هي الوصف املناسب املالئم الذي يترتب على تشريع احلكم معه حتصيل منفعة أو دف              

  ، وهي حجة عند املالكية واحلنابلة ، وحكي عـن )3(»يقم دليل معني على اعتبار تلك املصلحة أو إلغائها 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  )287-1/286(املستصفى للغزايل -1

 ) 169( روضة الناظر ص-2

  ) . 772-2/752(المي للزحيلي ، أصول الفقه اإلس) 313(أصول الفقه لبدران أبو العينني ص: راجع -3
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  .   )∗( )1 (وحكى عن الشافعي أنه أخذ هبا، وليست حبجة عند الشيعة والظاهرية وبعض املالكية كابن احلاجب

اتفق األصوليون على أن قول الصحايب يف مسائل االجتهاد ليس حبجة على صحايب آخر                : مذهب الصحايب 

  : حابة من التابعني ومن بعدهم على ثالثة أقوال واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الص

  .أنه ليس حبجة مطلقا وهو مذهب مجهور األشاعرة واملعتزلة والشيعة وبعض متأخري احلنفية واملالكية -أ

   أنه حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال أكثر احلنفية ونقل عن مالك وقول قدمي عند الشافعي -ب

ه القياس ، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحايب وهو ظـاهر قـول                 أنه حجة إذا انضم إلي     -جـ

  .)2(الشافعي اجلديد

   :العرف

 أي  )3( )وامـر بـالعرف         (: العرف يف أصل اللغة املعروف وهو ضد املنكر ، لقوله تعاىل          :  تعريفه  -1

  . )4(باملعروف وهو اسم ملا تبذله وتعطيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، تقريـب   ) 170-169(، روضـة النـاظر      ) 298-1/284(، املستصفى للغزايل    ) 242-241(إرشاد الفحول ص  : جع  را-1

  ) .314-310(، أصول الفقه للخضري بك ص) 4/160(، اإلحكام لآلمدي ) 310-309(الوصول ص

ند تفسريه لآلية من سورة يوسـف يف قولـه          و ابن جز ي رمحه اهللا مل يهتم كثريا بقوله باملصلحة يف تفسريه ، إال ماذكره ع                : مالحظة  ∗-

 يقـول ابـن     70األية    /  يوسف  )فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون                (: تعاىل

افظ السقاية نادى   خطاب ألخوة يوسف وإمنا استحل أن يرميهم بالسرقة ملا يف ذلك من املصلحة من إمساك أخيه ، وقيل إن ح                    «: جزي    

وانظـر  أحكـام القـرآن البـن العـريب      ) 2/124( التـسهيل  - » بغري أمر يوسف ، وهذا بعيد لتفتيش األوعية ″ إنكم لسارقون  ″

 - اجلزائـر  –، خمتصر تفسري الطربي ، اختصار وحتقيق حممد علي الصابوين والدكتور أمحد صاحل مكتبة رحـاب                 ) 3/1094-1095(

 ) .2/739(، ابن جزي ومنهجه يف التفسري ) 1/405 (،) م 1987-هـ1408(2ط

، مذكرة أصول الفقـه      )) 166-165(، روضة الناظر    ) 262-1/260(، املستصفى للغزايل    ) 243(إرشاد الفحول ص  : راجع  -2

  ) .358-357(، أصول الفقه للخضري بك ص) 853-2/851(، أصول الفقه للزحيلي ) 165(للشنقيطي ص



  136

  199ية اآل/ سورة األعراف -3
  ) 9/239(لسان العرب البن منظور -4
العوائد والعادة غلبة معىن مـن      : فالعرف عند األصوليني مبعىن العادة ، قال عنه القرايف          :  أما اصطالحا    -2

املعاين إىل الناس ، وقد تكون هذه الغلبة يف سائر األقاليم كاحلاجة للغذاء ، التنفس يف اهلواء ، وقد تكـون                     

الد كالنقود والعيوب ، وقد تكون خاصة ببعض الفرق كـاألذان لإلسـالم والنـاقوس               خاصة ببعض الب  

  . )1(للنصارى

  .  على أن العرف حجة  يف التشريع اإلسالمي من الكتاب والسنة يوناستدل األصول: حجيته 

 وهو  فاآلية تدل على إثباته    ، )  خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني       (:فمن الكتاب قوله تعاىل   

  .األمر املستحسن املألوف بني الناس 

ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن ، وما رآه املسلمون سيئا              « : ومن السنة حديثه صلى اهللا عليه وسلم        

    .     )∗)  (     3(، فإذا كان العرف مما استحسنه املسلمون كان حمكوم باعتباره عند اهللا تعاىل  )2(» فهو عند اهللا سيئ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 405-404(، تقريب الوصول البن جزي ص ) 448(شرح تنقيح الفصول للقرايف ص-1

  )5/3601( أخرجه أمحد يف مسنده عن ابن مسعود -2

-187(، البعد الزماين واملكاين وأثره يف الفتوى ليوسـف بلمهـدي ص           ) 830-2/828(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي     :  راجع   -3

192(  

الكرميـة   ومن األدلة اليت كثر اخلالف فيها بني األصوليني التكليف مباال يطاق ، أشار إليه ابن جزي يف تفسريه لآلية                  : مالحظة  ∗-

اليكلف اهللا نفسا اال وسعها هلا مـا كـسبت            (:من سورة البقرة ، وخلص مجلة أراء العلماء يف هذه املسألة وهذا يف قوله تعاىل              

  سبت ، ربنا التواخذنآ إن نسينآ أو اخطـأنا ، ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على الذين من قبلنا وعليها ما اكت

  286اآلية  /   البقرة    )ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين                      

   تعاىل برفع تكليف مبا اليطاق وهو جائز عقال عند األشعرية وحمال عقال عند املعتزلة يقول ابن جزي يف اآلية إخبار من اهللا
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 ، هذا الدعاء دليل على -ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به -مث يذكر تفصيال يف ذلك عند قوله     . واتفقوا على أنه مل يقع يف الشريعة        

   =  أن يقع ، مث إن الشرع دفع وقوعه وحتقيق ذلك أن ما ال يطاق أربعة أنواعجواز تكليف ما ال يطاق ألنه ال يدعي برفع ما ال جيوز

  

……………………………………………………………………………………….  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  عقلي حمض كتكليف اإلميان ملن علم اهللا أنه اليؤمن فهذا جائز وواقع باتفاق : األول =

  عادي كالطري يف اهلواء :  الثاين 

عقلي وعادي كاجلمع بني الضدين ، فهذان أي الثاين والثالث وقع اخلالف يف جواز التكليف هبما واالتفاق على عـدم                    : ث  الثال

  .وقوعهما 

  .تكليف ما يشق ويصعب ، فهذا جائز اتفاقا فقد كلفه اهللا من تقدم من األمم ورفعه عن هذه األمة : الرابع 

، روضـة   ) 736-2/735(، ابن جزي ومنهجه يف التفسري       ) 1/264(العريب  ، أحكام القرآن البن     ) 73-72( التسهيل ص  -

  ) . 54-52(الناظر ص
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  األدلة املتفق عليها عند اإلمام ابن جزي: املبحث الثاين 
:              يقصد باألدلة املتفق عليها كما سبق وأن أشرنا ، مصادر األحكام الـشـرعية األربعــة                

واإلمجاع والقياس ، واليت اتفق مجهور علماء املسلمني على االستدالل هبا ، واعتبارها أدلة              الكتاب والسنة   

شرعية تستنبط منها األحكام الشرعية ، وواجبة اإلتباع ، كما اتفقوا كذلك على أن يؤخذ احلكم منـها                  

 األمة ، فـإن مل      على الترتيب أي من الكتاب فإن مل يوجد احلكم فيه فمن السنة فإن مل يوجد فمن إمجاع                

  : يوجد فيؤخذ بالقياس والدليل على ذلك 

   :ε إىل اليمـن قاضيا فقال له رسول اهللا - ε - ملا بعثه رسول اهللا - τ - )1( حديث معاذ بن جبل 

قال أقضي بكتاب اهللا ، قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا ؟               كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك القضاء ؟            « 

اهللا ، قال فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا ؟ قال أجتهد برأي وال آلو ، فضرب رسول اهللا                    فبسنة رسول   : قال  

- ε - 2( »احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي اهللا ورسوله :  على صدره وقال(.   

  :  عند ذكره لألدلة - رمحه اهللا -يقول اإلمام ابن جزي 

أوال يف الكتاب ، فإن مل جيدها نظرها يف السنة ، فـإن مل جيـدها                 فيجب على العامل أن ينظر يف املسألة         «

نظرها فيما اجتمع عليه العلماء ، أو اختلفوا فيه فأخذ باإلمجاع ورجح بني األقوال يف اخلالف ، فـإن مل                    

   . )3( »جيدها يف أقواهلم استنبط حكمها بالقياس وبغريه من األدلة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحان معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري  اخلزرجي، أسلم وهو ابن                    : معاذ بن جبل   - 1 

أعلـم أمـيت   : مثاين سنني وشهد بدرا وما بعدها من الوقائع ، بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم قاضيا ومعلما إىل اليمن وقال عنـه       

  .هـ متأثرا بالطاعون 17وىف رضى اهللا عنه عام باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، ت
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، اإلصابة يف معرفـة     )2/232(،  )هـ  1409(أسد الغابة يف متيز الصحابة البن األثري اجلزري ، دار الفكر ، بريوت              :  راجع   -

  ) . 3/1402(، االستيعاب )  6/137(الصحابة البن حجر العسقالين 

  ) .3/303(، ) 3592( حديث ]) باب الرأي يف القضاء/ ية  كتاب األقض:[ أخرجه أبو داود يف سننه  -2

اإلحكـام  ،  ) 387-386( روضة الناظر ص    ، ) 273( إرشاد الفحول ص    : ، وراجع كذلك     ) 266( تقريب الوصول ص    - 3

   ) .4/257(اآلمدي 

  الكتـــــاب : المطلب األول 
مي ويعترب كتاب اهللا العزيز كليـة الـشريعة                        يقصد بالكتاب كالم اهللا عز وجل أي قرآنه الكر        

فكتاب  « - رمحه اهللا   -وعمدهتا وهو القطب الذي تدور عليه مجيع األدلة األخرى ، يقول اإلمام الشاطيب              
   .) 1( »اهللا تعاىل العزيز هو أصل األصول والغاية اليت تنتهي إليها أنظار النظار ، ومدارك أهل االجتهاد 

أصل ) أي الكتاب العزيز    (وهو   «:  أصل األدلة وأقواها إذ يقول       - رمحه اهللا    -جزي  كما عده اإلمام ابن     
أن الكتاب هو أصل التشريع اإلسالمي ومرجـع كـل    )التسهيل (  ، وذكر يف كتابه       )2( »األدلة وأقواها   

ستدالالت األحكام الشرعية عند تطرقه لتفسري اآليات اليت تشري إىل ذلك ، وال بأس أن نذكر فيما يلي اال                 
 على أن القرآن الكرمي مصدر التـشريع        -التسهيل- من خالل كتابه     - رمحه اهللا    -اليت اعتمدها ابن جزي     

  : اإلسالمي وواجب اإلتباع مبا فيه من األوامر والنواهي 
 يآأيـها الذين ءامنوا أطيعـوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر مـنكم ، فـإن    { : قوله تعاىل - 1

   يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتـم تومنون باهللا واليوم االخر ، ذلك خـري وأحسـن تنازعتم
يقـول  ابن جزي ، والشاهد من هذه اآلية هو رد األمور إىل اهللا تعاىل ، مبعىن االحتكام إىل كتابه                    ،)3(}تاويال  
  .) 4( فيهوالنظر

ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتـة وأنـتم    واتبعوا أحسن مآ أنزل إليكم من  { : قوله تعاىل - 2
يعين اتبعوا القرآن وليس معناه أن بعض القرآن أحسن من بعض ألنه            : يقول ابن جزي     ،   )5(}التشعرو ن     

املعىن اتبعوا بأعمالكم ما فيه من أوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي وبالتايل اتباع ما فيـه                 حسن كله ، وإمنا     
  .)  6(من أحكام 

إنآ أنزلنآ إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبآ أراك اهللا والتكـن للخـآئنني     { : قوله تعاىل - 3
 باحلكم بني الناس يف شؤون حياهتم مبا يريه من الوحي           -ε - والشاهد هو أمر اهللا الرسول        )7( }خصيما  

 .)  8(الذي هو القرآن الكرمي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   ) 23-3/22(فقات للشاطيب   املوا- 1
   ) 268(تقريب الوصول البن جزي ص - 2
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   59اآلية /  سورة النساء-3
   ) 125( التسهبل لعلوم التنـزيل  ص- 4
   55آلية / سورة الزمر- 5
   ) 627(التسهيل ص- 6
   105اآلية / سورة النساء- 7

  ) . 5/169(تفسري الطربي ،  ) 1/498(أحكام القرآن البن العريب : ، راجع  ) 134(التسهيل ص – 8
 الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل   { :قوله تعاىل  - 4

يامرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبآئث ، ويضع عنهم إصـرهم                
ه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معـه أولئـك هـم    واالغالل اليت كانت عليهم فالذين ءامنوا ب 

  )1( }املفلحون 
 إن الذي فرض عليك القرآن الرآدك إىل معاد ، قل ريب أعلم من جآء باهلدى ومن                 {:  قوله تعاىل    - 5

  )2( }ضالل مبني  هو يف
  : ولقد متيز القرآن الكرمي باحلفظ وعدم التغري والشاهد يف ذلك 

  )3( }إناحنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون  {:  قوله تعاىل - 1
أي حنفظه من التبديل والتغري كما حدث مع غريه من الكتب ، فال أحد يقـدر علـى                  : يقول ابن جزي    

   )4(الزيادة فيه وال النقصان منه 

 هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف االخرة ال تبديل لكلمات اهللا ، ذلك هـو الفـوز                  { : قوله تعاىل    - 2
  )5( }لعظيم  ا

  . أي التغيري يف أقواله وال اختالف يف مواعيده : يقول ابن جزي 

   .)7( على أن القرآن ال يقدر أحد على تبديله)6(وقد استدل ابن عمر

  .) 8( } الياتيه الباطل من بني يديه والمن خلفه  { : قوله تعاىل - 3
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  157 اآلية/  سورة األعراف -1

  85اآلية / سورة القصص -2

   9اآلية / سورة احلجر -3

  ) 344( التسهيل ص-4

  64اآلية / سورة يونس -5
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  . من هذه الرسالة 70سبقت ترمجته يف الصفحة   : عبد اهللا بن عمر-6

  )272(التسهيل  ص -7

   42اآلية / سورة فصلت-8

  

    .)1( اجلهات واملراد أنه ال يأتيه الباطل من أي جهة من: يقول ابن جزي 

   )2(وقبل أن نتطرق إىل تعريف ابن جزي رمحه اهللا إىل القرآن الكرمي ال بأس أن نعرف معىن الكتاب يف اللغة

 فهو يطلق على كل كتابة ومكتوب ، وشاع يف عرف الشرع على كتاب اهللا املكتـوب يف املـصاحف                    -

  .وهو القرآن الكرمي 

               )3(القراءة  فهو مصدر ، مبعىن :  أما القرآن لغة  -

  )4( }إنا علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  { :يقول تعاىل 

  .وشاع يف العرف على أنه كالم اهللا تعاىل املقروء على ألسنة العباد 

 ونعين به القرآن العظيم املكتـوب بـني   « القرآن الكرمي بقوله - رمحه اهللا   -ولقد عرف اإلمام ابن جزي      

  )5(» املصحف الـمـنقول إلينا نقال متواترا ، بالقراءة املشهورة دفيت

 الكتاب ما نقل إلينا بني دفيت املصحف على األحرف السبعة املـشهورة             «:  وعرفه اإلمام الغزايل بقوله      -

  )6(» قله هنقال متواترا ، ونعين بالكتاب القرآن املنـزل ، وقيدناه باملصحف ألن الصحابة بالغوا يف االحتياط يف ن

 املكتوب يف املصاحف املنقول -ε - هو الكالم املنـزل على الرسول « : وعرفه اإلمام الشوكاين بقوله -
  .) 7(»إلينا نقال متواترا 

وكتاب اهللا سبحانه هو كالمه وهو القرآن الذي نزل به جربيل           ....«:  وعرفه ابن قدامة رمحه اهللا بقوله        -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )646(  التـسـهيل ص-1

  )1/698(العرب البن منظور لسان -2

  )5/42( لسان العرب -3

  18اآلية / سـورة القيامة -4

  )168(تقريب الوصــول البن جزي  ص -5

  ) .1/100(املستصفى للغزايل  ، -6
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 ) .29(  إرشاد الفحول ، للشوكاين ص-7

  
  
  

    )1(» دفيت املصحف نقال متواترا  وهو ما نقل إلينا بني-ε-عليه السالم على النيب 
 باللـسان  -ε -هو الكالم املرتل على رسـول اهللا   « : وما اشتهر عند أهل األصول أن القرآن الكرمي -

املصاحف املنقول بالتواتر ، املتعبد بتالوته ، املبدوء بسورة          العري لإلعجاز بأقصر سورة منه ، املكتوب يف       
  .) 2(»الفاحتة ، واملختوم بسورة الناس 
 ال خيلو من كونه غري جامع وال مانع ، إذ أنه مل يذكر كونـه                – رمحه اهللا    -ولعل تعريف اإلمام ابن جزي      

 - وأنه معجز بآياته ومتعبد بتالوته ، إضافة إىل أنه عند قوله             -ε -كالم اهللا تعاىل املرتل على  سيدنا حممد         
مل يعدها البعض من    )3(ف كأمساء السور والبسملة      نظر ، ألن ما بني دفيت املصح        فيها -بني دفيت املصحف    

  .القرآن 
املكتوب بني دفـيت    :  فقولنا    «:  حمترزات تعريفه إذ يقول      - رمحه اهللا    -هذا وقد ذكر  اإلمام ابن جزي        

  .) 4(»املصحف ألنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم ، وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن
    .)5(ترا حترزا من آيات ليست يف املصحف نقلها اآلحاد  وقولنا نقال متوا-

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).29(روضة الناظر ، البن قدامة ، ص-1 
  ) 207(، أصول الفقه اخلضري بك ص )  2/82(اإلحكام يف أصول األحكام ، لآلمدي : املرجع السابق و:  راجع -2 

هـ 1399(تونس- ، دار بوسالمة للطباعة النشر       )23(الفقه حملمد الطاهر النيفر ص    ، أصول   )  1/421(أصول الفقه الزحيلي    
   .)55-54(مذكرو أصول الفقه ، حممد األمني الشنقيطي ص) 
 تقريب الوصول البن جزي     ، ) 104-1/102(، املستصفى للغزايل     ) 31-30(إرشاد الفحول للشوكاين ص   :  راجع   -3
 - للطباعة والنـشر الل الدين السيوطي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية          اإلتقان يف علوم القرآن ، جل     ) 268(

ـ 1404(-بريوت    ص  – اجلزائـر    – ،  مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني الشنقيطي ، الدار السلفية                 )1/80 (،   )  ه
)55 –56 (  

  ) .429-1/428( دمشق -أصول الفقه ،  للزحلي ، دار الفكر  اجلزائر 
  ) .169( تقريب الوصول البن جزي ص -4
منقول نقل آحاد ، وهي خمتلف فيها كوهنا قرآنا بني أهل األصـول ،  "  ثالثة أيام متتابعات فصيام "-τ -كقراءة ابن مسعود   -5

فـة إىل القـول     فذهب مالك والشافعي إىل أهنا ليست قرآنا وال جيوز االحتجاج هبا ورجح ذلك اإلمام الغزايل ، وذهب أبو حني                  
  . و ماروى  عنه -ε -باالحتجاج هبا وإن مل تكن قرآنا فهي كأخبار اآلحاد ألنه ال خيرج عن كونه مسموعا من النيب 
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مذكرة أصول   ، )63/64(، روضة الناظر    ) 30/31(، إرشاد الفحول    ) 1/102(املستصفى للغزايل     : راجع  
     ) .57-56(الفقه  الشسنقيطي ص

 
 
 
  )1(راءة املشهورة نعين به القراءات السبع  وقولنا بالق-

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي أن القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف وسبع لغات تيسريا للمسلمني ، وذلك لتعدد هلجات                :  يقصد بالقراءات السبع     -1

 " -τ عن ابن عبـا س  εف السبعة يف حديثه قبائل العرب وهذا ما رجحه اإلمام الطربي  رمحه اهللا  يف أن يكون املقصود باألحر          
األمـر والزجـر والترغيـب    " أقرأين جربيل القرآن على حرف فاستزدته فزادين مث استزدته فزادين حىت انتهى إىل سبعة أحـرف           

  "والترهيب وقصص األنبياء وحنو ذلك  
  :  والقراء السبعة هم -
نة ابن شعوب الليثي ، حليف محزة بن عبد املطلب أصله مـن أصـبهان                بن عبد الرمحان بن أيب نعيم موىل جعو        نافع املدين  -1

  ) .1/334(طبقات القراء :أنظر (  باملدينة ، هـ169ويكين أبا رو مي  وقيل أبا احلسن ، وقيل أبا عبد الرمحان ، تويف سنة 
  هـ 120د وهو من التابعني تويف سـنة         املكي عبد اهللا بن كثري الداري موىل عمرو بن علقمة  الكناين يكين أبا معب               ابن كثري  -2

  ) .1/334(طبقات القراء : راجع  (مبكة املكرمة  ، 
البصري بن عالء بن عمار بن عبد اهللا بن احلصني بن احلرث بن جلهم بن خزاع بن مازن بن متـيم تـويف سـنة                         أبو عمرو    -3

  ) .292-2/288(طبقات القراء : راجع  (   بالكوفة ، هـ154
لشامي عبد اهللا بن عامر اليحصيب قاضي دمشق يف خالفة الوليد بن عبد امللك ، ويكىن أبا عمران وهو من التابعني  اابن عامر -4

  ) .425-1/423 (راجع طبقات القراء (  بدمشق، هـ118تويف سنة 
 وقيل هـ127  عاصم الكويف بن أيب النجود موىل نصر بن قعني األسدي ، ويكىن أبا بكر وهو من التابعني ، تويف سنة-5

  )349-1/346(طبقا القراء: راجع  (  بالكوفة ، هـ128
 محزة الكويف بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الزيات الفرضي التميمي يكىن أبا عمارة ، تويف حبلوان يف خالفـة أيب جعفـر                        -6

  )263-1/261 (طبقات القراء : راجع  (هـ156املنصور سنة 
: راجع  ( بقرية الرنبوية يف خراسان هـ189لنحوي موىل لبين أسد يكىن أبا احلسن تويف سنة           الكسائي الكويف علي بن محزة ا      -7

  ) .540-1/535 (طبقات القراء 
  :ويلحق هبؤالء القراء السبعة 

  )هـ130املتوىف سنة ( قراءة يزيد بن القعقاع املشهور بأيب جعفر - أ 
  )هـ229املتوىف سنة ( قراءة خلف بن هشام –ب 
  )هـ205املتوىف سنة (ة يعقوب بن إسحاق احلضرمي  قراء-جـ

  .ويطلق عليهم أصحاب القراءات العشر 
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  : وهناك من زاد أربعة قراء على أصحاب القراءات العشر وهم 
  )                      هـ110املتوىف سنة (احلسن البصري 

  )هـ123املتوىف سنة ( ابن حميصن 
  )هـ202ة املتوىف سن(حيي بن املبارك اليزيدي 

  ).   =     هـ388املتوىف سنة (أيب الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي 
  )3( وحترزنا بذلك من القراءة الشاذة )2( وابن حميصن)1(وماهو مثلها أو يقارهبا يف الشهرة كقراءة يعقوب

  :  والجيوز أن يقرأ حبرف إال بثالثة شروط -

   أن يوافق خط املصحف -1

  مشهورا  أن ينقل نقال صحيحا -2

  )4( أن يوافق كالم العرب ولو يف بعض اللغات أو على بعض الوجوه -3
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

التيسري يف   ) 24 – 1/9) (م  1983 –هـ  1403 ( 1 ط   - بريوت   -تفسري اإلمام ابن جرير الطربي ، دار املعرفة         : راجع  = 

) 7-4(، ص) م 1983–هـ 1406( 3 ط- بريوت-، دار الكتاب العريب   القراءات السبع أليب عمـرو عثمان بن سعبد الداين         

  - بريوت - عبد املنعم النمـر ، دار الكتاب اللبنانـي ، علـوم القـرآن الكرمي ،) 1/78(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 

-ار العلم للماليني  ، مباحث يف علوم القرآن للدكتور صبحي صاحل ، د         ) وما بعدها    127(ص  ) م1973 –هـ  1403 ( 2ط  

،   ) 31 -30ص  (،  إرشاد الفحول للـشوكاين       )  وما بعدها    247(و  )  وما بعدها    101(، ص )  م   1982(14  ط  -بريوت

  ) .55( مذكرة أصول الفقه  حملمد األمني الشتقيطي ص

هــ  ،    117لد عـام     بن إسحاق احلضرمي أحد القراء العشر ، ويعترب قارئ أهل البصرة يف عصره ، و               أبوحممد يعقوب هو  -1

  .هـ 205وتويف عام 

  ) .2/14(، شذارات الذهب )  6/390(، وفيات األعيان ) 7/304(طبقات ابن سعد :  راجع -

بن حميصن السهمي املكي ، مقرئ أهل مكة ، كان حنويا ، عاملا بالعربية ، أخذ عن جماهد بن جرب                    حممد بن عبد الرمحان      هو   -2

  .هـ 122ة هـ وقيل سن123املكي تويف سنة 

  )1/162(، شذرات الذهب ) 2/167(طبقات القراء -:راجع  

  هي اليت خرجت عن القراءات السبع أو العشر ، أي مل تكن متواترة ، وإختل فيها شرط من شروط الصحة :  القراءة الشاذة -3

،  التبيان يف علوم القرآن حملمد       )1/409(، مناهل العرفان للزقاين     ) 216-1/210(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي      :  راجع   -

  ) .226( ، ص) م1986-ه 1407(3 ط- اجلزائر -علي الصابوين ، طبع دار البعث 
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 )  .       273-269(تقريب الوصول البن جزي ص -4

 

 

  
  السنة :      المطلب الثاني 

د القرآن الكرمي ،ولقد               تعترب سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ثاين مصدر للتشريع اإلسالمي بع           
 عند تفسريه لآليات الكرمية اليت تعترب       - التسهيل   -اهتم اإلمام ابن جزي رمحه اهللا بالسنة الشريفة يف كتابه           

 ثاين مصدر للتشريع اإلسالمي وواجبة االتبـاع   - ε -أدلة على حجية السنة مبينا بذلك أن سنة املصطفى          
  : ويف ما يلي اآليات الدالة على ذلك 

  )1(}بالبينات والزبر وأنزلنآ إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون  { : قوله تعاىل -1
 مبعىن تبني معاين القرآن بتفسريه وتفصيل جممله وتقييد مطلقه          -لتبني للناس -والشاهد يف   : يقول ابن جزي    

   .)2(شريع وختصيص عامه ، أي تعليم أحكام دينهم وبالتايل فإن السنة من الت
 يآأيها الذين ءامنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم فإن تنـازعتم يف               {:  قوله تعاىل    -2

يقول  ،   )3(}شئ فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تومنون باهللا واليوم اآلخر ، ذلك خري وأحسن تاويال                 
 بعد اهللا عـز وجـل ، مبعـىن          -ε - الرسول   والشاهد من هذه االية هو رد األمور إىل       : اإلمام ابن جزي    
 واتباعه ، ولقد جعل اهللا تعاىل طاعة رسوله من طاعته ، ومن كانت طاعته واجبـة                  -ε -وجوب طاعته   

  .) 4(وسؤاله يف حياته والنظر يف سنته بعد وفاته ε فأقواله ملزمة للمطيع وبالتايل االحتكام إىل الرسول  
  :تعريف السنة : أوال 
هي الطريقة والسرية ، فسنة كل أحد ما عهدت منه احملافظة عليها واإلكثار منها ، سـواء                 : ة لغة    السن -أ

   .)5(كانت حسنة أم سيئة 
فقد اتفق أهل األصول على أن السنة يف اصطالح أهل الشرع هي ما أثر عن  الـنيب                   : أما اصطالحا    -ب
ε6(من قول أو فعل أو تقرير(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   44 اآلية  / سورة النحل-1
  تفسري القرآن العظيم ، لعماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي الشافعي  ، دار األندلس : ، وراجع ) 358(التسهيل ص -2
  ) .198-4/197 (،) م 1984-هـ1404(5 ط–بريوت –
   .59 اآلية / سورة النساء -3
  )1/157(، خمتصر تفسري الطربي ) 460-1/459(قرطيب خمتصر تفسري ال: ، وراجع  ) 125(التسهيل ص-4 
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  )13/225( لسان العرب -5
، املوافقات للـشاطيب    ) 1/241(،  اإلحكام لآلمدي      ) 50ص  (، إحكام الفصول للباجي     ) 33ص(إرشاد الفحول   : راجع  -6
   الفقه ، حملمد اخلضري بك ،  أصول) 1/449(، أصول الفقه ، للزحيلي ) 95ص (، مذكرة أصول الفقه ،  للشنقيطي ) 4/4(

  ) .43ص(،  أصول الفقه ، حملمد الطاهر النيفر ) 213(ص 
تعريف السنة ، وإمنا    " تقريب الوصول "- مل يذكر يف كتابه      -رمحه اهللا -على أن اإلمام ابن جزي               

   .)1("  وفعله وإقراره -ε-قول رسول اهللا : وهي ثالثة أنواع "ذكر 

 من غري القرآن من قول أو فعل أو         -ε -ويف األدلة ما صدر عن النيب        " - رمحه اهللا    -وقال فيها الشوكاين    

   .) 2("تقرير وهذا هو املقصود بالبحث عنه يف هذا العلم 

  أقسام السنة  : ثانيا  

 وفعلـه   -صلى اهللا عليه وسـلم    -أقوال النيب   :  ثالثة أنواع    -رمحه اهللا -والسنة كما ذكر اإلمام ابن جزي       

  .                    ره وإقرا

هي تلك اليت صدرت عنه من أوامر ونواهي ، وحيتج هبا كمـا              : -صلى اهللا عليه وسلم   -: فأما أقواله    -أ

 ال ينطق عن اهلوى ، وجيري على السنة ما جيري عن القرآن الكرمي ، لقولـه                 εحيتج بالقرآن الكرمي ، ألنه      

   .)3( }وحى وما ينطق عن اهلوى إن هو إالوحي ي{ :تعاىل 

عادات وقربات  ، فأما العادات كاألكل وامللبس والقيام والقعود          :  فينقسم إىل قسمني   -ε-  وأما فعله  -ب

 حسن ، ومذهب اجلمهور على أهنا علـى اإلباحـة           -ε -فهي على اجلواز والتأسي به      … إىل غري ذلك    

    .)4(بالنسبة إليه وإىل أمته وذهب بعض املالكية إىل أنه حيمل على الندب

 يف كل ما    εومن املعروف على عبد اهللا بن عمر أنه كان يتتبع مثل هذه األفعال وحيرص إىل تقليد الرسول                  

  : صدرعنه من أقوال وأفعال ، وأما القربات فهي على ثالثة أنواع 

   بيانا لغريه ، فحكمه حكم ذلك املبني، فإن بني واجبا فهو -صلى اهللا عليه وسلم- أن يفعله :األول 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )     275( تقريب الوصول ص -1
  ) 33( إرشاد الفحول ص -2
   4-3اآلية  /  سورة النجم -3
  ) .1/190(، اإلحكام لآلمدي ) 35(، إرشاد الفحول ص ) 223(إحكام الفصول للباجي ص : راجع -4

  )1(واجب ، وإن بني مندوبا فهو مندوب
  : متثاال ألمر ، فحكمه حكم ذلك األمر من الوجوب والندب ، كقوله تعاىل ا-ε-أن يفعله  : الثاين
  .) 2(}قم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل ا {

  )3(} الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال او زد عليه ورتل القرآن ترتيال قم { :وقوله تعاىل 
  .) 4( بفعله-ε-وقد بني ذلك فمن هذه األوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب 

  . أن يفعله ابتداء من غري سبب ، ولقد اختلف يف حكمه هل هو على الوجوب أم على الندب :الثالث 
 واإلمام مالك وأكثر الصحابة إىل أنه الوجوب ، وذهب اإلمام الشافعي والظاهريـة              )5(فذهب اإلمام أمحد  

  .                  )6(واملعتزلة إىل أنه للندب
 صلى اهللا عليه وسلم فهو أن يسمع أو جيد شيئا أمامه فيسكت عنه ويقره ، مع عـدم                    وأما إقراره  -جـ

   .   )7(وجود املوانع ، فإن ذلك يدل على جوازه ، كإقراره ألكل الضب واجلراد مع أنه مل يأكل منهما 
  بعض املسائل املتعلقة بالسنة الشريفة : ثالثا 

 ، ثبت يف حق أمته إال أن يدل دليل على ختصيص ذلك             -اهللا عليه وسلم  صلى  - إذا ثبت حكم يف حقه       -
 ولكن املقصود منـه     -صلى اهللا عليه وسلم   -به ، إذ خيصص اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي لفظه اخلاص للنيب             

   مـنإىل غري ذلك  )8(}...  يآ أيها النيب إذا طلقتم النساء { :تعميم احلكم كقوله تعاىل يف اآلية الكرمية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ، للعالمة عبد العلي حممد          ،  ) 223(إحكام الفصول للباجي ص   : راجع  -1
، إرشـاد   ) 2/180( -بـريوت   -بن نظام الدين األنصار مطبوع هبامش املستصفى لإلمام الغزايل ، دار الفكر             

  )36-35(الفحول ص 
   78اآلية  /  سورة اإلسراء-2
   .4-3-2: اآلية /  سورة املزمل -3
  ) . 1/174(،  اإلحكام لآلمدي  ) 36-35(إرشاد الفحول ص : راجع -4
هو اإلمام احلافظ ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين البغدادي ، ناصـر الـسنة                    : أمحد بن حنبل  -5

  . هـ 241 ببغداد عام وحرب األمة ، صاحب املذهب املعروف ، توىف رمحه اهللا
-82(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص     ) 2/431(، تذكرة احلفاظ    ) 92-91(طبقات الفقهاء ص  : راجع  -

89. (  
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  1/3/345( ، احملصول للرازي    ) 1/174(،  اإلحكام لآلمدي     ) 36-35(إرشاد الفحول ص    : راجع  -6
(  
، شرح تنقيح الفصول للقرايف )1/188(ي ، اإلحكام لآلمد) 41(إرشاد الفحول للشوكاين ص : راجع -7

  ) 290(ص 
  ) .233(إحكام الفصول للباجي ص  

   . 1اآلية / سورة الطالق  -8
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -األمثلة ، فهي ثابتة يف حق أمته ، إال ان يدل دليل على أن احلكم خيـصه                  

    .)1( غري ذلكإىل....كاختصاصه بوجوب صالة الضحى وهتجد الليل ، والزيادة على أربع 

 يقع بفعله وقوله  صلى اهللا عليه وسلم مجيع أنواع العبادات من تفصيل اجململ وختصيص العـام وتقييـد                    -

وأقيموا الـصالة وآتـوا    : {املطلق ، وتأويل الظاهر ، مثل تفصيل أفعال الصالة وشرح الزكاة من اآلية 

 وتبيني مناسك احلج مـن  )3( } عليكم الصيامكتب{ : ، وتفصيل عبادة الصيام من اآلية ) 2(   }الزكاة

والسارق والسارقة فـاقطعوا أيـديهما     { : وجرمية السرقة من اآلية ) 4( }وهللا على الناس حج البيت {اآلية 

   . )6( ذلك مما حيتاج إىل بيان وتفصيل وحنو )5(}

  غته إال أن يعرف تاريخ  مع فعله ، فإن ابن جزي مع ترجيح القول ألنه يدل بصي-ε- إذا تعارض قوله -

  .) 7(صدور الفعل والقول منه عليه السالم فينسخ املتأخر  املتقدم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

-208(، روضـة النـاظر   ) 35ص (إرشاد الفحـول  ، ) 2/25(، املستصفى ) 114(إحكام الفصول للباجي : راجع  -1

212(  

  ) .164-163(مذكرة الشيخ الشنقيطي 

   .43 اآليـة   / البقرة سورة- 2

   . 183 اآلية  / سورة البقرة -3 

   . 97 اآلية /عمران   سورة آل -4

   . 38 اآليــة/ املائدة   سورة -5
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  )1/354(، فواتح الرمحوت ) 2/106(املستصفى : راجع -6 

ـ  ) 230(، إحكام الفصول للباجي ص      ) 2/226(، املستصفى   ) 39(إرشاد الفحول ص    : راجع  -7  ) 2/137(ة الـسول  ، هناي

  ) .3/25(اإلحكام لآلمدي 

  
  

  اإلجماع : المطلب الثالث 

يعترب اإلمجاع ثالث مصدر للتشريع اإلسالمي بعد الكتاب والسنة ، وسبب اللجوء إليه هي احلاجة املاسـة                 

م إىل احلكم يف الشؤون واألمور اجلديدة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بدء من عصر الصحابة إىل يـو                   

القيامة ، ويتم ذلك عن طريق االجتهاد اجلماعي احتياطا يف الدين وتوزيعا للمسؤولية على مجاعة اجملتهدين                

  . من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  بعض مناذج اإلمجاع من كتاب التسهيل

مجاع يف أكثر   إذ أشار إىل انعقاد اإل    "  التسهيل" باإلمجاع يف كتابه     - رمحه اهللا  -لقد اهتم اإلمام ابن جزي      

  : من موضع عند تفسريه لآليات الكرمية نذكر منها 

والتنكحوا املشركات حىت يومن وألمة مومنة خري من مشركة ولو اعجبـتكم   { :  قوله تعاىل -1     

وال تنكحوا املشركني حىت يومنوا ولعبد مومن خري من مشرك ولو اعجبكم أولئك يـدعون إىل النـار                  

فقد انعقد  : يقول ابن جزي     ،   )1(}ة واملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون         واهللا يدعو إىل اجلن   

   .)2(اإلمجاع على أن الكافر ال يتزوج مسلمة 

 اليواخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ، ولكن يواخذكم مبا كـسبت قلـوبكم واهللا   { : قوله تعاىل -2    

قد اإلمجاع على حترمي اليمني الغموس واملقصود به احللـف          فقد انع : يقول ابن جزي     ،   )3( }غفور حليم   

   .)4(على الكذب متعمدا 

فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقهـا فـال جنـاح     { : قوله تعاىل -3    

  )5(}عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهللا وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  221 اآلية / سورة البقرة -1

   )54( التسهيل ص-2

  225اآلية /  سورة البقرة -3

  )55(التسهيل ص -4

   230اآلية  / سورة البقرة-5

فلقد أمجعت األمة على أن املقصود بالنكاح هو العقد مع الدخول والوطء ، وهذا ما يـسنده حـديث                   : يقول  

 تسأله الرجوع إىل زوجها األول بعد أن        -صلى اهللا عليه وسلم   -أن امرأة أتت للنيب      -رضي اهللا عنها  -) 1(عائشة

  ) 3) (2( »الحتلني لزوجك األول حىت يذوق اآلخر عسيلتك وتذوقي عسيلته   «: طلقها وتزوجت آخر فقال هلا 

 تبـت    وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قـال إين             (: قوله تعاىل   -4

فقد أمجعت األمة   : ، قال ابن جزي     )4( ]اآلن  وال الذين ميوتون وهم كفار أولئك اعتدنا هلم عذابا أليما             

   . )5(على أن هؤالء الذين يصرون على الذنوب إىل حني معاينة املوت ال تقبل توبتهم وهم مـخلدون يف النار

ن الغائط أوالمستم النسآء فلم جتـدوا   وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجآء أحدكم م  (: قوله تعاىل   -5

:  ، يقول ابن جزي     )6 (] مآء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اهللا كان عفوا غفورا           

فقد وقع اإلمجاع على إباحة التيمم يف حالة عدم املاء يف السفر ويف حالة املرض ألن اآلية نص يف املـرض                     

 دون مرض فقد اختلف الفقهاء فيه ، فمذهب أبو حنيفة أنه ال جيوز فيـه                والسفر ، أما عدم املاء يف احلضر      

إذا سلمنا أن   : التيمم لظاهر اآلية ومذهب مالك والشافعي وهو الذي رجحه ابن جزي فيجوز التيمم وقال               

   .)7(اآلية التقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة ، وإن سلمنا أن اآلية تقتضيه ، فيؤخذ جوازه منها 

   ان اهللا اليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشآء ، ومن يشرك باهللا فقد افترى (: عاىل قوله ت-6
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هي أم املؤمنني بنت أيب بكر الصديق ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السنة الثانية من : عائشة رضى اهللا عنها-1
وعمرها مثانية عشر سنة   ε ر وهي بنت تسع سنني ، كانت من أعلم النساء و أفقههن، توىف عنها النيبه من بدعاهلجرة بعد رجو

  .  هـ ، ودفنت بالبقيع 57 هجرية وقيل 58، توفيت سنة >>  خذوا نصف دينكم عن هذه احلمرياء<<  :εقال عنها 
  )4/345(حاب ، االستيعاب يف معرفة األص) 4/348(اإلصابة يف متيز الصحابة : راجع 
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) 5260(حديث ] من جوز الطالق الثالث  ) 4( باب/ الطالق )68(كتاب[  :أخرجه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها-2
)9/360. (  
 ، ]ما حيل املرأة لزوجهـا الـذي بـت طالقهـا    ( باب /كتاب الطالق  [ :أخرجه الدارمي يف سننه عن عائشة رضي اهللا عنها-
  )161(ص
   )58(  التسهيل ص-3
    18اآلية/ سورة النساء-4
  ) 114( التسهيل ص-5
    43اآلية/  سورة النساء-6
  )120( التسهيــــل ص-7

]إمثا عظيما   
فقد أمجعـت األمـة على أنه إذا تـاب مـن كفـر غفر له ، وإن             : ،  يقول ابن جزي      )1 (

ي يرويــه جــابر     ، وما يؤيـد هذا احلديـث الـذ     )2(مات على كفره مل يغفر له وخيلـد يف الـنار        

من لقى اهللا وال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومـن   << :انـه قال ) ص(رضـى اهللا عنـه عــن النـيب 

>> لقيه يشرك به دخل النار
)3(.  

 الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم هبما رأفة يف دين هللا                (: قوله تعاىل   -7

هـذه  :  ، يقول ابن جزي      )4 (]م األخر، وليشهد عذاهبما طائفة من املومنني        إن كنتم تومنون باهللا واليو    

اآلية ناسخة بإمجاع كل ما جاء يف سورة النساء من اإلمساك يف البيوت ومن األذى ، ولفظ هذه اآلية عند                    

مالك ليس على العموم ، فإن جلـد املائـة إنـما هـو حـد الزانـي والزانيـة إذا كانا مـسلمـني                 

ن غري حمصنــني ، فيخرج منـها الكفار فإهنم يردون إىل أهل دينهم ، وخيرج منه العبيد واإلميـاء                  حري

واحملصن واحملصـنة ، فأمـا العـبد واألمـة فحدهـما النصـف أي مخسون جلـدة سـواء كانــا              

حمصنني أو غري حمصنـني ، وأما احملصنان الـحران فحدهـما الرجـم هـذا على مـذهـب مالـك               

أما الكالم على هذه اآلية يف سائـر املـذا هـب ، فعـندهـم لفـظ هــذه اآلية على العمـوم يف        و

     .)5 (املسلمني والكافرين ، ويف األحـرار والعبيـد واإلمـاء واحملصـن وغــري احملصن
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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    48اآلية /  سورة النساء-1

  ) 123( التسهيل ص-2

 ]من مات ال يشرك بـاهللا شـيئا دخـل اجلنـة               )10(باب) / 1( كتاب اإلميان  :[سلم  عن جابر رضي اهللا عنه           أخرجه م  -3

   ) .1/55) (26(حديث

    2اآلية /  سورة النور-4

  ) 464( التسهيل ص-5

 قاتلـوا الذين ال يومنون باهللا والباليوم االخر وال حيرمون مـا حـرم اهللا ورسـوله                 (: قوله تعاىل   -8

  )1( ]حىت يعطوا اجلزية عن يد وهـم صاغرون  نـون ديـن الـحق من الذين أوتوا الكتابواليدي

 فقد وقـع االتفـاق بـني العلمـاء على قبـول اجلزية مـن اليهود والنصارى ويلحق             : قال ابن جزي    

 عمر بن اخلطاب ذكر اجملوس فقال ما أدري كيف أصـنع يف << :هبم اجملوس ، حيث جاء يف احلديث أن 

سنوا هبـم   : أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          : أمرهم ، فقال عبد الرمحان بن عوف        

>>سنة أهل الكتاب    
واختلـف يف قبـوهلا مـن عبدة األوثان والصابئـيـن و ال تؤخــذ مــن             )2(

أربعون درمها مـن    النسـاء والصبية واجملانني ، وقدرها اإلمام مالك رمحه اهللا من الذهب أربعة دنانري ، و              

   .)3(الورق وذلك على كل نفس

وقع اإلمجاع على   : قال ابن جزي    ) 4 (] يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا        (: قوله تعاىل   -9

  .)5(أن الكفار خملدون يف النار

 وقع) 6 (] فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب            (: قوله تعاىل   -10

  وهو إشارة إىل الصلوات اخلمس ، فقبل طلوع الشمس           - صل   –اإلمجاع بني املفسرين على أن املعىن هو        

  .)7(هي صالة الصبح والغروب الظهر والعصر ومن الليــل صالة املغرب والعشاء

  تعريف اإلمجاع : أوال 

   : )8(      اإلمجاع يف اللغة يأيت على أحد معنيني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



  136

    29اآلية /  سورة التوبة-1

  )  .188( ، ص) 618(حديث ]) جزية أهل الكتاب و اجملوس (باب /    كتاب الزكاة  [:   أخرجه مالك يف املوطأ-2

  ) 250( التسهيل ص-3

   69اآلية /  سورة الفرقان -4

  ) 488( التسهيل ص-5

   39اآلية /  سورة ق -6
  )712( التسهيل ص-7
  )8/53(رب البن متطور   لسان الع- 8
  أي اعزمـوا      )1( } فأمجعوا أمركم وشركآءكم     {: ومن ذلك قوله تعاىل    مبعىن العزم على فعل الشيء       -أ

من مل جيمع الـصيام       « :  )2(ومنه كذلك قوله عليه السالم يف احلديث املروي عن حفصة رضي اهللا عنها            

  .بل الفجر أي من يعزم الصيام ق)  3( »قبل الفجر، فال صيام له 

فلما  { : مبعىن االتفاق ، يقال أمجع القوم على كذا  أي اتفقوا على كذا ، ومن ذلك قوله تعاىل -     ب 

أي ملا اتفقوا ، والفرق بينه وبني األول يطلق علـى            )  4( }ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابات اجلب         

  .أفراد عزم الفرد الواحد بينما الثاين يطلق على إمجاع عدة 

  :  أما اإلمجاع يف االصطالح -

   .)5(هو اتفاق العلماء على حكم شرعي :              نبدأ أوال بتعريف ابن جزي وهو قوله 

 وأن حيصل اإلمجاع بعد وفاته      -ε-وما يؤخذ على هذا التعريف أنه مل يشترط كون العلماء من أمة حممد              

  :  ، وهو  يقارب تعريف اجلمهور الذين عرفوه على أنه ، ومن أهل االجتهاد) صلى اهللا عليه و سلم (

   .)6( بعد وفاته يف عصر من العصور على حكم شرعي-ε-اتفاق اجملتهدين من أمة حممد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  71اآلية /  سور ة يونس - 1

ج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عاشت يف         هي حفصة بنت عمر بن اخلطاب ، صحابية جليلة من أزوا           : حفصة رضى اهللا عنها    -2

  . حديثا 60 هـ ، روى هلا البخاري ومسلم يف الصحيحني  45املدينة بعد وفاة النيب إىل أن ماتت هبا عام 

  ) 8/56(، طبقات بن سعد ) 4/273(اإلصابة : راجع 

  ) .2/341(، ) 2454( حديث ])باب النية يف الصوم / ( كتاب الصوم [:  أخرجه أبو داود - 3
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  ) .3/108(، ) 730( حديث ])باب ماجاء يف الصيام ملن مل يعزم الليل / ( كتاب الصوم [:  وأخرجه الترمذي -

  ) .1/288(، ) 5(حديث ]) باب من أمجع الصيام قبل الفجر / ( كتاب الصوم [:  ومالك يف املوطأ -

  15اآلية /   سورة يوسف- 4

  )130(وضة الناظر صر: ، وراجع ) 327( تقريب الوصول ص - 5

،  مذكرة أصول    )  1/173(،  املستصفى    ) 131-130(، روضة الناظر ص   ) 367(إحكام الفصول للباجي ص   :  راجع   - 6

  ) .151(الفقه الشنقيطي ص 

  

، وهذا  ) 2( على امر من األمور الدينية       -صلى اهللا عليه وسلم   -أنه اتفاق أمة حممد     :  بقوله   )1(وعرفه الغزايل 

 -ε-لكل أمة حممد مبا فيهم العوام ، كما ال يشترط أن يكون اإلمجاع بعد وفـاة الرسـول                   التعريف عام   

  .الذي ال عربة به 

يف عصر من العصور علـى أي أمـر         ) ص(فعرفه على أنه اتفاق جمتهدي األمة بعد وفاة حممد          :) 3(  أما السبكي 

     . )4(كان

على أمر مـن    بعد وفاته يف عصر من العصور       ) ص ( على انه اتفاق جمتهدي أمة حممد      :) 5( وعرفه الشوكاين 

واللغويـة   ، وما يؤخذ على هذين التعريفني هو قوهلم على أمر من األمور فيدخل فيها األمور الشرعية                  )6(األمور

واحلسبية والعقلية  ، ولعل أصح تعريف لإلمجاع ما ذهب إليه بعض املعاصرين بأنه اتفاق اجملتهدين من أمة                  

   .)7( وفاته يف عصر من العصور على حكم شرعي  بعد-ε -حممد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  . من هذه الرسالة 36سبقت ترمجته يف الصفحة : الغزايل  -1

  )173/ 1( املستصفى للغزايل - 2

  . من هذه الرسالة 80سبقت ترمجته يف الصفحة  : السيكي -3

  )2/176 ( مجع اجلوامع مع شرح احمللي وحاشية البناين-4
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هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين نسبة إىل بلدة هجرة شوكان إحدى القرى القريبة من صنعاء ، ولـد عـام            : الشوكاين-5

م ، كان شديد الذكاء كثري احلفظ ملتون اللغة واحلديث والفقه واألصول فاستحق أن يكون عالمة اليمن وقاضي قضاهتا                    1173

 إرشاد الفحول يف األصول وفتح القدير يف تفسري القرآن ، ونيل األوطار يف فقه احلديث تويف عام                  :وترك ثروة من املؤلفات منها      

  .هـ بصنعاء  1250

  )7/190(، األعالم للزركلي ) 533-530(أصول الفقه تارخيه ورجاله ص: راجع 

  )71( إرشاد الفحول للشوكاين ص-6

، أصول الفقه ، حملمد اخلـضري       ) 1/490(أصول الفقه للزحيلي    ،   ) 45(أصول الفقه ، لعبد الوهاب خالف ص      :  راجع   -7

  بـك 

  ) .70(،  أصول الفقه حممد الطاهر النيفر ص) 271(ص 

  دليل اإلمجاع وحجيته : ثانيا 

اتفق أكثر املسلمني على أن اإلمجاع حجة شرعية يف استنباط األحكام ، واألدلة على هذا كثرية منها ما هو                   

  .ب والسنة ، ومنها املعقول منقول متمثل يف الكتا

  :  فأما الدليل من الكتاب  -أ

  :نبدأ مبا ذكره بن جزي يف كتابه التسهيل على أن اإلمجاع حجة 

 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املومنني نوله ما توىل { : قوله تعاىل  -1

ويتبع غري سبيل املـؤمنني       والشاهد يف قوله تعاىل      :يقول ابن جزي     ،   )1(}ونصله جهنم وسآءت مصريا     

  .) 2(دليل على صحة اإلمجاع ، ألن خمالفة  إمجاع املسلمني إتباع سبيل غريهم 

وهبذه اآلية متسك الشافعي على حجية اإلمجاع يف الرسالة إذ جعل اهللا إتباع غري سبيل املؤمنني مشاقة للرسـول                   

   .)  3( وجعلها اآلمدي أقوى آية يف القرآن الكرمي يف الداللة على حجية اإلمجاع وبالتايل مشاقة له والعياذ باهللا ،

  )4(} يآأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  { :قوله تعاىل -2

 -صلى اهللا عليه وسلم   -فإن اهللا جعل طاعة أويل األمر من طاعته عز وجل وطاعة رسوله             : يقول ابن جزي    

   .)5(وطاعة أويل األمر إمنا تعين طاعة العلماء يف االجتهاد والفتوى
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ولـو ردوه   { :أويل األمر بالعلماء وما يقوي هذا املذهب قوله تعاىل   )6(وعلى هذا النحو فسر ابن عباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــإىل 

  115اآلية /   النساء -1

  ) 135(  التسهيل ص-2

   - بريوت -، دار الكتب العلمية ) 3/85(،  التقرير و التحبري ، البن أمري احلاج  ) 1/286(آلمدي اإلحكام ا: راجع -3

  ) .م1963-هـ1403 ( 2ط 

  59اآلية / النساء –  4

 ) .95-5/93(، تفسري الطربي ) 460-1/459(أحكام القرآن البن العريب : ، وراجع ) 125(  التسهيل ص-5

  . من هذه الرسالة 69 الصفحة سبقت ترمحته يف :  ابن عباس–6

  

  .) 1(}الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

   : وأما الدليل من السنة -ب

  :             فقد وردت أحاديث كثرية حتث على التمسك جبماعة املؤمنني تدل على عصمة األمة منها 

   .    )2( »  ال جتتمع أميت على ضاللة    « :ε قوله -1

   )   3( » من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية «: احلديث الذي رواه ابن عباس  -2

 من سره أن يسكن حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ، فإن دعوهتم حتيط من  « : قوله صلى اهللا عليه وسلم -3

  .) 4( »ورائهم 

 من اجتماعها علـى الظـالل       -ε- أمة النيب    ووجه االستدالل من هذه األحاديث أن اهللا عز وجل عصم         

  .) 5(والباطل وال جيتمعون إال على احلق وبالتايل وجب اتباع اجلماعة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  83اآلية / النساء –  1
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)            4/466(، ) 2167(حديث ]ما جاء يف لزوم اجلماعة ) 7(باب /الفنت ) 34(كتاب : [ أخرجه الترمذي عن ابن عمر -2

، ) 3950( حـديث   ]الـسواد األعظـم   )  8(بـاب ذكـر   / الفنت ) 36( كتاب [: أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك 

)2/1303(  

  )4/98(، ) 4253(حديث ]باب ذكر الفنت ودالئلها(كتاب الفنت واملالحم [ :أخرجه أيب داود عن أيب مالك األشعري 

حـديث  ]سترون بعدي أمورا تنكروهنـا      ) 2(باب/الفنت  ) 92( كتاب [: ى اهللا عنهما  رض أخرجه البخاري عن ابن عباس         -3

)7054 ( ،)13/5.  (  

 ،) 1849(حـديث ]بـاب األمـر بلـزوم اجلماعـة     / اإلمـارة   ) 33( كتاب :[ أخرجه مسلم عن ابن عباس وأيب هريرة  -

)3/1477. (  

) 1758( حـديث    ])لزوم اجلماعـة  ) (7(باب/ كتاب الفنت    [ : رضي اهللا عنهما     : أخرجه الترمذي عن عبد اهللا بن عمر         -4

)2/232(  

  )18( ص ]) مسند عمر بن اخلطاب(باب / كتاب مسند العشرة املبشرين باجلنة [ وأخرجه أمحد يف مسنده -

  ) .هـ 1408 (1،  مطبعة األمانة مصر ، ط) 164(إمجاع األمة حجة شرعية ،  الدكتور سعيد  املصيلحي ص :  راجع -5

  

  :  وأما العقل السليم -جـ

             فإنه يتقبل أن اتفاق اخللق الكثري من الناس على مسألة معينة باق يف أي عصر ويف أي مـصر                    

   .) 1(ألن الكثرة من العدد التتفق على شئ مظنون فيكون احلكم اجملمع عليه واجب االتباع 

  حجية اإلمجاع : ثالثا 

 العلماء حجة ، وإذا انعقد على حكم يف مسألة فهو حجة ووجب العمل                           اإلمجاع عند مجهور  

به ، وحترم خمالفته ويكفر من أنكرها ، وتصبح املسألة اجملمع عليها قطعية احلكم ، وليس ألي جمتهد يف أي                    

عصر كان أن جبعل حكمه موضع اجتهاد ، ألن احلكم الثابت باإلمجاع حكم شـرعي قطعـي الجمـال                   

   .)   2(نسخه مبا يعارضه من األدلة الظنبة ملخالفته والل
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وقالوا أن اإلمجاع ليس حبجـة ،       )  5( والروافض )  4( اخلوارج ) 3(وهناك من خالف حجية اإلمجاع كالنظام     

  .) 7(إمجاع غري الصحابة ليس حبجة )  6(وقال داود الظاهري
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )1/319(  اإلحكام لآلمدي -1
  )2/18(، مرآة األصول ) 131-130(روضة الناظر :  راجع -2
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاين البصري املشهور بالنظام ، من كبار املعتزلة ، وزعيم الطائفة النظامية تلقى                     : النظام -3

  .هـ 221 عام االعتزال عن خالد أيب اهلديل ، هو أول من أنكر اإلمجاع والقياس ، أطال لسانه يف الصحابة ، تويف
  ) .1/67(لسان امليزان البن حجر : راجع 

  .فرقة خرجت على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  وعلى معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما وحاربومها  : اخلوارج  -4
  )1/155(،  امللل والنحل للشهر ستاين ) 5/278(البداية والنهاية البن كثري : راجع -
رضـي اهللا   -فرقة مسيت هبذا االسم ألجل تركهم زيد بن علي بن أيب طالب ملا رفض أن يتربأ من الـشيخني                      :الروافض   -5

  عنهما  وقال رفضتموين ، فأطلق عليهم اسم الرافضة 
  )1/29(امللل والنحل للشهرستاين -
  )57(سبقت ترمجته يف ص  :داود الظاهري -6
  ) .3/82(راجع التقرير والتحبري البن أمري احلاج - 7

  

  

  :أنواع اإلمجاع : رابعا 

ؤخذ به ومنها ما هو ليس كذلك ، ومل يقبل إال                        اإلمجاع أنواع عدة منها ما اعترب حجة ودليل ي        

  : عند البعض ومن هذه األنواع 

  : اإلمجاع الصريح -أ

         وهو أن تتفق آراء اجملتهدين بأقواهلم وأفعاهلم على حكم يف مسألة  معينة ، فيبدي كل جمتهد رأيـه             

حال تصريح البعض فقط ، وهذا      بصراحة وتتفق اآلراء على حكم واحد ، أو يتبع البعض فعل اآلخرين يف              

  .)  1(النوع من اإلمجاع هو الذي اتفق عليه األئمة واعتربوه حجة قطعية

  : اإلمجاع السكويت  -ب
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               وهو أن يبدي بعض اجملتهدين رأيهم صراحة بالقول أو الفعل ويسكت البـاقون دون إبـداء              

)  2( جزي أنه حجة وإمجاع ومساه باإلمجاع السكويت         شيء يدل على الرضا أو اإلنكار ، وما ذهب إليه ابن          

وقيل لـيس بإمجـاع وال      )  3(وهبذا القول أخذ أكثر املالكية واحلنفية وأختاره مجاعة من الشافعية واحلنابلة            

)    5(، وابـن احلاجـب    )  4(وأبو بكر البـاقالين       ، حجة وهو املشهور عند الشافعي وبه قال داود الظاهري        

   .)7(وغريهم )  6(رييفوالص  واآلمدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أصول الفقه للزحيلـي     ) 151(املذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي      ) 1/196(، املستصفى   ) 372(التبصرة يف أصول الفقه     :  راجع   -1
)1/552. (  
  ) 334( تقريب الوصول -2
  )391( التبصرة -) 1/196( راجع املستصفى -3
  ).318(خول للغزايل املن:  راجع  -4
  )41(سبقت ترمجته فص: ابن احلاجب  -5
هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا البغدادي امللقب بالصرييف نسبة إىل من يصرف الدراهم والدنانري ، كان متبحـرا يف                     : الصرييف   -6

  هـ330صر عام الفقه واألصول ، صاحب شرح الرسالة لإلمام الشافعي والفراض ، توىف  مب
  ) 2/325(، شذرات الذهب ) 4/199(، وفيات األعيان ) 111( طبقات الفقهاء : راجع -
  ) .2/232(، فواتح الرمحوت لألنصاري ) 365-1/361(اإلحكام لآلمدي :  راجع -7
  
  
  

 نذكرها يف ما يلي مع ذكر       -تقريب الوصول -ولقد أضاف ابن جزي أنواعا أخرى من اإلمجاع يف كتابه           

  :العلماء فيها آراء 

  :إمجاع أهل املدينة -1

وأصحابه ، واملراد بأهل املدينة من كانوا من الصحابة أو التـابعني            )  1(             وهو حجة عند مالك     

دون غريهم  كما نبه على ذلك ابن احلاجب ، ويقصد به إمجاع نقل مقادير األعيـان وتعـيني األمـاكن                     

 للصالة والقرب واحلجرة ومسجد     -صلى اهللا عليه وسلم   -ن املنرب وموقفه    كنقلهم املد والصاع وتعيينهم مكا    

إمجاع أهل املدينة ، وقـال إن       : يف الرسالة   )  3(والبقيع وغريها ، وقد رد الشافعي     )  2(قباء وتعيني الروضة    



  136

 ادعى فيهـا    األمر اجملمع عليه ليس هو إمجاع البلد ، بل هو إمجاع العلماء يف كل البالد ، وأن املسائل اليت                  

   .)  5(، كما رد هذا اإلمجاع أيضا ابن القيم )  4(إمجاع أهل املدينة ، وجد من سائر البلدان من خيالفها

   : إمجاع أهل الكوفة -2

وقد قال به بعض األصوليني العتقادهم ختصيص اإلمجاع بالصحابة ، وألن الكوفة دخلها كثري                           

 ألهنم بعض األمة ، وال امتياز لبلـد علـى آخـر يف أدلــة                ) 7(ض اآلخر ورده البع  ،   ) 6(من الصحابة   

  الشريعـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )144(، روضة الناظر ) 1/180(اإلحكام لآلمدي :  راجع -1

  ) 120(، مفتاح الوصول ) 82(إرشاد الفحول :  راجع -2

  ) 535(  الرسالة للشافعي -3

ب العاملني  ، أليب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر املشهور بابن القيم اجلوزية ، حتقيق عبد الرمحن                     اعالم املوقعني عن ر     -4

  ) .2/361 (-القاهرة – الوكيل ، مكتبة ابن تيمية 

  . من هذه الرسالة 43سبقت ترمجته يف الصفحة  : ابن القيم-5

  ) 83(، إرشاد الفحول ) 1/187(املستصفى :  راجع -6

  ) .83(، إرشاد الفحول ) 4/566(اإلحكام البن حزم : جع  را-7

  

   :إمجاع آل البيــــت -3

 )  2(وفاطمـة )  1(ويسمى إمجاع العترة وقالت به الشيعة اإلمامية والزيدية وحيصرونه يف عليـا                         

  .)    5) (4(واحلسني)  3(وابنيهما احلسن

-بيت وحدهم ليسوا كل املؤمنني ، والكل األمة ، وألن علي         بان أهل ال  : وخالفهم اجلمهور وردوا عليهم     

  .)  6( خالف الصحابة يف مسائل مشهورة ، ومل يقل هلم أن قويل عليكم حجة-رضي اهللا عنه

  ) 8(عمر بن اخلطاب، )  7(وهذا لفضلهم رضى اهللا عنهم ، ومنهم أيب بكر الصديق : إمجاع احللفاء األربعة -4
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  من هذه الرسالة 69سبقت ترمجته يف الصفحة  : علي بن أيب طالب -1
هي فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، اهلامشية القرشية ، أمها خدجية بن خويلد ، تزوجها علـي                      : فاطمة الزهراء -2

 18 عاشت بعد أبيها سـتة أشـهر ، روت            سنة ، وولدت له احلسن واحلسيم وأم كلثوم وزينب ،          18رضى اهللا عنه وعمرها     
  .هـ  11حديث  توفيت رضى اهللا عنه سنة 

  ) . 20-8/11(، طبقات بن سعد ) 8/53(اإلصابة : راجع -
  هو احلسن بن علي بن هاشم القرشي ، حفيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، اختلف يف وقت وفاته فقيل سنة  : احلسن -3

  .بقيع  هـ ، دفن بال50 هـ وقيل 49
  ) .1/383(، االستيعاب ) 1/328(اإلصابة : راجع -
  .  هـ 61هو احلسني بن علي بن هاشم القرشي ، حفيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قتل بكربالء سنة  : احلسني-4
  ) .1/393(، االستيعاب ) 2/68(اإلصابة : راجع -
  )2/242(، اإلهباج للسبكي ) 1/126(اإلحكام لآلمدي :  راجع -5
  )368(،  التبصرة يف أصول الفقه ) 1/352(اإلحكام لآلمدي :  راجع -6
هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن أيب قحافة القرشي ، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وخليفتـه                     : أيب بكر الصديق  -7

أبـو  : ر الصحابة ، قال عنه عمر بن اخلطاب         األول شهد املشاهد كلها مع النيب وهو من العشرة املبشرين باجلنة ، روى عنه كبا              
  . سنة 63هـ وعمره 13بكر سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا ، توىف رضى اهللا عام 

  ) 2/205(، أسد الغابة ) 4/169(اإلصابة : راجع -
ن إسـالمه فتحـا     هو أبو حفص عمر بن اخلطاب القرشي العدوي  ، ولد قبل البعثة بثالثني عاما ، كـا                  : عمر بن اخلطاب  -8

للمسلمني وهو من العشرة املبشرين باجلنة ، توىل اخلالفة بعد أيب بكر وبقى فيه عشر سنسن ونيف حىت قتله أبو لؤلؤة اجملوسـي                       
  .وهو يصلي الصبح 

  ) 7/133(، البداية والنهاية) 4/588(اإلصابة : راجع -
  

  

   - وقال بأنه حجة لقوله ) 2(لوبه أخذ أمحد بن حنبوعلي بن أيب طالب ، ) 1(عثمان بن عفان 

  واعترب ) 3( »عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عنها بالنواجذ  « -صلى هللا عليه وسلم 

 اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر « :-ε-البعض إمجاع الشيخني أيب بكر وعمر حجة وإمجاع لقوله 

 الشيخني ليس بإمجاع وال حجة ألن املراد باحلديث بيان أهليتهما ال أن              وما ذهب إليه اجلمهور أن اتفاق      ) 4( »

    . ) 5(إمجاعهما حجة
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واجلمهور على أن إمجاع اخللفاء ليس بإمجاع وال حجة ، ألهنم بعض األمة ، واإلمجاع إمنا أن يكون من الكـل                      

خرين منـهم حممـد األمـني       وذهب بعض العلماء إىل أنه ليس بإمجاع ولكنه حجة ، وهو اختيار بعـض املتـأ               

  .) 6(الشنقيطي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو أمري املؤمنني أبو عمر عبد اهللا عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي ، ثالث اخللفاء الراشدين وهو من                     : عثمان بن عفان  -1
لسالم ، هاجر اهلجرتني ،توىل اخلالفة بعد  عمر بـن  العشرة املبشرين باجلنة ، لقب بذي النورين لزواجه من ابنيت رسول اهللا عليه ا    

  .هـ ودفن بالبقيع 35هـ  ، قتل شهيدا سنة 24اخلطاب عام 
  ) 3/1037(، االستيعاب ) 4/456(اإلصابة : راجع -
  )118(سبقت ترمجته يف ص : أمحد بن حنبل-2
  ) 4607( حديث] لزوم اجلماعة باب/كتاب السنة  ([ أخرجه أبو داود - احلديث مروي عن العرباض بن سارية -3
)5/200-201 (  
  )1/43(، ) 96( حديث ]إتباع السنة  / باب) /املقدمة( كتاب [ أخرجه الدارمي يف سننه -
  )16-1/15(، ) 42(حديث ]إتباع سنة اخللفاء الراشدين / باب) /املقدمة( كتاب [ أخرجه ابن ماجه -
) 3663( حـديث  ]يف مناقب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم  ) 16(باب /املناقب) 5( كتاب   [أخرجه الترميذي يف سنته     - 4
)5/609-610(  
  )1/37(، ) 91(حديث ]باب فضائل أصحاب رسول اهللا  / كتاب املقدمة [ أخرجه ابن ماجه يف سنته -
  ) 83(، إرشاد الفحول )  1/357(اإلحكام لآلمدي :  راجع -5
  )267-3/266(هناية السول ) 146-145(لفصول ،  شرح تنقيح ا) 1/357( اإلحكام لآلمدي -6
  
  
  
  
  

      القياس  : المطلب الرابع 

             ملا كان من دواعي املنطق والعقل جتدد احلوادث وتعددها يف كل عصر ومصر ، وملا كانـت                 

ة ، وملا   الفتوى يف األحكام الشرعية تبىن على األصول العامة والضوابط الكلية واليت مصدرها الكتاب والسن             

كانت نصوصهما حمصورة ، ومبا أن مواضع اإلمجاع حمدودة فإنه يترك تطبيق األحكام إىل القضاة والفقهاء                

واجملتهدين الذين هم حباجة ماسة إىل آلية متكنهم من إصدار األحكام والفصل يف القضايا الشرعية وتتمثـل                 

  .هذه اآللية يف القياس 
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ق مايراه ابن جزي مع ذكر آراء املناصرين لـه وآراء النفـاة ، ونبـدأ            وسنتناول يف هذا املطلب القياس وف     

  : عند تفسريه لآليات اليت تشري إىل ذلك -التسهيل-باملواضع اليت ذكر فيها ابن جزي القياس يف كتابه 

  )  :التسهبل ( ثالث آيات متكلما فيها عن القياس يف كتابه -رمحه اهللا-لقد ذكر اإلمام ابن جزي 

وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن احصرمت فما استيسر من اهلدى والحتلقـوا رؤوسـكم     { :تعاىل  قوله -1

حىت يبلغ اهلدى حمله  فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نـسك                      

يف احلـج   فإذ امنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج  فما استيسر من اهلدى  فمن مل جيد فصيام ثالثة أيـام                     

وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام اتقوا اهللا وأعلموا                   

وقد قاس مالك على حكم النهي عن حلق الرأس كل ما           : يقول ابن جزي     ،   )1( }أن اهللا شديد العقاب     

اص هبما وهذا خالفا للظاهريـة      حيرم على احلاج من سائر األشياء ما عدا الوطء والصيد فإن هلما حكم خ             

   .)   2(فإهنم قصروا احلكم على حلق الرأس فقط

 وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم  { : قوله تعاىل -2

  )  3(}وخذوا حذركم إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  196ة اآلي/  البقرة -1

  )49(  التسهيل ص-2

  102اآلية /  النساء -3

، فعاتبه الناس ملا وضع السالح بسبب املرض ، فرخص          )  1(وقد نزلت هذه اآلية يف عبد الرمحان بن عوف        

   .)   2(اهللا له بوضع السالح يف حال املرض واملطر ، ويقاس عليهما كل عذر حيدث يف هذا املوقف

ين ءامنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هـذا    يآأيها الذ{ : قوله تعاىل -3
  )3(}وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء ، إن اهللا عليم حكيم 
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قاس مالك عليه املشركني ومجيع الناس كما قاس على املسجد احلرام مجيع املساجد ، أما الشافعي فجعلها                 

 باملسجد احلرام وأباح دخول غريه ، وأبو حنيفة قصرها على موضع النص فمنع              عامة يف الكفار ، وخاصة    

  .)  4(املشركني خاصة من دخول املسجد احلرام

  تعريف القياس           : أوال 

   ، ويقول بعيث بن بشرة )5(من القيس وهو  التقدير ، نقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته : القياس لـغة-
   أدبـرت )6(سـي الـنـطاســيإذا قاســـها اآل

   )8( أو زاد هيـا هـزومــــها)7(                         غـثـيتـها
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هوعبد الرمحان بن عوف بن عبد احلارث القرشي ، يكىن أىب حممد ، أسلم قبل أن يدخل رسول اهللا                    : عبد الرمحان بن عوف   -1

هاجرين األولني ، شهد بدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، أحد العشرة املبشرين باجلنة ، توىف باملدينـة                   دار األرقم ، وكان من امل     

  . هـ 31سنة 

  ) 2/844(، االستيعاب ) 4/346(اإلصابة : راجع -

  )134( التسهيل ص-2

  28اآلية /  التوبة -3

  )250(  التسهيل ص-4

  )6/187( لسان العرب البن منظور -5

  ) .6/232(  العامل باألمور ، احلاذق بالطب وغريه ، لسان العرب   :النطاسي -6

  ) 2/171(من الغث أي الرديء  من كل شئ ، يقال غنم غث أي مهزول لسان العرب   : غثيتها -7

   ) .12/608( لسان العرب " وهو ما تضامر من األرض وغالبا ما تكون مأوى اهلوام "مجع  هزمة :  هزومها -8

   إنه محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو -رمحه اهللا -فنبدأ بتعريف ابن جزي  : حاأما اصطال -

  .)1(نفيه عنهما بأمر جامع بينهما

    .)2(االشتراك بني املعلوم واملظنون ، ويدخل فيه أيضا املوجود واملعدوم: ويقصد مبعلوم 
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  .) 3(ت عنه جلامع بينهما القياس هو إثبات حكم املنطوق به للمسكو: وقال عنه كذلك 

  .فاملنطوق هو املقيس عليه وهو األصل ، واملسكوت عنه هو املقيس وهو الفرع 

استخراج مثل حكم املذكور ملا مل يـذكر جبـامع          : "   وهو يشبه إىل حد كبري تعريف الشوكاين بقوله           -

  .)4("بينهما 

إحلاق أمر غـري  : " إذ عرفوه بأنه -اء للقياس ومما يالحظ عن هذين التعريفني هو اقتراهبما من تعريف العلم      

  .) 5("منصوص على حكمه الشرعي يف منصوص على حكمه الشرعي القتراهنما يف علة احلكم 

  دليل القياس وحجيته       : ثانيا 

  :القياس حجة عند العلماء بدليل النقل والعقل ، فأما الدليل النقلي ، فمن الكتاب والسنة واإلمجاع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )345(  تقريب الوصول ص-1

  )383(  شرح تنقيح الفصول ص-2

  )345(  تقريب الوصول ص-3

  )198(  إرشاد الفحول ص-4

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد التلمـساين                ،     ) 275( روضة الناظر   :  راجع   -5

 ، أصول الفقـه     )243( للشنقيطي  ، مذكرة أصول الفقه     ) 124(  مؤسسة االتصال ، اجلزائر ،       ،تعليق الشريف قصار ،   

  ) .457(، إحكام الفصول ص ) 80-79( ، أصول الفقه حممد الطاهر النيفر ص ) 289-288( حممد اخلضري بك ص

  

  

}ويل األبصار فاعتربوا يأ { :قوله تعاىل : وردت عدة آيات تدعوا إىل االستدالل بالقياس منها -أ
)1(  

إن هذا االستدالل ضعيف ألن معناها خارج عن        : فلقد استدل هبا من قال بالقياس ، أما ابن جزي فقد قال عنها              

  )2(معىن القياس الشرعي ، وإمنا مؤكد حجية  القياس هو اآليات الكثرية اليت تقر احلكم بعلته 
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  :ر فيه إىل حد التواتر نذكر منها لقد ورد ثبوت العمل بالقياس حىت وصلت اآلثا: السنة -ب

 ماذا تصنع إن عرض عليـك       <<:  إىل اليمن    )3(النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعــث معاذا بــن جبل         

أقضي مبا يف كتاب اهللا  ،ٌ قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا ؟ قال فبسنة رسول اهللا ، قال فإن مل                       : قضاء ؟ قال    

د رأي وال ألو، فضرب رسول اهللا صلى اله عليه وسلم على صدر معاذ              يكن يف سنة رسول اهللا ، قال أجته       

>>وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا  
وهــذا إقرار منه عليه الـصالة  ،  )4(

صـنعت اليـوم    : وروى ابن عمر قـال      . والسالم له العــمل بالقيــاس مما يــدل على حجيته         

أريـت لو متضمـضت    << :يـما ، قبلـت وأنـا صائم ، فقال له رســول اهللايارسول اهللا أمرا عظ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )2/438( ، خمتصر تفسري الطربي ) 4/1766( ابن العريب . ، راجع تفسريها يف أحكام القرآن 2اآلية /  احلشر-1

