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       صحبو ك آلو على ك ٤مد سيدنا ا١رسلُ، أشرؼ على السبلـ ك الصبلة ك العا١ُ، رب  اٟمد
 :بعد أما الدين، يـو إٔب بإحساف تبعهم من ك التابعُ ك
 الٌػػي ا١عرفيٌػػ  ا١ناعػػ  يشػػٌك  الػػ م العلمػػي الٌنسػػ  لتكػػوين ٌحػػ ن ميل ضػػركرةن  أضػػح  ا١نهجيػػ  الٌدراسػػات إفٌ 

  .مناىج ك مفاىيم من علينا يفد ما ك العلمٌي  مينتجاتنا موضوعٌي  بك  نتعٌق  أف خبل٢ا من نستطيع
 إذا خصوصػان  ٗفػى، ال ا١سػلم عقػ  تنظيم ُب أ٫ٌيتو فإفٌ  بامتياز، منهجي علم الفقو أصوؿ علم كاف ١ٌػٌا ك
 .معارفهم هبا تنضبط أصولٌي  معآب رسم ُب جهد من ب لوه ما ك ذلك، ُب أسبلفنا كتبو ما إٔب جعنار 
 علمػػػاء مػػػن بثػيلٌػػػ  حفلػػػ  قػػػد اإلسػػػبلمي العػػػآب مػػػن كجػػػزءو  خصوصػػػان  اٞزائػػػر ك عمومػػػان  اإلسػػػبلمي ا١غػػػرب ك

 كاجػػػػبنا مػن لػػػػػػعٌلو ك األصػػػػػوٕب، اثللتٌػػػػػػر  مضاف ن  علمٌي ن  قيم ن  تعترب مهٌم  أصولي  مصنفات تركوا الفقو أصوؿ
 .عنو الرٌفوؼ ك الٌزماف غبار نفض ك األصوٕبٌ  ببلدنا تراث عن الٌتنقيب

 بلػػ  كونػػو اآلفػػاؽ شػػهرتو بلغػػ  الػػي الٌتلمسػػاي زكػػرم ابػػن أٛػػد اإلمػػاـ ٧ػػد األصػػولي  ا٢امػػات ىػػءالء مػػن ك
 عػػػن الكشػػػ  البحػػػ  ىػػػ ا ُب سػػػوحاكؿ ا١نطلػػػ  ىػػػ ا مػػػن ك للهجػػػرة، الٌتاسػػػع القػػػرف ُب العلػػػم ُب الرٌئاسػػػ 
 .ذلك ُب منهجو حي  من العلمٌي  الٌشخصي  ٢ ه األصوٕب اٞانب

 
 

 لوائػو، حامػ  صػار حػى الفقو أصوؿ علم من بالتمٌكن عصره علماء أكساط ُب زكرم ابن اإلماـ عيرؼ لقد
َىا الي اإلشكالي  طرح ٯكن ىنا من ك  إبػن اإلمػاـ عنػد األصػوٕبٌ  ا١ػنهج قواعػد ىي ما: البح  موضوع يث

 تسػػاؤالت عػػٌدة تتفػػرٌع اإلشػػكالي  ىػػ ه خػػبلؿ مػػن ٦ٌيزاتػػو؟ ىػػي مػػا ك ؟"ا١ػػراـ غايػػ " كتابػػو خػػبلؿ مػػن زكػػرم
 :أ٫ٌها من عنها اإلجاب  عليٌ  كجب فرعٌي 

  األصولٌي ؟ الكتاب  ُب منزلتو ماىي ك األصوٕب؟ مصٌنفو ُب اإلماـ اعتمدىا اٌلي ا١نهجٌي  األسس ىي ما-
   الٌرصيد؟ ى ا تكوين ُب اعتمدىا الي ا١صادر ىي ما ك زكرم؟ ابن لئلماـ األصوٕب الٌرصيد ماىو-
  زمانو؟ علماء عند البح  حٌيز تشغ  كان  الي األصولٌي  للقضايا تناكلو ُب اإلماـ طريق  ىي ما-
  األصولٌي ؟ ا١دٌكنات ُب عرف  ليا األصولٌي  ا١ اىب مع زكرم ابن اإلماـ تعام  كي -
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 :ذاتي  أسباب-1
 ُب أعبلمػو ألحػد موضػوعا أعػاِب أف ُب ا١لٌحػ  الرغب  عليها تنازعتٍ الي الفقو أصوؿ مواضيع إٔب ميوٕب - 
 .اجملاؿ ى ا
 .كببلدىم ٟضارهتم خدم  قٌدموىا الي العلمي  ك٣هوداهتم تلمساف أعبلـ حوؿ دراس  تقدمي ُب رغبي -

 :موضوعي  أسباب-2
    تسػػتحٌقو، الػػ م القػػدر تلػػ  ٓب عمومػػان  العلميٌػػ  اٞزائػػر شخصػػيات حػػوؿ ا١نهجيػػ  بالدراسػػات اإلىتمػػاـ إفٌ 
َىا قيورن  ما إذا جٌدان  قليل ن  تعترب ك َة العلمٌي  القيم  رغم بغ  عػن زكػرم ابن اإلماـ يش ٌ  ٓب ك. لبعضها الكب

 إاٌل  الٌلهػم عليػو، اطٌلعػ ي  فيمػا منعدمػ ن  منهجػو ك العىلىم ى ا فكر حوؿ الٌدراسات تعترب حي  القاعدة، ى ه
 لنػػور إخراجهػػا علػػى ييشػػكركف الٌػػي ك كتبػػو، لػػبعض الكػػراـ األسػػات ة بعػػض هبػػا قػػاـ الٌػػي الٌتحقيقػػات بعػػض
 اشػتهر الػي ك    العلمٌي ،  مزكر  ابن اإلماـ شخصٌي  مٌيزت الي األصولي  الٌنزع  إٔب إضاف ن . العلميٌ  البح 

 كمجػػاؿ األصػػوٕب ا١ػػنهج إختيػػار يػػربٌر مػػا ىػػو ك ا١عػػرُب، اجملػػاؿ ىػػ ا ُب ميػبػىػػػر زو  كعىلىػػمو  عصػػره علمػػاء بػػُ هبػػا
 .اإلماـ ى ا عند فيو البح  يتحٌتم

 

ًة ُب ميلٌح ن  ضركرةٌ  أضح  ا١نهجٌي  الٌدراسات إفٌ   دكرو  مػن ٢ػا ١ػا األصػولٌي  نػاىجا١ خصوصػان  ا١عاصرة، الف
َو   .تكاثرىا ك الٌنوازؿ تواتر مع إليو ماٌس و  حاج و  ُب األٌم  صارت اٌلي اجملتهد الفقيو تكوين ُب كب
ًةن  اجملتهػدين ك األصػولٌيُ ٗػريج لػواء ٛ  اإلسبلمي ا١غرب ك  الٌتعامػ  ٔهٌمػ  اضػطلعوا الػ ين الػٌزمن، مػن فػ
 ىػػءالء ٗصػػي  علينػػا ٭ػػٌتم ىػػ ا ك. ذلػػك ُب ٪ػػوذجو  أركع النٌػػوازؿ فقػػو ُب لنػػا ك كقػػائع، مػػن يسػػتجد   مػػا مػػع

ًيي اٌلي ا١نهجٌي  بالٌدراسات األعبلـ    .الٌتنزيلي  ك الٌتوصيلٌي  مسالكهم ك العلمٌي ، نزعاهتم فينا ٖي
 

 ُب إسػتندتي  أنٌػٍ إاٌل  -عليػو طٌلعػ ا فيما– األصوٕب زكرم ابن اإلماـ منهج حوؿ دراسات كجود عدـ رغم
 :منها أذكر البح  ى ا عناصر لبناء القاعدة شٌكل  الي ك البحوث ك الٌدراسات من ٚل و  إٔب ْثي
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 مشػناف  إيػدير أك ٤نٌػد الػدٌكتور حٌققػو الٌػ م ك زكػرم ابػن لئلمػاـ" اإلمػاـ مقٌدم  شرح ا١راـ غاي " كتاب -
          الٌتوزيػػػع ك الطٌباعػػػ  ك للٌنشػػػر حػػػـز ابػػػن بػػػدار طيبػػػع قػػػد ك العاصػػػم ، بػػػاٞزائر خٌركبػػػ  ّامعػػػ  للػػػدكتوراه رسػػػال ن 
 اإلمػػاـ مػػنهج ُب ا١عػػآب بعػػض الٌتحقيقػػي القسػػم ُب تنػػاكؿ حيػػ . أكٔب كطبعػػ و  ـ2006/ىػػػ1426: سػػن 

  .اٞانب ى ا من أفادي ال م ك الكتاب، خبلؿ من األصوٕب
 بػػن عبػػدا األسػػتاذ بتحقيػػ  زكػػرم، ابػػن لئلمػػاـ" اٟاجػػب بػػنا عقيػػدة شػػرح ُب الطٌالػػب بٌغيػػ " كتػػاب -

 ٤مػػد الػػدٌكتور بإشػػراؼ اإلسػػبلمي  الٌدراسػػات ُب العليػػا الٌدراسػػات دبلػػـو لنيػػ  ْثػػان  سػػيدم، الشػػيخ يوسػػ 
  اآلداب بكليػػ  اإلسػػبلمي ، الدراسػػات شػػعب  اإلسػػبلمي، الفكػػر ك    العقيػػدة ٌٗصػػ  ُب الٌسػػماعيلي، أمػػُ
-1993/ىػػػ1415-1414: سػػن  ا١غربيٌػػ ، ا١ملكػػ  الرٌبػػاط، ا٠ػػامس، ٤مػػد جامعػػ  سػػاني ،اإلن العلػػـو ك

 اٌلي آراءه بعض من الٌتحٌق  ك زكرم، ابن اإلماـ لشخصٌي  الٌتارٮي اٞانب ُب منو أفدتي  حي  ـ،1994
 ."ا١راـ غاي " كتابو ُب ذكرىا
 العبٌػاس أيب للٌشػيخ" زكػرم البػن ا١قاصػد ٤صػ  شػرح ُب الفوائػد مبػدم ك الفرائػد نظػم ٥تصػر"  كتػاب -
 خٌركبػػ  ّامعػػ  للػػدٌكتوراه رسػػال ن  دٛػػوف، الػػرزٌاؽ عبػػد الػػدٌكتور حٌققػػو حيػػ  الفاسػػي، ا١نجػػور علػػي بػػن أٛػػد

 الثقافػػ  كزارة مػػن خاٌصػػ ن  طبعػػ ن  بػػاٞزائر، الٌتوزيػػع ك للٌنشػػر الٌدكليػػ  ا١عرفػػ  بػػدار طيبػػع قػػد ك العاصػػم ، بػػاٞزائر
 دٛػوف الػٌرزاؽ عبػد الػدٌكتور خٌصػ  حيػ . ـ2011 اإلسػبلمٌي  الثٌقافػ  عاصػم  تلمسػاف إطار ُب باٞزائر
 قػػد ك. لئلمػػاـ العقػػدمٌ  ا١ػػنهج متنػػاكالن  التٌػػارٮي، اٞانػػب مػػن زكػػرم ابػػن اإلمػػاـ شخصػػٌي  حػػوؿ دراسػػٌيان  فصػػبلن 
 كتابػػو ُب الكبلميػػ  اآلراء رنػػ مقا حيػػ  مػػن ا١نهجػػيٌ  اجملػػاؿ ُب ك العىلىػػم، ٢ػػ ا التٌػػارٮي اجملػػاؿ ُب منػػو أفػػدتي 
 اٟيٌػز رغػم األصػولٌي ، ا١صػادر مػن اعتمػده مػا ،ك" ا١راـ غاي " كتابو ُب اآلراء تلك من ذكر ما بُ ك ى ا،
  .الكتاب ى ا ُب األصوٕب للجانب الضٌي 

 

 بتتبٌػػػع ذلػػػك ك للبحػػػ ، أسػػػاسو  كمػػػنهجو  اإلسػػػتقرائي ا١ػػػنهج إعتمػػػدتي  موضػػػوعي  نتػػػائج إٔب الوصػػػوؿ قصػػػد
       األصػػوؿ، علػػى خٌرجهػػا الػػي الفقهيػػ  الفػػركع ك كتابػػو، ُب زكػػرم ابػػن اإلمػػاـ درسػػها الٌػػي األصػػولٌي  ا١سػػائ 

 معػآب إٔب الوصػوؿ ألج  كٌلو ى ا ك رٌدان، ك قبوالن  معها تعاملو كيفٌي  ك كتابو ُب ذكرىا الي األقواؿ ك ا ك
 ."ا١راـ غاي " كتابو خبلؿ من زكرم ابن لئلماـ األصوٕب ا١نهج
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 .ا١قارىف الٌنقدم با١نهج فقراتو بعض ُب ا١دٌعم التحليلي با١نهج أيضان  مستعينان 
 