ذهب إليه إمام الظاهرية ابن القياس رمبا يكون قد اتبع يف ذلك ما    ولعل ابن جزي رمحه اهللا عند أخذه هبذه اآلية كدليل على حجية             

حزم الظاهري عند رده هلذه األية وعدم إعتبارها كدليل على حجية القياس ، كما وافقه يف ذلك اإلمام الشوكاين رمحه اهللا حيث                      

لتزام ، ومن أطال الكالم يف االستدالل هبـا         واحلاصل أن هذه اآلية ال تدل على القياس الشرعي المبطابقة وال تضمن وال إ             : يقول  

  ) 201(إرشاد الفحول للشوكاين ص. على ذلك فقد شغل احليز مبا الطائل حتته 

-285( ، روضة الناظر ص   ) 200-199(، إرشاد الفحول ص     ) وما بعدها  2/229(اإلحكام البن حزم الظاهري     : راجع  

286. (  

    )       753(  التسهيل -2

  . من هذه الرسالة 109سبقت ترمجته يف الصفحة  : معاذ بن جبل -3

   من هذه الرسالة109 سبق خترجيه يف الصفحة -4

  

  

>> ففـــيم : ال بـأس بــذلك ، فقـال رسـول اهللا        : مباء وأنت صائم ؟فقـال     
 أي فيمـا    ،)  1 (

  .األسف فالرسول صلى اهللا عليه وسلم قاس القبلة على املضمضة من أجل إثبات حكم شرعي 
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 لقد أمجعت األمة على العمل بالقياس منهم الصحابة رضوان اهللا عليهم ، الـذين تكـرر                  :اإلمجاع -جـ

حينما واله علـى    ،  )2(فقد كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري          . منهم القول والعمل بالقياس     

  .)3(  أعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك:البصرة يقول 

وقـال   ،) 4( جتمع رأي ورأي عمر يف أمهات األوالد ، أاليبعن وأنا اآلن أرى بيعهن            ا: وجهه   وقال علي كرم اهللا   

 وهناك الكـثري مـن الوقـائع        ،) 5(إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى فتحده حد املفتري          : يف حد السكر    :  أيضا

  .الصادرة عن الصحابة تدل على حجية القياس ووجوب العمل به 

  منكري القياس : ثالثا

    لقد أنكر القياس كل من الظاهرية والنظام ومجاعة من املعتزلة ومنهم من قال بعدم حجيته مـن جهـة                   

  : واستدلوا بقوله تعـالــى  ، )6(العقل ومنهم من قال بعدم حجيته من جهة الشرع ولكل منهم دليله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .)2/311(، ) 2385(حديث  ]) باب القبلة للصائم/ (كتاب الصوم [ : أخرجه أيب داود عن عبد  اهللا بن عمر - 1

   )12(ص ]) باب الرخصة يف القبلة للصائم/ (كتاب الصوم [: وأخرجه الدارمي يف سننه

هو أبو موسى عبد اهللا بن قيس بن سليمان األشعري ، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن                     : أبو موسى األشعري   -2

  . هـ 52م الناس ، وواله عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه أرض البصرة   ، توىف بالكوفة سنة ليعل

  ) .4/1763(، االستيعاب ) 7/390(اإلصابة :  راجع -

  ) 2/1003(، اإلحكام البن حزم ) 1/85(اعالم املوقعني : راجع-3

  ) 2/290(، بلوغ املرام ) 6/105(نيل األوطار : راجع-4

  ) 7/172(، بلوغ املرام ) 2/178(املوطأ : راجع-5

  ) .2/94(، املستصفى ) 3/11(، اإلهباج ) 279(، روضة الناظر ص) 2/229(اإلحكام البن حزم : راجع-6

، قالوا فيها دليل على العمل بغـري كتـاب اهللا           )1 (]يآايها الذين ءامنوا التقدموا بني يدي اهللا ورسوله         ( 

  .مها ألنه تقدمي بني يدي اهللا ورسوله ، فكان منهيا عنه وسنة رسوله  والعمل بالقياس عمل بغري
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: ، وقوله )2 (]   وأن تقولــوا على اهللا مــا التعلمون      (: واستــدلوا أيضــا بقولـــه تعاىل     

 فهاتان اآليتان تنهيان اإلنسان عن ما يفيد الظن ، والقياس ظـن             )3 (] إن الظن اليغين من احلق شيئـا        (

  . إثبات احلق وبالتايل ال يفيد يف

             واستدلوا من السنة  بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه عبد اهللا بن عمر رضى                  

إن اهللا تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، فإذا مل   << :اهللا عنه 

 ، فالفتوى بالرأي فتوى )4( >>فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوايبقى عاملا ا ختذ الناس رؤساء جهاال ، 

  .بغري علم وبالتايل القياس باطل 

، وقالوا أن القياس يؤدي إىل التنازع واالختالف بني اجملتهدين ، كما            )  5(             كما استدلوا بالعقل    

مقدمات ظنية والظن حمل اختالف لألفهـام       هو ثابت باالستقراء جلزئيات االجتهاد وألن القياس مبين على          

 والتنازعوا فتفشلوا و تـذهب      (: واألنظار وبالتايل القياس ممنـوع ألن اهللا تعاىل هنى عن التنازع يف قوله           

  )6 (]  رحيكم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   01اآلية  / سورة احلجـرات -1

   169اآلية /  سورة البقــرة -2

   36ية اآل/سورة يونـــس-3

  .)1/194(، ) 100 (حديث]) كيف يقبض العلم) 34(باب/ العلم  ) 03( كتاب[:  أخرجه البخاري- 4

   .)4/2058(، ) 2673(حديث ]رفع العلم وقبضه ) 5(باب/ العلم ) 47(كتاب[:  وأخرجه مسلم- 

  ) 1/616(، أصول الفقه للزحيلي ) 279(روضة الناظر ص:  راجع -5

  46ة اآلي/ سورة األنفال -6

  مواضـــــع القـــيــاس : رابعا 

             يدخل القياس يف األحكام الشرعية ، ويف األحكام العقلية ويف األحكام اللغوية واليـدخل يف               

األسباب  كأن تقول طلوع الشمس موجب للصالة كغروهبا، ويدخل كذلك يف املقدرات كالكفـارات               



  136

، ويف  ) 1(وا بعدم جواز القياس يف احلدود والكفارات والـرخص        وهو قول اجلمهور خالفا للحنفية الذين قال      

  .)2(أصول العقائد والعبادات ، وقال ابن جزي بعدم القياس يف الرخص 

  شــــروط القـــيــاس :خامسا

ما يشترط يف    منها ما يشترط يف األصل ومنها        )3(             اشترط اإلمام ابن جزي مثانية شروط للقياس      

   :)4(رها يف ما يلي الفرع ، نذك

   أن يكون حكم األصل شرعيا -1

 أن يثبت بدليل شرعي أي بنص من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع عند مجهور الفقهاء ، وقـد خـالف             -2

بعض الفقهاء يف القياس حبكم ثابت باإلمجاع وقالوا أن القياس يتوقف على معرفة العلة اليت شرع ألجلـها                  

   .)5(ن يف اإلمجاع ، ألن اإلمجاع ال يلزم فيه املستندحكم األصل ، وهذا غري ممك

  .وقد رد اجلمهور على هذا الكالم بأن اإلمجاع دليل شرعي كالكتاب والسنة 

   أن يكون ثابتا غري منسوخ ، وبالتايل يلزم قبل القياس النظر هل احلكم منسوخ أم ال ؟-3
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 338(، روضة الناظر ص) 415(، شرح تنقيح الفصول ص) 3/241(تحري التقرير وال:   راجع -1

  )  315(، تقريب الوصول ) 415(، شرح تنقيح الفصول ص)2/471(احملصول للرازي :   راجع -2

  ) .355-352(تقريب الوصول البن جزي ص-3

  )2/181(، شرح احمللي ) 2/87(، املستصفى للغزايل ) 3/8(، اإلحكام لآلمدي ) 206-204( إرشاد الفحول ص-4

  ) .316-315(راجع روضة الناظر ص-5

  
  
   أن يكون متفقا عليه عند مجيع العلماء -4

  . أن ال يكون األصل فرعا ألصل آخر -5
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 أن ال خيرج األصل عن باب القياس ، كالعبادات من عدد ركعات الصالة ، ومقادير احلدود ، ومـا                    -6

  . من األحكام -ε-اختص به 

  .ون الوصف اجلامع موجودا يف الفرع كما هو موجودا يف األصل  أن ال يك-7

  .)1( أن ال يكون الفرع منصوصا ، فإن القياس ال يعترب مع وجود النص -8

  أنواع القياس : سادسا 

  :  القياس إىل ثالثة أقسام هي -رمحه اهللا -لقد قسم اإلمام ابن جزي 

     :                وهو على نوعني  : القسم األول

وهو الذي يكون اجلامع بني األصل والفرع وصفا وهو علة احلكم املوجب له ، مثل حتـرمي                  :قياس العلة  -أ

  .)2(شرب النبيذ املسكر قياسا على اخلمر ، والعلة اجلامعة بينهما هي االسكار ، وهي علة التحرمي 

ثل وجوب النية يف الوضـوء      وهو الذي يكون اجلامع فيه وصفا ليس بعلة يف احلكم ، م           : قياس الشبه   -ب

قياسا على التيمم واجلامع بينهما هو الطهارة من احلدث إذ أن الطهارة من احلدث ليست علة لوجوب النية                  

   .)3(وإمنا هي وصف يشترك فيه األصل والفرع

حدتـه  ال معىن لعده قياسا على      : وقال عنه أبو املعايل     وزاد بعض األصوليني نوعا ثالثا وهو قياس الداللة ،          

  كما زاد آخرون قياس املناسبة وهو املبىن على حتصيل، )4(ألنه تارة يلحق بقياس العلة وتارة يلحق بقياس الشبه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  )205( ، إرشاد الفحول ص) 3/12(اإلحكام لآلمدي -: راجع -1
 - بـريوت  -جمليـد تركـي ، دار الغـرب اإلسـالمي    شرح اللمع ، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم الشريازي ، حتقيق عبـد ا       -2
  ) .2/799(، ) م 1988-هـ1408(1ط
  )2/870(  نفس املرجع  -3
الربهان يف أصول الفقه ، إلمام احلرمني عبد اهللا اجلويين ، حتقيق عبد العظيم الديب ، دار الوفاء للطباعة والنـشر ، املنـصورة          -4

  ) .2/870 (،) م1992-هـ1412( 3،مصر ، ط
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، وهـو    )1(حة أو دفع مفسدة وهو قياس مبين على النظر املصلحي من حتصيل املصاحل ودرء املفاسـد               مصل

حجة عند مجيع القائلــني بالقياس ومن أمثلتــه ما فعله عمر رضي اهللا عنه مـن إحـداث الـديوان                   

  .والسجن وغري ذلك من تنظيم أمور احلكم 

  :)2( وقياس خفي وهو على  درجات  وهو على نوعني كذلك قياس جلي :القســم الثاني

فال تقل   (:  وهو إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه ألنه أوىل باحلكم مثل قوله تعاىل                :الدرجة األوىل  -ا

    .)4( ، فاألوىل حترمي الضرب والشتم من حترمي التأفف)3 (] هلما أف

 :ه مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم  إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عن:) 5( الدرجة الثانيـــــة -ب

>> اليبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغسل منه          <<
فيكون حكم املتغوط يف املاء الدائم حبكم البـول         ،  )6( 

  .ألنه يتساوى به يف جناسة املاء 

قياس العلـــة وهو متفاوت يف اخلفاء واجلالء ، كقياس األرز على القمـح               :الدرجة الثالثـــة  -جـ

 حترمي التفاضل لعلة االقتيات واالدخار عند مالك ، ولعلة الطعمية عند الشافعي ، فهي ليست يف اجلـالء         يف

  .) 7(والظهور كقياس النبيذ على اخلمر لعلة السكر

 قياس املناسبة كاشتراك األوالد يف البنوة ، يعترب وصـفا مناسـبا للمـساواة بـني                  : الدرجة الرابعــة  -د
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )2/880(الربهان للجويين -1

  ) 2/320(، فواتح الرمحوت ) 3/63(، اإلحكام لآلمدي ) 2/336(مرآة األصول :  راجع -2

  33اآلية / سورة اإلسراء -3

  ) 3/95(، اإلحكام لآلمدي ) 2/878(الربهان للجويين :  راجع -4

  ) 2/872(الربهان :  راجع -5

  .)1/346) (239(حديث ]) البول يف  املاء الدائم) 68(باب/ الوضوء ) 4(كتاب[: يرة  أخرجه البخاري عن أيب هر- 6

 )1/235(، ) 282(حديث]النهي عن البول يف املاء الراكد ) 28(باب/الطهارة ) 2(كتاب[:  وأخرجه مسلم عن أيب هريرة - 

.  

  )  550-549(ل للباجي ص، إحكام الفصو)  244-2/243(الوصول إىل مسائل األصول للزجناين :  راجع -7
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 يوصيكم اهللا يف أوالدكم     (: الذكور واإلناث يف حصة اإلرث ، لكن الشارع ألغى الوصف يف قوله تعاىل              

  .) 1 (]للذكر مثل حظ األنثيني

قياس الشبه كتعليل وجوب النية يف الوضوء لكونه عبادة وليس طهارة قياسا علـى              :الدرجة الخامسة  -هـ

  .) 2( ال تناسب اشتراط النية ولكن العبادة مناسبة الشتراط النيةالتيمم ، ألن الطهارة

  وهـو يتعلق بالعلـة ، إذ تعرف بأمـور بعضها أقوى من بعض وبالتـايل تتفـاوت                  :القســم الثالث 

  :درجات القياس  كما يلي 

>> إمنا جعل اإلذن من أجل البصر << :النص على العلة كقوله صلى اهللا عليه وسلم: )3(األول 
)4(.  

   )6 (] والسـارق والسـارقـة فاقطعوا أيديهــما (: اإلمــاء بالفـاء كقولــه : )5(الثاين 

  : ، أو بالبـاء مثـل قولـه)7 (] وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون (: أو بالالم كقوله تعـاىل

  )9 (]  باهللا العظيم إنه كان اليومن (:  وإن كقوله تعاىل )8 (] ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  11اآلية /  سورة النساء -1

  ) 192(، إرشاد الفحول ص) 3/56(اإلحكام لآلمدي :  راجع -2

  ) 802-2/801(، شرح اللمع ) 2/245(الوصول إىل مسائل األصول :  راجع -3

حديث ]) باب االستئذان من أجل البصر/ (االستئذان ) 79(كتاب [:  أخرجه البخاري عن سهل بن سعد - 4

)6241(،)11/24(.  

، ) 2156(حديث ] حترمي النظر يف بيت غريه) 9(باب/ اآلداب ) 38(كتاب[:  وأخرجه مسلم عن سهل بن سعد-

)3/1698(   

  ) 2/2/198( احملصول للرازي -5

  38اآلية /  سورة املائدة -6

  56اآلية /  سورة الذاريات -7

  13آلية ا/  سورة األنفال-8
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  33اآلية /  سورة احلاقة -9

  

>> القاتل اليرث << :ترتيب احلكم على الوصف مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم: الثالـث 
  . ومعناه ألجل قتله)1(

فيجمع العلماء على أن وصفا معينا يف حكم شرعي هو علة لذلك احلكـم               : اإلمجاع على العلة     : الرابـع

   .)2(والية املالية على الصغري ، فيقاس عليها الوالية يف التزويجكإمجاعهم أن الصغر علة يف ال

  )3( دوران احلكم مع الوصف أي وجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه ، كالرجم مع اإلحصان:اخلامــس 

السرب والتقسيم ، وهو أن يقال ال خيلو أن تكون علة كذا وكذا ، ويبطل أن تكون كذا وكـذا           : السادس  

  .)4(نفيتعني أن يكو

 ويقصد به تنقيح املناط واملناط هو العلة ، وتعـني العلة مـن بـني أوصــاف              :السابع تقسيم املناط    

مذكـورة ، كما ورد يف حديث األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يضرب صدره وينتـف                   

  ف تعني أمره بالكفارة فهذه مجلة أوصا) 5( »هلكت وأهلكت وقعت أهلي يف رمضان  «: شعره ، ويقول 

   . )6(إمنا كان للجماع يف رمضان ال لغريه من األوصاف املذكورة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ، )1713(حديث  ]ما جاء يف إبطال مرياث القاتل ) 16(باب/ كتاب الفرائض [:  أخرجه الترمذي يف سننه عن أيب هريرة - 1

)2/215(.   

   )2/385( ]) باب ما جاء مرياث القاتل/ (كتاب الفرائض [: ه وأخرجه الدارمي يف سنن-

  )  210(، إرشاد الفحول ) 2/245(الوصول إىل مسائل األصول :  راجع -2

  )  221(، إرشاد الفحول ) 2/2/285(احملصول :  راجع -3

  ) 213(، إرشاد الفحول ) 2/281(روضة الناظر:  راجع -4

 )1936(حديث ]) إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شئ) 30(باب/ الصوم ) 30(كتاب[: أخرجه البخاري عن أيب هريرة - 5

)4/162(.  
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 ]تغليظ خترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم) 14(باب/ الصوم ) 12(كتاب [: وأخرجه مسلم عن أيب هريرة -

   .)2/781(، ) 1111(حديث

  )  147(الوصول ص، مفتاح ) 2/231(، املستصفى ) 232(روضة الناظر :  راجع -6

  

وقد قال الفقهاء باإلضافة إىل تنقيح املناط ختريج املناط وحتقيق املناط ، فأما ختريج املناط فهو تعني العلة من                   

   :)1(أوصاف غري مذكورة كقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه عبـــادة بن الصامت

  . العلة يف ذلك هل الطعمية أو االقتيات أو الكيل أو الوزن ف )2( »التبيعوا الرب بالرب إال مثال مبثل   « 

أما حتقيق املناط فهو أن يتفق على تعني العلة ويطلب أن يثبت حمل الرتاع ، كالنظر يف حتقق اإلسكار الذي                    

   . )3(هو علة يف حترمي اخلمر يف أي نبيذ آخر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

دة بن الصامت بن قيس األنصاري ، يكىن بأيب الوليد ، شهد العقبة األوىل والثانية ، بعثه عمر إىل       هو عبا  : عبادة بن الصامت   -1

  .   سنة 72 هـ وهو ابن 34الشام قاضيا ومعلما ، فأقام حبمص مث انتقل إىل فلسطني ومات هبا عام 

  ) .2/807(، االستيعاب ) 3/624(اإلصابة :  راجع -

  ) 3/1214(، ) 1592(حديث ]الطعام مثال مبثل  ) 18(باب/ املساقاة  البيوع ) 22(كتاب[:بد اهللا  أخرجه مسلم عن معمر بن ع- 2

   ) 258( ]) باب النهي عن الصرف / (كتاب البيوع   [: وأخرجه الدارمي عن عبادة بن الصامت -

   ) 3/248(، ) 3348(حديث  ]) باب الصرف / (كتاب البيوع [:  وأخرجه أبو داود يف سننه -

، تقريب  ) 336(، روضة الناظر ص   ) 389(، شرح تنقيح الفصول للقرايف ص     ) 221(إرشاد الفحول للشوكاين ص   :  راجع   -3

  ) .272(الوصول ص
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  األدلة املختلف فيها عند اإلمام ابن جزي: املبحث الثالث 
إال سـد   " "التسهيل" من األدلة املختلف فيها يف كتابه        -رمحه اهللا -             مل يذكر اإلمام ابن جزي      

  .، ومها من املباحث األصولية اهلامة اليت اختلف فيها أهل األصول "شرع من قبلنا "و" الذرائع 
سـد  " عـن    -رمحه اهللا -سنتناول يف ما يلي اآليات الكرمية اليت تكلم فيها اإلمام ابن جزي                          و

  . عند تفسريه هلا " شرع من قبلنا "و" الذريعة 
  سـد الذريعـــة : المطلـب األول 

  بعض النماذج من كتاب التسهيل: أوال 
ففي قوله راعنا كان املسلمون     :  جزي   يقول ابن  ،   )1(} التقولوا راعنا وقولوا انظرنا      {:  قوله تعاىل    -1

 فمنع املسلمني مـن     εيقولوهنا ويقصدون منها راقبنا وانظرنا وقصد هبا اليهود الرعونة على وجه أذية النيب            
  .) 2(النيب  عليه السالمقوهلا سدا للذريعة من أذية 

 يقول ،   )3(}علهم يتقون    تلك حدود اهللا فال تقربوها كذلك يبني اهللا آياته للناس ل           {:  قوله تعاىل    -2 
   .)4(أي التأتوهنا سدا للذريعة للوقوع فيما حرمه اهللا تعاىل : ابن جزي 

: يقول ابـن جـزي    )5(}  والتقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده{ : قوله تعاىل -3
    .)6(فالنهي عن األكل من مال اليتيم أوىل و أحرى من النهي عن القرب منه

يقـول ابـن    ، )7(} والتسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم { :قوله تعاىل  -4
   .)8(أي عدم سب آهلة املشركني بني ظهرانيهم فيكون ذلك ذريعة لسب اهللا تعاىل: جزي 

ن القرب فالنهي ع: يقول ابن جزي ،  )9(}والتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني  { : قوله تعاىل -5
    .)10(يقتضي النهي عن األكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  104اآلية / سورة البقرة -1
  )32( التسهيل ص-2
  187اآلية /  سورة اليقرة -3
  )47( التسهيل ص-4
  152اآلية / سورة األنعام -5
  )199( التسهيل ص-6
  108اآلية /  سورة األنعام -7
  )190( التسهيل ص -8
  35اآلية / رة سورة البق-9

  )21( التسهيل ص-10
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يآ أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث والجتسسوا واليغتـب   { : قوله تعاىل -6
واستدل بعضهم  : يقول ابن جزي    ،   )1(}بعضكم بعضا احيب أحدكم أن ياكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه           

ألنه أمر باجتناب كثري من الظن وأخرب أن بعضه إمث ، فـأمر             هبذه اآلية على صحة سد الذرائع يف الشرع ،          
    .)2(باجتناب األكثر من اإلمث احترازا من الوقوع يف البعض الذي هو إمث 

  تعريفها : ثانيا 
  :  لغة -أ

  )3(الوسيلة ، نقول  تذرع فالن بذريعة أي توسل أي السبب إىل الشيء : الذريعة لغة
   )4(للاملنع ،وإغالق اخل : السد لغة

هي حسم مادة الفـساد بقطـع       «:  الذريعة بقوله  -رمحه اهللا   -لقد عرف اإلمام ابن جزي       : اصطالحا-ب
  .) 5("وسائله ، والذرائع هي الوسائل

 »  هي مايتوصل به إىل الشيء املمنوع املشتمل على مفـسدة          «:أما الذريعة فقال عنها اإلمام الشاطيب       -
)6(   

   .)7( ( »املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل هبا إىل فعل احملظورهي  «:  وقال عنها الباجي -
  .) 8( »الذريعة ماكان وسيلة وطريقا إىل الشيء  «: وقال عنها ابن القيم 

  .ويفهم من الشيء من قرينة الكالم التحدث عن الذريعة يف األحكام الشرعية سواء كانت طاعة أو معصية 
، فـإن  "م أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها وتكره وتندب وتبـاح  اعل« : أما القرايف فقال عنها 

   .)9( »الذريعة هي الوسيلة ، فكانت وسيلة احملرم حمرمة وسيلة الواجب واجبة ، كالسعي للجمعة واحلج 
  هو احليلولة دون الوصول إىل املفسدة إذا كانت النتيجة فسادا : وسد الذرائع يف اصطالح املتأخرين -

  .)10(فساد ممنوعألن ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )8/96(  لسان العرب البن منظور -1
  )3/207( نفس املرجع  -2
  )415( تقريب الوصول ص-3
  )4/198( املوافقات يف أصول األحكام للشاطيب -4
   )246( ، إرشاد الفحول للشوكاين ص ) 567( إحكام الفصول للباجي ص-5
  )3/147( ن القيم اعالم املوقعني  الب-6
  )2/33(  الفروق للقرايف -7
، ) 123-122(، ص ) هـ  1366 (1تونس ط   .مقاصد الشريعة للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، املطبعة الفنية           :  راجع   -8

 ،  )2/873( ،  أصول الفقه للزحيلي    )  48( ص -مصر–مكتبة وهبة   . خلليفة بابكر حسن  . األدلة املختلف فيها عند االصوليني      
   ) .113-112(أصول الفقه حملمد النيفر ص

  12اآلية / سورة احلجرات -9
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  )4/108( التسهيل -10
  حجية الذرائع : ثالثا 

سـد   : « ،  وقال عنها ابن القيم )1(         الذرائع أخذ هبا مالك وأمحد واعترباها أصال من أصول الفقه
   . )2( »الذرائع ربع الدين 

 ، وأنكرها مطلقا ابن     )3(وأبو حنيفة يف بعض املواضع وأنكروها يف مواضع أخرى                 وأخذ هبا الشافعي    
  .) 4(حزم الظاهري 

  :واستدل من أخذ بالذريعة بالكتاب والسنة 
والشاهد يف قولـه   ، )5(} يآأيها الذين ءامنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا{ :  قوله تعاىل -1
 فنـهي  -ε-الـنيب  وكان قصدهم راقبنا وانظرنا ، وقد استعملها اليهود لسب       استعملها املسلمون   " راعنا"

   -ε-رسول اهللا )6(املسلمني عن استعماهلا لكي ال يكون ذريعة لسب
إن  «:  قال   -صلى اهللا عليه وسلم   - بن بشري أن النيب      )7(يف احلديث الذي رواه النعمان    :  ومن السنة    -2

 أمور مشتبهات ، اليعلمهن كثري من الناس ، فمن اتقى الشبهات استربأ             احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما     
لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه ، أال وإن لكل ملك محى                    
أال وإن محى اهللا حمارمه أال وان يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلـسد     

  .  االقتراب من املشتبه سدا للذريعة من الوقوع يف احلرام -ε- ، فنهي النيب )8( »هو القلب كله ، أال و
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )4/198 -  2/361(  املوافقات للشاطيب -1
  )3/171(  اعالم املوقعني البن القيم -2
  )3/305(   املوافقات -3
  )6/745( ظاهري   اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ال-4
  104اآلية /  سورة البقرة -5
  ) 1/32(، أحكام القرآن البن العريب ) 32( راجع التسهيل ص-6
هو أبو عبد اهللا النعمان بن بشري األنصاري اخلزرجي أول مولود لألنصار بعد أربعة عشر شهرا من اهلجرة                   :  النعمان بن بشري   -7

 إىل الرفيق األعلى  ، توىل قضاء دمشق وإمارة الكوفة ومحص ملعاوية بن أيب               -ε-  كان عمره مثاين سنوات عندما انتقل رسول اهللا       
  . هـ 64سفيان اشتهر باخلطابة والكرم والشعر تويف مقتوال يف إحدى قرى محص عام 

  )3/522( ،  االستيعاب للقرطيب  ) 3/529( اإلصابة يف متييز الصحابة العسقالين : راجع 
  )2/126(، ) 52( حديث ])فضل من استربأ لدينه)39(باب / اإلميان ) 2(اب كت:[ أخرجه البخاري -8
  )3/1219 (، ) 1099(حديث]أخذ احلالل وترك الشبهات ) 20(باب/ املساقاة ) 22( كتاب[: أخرجه مسلم - 
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إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل يارسول            «:  عن عبد اهللا بن عمر       -ε- وكذلك قوله    -
  )1( » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه اهللا

 عن شتم الرجل أبوي غريه حىت اليكون ذريعة يسب أبويه نفـسه مـن               -ε-ففي هذا احلديث هنى النيب      
  .طرف الغري 

فيا إذ الحترمي بـدليل                   أما ابن حزم فقال يف حديث النعمان بن بشري أنه ال يتضمن حكما تكلي             
قاطع ، إمنا هو للحض على الورع ، وصيانة الدين والنفس حىت التقع يف احملرمات وليس هو اإلجيـاب ،                    

هذا حض   :«  إذ قال     )2(والورع يقتضي االمتناع عن بعض املباحات صونا للنفس عن كل دواعي اهلوى           
 ليس من احلمى ، وأن تلك املـشتبهات         منه عليه السالم  على الورع ، ونص جلي على أن ماحول احلمى            

  .) 3( »ليست بيقني من احلرام 
إذ مامل يفصل فهـو حـالل     ، )4(} هو الذي خلق لكم مايف االرض مجيعا  { : واستدل بقوله تعاىل -

قل ارآيتم مآ أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال ، قل آهللا أذن لكم أم   { :وبقوله تعاىل 
 أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سـأل عـن    «: وبقوله صلى اهللا عليه وسلم ،  )5(} تفترون على اهللا

  )6( »شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

] اليسب الرجـل والديـه    ) 4(باب/األدب) 78(كتاب  : [احلديث أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمر  رضي اهللا عنهما             -1
  ) .10/403(، ) 5973(ديثح
   ) .1/92(، ) 90(حديث] بيان الكبائر و أكربها) 38(باب) / اإلميان ) 1(كتاب :  [  أخرجه مسلم -
   )6/748(اإلحكام البن حزم -2
  )6/776( نفس املرجع السابق -3
  29اآلية / سورة البقرة -4
  59اآلية / سورة  يونس -5
مايكره ) 3(باب  / االعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله      ) 96(كتاب[ وقاص عن أبيه     احلديث أخرجه البخاري عن سعد بن أيب      -6

  ) .13/264(،   ) 7289(حديث ..] من كثرة السؤال
  )]  وترك إكثار سؤاله -ε-توقريه ) 37(باب/الفضائل ) 43(كتاب:  [ أخرجه مسلم عن سعد بن أيب وقاص عن أبيه-

   ) .4/1831(، ) 2308(حديث
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  سام الذرائع أق: رابعا 

  :  إىل ثالثة أقسام -رمحه اهللا -              قسمها ابن جزي 
وسب  كاملنع من حفر اآلبار يف طريق املسلمني وإلقاء السم يف طعامهم ،              )1(معتربا إمجاعا   : القسم األول   

 يدعون مـن  والتسبوا الذين{ :األصنام ، عند من يعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل ، حينئذ يقول تعاىل 
   .)2(}دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 

  كزراعة العنب فإهنـا المتنـع        )4(  وقال عنه القرايف ملغى إمجاعا      )3(غري معتربا إمجاعا    :  القسم الثاين    -   
  إذ أن غرس العنب مل يكن هلذا الغرض أصال ، وإمنـا ملنفعـه                )5(خشية اخلمر وإن كانت وسيلة إىل حمرم        

   .)6(ضرره ، والعربة إمنا تكون للغالبأكرب من 
كاملنع من الشركة يف سكىن الديار خمافة الزنـا إذ اجملـاورة يف الـسكن               :  ومثل له ابن جزي بقوله         -   

   .)7(التؤدي يف أصلها إىل الزىن
 قامت األدلة على اعتبار الـشرع سـد         «:  قال الشاطيب  )8(خمتلف فيه كبيوع اآلجال     :  القسم الثالث    -
  .) 9 (»ذرائع يف اجلملة ، وهذا جممع عليه ، وأما الرتاع يف ذرائع خاصة وهي بيوع اآلجال ال

إن حمل اخلالف بني الفقهاء يف الذرائع إمنا يكمن يف جزء خاص منها وهو بيوع اآلجال أو بيع العينة والذي                    
  .ا يقصد به أن يبيع البائع سلعة بعشرة دراهم إىل أجل مث يشتريها منه خبمسة نقد

 وقد أبطله املالكية واحلنابلة واحلنفية ألن العقد نفسه حيمل الدليل على قصد الربا ، إذ أن اهلدف من هذا                    -
  .) 10(التعاقد هو بيع مخسة نقود بعشرة إىل أجل ، وليس املقصود منه تناول السلعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )416( تقريب الوصول البن جزي ص-1
  108 اآلية /األنعام -2
  )417( تقريب الوصول ص-3
   ) .2/32 ( الفروق ، لإلمام شهاب الدين  القرايف ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، ا-4
  )2/62( نفس املرجع السابق -5
   )4/400(   املوافقات للشاطيب -6
  )247(، إرشاد الفحول ص) 416( تقريب الوصول البن جزي ص-7
  ) 417( تقريب الوصول ص-8
   )3/304(  املوافقات للشاطيب -9

  )2/140( ، بداية اجملتهد البن رشد ) 568(، إحكام الفصول للباجي ص)247-246(إرشاد الفحول ص-:  راجع -10
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  :  أما الشافعية فهذا النوع من البيوع عندهم صحيحا عمال مببدأين -

   القضاء أبدا على الظاهر  -

   .  )1(ترك القصد الباطن إىل اإلمث والعقاب األخروي   اليفسد العقد إال ماقارنه وي-
  شرع من قبلنا : المطلب الثاني 

-             يعترب شرع من قبلنا من املباحث األصولية املهمة اليت اختلف فيها األصوليون ولقد تطرق ابن جزي                 

قبلنا ليس بشرع لنا  ،ومـن قـال أن           إىل تفسري كلتا اآليتني اللتني استدل هبما من قال أن شرع من              -رمحه اهللا   

  .شرع من قبلنا شرع لنا 

  )2(} لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  { : عند قوله تعاىل -1

 واملعىن أن اهللا جعل لكل أمة شريعة يتبعوهنا وقد          «:              يقول ابن جزي رمحه اهللا عند تفسريه هلذه اآلية          

يس بشرع لنا وذلك يف األحكام والفروع ، أما االعتقادات فالدين فيهـا              أن شرع من قبلنا ل     :استدل هبا من قال     

   .)3( »واحد جلميع العامل وهو اإلميان باهللا وتوحيده وتصديق رسله ، واإلميان بالدار اآلخرة 

   )4( }أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده  { : عند قوله تعاىل -2

ن قال أن شرع من قبلنا شرع لنا ، فأما أصول الدين واإلميـان بـاهللا    استدل هبا م   :"-رمحه اهللا -يقول ابن جزي    

ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فاتفقت فيه مجيع األمم والشرائع ، وأما الفروع ففيها وقع االختالف بـني                  

  . ؟ )5( مبن قبله أم ال -ε-هل يقتدي النيب : الشرائع واخلالف 

 كال الرأيني مؤكدا أن اخلالف إمنا يقع يف األحكام والفـروع فقـط            – اهللا   رمحه– فلقد ذكر اإلمام ابن جزي       -

  .وأما االعتقادات واإلميان باهللا وكتبه ورسله ومالئكته واليوم اآلخر فالدين فيها واحد 

  . وفيما يلي آراء العلماء يف هذه املسألة واألدلة اليت استندوا إليها -
  عها اهللا تعاىل لألمم السابقة على أمتنا وجاء هبا أنبياؤهم ، كشريعة إبراهيميقصد بشرع من قبلنا األحكام اليت شر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )4/41 – 3/34( ، ) م1973-هـ1393(2األم ، لإلمام حممد بن إدريس ،  دار املعرفة ، بريوت ، ط-1
   48اآلية /  املائدة -2
  ) .95( ص-لبنان-بريوت .دار الكتب العلمية .، تفسري ابن عباس) 2/44( الفرطيب خمتصر تفسري: ، وراجع  ) 156( التسهيل ص -3
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    90اآلية /  األنعام -4
  )742(/2أحكام القرآن البن العريب : ، وراجع ) 186( التسهيل ص-5

  وموسى وعيسى عليهم السالم ، فهل تعترب تلك األحكام شرع لنا كما هي شرع ملن سبقنا من األمم ؟
  : قبلنا ال خيلو أن يكون يف أحد أمور ثالثة من حيث نقله إلينا وشرع من

 أن ينقل إلينا يف كتب الشرائع السابقة ، فهذا ال يؤخذ به باتفاق فقهاء املسلمني ، ألن كتـب تلـك                      -1
  .الشرائع دخلها كثري من التحريف 

ن شريعة املسلم ال تنقل إال عن        أن ينقل إلينا على ألسنة أتباع هذه الشرائع وهذا أيضا ال يؤخذ به ، أل               -2
  .طريق مسلم 

  :  أن ينقل إلينا عن طريق القرآن الكرمي أو السنة النبوية -3
وعلى الذين هادوا حرمنـا   { :  فإما أن ينقل إلينا وينقل معها الدليل على أهنا ليست مشروعة يف حقنا ، كقوله تعاىل-

  .) 1( }ا إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا وما اختلط بعظم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم

يآ أيها الـذين ءامنـوا    { :  أو تنقل إلينا ويأيت معها ما يدل على أهنا  مشروعة يف حقنا ، كقوله تعاىل-
  .) 2( }كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 

لى أهنا مشروعة يف حقنا أو ليست مشروعة  ، فهذا النوع هو حمل               أو تنقل إلينا وال ينقل معها ما يدل ع         -
وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعني بالعني واالنف باالنف  { : الرتاع بني العلماء ، كقوله تعاىل

  .) 4) (3( }واالذن باالذن والسن بالسن واجلروح قصاص 
   بعد عرضه آلراء املذاهب يف شرع من قبلنا  إذ يقول-رمحه اهللا - وما يذكره اإلمام ابن جزي -

وأما هذه األقوال إمنا هي يف املسائل اليت مل يثبت حكمها يف شرعنا فأما ماثبت يف شرعنا فهو علـى     «
   .      )5( »ماثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أم خالفه 

سل قبل البعثة ؟ ، فهناك من قال         متعبد بشريعة من قبله من الر      -ε-هذا ولقد اختلف املتكلمون هل كان       
أنه مل يكن متعبد بشريعة أحد من الرسل وهناك من أثبت هذا التعبد وهناك من قال أنه متعبد بشريعة آدم                     
عليه السالم ، ألهنا أول الشرائع وقيل بشريعة نوح عليه السالم وقيل بشريعة إبراهيم عليه السالم ، وقيـل                   

   .)6( بشريعة عيسى عليه السالم ألنه أقرب األنبياءبشريعة موسى عليه السالم ، وقيل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   146اآلية /  األنعام -1
   183اآلية /  البقرة -2
   45اآلية /  املائدة -3
، أصول الفقه للزحيلـي     ) 161(، مذكرة الشنقيطي ص   ) 72(األدلة املختلف فيها عند األصوليني ، لألستاذ بابكر حسن ص         -4
  ) .357-356(، أصول الفقه للخضري بك ص) 2/838(



  163

   )283( تقريب الوصول البن جزي ص-5
  )2/839( ، أصول الفقه للزحيلي  ) 239( ، إرشاد الفحول ص) 1/246( املستصفى :  راجع -6

 فقـد   -عليه السالم -وأقرب هذه األقوال قول من قال أنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم             «: قال الشوكاين   
  كثري البحث عنها عامال مبا بلغ إليه منها كما يعرف ذلك من كتب السري وكما تفيده اآليـات                  -ε- كان

 بعد البعثة بإتباع تلك امللة فإن ذلك يشعر مبزيد خصوصية هلا فلو قدرنا أنـه كـان      -ε-القرآنية من أمره    
   .)1( »على شريعة قبل البعثة مل يكن إال عليها 

لواقع بني الفقهاء كونه صلى اهللا عليه وسلم متعبد بشريعة من قبله من الرسل بعد                        كما أن اخلالف ا   
  :البعثة بني مثبت لذلك وناف على النحو التايل 

 غري متعبد   -ε-  أن النيب     )2( مذهب مجهور احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية والشافعية وبعض املتكلمني         -1
عته جبملتها ناسخة جلميع شرائع من تقدم من األنبيـاء إال اإلميـان             بشريعة أحد من األنبياء قبله ، وأن شري       

  :   ، واستدلوا مبا يلي )3( وحده
 أن األصل يف الشرائع السابقة اخلصوص ويف الشريعة اإلسالمية العموم ، وبناء على ذلك فهي ناسخة ملا                  -

  .سبقها من الشرائع 
فاآلية تدل على أن لكل أمة شـرعها ومنـهاجها    ، )4( }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  { : وبقوله تعاىل -

  .فتكون كل أمة خمتصة بالشريعة اليت جاء هبا نبيها 
 لو كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا لوجب علينا إتباع كتبهم وحتفظ أقاويلهم ، وملا مل جيب ذلـك دل                     -

  . على أن شرعهم ال يلزمنا 
عبدا بشريعة من قبله لوجب أن اليقف يف الظهار واللعان انتظارا            مت -صلى اهللا عليه وسلم   - لو كان النيب     -

  .للوحي ألن هذه احلوادث موجودة أحكامها يف التوراة 
 طالبا للوحي ألن التوراة مغرية ومبدلة فال ميكن الرجـوع  -صلى اهللا عليه وسلم- ورد عليهم إمنا توقف   -

 إن كان قد توقف يف بعـض        -صلى اهللا عليه وسلم   إىل ما فيها ، فانتظر احلكم من جهة الوحي ، كما أنه             
   .)5(األحكام فقد عمل ببعضها من الرجم وصيام عاشوراء وغري ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )239( إرشاد الفحول ص-1
  )240( ، إرشاد الفحول ص )  1/251( املستصفى : راجع -اختاره الغزايل يف آخر عمره  -2
-160(  ، روضة الناظر ص     240( )، إرشاد الفحول ص    ) 327( ،  إحكام الفصول للباجي ص     ) 1/249(املستصفى    : راجع  -3

161(   
  48آلية / املائدة -4
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) 240(، إرشـاد الفحـول ص         ) 332-230ص(،إحكام الفصول للباجي    ) 255-1/251(املستصفى  -: راجع     -5
 ،  األدلة املختلف فيها عنـد األصـوليني ص           )847-2/846(، أصول الفقه وهبه الزحيلي      )162-161(،روضة الناظر   

  ) .357-356(، أصول الفقه حممد اخلضري بك ص) 74(
 كان متعبدا بشريعة من قبله من األنبياء إال ما          -صلى اهللا عليه وسلم   -القائل بأن النيب    :  املذهب الثاين    -2

- احلنفية ، يقول اإلمام الباجي       قام الدليل على نسخه ، وذهب إىل هذا مجهور املالكية والشافعية وكثري من            
وهذا هو األظهر عندي ، وقد تعلق بذلك مالك وأخذ به ، وفائدة هذه املسألة أنـه مـىت      « -رمحه اهللا

ثبت حكم يف شريعة أحد من الرسل عليهم السالم بنص قرآن ، أو خرب صحيح عن نبينا عليـه الـسالم                     
   .)1(»وجب علينا العمل به إال أن يدل الدليل على نسخه

  : واستدلوا مبا يلي 
  )2(} أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده  { : قوله تعاىل -

  .فقد أمر اهللا تعاىل نبيه بإتباعهم فيجب ذلك يف كل ما ثبت عنهم إال ما قام الدليل على املنع منه 
ـ   { :قوله تعاىل - ه إبـراهيم   شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينآ إليك وما وصـينا ب

  .)3( }وموسى وعيسى أن اقيموا الدين والتتفرقوا فيه 
وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعني بالعني واالنـف بـاالنف واالذن             {:  كذلك بقوله تعاىل     -

 ، حيث احتج العلماء هبذه اآلية على وجوب القصاص يف  )4(} باالذن والسن بالسن واجلروح قصاص 
 متعبدا بشرع من قبله ملا صح االستدالل بكون القـصاص واجبـا يف بـين                -ε-النيب  شرعنا ولو مل يكن     

  . إسرائيل على كونه واجبا يف شرعه 
  :  أنه قال -ε- مبا روي عن النيب -
  )6(  ») 5( }وأقم الصالة لذكري  {: من نام عن صالة أونسيها فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا تعاىل يقول«

   .)7( وأرانا تعلق احلكم الالزم لنا هبذه اآلية وإمنا خوطب هبا موسى عليه السالم -ε-فاحتج بذلك النيب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )328(إحكام الفصول ص -1
        90اآلية / األنعام -2
  13اآلية / الشورى -3
  45اآلية / املائدة  -4
                                      14اآلية /  سورة طه -5
من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها وال يعيد إال تلك          )37(باب/مواقيت الصالة   ) 9(كتاب: [ أخرجه البخاري يف صحيحه      -6

  ) .2/70(، ) 597(حديث ] الصالة
، ) 680(حـديث  )] قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيـل قـضائها   ) (55(باب  /املساجد  ) 5(كتاب  [ أخرجه مسلم    -
)1/471(  
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،   ) 260-255-1(، املستـصفى    ) 329-328(، إحكام الفصول للبـاجي      ) 240(   إرشاد الفحول ص   : راجع   -7
  روضة الناظر

، أحكـام   ) 75-74ص(، األدلة املختلف فيها عند األصـوليني        ) 845-2/844(، أصول الفقه للزحيلي   ) 162-164( 
ـ 1400(-بريوت  --ة  دار الكتب العلمي  . عبد الغين عبد اخلالق     . ت. القرآن لإلمام الشافعي     -1/273(،  ) م1980-هـ

ـ 1406 (- بـريوت  -، دار الكتاب العـريب    ) 42-2/41(حممد كرمي راجح    .ت  . ، خمتصر تفسري القرطيب     ) 276 -هـ
  ) .201-6/191  (-بريوت–دار الكتاب العريب ) ،  اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ) م1986

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين
  

  ن جزي طرق االستنباط عند  اب
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  الـحقـيـــقة واملــــجاز: املبحث األول 
  بعض نماذج  الحقيقة والمجاز من التسهيل : المطلب األول 

 عند تطرقه لتفسري اآليات الـيت       -التسهيل-             لقد اهتم ابن جزي بذكر احلقيقة واجملاز يف كتابه          

ذكر فيها احلقيقة واجملاز مرجحا أحيانا احلقيقة علـى اجملـاز            تشري إىل ذلك وسنقدم يف مايلي املواضع اليت         

  : وأحيانا أخرى اجملاز على احلقيقة ، وأحيانا اليرجح أحدمها على اآلخر 

  )1(}الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيال  { :تعاىل  قوله -1

  .)2(حيشرون يوم القيامة على وجوههم فلفظ احلشر على الوجه حقيقة وهو خاص بالكفار حيث 

  فالفعل مسند إىل جهنم ، )3(}يوم يقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد   { : قوله تعاىل -2

   .)4(واختلف هل جهنم تتكلم حقيقة أم جمازا بلسان احلال ، واألظهر األول هو احلقيقة

  )5(}فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى  {:  قوله تعاىل -3

 ألن -فما رحبـت جتـارهتم      -واجملاز كذلك يف لفظ      -  اشتروا الضاللة  -اجملاز يف لفظ    : يقول ابن جزي    

   .)6(الربح يف احلقيقة من صفة التاجر ال من صفة التجارة 

  )7(}ال ميسه إال املطهرون   { : قوله تعاىل -4

ري هنا يعود على الكتاب ، وهو جماز على حد من قال أن الضمري يعود علـى                 املس حقيقة إذ الضم   : يقول  

   .)8(القرآن الكرمي فاالحتمال الثاين ضعيف ألن احلقيقة أوىل من اجملاز
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   34اآلية /  الفرقان - 1
   )484(  التسهيل ص-2 

    30اآلية /   سورة ق -3
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  )711(  التسهيل ص-4 
  16اآلية /  البقرة -5
   )15( التسهيل ص-6
   79اآلية /  الواقعة-7
   )739(  التسهيل ص-8
  

  )1( }ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيم   { : قوله تعاىل -5

القلـب  فاجملاز يف لفظ ختم وهو عبارة عن إضالهلم وعدم إمياهنم وقيل هو حقيقـة ألن                : يقول ابن جزي    

كاليد ينقبض مع زيادة الضالل اصبعا اصبعا حىت خيتم عليه ، ولفظ غشاوة هو جماز باتفاق وفيه دليل على                   

  .)2(وقوع اجملاز يف القرآن الكرمي خالفا ملن منعه 

  )3(}صم بكم عمي فهم اليرجعون  { :تعاىل  قوله -6
  .)4( انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكالمهم اجملاز يف لفظ األوصاف الثالثة وهو مبعىن عدم: يقول ابن جزي 

 إذ جآءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت االبصار وبلغـت القلـوب   { :  قوله تعاىل -7

  )5(}احلناجر ، وتظنون باهللا الظنون

 وأنذرهم يوم األزفة إذ القلوب لدى احلناجركاظمني ما للظاملني من محيم والشـفيع              {:  قوله تعاىل    -8

 جماز عرب به عـن شـدة        - وإذ القلوب لدى احلناجر      -القلوب احلناجر -يقول فلفظ بلغت     ،   )6(}يطاع  

    . )7(اخلوف ، إال أن األول خاص باملؤمنني يف غزوة األحزاب ، والثاين خاص بالكفار يوم القيامة

-يف لفـظ  اجملـاز  : يقول ابن جـزي   ، )8(} انا خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا  { : قوله تعاىل -9

كأن تقول هناره صائم وليلـه   ،  وهو تعبري عن شدة الغم واألسى ، ومعلوم أن يوصف اليوم بصفة أهله     -العبوس

   .)9(قائم ، وقد روي أن الكافر يعبس يومئذ حىت يسيل الدم من عينيه مثل القطران
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   07اآلية /  البقرة -1

  )13(  التسهيل ص-2

    18اآلية /  ورة البقرة  س-3
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  )15( التسهيل ص-4

   10اآلية /  األحزاب  -5

   18اآلية /  سورة غافر -6

   )  632-554(  التسهيل ص-7

  10اآلية /  سورة اإلنسان -8
  )814( التسهيل ص-9

 يقول ،   )1(}يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب اليم مبا كانوا يكذبون              {:  قوله تعاىل    -10

فلفظ يف قلوهبم مرض حيتمل أن يكون حقيقة ، إذا محل على األمل الذي جيدونه يف صـدورهم                 : ابن جزي   

   .)2(من شدة اخلوف ، وحيتمل أن يكون جمازا إذا محل على احلقد واحلسد

  )3(} وإن تدعوهم إىل اهلدى اليسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم اليبصرون { :  قوله تعاىل -11

فهناك تداخل بني احلقيقة واجملاز ، وذلك حسب االستعمال ، فإذا كان الوصف لألصنام              : ي  يقول ابن جز  

فقوله ينظرون جماز وقوله اليبصرون حقيقة ، أما إذا كان الوصف للكفار فتكون لفظة ينظـرون حقيقـة                  

   .)4(ولفظة اليبصرون جمازا

 لفي خلق جديد أولئك الذين كفـروا   وإن تعجب فعجب قوهلم أإذا كنا ترابا انا { : قوله تعاىل -12

فإذا : يقول ابن جزي     ،   )5(}برهبم وأولئك األغالل يف أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون          

كانت أغالل اآلخرة فهي حقيقة ، أما إذا كانت مبعىن املنع من اإلميان كاخلتم والطبع على القلوب فيكون                  

  .) 6(اللفظ جمازا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   10اآلية / سورة البقرة -1

  )14( التسهيل ص-2

    198اآلية /  سورة األعراف -3

  )235( التسهيل ص-4
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   5اآلية /  سورة الرعد -5

  )   328( التسهيل ص-6

  

  

  )1(}وثيابك فطهر  { : قوله تعاىل  -13

  :يقول ابن جزي فيه ثالثة أقوال 

ب من النجاسة واختلف فيه هل هو على الوجوب ، فتكون إزالـة             أن اللفظ حقيقة يف تطهري الثو     : األول  

  . النجاسة واجبة ، أو على الندب فتكون إزالة النجاسة سنة 

  .اللفظ جمازا ويكون عندئذ املقصود بالطهارة طهارة معنوية من الذنوب واآلثام : الثاين 

   . )2(أن يكون معناه التلبس الثياب من كسب خبيث: الثالث 

اللفظ جماز ،وهو تعبري عما حيـدث  : يقول ابن جزي  )3( }يومئذ حتدث أخبارها   { :ه تعاىل  قول-14

   .)4(فيها من أهوال ، وقيل أن اللفظ حقيقة وهو شهادة األرض على الناس مبا عملوا على ظهرها

م إىل أموالكم    وءاتوا اليتامى أمواهلم والتتبدلوا اخلبيث بالطيب ، وال تاكلوا أمواهل          {:  قوله تعاىل    -15

  :اآلية فيها قوالن : يقول ابن جزي  ، )5(}إنه كان حوبا كبريا 

  إن لفظ اليتيم حقيقة ، إذا كان اخلطاب موجه لألوصياء ، مراده إتيان اليتيم من مالـه:  القول األول -1

  . ما يأكل ويلبس يف حال صغره 

ى أمواهلم ولن يكون هذا إال يف حال بلـوغهم          يكون املراد من اخلطاب هو دفع اليتام      :  والقول الثاين    -2

   .)6(وعندئذ فاللفظ جماز ألن اليتيم قد كرب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   4اآلية /  سورة املدثر  -1

  )806( التسهيل ص-2

   4اآلية /  سورة الزلزلة  -3
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  )855( التسهيل -4

   2اآلية /  سورة النساء -5

  )107( التسهيل ص-6

  

  الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم وأنواعهما : لثاني المطلب ا

  تعريف احلقيقة واجملاز : أوال 

  )1(              احلقيقة عرفها ابن جزي بأهنا اللفظ املستعمل يف معناه 

   .)2(هي كل لفظ أريد به ما وضع له يف األصل لشئ معلوم: وعند األصوليني 

  )3 ("أنه اللفظ املستعمل يف غري معناه لعالقة بينهما :"له فقد عرفه ابن جزي بقو:  أما اجملاز -

 )4(هو كل لفظ مستعار لشئ غري ما وضع له ملناسبة بينهما أو لعالقة خمصوصة             :          وعند األصوليني   

.  

  وقوع اجملاز يف القرآن الكرمي  : ثانيا 

ن الكرمي وإمنا اخلالف يف وقوع اجملاز يف                     الخالف بني مجهور العلماء يف وقوع احلقيقة يف القرآ        

  :كتاب اهللا تعاىل ، فانقسم العلماء يف ذلك إىل مذهبني 

  .مجهور العلماء ويقول بوقوع اجملاز يف القرآن الكرمي : املذهب األول 

 الظاهرية وبعض الشافعية وبعض املالكية ، وذهبوا إىل إنكاره والقول بعدم وقوعـه يف             : أما املذهب الثاين    

  . ، واإلمام ابن جزي رمحه اهللا مل خيرج عما ذهب إليه مجهور العلماء )5(كتاب اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )133ص( تقريب الوصول -1

 ) 1/170(،  أصـول السرخـسي       ) 242(، شرح تنقيح الفصول للقرايف ص     ) 49(إحكام الفصول للباجي ص   : راجع   -2

  )176(، روضة الناظر ) 21(،  إرشاد الفحول ص) 1/203(اتح الرمحوت لألنصاري ،  فو) 1/105(املستصـفى 
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  )133( تقريب الوصول ص-3

، إرشاد الفحـول    ) 1/205(، فواتح الرمحوت    ) 44(، شرح تنقيح الفصول     ) 49(إحكام الفصول للباجي ص     : راجع   -4

    ) .1/170(ول السرخسي ،  أص)  175(،  مذكرة الشيخ الشنقيطي ص )176(روضة الناظر  ص) 21(ص

  ) .58(، مذكرة الشنقيطي ص) 3/109(اإلتقان للسيوطي :  راجع -5

اتفق أهل اللسان وأهل األصول على وقوع       :           والقول بوقوع اجملاز يف القرآن الكرمي ، حيث يقول          

والوجه ملن منعـه ألن     اجملاز يف القرآن ألن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال اجملاز              

واجملاز واقـع   :  ، وهذا ما يؤكده الشوكاين رمحه اهللا  إذ يقول            )1(الواقع منه يف القرآن أكثر من أن حيصى       

   .)2(يف الكتاب العزيز عند اجلماهري وقوعا كثريا حبيث ال خيفى إال على من ال يفرق بني احلقيقة واجملاز

محه اهللا على من أنكر وقوع اجملاز يف القرآن الكرمي ردا مجيال حيث               ر  )3(          ولقد رد اإلمام السيوطي   

وشبهتهم بأن اجملاز أخو الكذب ، والقرآن منـزه عنه وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت بـه                   : يقول  

طر احلقيقة فيستعري وذلك حمال على اهللا تعاىل ، وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط اجملاز من القرآن سقط منه ش                   

احلسن  فقد اتفق البلغاء على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة ، ولو وجب خلو القرآن من اجملاز وجب خلوه من                     

   . )4(احلذف والتوكيد وتثنية القصص وغريها 

          هذا وجند ابن جزي رمحه اهللا يذكر رأيه يف الترجيح بني احلقيقة واجملاز يف مقدمة كتابه التـسهيل                  
تقدمي احلقيقة على اجملـاز  فإن احلقيقة أوىل أن حيمل عليها           : ء يف هذه املسألة حيث يقول       ومذاهب العلما 

اللفظ عند األصوليني وقد يترجح اجملاز إذا كثر استعماله حىت يكون أغلب استعماال من احلقيقة ويـسمى                 
تقدمي احلقيقة ألهنـا    فمذهب أيب حنيفة    : جمازا راجحا واحلقيقة مرجوحة ، وقد اختلف العلماء أيها يقدم           

األصل ، ومذهب أيب يوسف تقدمي اجملاز الراجح لرجحانه ، وقد يكون اجملاز أفـصح وأبـرع فيكـون                   
 فعند الترجيح بني احلقيقة واجملاز جنده أحيانا يرجح احلقيقة على اجملاز وتارة يرجح اجملاز وتـارة                 )5(أرجح

      . )6(يذكر االحتمالني من غري ترجيح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 1/13( التسهيل -1
  ) 23( إرشاد الفحول ص-2
، فـواتح الرمحـوت     ) 64(، روضة النـاظر ص    ) 23-22(إرشاد الفحول ص  : ،وراجع  ) 3/109( اإلتقان للسيوطي    -3

  ) .1/221(للنصاري 
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مام حافظ مؤرخ أديب ، من هو عبد الرمحان بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين جالل الدين السيوطي ، إ:  السيوطي-4
  .  هـ  911مؤلفاته اإلتقان يف علوم القرآن  ، األذكار وغريها ، توىف رمحه اهللا عام 

  ) 460-455(، أصول الفقه تارخيه ورجاله ص)  4/71(، األعالم ) 8/51(شذرات الذهب :  راجع -
  ) 9( مقدمة التسهيل -5
وجند أن اإلمام الغزايل رمحه اهللا عند تطرقه ملسألة الترجيح بـني            ) .678-2/677(ابن جزي ومهجه يف التفسري      :  راجع   -6

-1/359( املستصفى   -إذا دار اللفظ بني احلقيقة واجملاز فاللفظ للحقيقة إىل أن يدل الدليل أنه أراد اجملاز                : احلقيقة واجملاز يقول    
360. (  
  أنواع احلقيقة واجملاز : ثالثا 

  .اجملاز حبسب استعمال اللفظ فمنها ما هو لغوي وشرعي وعريف              تتنوع احلقيقة و

  . هي اللفظ املستعمل يف معناه اللغوي كاستعمال كلمة اإلنسان يف احليوان الناطق :  احلقيقة اللغوية -أ

هي اللفظ املستعمل يف املعىن املوضوع له شرعا ككلمة الصالة يف العبادة املخصوصة             :  احلقيقة الـشرعية   -   

  .ملعروفة ا

   .)1(هي اللفظ املستعمل يف معىن عريف عام كاستعمال لفظ الدابة لذوات األربع:  احلقيقة العرفية -  

  )كاألسد للرجل الشجاع(هو استعمال اللفظ يف غري املعىن املوضوع له لقرينة لغوية :  اجملاز اللغوي -ب

  ع له لقرينة شرعية كاستعمال لفظ الصالة يف هو استعمال اللفظ يف غري معناه املوضو:اجملاز الشرعي -   

  .العبادة املخصوصة 

اإلنـسان  ) الدابة(هو استعمال اللفظ يف غري معناه املوضوع له لعالقة عرفية كاستعمال لفظ              :اجملاز العريف  - 

    . )2(البليد

 ، وكمـا ميكـن       واللفظ قد يكون حقيقة يف أحدهم جمازا يف الباقي ، أي ميكن للحقيقة أن تصري جمازا                -

  للمجاز أن يصري حقيقة وهذا حسب اختالف االستعمال ، مثال لفظ الدابة فهي يف اللغة حقيقة يف كـل 

حيوان ، ويف عرف أهل مصر يف احلمار فقط ، ويف عرف أهل املغرب حقيقة يف كل املركوبات وهي جماز                    

األلفاظ الشرعية مثل الصالة والصيام     وكذلك بعض   . بالنظر إىل كل استعماالهتا ، إذا أطلقت على السواء          

والزكاة فهي حقيقة يف املعاين الشرعية جمازا يف اللغوية بالنظر إىل الشرع ، وهي بالنظر إىل اللغة فهي جمازا                   

  .)3(يف املعاين الشرعية ، حقيقة يف املعاين اللغوية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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،  أصول الفقه حممد     ) 176(روضة الناظر ص  -،  ) 360-1/359(ستصفى  ، امل ) 22-21(إرشاد الفحول ص  :  راجع -1
  )175-174(الشنقيطي ص .، مذكرة أصول الفقه ) 114-11(اخلضري بك ص

   نفس املراجع السابقة -2
، تقريـب     ) 1/203( ، فـواتح الرمحـوت      )22-1/21(،  اإلحكام لآلمدي     ) 360-1/359( راجع املستصفى    -3

،  أصول الفقه حممد اخلضري      ) 157(،  مذكرة أصول الفقه ، الشنقيطي ص       ) 176( الناظر ص  ،  روضة  ) 134(الوصول ص 
  ) .116-115(بك ص

  األمــر والنهـــي: املبحث الثاين 
  األمر : المطلب األول 

  بعض مناذج  عن األمر  من التسهيل : أوال
  : التسهيل مايلي  األمر  يف كتابه-رمحه اهللا-من اآليات اليت ذكر فيها اإلمام ابن جزي 

  .)1(} يامرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني { :اىل  قوله تع-1 

  .)2(فاألمر هنا للصالة ألن السجود والركوع من الصالة : يقول ابن جزي 

 فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب التفظوا من حولك ، فاعف { :  قوله تعاىل -2

  .)3(} هلم وشاورهم يف االمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني عنهم واستغفر

   : للوجوب وهذا لوجود ما يقويه من اآليات كقوله تعاىل -فتوكل-فاألمر هنا يف قوله  : يقول ابن جزي 

    .)4( } ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه {

   .)5(}وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مومنني  {: وقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    43اآلية/  سورة آل عمران -1

  )80( التسهيل ص-2

   159اآلية /  سورة  آل عمران -3
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   03اآلية /  سورة الطالق -4

   23اآلية / سورة املائدة -5

  

  )1( } وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهآ أوردوهآ ،إن اهللا كان على كل شئ حسيبا ا  {  :قوله تعاىل -3

  )2( بأن يرد مبثل ماحي ، أو بأحسن منه ، واألحسن خري أي األمر برد السالم ، وهو خمري : يقول ابن جزي 

يسألونك ماذآ أحل هلم ، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلـبني                {:  قوله تعاىل    -4

اهللا عليه واتقـوا اهللا إن اهللا سـريع         تعلموهنن مما علمكم اهللا ، فكلوا ممآ أمسكن عليكم واذكروا اسم            

  . وهي لإلباحة " فكلوا-واذكروا:"واألمر يف قوله تعاىل : يقول ابن جزي  ، )3(}احلساب 

   والتسمية عند الظاهرية واجبة -

   وقال مالك أهنا واجبة ملن تذكرها ، فإن تركها ناسيا أكلت الذبيحة وإن تركها متعمدا مل تؤكل -

   .)4( أهنا مستحبة إذ األمر هنا حيمل على الندبأما الشافعي فقال-

واألمـر هنـا    )5( } فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مومنني   { :ويف نفس املوضوع يقول تعاىل 

  .لإلباحة 

  )6(} قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزآؤكم جزآء موفورا  { : قوله تعاىل -5

  .) 7(لى وجه التهديد ، كما حيتمل الطرد واإلبعاد فلفظ اذهب هي أمر ع: يقول 

  )8(} إين أنا ربك فاخلع نعليك ، إنك بالوادي املقدس طوى {:  قوله تعاىل -6
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   86اآلية /  سورة النساء -1

  )128( التسهيل ص-2

  04اآلية /   سورة املائدة -3

  ) .190(ني الفقهية ص، وراجع القوان) 147(  التسهيل ص-4
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   118اآلية /  سورة املائدة -5

   63اآلية /  سورة اإلسراء -6

   )   379(  التسهيل ص-7

   12اآلية /  سورة طه -8

    . )1(هذا األمر حممول على وجه التأدب مع اهللا عز وجل والتواضع يف مقام مناجاته: يقول 

وهذا أمر على : يقول  ، )2(} أليات ألويل النهى كلوا وارعوا انعامكم  إن يف ذلك{ : تعاىل  قوله -7

   .)3(وجه اإلذن ، فاإلذن هلم مبثابة أمر هلم

 والبدن جعلناها لكم من شعآئر اهللا لكم فيها خري ، فاذكروا اسم اهللا عليها صوآف  { :  قوله تعاىل -8

 )4(}كـم تـشكرون     فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر كذلك صخرناها لكم لعل           

   .)5( لإلباحة -فكلوا وأطعموا -واألمر هنا يف لفظ 

فاألمر كلوا  ، )6(}يآايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم    { : تعاىل  قوله -9

  )7(للوجوب إذا كان املقصود احلالل وهو للندب واإلباحة إذا كان املقصود املستلذات 

، واآلمر هنـا للوجـوب   )  8(}وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املومنون لعلكم تفلحون   { :عاىل  قوله ت-10

   .)9(وعليه فالتوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة واإلمجاع

وليستـعف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والـذين يبتغـون    {  :  قوله تعاىل-11

  الكتابة معناها مقاطعة: يقول ابن جزي ، ) 10(}لكت اميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا الكتاب مما م
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )     414(  التسهيل ص-1

   54اآلية /  سورة طه -2

    )    417(  التسهيل ص-3

   36اآلية /  سورة احلج -4

   ) 446( التسهيل ص-5

   51 اآلية/ سورة املؤمنون -6
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  ) 457( التسهيل -7

   31اآلية / سورة النور-8

   )472( التسهيل ص-9

   33اآلية /  سورة النور-10

   .)1(معناها مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أداه خرج حرا ، وإذا عجز بقي رقيقا

  . فاألمر على الندب عند املالكية واجلمهور ألهنم محلوه على البيع -

بعض أهل العلم فهي على الوجوب وهو ظاهر قول عمر بن اخلطاب وأنس بن              أما عند الظاهرية وعند      -

  . رضي اهللا عنهما  )2(مالك

األمر هنا للتهديـد    :  ، يقول ابن جزي      )3(}اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري         {: تعاىل   قوله   -12

   .)4(وليس لإلباحة وال الندب

ن اهللا أروين ماذا خلقوا من االرض أم هلم شـرك يف  قل ارآيتم ما تدعون من دو  { :تعاىل  قوله -13

  .)6(واألمر هنا للتعجيز  ، )5(}السموات ، اتوين بكتاب من قبل هذآ أو اثارة من علم ان كنتم صادقني 

 فـاألمر هنـا إذا   -: يقول ابن جـزي  ، ) 7(}وأذكر اسم ربك بكرة وأصيال  { :  قوله تعاىل -14

  كــان 

  .قت فهو على الندب ذكر اهللا تعاىل يف كل و
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )473-472(  التسهيل ص-1

 بن النضر األنصاري اخلزرجي ، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأحد املكثرين من الرواية ، كان                    :τ أنس بن مالك  -2

 بالربكـة    -صلى اهللا عليه وسلم   -دعا له النيب    املشاهد كلها ، و   ) ص( سنني ، شهد مع رسول اهللا        10عمره حني اهلجرة النبوية     

 هـ ، وقد جاوز املئة سنة ، روي لـه           93 هـ وقيل    92سكن بالبصرة وتويف هبا وهو آخر الصحابة وفاته بالبصرة كان سنة            

  . حديثا 2286

  )7/17(، طبقات ابن سعد  ) 1/127: (أسد الغابة : راجع -

   40اآلية /  سورة فصلت-3
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    ) 646( التسهيل ص-4

   4اآلية / سورة األحقاف-5

  )646( التسهيل -6

   25اآلية /  سورة اإلنسان -7
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    .)1( وإذا قصد به الصلوات اخلمس كما قال به بعض املفسرين فهو على الوجوب-

: واألمر هنا للتهديد وتقـديره  :  ، يقول )2(} كلوا ومتتـعوا قليال انكم جمرمون  { :تعاىل  قوله -15

   .)3(قل هلم كلوا ومتتعوا يف الدنيا قليال

   تعريف األمر وأقسامه : ثانيا 

 اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة االستعالء فيكون من األعلى إىل األدىن بأن يقول                         األمر هو 

    .)4(القائل ملن دونه استعالء افعل  ، وهو حقيقة يف القول الطالب للفعل

  :أقسام األمر 

  : ) 5(         قسم اإلمام ابن جزي األمر باعتبار ما يتصل به من قرائن إىل قسمني 

إذا ورد األمر جمردا من القرائن محل علـى         : ورود األمر جمردا من القرائن قال عنه ابن جزي          :  القسم األول 

  .)6(الوجوب عند مالك وأكثر أهل العلم 

     وال يصرف األمر عن الوجوب إىل غريه إال بقرينة من القرائن تدل على ذلـك ، وإذا انتفـت هـذه                     

  .)8( ، وقيل حيمل على الندب )7( وهو مذهب مجهور العلماءالقرائن كان األمر مفيدا إجياب املأمور به ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 816(  التسهيل ص-1

   46اآلية  /  سورة املرسالت -2

  )818(  التسهيل ص-3

، روضة النـاظر البـن      )49(،  إحكام الفصول للباجي ص     ) 92(، إرشاد الفحول ص   ) 2/6(اإلحكام لآلمدي   :  راجع   -4

  ،) 1/367(، فواتح الرمحوت )1/411(، املستصفى )189(ةصقدام

  ) 181( تقريب الوصول ص-5 

  )1/414(، املستصفى )193(، روضة الناظر ص) 94(، إرشاد الفحول ص) 83(أحكام الفصول ص: راجع -6

، املستـصفى   )194-193(، روضـة النـاظر      ) 127(، شرح تنقيح الفـصول      ) 95-94(إرشاد الفحول   :  راجع   -7

1/414. (  

  املراجع السابقة:  راجع -8
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  ورود األمر بقرينة  : القسم الثاين

   )1(إذا ورد األمر بقرينة محل على ما تدل عليه تلك القرينة:          قال عنه ابن جزي 

  )2(}وأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة  { :مثل الوجوب يف قوله تعاىل 

  )3(}م فيهم خريا  فكاتبوهم إن علمت{ :أو الندب كقوله تعاىل 

  .فكتابة  املماليك ليست واجبة ، وإمنا هي مندوبة بقرينة أن املالك حر التصرف يف ملكه 

قرينة األكل والشرب      هي والقرينة هنا  )4( } كلوا من الطيبات     {:  وحيمل على اإلباحة مثل قوله تعاىل        -

   .حبسب استدعاء الطبيعة البشرية 

  ظر ورود األمر بعد احل:   ثالثا

إذا ورد  : "         إذا وردت صيغة األمر بعد احلظر فهي لإلباحة ، وهذا ما رجحه ابن جزي حيث قال                 

  .) 5("األمر بعد احلظر فهو لإلباحة على األصح 

وهو قول بعض املالكية وظاهر قول الشافعي واحلنابلة وهذا بدليل أن معظم األوامر اليت وردت بعد احلظر                 

  .) 6(يف عرف الشرع باتفاق العلماء إمنا كانت لإلباحة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )181(  تقريب الوصول ص-1

   43اآلية /  سورة البقرة -2

   33اآلية /  سورة النور -3

   51اآلية / سورة املؤمنون -4

   )22(، مفتاح الوصول )  2/40( ، اإلحكام لآلمدي ) 182( تقريب الوصول ص-5

  )198(، روضة الناظر ص ) 2/27(، اإلحكام لآلمدي ) 139( يح الفصول صشرح تنق:  راجع -6
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وحرم علـيكم   {: ألهنا وردت بعد قوله تعاىل   )1(}وإذا حللتم فاصطادوا  { :ومثال ذلك قوله تعاىل 

فـإذا  {: وكذلك قوله تعاىل     ،   )3(}غري حملي الصيد وأنتم حرم     {: وقوله   ،   )2(}صيد الرب مادمتم حرما   

إذا نـودي    يآأيها الذين ءامنـوا    {: ، وردت بعد قوله تعاىل      ) 4( }الصالة فانتشروا يف األرض     قضيت  

   .)5(}للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع 

   .  )6( » كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها « -ε- ويف قوله -

 الشافعية واملالكية أن األمر بعد احلظر للوجوب وهذا عمال          ولقد خالف يف هذا عامة احلنفية واألصح عند       -

  .) 7(باألصل وهو أن األمر للوجوب فيحمل على ماكان عليه ابـتداء

كونوا حجـارة  {: وقوله تعاىل  ،)8( }فأتوا بسورة من مثله  { : وقد يرد األمر للتعجيز كقوله تعاىل -

   .)9(}أوحديدا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  2اآلية /  سورة املائدة-1

   96اآلية /  سورة املائدة-2

    1اآلية /  سورة املائدة-3

   9اآلية /  سورة اجلمعة -4

   10اآلية /  سورة اجلمعة -5

استئذان النيب صلى اهللا عليه وسلم ربـه        ) 36(باب/اجلنائز  ) 11(كتاب[أخرجه مسلم عن أيب بريدة عن أبيه        -:  احلديث   -6

  )2/672(، ) 977(حديث]  قرب أمهعزوجل يف  زيارة

  )3/218(، ) 3235(حديث)] يف زيارة القبور (باب )/اجلنائز ( كتاب [ أخرجه أبو داود يف سننه عن أيب بريدة عن أبيه -

  ) 198(،روضة الناظر ص ) 2/27( ، اإلحكام لآلمدي ) 139(شرح تنقيح الفصول :  راجع -7

   23اآلية /  سورة البقرة -8

   50اآلية / سراء سورة اإل-9
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      )1( }اعملوا ماشئتم   { : وقد يرد للتهديد ، كقوله تعاىل -

  )3) (2( }فليمدد له الرمحان مدا  { : وقد يرد للخرب كقوله تعاىل -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   40اآلية /  سورة فصلت-1

    75اآلية / سورة مرمي-2

  )191(، روضة الناظرص ) 21/22( الوصول للتلمساين ، مفتاح )  1/417(املستصفى : راجع -3
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  النهـــــــــي: المطلب الثاني 

  مناذج عن النهي من التسهيل : أوال 
  :مايلي " التسهيل"             من اآليات اليت ذكر فيها ابن جزي النهي يف كتابه 

نة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هـذه   وقلنا ياآدم اسكن انت وزوجك اجل{ : قوله تعاىل -1

حيث النهي عن القرب منها يقتضي النـهي عـن   : يقول ابن جزي    ،    )1( }الشجرة فتكونا من الظاملني     

   .)2(األكل منها

 وءاتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب والتاكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه             {:  قوله تعاىل    -2

فيه هني عن أكل أموال اليتيم وعن تبديل اخلبيـث مـن مـال              : يقول ابن جزي     ،   )3(}ا كبريا   كان حوب 

الوصي بالطيب من مال اليتيم وقد كانوا يبدلون الشاة السمينة من مال اليتيم باملهزولة من مـال الوصـي                   

  .) 4(والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن ذلك 

وا كل واحد منهما مائة جلدة والتاخذكم هبما رأفة يف دين اهللا            الزانية الزاين فاجلد   {:  قوله تعاىل    -3
وهو هني  : يقول ابن جزي     ،   )5(} إن كنتم تومنون باهللا واليوم اآلخر وليشهد عذاهبما طائفة من املومنني          

عن إسقاط احلد ، وقيل يف ختفيف الضرب وقيل يف الوجهني ، وعلى حد القول األول يكون الـضرب يف                    

 يف القذف غري مربح وهو مذهب مالك والشافعي رمحهما اهللا  وعلى حد القول الثاين يكون               الزنا كالضرب 

   .)6(الضرب يف الزنا أشد منه يف القذف

   ملن اراد أن يتم الرضاعة ، وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف ، التكلف {:  قوله تعاىل -4
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   35اآلية / سورة البقرة -1

  )21(  التسهيل ص-2

   2اآلية /  سورة النساء-3

   )108(  التسهيل ص-4

   1اآلية / سورة النور-5

   )466(  التسهيل ص-6
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فيـه النـهي عـن    : يقول ابن جزي  ، )1(}نفس إال وسعها ، التضآر والدة بولدها والمولود له بولده       

   .)2(اإلضرار بأحد الوالدين

ومد العني هو تطويل النظر ،  أما النظر غري : يقول ابن جزي  ، )3(}متدن عينيك  وال { : قوله تعاىل -5

  .) 4(الطويل فمعفو عنه 

  تعريف النهي وأقسامه : ثانيا 

  )5(املنع والكف :              النهي لغة  

  : عرفه األصوليون مبا يلي : أما اصطالحا 

    .)6(عل هو القول املقتضى ترك الف:  عرفه الغزايل بقوله -

  )7(هو القول اإلنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة االستعالء :  وعرفه الشوكاين بقوله -