 :يلي ما كف  خا٘ و، ك فصلُ ك ٘هيدم   فص  ك مقٌدم  ُب البح  جاء قد ك
 ا٠طٌػػػ  ك اعتمدتػػػو الػػػ م ا١ػػػنهج ك ا١وضػػػوع إشػػػكالٌي  ك أسػػػبابو ك البحػػػ  ميػػػربٌرات فيهػػػا ذكػػػرت ك. مقٌدمػػػ 
 .ا١ٌتبع 
 ١فػػػردات مػػػدخ  ٔثابػػػ  ىػػػو ك. األصػػػولٌي  ا١نػػػاىج ك زكػػػرم ابػػػن اإلمػػػاـ عػػػن عاٌمػػػ  نبػػػ ة: الٌتمهيػػػدمٌ  الفصػػػ 
 :مبحثُ ُب الفص  ى ا جاء حي ي  البح ،
َة عن عاٌم  نب ة: األكؿ ا١بح   زكػرم ابػن اإلمػاـ لعصر العاٌم  األكضاع أبرزت حي  زكرم، ابن اإلماـ س

َة ك باختصار،  .لئلماـ ٥تصرة ذاتي  س
 معػػآب علػػى معٌرجػػان  الفقػػو، أصػػوؿ ك ا١ػػنهج ١صػػطل  معرٌفػػان  األصػػولٌي ، ا١نػػاىج عػػن نبػػ ة: الثٌػػاي ا١بحػػ  أٌمػػا

 .عمومان  األصولي  ا١ناىج
 ثبلثػػػ  ُب جعلتػػػو ك. ا٢ػػػ اإلسػػػتدالؿ ك األصػػػولي  ا١سػػػائ  عػػػرض ُب زكػػػرم ابػػػن اإلمػػػاـ مػػػنهج: األكؿ الفصػػػ 
 :مباح 
 بالكتػاب عرٌفػ ي  حيػ  ا١باحػ ، مػن يوٌب ١ا كمدخ و " ا١راـ غاي " لكتاب منهجي  دراس : األكؿ ا١بح 
 .الكتاب ُب الحظتها الي ا١نهجٌي  ا١يزات ك ى ا مصن فو ١صادر مبٌينان  عمومان 
 ىػ ا ُب بٌينػ ي  حيػ     األصػولي ، ا١سػائ  عػرض ُب زكرم ابن اإلماـ منهج فيو تناكل ي : الثٌاي ا١بح  أٌما

 لتلػػك التمثيػػ  ُب منهجػػو كػػ ا ك األصػػولي ، ا١سػػائ  تصػػوير ُب ك األصػػولي ، الٌتعريفػػات ُب منهجػػو ا١بحػػ 
 .ا١سائ 

 باألدلٌػ  اسػتداللو حيػ  مػن ذلػك ك. األصولي  للمسائ  اإلستدالؿ ُب منهجو بٌين ي : الثٌال  ا١بح  ُب ك
 .عقلٌي ال ك الٌنقلي 

 طريقتػو أبػرزتي  حيػ    األصولٌيُ، الٌنقد ك ا٠بلؼ ُب زكرم ابن اإلماـ منهج فيو تناكل : الثٌاي الفص  ك
           األصػػػوٕب الٌنقػػػد ٣ػػػاالت بٌينػػػ  كمػػػا توجيهػػػو، ك األصػػػوٕب ا٠ػػػبلؼ إبػػػراز ُب ك األصػػػولٌي ، اآلراء عػػػرض ُب
 .زكرم ابن اإلماـ عند أدكاتو ك



 

 

 ه

 .إليها توٌصل  الي البح  نتائج فيها بٌين   ٓا٘ ْثي ألختم
 :التإب ا٢يك  كف  الٌنهائي شكلها ُب ا٠طٌ  لتكوف
 مقٌدم 
 .األصولٌي  ا١ناىج ك زكرم ابن اإلماـ عن عاٌم  نب ة: الٌتمهيدم الفص 
َة عن عاٌم ه  نب ةه : األكؿ ا١بح   .زكرم ابن اإلماـ س
  .زكرم ابن اإلماـ لعصر اٌم الع األكضاع عن نب ةه : األكؿ ا١طلب
 .زكرم ابن اإلماـ حياة عن عاٌم ه  نب ةه : الثٌاي ا١طلب
 .األصولٌي  ا١ناىج عن نب ةه : الثٌاي ا١بح 
 ."الفقو أصوؿ" ك" ا١نهج" مصطلحات تعري : األكؿ ا١طلب
 .األصولٌي  ا١ناىج عن نب ةه : الثٌاي ا١طلب
 .٢ا اإلستدالؿ ك األصولٌي  ا١سائ  عرض ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: األكؿ الفص 
 ."ا١راـ غاي " لكتاب منهجٌي  دراس : األكؿ ا١بح 
 ."ا١راـ غاي " بكتاب الٌتعري : األكؿ ا١طلب
 ."ا١راـ غاي " كتابو ُب زكرم ابن مصادر: الثٌاي ا١طلب
 ."ا١راـ غاي " لكتاب ا١نهجٌي  ا١يزات: الثٌال  ا١طلب
 .األصولٌي  ا١سائ  عرض ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: ايالثٌ  ا١بح 
 .األصولٌي  الٌتعريفات ُب زكرم ابن منهج: األكؿ ا١طلب
 .األصولٌي  ا١سائ  تصوير ُب زكرم ابن منهج: الثٌاي ا١طلب
 .األصوٕب الٌتمثي  ُب زكرم ابن منهج: الثٌال  ا١طلب
 األصولي  للمسائ  ؿاإلستدال ُب زكرم ابن منهج: الثٌال  ا١بح 

الٌنقلي  باألدلٌ  األصولٌي  للمسائ  االستدالؿ ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: األكؿ ا١طلب . 
العقلي  باألدلٌ  األصولٌي  للمسائ  االستدالؿ ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: الثٌاي ا١طلب . 
األصولٌيُ الٌنقد ك ا٠بلؼ ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: الثٌاي الفص  . 
األصوٕب ا٠بلؼ ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: األكؿ ا١بح  . 



 

 

 و

األصولي  اآلراء عرض ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: األكؿ ا١طلب . 
األصوٕب ا٠بلؼ توجيو ك عرض ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: الثٌاي ا١طلب . 
األصوٕب الٌنقد ُب زكرم ابن اإلماـ منهج: الثٌاي ا١بح  . 
زكرم ابن اإلماـ عند األصوٕب الٌنقد ت٣اال: األكؿ ا١طلب . 
زكرم ابن اإلماـ عند األصوٕب الٌنقد أدكات: الثٌاي ا١طلب . 
 .خا٘ 

 العم  ى ا على اإلشراؼ قبولو على الشيخ خليفي لؤلستاذ اٞزي  بالشكر نتقٌدـ أف ا٠تاـ ُب ننسى ال ك
 إلخراج العوف يد ٕب مٌدكا ال ين األصحاب ك األسات ة ك ا ك ا١ ٌكرة، ى ه كجود أٙرت الي توجيهاتو ك

٦كن و  صورةو  أحسن ُب البح  ى ا . 
العا١ُ ربٌ   اٟمد أف دعوانا آخر ك الدنيا ك الٌدين خَ فيو ١ا يوفقنا أف ا نسوؿ
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بعد سقوط الٌدكل  ا١وٌحديػ  الٌػي كٌحػدت ا١غػرب اإلسػبلمي قػرنُ مػن الػٌزمن انقسػم  كحدتػو  
 (2)ُ صػػيٌ غرب األقصػػى ك عاصػػمتهم فػػاس، ك اٟفبػػا١ (1) ُا١ػػرينيٌ  ،تصػػارع  فيمػػا بينهػػاؿ مي كى إٔب ثػػبلث دي 

ك ٯكػن إٚػاؿ  بػا١غرب األكسػط ك عاصػمتهم تلمسػاف (3) ُيػانيٌ با١غرب األدىن ك عاصمتهم تونس، ك الزٌ 
  ياني  ُب القرف الٌتاسع من ا٢جرة ُب الٌنقاط التالي :أكضاع الٌدكل  الزٌ 

رٌجيػػػ  مػػػع دكؿ ت الداخليٌػػػ  ك ا٠اعالقػػػد ٘يػػػزت اٟيػػػاة الٌسياسػػػٌي  بػػػالف  ك الصػػػرا .: الحيـــاة الّسياســـّيةأّوال
ٌ٘ث  ُب التدٌخ  ا١ستمٌر للمرينيُ ك اٟفصػيُ ُب الٌشػءكف الداخليٌػ  للٌدكلػ  الزيانيػ ، إضػاف ن للٌتنػافس  ،اٞوار

 الكبَ بُ أمراء األسرة الزٌياني  على عرش ٦لك  تلمساف.
                                                           

بعد سلسل  من الغارات ضٌد ا١وٌحدين قام  دكلتهم على يد األمَ أيب يوس  بن ، ف من قبيل  زنات  الرببري  ينحدر ا١رينيو  (1)
ـ، ك جع  من فاس عاصم  ٢ا، هتاكت الدكل  ا١ريني  مع سقوط آخر سبلطُ األسرة عبد اٟ  1269ىػ/668 : عبد اٟ  سن 

 ها الفقهاء. ىػ بثورة شعبي  تزعم869بن أيب سعيد كإعدامو عاـ 
، ٤2ٌمد عيسى اٟريرم، تاريخ ا١غرب اإلسبلمي ك األندلس، ُب العصر ا١ريٍ، دار القلم للٌنشر ك الٌتوزيع، الكوي ، ط. ينظر:
َة السنٌي  ُب تاريخ الٌدكل  ا١رينٌي ، )د.ت.ط(، )صك  (،3ـ، )ص1987ىػ/1408سن :  (،      14ابن أيب زرع الفاسي، الٌ خ

َكت، الثٌقاف ، دار اٞزائر، اٞامعي ، ا١طبوعات ديواف العاـ، اٞزائر تاريخ اٞيبلٕب، نالرٌٛ عبدك   ـ،1982/ىػ1402: سن  ب
 (.54/ص2ج)
ت التسمي  من أبو حف  عمر أحد أجداد ينتمي اٟفصيوف إٔب قبيل  ىنتات  األمازيغي  كمساكنها ُب جباؿ األطلس. استمدٌ  (2)

ىػ على يد 982ـ، ككان  عاصمتو تونس، اهنارت سن  1229ىػ/627 زكريا ٭ِ اٟفصي سن : األسرة، توٌسس  على يد أيب
  .العثمانيُ
 االسبلمي الغرب داركتاب ٤مد العركسي ا١طوم، السلطن  اٟفصي  تارٮها السياسي كدكرىا ُب ا١غرب اإلسبلمي،   ينظر:
َكت َكت،  األمَ، دار كاألندلس، ا١غرب لتاريخ العام  وع ا١وس ،زبيب ٧يب، ك ـ 1986 - ىػ1406 ، د.ط، سن :ب ب
 (.120 ص/ج3)، ـ1995 ىػ،1415 ، سن :1ط.
بنو زياف أك بنو عبد الواد سبلل  بربري  زناتي ، توٌسس  دكلتهم على يد يغمراسن بن زياف ككان  عاصمتها تلمساف شهدت   (3)

ىػ على يد 962ىػػ كاهنارت سن  633َا على اٟفصيُ، توٌسس  سن  كثَ من الغارات على يد ا١رينيُ كما أهٌنا أغارت كث
  .                                                                                                                       =العثمانيُ
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 سبلطُ: عشري  ىػ9ياني  ُب القرف ك قد تؤب عرش الٌدكل  الزٌ 
      ؼ بػػػػاٍٟزـ رً (: عيػػػػىػػػػػ804-ىػػػػػ801ن أيب ٌٛػػػػو موسػػػػى الثٌػػػػاي أيب ٤مػػػػد )الٌسػػػػلطاف عبػػػػد ا بػػػػ -1

 .(1)ىػ804عتيًق  بفاس ك قت  سن  ك العدؿ، أي 
  ى لىػػوٍ   الٌشػػهَ بػػػ: ابػػن خى الٌسػػلطاف ٤مػػد الثٌالػػ  بػػن عبػػد ا بػػن موسػػى الثٌػػاي أبػػو عبػػدا الواثًػػ -2

 .(2)حكم بٍ مرينكء ك االستقرار ٖ  (: ٌ٘يز عهده با٢دىػ813-ىػ804)
ن الثٌالػػ  بػػن أيب عبػػد ا الواثػػ  ) -3 شػػهرين مػػن  ق(: خلعػػو عٌمػػو بعػػد814الٌسػػلطاف عبػػد الػػرٌٛ

 .(3)تولٌيو اٟكم
(: ٘يٌػػز عهػػده بتبػػ ير األمػػواؿ ك إلثقػػاؿ الٌرعيػػ  ىػػػ814الٌسػػلطاف الٌسػػعيد بػػن أيب ٌٛػػو موسػػى ) -4

 .(4) بالضرائب ٦ٌا أٌدل إٔب خلعو من نفس الٌسن 
(: كػػاف متػػديٌنان ٤بٌػػان ىػػػ827-ىػػػ814اف عبػػد الواحػػد بػػن أيب ٌٛػػو موسػػى، أبػػو مالػػك )الٌسػػلط -5