   .)8(النهي اقتضاء  كف عن فعل حتما استعالء:  وعند صاحب فواتح الرمحوت -

  أقسام النهي 

      :)9(لقد قسم ابن جزي النهي إىل قسمني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  233اآلية / ورة البقرة  س-1

  )                                                                                                                     59(  التسهيل ص-2

  89اآلية /  سورة احلجر-3

  )426( التسهيل -4

   ) 15/343(  لسان العرب البن منظور -5

  )    1/411(  املستصفى -6

   )109(  إرشاد الفحول ص-7

   )    1/395(  فواتح الرمحوت -8

   )187(  تقريب الوصول ص-9



  178

ورود النهي جمردا عن القرينة إذا ورد النهي جمردا عن القرائن فعند مالك وأكثر أهل العلـم                  : القـسم األول  

   . )1(محل على التحرمي ، وقيل يقتضي الكراهة

 ، والـذي    )2( التحرمي والكراهة وال حيمل على أحدمها إال بقرينة صارفة         وذهب بعضهم إىل أنه مشترك بني     

عليه مجهور األصوليني أن النهي املطلق يقتضي  التحرمي وبالتايل يلزم االنتهاء عن مباشـرة املنـهي عنـه                   

    .      )3(والينصرف إىل الكراهة أو غريها إال بقرينة
  : ورود النهي بقرينة : القسم الثاين 

   .)4(رد النهي بقرينة محل على ماتدل عليه تلك القرينة من حترمي أو كراهةإذا و

  .فالقرينة هنا لفظ التحرمي  ، )5(}..... حرمت عليكم امليتة والدم  { :مثل قوله تعاىل 

فالقرينة هنا هي لفظ األمر      ،   )6(} فاجتنبوا الرجس من االوثان واجتنبوا قول الزور       {:  ويف قوله تعاىل     -

  .الدال على التحرمي " بوااجتن"

فيحمـل لفـظ    ، )7(} يآأيها الذين ءامنوا الحترموا طيبات ما أحـل اهللا لكـم    { : ويف قوله تعاىل -

  .على الكراهة بقرينة أن منع النفس من الطيبات مكروه وليس حمرم " الحترموا"
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 110-109(، إرشاد الفحول ص ) 38-37( اح الوصول ص، مفت ) 168( شرح تنقيح الفصول -: راجع-1

  ) .110-109(، إرشاد الفحول  ) 168( ، شرح تنقيح الفصول ص)  2/32( اإلحكام لآلمدي :  راجع -2

   )49( مفتاح الوصول ص:  راجع -3

   )111-109( ، إرشاد الفحول ص ) 50-49( مفتاح الوصول ص:  راجع -4

  3اآلية /  سورة املائدة -5

   30اآلية /  سورة احلج-6

  )3/12) ( م1977 –هـ 1397 ( 1الكشاف للزخمشري ، دار الفكر للطباعة والنشر بريوت  ط : راجع  تفسريها يف  -

   87اآلية / سورة املائدة  -7

  )1/639(الكشاف للزخمشري :  راجع تفسريها يف -  
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  املطلــق واملقيــد: املبحث الثالث 
  ذج عن المطلق والمقيد من التسهيل بعض النما: المطلب األول 

  : ، مايلي " التسهيل"              من املواضع اليت ذكر فيها ابن جزي املطلق واملقيد يف كتابه 

يقول ابن جزي    ،   )1(} ومن الناس من يقول ءامنا باهللا واليوم األخر وما هم مبومنني             {:  قوله تعاىل    -1

   .)2( فهو مطلق- وماهم مبؤمنني -آلخر بينما لفظ  مقيد باهللا واليوم ا- آمنا -فلفظ : 

يآبين اسرآئيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهـدي أوف بعهـدكم      { : قوله تعاىل -2

 مطلق يف كل ما أخذ عليهم من عقود وقيـل           -بعهدي-فلفظ  : يقول ابن جزي     ،   )3(}وإياي فارهبون   

 أي   )4(} أوف بعهـدكم     {:  رسوال وهو ما يؤديه قوله تعـاىل         - صلى اهللا عليه وسلم    -اإلميان مبحمد   

  . اجلنة أدخلكم

واتقوا يوما الجتزي نفس عن نفس شيئا والتقبل منها شفاعة واليوخذ منها عـدل    { : قوله تعاىل-3

حيمل يف هذه اآلية املطلق على املقيد فذهب أهل احلـق علـى             : يقول ابن جزي     ،   )5(}والهم ينصرون   

 وشفاعة األنبياء واملالئكة واملؤمنني خبالف املعتزلة الذين ينفون الشفاعة          -ε-فاعة لسيدنا حممد    ثبوت الش 

 من ذا   {: وهذا مايدل عنه قوله عز وجل         ،    )6(وإمنا املراد من قوله يف اآلية اليشفع أحد إال بعد إذنه تعاىل           

  .) 7( }الذي يشفع عنده إال بإذنه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   8اآلية / سورة البقرة -1

  ) 14(  التسهيل ص-2

  40اآلية  /  سورة البقرة -3

  )    23(  التسهيل ص-4

       48اآلية /  سورة البقرة -5

   )24(  التسهيل ص-6

    255اآلية /  سورة البقرة -7
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دين على  حيمل املطلق من الي   : يقول ابن جزي     ،   )1(} فامسحوا بوجوهكم وأيديكم     {:  قوله تعاىل    -4

   .)2(املقيد يف الوضوء ومها املرفقني 

اشترط مالك فيها أن تكـون  : بقول ابن جزي    ،   )3(}أو حترير رقبة     {اليمني  يف كفارة   :  قوله تعاىل    -5

 هنـا عتـق    )4(مؤمنة لتقييدها بذلك يف كفارة القتل ، فحمل هذا املطلق على ذلك املقيد وأجاز أبو حنيفة               

   .)5(ناالكفارة إلطالق اللفظ ه
  تعريف المطلق والمقيد والعالقة بينهما: المطلب الثاني 

  املطلق :  أوال 

هو الكلي الذي مل يدخله أي تقييد ، فلـذلك ال يكـون إال نكـرة                :              عرفه ابن جزي بقوله     

   .)6(لشياعها وليكتفي يف احلكم عليه بفرد من أفراده 

   .)7("ق عن النكرة يف سياق اإلثبات املطل:"           وعرفه اآلمدي بقوله 

 وقيل هو اللفظ اخلاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع ، ومل يتقيد بـصفة مـن                      -

  .)8(الصفات 

  املقيد : ثانيا 

   .) 9(هو الذي دخله تعيني ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغري ذلك : بقوله :  عرفه ابن جزي -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   43اآلية /  سورة النساء -1
  )     122(  التسهيل ص-2
   89آلية /  سورة املائدة -3
  )54(سبقت ترمجته يف ص:  أبو حنيفة -4
  ) 1/186(  التسهيل -5
  ) 156(  تقريب الوصول -6
  )2/111(  اإلحكام يف أصول اإلحكام لآلمدي -7
   )164( ل ص  إرشاد الفحو-8
   )156(  تقريب الوصول -9
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  )1( وقيل هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات -

    )2( وقيل هو املتناول ملعني موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه-

  عالقة املطلق باملقيد : ثالثا 

    .)3 (ب مطلق مقيد ، ورب  مقيد مطلقأن التقييد واإلطالق أمران إضافيان ، فر:        يقول ابن جزي 

فهي مقيدة باإلميان مطلقة بالنسبة إىل صـفات معينـة           ،   )4(} فتحرير رقبة مومنة     {: كما يف قوله تعاىل     

   .)5(كالسالمة من العيب مثال
  :حمل المطلق على المقيد : المطلب الثالث 

    )6(خر قسمه ابن جزي إىل أربعة أقسام             إذا ورد اللفظ مطلقا يف موضع ومقيدا يف موضع آ

  ماكان متفق احلكم والسبب :  أوال 

 كتقييـد   )7(        أي أن يتحد املطلق واملقيد يف احلكم والسبب فيحمل املطلق على املقيد باتفاق العلماء               

   .)8( » ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني ففيها شاة   « -ε -الغنم بالسيوم يف حديثه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )164(  إرشاد الفحول -1

  )260(   روضة الناظر -2

   )156(  تقريب الوصول ص-3

   92اآلية /   سورة النساء -4

  ،  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ) 475-1/474( ، أحكام القرآن البن العريب ) 130(التسهيل  ص:  راجع تفسريها يف-

 )5/314-315. (  

  ) 40-39(  تنقيح الفصول  شرح-5

  )158(  تقريب الوصول -6

   )166-165( ، إرشاد الفحول  ) 346-1/344( ،  مرآة األصول ) 2/111( اإلحكام لآلمدي :  راجع -7

، ) 1454(حـديث   ] زكـاة الغـنم    )38( باب/ الزكاة  )24(كتاب[ أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن أنس بن مالك           -8

)3/317.(  

  ) .2/96(، ) 1567(حديث] باب الزكاة السائمة ) /الزكاة (كتاب [ن عبد اهللا بن أنس  أبو داود ع- 
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   فيحمل فيه املطلق على املقيد )1( »ويف الغنم يف كل أربعني شاة شاة   «: وإطالقها يف حديث آخر 

ل آلأجد يف  ق{: وقوله تعاىل يف اآلية   ، )2(}حرمت عليكم امليتة والدم {  :  وكذلك يف قوله تعاىل -

ففي اآليتني احلكم واحد     ،   )3( }مآ أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إآل أن يكون ميتة او دما مسفوحا             

لنفس السبب وهو حرمة تناول الدم لوجود الضرر فيه فيحمل املطلق على املقيد ، ويكون الدم املسفوح هو                  

  .)4(احملرم 

  ماكان خمتلف احلكم والسبب : ثانيا 

 والسارق والـسارقة  { :احلكم والسبب فالخالف يف عدم محل املطلق على املقيد كقوله تعاىلإذا اختلف 

  )6(} فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق {: وقوله تعاىل  ، )5 (}فاقطعوا أيديهما 

 تلـف يف اآلية الثانية مقيد ففي هاتني اآليـتني خي        " أيديكم"يف اآلية األوىل مطلق ، ولفظ       " أيديهما"فلفظ  

احلكم وخيتلف السبب ، فالسبب يف األوىل هو السرقة ، واحلكم هو قطع يد السارق ، والسبب يف اآليـة                    

الثانية هو احلدث واحلكم هو الوضوء ، وملا كان هذا االختالف يف السبب واحلكم فال حيمل املطلق علـى                   

   . )7(املقيد

  ماكان متحد احلكم خمتلف السبب : ثالثا 

  .ر وكفارة القتل اخلطأ مثل كفارة الظها
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ) 1568(حـديث   )] زكاة الـسائمة  (باب  ) /الزكاة(كتاب  [أبو داود يف سننه عن الزهري عن سامل عن أبيه           :  أخرجه   -1

)2/98(  

  03اآلية /  سورة املائدة -2

   145اآلية /  سورة األنعام -3

  )2/768 ، 54-1/53( أحكام القرآن ابن العريب :  راجع -4

  38اآلية /  سورة املائدة -5

   6اآلية / سورة املائدة -6
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، ) 88(، مفتـاح الوصـول ص     ) 266(، شرح تنقيح الفصول ص    ) 616-2/625(أحكام القرآن ابن العريب     :  راجع   -7

  ) .164(إرشاد الفحول ص

  :قال يف كفارة القتل اخلطأ و، )1(}فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  { :إذ قال تعاىل يف كفارة الظهار 
يف اآلية األوىل مطلق ، ويف اآلية الثانية مقيد باإلميان واحلكـم            " رقبة  "فلفظ   ،   )2(} فتحرير رقبة مومنة     {

واحد وهو العتق ، ولكن السبب خمتلف ، فاألول هو إرادة الرجوع إىل الزوجة ، والثاين هو ديـة القتـل                     
  .ألة حمل خالف بني الفقهاء ومحل املطلق على املقيد يف هذه املس

 فذهب احلنفية وبعض الشافعية إىل عدم محل املطلق على املقيد فتكون الرقبة يف كفارة القتل اخلطأ مؤمنة                   -
   .)3(أما يف الظهار فعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة

كون الرقبة فكلتا الكفـارتني                  وذهب اإلمام الشافعي واملالكية إىل أن املطلق حيمل على املقيد فت          
   .)4(مؤمنة
  ماكان خمتلف احلكم متفق السبب: رابعا 

فامـسحوا بوجـوهكم     {: وقولـه   ،  )5(}فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق       {: مثاله قوله تعاىل    
لسبب  فاأليدي يف الوضوء مقيدة  باملرافق بينما هي مطلقة يف التيمم ، بالرغم من أن ا                ،)6(}وأيديكم منه   

واحد وهو احلدث واحلكم خمتلف ، الغسل يف الوضوء ، واملسح يف التيمم ، وهذه الصورة كـذلك حمـل                    
، وذهب   )7(خالف ، فذهب الشافعي إىل محل املطلق على املقيد وبالتايل وجب مسح األيدي إىل املرافق                

، فكان الواجب هو مـسح      أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وكذا احلنابلة إىل عدم محل املطلق على املقيد              
  .)8(الكفني فقط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   4اآلية /  سورة اجملادلة -1
   91اآلية / سورة النساء -2
، اجلامع )  1/236(، أحكام القرآن للشافعي  ) 4/1758 ، 1/474( أحكام القرآن ، ابن العريب : أنظر تفسريها يف -

  )315-5/314( ألحكام القرآن للقرطيب 
   )165( ، إرشاد الفحول  ) 88( ، مفتاح الوصول ) 266( شرح تنقيح الفصول :  راجع -3
 ) 1/236(نفس املراجع السابقة ، و أحكام القرآن للشافعي :  راجع -4
   6اآلية /  سورة املائدة -5
  ) .2/327 (–) 87-6/86(  ، راجع تفسريمها يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 43اآلية / سورة النساء -6
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   ) .89( ، مفتاح الوصول ) 2/163( اإلحكام لآلمدي  :  راجع -7
   ) .89-88( ، مفتاح الوصول ) 281-280( إحكام الفصول للباجي :  راجع -8
 

  العــام واخلــاص: املبحث الرابع 
  بعض النماذج  عن العام والخاص من التسهيل: المطلب األول 

  : ليت ذكرها ابن جزي عن العام واخلاص يف كتابه التسهيل مايلي من املسائل ا             

فإهنا عامـة يف كـل األنبيـاء        : يقول ابن جزي     ،   )1(} صراط الذين أنعمت عليهم      {:  قوله تعاىل    -1

    .)2(والصديقني والشهداء والصاحلني خبالف من قال أهنم املؤمنون أو الصحابة أو قوم عيسى وموسى

 } إن الذين كفروا سواء عليهم ءآنذرهتم أم مل تنذرهم اليومنون{: تعاىل  قوله -2
)3(.   

فهذا عام يراد به اخلصوص ، ألن الذين للجنس وقد اختلف فيهم فقيل أهنم من قتل يف بدر من : يقول ابن جزي 
   . )4(كفار قريش وقيل أهنم حي بن أخطب وكعب بن األشرف اليهوديان

  )5(ين ءامنوا أنفقوا مما رزقكم اهللا من قبل أن يايت يوم البيع فيه وال خلـة  يآأيها الذ { : قوله تعاىل -3

   .)7(يعم الزكاة والتطوع" أنفقوا"فلفظ : يقول ابن جزي  ، )6(}والشفاعة والكافرون هم الظاملون 

رسله   ءامن الرسول مبآ أنزل إليه من ربه واملومنون كل ءامن باهللا ومآلئكته وكتبه و{ :  قوله تعاىل -4

   .)9(عام يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني" كل"فلفظ  ، )8(} النفرق بني أحد من رسله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   07اآلية /  سورة الفاحتة -1

  )10(  التسهيل ص-2

   06اآلية /  سورة  البقرة -3

   )13(  التسهيل ص-4

   )11/217(  لسان العرب -ن أو أنثى  من اخلليل وهو الصديق ، ذكر كا:  خلة -5

   254اآلية /   سورة البقرة -6

  ) 63(  التسهيل ص-7

  285اآلية /  سورة البقرة -8

  ) 70( التسهيل ص-9
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 يآأيها الناس قد جآءكم الرسول باحلق من ربكم فامنوا خري لكم وإن تكفروا فإن هللا مايف  { : قوله تعاىل -5
   .)2(فهذا خطاب لعموم الناس ، )1(}عليما حكيما السموات واالرض وكان اهللا 

يآأهل الكتاب التغلوا يف دينكم والتقولوا على اهللا إال احلق  إمنا املسيح عيسى ابن مرمي  ( :  قوله تعاىل- 6 
 وهذا لفظ عام أريد به اخلصوص ، فاملقصود هم النصارى ،) 3( )رسول اهللا وكلمته ألقاهآ إىل مرمي وروح منه

     .)4(لوا يف عيسى حىت كفروا باإلفراط وجتاوز احلدألهنم غ
يآأيها الذين ءامنوا التتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعض ومن يتوهلم  ( : قوله تعاىل- 7 

 )منكم فإنه منهم إن اهللا اليهدي القوم الظاملني
    .)6( فهذا اللفظ عام وحكمه دائم،)5(

)لذين ءامنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم   يآأهبا ا (  :قوله تعاىل-8
 خصص منه  )8(فالصيد هنا عام ، )7 (

  : رضـى اهللا عنـها قالت ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )9(الــذي تـرويـه عائشة احلديث 
والغراب والكلب  والفـأرة )10(العقـرب واحلـدأة : من الدواب كلهن فاسق ، يقتلـن يف الـحرم  مخس << 

>> العقور
)11 (.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   170اآلية  /   سورة النساء -1

  ) 143( التسهيل ص-2

   171اآلية /   سورة النساء  -3

   )143( التسهيل ص-4

   51اآلية /  سورة املائدة -5

  )151( التسهيل ص-6

   95آلية / سورة املائدة  -7

  )164( التسهيل ص-8

  . من هذه الرسالة 121 سبقت ترمجته يف الصفحة : عائشة رضى اهللا عنها-9

 طائر صيد اجلرذان وقيل أنه كان يصيد على عهد سليمان عليه السالم ، وكان من أصيد اجلوارح ، فأنقطع عنه الصيد لدعوة سليمان : احلدأة -10

  ) . 1/54( لسان العرب - . عليه ، واجلمع حدأ 

  .)15/196() 114 (حديث] )باب ما يقتل احملرم من الدواب/ (كتاب احلج [:  أخرجه البخاري عن عائشة وحفصة وعبد اهللا بن عمر - 1 -11

    )1/291() 1846 (حديث] )باب ما يقتل احملرم من الدواب/( كتاب احلج [ : ورواه أبو دواد عن أيب هريرة رضى اهللا عنه  -
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أبدا م ينفع الصادقني صدقهم ، هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها قال اهللا هذا يو ( : قوله تعاىل- 9

 فهذا عموم يف مجيع الصادقني وخصوصا يف عيسى عليه ،)1 ()رضى اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 

     . )2(السالم

عذايب أصيب به من أشاء نا هدنآ إليك ، قال ا وأكتب لنا يف هذه الدنيا ويف اآلخرة  ( : قوله تعاىل- 10

فإذا كان املقصود بالرمحة يف الدنيا فهو خاص يف الرمحة وعام يف كل سيئ ، وأما ، )3 ()ورمحيت وسعت كل شئ 

   .   )4(إذا كانت رمحة اآلخرة فيكون خصوصا يف كل شيئي ، ألن الرمحة يف اآلخرة خمتصة باملؤمنني

زلفا من الليل ، إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى وأقم الصالة طريف النهار و ( : قوله تعاىل- 11

    . )6(فلفظ احلسنات عام ، وخصصه البعض بأن املقصود هو الصلوات اخلمس، )5() ↵↵للذاكرين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   119اآلية /  سورة املائدة -1

  )191(  التسهيل -2

   156اآلية /  سورة األعراف-3

  )223(  التسهيل -4

   114اآلية / سورة هود -5

   )305( التسهيل -6 
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وهـذا عموم بعد خصوص ،فالقرآن ، )1()ولقد اتيناك سبعا من املثاين والقرآن الكرمي ( :قوله تعاىل-12

  .)2( اخلاص عموم معطوف على السبع املثاين

بطوهنا شراب خمتلف مث كلي من كل الثمرات ، فأسلكي سبل ربك ذلال خيرج من  ( : قوله تعاىل-13

فلفظ كل يدل على العموم  ، كما أخذ ابن  )3()ألوانه فيه شفآء للناس، إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون 

     .)4(عمر فيه شفاء للناس على العموم وكان يتداوى منه من كل شئ

ا لعاملني  عام فلفظ ، )5()تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ، ليكون للعاملني نذيرا (: قوله تعاىل-14

  .  )6(يشمل اإلنس واجلن إيل يوم الدين

وورث سليمان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شئ  إن  ( :قوله تعاىل-15

فلفظ أوتينا من كل شئ عموم يراد به اخلصوص، واملقصود باللفظ هو التكثري ، )7()هذا هلو الفضل املبني 

   . )8(وما حيتاجه امللك

  فاللفظ عام يف مجيع ، )9 ()أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم اليفتنون  ( :قوله تعاىل-16
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   87 سورة احلجر اآلية -1

  ) 250(  التسهيل-2

    69 سورة النحل اآلية -3

  )361( التسهيل -4

   01اآلية / سورة الفرقان -5

  )480( التسهيل -6

  16اآلية / سورة النحل-7

   )503( التسهيل -8

   02اآلية /  سورة العنكبوت -9
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  .)2) (1(ياسرالناس  وكذلك احلكم ، بالرغم من أن اآلية نزلت يف مستضعفي مكة منهم عمار بن 

   والعمل الصاحل يرفعه ، والذينمن كان يريد العزة فلله العزةمجيعا، إليه يصعد الكلم الطيب ( :قوله تعاىل- 17

ل ال إله إالاهللا والذكر فاللفظ عام يشمل قو، )2 ()ميكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر أولئك  هو يبور

  .  )3 (...والدعاء وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع 

تكاد السموات يتفطرن من فوقهم واملآلئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن يف األرض   ( :قوله تعاىل- 18

رون للمؤمنني من أهل فهذا عموم يراد به خصوص ، ألن املالئكة إمنا يستغف، )4()أآل إن اهللا هو الغفور الرحيم 

     . )5( باطل ألن النسخ اليدخل على األخبارقيل أن أهنا منسوخة وهذا: قال ابن جزي .األرض 

     . )7( اإلنسان فهو عام يف جنس)6() اإلنسان خلق  ( : قوله تعاىل- 19

   منكم وأنفقوا هلم أجر ءامنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه ، فالذين أمنوا ( :قوله تعاىل-20
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

م وممن عذب يف سبيل اهللا وفنت يف دينه، شهد بدرا وأول من بىن مسجدا يف   أحد السابقني إىل اإلسال: عمار بن ياسر-1

   هـ37اإلسالم وهو مسجد قباء ، قتل يف صفني سنة 

  ) .3/1135(، اإلستعاب ) 3/246(طبقات ابن سعد : راجع -

  )527(التسهيل -2

   10اآلية /  سورة فاطر -3

  )580( التسهيل -4

   05اآلية / سورة الشورى -5

   ) 650( التسهيل -6

   03اآلية / سورة الرمحن -5 

  )728( التسهيل -7
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 فلفظ مما يدل على اإلنفاق يف سبيل اهللا وطاعته  عامة وحكمها باقي إىل يوم )1()كبري وأنفقوا هلم أجر 

   .)2( الناسالدين وللجميع

  سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السمآء واألرض ، أعدت  ( :تعاىلقوله -21

املعىن يف ، )3()ه من يشآء واهللا ذو الفضل العظيم للذين ءامنوا باهللا ورسله ، ذلك فضل من اهللا يؤتي

   .)4(املسابقة إىل فعل األعمال اخلريية والصاحلة 

يآأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم ، وإذا قيل  (: قوله تعاىل-22

أختلف  ،)5( ) واهللا مبا تعلمون خبريءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتانشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين 

؟، أم أهنا عامة يف مجيع جمالس الذكر واجلمهور على ) ص(يف هذه اآلية ، أهي مقصورة على جمالس النيب 

اليقمن أحد من جملسه مث جيلس  << :، وما يدعمه قوله صلى اهللا عليه وسلم  )6(أهنا عامة وهو األصح

  .)7(>> وتوسعواالرجل فيه ولكن تفسحوا 

رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مومنا وللمومنني واملومنات وال تزد الظاملني  (: قوله تعاىل-23

هذا الدعاء عام لكل مؤمن ومؤمنة ، وفيه جواز على الدعاء باملغفرة جلميع املؤمنني ، خالفا ملن  )8()تبارا إال 

  أنكر

   . )9(ذلك من بعض املتأخرين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   07اآلية / سورة احلديد- 1

  )748( التسهيل -2 

  31اآلية /  سورة احلديد - 3

  )746( التسهيل - 4

   11اآلية /  سورة اجملادلة - 5
  )751( التسهيل - 6
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  ]ال يقيم  الرجل من جملسه) 3(باب/ االستئذان ) 79(كتاب[:  أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما - 7

  ).11/62(، )  6269(حديث 

    28اآلية / سورة نوح- 6

  )798( التسهيل ص- 7

ذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لتين كنت انآ أن (: تعاىلقوله -24

    .)2( فهذا عام يف املسلم والكافر،)1()ترابا 

 بث القرآن وتبليغ الرسالة والصحيح أن العموم يف قيل معناه، )3() وأما بنعمة ربك فحدث  ( : قوله تعاىل-25
  . )4(مجيع النعم 

   

  تعريف العام والخاص : المطلب الثاني 

  العام : أوال 

  .)5(هو مشول أمر ملتعدد ، سواء كان األمر لفظا أم غريه :  العام لغة -

  : فقد عرفه ابن جزي بقوله :  أما اصطالحا -

  .)6(ي بشرط مشول احلكم لكل فرد من أفراده العام هو اللفظ املوضوع ملعىن كل

  .  )7( وعرفه األصوليون بأنه اللفظ الذي يستغرق مجيع ما يصلح له من أفراد -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   40اآلية /  سورة النبأ -1

   )821( التسهيل ص-2

      11اآلية/  سورة الضحى-3

   ) 848( التسهيل ص-4

   )12/416(  لسان العرب -5

   173( ) تقريب الوصول ص-6

  ) 179( شرح تنقيح الفصول ص،  ) 112( ، إرشاد الفحول ص ) 52-2/37( األحكام لألمد :  راجع -7
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               داللة العـام

أن العام الباقي على عمومه يدل على مجيع أفراده وحكمه يثبـت جلميـع                            يرى مجهور العلماء  

ما يتناوله ، واختلفوا على داللته أهي قطعية أم ظنيـة            ) 1(مايتناوله من األفراد مامل يدل دليل على ختصيصه         

  .وقالوا العام على ثالثة أنواع

  :ام أريد به العموم قطعا وهو الذي اشتمل على قرينة تنفي احتمال ختصيصه كقوله تعاىل  ع-1

     .)3(فهذا عام ال خاص فيه ، )2(} ومامن دآبة يف االرض إال على اهللا رزقها {

 :تعاىل وهو الذي اشتمل على قرينة تنفي بقاؤه على عمومـه كقوله :  عام أريـد به اخلصوص قطعا -2

فهذا عام خمصوص بـاملكلفني ألن العقـل         ،   )4(}ى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال         وهللا عل  {

  . يقضي خبروج الصبيان واجملانني 

فـذهب املالكيـة والـشافعية      : وهو الذي مل ترد قرينة تدل على عمومه أو خصوصه           : عام مطلق    - 3

  .واحلنابلة إىل أن داللته ظنية 

    .)5(نقول عن الشافعي إىل أن داللته قطعية إذا مل خيص منه البعض وذهب املعتزلة ، وهو قول م-

  اخلاص : ثانيا 
  :تعريف اخلاص 

     " .)6(هو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه: " عرفه ابن جزي بقوله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 2/39(،  اإلحكام لآلمدي  ) 113-112( إرشاد الفحول ص:  راجع -1

   6اآلية /  سورة هود-2

  ) 53(  الرسالة للشافعي ص-3

   97اآلية /  سورة آل عمران-4

  )53( الرسالة للشافعي ص -5

  )141( تقريب الوصول ص-6
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  )1(وقيل هو اللفظ املوضوع للداللة على معىن واحد على سبيل االنفراد 

ع مثل ، رجل ، فرس ، أو موضوعا         وهو إما أن يكون موضوعا لشخص كأمساء األعالم ، أو موضوعا للنو           

   .)2(ملا هو حمصور للجنس كإنسان وحيوان

  داللة اخلـاص 

             اتفق العلماء على أن اخلاص يدل على معناه الذي وضع له على القطع واليقني مامل يدل دليـل                  

 فكفارتـه   { :تعـاىل  وقوله   )4( } فصيام ثالثة أيام { :قوله تعاىل : مثل )  3(على صرفه إىل معىن آخر

 أيام ولفظ عشرة أيام يدل كل منهما على معناه قطعا وال حيتمل             فلفظ ثالثة )  5(  }إطعام عشرة مساكني    

زيادة أو نقصان ألن لكل من العدديني لفظ خاص والميكن محله على ماهو أقل أو أكثر ، وبالتايل فداللته                   

  قطعية 
  تخصيص العام : المطلب الثالث 

   يقصد بتخصيص العام حصره يف بعض أفراده وصرفه عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي حتتـه              

   .)7(متصلة ومنفصلة : ، ولقد قسم ابن جزي خمصصات العموم إىل ضربني )  6(من أفراد 

  املتصلة : أوال 

  :وهي  تنقسم كذلك إىل أربعة أقسام أو أنواع 

  )8(}كفر باهللا بعد إميانه إال من اكره وقلبه مطمئن باالميان  من { : مثل قوله تعاىل :  االستثناء -1
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )1/24( ، أصول السرخسي ) 141(إرشاد الفحول ص:  راجع -1

   نفس املراجع السابقة -2

  -بريوت-ين ، دار املعرفة أصول السرخسي ، لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ، حتقيق أبو الوىف األفغا -3

 ) 1/128. (   

   196اآلية /  سورة البقرة-4

   89اآلية /  سورة املائدة-5

  ) 243(، روضة الناظر ص ) 110-2/82(،  اإلحكام لآلمدي )144-143(إرشاد الفحول ص: راجع -6

   )85( مفتاح الوصول ص: ، وراجع  ) 142-141( تقريب الوصول ص -7
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   106 اآلية/  سورة النحل-8

فقد أخرج من هذا االستثناء من عموم اآلية الشامل لكل كفر الكفر الظاهر الذي يصدر من اللسان مـع                   

   .)1(اطمئنان القلب 

فشرط عدم وجود  )2( } ولكم نصف ماترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد  { :كقوله تعاىل  :  الشرط-2

  .طفل قصد استحقاق األزواج نصف التركة 

ومن مل يستطع منكم طوال ان ينكح احملصنات املومنات فمن مـا ملكـت     { :ه تعاىلكقول: الصفة-3

فالنص قصر جواز التزويج باإلمياء الاليت يتصفن باإلميان دون غريهن           ،   )3( }اميانكم من فتياتكم املومنات   

  .يف حال العجز عن مهر احلرة 

م إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم إىل   يآأيها الذين ءامنوا إذا قمت{ : كقوله تعاىل  :  الغاية-4

)4(}املرافق 
   .)5( ، فهذه اآلية قصرت وجوب غسل اليد إىل املرافق فقط 

     :)6(ولقد قسمها ابن جزي إىل مخسة أقسام : ثانيا املنفصلة

 مثل النصوص الشرعية العامة الواردة بتكاليف شرعية من غري ختصيص فإهنا خاصة بـاملكلفني              :  العقل -1

فإنه خيرج منها بالعقل غـري   ، )7(} وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { :كقوله تعاىل 

  .املكلفني كالصيب واجملنون 

  أي اإلدراك باحلواس ، وهو أن يرد نص عام يعلم باإلحساس أنه  خاص ببعض ما يشمل عليه:  احلس -2
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )2/120( ، اإلحكام لآلمدي ) 120( هى السول واألمل منت:  راجع -1

   12اآلية /  سورة النساء -2

   25اآلية /  سورة النساء -3

   6اآلية / سورة املائدة -4

  )2/120( ،  اإلحكام لآلمدي ) 85(،  مفتاح الوصول ص) 144-143(إرشاد الفحول :  راجع -5

   )  143-142( تقريب الوصول ص-6

   97اآلية / مران  سورة  آل ع- 7



  190

  )1(} تدمركل شئ بأمر رهبا { :العموم مثل قوله تعاىل 

ومعىن ذلك الريح العقيم ، ويعلم باحلس أهنا ال تدمر السماء واألرض وأشياء كثرية فكان احلس خمصـصا                  

   .                                                    )2(هلذا العموم

  ) الكتاب والسنة (النص  -3

            أمجعت األمة على جواز ختصيص عموم القرآن والسنة العطرة بالكتاب العزيز أو بالسنة ومـن                

      : )3(األمثلة ذلك

  ختصيص القرآن بالقرآن  -

 واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء والحيل هلن أن يكتمن ماخلق اهللا يف أرحامهن { : كقوله تعاىل 

 ، فهذا حكم يشمل مجيع املطلقات فخص منه احلوامل بقوله تعاىل            )4( }م االخر   إن كن يومن باهللا واليو    

فما   { : ، وخص منه املطلقة قبل الدخول هبا بقوله  )5( } وأوالت االمحال أجلهن أن يضعن محلهن { :

 والآلئي يئسن من احمليض من { : ، واليائسة والصغرية يف قوله )6(}لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 

                          .  )7( } سآئكمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   25اآلية /  سورة األحقاف -1
  ) 243(   روضة الناظر ص-2
  ) 243( ، روضة الناظر ص ) 85( مفتاح الوصول ص:  راجع -3 

   228اآلية / سورة البقرة -4
   4اآلية /  سورة الطالق-5
   49اآلية /  سورة األحزاب-6
   4اآلية / سورة الطالق-7

، أحكام القرآن   ) 3/1551(،  ) 1838-4/1836(،  ) 186-1/183: (أحكام القرآن البن العريب     : راجع تفسريها يف    
  ) .93-28/91(، تفسري الطربي ) 1/219-1/250(، الشافعي 
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  :ختصيص القرآن بالسنة  -

  :سواء كانت نصا أم فعال أم إقرارا ومن أمثلة ذلك 

 فهو نص عام يف حترمي كل أنواع امليتة، فخص منه ميتة )1( }حرمت عليكم امليتة والدم { :تعاىل  قوله -

   .)2( »هو الطهور ماؤه احلل ميتته   « -ε-البحر بقوله 

  . )3(} والتقربوهن حىت يطهرن  { : وقوله تعاىل -

 يأمرين فـأتزر  -ε- اهللا كان رسول «:  قالت -رضي اهللا عنها -فخص عموم هذه اآلية مبا روت عائشة   

    .)4(  »فيباشرين وأنا حائض

   .)5( وسكوته عن الشيء يدل على جوازه فال حيل له اإلقرار على اخلطأ وهو معصوم-ε - وأما إقراره -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  اجلـامع ألحكـام القـرآن    )52-51-1(أحكام القرآن ابن العريب ص:  ، راجع  تفسريها يف 3اآلية  /   سورة  املائدة    -1

)2/216(  

) 83(حـديث   ] الوضوء مباء البحر  ) 41(باب  / الطهارة  ) (1(كتاب: [ احلديث أخرجه أبو داود عن املغرية عن أيب بردة             -2

)1/21. (  

  )101-1/100(، ) 69(حديث ] ما جاء يف ماء البحر أنه طهور ) 52(باب ) / الطهارة ) (1(كتاب : [ الترمذي - 

  )1/75(، ) 58(، حديث ] ذكر ماء البحر والوضوء منه 40(باب ) / الطهارة(كتاب : [نسائي ال- 

  )1/136(، ) 386] (الوضوء مباء البحر ) 38(باب /الطهارة ) 1(كتاب : [ ابن ماجه -

  ) 1/22(، ) 12(حديث ] الطهور للوضوء ) 3(باب / الطهارة ) 2(كتاب :[ مالك - 

،أحكام القرآن للـشافعي  ) 166-1/165( أحكام القرآن البن العريب :  ،  راجع  تفسريها يف    222اآلية  /  سورة البقرة   -3

)1/52(  

  ) .1/403(،  ) 200( حديث ) ] مباشرة احلائض) 5(باب/ احليض) 6(كتاب:  [ أخرجه البخاري -4

  )1/242 (،) 293(حديث] مباشرة احلائض فوق االزار) 1(باب/ احليض ) 3(كتاب: [وأخرجه مسلم 

   ).248(  روضة الناظر ص-5
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   اإلمجاع -4

 يآأيها  {: ومثال ذلك قوله تعاىل       ،    )1(             جيوز التخصيص باإلمجاع ألنه مبثابة نص قاطع شرعي       

فقد أمجعوا أال مجعة على عبد       ،   )2(}الذين ءامنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا             

  . وال امرأة 
  لقياس  ا- 5

             ويقصد به قياس النص اخلاص إذا عارض عموم نص آخر فهذا حمل خالف ، فذهب القاضـي                 

  .أبو بكر والشافعي ومجاعة من الفقهاء واملتكلمني أنه خيص به العموم 

   .)4( من احلنابلة ومجاعة من الفقهاء أنه الخيص به العموم)3(وذهب أبو إسحاق بن شاقال

فهو نص عام يف جواز كل بيع ، وقد ورد الـنص النبـوي    )5( } وأحل اهللا البيع { : ىل ومثال قوله تعا

 ، والعلة هي الكيل فيقاس األرز علـى الـرب           )6( »التبيعوا الرب بالرب    « : -ε-بتحرمي الربا يف الرب يف قوله       

  .)  7( فهذا القياس خص عموم إحالل البيع ) متفاضال(فيكون حكمه حكم الرب فاليباع ربويا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )244(  روضة الناظر ص-1

  )66-28/65(تفسري الطربي :    ، راجع تفسريها يف 9اآلية /  سورة اجلمعة-2

هو إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان بن شاقال أبو إسحاق البزار ، إمام جليل القدر كـثري الروايـة    : أبو إسحاق بن شاقال   -3

  .هـ ببغداد 309حسن الكالم يف األصول والفروع تويف سنة 

  ) .139-2/128 ( -بريوت–طبقات احلنابلة أليب يعلى أبو احلسني ، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار املعرفة : راجع -

( ،  مفتاح الوصول ص     ) 2/159( ، اإلحكام لآلمدي     ) 159( ، إرشاد الفحول ص   ) 249(روضة الناظر ص  :  راجع   -4