ًجاع نفػػوذ الدكلػ  الزيانيػػ  ك اسػػتؤب علػى مدينػػ  فػاس لكػػن سػرعاف مػػا كقػػع  ،للعلمػاء حػػاكؿ اسػ
ك أخػػ   ىػػػ827 :ٖػػ  حصػػار الٌسػػلطاف اٟفصػػي أبػػو فػػارس عػػٌزكز الػػ م دخػػ  تلمسػػاف سػػن 

 .(5)ندلس ليصب  ا١غرب كٌلو ٖ  سلطاف اٟفصيُ ُ ك أى  األبيع  ا١رينيٌ 

                                                           

. عبد اٟميد حاجيات، ا١كتب  الوطنٌي  اٞزائري ، د.ط،    ٭ي بن خلدكف، بغي  الرٌكاد ُب ذكر ا١لوؾ من بٍ عبد الواد، ت =
 الوطني  ا١ءٌسس (، ك الٌتنسي، نظم الدر ك العقياف ُب بياف شرؼ بٍ زياف، ت. ٤ٌمد بوعيٌاد، 186/ص1ـ، )ج1980سن : 

لكٌي ، الرٌباط،       (، ك عبد الوٌىاب بن منصور، قبائ  ا١غرب، ا١طبع  ا106١، )صـ 1985-ىػ1405 اٞزائر، للكتاب،
 (147، )ص1968سن : 

ن عبد(، 211ـ، )ص1984لمساف عرب العصور، ا١ءٌسس  الوطنٌي  للكتاب، اٞزائر، سن : ت الطٌمار، عمرك ٤ٌمد  (1)  الرٌٛ
 (194/ص2تاريخ اٞزائر العاـ، )ج اٞيبلٕب،

 (194/ص2)ج، العاـ اٞزائر تاريخن اٞيبلٕب، عبد الرٌٛك (، 211)ص، العصور  عرب تلمساف٤ٌمد عمرك الطٌمار،  (2)

مبارؾ ا١يلي، تاريخ اٞزائر ُب القدمي ك اٟدي ، ت. ٤ٌمد  ، ك(211ص) العصور، عرب تلمساف الطٌمار، عمرك ٤ٌمد (3)
 (461/ص2ا١يلي، ا١ءٌسس  الوطني  للكتاب، )د.ت.ط(، )ج

  (235-234)ص ف،زيا بٍ شرؼ بياف ُب العقياف ك الدر نظم الٌتنسي، (4)
ن ك عبد ،(461/ص2)ج اٟدي ، ك القدمي ُب اٞزائر تاريخ ا١يلي، مبارؾ( 5)  العاـ، اٞزائر تاريخ اٞيبلٕب، الرٌٛ
 .(195ص/2ج)
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: عٌينو اٟفصػيوف ةى رى مٍ حى ػالٌسلطاف ٤مد الرٌابع بن أيب تاشفُ الثٌاي أيب عبد ا الٌشهَ بػ: ابن ال -6
بعػد اسػتيبلئهم عليهػا، لكػن سػرعاف مػا أعلػن االسػتقبلؿ عػن  ػىػ827كاليان علػى تلمسػاف سػن  

ابػن  لكػنٌ  ػ،ىػ831مالػك الٌػ م خلعػوه حاكمػان علػى تلمسػاف سػن  اٟفصػيُ الٌػ ين أعػادكا أبػا 
تػػونس   ً صػػبى قى ، ٍبٌ أغػػار عليػػو الٌسػػلطاف اٟفصػػي ك اعتقلػػو بً ػىػػ833كػػاد لػػو ك قتلػػو سػػن    ةى رى مٍ حى ػالػػ

 .(1) ػى840اٌلي توٌُب هبا سن  
    (: داـ عهػػػػدهػىػػػػ866-ػىػػػػ834الٌسػػػػلطاف أٛػػػػد ا١عتصػػػػم بػػػػا الٌشػػػػهَ بػػػػويب العبٌػػػػاس العاقػػػػ  ) -7

            اٟيػػػػػػػاة العلميٌػػػػػػػ ،  ، ك ازدىػػػػػػػرت ُب عهػػػػػػػدهيٌ ػبػػػػػػػسٍ نً  اسػػػػػػػتقرارو  كػػػػػػػاف عهػػػػػػػده عهػػػػػػػدى   ،سػػػػػػػن ( 32)
                                ٘يٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ببدايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة األندلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيُ ٨ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد ا١غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ك

 .(2) ػى856ابتداءان من سن  
        توٌكػػػػػ : عػػػػػزؿ عٌمػػػػػو العاقػػػػػ  ك اسػػػػػتؤب الٌسػػػػػلطاف ٤ٌمػػػػػد بػػػػػن ٤ٌمػػػػػد بػػػػػن أيب ثابػػػػػ  الٌشػػػػػهَ با١ -8

               حػػػػػػػػارب اٟفصػػػػػػػػيُ لكنٌػػػػػػػػو اضػػػػػػػػطٌر ُب األخػػػػػػػػَ ١بايعػػػػػػػػ  الٌسػػػػػػػػلطاف اٟفصػػػػػػػػي  ،علػػػػػػػػى اٟكػػػػػػػػم
 .(3) ػى890طب  عربونان ًلوىالًءًه لو، توٌُب سن  ابنتو دكف خً  ك قٌدـ لو

            أبػػػػػػاه لكنٌػػػػػػو تػػػػػػوٌُب   ى لىػػػػػػالٌسػػػػػػلطاف تاشػػػػػػفُ بػػػػػػن ٤ٌمػػػػػػد بػػػػػػن ٤ٌمػػػػػػد بػػػػػػن أيب ثابػػػػػػ  ا١توٌكػػػػػػ : خى  -9
 .بعد أربع  أشهر

دس بػن الٌسػلطاف ا١توٌكػ ، أبػو عبػد ا: خلػ  أخػاه ك كػاف ضػعيفان عػاجزان االٌسلطاف ٤ٌمد السٌ  -10
 .(4) ػى902ٌ٘يز عهده بالفوضى حٌى كفاتو سن  

                                                           

ن عبدك ، (242-241ص) زياف، بٍ شرؼ بياف ُب العقياف ك الدر نظم الٌتنسي، (1) تاريخ اٞزائر العاـ،  اٞيبلٕب، الرٌٛ
 .(196/ص2)ج
ن اٞيبلٕب،  ك (، 213)ص، العصور  عرب تلمساف ، ٤ٌمد عمرك الطٌمار (2) -197/ص2)ج، العاـ  اٞزائر تاريخعبد الرٌٛ

 ( 249-247ص) زياف، بٍ شرؼ بياف ُب العقياف ك الدر نظم الٌتنسي، ، ك(199
ن عبدك  (،2/462ج) اٟدي ، ك القدمي ُب اٞزائر تاريخ ا١يلي، مبارؾ (3) تاريخ اٞزائر العاـ،  ٞيبلٕب،ا الرٌٛ

 ( 257-255ص) زياف، بٍ شرؼ بياف ُب العقياف ك الدر نظم التٌنسي، ك ،(199/ص2)ج
ن عبد ك ،(217ص) ،العصور  عرب تلمساف الطٌمار، عمرك ٤ٌمد (4) -200ص/2ج) ، العاـ اٞزائر تاريخ اٞيبلٕب، الرٌٛ

201). 
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مػػن كفاتػػو نتيجػػ   ُ سػػن ن ، ك قػػد اهنػػارت الٌدكلػػ  الزٌيانيػػ  بعػػد سػػتٌ ػىػػ9ك ىػػو آخػػر سػػلطاف زيٌػػاي خػػبلؿ القػػرف 
ف هنائيٌػان بيػد األتػراؾ اٌ لتسػقط دكلػ  بػٍ زيػ ػىػ915ناحر ك الٌتفٌكك الٌػ م أنػتج غػزك اإلسػباف لػوىراف سػن  التٌ 

 ـ.1554/ػى962سن   (1) العثمانٌيُ
ًاتيجي ١دينػػػ  تلمسػػػاف جعلهػػػا ٖتػػػ ٌ  إفٌ  .ة: الحيـــاة اإلقتصـــاديّ ثانيـــا اط شػػػُب النٌ   ن ىاٌمػػػ مكانػػػ ن  ا١وقػػػع االسػػػ

ػ ،االقتصػادم للمغػرب االسػبلمي ملػػوؾ  لػ لك اىػتمٌ  .طالبحػر ا١توٌسػ ا بػُ الصػػحراء ك شػواطيءا رابطنػكوهني
 لك ُب النقاط التالي : ذ تظهر معآبك  ،تهملى هوض باقتصاد دكٍ بٍ زياف بالنٌ 

  ، ًىػا مػن البيلػداف اإلٍسػباني حٍيػ ي أٌف قيرهبػا مػن  كان  تلمساف ميٍستودعي البضائًع القادمػً  مػن إسػبانيا ك غٍَ
َان ُب الٌتجارة البحريٌ     من أىٌم مراكًز العيبوًر لنٍق  الٌصادرات  (2)ك لعٌ  مرسى ىنُ  ،البٍحر جع  ٢ا دكران كب

كقػػػد ٘ثلػػػ  صػػػاًدراهتا ٨ٍػػػو اٞنػػػوًب ُب ا١نتوجػػػات الٌزراعيٌػػػ  ك الٌصػػػناعي  ال سػػػيىما ك الػػػواردات مػػػن البضػػػائع، 
صػان الػٌ ىب كػاف ييصػٌدر إٔب األنٍػدليس ك البيلػداف و مػا كػاف ييٍسػتورد مػن بػبلد الٌسػوداف خصي التٍقليديٌ  منهػا، ك 

 (3)بي  ك ى ا ما عاد على تلمساف بثٍركةو عظيم و ك األر 
   ، كان  ا١داخي  ا١الي  ٠زين  الٌدكل  الزيانٌي  ٢ا أربػع مصػادر: أٍمػبلؾي الٌسػلطاف خاٌصػ ن، األمػواؿي العموميٌػ

ػػـو فقػػد كانػػ  خزينػػ ي الدكلػػ  جيٌػػدةن، بػػدلي  ا١سػػاعدات ا١اليٌػػ  الػػي كانػػ  الٌضػػرائب،  اٞمركػػ ي. ك علػػى العمي
 .(4)دينار ذىيب  20000تلمساف تدفعها ١لك أراغوف ك ا١قٌدرة بػ: 

                                                           

عاصمتها القسطنطيني ، سن ،  600 من يقرب ١ا قائم  كاستمرت أرطغرؿ، بن األكؿ عثماف أسسها إسبلمي  إمرباطوري  ىي (1)
ىػ. للمزيد من اإلٌطبلع ينظر: علٌي ٤ٌمد الٌصبليب، الٌدكل  1923بلغ  ذركهتا ُب عهد الٌسلطاف سليماف القانوي، سقط  سن : 

ـ. ك ٤مود شاكر، الٌتاريخ اإلسبلمي، ا١كتب 2001ىػ/1421، سن : 1العثماني ، دار الٌتوزيع ك الٌنشر اإلسبلمٌي ، القاىرة، ط.
َكت، ط.  ـ، اٞزء الثامن، خاصٌّ بتاريخ الٌدكل  العثمانٌي .2000ىػ/1421، سن : 4اإلسبلمي، ب

َه ك فيها مساجد حسن .  (2)  ىنُ مدين  تقع مشاؿ تلمساف شرؽ مدين  تػىبىٍحرويٍ ، أٌسسها األفارق  القيدامى، ٢ا ميناءه صغ
، ك ٤ٌمد األخضر، ك أٛد الٌتوفي ، ك أٛد بنجىليوف، مكتب   ينظر: ٍرٓىىاٍؿ، إفريقيا، تٚر  ٤ٌمد حٌجي، ك ٤مد ٍزنيربى مىاٍرميوؿ كى
  .(296/ص2ـ، )ج1989-1988ىػ/1409-1408للٌنشر ك الٌتوزيع، الرٌباط، د.ط، سن : ا١عرف  

ـ، 1965 ، سن :1 مرآة التاريخ ، مكتب  البع ، قسنطين ، اٞزائر، ط.عبد ا شرٌيط، ك مبارؾ ا١يلي، اٞزائر ُب (3)
 .(487-477)ص
 .(487، )ص التاريخ مرآة ُب اٞزائرعبد ا شرٌيط، ك مبارؾ ا١يلي،  (4)
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    ًاًت الػػػػػي يسيػػػػػديىا الٌتفٌكػػػػػك الٌسياسػػػػػي         كانػػػػػ  اٟركػػػػػ ي الٌتجاريػػػػػ  للٌدكلػػػػػ  الزيانيٌػػػػػ  تصػػػػػابي بػػػػػالفيتور ُب الفػػػػػ
 .(1)ك اٟركب ك الف  الي كان  ٘تٌ  الكثَ من موارد الٌدكل  

باالضػطراب ك قلٌػ  األمػن ك ويهػور  ىػػ(9ة النٌػاس بتلمسػاف ُب القػرف ). ٌ٘يزت حيا: الحياة اإلجتماعّيةثالثاً 
 القواف   ف علىالقبائ  اٌل ين كانوا يعتدك  الٌلصوصٌي  ك الغىٍصب، خصوصان قطٌاع الط رؽ ك بعض العيصاة من

ًات، ك قػد ا٨ٍصػػرت طبقػات اجملتمػع ُب تلمسػػاف ُب  ور نػػوعو الٌتجاريػ ، رٍغػم وهػ مػن االٍسػتقرار ُب بعػػض الفػ
 عهد الزٌيانيُ ُب سٌت  طبقاتو من الناس:

 .طبق  اٌٟكاـ من أمراءى ك كيزراء ك كيالة ك ٨وىم -أ
 وىم.طبق  علماء الٌشريع  من فقهاء ك خيطباء ك قيضاة ك ٨ -ب
 طبق  أرباب الٌسيوؼ من جيندو ك قادةو ك ٨وىم ٦ٌن كاف يشٌك  جهاز الٌدفاع عن الٌدكل . -ج
كف الٌدكاكين ا١ختلف .اإلداريٌُ  ٔثاب  طبق  أٍرباًب األٍقبلـ ك ىم بالٌتعبَ ا١عاصر -د  ال ين يسَر
َىم. ٌ طبق  -ه  ذًكم ا١هن من أصحاب اًٟرؼ ك التٌجار ك غ
 .(2)الفبٌلحُ ك ا١زارعُ ك عاٌم  الٌناس من سٌكاف ا١ملك  طبق   -و

إضػػاف ن إٔب كجػػود مهػػاجرم األنػػدلس ك بعػػض اليهػػود الفػػارٌين مػػن اضػػطهاد اإلسػػباف بعػػد سػػقوط األنػػدلس 
 .بويديهم

كمػػا كيًجػػد عٍنصيػػر الٌنصػػارل ذىكم األصػػوؿ األكربيػػ  الػػ ين كػػانوا مػػن الٌتجػػار القػػاطنُ بػػا١وايء أك مػػن حػػرس 
  .(3)لٌسلطاف ا

كمػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػا سػػػػػػػػب  يظهػػػػػػػػر لنػػػػػػػػا الٌت بػػػػػػػػ ب الػػػػػػػػ م كػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػود اٟيػػػػػػػػاة اإلجتماعيػػػػػػػػ  ُب تلمسػػػػػػػػاف                   
ًاتو أخػػػرل، كمػػػا نلحػػػ                   5عنػػػد )ؽ ًات ك نػػػوعو مػػػن االسػػػتقرار ُب فػػػ ق( بػػػُ انعػػػداـ األمػػػن ُب بعػػػض الفػػػ

                                                           

        اإلماـ ابن يوس  السنوسي ك علم التوحيد، ا١ءسس  الوطني  للكتاب، اٞزائر، د.ط،  بوقلي، حسن الدين ٚاؿ (1)
 (.26-23ـ، )ص1985سن : 

(، 31/ص1ـ، )ج1985، سن : 2أبو القاسم سعد ا، ينظر: تاريخ اٞزائر الثقاُب، ا١ءسس  الوطني  للكتاب، اٞزائر، ط. (2)
ن اٞيبلٕب ، تاريخ اٞزائر العاـ، 25ك ٚاؿ الدين بوقلي، اإلماـ ابن يوس  السنوسي ك علم التوحيد، )ص (، ك عبد الٛر

 (231/ص2)ج
ن اٞػػػػػػػػػػػػيبلٕب، 490عبػػػػػػػػػػػػد ا شػػػػػػػػػػػػرٌيط ك مبػػػػػػػػػػػػارؾ ا١يلػػػػػػػػػػػػي، اٞزائػػػػػػػػػػػػر ُب مػػػػػػػػػػػػرآة التػػػػػػػػػػػػاريخ، )صينظــــــــــــر:  (3) (، ك عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػٛر

 (. 231/ص2، )ج العاـ اٞزائر تاريخ
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اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرت هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                    كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج اجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌع نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث الٌسي
 ديكؿ اٞوار.

 
ــــــــــــــــرابعــــــــــــــــاً                               ق( 9. إٌف انعػػػػػػػػػػػػػػػػداـ االسػػػػػػػػػػػػػػػػتقرار الٌسياسػػػػػػػػػػػػػػػػي ك االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػاعي ُب )ؽة: الحيــــــــــــــــاة العلمّي

َه أٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرز ىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو علميٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزت هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  قابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ازدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره                                                 علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌّ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                              ُب  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر  ك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربز ،علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ا١شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ك ا١غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 :ما يلي
  إىتمػػػػػػػػػػػػػاـ ملػػػػػػػػػػػػػوؾي بػػػػػػػػػػػػػٍ زيٌػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػالعلم ك العلمػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػاىم ُب إثٍػػػػػػػػػػػػػراء                           

                            و زيٌػػػػػػػػػاف ٤مػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن أيب ٌٛػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػ م ألٌػػػػػػػػػ  كتابػػػػػػػػػان ُب الٌتصػػػػػػػػػٌوؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالٌسػػػػػػػػػلطاف أب اٟيػػػػػػػػػاة العلميٌػػػػػػػػػ 
                                       كػػػػػػػػػػػػػػػاف معٌظمػػػػػػػػػػػػػػػان للعلمػػػػػػػػػػػػػػػاء،  م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػعر، ك الٌسػػػػػػػػػػػػػػػلطاف أبػػػػػػػػػػػػػػػو العبٌػػػػػػػػػػػػػػػاس العاقػػػػػػػػػػػػػػػ   ال

َان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ُب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددان  ك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا اإلىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ                                                  كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .(1) القرف
 ىػػػػػػػػػػػ(عددان مػػػػػػػػػػن ا١ػػػػػػػػػػدارس9االىتمػػػػػػػػػػاـ ببنػػػػػػػػػػاء ا١ػػػػػػػػػػدارس الٌتعليميٌػػػػػػػػػػ ، ك قػػػػػػػػػػد كرثػػػػػػػػػػ  تلمسػػػػػػػػػػاف ُب )ؽ               

ًات حكمهػػػػػػػم، ك حػػػػػػػٌى ا١لػػػػػػػوؾ              ا١ػػػػػػػرينيُ عنػػػػػػػد الٌتعليميٌػػػػػػػ  الػػػػػػػي أنشػػػػػػػوىا الٌسػػػػػػػبلطُ الزيػػػػػػػانٌيُ خػػػػػػػبل فػػػػػػػ
: مدرسػػػ  أكالد اإلمػػػاـ، ا١درسػػػ  اسػػػتيبلئهم علػػػى تلمسػػػاف ُب بعػػػض األكقػػػات، ك مػػػن تلػػػك ا١ػػػدارس بإ٬ػػػاز

                                                     الٌتاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينب ، مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد، ا١درسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ا١درسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اليعقوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا إٔب
                     مسػػػػػػػػػػػجد أكالد اإلمػػػػػػػػػػػاـ  ثابػػػػػػػػػػػ  مراكػػػػػػػػػػػز علميٌػػػػػػػػػػػ  كاٞػػػػػػػػػػػامع الكبػػػػػػػػػػػَ ك لػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػ  ٔجانػػػػػػػػػػػب ا١سػػػػػػػػػػػاجًد ا

                                                                                                    ، (2)ك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين بالعبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيم ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمودم، ك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد

                                                           

ـ، رسػػػػػػػال  15-ـ14ىػػػػػػػػ/9 -ىػػػػػػػػ٤8مػػػػػػػد بػػػػػػػو شػػػػػػػقي ، تطػػػػػػػٌور العلػػػػػػػـو بػػػػػػػببلد ا١غػػػػػػػرب األكسػػػػػػػط خػػػػػػػبلؿ القػػػػػػػرنُ:  ( ينظـــــــر:1)
-27ضػػػػػػر، قسػػػػػػم التٌػػػػػػاريخ ك علػػػػػػم اآلثػػػػػػار، جامعػػػػػػ  أيب بكػػػػػػر بلقايػػػػػػد، تلمسػػػػػػاف، اٞزائػػػػػػر، )صدكتػػػػػػوراه بإشػػػػػػراؼ أ.د عبػػػػػػدٕب ٠

28).  

 .كلم شرقي تلمساف، هبا قرب الشيخ ا١تصوؼ ا١شهور بويب مدين  2قري  تقع على بيعد  (2)
-ىػػػػػػػػ1405الٌتنسػػػػػػػي، تػػػػػػػاريخ بػػػػػػػٍ زيػػػػػػػاف، ت. ٤مػػػػػػػود بوعيػػػػػػػاد، ا١ءسسػػػػػػػ  الوطنيػػػػػػػ  للكتػػػػػػػاب، اٞزائػػػػػػػر، د.ط، سػػػػػػػن :  ينظـــــــر: 

 .(286ـ، )ص1985



 

 

8 

           افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم، إضػػػػػػاف ن إٔب ا١سػػػػػػاجد األخػػػػػػرل الػػػػػػي كانػػػػػػ  تزخػػػػػػر هبػػػػػػا مدينػػػػػػ  تلمسك مسػػػػػػجد سػػػػػػيدم اٍٟلػػػػػػ
 .(1)ىػ(9ُب )ؽ
  إنتشػػػار ا١كتبػػػات العاٌمػػػ ، كالػػػي نػػػ كر منهػػػا مكتبػػػ  أيب ٌٛػػػو موسػػػى الثٌػػػاي الػػػي أنشػػػوىا ّػػػامع تلمسػػػاف

الػػي أنشػػوىا با١سػػجد األعظػػم كػػ لك  ىػػػ، ك مكتبػػ  أيب زيٌػػاف ٤مػػد بػػن أيب ٌٛػػو موسػػى760األعظػػم سػػن  
 .(2)ىػ 796سن  
 ك من تلك الطٌرؽ:(3) تعٌدد مناىج الٌتعليم ،  . حي  كاف لكٌ  شيخ طريقتو ك منهجو التعليمي 
 طريق  االعتماد على كتابو مدركسو ُب ا١اٌدة الٌتعليمٌي ، حي  يقـو الشيخ  -أ

 بتصوير مسائ  الكتاب ا١دركس ك شرح تفاصيلها.
ك يكػوف دكر  زة على البح  ك إعماؿ الفكر ُب ا١سول  ا١دركس  مػع اٟفػ ،رتكً مي ػحاكرة المي ػطريق  ال -ب

 (4) الٌتوجيو ك إدارة الٌنقاش ك ا١ناوراتالشيخ مقتصران على 
 .طريق  الٌتلقُ ك الي كان  منتشرةن ُب الكتاتيب الي كان  تعتمدىا ُب حف  القرآف -ج
 اث العلمػي ٔصػٌنفاتو ُب ٥تلػ  إنتشار حركػ  التٌػ ًٌ ولي  عنػد علمػاء تلمسػاف، حيػ  أسػهموا ُب إثٍػراء الػ

، ن كر منها:   العلـو
ك "٥تصػػػػر حاشػػػي  التفتػػػػازاي علػػػػى ،  للمغيلػػػػي ": ك منهػػػػا "البػػػػدر ا١نػػػَ ُب علػػػػـو الٌتفسػػػَالّتفســـير -1

َىػػػػا مػػػػن الكتػػػػب الكٌشػػػػاؼ" للٌسنوسػػػػي ، ك "مقٌدمػػػػ  ُب تفسػػػػَ القػػػػرآف الكػػػػرمي" ألٛػػػػد بػػػػن زاغػػػػو      ، ك غ
 .(5)الٌتفسَ 

                                                           

ن اٞػػػػػػػػيبلٕب، تػػػػػػػػاريخ اٞزائػػػػػػػػر العػػػػػػػػاـ، )ج ينظــــــــر: (1) عمػػػػػػػػرك الطٌمػػػػػػػػار، تلمسػػػػػػػػاف عػػػػػػػػرب العصػػػػػػػػور،  (، ك249/ص2عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػٛر
(،ك ٤مػػػػػػػػػد بوشػػػػػػػػػقي ، تطػػػػػػػػػور 438(،      ك عبػػػػػػػػػد ا شػػػػػػػػػرٌيط ك مبػػػػػػػػػارؾ ا١يلػػػػػػػػػي، اٞزائػػػػػػػػػر ُب مػػػػػػػػػرآة التػػػػػػػػػاريخ، )ص133)ص

 .(62-44العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص
، 2عبػػػػػػد اٟميػػػػػػد حاجيػػػػػػات، أبػػػػػػو ٛػػػػػػو موسػػػػػػى الزيػػػػػػاي حياتػػػػػػو ك آثػػػػػػاره، الشػػػػػػرك  الوطنيػػػػػػ  للنشػػػػػػر ك الٌتوزيػػػػػػع، اٞزائػػػػػػر، ط. (2)