86(  

   275اآلية / رة البقرة  سو-5

  . من هذه الرسالة 144سبق خترجيه يف الصفحة -6

  )  249(  راجع روضة الناظر ص-7
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  االستثنــــاء: املبحث اخلامس 
  بعض نماذج االستثناء من التسهيل:  المطلب األول 

آليات اليت تشري إليه يف كتابه                   من األمثلة اليت ذكر فيها اإلمام ابن جزي االستثناء عند تفسريه ل           
  : نذكر مايلي " التسهيل"
: يقول ابن جزي )1(} من كفر باهللا من بعد اميانه إال من اكره وقلبه مطمئن باإلميان  { : قوله تعاىل -1

فقد خرج هبذا االستثناء من عموم الكفر الشامل الكفر الظاهر الذي هو باللسان فقط مع اطمئنان القلب حيث ارتد                   

   .)2( وم عن اإلسالم وكان فيهم من أكره عن الكفر ، وهو يعتقد اإلميان من بينهم عمار بن ياسرق

يقول ابن جزي  ، )3(} إال الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اهللا غفور رحيم  { :تعاىل  قوله -2

   .)4(فهذا االستثناء أخرج التائبني من حكم الفاسقني الذين يرمون احملصنات: 

  )5(}قال لن أرسله معكم حىت توتون موثقا من اهللا لتاتنين به ، إآل أن حياط بكم  { : قوله تعاىل -3

   .)6(أي إال أن تغلبوا فال تطيقون اإلتيان به : يقول ابن جزي 

  )7( } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغارين { :تعاىل  قوله -4

   .)8(عون الشيطان يقول ففيه استثناء للذين يتب

   )10( العباد املؤمنني املخلصنيفغواية الشيطان التكون على، )9( } إال عبادك منهم املخلصني { :  وقوله تعاىل -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   106اآلية /  سورة النحل-1

  )166(  التسهيل ص-2

   5اآلية / سورة النور-3

  )466(  التسهيل ص-4
   66آلية ا/  سورة يوسف-5

  )2/133(  التسهيل-6

    42اآلية /  سورة احلجر-7

  )2/146(  التسهيل -8
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   40اآلية /  سورة احلجر-9

  )2/146(  التسهيل -10

 إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصوا دينهم هللا فأولئك مع املـومنني   { : قوله تعاىل -5

فاالستثناء من املنافقني والتوبة مبعىن اإلميـان الـصادق يف            ،   )1(}وسوف يوت اهللا املومنني أجرا عظيما       

   .)2(الظاهر والباطن

وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه   { : قوله تعاىل -6

ـ    )3(}ا هلم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ماهلم به من علم إال اتباع الظن ومـا قتلـوه يقين
 

   .)4(فاالستثناء منقطع ، ألن العلم حتقيق والظن تردد

 حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير ومآ أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوفـودة   { : قوله تعاىل -7

)5(}... واملتردية والنطيحة ومآ أكل السبع إال ما ذكيتم  
استثناء متـصل إذا أريـد   : يقول ابن جزي  

   .)6(ة وما بعدها ما أصابته تلك األسباب وأدركت ذكاته باملنخنق

)7(} إآل أن تكون جتارة حاضرة {:  قوله تعاىل -8
االستثناء منقطع واملعىن إباحة ترك الكتابة يف التجارة  

   .)8(احلاضرة وهو ما يباع من النقد وغريه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   146اآلية  / النساء  سورة-1

  ) 2/162( لتسهيل  ا-2

   157اآلية /  سورة النساء -3

   ) 1/163(  التسهيل -4

   03اآلية /  سورة املائدة -5

   )1/167(  التسهيل -6

   282اآلية /  سورة البقرة -7

   )1/97(  التسهيل -8
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 اهللا أي لوال فـضل  ، )1(} ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته  التبعتم الشيطان إال قليال { : قوله تعاىل -9

  .)  2(ورمحته التبعتم الشيطان إال يف أمور قليلة ال تتبعونه فيها 

فهو استثناء متـصل   ، )3(} التنفع الشفاعة إال من اذن له الرمحان ورضى له قوال         {:  قوله تعاىل    -10

   .)4(ومعناه التنفع الشفاعة ألحد إال من أذن له الرمحان يف أن يشفع له 

فمعـىن  : يقول ابن جـزي   ، )5(} رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا  اال{ :  قوله تعاىل -11

    .)6(االستثناء أن رمحة اهللا تعاىل ترد القرآن بعد ذهابه 

  تعريف االستثناء وصيغه وأقسامه: المطلب الثاني 

  :تعريفـه 

   .)7( وحنوها عرفه بعضهم بأنه إخراج األول عما دخل فيه الثاين بـ إال:              قال ابن جزي 

  :صيغـه 

يكون االستثناء بصيغة إال ، وغري ، وسوى ، وعدا ، وليس ، واليكون ، وحاشا ، و خال كقولنـا جـاء                       

   . )8(القوم إال عمر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  83/ سورة النساء -1

   )1/150(   التسهيل -2

   109اآلية / سورة طه -3

   )3/19(   التسهيل -4

   87اآلية / اإلسراء سورة -5

   )2/178(  التسهيل -6

  )152(  تقريب الوصول ص-7

  )252(  روضة الناظر ص-8
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  :أقسامـه 

   )1(             قسم ابن جزي االستثناء إىل ثالثــة أنواع

  .يان اقتلوا الكفار إال النساء والصب: وهو االستثناء من الظواهر والعمومات ومثال ذلك قوهلم :  النوع األول -1
صل إال عند طلـوع     : وهو االستثناء من األزمان واملكان واألحوال ومثال األول قولنا          :  النوع الثاين    -2

  .اجلس إال عند املقابر : الشمس  ، ومثال الثاين 

 )2(}قال لن أرسله معكم حىت توتون موثقا من اهللا لتاتنين به إآل أن حياط بكم   { :قوله تعاىل : ومثال الثالث 

  .فادت هنا إال استثناء احلال فأ

  وهو االستثناء املنقطع :  النوع الثالث -3

ألن الثاين مـن  )3( } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين { : ومثال قوله تعاىل 

    .)4(غري جنس األول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )152(  تقريب الوصول ص-1

   66ة اآلي/ سورة يوسف -2

   42اآلية /  سورة احلجر -3

  )256(  شرح تنقيح الفصول ص-4
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  احملكـم واملتشابـه: املبحث السادس 
  :             لقد تكلم  ابن جزي على وجود احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي عند تفسريه لآلية يف

ات هن أم الكتاب ، وأخر متـشاهبات    هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات حمكم{ :  قوله تعاىل 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتنة وابتغآء تاويله ومـا يعلـم تاويلـه إال اهللا                     

يقـول ابـن     ،   )1(}والراسخون يف العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا وما يذكر إآل أولوا األلباب                

هو البني املعـىن    :  القرآن الكرمي ما هو حمكم وما هو متشابه ،  فاحملكم             فهذه اآلية تدل على أن يف     : جزي  

هو الذي حيتاج إىل التأويل أو يكون مستغلق املعىن كحروف اهلجاء ، وعن ابن              : الثابت احلكم ، واملتشابه     

   .)2(عباس أن احملكمات الناسخات واحلالل واحلرام ، واملتشاهبات املنسوخان واملقدم واملؤخر

أهنم العلماء الذين يسلمون باملتـشابه واليعلمـون     }والراسخون يف العلم  { :ملقصود يف قوله تعاىل وا

  . )3(تأويله

  .فما معىن احملكم هنا الذي وصفه اهللا بأنه أم الكتاب ؟  -

 -ε -وما معىن املتشابه الذي يتعلق به مرضى القلوب من أعداء اهللا ليثريوا به الشبه علـى الرسـول                    -

   ويوقدوا به نار الفتنة مبا يفسرونه على حسب أهوائهم وأغراضهم ؟ ودعوته

  :             وقد اختلفت آراء العلماء يف  حتديد كل من احملكم واملتشابه على عدة أقوال نأخذ منها 

  م الساعة قيل احملكم ما عرف املراد منه ، إما بالظهور وإما بالتأويل ، واملتشابه ما استأثر اهللا بعلمه كقيا-1
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   7اآلية /  سورة آل عمران-1

   )74(  التسهيل ص-2

   نفس املرجع -3
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       )1(وخروج  الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور

  )2( وقيل احملكم ما وضح معناه ، واملتشابه نقيضه -2

مي الفواحش وهو ماتضمنته اآليات الثالثـة مـن          وقيل احملكم ما الختتلف فيه الشرائع كالتوحيد وحتر        -3

  . أواخر سورة األنعام ، وآيات اإلسراء 

   واملتشابه اجملمالت اليت مل تبني كأوائل السور -

   )3( وقيل احملكم مامل ينسخ ، واملتشابه مانسخ-

 يف أوائل السور وما     الوعد والعيد واحلرام واحلالل واملتشابه هو احلروف املقطعة       : ' أي احملكم   '  وقيل هو    -

   .)4(ورد يف صفات اهللا سبحانه وتعاىل مما جيب اإلميان به وحيرم التعرض لتأويله 

  : ولعل هذه اآلراء تؤول يف النهاية إىل -

  احملكم هو الذي يدل على معناه بوضوح الخفاء فيه واملتشابه هو الذي خيلوا من الداللة الراجحة على معناه 

   .)5(نيني يف ظاهره ، وأحدمها حمظور  أو بعيدأو هو الذي حيتمل مع
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )3-3/2( اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي -1

  ) 3-3/2( نفس املرجع ص-2

ـ 1400 (2 ط-بـريوت  -  البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منها للدكتور عزت علي عطية، دار الكتاب العـريب               -3 -هـ

  )231(ص) م 1980

  ) 67( روضة الناظر ص-4

  ، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ) 67-66(،روضة الناظر ) 232-231(البدعة وموقف اإلسالم منها ص: راجع -5

عبـد املـنعم النمـر      . ، علوم القرآن الكـرمي      )286-281(صبحي صاحل ص  . د. ، مباحث يف علوم القرآن      ) 3/4-12(

  ) .31( ، إرشاد الفحول ص) 48(  إحكام الفصول ص،  ) 107-  1/106( املستصفى ص) 76-171(ص
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  : ، وقوله  )2( }بل يداه مبسوطتان   {  ،)1(} الرمحان على العرش استوى { : كقوله تعاىل 

      )4( } ويبقى وجه ربك { و )  3( } ما خلقت بيدي{  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   5اآلية / سورة طه- 1

   64ية اآل/  سورة املائدة-2

   75اآلية / سورة ص-3

   27آلية / سورة الرمحان -4
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  :الفصل الثالث 

  

  

  
  الـــنسـخ واالجتهاد والـتـعـــــــــارض

  والـتـرجيـح وأسـبـاب اخلــــالف بني

  املـجـتهـديــــن عـنـد  ابن جزي
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  النســــــخ :  املبحث األول 
   النسخ في القرآن الكريموقوع: المطلب األول 

بالنسخ اهتماما كبريا وأواله بالعناية الفائقـة يف كتابـه          -رمحه اهللا -             لقد اهتم اإلمام ابن جزي      

   :حيث أفرد له بابا خاصا يف مقدمة تفسريه ومساه بالناسخ واملنسوخ وقال عن النسخ "التسهيل"

نسخ إذ التنسخ األخبار ، والبد من معرفة ماوقع يف القـرآن            أما النسخ فهو يتعلق باألحكام ألهنا حمل ال       " 

الكرمي من الناسخ واملنسوخ، واحملكم هو مامل ينسخ وقد صنف الناس يف ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف                

   .)2(  " )1(كثرية وأحسنها تأليف القاضي أيب بكر بن العريب

ول بالنسخ يف القرآن الكرمي ويقول بأن آية الـسيف                       ويعترب اإلمام ابن جزي من املكثريين بالق      

 قد نسخت مائة وأربعة عشر آيـة فيهـا   )3(}وقاتلوا املشركني كآفة كما يقاتلونكم كآفة  { :قوله تعاىل

على أن هناك من العلماء من مل يقل بوقـوع النـسخ            . ) 4(مساملة الكفار والعفو عنهم والصرب على أذاهم        

، وقريب منـه ابـن      ) 5( ، كاإلمام السيوطي إذ جعل اآليات املنسوخة عشرين آية         بكثرة يف القرآن الكرمي   

العريب املالكي ، وقد أشار اإلمام الشاطيب إىل أنه قليل جدا يريد بذلك التضييق يف دائرته ، ولعل هذا مـا                     

سخ يف معظمها    من اآليات املنسوخة فأبطلوا القول بالن      ) 6(جعل الكثري من العلماء يتبعون ماذكره السيوطي      

ولقد ساق اإلمام ابن جزي      )7(وانتهوا إىل أن املنسوخ مخس آيات فقط كما فعل اإلمام ويل اهللا الدهلوي              

  رمحه اهللا اآليات املنسوخة بآية السيف حسب ما ذهب إليه يف عبارات خمتصرة جدا وال بأس من ذكرهـا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . من هذه الرسالة 37ه يف الصفحة سبقت ترمجت: ابن العريب-1
  ) 11-1/7(  التسهيل -2
   36اآلية /  سورة التوبة-3
   )887( التسهيل ص-4
  )68-3/65( اإلتقان للسيوطي -5
  ).160(سبقت ترمجته يف ص:  السيوطي-6
  . )98-97(البعد الزماين واملكاين وأثرمها يف الفتوى لبلمهدي ص-7
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فـاقتلوا   {: وقولـه  )1(}ما يقـاتلونكم كافـة   وقاتلوا املشركني كافة ك { :إذ أهنا نسخت بقوله تعاىل

   .)3(}كتب عليكم القتال  { :وقوله تعاىل )  2(}املشركني حيث وجدمتوهم 
 اآليات المنسوخة في القرآن الكريم عند ابن جزي  : المطلب الثاني 

  )4( )وقولوا للناس حسنا  (:هي قوله تعاىل) 06(يف سورة البقرة عد ست آيات -

  )9( ) الإكراه ( و)8( ) قل قتال  ( ،)7( ) كآفة  ( ،) 6( ) والتعتدوا  ( ، )5( )مالنا  ولنا أع (  و

  )11( )ومنهم تقاة () 10( ) فإمنا عليك البالغ ( مها قوله تعاىل) 02(آياتني ذكر ويف سورة آل عمران -
 فما أرسلناك عليهم  (  يف موضعني و)12( )  فأعرض عنهم ( : هي قوله تعاىل)05(النساء مخس آيات  ويف -

   .)15( ) اال الذين يصلون  ( و)14( ) التكلف إال نفسك  ( ، )13( )حفيظا 
   .)16( )والآمني  (:آيات هي قوله تعاىل ) 03( ويف املائدة عد ثالث -

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  36اآلية /  سورة التوبة-1
  5اآلية /  سورة التوبة-2
   216 اآلية/ سورة البقرة -3
   83آلية / سورة البقرة -4
   139اآلية /  سورة البقرة -5
    190اآلية /  سورة البقرة -6
      208اآلية  /  سورة البقرة -7
     217اآلية  /  سورة البقرة -8
     256اآلية  /  سورة البقرة -9 

   20اآلية  /   سورة آل عمران-10
   28اآلية /   سورة آل عمران-11
   من النساء81 و اآلية 63اآلية  / ساء  سورة الن-12
    80اآلية /  سورة النساء -13
    84اآلية  /  سورة النساء -14
   90اآلية  /  سورة النساء -15
   02اآلية  /  سورة املائدة-16
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   .)2( )عليكم أنفسكم  (و)1( ) عليك البالغ  (و

  )4( )مث ذرهم  (  و )3( )لست عليكم بوكيل  (:آيات هي) 10( ويف األنعام ذكر عشر -

  )8( )والتسبوا  ( و)7( )عليهم حفيظا  ( و )6( )واعرض  ( و )5( )عليكم حبفيظ  ( 

   .)11( )لست منهم يف شئ  (  )10( )قل انظروا  ( و)9( ) ياقوم اعملوا  ( يف موضعني و

   .)13( )وأملي هلم  ( و )12( )وأعرض  ( و:مها ) 02( ويف األعراف  ذكر آياتني -

   .)14( ) وإن استنصروكم   (: هي قوله تعاىل ) 01( ويف األنفال ذكر آية واحدة-

  .) 15( )فاستقيموا هلم  (:هي قوله تعاىل ) 01( ويف التوبة ذكر آية واحدة -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   20اآلية /   سـورة املائدة-1

   105اآلية /   سورة املائدة-2

    66آلية ا/   سورة  األنعام-3 

    91اآلية /   سورة  األنعام-4

    104اآلية  /  سورة  األنعام-5 

    106اآلية  /  سورة  األنعام-6 

   107اآلية /   سورة  األنعام-7

   108اآلية  /  سورة  األنعام-8

   135اآلية  /  سورة  األنعام-9

   158اآلية  /  سورة  األنعام-10

   159اآلية   / سورة  األنعام-11

    199اآلية  /  سورة األعراف-12

    183اآلية  /  سورة األعراف-13

    72اآلية  /  سورة األعراف14

    07اآلية /  سورة األعراف-15
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   )3( )وإما نرينك  ( )2( ) فقل يل عملي ( و )1( )فانتظروا   (:آيات هي ) 07(ويف يونس ذكر ذكر سبع  -

  .) 7( )واصرب ( و)6( )فمن اهتدى  (  و)5( )فانت تكره  ( و )4( )والحيزنك قوهلم   ( و

   )9( ) اعملوا على مكانتكم  ( و)8( ) إمنا أنت نذير  (: آيات هي ) 03(ويف هود ذكر ثالث  -

     .)10( )انتظروا  (و

   .)11( )عليك البالغ  (: هي قوله تعاىل ) 01( ويف الرعد ذكر آية واحدة - 

  )  13( ) عليك البــالغ  (و )12( ) إال البالغ ( : ي آيات ه) 04( ويف النحل ذكـر أربـــع -
   .)15( )واصرب  (  و)14( )وجادهلــم  ( و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   20اآلية  /  سورة يونس -1

         41اآلية   /  سورة يونس -2

        46اآلية  /  سورة يونس -3 

         65اآلية  /  سورة يونس -4 

        99اآلية   / ونس  سورة ي-5

      108اآلية  /  سورة يونس -6 

      109اآلية  /  سورة يونس -7

     12اآلية   /  سورة هود-8

   121-93اآلية  /  سورة هود-9

     122اآلية  /  سورة هود-10

    40اآلية /  سورة الرعد-11

    35اآلية /  سورة النحل-12

    72اآلية /  سورة النحل-13

     125اآلية /  النحل سورة-14

     127اآلية /  سورة النحل-15
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  )1( ) ربكم أعلم بكم  (: هي قوله تعاىل ) 01( ويف اإلسراء ذكر آية واحدة -

  )4( ) والتعجل ( و)3( )فليمدد  ( و)2( )وأنذرهم  ( : آيات) 03( ويف مرمي ثالث -

  )5( )ص قل كل مترب (:هي قوله تعاىل ) 01( ويف طه ذكر آية واحدة -

  )6( )وإن جادلوك  (: ويف يف احلج ذكر آية واحدة هي قوله تعاىل -

  )8( )ادفع  ( و )7( )فذرهم  (:مها قوله تعاىل ) 02( ويف املؤمنون ذكر آيتان -

  )10( )وما على الرسول إال البالغ  ( و )9( )  فإن تولوا (:مها قوله تعاىل ) 02( ويف النور ذكر آيتان -

  )11( )   فمن اهتدى(:ذكر آية واحدة هي قوله تعاىل  ويف النمل -

  )12( )لنآ أعمالنا (:هي قوله تعاىل ) 01( ويف القصص ذكر آية واحدة -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    25اآلية /  سورة  اإلسراء-1

   39اآلية /  سورة مرمي-2

   75اآلية /  سورة مرمي-3

   84اآلية  /  سورة مرمي-4

   135اآلية / ه سورة ط-5

   68اآلية /  سورة احلج-6

    54اآلية /  سورة املؤمنون-7

     96اآلية /  سورة املؤمنون-8

     54اآلية /  سورة النور-9

  54اآلية /  سورة النور-10

     92اآلية /  سورة النمل-11

     55اآلية  /  سورة القصص12
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  )1( ) أنا نذير  ( :هي قوله تعاىل ) 01( ويف العنكبوت ذكر آية واحدة -

  )2( )فاصرب  (:هي قوله تعاىل ) 01( ويف الروم ذكر آية واحدة -

  )3( )ومن كفر  (: هي قوله تعاىل ) 01( ويف لقمان ذكر آية واحدة -

  )4( ) فانظروا (: هي قوله تعاىل) 01( ويف السجدة ذكر آية واحدة -

  )5( )تسألون  قل ال (: هي قوله تعاىل) 01( ويف سبأ ذكر آية واحدة -

  )6( )إن انت إال نذير  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف فاطر ذكر آية واحدة -

  )7( )فال حيزنك  (:هي قوله تعاىل) 01( ويف يس ذكر آية واحدة -

  )9( )قول  (و )8( )فقول  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف الصفات ذكر آيتان  -

  )11( ) أنا نذير  ( و )10( )اصرب  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف ص ذكر آيتان  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   50اآلية /  سورة العنكبوت-1

   60اآلية /  سورة الروم-2

  23اآلية /  سورة لقمان-3

   25اآلية /  سورة السجدة-4

   25اآلية /  سورة سبأ-5

   23اآلية /  سورة فاطر-6

     76اآلية /  سورة يس-7

     31آليةا/  سورة  الصافات-8

       18اآلية /  سورة  الصافات- 9

      17اآلية /  سورة  ص-10

     70اآلية  /  سورة  ص-11
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   )2( ) فاعبدوا ما شئتم (  و)1( ) إن اهللا حيكم بينهم  ( :آيات هي ) 05(ويف الزمر مخس -

   .)5( )أنت حتكم  ( و )4( ) فمن اهتدى( و)3( )يا قوم اعملوا  ( و

  )7( )لنآ أعمالنا  (و)6( ) ومآ أنت عليهم بوكيل(: آيات) 03(ى ذكر ثالث  ويف الشور-

   .)8( )فإن اعرضوا  (  و

   .)10( ) واصفح  ( و )9( )فذرهم  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف الزخرف ذكر آيتان  -

   .)11( )فارتقب  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف الدخان ذكر آية واحدة -

   .)12( )يغفروا  (: هي قوله تعاىل) 01(ية واحدة  ويف اجلاثية ذكر آ-

   .)13( )فاصرب  (:هي قوله تعاىل) 01( ويف األحقاف ذكر آية واحدة -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

     03اآلية /  سورة الزمر-1

     15اآلية /  سورة الزمر-2

     39اآلية /  سورة الزمر-3

     41اآلية /  سورة الزمر-4

       46اآلية /  الزمر سورة-5

       06اآلية /  سورة الشورى-6

   15اآلية  /  سورة الشورى-7

   48اآلية /  سورة الشورى-8

    83اآلية  /  سورة  الزخرف -9

      89اآلية   /  سورة  الزخرف-10

     10اآلية  /  سورة الدخان-11

    14اآلية /  سورة اجلاثية-12

   35اآلية /  سورة األحقاف-13
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   .)2( )وما أنت  ( و )1( )فاصرب  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف ق  ذكر آيتان  -

   .)3( )فقول  (:هي قوله تعاىل) 01( ويف الذاريات ذكر آية واحدة -

   .)6( )فذرهم  ( و)5(  )واصرب ( و)4( )قل تربصوا (:آيات) 03(ويف الطور ذكر ثالث -

   .)7( )فأعرض  (: تعاىلهي قوله ) 01( ويف النجم ذكر آية واحدة -

   .)8( )فقول  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف القمر ذكر آية واحدة -

   .)10( ) سنستدرجهم  ( و)9( )فاصرب  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف ن ذكر آيتان  -

   .)12( )فذرهم  (و)11( )فاصرب  (: مها قوله تعاىل) 02( ويف املعارج ذكر آيتان  -

   .)13( )واهجرهم  (: هي قوله تعاىل) 01(آية واحدة  ويف املزمل ذكر -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    39اآلية  /  سورة ق-1

    45اآلية /  سورة ق-2

    08اآلية /  سورة الذريات-3

    31اآلية /  سورة الذريات-4

      48اآلية /  سورة الطور-5

      45اآلية  /  سورة الطور-6

      29ة اآلي/  سورة النجم-7

    )فتول عنهم (:  ، ويقصد هبا 6اآلية /  سورة القمر-8

       48اآلية /  سورة القلم-9

      44اآلية /  سورة القلم-10

    05اآلية /   سورة  املعارج-11

     42اآلية /  سورة  املعارج-12

     10اآلية /  سورة  املزمل-13

  



  190

  )1( )ذرين  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف املدثر ذكر آية واحدة -

  )2( )فاصرب  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف اإلنسان ذكر آية واحدة -

  )3( ) فمهل الكافرين  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف الطارق ذكر آية واحدة -

  )4( )لست عليهم مبصيطر  (: هي قوله تعاىل) 01( ويف الغاشية ذكر آية واحدة -

  )5( )  لكم دينكم (: ي قوله تعاىله) 01( ويف الكافرين ذكر آية واحدة -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    11اآلية /  سورة املدثر-1

     24اآلية  /   سورة اإلنسان-2

     17اآلية  /  سورة  الطارق-3

   22اآلية /  سورة الغاشية-4

    06اآلية /  سورة  الكافرين-5
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  شروطه حكمه ووتعريف النسخ : المطلب الثالث 

  تعريف النسخ : أوال 
              النسخ لغة يأيت مبعىن اإلزالة والنقل ، ومنه قوهلم نسخت الشمس الظل أي أزالتـه ، وقـوهلم      

   .)1(نسخ النص أي نقله

هو اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت خبطاب متقدم مـع           : فقد عرفه ابن جزي بقوله      : أما اصطالحا   

هـو  « :  ولقد خلص ابن جزي رمحه اهللا تعريف النسخ يف كتابه التسهيل حيث يقول هذا. )2(تراخيه عنه 

إذ أن احلكم الشرعي ال ينسخ إال حكما شرعيا آخر متراخ عنـه             ،  )  3( »  رفع احلكم الشرعي بعدما نزل    

  .يف النـزول 

   .)4(هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه: وعرفه الرازي بقوله 

هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجـه لـواله              : وعرفه الغزايل بقوله     -

  .)5(لكان ثابتا ، مع تراخيه عنه 

    .)6(بأنه رفع حكم شرعي مبثله مع تراخيه عنه:  وعرفه الشوكاين بقوله -

   .)7( عنه على وجه لواله لكان ثابتا هو إزالة احلكم الثابت بالشرع املتقدم بشرع متأخر:وقال عنه الباجي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )3/624( لسان العرب -1

  )310( تقريب الوصول ص-2

  )7( التسهيل ص -3

  )1/3/423( احملصول للرازي -4

  )1/107( املستصفى -5

  )183( إرشاد الفحول للشوكاين ص-6

  )322(إحكام الفصول للباجي ص -7
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  خ وحكمه دليل النس: ثانيا 

  .  ، ودليل مشروعيته من القرآن الكرمي والسنة الشريفة )1(             النسخ جائز عقال وشرعا 

 ماننسخ من اية او ننسها نات خبري منهآ أو مثلهآ أمل تعلم ان اهللا { : قوله تعاىل -:  فمن القرآن الكرمي -

لنسخ ألنه من املقدورات على اهللا عز وجـل   فهذه اآلية فيها دليل على جواز ا  ، )2(} على كل شئ قدير

وهذا خالفا لليهود لعنهم اهللا فإهنم أحالوه على اهللا ، ألنه كما نسخت شريعتهم ماكان قبلها جاز نسخها                  

   .)3(مبا بعدها

 كل الطعام كان حال لبين إسرآئيل إال ما حرم إسرآئيل على نفسه مـن قبـل أن    { : قوله تعاىل -2

يف هذه اآلية دليل على النسخ ووقوعه        ،   )4(} فاتوا بالتوراة فاتلوهآ إن كنتم صادقني        تنـزل التوراة قل  

  .ألن اهللا حرم أشياء على بين إسرائيل بعد حلها 

وإذا بدلنآ اية مكان اية واهللا أعلم مبا ينـزل قالوا إمنآ أنت مفتر بل اكثـرهم ال    { :  قوله تعاىل -3

نسخنا : يقول مجهور العلماء معناها . ى وقوع النسخ يف القرآن الكرمي فهذه اآلية تدل عل )5(  }يعلمون 

   .)6(آية بآية أشد منها عليهم 

  من ادخار حلوم األضاحي من أجل بعض الوفود القادمـة علـى            -ε-فقد منع رسول اهللا     : أما من السنة    

   ذو الطول على من ال كنت قد هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث ليتسع «: املدينة مث أباحه بقوله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

( ،شرح تنقـيح الفـصول ص     ) 74-73( ، روضة الناظر ص   ) 185( ، إرشاد الفحول  ) 1/111( املستصفى  :  راجع   -1

303. (   

  )381-1/378( تفسري الطربي :  ، راجع تفسريها يف106اآلية / سورة البقرة -2

  )303( ، شرح تنقيح الفصول  ) 2/245( اإلحكام لآلمدي :  راجع -3

   93اآلية / سورة  آل عمران -4

  )2/62(راجع التسهيل -   101اآلية / سورة النحل -5

  )3/99(   خمتصر تفسري الطربي-6
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  ) 1( »طول له ، فكلوا مابدا لكم ، وأطعموا وادخروا 

 أباح استعمال مجيع األوعيـة     عن األشربة املباحة يف أوعية اخلمر ، مث        -عليه الصالة والسالم  -وكذلك هنى   

كنت قد هنيتكم عن األشربة إال يف ظروف األدم فاشربوا يف كل وعاء ، غـري أن ال تـشربوا                     «: فقال  

    .                     )2( »مسكرا 

  شروط النسخ : ثالثا 

    :)3(              قيد ابن جزي النسخ بثالثة شروط

  .)4(ال يف االعتقادات ، وال يف األخبار إال إذا اقتضت حكما أن يكون النسخ يف األحكام : أوال 

   .)5(أن يكون النسخ يف الكتاب والسنة ألن اإلمجاع والقياس الينسخ واحد منهما والينسخ : ثانيا 

أن يكون الناسخ متأخرا واملنسوخ متقدما ويعرف ذلك بالنص على التأخري أو معرفة وقتها أو برواية                : ثالثا  

     .)6(بل رواية احلكم اآلخرمن مات ق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يؤكل من حلوم األضاحي ومـا      ) 16(باب/ األضاحي  ) 73(كتاب: [أخرجه البخاري عن سلمة بن األكوع        :  احلديث -1

  ).10/24(، ) 5569(حديث ] يتزود منها

، ) 1971(حـديث ] هي عن أكل حلوم األضـاحي     بيان ماكان من الن   ) 5(باب/األضاحي  )35(كتاب  : [ أخرجه مسلم      -  

)3/1561. (  

] بيان ماكان من النهي عن االنتباذ يف املزفت والـدباء واحلنـتم والـنقري             ) 6(باب/االشربة  )36(كتاب  : [ أخرجه مسلم    -2

  ) 3/1585(، ) 977(حديث

  ) 3/132(، ) 3698(حديث )] األوعية(باب ) / األشربة(كتاب :  [و أخرجه  أيب داود -

   )316-314(  تقريب الوصول -3
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، روضـة النـاظر     ) 187-186( ، إرشاد الفحول ص   ) 126-1/121(شرح تنقيح الفصول ، املستصفى        :  راجع   -4

   )74(ص

  )2/243(  اإلحكام لآلمدي -5

  . نفس املراجع السابقة -6

  االجتهــــاد: املبحث الثانـــي 
  تسهيل بعض النماذج عن االجتهاد من ال: المطلب األول 

  :             من اآليات اليت تدل على وقوع االجتهاد واليت ذكرها ابن جزي يف كتابه التسهيل ما يلي 
فهذه اآلية فيها دليل علـى  : يقول ابن جزي  )1( }لتحكم بني الناس مبآ أراك اهللا   { : قوله تعاىل -1

   .)2(إثبات النظر واالجتهاد، خالفا ملن منع ذلك من الظاهرية
 )3(}  ما قطعتم من لينة او تركتموها قآئمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي هللا الفاسـقني           { : قوله تعاىل    -2

املسلمون بعـض    ملا نزل على حصون بين نظري قطع         -ε-وسبب نزول هذه اآلية أن الرسول       : يقول ابن جزي    

 ماجرى من قطع أو إمساك فإن اهللا أذن         خنلهم فقالوا له أنه فساد وأنت تنهى عنه فرتلت اآلية ، تبني أن كل             
واستدل هبا بعض الفقهاء يف أن كل جمتهد مصيب إذ أن اهللا تعاىل قد صوب من قطع                 . للمسلمني يف ذلك    
   .)4(النخل ومن تركها

إذ  )5(}وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين{ :  قوله تعاىل -3
   .)6( قضى بني الرجلني املتخاصمني وهذا يدل على اجتهاده -عليه السالم-ن أن سليما

 كل الطعام كان حال لبين إسرآئيل إال ماحرم إسرآئيل على نفسه مـن قبـل أن    { : قوله تعاىل -4
وسبب حترمي إسرآئيل   :  ، يقول ابن جزي      )7(}تنـزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوهآ إن كنتم صادقني          

م اإلبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه اهللا أن حيرم أحب الطعام إليه شكرا هللا وتقربا إليه ويؤخذ من              حلو
  .(*) )8(ذلك أنه جيوز لألنبياء أن حيرموا على أنفسهم باجتهادهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   105اآلية /  سورة النساء-1
   )134(  التسهيل ص-2
   5 اآلية/  سورة احلشر-3
  )754(  التسهيل ص-4
   78اآلية / سورة األنبياء-5
  )435(  التسهيل ص-6
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   93اآلية / سورة آل عمران-7
  ) 1/113(  التسهيل ص-8
قال الشافعي وأبو يوسف وغريمها جبواز أن        «: وابن جزي  يقول جبواز اجتهاد األنبياء متبعا يف ذلك مجهور العلماء ، فقد قال                *

  ) .256-255(إرشاد الفحول : وراجع ) 423( تقريب الوصول ص»عليه وسلم باالجتهادحيكم النيب صلى اهللا 
  االجتهاد ومشروعيته : المطلب الثاني 

  تعريف االجتهاد: أوال 

   .)1(هو بذل اجلهد والوسع :              االجتهاد لغة

   .)2(حكام الشرعية إنه استفراغ الوسع يف النظر يف األ:  أما اصطالحا فقد عرفه ابن جزي بقوله -

   .)3(إنه استفراغ الوسع يف طلب الظن بشئ من األحكام الشرعية :  وعرفه اآلمدي -

   .)4(بأنه بذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة :  وعرفه الغزايل -

   )5( الوسع فيههو استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم مع استفراغ: بقوله :   وعرفه الشوكاين -

  مشروعية االجتهاد: ثانيا 

              االجتهاد جائز شرعا وهو أصل من أصول الشريعة ، وهو ما ذهب إليه مجهور العلماء واألدلة                

  :، نذكر منها )6(على ذلك كثرية من الكتاب والسنة 

 تدل علـى    فاآلية )7( }اهللا  إنآ أنزلنآ إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبآ أراك            {:  قوله تعاىل  -1

   .)8(إقرار االجتهاد بطريق القياس
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )3/135(  لسان العرب -1

  )421(  تقريب الوصول ص-2

   )3/139( اإلحكام لآلمدي -3

  )2/101(  املستصفى للغزايل -4

  )250( إرشاد الفحول للشوكاين ص-5

   ) .3/140( ، اإلحكام لآلمدي ) 3/368(املوافقات للشاطيب :  راجع -6

   105اآلية /  سورة النساء-7



  190

   )3/368( املوافقات -8

  

فالتفكري هنا مبعىن التدبر واإلمعـان وبالتـايل   )  1(} إن يف ذلك اليات لقوم يتفكرون { : قوله تعاىل -2

   . االجتهاد

   إذا حكم احلاكم فاجتهـد: « أنه مسعه يقول )2( يف حديث عمرو بن العاص-ε-قوله : ومن  السنة 

   .)3( »فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجرا الجتهاد 

مبا تقضي ، قال مبا يف كتاب اهللا ، قال فإن  «:  حديث معاذ بن جبل ملا  بعثه إىل اليمن قاضيا فقال له           -2

 هللا الذي وفـق رسـول       احلمد: مل جتد ، أقضي مبا قضى رسول اهللا قال فإن مل جتد قال أجتهد برأي قال                 

   .)4( »رسول اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   13اآلية /  سورة ااجلاثية -1

أجر احلـاكم إذا    ) 21(باب/ االعتصام بالكتاب والسنة    ) 96(كتاب: [ أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص      -:  احلديث   -2

  )  .13/318(، ) 7352(حديث )] اجتهد فأصاب أو أخطأ 

  1) 1716(حـديث ] أجر احلاكم إذا اجتهد و أخطأ     )6(باب  /األقضية  ) 30(كتاب:  [ه مسلم عن عمرو بن العاص      أخرج -

)3/1342.(  

 الصحايب اجلليل الفطن ، أمري مصر ، أسلم قبل الفتح سنة مثـان              -τ- بن وائل بن هشام القرشي السهمي         :عمرو بن العاص  -3

   هـ بعد أن  عمر 43ء األجناد زمن عمر ، من دهاة  العرب ، تويف سنة  غزوة ذات السالسل كان من أمراεهجرية واله 

  ) .3/1184(، االستيعاب ) 4/650( سنة ، راجع اإلصابة 90ما يقرب من 

  .من هذه الرسالة 109 سبق خترجيه يف الصفحة -4
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  التعـارض والترجيـح: املبحث الثالـث 
  ني على اآلخر نذكر اآليتني من األمثلة اليت يرجح فيها ابن جزي أحد الرأي

أحدمها أن الكالم املتقـدم تـذكرة       : فهذه اآلية فيها وجهان      ،   )1(}كآل إهنا تذكرة     {:  قوله تعاىل    -1

   .          )2(واآلخر أن القرآن تذكرة جلميع الناس ، وهذا ما رجحه ابن جزي -ε-وموعظة للنيب 

فاآلية تقتضي أمر املسلم النظر إىل طعامـه        : يقول   ،   )3(}فلينظر االنسان إىل طعامه      {:  قوله تعاىل    -2

كيف خلقه اهللا تعاىل بقدرته ورمحته ، فيجب على العبد طاعته وشكره وعدم معـصيته ، وقيـل فلينظـر       

اإلنسان إىل طعامه إذا صار رجيعا ، فينظر حقارة الدنيا ، وخساسة نفسه ، واالحتمـال األول أشـهر يف                    

   .)4(املعىن وأوضح

  التعارض : طلب األول الم

  تعريف التعارض : أوال 

هو اعتراض كل واحد من األمرين ، مأخوذ من كل أمر أصبح يف عرض اآلخـر                :              التعارض لغة   

  .   )5(دون طوله

   . )6(فهو أن يقضي أحد الدليلني حكما يف واقعة خالفا ما يقتضيه الدليل اآلخر: أما اصطالحا 

  والذين يتوفون منكم { : ظاهر اآليتني عدة الوفاة وعدة احلامل يقول تعاىل يف األوىل تعارض: ومثال ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   11اآلية /  سورة عبس-1

   )826(  التسهيل ص-2

    24اآلية /   سورة عبس-3

  )827( التسهيل ص-4
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   )7/167(   لسان العرب -5

  )273(  إرشاد الفحول ص-6

  

فاآلية تقتضي بعمومها أن عدة املتوىف عنـها         ،   )1(}واجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا      ويذرون أز 

  .زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حامال أم غري حامل 

فاآلية تقتضي أن عـدة   ، )2(} وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { :ويقول تعاىل يف اآلية الثانية 

فدفع هذا التعارض كون أن اآليـة       . لها سواء أكانت متوىف عنها زوجها أم مطلقة         احلامل تنتهي بوضع مح   

  .الثانية متأخرة يف النـزول عن اآلية األوىل ، فتكون عدة احلامل املتوىف عنها زوجها منتهية بوضع احلمل 

  طرق دفع التعارض : ثانيا 

دلة طريقة اجلمهور من املالكيـة والـشافعية                     لقد انتهج ابن جزي يف بيان دفع التعارض بني األ         

    :)3(واحلنابلة والظاهرية حيث توجب هذه الطريقة على اجملتهد اتباع اخلطوات التالية

  . ويكون مبحاولة التوفيق بينهما  :اجلمع بني الدليلني املتعارضني -1

  .ى اآلخر بوجه من وجوه الترجيح  ويتم ذلك بترجيح أحد الدليلني عل :الترجيح بني الدليلني املتعارضني -2

حيث ينسخ أحد الدليلني اآلخر وهذا إذا كان مدلوهلما قابل للنسخ وهذا يستلزم              :النسخ ألحد الدليلني   -3

  .معرفة املتأخر واملتقدم 

إذا عجز اجملتهد عن اجلمع بني الدليلني أو ترجيح أحـدمها علـى اآلخـر يلجـأ إىل                   :تساقط الدليلني  -4

    .)4(ا ويترك العمل هبما ووجب التوقف ، أو تقليد جمتهد آخر عثر على الترجيحإسقاطهما مع
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   234اآلية / سورة البقرة -1

   4اآلية/  سورة الطالق-2

، شرح األسنيوي   ) 374-372( ، روضة الناظرص  ) 276-275(،  إرشاد الفحول ص    ) 2/127(  راجع املستصفى    -3

 )3/127(  
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  )417( شرح تنقيح الفصول ص-4

  الترجيح : المطلب الثاني 

  تعريف الترجيح : أوال

من الرجحان مبعىن امليل والتغليب ومنه قولنا ترجيح كفة امليزان إذا مالت وتغلبت علـى الكفـة                 : لغة  -

   .      )1(األخرى

مبا تقوى به على مـا      ) ليل الظين الد(بأنه اقتران اآلمارة    : فقد عرفه ابن احلاجب واآلمدي      : أما اصطالحا    -

   .)2(يعارضها

   .)3( والترجيح خمتلف يف العمل به بني الفقهاء فأخذ به مجهور العلماء وأنكره بعض األحناف -

وذهب ابن جزي إىل العمل بالترجيح ويكون يف األدلة الظنية دون القطعية واستند يف ذلك أن القطعيات ال                  

   .)4(ون بينهمايكون فيها الترجيح لتعذر التعا

             وقد حصر األدلة املتعارضة يف دليلني قطعيني أو ظنيني، أو يكون أحد الدليلني قطعي واآلخـر                

  :ظين وعليه  

 إذا كان الدليلني قطعيني ، كالنصوص املتواترة فعلى اجملتهد دفع التعارض باجلمع بينهما إذا أمكن وإال                 -1

  .النسخ إن علم تاريخ ورودمها 

اجلمع :  إذا كان الدليلني ظنيني كالظواهر والعموميات  ونصوص أخبار اآلحاد فللمجتهد ثالثة أحوال               -2

  .إن أمكن مث النسخ إن علم تاريخ الورود مث الترجيح بينهما 

 إذا كان أحد الدليلني قطعي واآلخر ظين ، فال جمال للتعارض بينهما ويعمل بالقطعي يف كل األحوال                  -3
وإن تأخر املعلوم نسخ املظنون ، وإن تـأخر املظنـون مل ينـسخ              ،  لتاريخ علم تعيني املعلوم     ، فإن جهل ا   

  . )5(املعلوم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )2/445( لسان العرب البن منظور -1

  )3/174(  اإلحكام لآلمدي -2

  )420( ،شرح تنقيح الفصول ص) 2/2/529( احملصول :  راجع -3

  )469-468 ( تقريب الوصول-4
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  )421( ، شرح تنقيح الفصول ص) 553-2/2/532( احملصول :  راجع -5

  أسباب اخلالف بني اجملتهديـن: املبحث الرابـع 
             ملدى أمهية هذا املبحث وعظم فائدته كان من الضروري التطرق إليه ، كيف ال وقد انفرد بـه            

وهي ستة عشر باالستقراء    "إذ يقول يف أسباب اخلالف      ابن جزي عن غريه من األصوليني ، وهذا ما ذكره           

ويف ما يلي ذكر    )1(" على أن هذا املذهب انفردنا بذكره لعظم فائدته ، ومل يذكره أهل األصول يف كتبهم                

  : هلذه األسباب 

  تعارض األدلة : السبب األول 

 ، فإذا طرأ للمجتهد حكمـا       )2(أنه أغلب أسباب اخلالف بني األصوليني     :          وقد قال عنه ابن جزي      

  .)3(فيه خالف ألحد دليلني وجب عليه دفع هذا التعارض بأحد الطرق اليت سبق ذكرها 

   اجلهل بالدليل : السبب الثاين

-         يكون للجهل بالدليل األثر الواضح يف اختالف اجملتهدين ويتجلى  هذا يف األخبار ويف أحاديثـه   

ε-  ديث مبجرد أن يبلغه فإن البعض اآلخر يعمل خبالفه  ولقد أكد ابن جـزي                البعض يعمل باحل    وإذا كان

 فإنه كـان متـسع      -رمحه اهللا -على ضرورة حفظ رواية احلديث وهو ما ذهب إليه اإلمام أمحد بن حنبل              

الرواية معتمدا على اجتهاده تاركا القياس خالفا أليب حنيفة الذي اعتمد على القياس أكثر وهذا لقلة روايته                 

أما اإلمام مالك و الشافعي فإهنما اعتمدا يف اجتهادمها على احلديث والقياس معا ، إذ قال اإلمام                 . للحديث  

   .)4(إذا صح احلديث فهو مذهيب: الشافعي 

  صحة نقل احلديث : السبب الثالث 

   ضوابطـه يف            وهو ما أدى إىل اختالف اجملتهدين يف كثري من املسائل األصولية إذ أن لكل جمتهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )493(  تقريب الوصول ص-1
  ) 493( نفس املرجع ص-2
  . من هذه الرسالة 215الصفحة :  راجع -3
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  ). 599( ، الرسالة للشافعي ص) 279( ، روضة الناظر ص) 1/63(  اجملموع للنووي -4
يعمل به ومنهم  من مل يصح عنده فيتركـه          يف صحة احلديث أو عدمه ، فمنهم من يصح عند ه احلديث  ف             

ويعمل خبالفه وهذا لقدح يف سنده أو لتشديده يف شروط قبول احلديث وهذا ما كان يعمل به اإلمام مالك                   

   .)1(فهو أشد أهل العلم حتفظا يف نقل احلديث 

      االختالف يف نوع الدليل هل حيتج به أم ال ؟  :السبب الرابع

   غري األدلة املتفق عليها بني الفقهاء          ويكون هذا يف

   .)2( مثل القياس الذي هو حجة عند مجهور العلماء وليس كذلك عند الظاهرية-

   .)3( وعمل أهل املدينة الذي هو حجة عند مالك وليس كذلك عند غريه -

ة وابن احلاجـب     واملصلحة واملرسلة فهي حجة عند املالكية واحلنابلة وليست حبجة عند الظاهرية والشيع            -

   .)4(من املالكية 

 ومذهب الصحايب الذي هو حجة عند املالكية واحلنفية واحلنابلة فيعمل به وهو لـيس كـذلك عنـد                   -

   .)5(األشاعرة واملعتزلة والشيعة فال يعمل به 

 واالستحسان فهو حجة مطلقا عند مجهور املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وهو ليس كذلك عنـد                -

   .)6(أكثر املتكلمني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )221(  ، إرشاد الفحول ص103/)2(املستصفى :  راجع -1

  )199-198(، إرشاد الفحول  ) 2/234( املستصفى :  راجع -2

  ) .334( شرح تنقيح الفصول ) 83-82(،إرشاد الفحول ص) 181-1/180(اإلحكام لآلمدي :  راجع -3

  ) .298-1/284(، املستصفى ) 4/160(، اإلحكام لآلمدي ) 242-241(لفحول ص إرشاد ا:  راجع-4

  )3/173( ، شرح األسنوي  ) 144-143(إرشاد الفحول ص:  راجع -5

  )2/137( ، االعتصام  ) 507( ، الرسالة للشافعي ص ) 168-167( روضة الناظر ص -6
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 حنيفة تركـا العمـل هبـا يف بعـض            ، والشافعي وأبو   )1( وسد الذريعة فهي حجة عند مالك وأمحد       -

    )2(احلاالت

   .)3(وأنكرها ابن حزم مطلقا 

  اختالف الرواية يف ألفاظ احلديث : السبب اخلامس 

 يف احلديث الذي يرويه  أبو سـعيد         -صلى اهللا عليه وسلم   -وينبين عليه اختالف كبري بني الفقهاء كقوله        

بالرفع فأخذ به مالـك والـشافعي   " ذكاة "فروى لفظ   )5( »ذكاة اجلنني ذكا ة أمه    « :)4(اخلذري 

    .)6(وروي بالنصب فأخذ به أبو حنيفة

  قراءات القرآن الكرمي : السبب السادس 

 :          فقد يأخذ جمتهد بقراءة معينة ويأخذ اآلخر بقراءة أخرى فيحصل اخلالف مثال ذلك قوله تعاىل 

  بالنصب فاقتضى غسل الرجلني عطفه على " أرجلكم "فقرئ لفظ )7( }وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  {

    . )8(األيدي وقرئ باخلفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )3/171( ، اعالم املوقعني  ) 4/198 ، 2/361( املوافقات -:  راجع -1

  )     3/305(   املوافقات -2

  )6/745( ن حزم اإلحكام يف أصول األحكام الب- 3

هو الصحايب اجلليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي اخلدري من مشاهري الصحابة املكثـرين    :أبو سعيد اخلذري     -4

 غزوة أوهلا غزوة اخلندق ، أحد الذين بايعوا حتـت الشجـرة ، تويف باملدينـة               12) ص(من الرواية ، فقيها نبيال ، غزا مع النيب          

    . هـ   74سنة 

  ) . 2/213(، أسد الغابة ) 80-3/78(اإلصابة :  راجع -

) 2828(،  )] ما جـاء يف زكـاة اجلـنني         (باب  ) /األضاحي(كتاب  [أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد اهللا         :  احلديث   -5

)3/103. (  

  )2/328(، )1057(رقم )] زكاة مايف بطن الذبيحة / باب) األطعمة(كتاب : [ أخرجه الترمذي عن أيب سعيد اخلذري -

  )   60-59(، شرح تنقيح الفصول ) 2/442(، بداية اجملتهد  ) 204(القوانني الفقهية-6

  )92-6/91(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  :  ، راجع تفسريها يف 6اآلية / سورة املائدة-7
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  ) .558-2/576(، أحكام القرآن البن العريب ) 1/15( بداية اجملتهد ص:  راجع -8

  

  االختالف يف قاعدة من األصول : ب السابع السب

 : ومثال ذلك قوله تعاىل يف اآلية )1(             فينبين عليها االختالف يف الفروع كحمل املطلق على املقيد

 قل آل أجد يف مآ أوحـي إيل حمرمـا    { :يف آية أخرى :وقوله تعاىل  )2( }حرمت عليكم امليتة والدم {

ففي اآلية األوىل الدم مطلق ، ويف اآلية الثانية         ،   )3(} يكون ميتة او دما مسفوحا       يطعمه إآل أن   على طاعم 

  .مقيد كونه مسفوحا فيحمل املطلق على املقيد ويكون الدم احملرم هو الدم املسفوح 

  االختالف يف وجه اإلعراب مع اتفاق القراء يف الرواية : السبب الثامن  

       )4( »كل ذي ناب من السباع حرامأكل  «: مومثال ذلك قوله صلى اهللا عليه وسل

فمنهم  من جعل األكل مصدرا مضافا إىل املفعول فحرم أكل السباع ، ومنهم من جعله مضافا  إىل الفاعل                    

  .فأجاز أكل السباع  )5( } ومآ أكل السبع  { :يف قوله تعاىل 

  اشتراك اللفظ بني معنيني : السبب التاسع 

   فلفظ )6(}ثالثة قروء  {: قوله تعاىل :  والبعض يأخذ باملعىن اآلخر مثال ذلك  فالبعض يأخذ بأحدمها
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   )  87(  مفتاح الوصول ص-1

   3اآلية /  سورة املائدة -2

، أحكام القرآن   )  وما بعدها    2/216(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب     :  ، راجع تفسريمها يف      145اآلية    /  سورة األنعام    -3

  ) .1/51(البن العريب 

حـديث  ] ألبـان األتـن    ) 57( بـاب / الطـب ) 96(كتـاب [ أخرجه البخاري عن أيب ثعلبة اخلـشين         -:  احلديث   -4

)5780(،)10/249 (  

حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل خملب من الطري           )3(باب  / الصيد  )34(كتاب  : [ أخرجه مسلم عن أيب ثعلبة اخلشين        -

  ) .3/1534(، ) 1933(ديثح] 

   3اآلية / سورة املائدة-5



  190

   228اآلية  / سورة البقرة-6

، فحملـها مالـك     )1( بني الفقهـاء     حيتمل معنيني إما احليض وإما الطهر ومنه حصل االختالف        " قروء"

ـ                  دة والشافعي على الطهر وبالتايل تكون عدة املطلقة ثالثة أطهار ، ومحلها أبو حنيفة على احليض فتكون ع

   .املطلقة ثالثة حيض 

  االختالف يف محل اللفظ على العموم أو على اخلصوص: السبب العاشر 

، فإذا محل على العمـوم يـدخل فيـه     )2(}وأن جتمعوا بني االختني { :         مثال ذلك قوله تعاىل 

   .)3(الزوجات واململوكات وإذا محل على اخلصوص يكون خاصا بالزوجات فقط

  االختالف يف محل اللفظ على  احلقيقة أو اجملاز :  عشر السبب احلادي

أحدمها أنه حقيقة يف تطهري الثياب من :  ، ففيه ثالثة أقوال )4(}وثيابك فطهر  { :ومثال ذلك قوله تعاىل 

النجاسة ، والثاين أنه جماز ويراد به الطهارة من الذنوب والعيوب ، وأما الثالث فمعناه التلبس الثياب مـن                   

  .)5(خبيث كسب 

  االختالف هل يف الكالم إضمار أم ال ؟: السبب الثاين عشر 

   )6(} فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر{ :ومثاله قوله تعاىل 

    .)7(فحمله اجلمهور على أن به إضمار فأباح الفطر خالفا للظاهرية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )2/90(  بداية اجملتهد -1

   23اآلية /  سورة النساء-2

  ) .380-1/379(، أحكام القرآن البن العريب  ) 2/41( ، بداية اجملتهد ) 117-5/116( تفسري القرطيب :  راجع -3

   4اآلية /  سورة املدثر-4

  )1887-4/1826(،  أحكام القرآن البن العريب   ) 806( التسهيل ص:  راجع -5

   184اآلية /  سورة البقرة-6

( ، اجلـامع ألحكـام القـرآن للقـرطيب          ) 78-1/77( ، أحكام القرآن البن العريب      ) 1/295( بداية اجملتهد   : راجع -7

2/286. (  
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  االختالف هل احلكم منسوخ أم ال ؟: السبب الثالث عشر 

  قيل أهنا)1( }فإن جآؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم  { :وفيه خالف بني  الفقهاء ومثاله قوله تعاىل 

 خمـري  ε وقيل أهنا غري منسوخة ، والرسول )2( } وأن احكم بينهم مبآ أنزل اهللا { :منسوخة بقوله تعاىل 

مبقتضى اآلية بأن حيكم بينهم وإذا اختار أن حيكم بينهم وجب عليه أن حيكم مبا أنزل اهللا، وهذا ما رجحه                    

   .)3(ابن جزي رمحه اهللا 
  مر على الوجوب أو الندباالختالف يف  محل األ: السبب الرابع عشر 

  ، فلفظ يرضعن محله مالك على)4( }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني  { :ومثاله قوله تعاىل 

   .)5(الوجوب ، ومحله الشافعي وأبو حنيفة على الندب
  االختالف  يف محل النهي على التحرمي أو على الكراهة : السبب اخلامس عشر 

   )6( »المينع جارجاره أن يغرز خشبة يف جداره  : « -ε-ومثال ذلك يف حديثه 

 فذهب اإلمام أمحد ، وقول قدمي للشافعي أن النهي للتحرمي ، وأنه ال جيوز منع اجلارمن ذلك وإن منعـه                     -

  .أجربه اإلمام 

 وذهب األحناف واملالكية وقول جديد للشافعي إىل محل النهي على الكراهة والتنـزيه ، والبـد مـن                  -

   .                      )7(ط إذن املالك اشترا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   42اآلية / سورة املائدة -1

   49اآلية / سورة املائدة -2

  )2/632(، ) 624(/، أحكام  القرآن البن العريب ) 1/177( التسهيل : راجع -3

   233اآلية /  سورة البقرة -4

  ) 58( التسهيل ص-5

  )3/1230 (،) 1609(حديث] غرز اخلشب يف جدار اجلار) 29(باب/ املساقاة ) 22(كتاب : [ وأخرجه مسلم-6

  )315-3/314 (،) 3634(حديث] باب من القضاء/ كتاب األقضية : [ وأخرجه أيب داود -

) 1891(حـديث ] الرجل يضع خشبة على جدار جـاره      ) 15(باب/ األحكام  ) 13(كتاب: [ وأخرجه ابن ماجه يف سننه       -

)2/38(  
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، الكتـاب العـريب ، بـريوت     املقدسـي احلنبلـي ، دار        قدامـة  موفق الدين أيب عبد اهللا أمحد بن حممد ابن          ام  مإل ل  املغىن -7

  )36-7/35 ( ،) م1983-هـ1403(

  

  االختالف يف فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم : السبب السادس عشر 

  .هل حيمل على الوجوب أو على الندب أو على اإلباحة 

  ...... جبليا كاألكل واللبس والقيام -ε- فإذا كان فعله -

  ته وذهب بعض املالكية إىل أنه حيمل على الندب فمذهب اجلمهور على أهنا على اإلباحة بالنسبة إليه وإىل أم

بيانا لغريه فحكمه حكم ذلك املبني ، فإن بني واجبا فهو واجب  وإن بني مندوبا                  -ε- وإذا كان فعله -

  .فهو مندوب 

  . امتثاال ألمر فحكمه حكم ذلك األمر من الوجوب والندب - ε - وإذا كان فعله -

 فذهب  –بب ، اختلف يف حكمه هل هو على  الوجوب أم على الندب؟               وإذا كان فعله ابتداء من غري س       -

اإلمام أمحد واإلمام مالك وأكثر الصحابة إىل أنه للوجوب ، وذهب اإلمام الشافعي والظاهرية واملعتزلة إىل                

   . )1(أنه للندب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ، املستصفى) 2/180(، فواتح الرمحوت ) 36-35(، إرشاد الفحول ص ) 225-223(إحكام الفصول ص:  راجع -1

  ) .1/174(، اإلحكام لآلمدي ) 94-89(،  مفتاح الوصول ) 2/49-51 (
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πسورة الفاتحة ι  
  الصفحة  رقمها يف السورة  اآلية
  178  07  } صراط الذين أنعمت عليهم {

πسورة البقرة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  178  06  } إن الذين كفروا سوآء عليهم ءآنذرهتم أم مل تنذرهم اليومنون{

  156  07 }..  ذاب عظيمختم اهللا على قلوهبم وعلى آمسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم ع{

  173  08  } ومن الناس من يقول ءامنا باهللا واليوم االخر وماهم مبومنني {

  157  10  } يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب آليم مبا كانو يكذبون  {

  155 ، 62  16  } أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين{

  156  18  }كم عمي فهم اليرجعون  صم ب{

  168  23  }فاتوا بسورة من مثله  {

  148  29  }هو الذي خلق لكم مايف األرض مجيعا  {

  170 ، 145  35  }والتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ..{

  68  37  }فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه   [

  173  40 }…م وأوفوا بعهدي  يابين إسرآئيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليك {

  167 ، 119  43  }وأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة  {

  173  48  }.… واتقوا يوما الجتزي نفس عن نفس شيئا واليقبل منها شفاعة  {

  200  83  )وقولوا للناس حسنا  (

  147 ، 145  104  } ياأيها الذين ءامنوا التقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا {

  209  106  }  من آية أو ننسها نايت خبريمنهآ أو مثلها أمل تعلم ان اهللا على كل شيئ قدير ماننسخ{

  200  139  )  ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له خملصون (

  138  169  ] وأن تقولــوا على اهللا مــا التعلمون  (

  151 ، 119  183  }كتب عليكم الصيام{

  221  184  }دة  من أيام اخر فمن كان منكم مريضا أو علىسفر فع{

  200  190  )  والتعتدوا إن اهللا الحيب املعتدين (

 فهرس اآليات القرآنية الكريمة
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 ، 133  196  }…  وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى  {
186  

  200  208  )… يآيها الذين ءآمنوا ادخلوا يف السلم كآفة (

  200  216  )…  كتب عليكم القتال وهو كهر لكم(

  200  217  ) عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري  يسألونك(

  120  221  }..  والتنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من أمة مشركة ولو أعجبتكم{

  189  222  }والتقربوهن حىت يطهرن . … ويأسلونك عن احمليض قل هو أذى  {

  120  225 }... ا كسبت قلوبكم اليواخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ، ولكن يواخذكم مب{

 ، 188  228  }…  واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء والحيل هلن أن يكتمن {
220  

  120  230  }…  فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه {

  171 ، 64  233  }... ملن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف{
222  

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عـشرا            {
{  

234  53 ، 215 

  53  240  }…  الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم و[

  178  254  } ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم اهللا من قبل أن يايت يوم البيع فيه وال خلة   {

  173  255  } عنده إال بإذنه من ذا الذي يشفع{

  200  256  } آلإكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي {

  190  275  } وأحل اهللا البيع وحرم الربا {

  192  282  } إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم {

  178  285  }… امن الرسول مبآ أنزل إليه من ربه واملومنون كل امن باهللا ومالئكته {

   107   286  )…  ف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت    اليكل(

πسورة آل عمران ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  195  07  }... هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب،{
  200  20  } فإمنا عليك البالغ املبني واهللا بصري بالعباد {
  200  28  }…ن الكافرين أوليآء  اليتخذ املومنو{
  162  43  } يامرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني {
  211 ، 209  93  } كل الطعام كان حال لبين إسرآئيل {
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 ، 185 ، 119  97  } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال {
187  

  162  159  }… فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب {
 
 

πسورة النساء ι  
  الصفحة  رقمها يف السورة  اآلية
  170 ، 158  02  }… وءاتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تاكلوا أمواهلم{
  142  11  ] يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني(
  187  12  } ولكم نصف ماترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد  {
  121  18  ]…ليست التوبة للذين يعملون السيئات  و(
  221  33  }… وأن جتمعوا بني األختني{
  187  25   ] ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املومنات    {
   71  36  }…    واعبدوا اهللا والتشركوا به شيئا   {
 174 ، 121  43  ]…  وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجآء أحدكم من الغائط (

،177  
  121 ، 69  48  ]… إن اهللا اليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء (
، 101  59  )…    ياأيها الذين آمنوا أطيعوا  اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم(

110،116   
119،127  

  200   63  } أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم فأعرض عنهم  {
  200  80  }قد أطاع اهللا ومن توىل فمآ أرسلناك عليهم حفيظا  من يطع الرسول ف {
  200  81  }فأعرض عنهم وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيال  �
  193 ، 127  83 } ولو ردوه إىل الرسول وأويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{
  200  84  } …التكلف نفسك وحرض املومنني  {
  163  86 }…بأحسن منها أو ردوها ،  وإذا حييتم بتحية فحيوا  {
  200  90 }… إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق  {
  177 ،175  91 ..}. وما كان ملومن أن يقتل مومنا إال خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير {
  133  102 }… وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى {
  211 ، 110  105 }…كتاب باحلق لتحكم بني الناس  إنا أنزلنآ إليك ال {
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212  
  126  115  }…  ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبني له اهلدى {
  192  146 }… إال الذين تابوا وأصلحوا وأعتصموا باهللا وأخلصوا  {
  192  157  }…  وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وما قتلوه  {
  179  170  }… قد جآءكم الرسول باحلق من ربكم فآمنوا  يآأيها الناس  {
  179  171   )… يأهل الكتاب التغلوا يف دينكم والتقولوا على اهللا إال احلق (

πسورة المائدة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  168  01  }غري حملي الصيد وأنتم حرم  {
  200 ، 168  02   }وإذا حللتم فاصطادوا  {
172،176،18  03  }…  امليتة والدم وحلم اخلرتيرحرمت عليكم {

9 192 ،220  
   163،  73  04  }…  يسألونك ماذآ أحل هلم ، قل احل لكم الطيبات {
 ، 64  06  }…  ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم {

176،177  
187،219  

  74  18   }… وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه [
  162  23  }وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مومنني  {
  60  32  }.…من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا  [
  176 ، 119  38  } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {
  222  42  } فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم {
  153  ، 151  45  }…والعني بالعني وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس {
  152 ، 150  48  }…  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{
  222  49  }…  وأن أحكم بينهم مبآ أنزل اهللا {
  179  51  ).… يأيها الذين ءامنوا التتخذوا اليهود والنصارى أوليآء (

  197  64  ).… بل يداه مبسوطتان  {
  172  87  } مآ أحل اهللا لكم  ياأيها الذين ءامنوا الحترموا طيبات {
 ، 174 ، 84  89  }… ال يوآخذكم اهللا باللغو يف أميانكم  [

186  
  70  94  }… يآأيها الذين ءامنوا ليبلونكم اهللا بشئ من الصيد  [
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  179  95  ) يأهبا الذين ءامنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم (
  168  96  .…}وحرم عليكم صيد الرب مادمتم حرما {
  201  105  )…  الذين ءامنوا عليكم أنفسكم  يآأيها(
  180  119  ) … قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم ، (

πسورة األنعام ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  201  66  )…  وكذب به قومك وهو احلق قل لست عليكم بوكيل(
  153 ، 150  90   } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده  {
  201  91  )هم  يف خوضهم يلعبون  مث ذر(
  201  104  ) ومآ أنا عليكم حبفيظ (
  201  106  ) اتبع مآ أوحى إليك من ربك آل ءاله هو وأعرض عن املشركني (
  201  107  )…  ولوشآ اهللا مآ أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا (
والتسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا من غري علـم             {
{  

108  145 ، 149 ، 
201  

  163  118  } فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني {
  201  135  )…  قل ياقوم اعلملوا على مكانتكم إين عامل (
  93  143  }…مثانية أزواج من الظأن ، إثنني ومن املعز إثنني [
  93  144  }  ومن االبل إثنني ومن البقر إثنني ، قل آلذكرين حرم أم األثنني   [
  220 ، 176  145  }…يطعمه   قل آل أجد فيمآ أوحي إيل حمرما على طاعم {
  151  146  }… وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر {
  145  152  }  والتقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن {
  201  158  } … قل انتظروا فانآ منتظرون {
  201  159  } منهم بشيئ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست  {

πسورة األعراف ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  68  23 }ربنا ظلمنآأنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين  قاال [
  180  156  )…  واكتب لنا يف هذه الدنياحسنةويف االخرة آنا هدنآ إليك(
  111  157  }…عندهم  الذين يتبعون الرسول األمي الذي جيدونه مكتوبا {
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  201  183  }… وأملي هلم إن كيدي متني {
  157  198  }… وإن تدعوهم إىل اهلدى اليسمعوا وتراهم ينظرون إليك{
  201 ، 106  199  }… خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني{

πسورة األنفالι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  00  13  }… ذلك بأهنم شآقوا اهللا  ورسوله{
  138  46  ] والتنازعوا فتفشلوا و تذهب رحيكم  (
  201  72  ]… وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إآل على قوم (

πسورة التوبة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  200  05  } فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم {
  201  07 }سموا هلم   إآل الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فأستق{
  135  28  }…  ياأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام{
  123  29  ].… قاتلـوا الذين اليومنون باهللا والباليوم االخر(
  199  36  }وقاتلوا املشركني كآفة كما يقاتلونكم كآفة  {

πسورة يونس ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  202  20  }روا إين معكم من املنتظري فانتظ {
  138  36  }إن الظن اليغي من احلق شيئا  {
  202  41  }… وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم {
  202  46  }… وإما نرينك بعض الذي نعهدهم {
  148  59 }..   قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال  {
  111  64  }…ة الدنيا ويف اآلخرة ، التبديل لكلمات اهللا  هلم البشرى يف احليا{
  202  65  }… والحيزنك قوهلم إن العزة هللا مجيعا هو السميع العليم{
  124  71  } فامجعوا أمركم وشركآءكم {
  202  99  } افأنت تكره الناس حىت يكونوا مومنني {
  202  108  } فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه {
  202  109  }ليك واصرب حىت يكم اهللا واتبع ما يوحى إ{



  240

πسورة هود ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  185  06  } ومامن دآبة يف االرض إال على اهللا رزقها {
  202  12  } امنا انت نذير واهللا على كل شئ وكيل {
  202  93  } وياقوم أعملوا على مكانتكم إين عامل {
  180  114  } ↵↵…لليل  وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من ا(
  202  121  } وقل للذين المينون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون {
  202  122  } وانتظروا إنا منتظرون {

πسورة يوسف ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  94  02  }…  إنآ أنزلناه قرآنا عربيا (
  124  15  }  فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابات اجلب (
  194 ، 191  66  }… قال لن أرسله معكم حىت توتون موثقا من اهللا لتاتنين به {
  106  70  }…  فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه (

πسورة الرعد ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  157  5  }… وإن تعجب فعجب قوهلم أإذا كنا ترابا ءإنا لفي خلق جديد {
  202  40  }… وعلينا احلساب  فإمنا عليك البالغ{

π سورة الحجر ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  111  09  } إناحنن نزلنا الذكروإناله حلافظون {
  191  40  } إال عبادك منهم املخلصني {
  194 ، 191  42  } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين {
  74  66  }ء مقطوع مصبحني   وقضينآ إليه ذلك األمرأن دابر هوآل{
  181  87  ) ولقد اتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم (
  171  89  } والمتدن عينيك إىل مامتعنا به أزواجا منهم  {

π النحلسورة ι  
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  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  202  35  )… فهل على الرسل إال البالغ املبني (
  116 ، 101  44       )س مانزل إليهم  ولعلهم يتفكرون و أنزلنا إليك الذكر لتبني للنا(
  181  69  )… مث كلي من كل الثمرات ، فأسلكي سبل ربك ذلال (
  202  82  )… فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني (
  209  101 }…  وإذا بدلنآ آية مكان آية واهللا أعلم مبا يرتل قالوا إمنآ أنت مفتر  {
   191 ، 186  106  } إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان  من كفر باهللا من بعد {
  202  125  }…  أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم   {
  202  127  }…  وأصرب وما صربك إآلباهللا  {

π سورة اإلسراء ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  203  25  }…  ربكم أعلم مبا يف نفوسكم  {
  141  23  }…  تقل هلما أف  فال {
  168  50  }…  قل كونوا حجارة او حديدا  {
  163 ، 63  63  } قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزآؤكم جزاء موفورا  {
  118  78  } اقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل  {
  193  87  } إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا {

π مريمسورة ι  
  الصفحة قمها يف السورةر  اآلية
  203  39  } وأنذهم يوم احلسرة وإذ قضى األمر وهم يف غفلة وهم اليومنون {
  203 ، 169  75  } قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحان مدا {
  203  84  } فال تعجل غليهم {

π طهسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  197  05  } الرمحان على العرش استوى {
  163  12  } إين أناربك فاخلع نعليك ، إنك بالوادي املقدس طوى {
  153  14  } وأقم الصالة لذكري {
  164  54  }كلوا وارعوا انعامكم  إن يف ذلك أليات ألويل النهى {
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  193  109  } يومئذ التنفع الشفاعة إال من اذن له الرمحان ورضى له قوال {
  203  135  }…  قل كل متربص فتربصوا {

π األنبياءسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  72  22  }…لو كان فيهمآ ءاهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش [
  211  78  }…وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إن نفشت فيه غنم القوم {

π الحجسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  172  30  }بوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من االوثان واجتن{
 والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيهـا خـري ، فـاذكروا اسـم                 {
  .……}اهللا

36  164  

  203  68  .……} وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون{

π المؤمنونسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  167 ، 164  51  }ون عليم  يآايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا اين مبا تعمل{
  203  54  } فذرهم يف غمرهتم حىت حني {
  72  91  }….ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق [
  203  96  }ادفع باليت هي أحسن السيئة حنن أعلم مبا يصفون  [

π النورسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  170 ، 122  02  ]…جلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاين فا(
  192  05  } إال الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اهللا غفور رحيم  {
  167 ، 164  33  }…وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله {
  203  54 }… فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم{

π الفرقانسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  181  01  ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ، ليكون للعاملني نذيرا(
  155  34  }.… الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكانا  {



  240

  123  69  ] يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيها مهانا(

π النملسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  آليةا
  181  16  )… وورث سليمان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطري (
  203  92  }  وأن اتلوا القرءان فمن اهتدى فإمنآ يهتدي لنفسه  {

π القصصسورة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  203 ، 111  55  }لية  وقالوا لنآ أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم النبتغي اجلاه {
  111  85  } إناحنن نزلنا الذكروإناله حلافظون {

 
πالعنكبوت  سورة ι  

  الصفحة  رقمها يف السورة  اآلية
  181   02  ) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم اليفتنون (
  67   28   }...ولوطا اذا قال لقومه [
  67  29  … أينكم لتاتون  الرجال  [
  67  30  }صرين على القوم املفسدين قال رب ان [
  204  50  } فل إمنا االيات عند اهللا وءامنآ أنا نذير مبني  {

π سورة الروم ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  204  23  } فأصرب ان وعد اهللا حق واليستخفنك الذين اليومنون  {
  204  42  } قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل  {

π سورة لقمان ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  204  23  } ومن كفر فالحيزنك كفره  {

π سورة األحزاب ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  156  10  }… إذا جآءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذا زاغت االبصار {
  188  49  } فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا  {
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π  سورة سبأι  
  الصفحة رقمها يف السورة  يةاآل
  204  25  } قل التسئلون عما أجرمنا ونسأل عما تعملون  {

π سورة فاطرι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  182  10  )… من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا ، اليه يصعد الكلم الطيب(
  204  23  )… إن انت إال نذير(

 
 
 

π سورة يس ι  
  الصفحة ورةرقمها يف الس  اآلية
  204  76  } فالحيزنك قوهلم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون  {

π سورة الصافات ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  204  18  } قل نعم وأنتم وداخرون  {
  204  31  }… فحق علينا قول ربنآ إنا لذآئقون {

π سورة ص ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  197  75  }… ملا  خلقت بيدي {

π سورة الزمر ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  205  03  } إن اهللا حيكم بينهم يف ما هم فيه خيتلفون {
  85  11  }قل اين امرت أن أعبد اهللا خملصا له الدين [
  205  15  } فاعبدوا ما شئتم من دونه {
  66  23 }…اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا [
  205  39  } مكانتكم إين عامل وسوف تعملون   قل ياقوم اعملوا على{
  205  41  } فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها {
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  205  46  } أنت حتكم بني عبادك يف مآ كانوا فيه خيتلفون{
  110  55  }…   واتبعوا أحسن مآ أنزل إليكم من ربكم  {

π سورة غافر ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  156  18  }…األزفة إذا القلوب لدى احلناجر كاظمني  وأنذرهم يوم {

π سورة فصلت ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  169 ، 165  40  } اعملوا ماشئتم إنه مبا تعملون بصري {
  111  42  } الياتيه الباطل من بني يديه والمن خلفه  {
  94  44  }لوجعلناه قرانا اعجميا لقالوا لوال فصلت اياته ءاعجمي وعريب و[

π سورة الشورى ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  182  05  )… يكاد السموات يتفطرن من فوقهم واملآلئكة يسبحون حبمد رهبم(
  205  06  } ومآأنت عليهم بوكيل  {
  153  13  }… شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينآإليك  {
  205  15  }… لنآ أعمالكم ولكم أعمالكم {
  205  48  } فإن اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا  {

π سورة الزخرف ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  205  83  } فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون  {
  205  89  } فأفصح عنهم وقل سالم فسوف تعلمون   {

π سورة الدخان ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  205  10  } يوم تايت السمآء بدخان مبني  فارتقب {

π سورة الجاثية ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  213  13  } إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون  {
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π سورة األحقاف ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  165  04  }… قل ارآيتم ما تدعون من دون اهللا ، أروين ماذا خلقوا {
  61  10  }… من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد قل ارآريتم إن كان [
  188  25  }تدمر كل شئ بأمر رهبا   [
  205  35  }فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل والتستعجل   [

π سورة الحجرات ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  66  01  ]يآايها الذين ءامنوا التقدموا بني يدي اهللا ورسوله (
  146  12  }…  ءامنوا اجتنبوا كثريا من الظن  يآأيها الذين {

π سورة قι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  155  30  } يوم يقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد  {
  206 ، 123  39  ] فاصرب على مايقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب(
  206  45  }ف وعيد  ومآأنت عليهم جببار فذكر بالقرءان من خيا {

π سورة الذريات ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  143  56  } وما خلقت اجلن واالنس إالليعبدون  {

π سورة الطور ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  206  31  } قل تربصوا فإين معكم من املتربصني  {
  206  45  } فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون  {
  206  48  }أصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح حبمد ربك حني تقوم  و {