  .(69(، ك ٤مد بوشقي ، تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص183ـ، )ص1983سن : 
اد، اٞزائػػػػػر ُب التٌػػػػػاريخ االسػػػػػبلمي، رشػػػػػيد بوركبػػػػػ ، موسػػػػػى لقبػػػػػاؿ، عبػػػػػد اٟميػػػػػد حاجيػػػػػات، عطػػػػػاء ا دىينػػػػػ ، ٤مػػػػػد بلقػػػػػر  (3)

 (.438/ص3ـ، )ج1984طبع  كزارة الثقاف  ك الٌسياح ، ا١ءسس  الوطني  للكتاب، اٞزائر، د.ط، سن : 

ينظػػػػر: ٤ٌمػػػػد بػػػػو شػػػػقي ، تطػػػػٌور العلػػػػـو بػػػػببلد ا١غػػػػرب  ا١شػػػػٌدإب، عمػػػػراف ك اإلمػػػػاـ إبػػػػٍ طريػػػػ  عػػػػن انتقلػػػػ  الطريقػػػػ  ىػػػػ ه (4)
 (74األكسط،)ص

(128-123د بو شقي ، تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص٤م (5)   
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٥تصػر ُب القػراءات السػبع"، ": ك منها "رجز حرز األماي" البن مػرزكؽ اٟفيػد، ك علوم القراءات -2
 .(1)ح الٌشاطبٌي  الكربل" للسنوسي ك "شر 

                               : ك ٧ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك "ا١تجػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػر بي  ك ا١ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػعىى الػػػػػػػػػػػػػػػػػر ًجي  الحـــــــــــــــــديث و علومـــــــــــــــــو -3
ػػػمي  ُب شػػػرح اٞػػػامع الٌصػػػحي " ك ىػػػو شػػػرح لصػػػحي   ػػػبي الفىسػػػي  ك الوجػػػو الٌصػػػحي  ك ا٠يلػػػ  الس  ك ا١ٍرحى

ك لػػو عػػٌدة كتػػب أخػػرل ُب اٟػػدي ، ك ألٌػػ  عبػػد الكػػرمي ا١غيلػػي كتابػػان ٌٝػػاه  البخػػارم البػػن مػػرزكؽ اٟفيػػد،
ػػتو "مفتاح الٌنظر ُب علم اٟدي " ك لئلماـ إبن زكرم منظوم  ُب علم ا  .(2)ٟدي  سيوٌب ذكػػرىا ُب تٚر

       : ٧ػػػد منهػػػا "قواعػػػد ُب الٌنحػػػو" لقاسػػػم العقبػػػاي، ك "الٌسػػػالك علػػػى ألفيػػػ كتـــب الّلوـــة و علوم هـــا -4
                 مػػػػػػػػػرزكؽ اٟفيػػػػػػػػػد، ك صػػػػػػػػػٌن  ا١غيلػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػن مالػػػػػػػػػك" ك كتابػػػػػػػػػاٌ فيػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػرحه لشػػػػػػػػػواىدىا كبل٫ػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػن

                               علػػػم العػػػركض" كغػػػَ ذلػػػكتػػػابه ُب العىػػػركض ٌٝػػػاه "ا١ٍعػػػركض ُب"٥تصػػػر تلخػػػي  ا١فتػػػاح" ك لػػػو ككتػػػاب 
 .(3)من الكتب 

"تػػ كرة ابٌػػػُ ُب شػػرح أٝػػػاء سػػٌيد ا١رسػػػلُ" للرٌصػػاع، ك للٌسنوسػػػي  :: نػػ كر منهػػػاالّســيرة الّنبويّـــة -5
َه من ا١صٌنفات  ٥تصره على الركض األن ، ك غ
(4). 

ـــــو -6               "ا١نػػػػػزع الٌنبيػػػػػ  ُب شػػػػػرح ٥تصػػػػػر خليػػػػػ " البػػػػػن مػػػػػرزكؽ اٟفيػػػػػد ك ٓب يكملػػػػػو، : مػػػػػن ذلػػػػػك الفق
ك لئلماـ ا١غيلي شرح ١ختصر خلي  ٌٝاه " ميغٍ الٌنبي  بشرح ٥تصر خلي "، ك لعػٌ  أىػٌم مدٌكنػ  فقهيػ و ُب 

    نػػػػػػدلس ك ا١غػػػػػػًرب"ك األ عػػػػػػن فتػػػػػػاكل أىػػػػػ  إفريقيٌػػػػػػ ميعٌرب ك اٞػػػػػامع ا١ػػػػػػػغرب الػػػػػػػق( كتػػػػػاب "ا١ًعيػػػػػػار 9)ؽ
 .(5)للونشريسي 

                                                           

.(132-128ا١رجع الٌساب ، )ص (1)  
َكت، ط.ػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر رضا كحال ، معج (2)  ٤مد (، ك17/ص9ـ، )ج1993-ىػ1413، سن : 1م ا١ءٌلفُ، مءٌسس  الٌرسال ، ب

  .(143-136تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص بو شقي ،

َكت، اٟديث ، لـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع دار وف،ػػػػػػػػػالظٌن كش  خليف ، حاجي (   )3 اف،  ػػػػػػػػػػػػػػػك عبد العزيز دخٌ  ،(541ص/1ج) ،(ط.ت.د) ب
: سن  ،1.ط ر،اٞزائ الٌتوزيع، ك للٌنشر كردادة دار الٌشري ، النٌبوم اٟدي  خدم  ُب جهوده ك الٌسنوسي يوس  بن ٤مد اإلماـ

 190-178ص) األكسط، ا١غرب بببلد العلـو تطٌور شقي ، بو ٤مد ك ،(122ص) ـ،2011-2010/ ىػ1431-1432
 بن ٤مد اإلماـ(، ك عبد العزيز الصغَ دٌخاف، 215-214)ص ،األكسط ا١غرب بببلد العلـو تطٌور ،٤مد بو شقي  (4)

  .(131، )ص الٌشري  النٌبوم اٟدي  خدم  ُب جهوده ك الٌسنوسي يوس 
  .(161-٤147مد بو شقي ، تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص (5)
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٧ػػد ُب ذلػػك شػػرح ٥تصػػر ابػػن اٟاجػػب األصػػوٕب لقاسػػم العقبػػاي، ك "شػػرح تنقػػي   :أصــول الفقــو -7
الفصوؿ" لعلي بن ثاب  القيرشي األموم الٌتلمساي، ك كتاب "غاي  ا١راـ شػرح مقٌدمػ  اإلمػاـ" البػن زكػرم، 

 .(1)ك غَ ذلك من ا١صٌنفات األصولٌي  
ك ألٌػػ  علمػػاء تلمسػػاف كتبػػان صػػارت أصػػوالن : ٘يٌػػز القػػرف الٌتاسػػع بإنتػػاجو غزيػػرو ُب العقيػػدة، دةلعقيــا -8

الي تداك٢ا علماء ا١شػرؽ ك ا١غػرب كتػب اإلمػاـ  لكتب العقيدة ُب العآب اإلسبلمي، ك من أىٌم ا١صٌنفات
                    خػػػػػػػػػػػرل الٌسنوسػػػػػػػػػػػي، ك لئلمػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم منظومػػػػػػػػػػػ  "٤ٌصػػػػػػػػػػػ  ا١قاصػػػػػػػػػػػد " ك الػػػػػػػػػػػي نالػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػي األ

َةن عند علماء العقيدة، ى ا إضاف ن   مكان ن   .(2)إٔب ا١صٌنفات العقديٌ  األخرل  كب
 زة ُب الٌتصػػػػػػػٌوؼ حػػػػػػػوؿ أذكػػػػػػػار الصػػػػػػػوفي               ب ُب ذلػػػػػػػك "أرجػػػػػػػو تًػػػػػػػ: ك٦ٌػػػػػػػا كي الّتصـــــــّوف و ا  ـــــــالق -9

 .(3)" للمغيلي ك اجتماعاهتم" لقاسم العقباي، ك "مصباح األركاح ُب أصوؿ الفبلح
                                   ُب األمػػػػػػػػػػ  منتهػػػػػػػػػػى" كتػػػػػػػػػػاب منهػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػ كر كتػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػٌدة اجملػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػ ا ُب ٧ػػػػػػػػػػد :المنطــــــــــ  -11
                   مػػػػرزكؽ اٟفيػػػػد، ك كتػػػػاب "مقٌدمػػػػ  ُب ا١نطػػػػ  للمغيلػػػػي، ك "٥تصػػػػره ُب علػػػػم ا١نطػػػػ "  البػػػػن" اٞمػػػػ  شػػػػرح

 .(4)للٌسنوسي 
ُب علػػم ا١يقػػات البػػن مػػرزكؽ اٟفيػػد ٌٝػػاه " ا١ٍقنًػػع الٌشػػاُب"، ك كتػػاب  ٍجػػزان ٧ػػد ُب ذلػػك ر  الفلــ : -11

لٌفػػو اإلمػػاـ أ"عيمػػدة ذًكم األلبػػاب ك نزىػػ  اٟسػػاب ُب شػػرح بيغيػػ  الطػػبٌلب ُب علػػم اإلصػػطرالب للحبٌػػاؾ" 
 .(5)الٌسنوسي 

                                                           

 (.108م 8(، ك رضا كحال ، معجم ا١ءٌلفُ، )ج165-٤163مد بو شقي ، ا١رجع الٌساب ، )ص (1)
  .(179-٤171مد بو شقي ، تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط،، )ص (2)

اث اٞزائػػػػػػػرم القػػػػػػػدمي ك اٟػػػػػػػدي ، طبعػػػػػػػ  دار ثالػػػػػػػ ، األبيػػػػػػػار،  بشػػػػػػػَ ضػػػػػػػي  بػػػػػػػن أيب (3) ًٌ بكػػػػػػػر اٞزائػػػػػػػرم، فهػػػػػػػرس معلىمػػػػػػػ  الػػػػػػػ
 (. 108/ص8(، ك رضا كحال ، معجم ا١ءٌلفُ، )ج147/ص2ـ، )ج2002اٞزائر، د.ط، سن : 

َكت، د.ط، إٝاعيػػػػػػػ  باشػػػػػػػا البغػػػػػػػدادم، ىديٌػػػػػػػػ  العػػػػػػػارفُ بوٝػػػػػػػاء ا١ػػػػػػػءٌلفُ ك آثػػػػػػػػار ا١صػػػػػػػٌنفُ، دار الكتػػػػػػػب العلميٌػػػػػػػ (4)  ، بػػػػػػػػ
           (، ك عبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػػغَ دٌخػػػػػػػػػػاف، اإلمػػػػػػػػػػاـ ٤مػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن يوسػػػػػػػػػػ  الٌسنوسػػػػػػػػػػي48/ص2ـ، )ج1992-ىػػػػػػػػػػػ1413سػػػػػػػػػػن : 

 (. 130-128ك جهوده ُب خدم  اٟدي  الٌنبوم الٌشري ، )ص
        الٌسنوسي يوس  بن ٤مد اإلماـ(، ك عبد العزيز الصغَ دٌخاف، 48/ص2إٝاعي  باشا البغدادم، ىديٌ  العارفُ، )ج (5)
 (. 135، )ص الٌشري  النٌبوم اٟدي  خدم  ُب جهوده ك
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        ،       : منهػػػػػا كتػػػػػاب ُب الطٌػػػػػب لعلػػػػػي بػػػػػن ثابػػػػػ  التلمسػػػػػاي، ك كتػػػػػاب "٣رٌبػػػػػات ُب الطٌػػػػػب"الطّـــــب -12
 .(1)ك "رسال  ُب الٌطب" كٌلها للٌسنوسي ، ك "شرح رىٍجز ابن سينا ُب الٌطب"

ك ُب ذلك ٧د كتاب "تلخي  أعماؿ اٟساب" البن مػرزكؽ اٟفيػد، ك شػرح اإلمػاـ  ياضيات:الرّ  -13
        ،ب"١قػػػٌدمات اٞػػػرب ك ا١قابلػػػ  البػػػن يػػػاُٝ، ك منهػػػا كتػػػاب "كشػػػ  اٞلبػػػاب ُب علػػػم اٟسػػػاالٌسنوسػػػي 

 .(2)ك كتاب "رسال  ُب معاي الكسر ك البسط" كبل٫ا أليب اٟسن القلصادم 

 
      تعتػػػػرب شخصػػػػػٌي  اإلمػػػػػاـ أٛػػػػد ابػػػػػن زكػػػػػرم مػػػػن أىػػػػػٌم شخصػػػػػيات القػػػػرف الٌتاسػػػػػع ُب تلمسػػػػػاف،              

َةن   حيػػ  بلػػ  شػػهرةن  ػػ و ال سػػ كبػػ ٢ػػ ا  مػػوجزةو  يما ُب الوسػػط العلمػػي، ك سػػنحاكؿ ُب ىػػ ا ا١بحػػ  عػػرض تٚر
 العىلىم.

 .(3)بن زكرم ا١انوم ا١غراكم الٌتلمساي ىو شيخ اإلسبلـ اإلماـ أبو العٌباس أٛد بن ٤مد  إسمو: -أ

                                                           

(، ك عبد العزيز الصغَ دٌخاف، اإلماـ ٤مد بن يوس  ٤261مد بو شقي ، تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص (1)
(. 135-133الٌسنوسي ك جهوده ُب خدم  اٟدي  النٌبوم الٌشري ، )ص  

      الٌسنوسي يوس  بن ٤مد اإلماـ(، ك عبد العزيز الصغَ دٌخاف، 48/ص2اشا البغدادم، ىديٌ  العارفُ، )جإٝاعي  ب (2)
  (.268، )ص األكسط ا١غرب بببلد العلـو تطٌور(، ك ٤مد بو شقي ، 132، )ص الٌشري  النٌبوم اٟدي  خدم  ُب جهوده ك

( ينظر في ترجمتو:3)  
ك األكليػػػاء بتلمسػػػاف، ت. ٤مػػػد بػػػن أيب شػػػنب، ا١طبعػػػ  الثٌعالبيٌػػػ ، اٞزائػػػر، سػػػن :  سػػػتاف ُب ذكػػػر العلمػػػاءالبابػػػن أيب مػػػرمي ا١ػػػديوي، 

 (.38، )صـ1908-ىػ1326
 .(85/ص1ـ، )ج1985-ىػ1405ل ، مءٌسس  الٌرسال ، ا١كتب  العتيق ، تونس، سن : سٌ برجاؿ ال ل تعري  ا٠اٟفناكم، 

 .(85/ص1، )ج1985، سن : 2الثٌقاُب، ا١ءسس  الوطني  للكتاب، اٞزائر، ط.اريخ اٞزائر ت ا، سعد القاسم أبو
 (221تلمساف عرب العصور، )ص الطٌمار، عمرك
َكت، ط.القراُب، الػػػػػٌدين بػػػػػدر ـ، 1983-ىػػػػػػ1403، سػػػػػن : 1توشػػػػػي  الػػػػػديباج، ت. أٛػػػػػد الشػػػػػيتوم، دار الغػػػػػرب اإلسػػػػػبلمي، بػػػػػ
 .(61)ص

َكت، ط. ثب  أيب جعفر أٛد بن علي البلوم الوادم -ىػػ1403، سػن : 1آشي، ت. عبد ا العمراي، دار الغػرب اإلسػبلمي، بػ
 .                                                                                                            =(418ـ، )ص1983
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 .(1)"زكرياء"جٌده إلسم  ( كما ذكر أحد الباحثُ نسب  ابن زكرم ك )
أٌف ا١صػادر ٓب تيشػر إٔب تػاريخو ف اإلمػاـ ابػن زكػرم كيلػد بتلمسػاف ك نشػو هبػا، غػَ : ال خػبلؼ أمولده -ب

اطٌلعػ  البػاحثُ الػ ين  مػن ىػءالءك  .ذلػكك قد اعتمد الباحثوف على بعض القػرائن لتقريػب  ،دقي و ١ولده
 :عليهم

 .(2)ىػ[827ىػ ك ٤820ند أكإيدير مشناف ال م ضبطو بُ ] -
 .(3)ىػ 834دم ال م رٌج  سن  سي الشيخ يوس  بن عبدا -

                                                           

ٚػػػػػػػػػػػػ  ك لي للتٌػػػػػػػػػػػػو الثقافيػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػويهض مءسسػػػػػػػػػػػػ  اٞزائػػػػػػػػػػػػر، أعػػػػػػػػػػػػبلـ معجػػػػػػػػػػػػم نػػػػػػػػػػػػويهض، عػػػػػػػػػػػػادؿ = َكت، الٌنشػػػػػػػػػػػػر، ك الًٌ  بػػػػػػػػػػػػ
 (159ص) ـ،1980-ىػ1400: سن 

 ـ،1990-ىػػػػػػػػػػػػػ1410: سػػػػػػػػػػػن  الربػػػػػػػػػػػػاط، ا١لكيػػػػػػػػػػػ ، ا١طبعػػػػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػػػبلمي، ا١غػػػػػػػػػػػػرب أعػػػػػػػػػػػبلـ منصػػػػػػػػػػػػور، بػػػػػػػػػػػن الوٌىػػػػػػػػػػػػاب عبػػػػػػػػػػػد
 (97ص/5ج)

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ،1349: سػػػػػػػػػػػػػػػػن  ط،.د القػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة، مكتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػا، ك الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػلفي  ا١طبعػػػػػػػػػػػػػػػػ  الزكيػػػػػػػػػػػػػػػػ ، النػػػػػػػػػػػػػػػػور شػػػػػػػػػػػػػػػػجرة ٥لػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ، ٤ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػد
 (267ص/1ج)

: سػػػػػػػػػػػػػػن  ،1.ط ليبيػػػػػػػػػػػػػػا، طػػػػػػػػػػػػػػرابلس، اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلمي ، الػػػػػػػػػػػػػػٌدعوة كليػػػػػػػػػػػػػػ  منشػػػػػػػػػػػػػػورات اإلبتهػػػػػػػػػػػػػػاج، نيػػػػػػػػػػػػػػ  التنبكػػػػػػػػػػػػػػي، بابػػػػػػػػػػػػػػا دأٛػػػػػػػػػػػػػػ
 (129ص) ـ،1989-ىػ1398
 (265ص/1ج) ا١ءلفُ، معجم كحال ، رضا عمر

 (1157ص/2ج) الظنوف، كش  خليف ، حاجي
َكت، للمبليُ، العلم دار األعبلـ، الٌزركلي،  (231ص/1ج) ـ،2002: سن  ،15.ط ب
َكت، اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمي، الغػػػػػػػػػػػػػرب دار ا١غػػػػػػػػػػػػػرب، أعػػػػػػػػػػػػػبلـ موسػػػػػػػػػػػػػوع  حٌجػػػػػػػػػػػػػي، ٤مػػػػػػػػػػػػػد  ـ،1996-ىػػػػػػػػػػػػػػ1417: سػػػػػػػػػػػػػن  ،1.ط بػػػػػػػػػػػػػ

 798ص/2ج)
 الثقافػػػػػػػػػػػ  كزارة طبعػػػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػػػبلمي، ك العػػػػػػػػػػػريب العػػػػػػػػػػػا١ُ ُب الفكريػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػدارس تػػػػػػػػػػػاريخ ُب تلمسػػػػػػػػػػػاف موقػػػػػػػػػػػع عيٌػػػػػػػػػػػادم، سػػػػػػػػػػػعيد
-ىػػػػػػػػػػػػػ1432: سػػػػػػػػػػػػن  ،1.ط ٞزائػػػػػػػػػػػػر،ا مػػػػػػػػػػػػرابط، بػػػػػػػػػػػػن طبعػػػػػػػػػػػػ  ـ،2011 اإلسػػػػػػػػػػػػبلمي  الثقافػػػػػػػػػػػػ  عاصػػػػػػػػػػػػم  تلمسػػػػػػػػػػػػاف ٔناسػػػػػػػػػػػػب 
 (.79ص) ـ،2011

أٛػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم، بٌغيػػػػػػػػػػػ  الطٌالػػػػػػػػػػػب ُب شػػػػػػػػػػػرح عقيػػػػػػػػػػػدة ابػػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػػػب، ، دراسػػػػػػػػػػػ  ك ٖقيػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػن يوسػػػػػػػػػػػ  ( 1)
الشػػػػػػػػػػيخ سػػػػػػػػػػيدم، ْػػػػػػػػػػ  لنيػػػػػػػػػػ  دبلػػػػػػػػػػـو الٌدراسػػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػػا ُب اإلسػػػػػػػػػػبلمي  بإشػػػػػػػػػػراؼ ٤مػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػُ السػػػػػػػػػػماعيلي، ٌٗصػػػػػػػػػػ  

ات اإلسػػػػػػػػػػػػبلمي ، كليػػػػػػػػػػػػ  اآلداب  ك العلػػػػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػػػػاني ، جامعػػػػػػػػػػػػ  ٤مػػػػػػػػػػػػد العقيػػػػػػػػػػػػدة ك الفكػػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػبلمي، شػػػػػػػػػػػػعب  الدراسػػػػػػػػػػػػ
  .(37ـ، )ص1994-1993ىػ/1415-1414ا٠امس، الرباط، سن : 

أٛػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم، غايػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػراـ، دراسػػػػػػػػػػ  ك ٖقيػػػػػػػػػػ  ٤نػػػػػػػػػػد أكإيػػػػػػػػػػدير مشػػػػػػػػػػناف، دار ابػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػـز للطباعػػػػػػػػػػ  ك النشػػػػػػػػػػر ك  (2)
َكت، ط.   .(158/ص1ـ، )ج2005-ىػ1426، سن : 1الٌتوزيع، ب

  .(41أٛد بن زكرم، بٌغي  الطٌالب ُب شرح عقيدة ابن اٟاجب، القسم الٌدراسي، )ص (3)
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 .(1)ىػ 840سعيد عيادم حي  ذكر أنٌو كيلد سن   -
ًاض عليو بوف شيخو ابن زاغو توُب سػن   سعيد. أٌما ما ذكره د كمػا سػيوٌب ُب ىػػ  845عيادم فيكفي اإلع

 .عرض شيوخ اإلماـ ابن زكرم
                      ابػػػػػػػػػن زاغػػػػػػػػػو،  فيعارضػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػ لك تػػػػػػػػػاريخ كفػػػػػػػػػاة شػػػػػػػػػيخو ،ىػػػػػػػػػػ438و كلػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػن  قػػػػػػػػػدير بونٌػػػػػػػػػك أٌمػػػػػػػػػا التٌ 

                     ك ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػٌدة ال ييتصػػػػػػػػػػٌور معهػػػػػػػػػػا أف  ،فقػػػػػػػػػػط ( سػػػػػػػػػػن 11 ْيػػػػػػػػػػ  ٧ػػػػػػػػػػد أٌف الفػػػػػػػػػػارؽ بػػػػػػػػػػُ التٌػػػػػػػػػػارٮُ )
ًٌج  أٌف األقػػػػػػرب مػػػػػػاذكره علػػػػػػى شػػػػػػيخو مػػػػػػٌدة زمنيػػػػػػ  أخػػػػػػر  ٍبٌ يتتلمػػػػػػ  يػػػػػػتعٌلم اٟياكػػػػػػ  مػػػػػػٌدة                                         ٤نػػػػػػدل، فيػػػػػػ

 مشناف. أكإيدير
 .ٍبٌ أرسػػلتو ليػػتعٌلم حرفػػػ  تكػػوف مصػػدر رزؽ ٢مػػػا ،فحضػػنتو أٌمػػػو ،: نشػػو ابػػػن زكػػرم يتػػيم األبنشــهتو -ج

حاصلها ك  ،ك لػٌما بل  حوإب الثاني  عشر من عمره حصل  لو قٌص  حولتو إٔب طلب العلم ،فتعٌلم اٟياك 
ٌٍ فقػاؿ: مػا أحسػن ىػ ا الٌصػوت لػو   أف اإلماـ ابن زاغو أتى إٔب ٤ٌ  ابن زكرم لينسج لػو غػزالن، فسػمعو يغػ

قرمء طلبتػو مسػول  د الٌشيخ يي و فوجى صي ينقي  األخَ إٔب الٌشيخ لغرضو  كاف يقرأ، ٍبٌ أرس  معٌلم ابن زكرم ى ا
                           فقػػػػػػػػػػػػػٌرر علػػػػػػػػػػػػػػيهم ا١سػػػػػػػػػػػػػػول  فلػػػػػػػػػػػػػػم يفهموىػػػػػػػػػػػػػا ك فهمهػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػرم  ،ثػػػػػػػػػػػػػوب اٟريػػػػػػػػػػػػػػر ك الػػػػػػػػػػػػػػٌنجس

                       ك عػػػػػػػػػػرض عليهػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػرة إبنهػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػد الطٌػػػػػػػػػػراز مقابػػػػػػػػػػ  تفٌرغػػػػػػػػػػو ٍبٌ صػػػػػػػػػػحبو إٔب أٌمػػػػػػػػػػو  فوعجػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػو،
                                                        ٌٖولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟياكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إٔب طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك منعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فقبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،

 .(2)العلم 
 ن كر منهم على سبي  اإل٬از: العلماء: تتلم  اإلماـ ابن زكرم عند ٚاع  من شيو و -د
ن بػػػػػػػن ٤مػػػػػػػد ا١غػػػػػػػراكم ا١عػػػػػػػركؼ بػػػػػػػ -1                       إبػػػػػػػن زاغػػػػػػػو، ػ: اإلمػػػػػػػاـ أبػػػػػػػو العبٌػػػػػػػاس ٤مػػػػػػػد بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الػػػػػػػٛر