π سورة النجم ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  117  03  } وما ينطق عن اهلوى  {
  117  04  } إن هو إالوحي يوحى  {
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  206  29  } فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا  {

π سورة القمر ι  
  الصفحة ها يف السورةرقم  اآلية
  206  06  } فتول عنهم يوم يدع الداع إىل شئ نكر  {

π سورة الرحمن ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  182  03  } خلق االنسان  {
  197  27  } ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام  {

 
 
 

π سورة الواقعة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  155 ، 61  79  }ون  آلميسه إآل املطهر {

π سورة الحديد ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  183  07  }…  ءامنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه (
  183  21  }…  سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السمآء (

π سورة المجادلةι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  177  04  }بل أن يتماسا   فتحرير رقبة من ق(
  183  11  }… يآأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا (

π سورة الحشر ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
   136 ، 59  02  } فاعتربوا يآويل األبصار  (
   211  05  }…  ماقطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا {

π ورة الجمعةس ι  
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  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  190 ، 168  09  }…   يآأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا (
   168  10  }…   فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف االرض (

π سورة الطالق ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  118  01  }…  ن لعدهتن وأحصوا العدة  يآأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوه(
  162  03  }…   ومن يتوكل على اهللا فهو حسبهويرزقه من حيث الحيتسب (
  188 ، 215  04  }…   وأوالت االمحال أجلهم أن يضعن محلهن  (

π سورة القلم ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  206 ، 65  48  }…   فاصرب حلكم ربك والتكن كصاحب احلوت إذنادى وهو مكظوم(

π سورة الحاقة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  143  33  }…   إنه كان اليومن باهللا العظيم(

π سورة المعارج ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
      } فاصرب صربا مجيال  (
  206  42  } فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون   (

π سورة نوح ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  ةاآلي
  183  28  )... رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مومنا وللمومنني واملومنات(

π سورة المزمل ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  118  02  } قم الليل إال قليال  (

  118  03  } نصفه أو انقص منه قليال  (

  118  04  } اوزد عليه ورتل القرءان ترتيال  (

  206  10  } واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال  (
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π سورة المدثرι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  221 ، 158  04  } وثيابك فطهر  (
  207  11  } ذرين ومن خلقت وحيدا  (

π سورة القيامة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  112  17  } إنا علينا مجعه وقرءانه  (
  112  18  }ه فاتبع قرءانه   فإذا قرانا(

π سورة اإلنسان ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  156  10  } انا خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا  (
  207  24  } فاصرب حلكم ربك والتطع منهم ءامثا اوكفورا  (
  165  25  }… واذكر اسم ربك بكرة وأصيال(

π سورة المرسالت ι  
  صفحةال رقمها يف السورة  اآلية
  166  46  } كلوا ومتتعوا قليال انكم جمرمون  (

π سورة النبأ ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  184    )… انآ أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه (

π سورة عبس ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  214  11  } كآل إهنا تذكرة  (
  214  24  }…   فلينظر اإلنسان إىل طعامه(

π سورة الطارق ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  207  17  } فمهل الكافرين امهلهم رويدا  (

π سورة الغاشية ι  
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  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  207  22  } لست عليهم مبصيطر  (

π سورة الضحى ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  184  11  } وأما بنعمة ربك فحدث  (

π سورة البينة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  225 ، 85  05  }…   ومآ امروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفآء (

π سورة الزلزلة ι  
  الصفحة رقمها يف السورة  اآلية
  158  04  } يومئذ حتدث أخبارها (

  
 

 
 

  

 
πأ ι  

  الصفحة  احلديث
  213  »ا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجرا الجتهاد  إذا حكم احلاكم فاجتهد فله أجران وإذ «

  137  >> ففيم: البأس بذلك ، فقال رسول اهللا : أريت لومتضمضت مباء ، وأنت صائم ؟فقال  <<

  148  »…  أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته «

 132 » اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر «

 220 »كل ذي ناب من السباع حرامكل أ «

  138  >>… إن اهللا تعاىل اليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء <<
  147  »… إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ، اليعلمهن كثري من الناس «
  143  >> إمنا جعل اإلذن من أجل البصر <<
  148  »...ن أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه،قيل يارسول اهللا كيف يلعن الرجل والديه ؟ إن م «

  فهرس األحاديث الشريفة واآلثار



  240

π خ ι  
  الصفحة  احلديث

  180  »...مخس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلـن يف الـحرم   «

π ذ ι  
  الصفحة  احلديث

  219  »ذكاة اجلنني ذكاة أمه   «

π س ι  
  الصفحة  احلديث

  123  »الكتاب سنوا هبم سنة أهل   «

π ع ι  
  الصفحة  احلديث

  132  »عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عنها بالنواجذ  «
 
 

π ب ι  
  الصفحة  احلديث

  143  »القاتل اليرث «

π ك ι  
  الصفحة  احلديث

  189  » يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض-ε-كان رسول اهللا  «
  168  ».…القبور  كنت قد هنيتكم عن زيارة   «
  210  ».…كنت قد هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث   «
  210  ».…كنت قد هنيتكم عن األشربة إال يف ظروف األدم   «
  109  ».…كيف تقضي يامعاذ  إذ عرض عليك القضاء  «

π ل ι  
  الصفحة  احلديث

 ، 144  ».…التبيعوا الرب بالرب   «
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190  
  121  ».…التتحلني لزوجك األول   «
  127  »الجتتمع أميت على ضاللة   «
  141  »اليبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغسل منه   «
  183  ».اليقمن أحد من جملسه مث جيلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا «
  222  »المينع جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره   «

π م ι  
  الصفحة  احلديث

  107  ».…د اهللا حسن ،  ما رآه املسلمون حسنا فهو عن «
  127  ».…من سره أن يسكن حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة  «
  127  »من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية  «
  69  »… من لقي اهللا واليشرك به شيئا دخل اجلنة «
  124  »من مل جيمع الصيام قبل الفجر قال صيام له   «
  153  »… ليصلها إذا ذكرهامن نام عن صالة أو نسيها ف «
  33  »من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين  «

 
π هـ ι  

  الصفحة  احلديث
  143  )حديث األعرايب (»… هلكت وأهلكت  «
  189  »هو الطهور ماؤه احلل ميتته  «

π و ι  
  الصفحة  احلديث

  175  »ويف الغنم يف كل أربعني شاة شاة  «
  176  »ني ففيها شاة ويف سائمة الغنم إذا كانت أربع «

π األثار ι  
  الصفحة  األثر

  137  اجتمع رأي ورأي عمر يف أمهات األوالد ، أن اليبعن وأنا اآلن أرى بيعهن: قال علي 
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  137  إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده حد املفتري: وقال علي يف حد السكر 
  137   األمور برأيكأعرف األشباه والنظائر وقس: كتب عمر إىل أيب موسى األشعري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

π أ ι  
  الصفحة  املسألة أو املصطلح األصويل

 ، 90  ، 68 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ،43 ، 26 ، 18 ، 17  االجتهاد
91   

106 ، 110 ، 120 ، 124 ،  ،، 211  212 ، 213   
 101 ، 100 ، 94 ، 84 ، 76 ، 58 ، 57 ، 55 ، 50 ، 43  اإلمجاع

 ،102  103  105 ، 109 ، 120 ، 121 ، 123 ، 124 ، 
125 ، 126 ، 128  129  130 ، 131 ، 132،   137  ، 

 ، ،163 ، 164 ، 190  210    
   100  إمجاع األمة

 فهرس المسائل و المصطلحات األصولية
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  132 ، 131 ،101 ، 100 ، 94  إمجاع اخللفاء األربعة
  100  إمجاع العترة من الصحابة

  129  اإلمجاع السكويت
  129  اإلمجاع الصريح

  131  مجاع آل البيتإ
   130 ، 100 ، 94 ، 55  إمجاع أهل املدينة
    130 ، 100 ، 94  إمجاع أهل الكوفة
   143  اإلمجاع على العلة

  90  آحاد األدلة
   90  آحاد مسائل األحكام
    139 ، 110 ، 109 ،92 ، 91 ، 50 ، 49 ، 48 ، 29  األحكام الشرعية
  101 ، 94  األخذ باألخف
  95 ، 94 ، 91 ، 51 ، 50  مأدلة اأحكا

  126 ، 91 ، 83 ، 79  األدلة
  216 ، 128  األدلة الظنية
  101 ، 45  األدلة العقلية
  216  األدلة القطعية

  218 ، 109 ، 50  األدلة املتفق عليه
  145  األدلة املختلف فيها

   101  األدلة النقلية
  217 ، 92 ، 50  أسباب اخلالف بني اجملتهدين

  194 ، 193 ،192 ، 191 ، 187 ، 186 ، 57 ، 49  االستثناء
  194  االستثناء املنقطع

  194  االستثناء من الظواهر والعمومات
  194  االستثناء من األزمان واملكان واألحوال

  104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 96 ، 58 ، 54 ، 50  االستحسان
  101  ، 94  االستدالل

  103 ، 102 ، 101 ، 94 ، 54  االستصحاب
   101  ، 94  االستقراء
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   160 ، 140 ، 135 ، 103 ، 98  ، 88  األصل
 ،  56 ، 52 ، 48 ، 47 ، 45 ، 44 ، 43 ، 36 ، 21 ، 18  أصول الفقه

59،73      76 ، 78 ، 81 ، 83 ، 86 ، 87 ، 89 ، 90 ، 
147  

   94  اإلهلام
   142  اإلماء بالفاء

 ، 165 ، 164  ،163 ، 162 ، 117 ،  ، 86 ، 76 ، 73  األمر
166،167  168 ، 172 ، 222   

π ب ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  101 ، 94 ، 54 ، 50  الرباءة األصلية

π ت ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  144  حتقيق املناط
  144  ختريج املناط
   186  ختصيص العام

  188  ختصيص القرآن بالقرآن
  189  ةختصيص القرآن بالسن
   190  التخصيص  باإلمجاع

   142  ترتيب احلكم على الوصف
  215 ، 214 ، 160 ، 91 ، 57 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 45 ، 43  الترجيح

   215  الترجيح بني الدليلني
  215  التساقط بني الدليلني

    217 ، 216 ، 215 ، 214 ، 92 ، 50  التعارض
    214 ، 92 ، 50  التعارض والترجيح

  144 )تنقيح املناط(سيم املناط تق
   92 ، 90 ، 50  التقليد
    113  التواتر

π ج ι  



  240

  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل
  215  اجلمع بني الدليلني

π ح ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

   187  احلس
 221 ، 161 ، 160 ، 159 ، 157 ، 156 ، 155 ، 95 ، 50 ، 49  احلقيقة
  161  ة اللغويةاحلقيق

   161  احلقيقة الشرعية
  161  احلقيقة العرفية 
  216 ، 94 ، 50  حصر األدلة

  220 ، 177 ، 176 ، 175  محل املطلق على املقيد

π خ ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

   186 ، 185 ، 184 ، 181 ، 118  اخلاص
  221 ، 185 ، 179 ،  ، 152 ، 83 ، 57  اخلصوص
  208  رعي متقدمخطاب ش

  208  خطاب شرعي متأخر
 
 
 
 
 

π د ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  الدليل
  
  

22 ، 47 ،  87 ، 88 ، 96 ، 100 ، 103 ، 104 ، 109 ، 126   
127  ،  149  151 ، 160 ، 217 ، 218   

  143  دوران احلكم مع الوصف

π ر ι  
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  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل
   160 ، 88 ، 87 ، 65 ، 47 ، 28 ، 22  حالراج

π س ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  143  السري والتقسيم
  219 ، 145 ، 102 ، 94  سد الذريعة

 97 ، 94 ، 84 ، 76 ، 73 ، 72 ، 71 ، 63 ، 59 ، 51 ، 50  ، 39  السنة
 ،100  101  102 ، 103  104 ، 107 ، 109 ، 109 ، 116 ، 

117 ، 118 ، 120  ، 126 ، 135   139 ، 147 ، 164 ، 188 ، 
189 ، 209 ، 210 ، 212 ، 213  

π ش ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  187 ، 174 ، 49  الشرط
   150 ، 145  ، 100 ، 94 ، 51  شرع من قبلنا

π ص ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  187 ، 174 ، 58  الصفة

π ط ι  
  الصفحة ألة أو املصطلح األصويلاملس

  154 ، 43 ، 18  طرق االستنباط
  215 ، 50  طرق دفع التعارض

π ع ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

    186 ، 185 ، 184 ، 178 ،  ، 118  العام
  178  عام يراد به اخلصوص

    107 ، 106 ، 103  العرف
   101 ، 94 ، 50  العصمة
  187 ، 185 ، 138 ، 135 ، 101 ، 77 ، 51 ، 47  العقل 
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 221 ،190 ، 188 ، 186 ، 185 ، 184 ، 181 ، 122 ، 83 ، 57  العموم
  107 ، 101 ، 94 ، 50  العوائد

π غ ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  187 ، 110 ، 93  الغاية

π ف ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  82 ، 58 ، 49  فحوى اخلطاب
   140 ، 135 ، 45  الفرع

π ق ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

   88  القاعدة املستمرة
  90  القطع والظن
  106 ، 102 ، 94  قول الصحايب

 ، 100 ، 94 ، 84 ، 76 ، 59 ، 58 ، 54 ، 53 ، 50 ، 49 ، 43  القياس
101 ، 102 ، 103  105 ، 106 ، 109 ، 133 ، 134 ، 135  

136، 137،  138، 139 ، 140 ، 141  142 ، 190  210  212 
 ،217 ، 218  

   142  قياس جلي
   142  قياس خفي
   142  قياس الداللة
  142 ، 141 ، 140  قياس الشبه
  142 ، 141 ، 140  قياس العلة

  142 ، 141  قياس املناسبة

π ك ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

 ، 107 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 94 ، 84 ، 59 ، 50  الكتاب
110 ، 112، 147  164 ، 188 ، 210 ، 212  
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π ل ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  82 ، 58 ، 49  حلن اخلطاب

π م ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل
  176  متحد احلكم خمتلف السبب

  175  متفق احلكم والسبب
 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155،  95 ، 62 ، 50 ، 49  اجملاز

161 ، 161، 221  
  161  اجملاز الشرعي
  161  اجملاز العريف
  161  اجملاز اللغوي

  196 ، 195  احملكم واملتشابه
  176  خمتلف احلكم والسبب

  177  خمتلف احلكم متفق السبب
  187 ، 186  خمصصات منفصلة
  186  خمصصات متصلة

  88  املستصحب
  218 ، 106 ، 105 ،  102 ، 56 ، 54 ، 50  ملرسلةاملصلحة ا
  220 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 118 ، 56 ، 49  املطلق

   93 ، 83 ، 49  معاين احلروف
  77 ، 45 ، 43 ، 40  مقاصد الشريعة
   135 ، 89  املقيس عليه

  220 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 56 ، 49  املقيد

π ن ι  
  الصفحة صويلاملسألة أو املصطلح األ

 210 ، 208 ، 199 ، 182 ،، 88 ، 87 ، 58 ، 57 ، 53 ، 52 ، 50  النسخ
 ،215 ، 216  



  240

  215  النسخ ألحد الدليلني
  188  )الكتاب والسنة(النص 

  142  النص على العلة
  222 ، 172 ، 171 ، 170 ، 162 ، 145 ، 76 ، 49  النهي 

  172  النهي اجملرد عن القرينة
  172  النهي بقرينة

π و ι  
  الصفحة املسألة أو املصطلح األصويل

  223 ، 177 ، 146 ، 49  الواجب
   167  ورود األمر بقرينة

  167 ورود األمر جمرد عن القرينة
  167  ورود األمر بعد احلظر

  50 ، 49 الوضع واالستعمال واحلمل
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

π أ ι  
  الصفحة  اسم العلم

  )190(  أبو إسحاق بن شاقال
  )14(  ل بن فرج أبو الوليدإمساعي

  151  إبراهيم عليه السالم
   28، ) 23(  أبو بكر أمحد بن أيب القاسم بن حممد بن جزي

  فهرس األعــالم
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  39، ) 21(  أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرتاطي
  )70(  أيب بن كعب
 ، 222 ، 219 ، 217 ، 147، ) 132( ، 118  أمحد بن حنبل

223  
  39، ) 21(  م الزبريأبو جعفر أمحد بن إبراهي

  151  آدم عليه السالم
 212 ، 174 ، 129 ، 126، ) 78( ، 40 ، 18   اآلمدي

 ،216  
  )165(  أنس بن مالك

π ب ι  
  الصفحة  اسم العلم

  208 ، 153 ، 146 ، 104، ) 58(  سليمان بن خلف التجييب أبو الوليد:الباجي 
  129 ،) 57(  أبو بكر حممد بن الطيب البصري: الباقالين 
  )36 (  القاضي أبو حممد عبد الوهاب: البغدادي 

π ت ι  
  الصفحة  اسم العلم
  )43(  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم : ابن تيمية 

π ج ι  
  الصفحة  اسم العلم

  122، ) 69(  جابر رضى اهللا عنه
  ) 12(  يوسف بن هود: اجلذامي 

  )78(  أبو بكر أمحد بن علي الرازي: اجلصاص 
   84 ، 82 ، 77، ) 57( ، 44  إمام احلرمني عبد امللك بن يوسف  : اجلويين 

  )38( الرئيس أبو احلسن علي بن حممد األنصاري: ابن اجلياب 
π ح ι  

  الصفحة  اسم العلم
  ) 16(  حممد بن أمحد أبو الوليد القرطيب:ابن احلاج 

  218 ، 216 ، 130 ، 29، ) 41(  عثمان بن عمر بن أيب بكر : ابن احلاجب 
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   148 ، 147، ) 58( علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري: ابن حزم 
  ) 104(  أبو سعيد بن أيب احلسن البصري: احلسن البصري 

  )131(  احلسن رضى اهللا عنه 
  )131(  احلسني رضى اهللا عنه  
  )124(  حفصة رضى اهللا عنها 

  )114(  محزة الكويف
 ، 217 ، 177، 174 ، 160 ، 146، ) 54(  أبو حنيفة النعمان  

219 ، 221  222  

π خ ι  
  الصفحة  اسم العلم
  )38(  أمحد بن علي األنصاري : ابن خامتة 

  )24(  أبو القاسم حممد بن حممد بن يوسف األنصاري: ابن اخلشاب 
 ، 27 ، 25، ) 23-22( ، 20 ،  17  لسان الدين الغرناطي: ابن اخلطيب 

29 ، 31 38 ،  42  
  63 ، 42، ) 40( ويل الدين أبو زيد عبد الرمحان بن حممد احلضرمي: بن خلدون ا

  )38(  األديب الشاعر أبو عبد اهللا بن مخيس التلمساين: ابن مخيس 

π د ι  
  الصفحة  اسم العلم

  129، 128، ) 57(  أبوسليمان داود بن علي بن خلف: داود الظاهري 
  )79(  و زيدعبد اهللا بن عمر بن عيسى أب: الدبوسي 

π ر ι  
  الصفحة  اسم العلم

  )38(  ابن احلكيم الرندي 
  )85(  حممد بن أمحد بن رشد أبو الوليد: ابن رشد القرطيب 

π ز ι  
  الصفحة  اسم العلم

  66 ، 62، ) 60(  أبو القاسم حممود بن عمر: الزخمشري 
  )70(  زيد بن ثابت رضى اهللا عنه 
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π س ι  
  الصفحة  اسم العلم
  )79(  أمحد بن علي مظفر الدين  بن الساعايت: الساعايت 
  125، ) 80(  أبو نصر تاج الدين عبد الواهاب: السبكي 

  )79(  حممد بن أمحد بن سهل أبو بكر: السرخسي 
  )13(  سعد بن عبادة رضى اهللا عنه

  )219(  أبو سعيد اخلذري رضى اهللا عنه
  211  سليمان عليه السالم 

  199، ) 160(  جالل الدين : السيوطي 

π ش ι  
  الصفحة  اسم العلم
  41 ، 40، ) 21(  أبو القاسم بن عبد اهللا األنصاري:ابن الشاط
 ، 118، 106 ، 97 ، 76 ، 73 ، 58، ) 54 (  حممد بن إدريس: الشافعي 

129    
 130 ،134 ، 141 ، 147 ، 163 ، 168  170 

 ،177  185 ، 217 ، 219 ، 221 ، 222 ، 
223  

 ، 102 ، 101 ، 95 ، 43 ، 42 ، 40، ) 24(   إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميأبو: الشاطيب 
104 ، 146  149 ، 199  

  132 ، 29  حممد األمني: الشنقيطي 
 208 ، 152 ، 125 ، 112 ، 103 ، 91، ) 90(  حممد بن علي بن حممد: الشوكاين 

 ،212  

π ص ι  
  الصفحة  اسم العلم
  132، ) 131 (  أبو بكر رضى اهللا عنه : الصديق 
  )129(  أبوبكر حممد بن عبد اهللا البغدادي: الصرييف 

π ط ι  
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  الصفحة  اسم العلم
  )11(  طارق بن زياد 

  )61( ، 60  حممد بن جرير الطربي : الطربي 
  )16(  حممد بن إبراهيم األنصاري الغرناطي: الطيب بن سراج 

π ع ι  
  الصفحة  اسم العلم

  189 ، 179، ) 121(  ؤمننيعائشة رضى اهللا عنها أم امل
  )114(  عاصم الكويف

  )114(  ابن عامر الشامي
  )144(  عبادة بن الصامت 

  )77(   القاضي عبد اجلبار  املعتزيل
  )134( ، 123   عبد الرمحان بن عوف

  )23(  أبو عبد اهللا بن جزي أبو حممد 
  )62(  عبد اهللا بن سالم
  )70(  عبد اهللا بن مسعود

  127 ، 95 ، 70، ) 69(  اس  اهلامشيعبد اهللا بن عب
   148 ، 138 ، 136 ، 123 ، 111، ) 70(  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
  ) 70(  عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  ) 24(  عبد احلق بن عطية 
  ) 63( ، 60 أبو حممد بن الغالب عبد احلق الغرناطي : بن عطية  

  )132(  عثمان بن عفان رضى اهللا عنه
  199 ، 64 ، 63، ) 37(  أبو بكر حممد بن عبد اهللا: العريب ابن 

  )95(  عكرمة بن عبد اهللا الرببري املدين
   137 ، 132 ، 131، ) 69(  علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه

  )37(  علي بن حممد بن خروف احلضرمي: القرطيب 
  )182(  عمار بن ياسر رضى اهللا عنه

   165 ، 137 ، 132، ) 131 (  عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه
  )213(  عمرو بن العاص رضى اهللا عنه

  )114(  أبو عمرو البصري
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  178 ، 151  عيسى عليه السالم 

π غ ι  
  الصفحة  اسم العلم

  13، ) 12(  أيب عبد اهللا حممد بن يوسف: الغالب بأمر اهللا 
 ، 81 ، 77 ، 56 ، 54  ،44 ، 43 ، 41، ) 36(  حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد : الغزايل 

84 ، 90  96 ، 97 ، 104  105 ، 112 ، 208 
 ،212  

π ف ι  
  الصفحة  اسم العلم

  )131(  فاطمة الزهراء رضى اهللا عنها
  208، ) 57( ، 41  أبو عبد اهللا حممد بن عمر: فخر الدين الرازي 

  )17(  أبو سعيد: فرج بن لب 
  64، ) 63(  ن عبد الرحيمالقاضي أبو حممد  عبد املنعم ب: ابن الفرس 

  39، ) 22( ، 18  أبو عبد اهللا حممد بن عمر املعروف بابن رشيد: الفهري 
  )39 (  أبو علي بن عبد العزيز املعروف بان أيب األحوص: الفهري 

π ق ι  
  الصفحة  اسم العلم

  112 ، 105 ، 104 ، 90، ) 88(  ابن قدامة املقدسي احلنبلي
  149 ، 82 ، 64، ) 56( ، 54 ، 41 ، 18  ب الدينأبو العباس شها: القرايف 

   85، ) 37(  أبوعبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري : القرطيب 
  ) 28(  علي الغرناطي: القلصادي 

  )28(  حممد بن حممد بن عبد امللك:القياسي 
  146 ، 130، ) 43(  مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر: ابن القيم 

π ك ι  
  الصفحة  علماسم ال

  )39(  حممد بن عبد الرمحان بن سعد التميمي: الكرطوسي 
  )20(  كلب بن وبرة 

  )114(  الكسائي الكويف 
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  39، ) 22(  أبو عبد اهللا بن حممد بن أمحد اللخمي : ابن الكماد 

π م ι  
  الصفحة  اسم العلم

 ، 58 ، 55 ، 29 ،  25 ، 21، ) 17(  مالك بن أنس رضى اهللا عنه 
61، 73  85 ، 106 ، 118 ، 123  ، 

130، 134 ، 141    163 ، 166 ، 
170 ، 172 ، 174 ، 217  218  

219 ، 221 ، 222 ، 223  
  95 ، 71، ) 60(  جماهد بن جرب املكي أبو احلجاج

  )22(  حممد بن أمحد بن يوسف الطنجاين
  )23(  حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم األنصاري الشهري بالشديد

  )13(  الثاين بن حممد بن يوسف بن األمحرحممد 
  ) 13(  حممد الثالث بن حممد بن يوسف 

  )14(  حممد بن أيب الوليد بن إمساعيل بن فرج
  47 ، 38، ) 23(  حممد بن حممد بن جزي أبو عبد اهللا

    29  حممد علي فركوس
  )115(  حممد بن عبد الرمحان بن حميصن السهمي املكي

  213 ، 136، ) 109(   عنهمعاذ بن جبل رضى اهللا
  )137(  أيب موسى األشعري
  )11(  موسى بن نصري

   178 ، 153 ، 151  موسى عليه السالم

π ن ι  
  الصفحة  اسم العلم

  )114(  نافع املدين بن عبد الرمحان بن أيب نعيم
  40،  ) 24 (  أبو احلسن علي بن عبد اهللا النبهاين  املالقي: النبهاين 

  ) 14(  حممد بن يوسفنصر بن حممد بن 
  137، ) 128 (  أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري: النظام 

  ) 147(  النعمان بن بشري رضى اهللا عنه
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π هـ ι  
  الصفحة  اسم العلم
  )80(  كمال الدين حممد بن عبد الواحد: ابن اهلمام 

π ي ι  
  الصفحة  اسم العلم

  ) 12(  يوسف بن تاشفني
  ) 14(  ل بن فرج أبو احلجاجيوسف بن إمساعي

  )115(  يعقوب بن إسحاق أبو حممد احلضرمي
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π أ ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة

  106 ، 54  األشاعرة

π ح ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة

 ، 185 ، 177 ، 168 ، 153 ، 149 ، 129 ، 105 ، 104 ، 54 ، 44  احلنابلة
190 ، 215 ، 218  

  222 ، 216 ، 177 ، 168 ، 152 ، 149 ، 106 ،  104 ، 44  نفيةاحل

π خ ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة
  128  اخلوارج والروافض

π ش ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة

  الشافعية
  

44 ، 54 ، 129 ، 152 ، 153 ، 159 ، 168 ، 
177 ، 185  215  

  218 ، 131 ، 106  الشعية اإلمامية والزيدية

π ح ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة

 ، 163 ، 159 ، 137 ، 118 ، 106 ، 54 ، 44  الظاهرية
211 ، 215  218 ، 221 ، 223    

π م ι  
  الصفحة  املذهب أو الفرقة

 ، 106 ، 105 ، 104 ، 85 ، 84 ، 55 ، 54 ، 44  املالكية

 فهرس المذاهب و الفرق 
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129 ، 149  153 ، 159 ، 165 ، 168 ، 177 ، 
185 ، 215 ، 218، ، 222 223  

  223 ، 185 ، 137 ، 118 ، 106 ، 54  املعتزلة
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π أ ι  

  الصفحة  اسم املدينة
  15  اشبيلة

π ج ι  
  الصفحة  اسم املدينة

  13  جيان
π ز ι  

  الصفحة  اسم املدينة
  12  الزالقة

π س ι  
  الصفحة  اسم املدينة
  12  سرقسطة

π ش ι  
  الصفحة  اسم املدينة
  13  شريش

π ط ι  
  الصفحة  اسم املدينة
  33  طريف
  12  طليطلة

π غ ι  
  الصفحة  اسم املدينة
  11  غرناطة

π ق ι  
  الصفحة  اسم املدينة

  15  قرطبة
π م ι  

  فهرس أسماء البلدان
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  الصفحة  اسم املدينة
  13  مالفة

  
  

  
  كتاب اهللا العزيز القرآن الكرمي

  . فع بن عبد الرمحان بن أيب نعيم املدين       برواية أيب سعيد عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش ، لقراءة نا
  ]أ[

  اإلهباج يف شرح املنهاج ، لإلمام علي بن عبد الكايف السبكي وولده تاج الدين عيد الوهـاب بـن علـي                       -1
  ) .م1964 –هـ 1404(1السبكي  دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

  .براهيم ،طبع املكتبة العصرية ، بريوت  اإلتقان يف علوم القرآن ، للسيوطي ، حتقيق حممد أبو الفضل إ-2
  ) .م1988 – هـ 1406 (
  )  .م1987(1 ابن جزي ومنهجه يف التفسري ، لعلي حممد الزبريي ، دار القلم ، دمشق ، ط-3
 إجابة السائل ، لإلمام علي بن عبد الكايف السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علـي الـسبكي  دار                      - 4

  .ريوت الكتب العلمية ، ب
  )م1971-هـ1391(2إمجاع األمة حجة شرعية ، لألستاد سعيد املصيلحي ، مطبعة األمانة ، مصر، ط- 5
  اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن اخلطيب ، حقق نـصه ووضـع مقدمتـه                        - 6

) م1975-هـ1395( اخلاجني بالقاهرة    حممد عبد اهللا عنان ، الشركة املصرية للطباعة والنشر ، مكتبة          وحواشيه  
.  
  إحكام الفصول يف أحكام األصول ، لإلمام احلافظ أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي ، حتقيـق     - 7

  ) .م1989-هـ1409(1الدكتور عبد اهللا حممد اجلبوري ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط
 بن أمحد بن حزم ، حتقيق الشيخ أمحد حممد شـاكر ، دار                اإلحكام يف أصول األحكام ، لإلمام حممد علي         - 8 

  ) .م1983-هـ1403(1األفاق اجلديدة ، بريوت ، ط
  اإلحكام يف أصول األحكام ، لإلمام علي بـن حممـد اآلمـدي ، دار الكتـاب العلميـة ، بـريوت ،                         - 9
  ) .م1983-هـ1403(1ط

ملعروف بابن العريب، حتقيق علي حممد البجـاوي ، دار            أحكام القرآن ، لإلمام أيب بكر حممد بن عبد اهللا ا            - 10
  ) .م1983-هـ1403(1 ط- بريوت -الفكر 

  .  أحكام القرآن ، لإلمام الشافعي ، حتقيق عبد الغين عبد اخلالق ، دار الكتب العلمية ، بريوت  - 11
  ) .م198-هـ1400(

  . مصر –، طبع مكتبة وهبة ،  األدلـة املختلف فيها عند األصوليني ، لألستاذ بابكر حسن – 12

  فهرس المصـادر والمراجــع
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  .  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، لإلمام حممد بن علي الشوكاين ، دار املعرفة ، بريوت - 13
  أزهار الرياض يف أخبار عياض ، لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين ، حتقيق مصطفى السقاء                   - 14

  ) .م1942-هـ1361(1ليب ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ، طإبراهيم األبيار وعبد احلفيظ ش
.   االستيعاب يف معرفة األصحاب ، البن عبد الرب ، حتقيق علي حممد البجاوي ، دار اجليـل ، بـريوت                       - 15
  ) .هـ1412(1ط

ريب، حتقيق علي حممد      أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لإلمام  أيب بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن الع                  - 16
  ) .م1983-هـ1403(1البجاوي ، دار الفكر ، بريوت ، ط

  اإلصابة قي متييز الصحابة ، للحافظ حممد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين  ،  حتقيق حممـد علـي                        -17
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إن الوقوف على اإلرث احلضاري والعلمي هلذه األمة وعلى صـناعه                           
  النهل منه هبدف االعتبار واالستفادة ، أكثر من واجب بـل هـو ضـرورة                وحماولة

حاولـت  مـا   السيما الوقوف عند أعالم أفذاذ من أمثال ابن جزي رمحه اهللا ، وهو              
اخلوض فيه يف حبثي هذا والذي توصلت من خالله إىل مجلة من النتائج أخلصها يف ما                

  :يلي
الرقي واالزدهار الذي بلغته حضارة     وهي نتيجة يقف عندها كل باحث تتمثل يف         -1

اإلسالم يف املعمورة عموما ويف أرض األندلس خـصوصا ، فباإلضـافة إىل تطـور               
العمران والثقافة ، بلغت احلياة العلمية ذروهتا متمثلة يف املرافق والدور اخلاصة بالعلم             

يف اليت كانت منارات إشعاع سامهت يف النشاط العلمي واألديب ولقد انعكس هـذا              
اكتساب أهل األندلس تقاليد راقية وحسنة متمثلة يف غرس حب الـتعلم يف نفـوس         
أبنائهم منذ الصغر ، فكانوا عند كربهم مصابيح يسترشد هبا من عاصرهم ومن جاء              

ـ                  زي ـمن بعدهم ، نذكر من بينهم على سبيل املثال ال احلصر ، إضافة إىل ابـن ج
  .الشاط األنصاري ، الشاطيب وغريهم كثري لسان الدين بن اخلطيب ، ابن : رمحه اهللا 

 يتميز أسلوب بن جزي رمحه اهللا باحلكمة والدقة يف التعامل مع املسائل األصولية              -2
ويبدوا هذا جليا يف كتابه تقريب الوصول من حسن التبويب والترتيب ، وهذا مـا               

  .يدل داللة واضحة على تأثره رمحه اهللا بعلم املنطق واالستفادة منه 
  . يتميز أسلوبه باالختصار وعدم اإلطناب وهي مسة بارزة يف تأليفه عموما -3
 متيز رمحه اهللا عن غريه من األصوليني بذكر أسباب اخلالف بني اجملتهدين خبالف              -4

  .غريه إذ عادة ما يدرجوهنا يف كتب الفقه وليس يف كتب األصول 
نـد التطـرق للمـسائل       يتميز أسلوبه بعدم التعصب ملذهبه ، فهو ال يقتصر ع          -5

  .األصولية على ذكر رأي املالكية ، بل يذكر أراء املذاهب األخرى 
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 يعترب اإلمام بن جزي رمحه اهللا جمتهد مذهب ، حيث خالف املالكيـة يف عـدة                 -6
  :مسائل فقهية ، كمسألة اشتراط املسكنة يف الكفارة ، وكعدم اعتباره لآلية 

 دليال علـى اشـتراط النيـة يف         )1 (} له الدين  وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني      {
  العبادات 

 يعترب تفسريه للقرآن الكرمي كتاب قيم ملا حيتويه من مباحث أصولية هامة ، فهي               -7
  . مسألة أصولية 90تزيد عن 

 يعتر اإلمام بن جزي رمحه اهللا من العلماء العاملني املخلصني واجملاهدين يف سبيل              -8
نه وتالميـذه   ان عادة لرجل العلم من حضوة واحترام عند أقر        اهللا ، فكان له ما يكو     

  . يف سبيله اوإجالال ممن بعده ، فلقد عاش رمحه اهللا عاملا جماهدا إىل أن لقي ربه شهيد

 هذه شذرات مما يتعلق حبياة اإلمام بن جزي وأثاره رمحه اهللا يف علم من العلـوم                 -9
اإلمام بن جزي التـزال حتتـاج إىل        اليت برز فيها وهو علم أصول الفقه ، فشخصية          

 الدراسة يف جوانبها املختلفة ، وإذا كانت قد سبقت الدراسة حوله كمفسر وفقيـه              
ففي هذا البحث دراسة متواضعة حوله كأصويل ، وهناك جوانب عديدة يف حياتـه              

ثاره حتتاج هي األخرى إىل الدراسة كمتكلم وحمدث ولغوي وشاعر ، فضال عن             آو
  .حة اليت تدعو إىل إخراج مؤلفات وأثار علماء هذه األمة إىل الوجود الضرورة املل

             واهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان 

  .إلى يوم الدين 
  ــــــــــــــ

   5اآلية /  سورة البينة-1

 
  
  
  



  226

  
  
  
 

The conclusion 
           
               It is more than a duty ; it is necessary and important to focus and examine 

deeply this scientific and civilized  heritage,mainly stopping at brillant scholars like 

Ibn Djazi and that’s what Itried to deal in my research through which at arrived  

at some results : 

1-It is a result at which every researcher stops at . It consists of the modernity            

that the civilization of Islam arrived at throughout the world in general and spain in 

particular . In addition to the development of buildings and culture , the scientific life 

achieved  its peak reflected in aminities and places of knowledge that were sharing in 

the activities of science and literature ; this was refleched in the people’s good 

traditions to love science from birth , those when grown up  became leaders to others 

of their time as well as for those who came after : like in addition to Ibn Djazi ,  ibn 

khatib, ibn chatt , chatibi and many others .     

  2- Ibn djazi’s style showed wisdom and accuracy in dealing with the problem ; this 

in best showed in his book ”takrib Al wossoul Ila Ilme Al oussoul ” which show his 

influence of logic or gaining from it . 

 3- His style also is known for its precision and no extesion .           

 4- He unlike the others , started the introduction logically , then linguistically  next 

the charia eventually the   justifications –he was sole to provide the causes of the 

differences between scholars who classify it in fiqh books and not in oussoul ones . 

 5-He is known not to be radical to his tendency – he is not satisfafied to provide only 

the point of view of malek when dealing with the Oussoul issues but he states also the 

other different points of view of other tendencies .  
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  6- he always tried to find his own path since he opposed the tendencyof malek in 

different fiqh issues like his not consideration of the verse : {And they were ordered 

only to worship Allah fully to him the religion ]  

EL Baina /verse  5  . 

As a clue to his condition of intention in worshiping . 

 7- his analysis to the holly Quran valuable for what it is contains of researches in the 

Oussoul tendency that includes 190 issues . 

 8- he is considered a devoted scholar by his students and colleagues until he died a 

martyr . 

 9- These are some instances of his life and what he left in Oussoul Al Fiqh and his 

personality needs more study in its different sides . and if a preceeded study around 

him as mouffasir and faqih , in this research a study around him as a person who 

dealt with the roots of Islam ; there are many more  sides in his life and what he left 

which need a study as a poet and a linguist , more than that it is very important and 

necessary to deeply deal with all what the scholars of this nation have done . 

 
 

 
 

 