 (3) ىػ عاـ الوباء845يعترب كٌٕب نعمتو، توٌُب سن :  ك ال م
 

                                                           

  .(79موقع تلمساف ُب تاريخ ا١دارس الفكري  ُب العا١ُ العريب ك اإلسبلمي )صسعيد عٌيادم،  (1)

ــــــــــــــي: (2) ؿ (، ك اٟفنػػػػػػػػػػػػػػاكم، تعريػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػ  برجػػػػػػػػػػػػػػا39-38ابػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػرمي، البسػػػػػػػػػػػػػػتاف، )ص تنظــــــــــــــر القصــــــــــــــة ف
 ك سػػػػػػػػػػػػػػعيد عيٌػػػػػػػػػػػػػػادم، موقػػػػػػػػػػػػػػع تلمسػػػػػػػػػػػػػػاف ُب تػػػػػػػػػػػػػػاريخ ا١ػػػػػػػػػػػػػػدارس الفكريػػػػػػػػػػػػػػ  ُب العػػػػػػػػػػػػػػا١ُ العػػػػػػػػػػػػػػريب   (،44/ص1الٌسػػػػػػػػػػػػػػل ، )ج

 (.80-79ك اإلسبلمي، )ص
-46/ص1(، ك اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ، )ج43-41ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ، )ص (3)

 (.119-118)ص(، ك التنبكي، ني  اإلبتهاج، 129-105(، ك ثب  الوادم آشي، )ص48
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                                س، أبػػػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػػػد ا ٤مػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن العبٌػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػػػػػد العبٌػػػػػػػػػػػػػػادم الٌشػػػػػػػػػػػػػػهَ بػػػػػػػػػػػػػػابن عبػػػػػػػػػػػػػػا -2

 (1)ىػ بالطٌاعوف 871كىو ٔثاب  شيخو الثٌاي بعد اإلماـ ابن زاغو، توُب سن : 
أبػػو الفضػػ  القاسػػػم بػػن سػػعيد بػػػن ٤مػػد الٌتجيػػيب العقبػػػاي، قاضػػي اٞماعػػ  بتلمسػػػاف، تػػوُب سػػػن :  -3

 (2)ىػ 854
 .(3)ىػ 842ٟفيد، ا١توٌَب سن : ٤مد بن أٛد بن ٤مد العجيسي الٌشهَ بػ: ابن مرزكؽ ا -4
                  أبػػػػػػػػو الفضػػػػػػػػ  ٤مػػػػػػػػػد بػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػد بػػػػػػػػن أيب القاسػػػػػػػػم ا١شػػػػػػػػػٌدإب البجػػػػػػػػائي، ا١تػػػػػػػػػوٌَب ببلػػػػػػػػد الٌشػػػػػػػػػاـ  -5

 .(4)ىػ 865 سن :
                           إبػػػػػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػي الٌلنػػػػػػػػػػػػػي التٌػػػػػػػػػػػػػازم، أبػػػػػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػػػػػحاؽ ك أبػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػآب، ا١تػػػػػػػػػػػػػوٌَب بػػػػػػػػػػػػػوىراف  -6

 .(5)ىػ 866سن : 
ن بػػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن ٥لػػػػػػػػػػػوؼ اٞعفػػػػػػػػػػػرم الثٌعػػػػػػػػػػػاليب، أبػػػػػػػػػػػو زيػػػػػػػػػػػد دفػػػػػػػػػػػُ اٞزائػػػػػػػػػػػر  -7                        عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرٌٛ

                                                              العاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ، أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم باإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب 
 .(6)ىػ 875سن : 

                                                           

اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  برجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ،  (، ك43-41ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف، )ص( 1)
(، ك التنبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  129-105ك ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادم آشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، )ص (48-46/ص1)ج
 (.119-118)ص
(، ك 77(، ك عػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػويهض، معجػػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اٞزائػػػػػػػػػػػػػػػػر، )ص223ابػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػاب  )ص (2)
 (.547بكي، ني  اإلبتهاج، )صالتن
(، ك اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  برجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ، 214-201البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف، )صابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي،  (3)

 (.92-90/ص1)ج
(، ك عبػػػػػػػػػػػػػػػد 541(، ك التنبكػػػػػػػػػػػػػػػي، نيػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلبتهػػػػػػػػػػػػػػػاج، )ص181عػػػػػػػػػػػػػػػادؿ نػػػػػػػػػػػػػػػويهض، معجػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اٞزائػػػػػػػػػػػػػػػر، )ص (4)

ن اٞيبلٕب، تاريخ اٞزائر العاـ، )ج  (271-265/ص2الٛر
-11ص/2ج)تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  برجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ،  اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، ك ،(58ص) البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، أيب ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن (5)

     (. 59ص) اإلبتهاج، ني ، التنبكي ، ك(16
(، ك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويهض، معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اٞزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، 72-68/ص1اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ، )ج (6) 

 (. 427، )ص(، ك ثب  الوادم آشي120  الديباج، )صيتوش(، ك القراُب، 88)ص
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                       شػػػػػػػػػػاي الغرنػػػػػػػػػاطي، أبػػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػحاؽ، أخػػػػػػػػػػ  إبػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػعود الرب  -8

 .(1)عنو ابن زكرم باإلجازة ك لك 
 ر منهم إ٬ازان:: ٗرٌج على يد اإلماـ ابن زكرم ثٌل  من العلماء ن كي تالميذه -ه
              أٛػػػػػػػد بػػػػػػػن أٛػػػػػػػد بػػػػػػػن ٤مػػػػػػػد بػػػػػػػن عيسػػػػػػػى زٌركؽ الربنسػػػػػػػي الفاسػػػػػػػي أبػػػػػػػو العبٌػػػػػػػاس ا١تػػػػػػػوٌَب قػػػػػػػرب  -1

 .(2)ىػ 899س بليبيا سن : طرابل
ًؾ بببلد ا١توَبٌ  ،علي بن أٛد بن داكد البلوم الوادم آشي  -2  .(3)ىػ 899: سن  ال
 .(4)ق 938: سن  ا١توَبٌ  جعفر، أبو آشي الوادم البلوم داكد بن أٛد بن علي بن أٛد -3
َة با١عيػػػػػار -4            ا١عػػػػػٌرب،  أٛػػػػػد بػػػػػن ٭ػػػػػي الونشريسػػػػػي، أبػػػػػو العبٌػػػػػاس صػػػػػاحب ا١دٌكنػػػػػ  الفقهيػػػػػ  الٌشػػػػػه

 .(5)ىػ بفاس 914توُب سن : 
أٛػػد بػػن ٤مػػػد بػػن ٤مػػد بػػػن عثمػػاف بػػػن اٟػػاج اليبػػدرم، أبػػػو العبٌػػاس قاضػػي ّايػػػ ، ا١تػػوٌَب سػػػن :  -5

 .(6) ػىػ930
 .(7) ػىػ930أٛد بن ٤مد بن مرزكؽ أبو الٌباس ا١عركؼ بػ: حفيد اٟفيد، ا١توٌَب سن :  -6
 

                                                           

 (.  425(ك )ص183-156(، ك ثب  الوادم آشي، )ص57التنبكي، ني  اإلبتهاج، )ص (1)
(، ك 134-130(، ك التنبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ، )ص50-45البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف، )صابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي،  (2)

 (.  60  الديباج، )صيتوشالقراُب، 
(، ك ٤مػػػػػػػػػػػػػػػػد ٥لػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ، 55-54اب ، )ص(، ك القػػػػػػػػػػػػػػػػراُب، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػ138التنبكػػػػػػػػػػػػػػػػي، نيػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلبتهػػػػػػػػػػػػػػػػاج، )ص (3)

 (. 273/ص1شجرة النور الزكي ، )ج
 (. 195-176(، ك ثب  الوادم آشي، )ص341التنبكي، ا١صدر الٌساب ، )ص (4)
 (. 53(، ك ابن أيب مرمي، البستاف، )ص62/ص1تعري  ا٠ل  برجاؿ الٌسل ، )جاٟفناكم،  (5)
                         ،البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، أيب نابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ،(46-43ص/2ج) ،، تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم (6)
 اٞزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويهض، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ ك ،(136ص) ، نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج،التنبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك ،(24-8ص)
      (.41ص)
(، 52(، ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، البسػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف، )ص149/ص1اٟفنػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا٠لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  برجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػل ، )ج (7) 

 (.  145عادؿ نويهض، ا١رجع الٌساب ، )ص(، ك 136ك التنبكي، ا١صدر الٌساب ، )ص
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 .(1)ػ ىػ901سن : أبو عبد ا بن صعد التلمساي، ا١توٌَب ٔصر  ٤مد بن أٛد بن أيب الفض  -7

 ك ى ا ٪وذج من تبلمي ه كإاٌل فهم أكثر من ذلك.

ــو العلميّــة -و : لقػػد تبػػٌوأ اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم مكانػػ  علميٌػػ  عاليػػ  بػػُ علمػػاء عصػػره ك الػػي تشػػهد لػػو مكانت
 عبارات العلماء ك الي منها:

 .(2)"..أٌما ابن زكرم فبل يطار ٖ  جناحو ُب العلم"قركف بن ىب  ا: قوؿ أبو عبد ا ٤ٌمد ش -
"ابن زكرم ا١ػيشار إليو بالٌتقٌدـ ُب العلم ك الرٌئاس  بتلمساف" :قوؿ اٟاف  الٌسخاكم -

(3). 
"عبٌلمػػ  تلمسػػاف ك ميفتيهػػا اإلمػػاـ العػػآب ا١تفػػٌنن ا٢ػػػيماـ الفيركعػػي  األصػػوٕب   :قػػوؿ ٤مػػد بػػن ٥لػػوؼ -
ظٌار الٌشاعر ا١ػيغل "الن

(4). 
 .(5)قوؿ ابن عسكر: "إليو انته  رئاس  العلم ُب زمانو.." -

اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم كػػوم شخصػػي  علميػػ  مرموقػػ  قػػد اضػػطلع ّملػػ  مػػن ا١هػػاـ العلميػػ  وظائفــو العلمّيــة:  -ز
 منها:

َه قػػػػر  -             بالتٌػػػػدريس: فقػػػػد كػػػػاف ٦ٌػػػػن تشػػػػٌد الٌرحلػػػػ  لبلسػػػػتفادة مػػػػن علمػػػػو، ك كػػػػاف لػػػػو مسػػػػجد صػػػػغ
 .(6)إٔب دركسو ُب ا١سجد األعظم  فيو إضاف ن داره يدٌرس 

 .(7)اإلمام : حي  شغ  إماـ ا١سجد الكبَ بتلمساف  -
                                                           

(، ك 417-414(، ك ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادم آشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، )ص251ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي، ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ،  )ص (1)
 (. 575التنبكي، ني  اإلبتهاج، )ص

ًٚػػػػػػػػػػػػػػ  كالنشػػػػػػػػػػػػػػر، وللتػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػن عسػػػػػػػػػػػػػػكر، دكحػػػػػػػػػػػػػػ  الٌناشػػػػػػػػػػػػػػر، ت. ٤مػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػي، مطبوعػػػػػػػػػػػػػػات دار ا١غػػػػػػػػػػػػػػرب  (2) لي  كال
  .(121)ص ىػ،1397، سن : 2الرباط، ط.

َكت، )د.ت.ط(، )ج (3)  .(182/ص1الٌسخاكم، الضوء البلمع، دار مكتب  اٟياة، ب
  .(267/ص٤1مد ٥لوؼ، شجرة النور الزكي ، )ج (4)
  .(121-120دكح  الٌناشر، )صابن عسكر،  (5)

  .(418(، ك ثب  الوادم آشي، )ص120ابن عسكر، دكح  الٌناشر، )ص (6)
   .(40تاف، )صالبسابن أيب مرمي،  (7)
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                 "فقيػػػػػػػػػػو تلمسػػػػػػػػػػاف ك مفتيهػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػو :ب(اإلفتػػػػػػػػػػاء: كقػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػ  الونشريسػػػػػػػػػػي ُب )ا١عيػػػػػػػػػػار ا١عػػػػػػػػػػرٌ  -
                                  لعبػػػػػػػػػػػػػػػػارة ُب كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب ، ك جػػػػػػػػػػػػػػػػاء ٨ػػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ا(1)أٛػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػرم" اسالعبٌػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .(2))البستاف(
              ك قػػػػػػػػد صػػػػػػػػرٌح تلميػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػوادم آشػػػػػػػػي بػػػػػػػػ لك ُب قولػػػػػػػػو: "اإلمػػػػػػػػاـ العبٌلمػػػػػػػػ  مستشػػػػػػػػار القضػػػػػػػػاة:  -

ر ا١ػيفي"كى ااٌق  ا١تفٌنن ا١ػيشى 
(3) 

 مصٌنفاتو.  ً بٍ ولي  على ما سيظهر ُب ثػى بالتٌ إضاف  إٔب اشتغالو 
ــو:  -ح     لقػػد تػػرؾ اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم مصػػٌنفات علميٌػػ  الػػي كانػػ  ٙػػرة جهػػوده العلميٌػػ ، ك الػػي ٯكػػن مؤلّفات

 عرضها ُب الٌنقاط الٌتالي :
ًب ٔا لؤلىحاديً  من ألقاب" ك ىي أيرجوزة ُب علػم مصػطل  اٟػدي  فػرغ مػن نظمهػا  -1 "ميٍعًلمي الط بل 

قد حٌققو الدكتور ٤نػد أكإيػدير مشػناف، ك طيبػع بػدار  تان(، كبي170ىػ، ك قد بل  عدد أبياهتا )875سن : 
 .(4)الببلغ باٞزائر العاصم 

ص ػػػػػػػ  ا١قاصػػػػػػػد ٔػػػػػػػا بػػػػػػػو تيعتػػػػػػػربي العقائػػػػػػػدي"  -2 َه يتػػػػػػػاٌل  مػػػػػػػن )   ك ىػػػػػػػو نظػػػػػػػمه "٤ي               بيتػػػػػػػان(،  1500كبػػػػػػػ
                          يػػػػػػػػػػػدٌرسىػػػػػػػػػػػػ، ك قػػػػػػػػػػػد اشػػػػػػػػػػػتهر ىػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػٌنظم ك اىػػػػػػػػػػػتٌم العلمػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػو، ك كػػػػػػػػػػػاف 890نظمػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػن : 

  ىػ10صى بُ: ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  با١غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الٌدكل  الٌسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب عه لمٌي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس العػػػػػػػػػػػػػػػُب اجمل
 . (5)ىػ 11ك ؽ
 
 

                                                           

َكت، طبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كزارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءكف اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي  ك  (3) الونشريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ا١عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا١عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب، دار الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .(217/ص2ـ، )ج1981-ىػ1401األكقاؼ، ا١غرب، سن : 

  .(23ابن أيب مرمي، البستاف، )ص (4)
  .(419ثب  الوادم آشي، )ص  (5)
 (.197-196/ص1راسي، )جأٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، القسم الدٌ  (6)

ٚػػػػػػػػػػػػ  ك  (1) ٤مػػػػػػػػػػػػد حٌجػػػػػػػػػػػػي، اٟركػػػػػػػػػػػػ  الفكريٌػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػا١غرب ُب عهػػػػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػػػػعديُ، منشػػػػػػػػػػػػورات دار ا١غػػػػػػػػػػػػرب للتػػػػػػػػػػػػولي  ك الًٌ
 (. 143/ص1ـ، د.ط، )ج1976(، الرباط، سن : 02الٌنشر، سلسل  التاريخ )
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        "بيغيػػػػػػ  الطػػػػػػبٌلب ُب شػػػػػػرح عقيػػػػػػدة ابػػػػػػن اٟاجػػػػػػب" ك ىػػػػػػو كتػػػػػػاب مشػػػػػػهوره عنػػػػػػد علمػػػػػػاء ا١غػػػػػػرب  -3
 .(1) األقدمُ

ٌقػػ  كتػػاب )بغيػػ  الطػػبٌل  د" ك ىػػو كتػػابه راصً ػى "منظومػػ  ا١ػػ -4 ب( أنٌػػو رأل لػػو ُب العقيػػدة، ك قػػد ذكػػر ٤ي
 .(2)ٌكؿ ؾ( ك أهٌنا مبتورة األ3843نسخ  با٠زان  العاٌم  بالرٌباط رقمها )

كج" ك ىي ُب علم الفلك ُب حساب ا١نازً  "منظوم ه  -5 ؿ ك الربي
(3). 

 .(4)القضاء ك الفتيا" "مسائ ي  -6
 .(5)ُب الٌتصٌوؼ  "اٟقائ  ك الرٌقائ " ك ىو كتابه  -7
ؼ اٟسػػػػػػػػػن" ك ىػػػػػػػػػو كتػػػػػػػػػاب يتطػػػػػػػػػرؽ لػػػػػػػػػ كر جوانػػػػػػػػػب ٥تلفػػػػػػػػػ   -8                       مػػػػػػػػػن العلػػػػػػػػػـو"الٌتحػػػػػػػػػ  ك الػػػػػػػػػًٌ

 .(6)ك اآلداب 
 ا١راـ شرح مقٌدم  اإلماـ" ك ىو موضوع الٌدراس  ك سيوٌب الكبلـ عنو."غاي   -9

 .ب(أجوب  ك فتاكل ٥تلف  تضٌمنها كتاب )ا١عيار ا١عرٌ  -10
 : مذىبو و مواقفو -ط
 : م ىبوالأكٌ 
، (7)اإلسػبلمي   ىو ا١هيمن على ا١غرب  كاف ا١ ىب األشعرمٌ   ىػ(9)ُب القرف  ا١ ىب العقدم: -1
 بدكره أشعريٌان ُب اإلعتقاد  م ٓب يشٌ  عن ى ا الٌتيار فقد كاف، ك اإلماـ ابن زكر (7)

                                                           

دراس  ك ٖقي  عبدا بن يوس  الشيخ أٛد بن زكرم، بٌغي  الطٌالب ُب شرح عقيدة ابن اٟاجب،   لالّطالع ينظر: (1)
 سيدم، القسم الٌدراسي. 

(.64ا١رجع الساب ، )ص (2)  
(. 64أٛد بن زكرم، بٌغي  الطٌالب ُب شرح عقيدة ابن اٟاجب، القسم الٌدراسي، )ص (3)  
ك قد شٌكك د. ٤ند أكإيدير مشناف ُب نسبتو البن زكرم.  (4)  

  .(203-202/ص1القسم الدراسي، )جأٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، ينظر: 
.(91، )ص90، العدد: 15مقاؿ ٔجٌل  الثقاف ، اٞزائر، د. جيبلٕب صارم، الٌسن :  (5)  
  .(344تطٌور العلـو بببلد ا١غرب األكسط، )ص٤مد بو شقي ، ( 6)

لنٌاس منها، منشورات قرطب  للنشر         إبراىيم الٌتهامي، األشعري  با١غرب، دخو٢ا رجا٢ا تطورىا ك موق  ا ينظر لالّطالع: (7)
 ـ.2006-ىػ1427، سن : 1ك الٌتوزيع، اٞزائر، ط.
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                                                                                          ب  صرٌح ٔا يفيد ذلك ُب نظمو )٤ٌص  ا١قاصد( حي  يقوؿ: 
 (1)ا رأيهم ىم اركموف ألشػػػػػعريٌوف ىم ا١صيبػػػػػػػوف         ٥الفو اف

ىػػو ا١هػػيمن علػػى ا١غػػرب اإلسػػبلمي حػػٌى ال يكػػاد ييعػػرؼ  ا١ػػالكي   كػػاف ا١ػػ ىبي   ا١ػػ ىب الفقهػػي: -2
َىا الي تشَ إٔب  َه، ك اإلماـ ابن زكرم نشو عليو ك تدٌؿ عليو عبارات "عندنا" ك "أشياخ ا١ ىب" ك غ غ

 .(2)انتسابو ٢ ا ا١ ىب 
اجم بعض ا١واق  لئلماـ ابن زكرم، ك لعٌ  أبرزىا ك أشهرىا موقفاف:: مواقفو. لقد سثانيا  ٌجل  كتب الًٌ

 مينازعػ ن  لتصػَحي  كاف بينهمػا اختبلفػات ك منػاورات علميٌػ   ،نوسيعبلقتو مع اإلماـ السٌ  ا١وق  األكؿ:
اجم(3)بينهمػػػػػػػا  حػػػػػػػاٌدةو  ٌٖولػػػػػػػ  إٔب مبلسػػػػػػػناتو ٍبٌ ك منػػػػػػػافرة،  ًٌ                أهٌنمػػػػػػػا ، ك قػػػػػػػد جػػػػػػػاء ُب بعػػػػػػػض كتػػػػػػػب الػػػػػػػ

 .(4)تسا٤ا عند حضور كفاة اإلماـ الٌسنوسي ك أٌف اإلماـ ابن زكرم رثاه بقصائد 
، حيػػػ  أفػػػى اإلمػػػاـ ا١غيلػػػي بقتػػػا٢م ك ىػػػدـ معابػػػدىم ١ػػػػٌا رأل (5)موقفػػػو مػػػن يهػػػود تػػػوات ا١وقػػػ  الثػػػاي: 

ٌٕ سً زكرم ٓب يى  استفحاؿ أمرىم، ك كافقو على ذلك جيٌ  العلماء، غَ أٌف اإلماـ ابن  بوف  اهػػػػػػػػػػػػػػػر ُب نفس اإل
 .(6)أفى أٌف اليهود أى  ذٌم  إذا التزموا شركط العهد ك ال ٌم  فبل هتدـ عليهم كنائسهم 

                                                           

أٛد ا١نجور، ٥تصر نظم الفرائد ك مبدم الفوائد ُب شرح ٤ص  ا١قاصد البن زكرم، ت. عبد الزٌاؽ دٛوف، دار ا١عرف   (1)
ـ، 2011الثقاف  باٞزائر ُب إطار تلمساف عاصم  الثٌقاف  اإلسبلمٌي   الٌدكلي  للٌنشر ك الٌتوزيع، اٞزائر، طبع  خاٌص  من كزارة

 .(1298/ص3)ج
 .(214-213/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، القسم الٌدراسي، )ج (2)
أبو راس النٌاصرم، فت   (، ك43/ص1(، ك اٟفناكم، تعري  ا٠ل  برجاؿ الٌسل ، )ج16ابن أيب مرمي، البستاف، )ص( 3)

  .(142-141ـ، )ص1990تو، ت. ٤مد بن عبد الكرمي اٞزائرم، ا١ًءٌسس  الوطني  للكتاب، اٞزائر، سن : اإللو ك منٌ 
 .(119ابن عسكر، دكح  الناشر، )ص (4)
يقع إقليم توات باٞنوب الغريب للجزائر، ٭ٌده من الشماؿ العرؽ الغريب الكبَ، ك كاد مقيدف ك ٭ده من اٞنوب صحراء ( 5)

ًركف  ك   كاد قاري  ك جباؿ مويدرا كما ٭ٌده من الٌشرؽ العرؽ الشرقي الكبَ، ااذم لواد ا١اي ، ك ٭ده من الغرب كاد ت
. ركافده ك الٌساكرة  
 ط،.د اٞزائر، اٞامعي ، ا١طبوعات ديواف ك للكتاب الوطني  ا١ءسس  ـ،18/19 القرف خبلؿ توات إقليم فرج، ٤مود فرج :ينظر
(. 3ص) ـ،1977: سن   
.(225-217/ص2الونشريسي، ا١عيار ا١عٌرب، )ج (6)  
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، ك قيػػ  (1)بالطٌاعػػػوف  ىػػػ916سػػن :  يٌ ػػػػ  توفػػػػػبػػن زكػػرم، فقيإختيلػػ  ُب تػػاريخ كفػػاة اإلمػػاـ ا  وفاتــو: -ي
ُب أكائػػػ  صػػػفر سػػػن : ك رٌجػػػ  د. ٤نٌػػػد أك إيػػػدير مشػػػناف أٌف تػػػاريخ كفاتػػػو كػػػاف  ،(2)ىػػػػ 455سػػػن :  يٌ ػتوفػػػ

بالوثيقػ  اٟجريػ  الػي كيضػع  شػاىدان علػى قػربه، ك ىػو نفػس مػا ذىػب إليػو ٤ٌقػ  كتػاب  ىػ، مستدالا 599
)بيغي  الطبٌلب( البن زكرم 
(3). 

، ك قي  قربه (4)يخ الٌسنوسي ٔقربة الشٌ  فقي  أنٌو ،أٌما مكاف كفاتو فكاف بتلمساف، ك اختيل  ُب مكاف قربه
 . (6)، ك قي  ٔقربة القاضي (5)قربه ٔسجده 

 

                                                           

   .(121دكح  الناشر، )صابن عسكر،  (1)
( 41(، ك أكرده صاحب البستاف بصيغ  الٌتضعي ، ابن أيب مرمي، البستاف، )ص130التنبكي، ني  اإلبتهاج، )ص (2)  
د بن زكرم، بٌغي  الطٌالب ُب شرح عقيدة ابن اٟاجب، (، ك أ240ٛ/ص1غاي  ا١راـ، القسم الٌدراسي، )جأٛد بن زكرم،  (3)

(. 41القسم الٌدراسي، )ص  
  .(41البستاف، )صابن أيب مرمي،  (4)
  .(42بٌغي  الطٌالب ُب شرح عقيدة ابن اٟاجب، القسم الٌدراسي، )صأٛد بن زكرم، ( 5)
  .(42 شرح عقيدة ابن اٟاجب، القسم الٌدراسي، )صبٌغي  الطٌالب ُبينظر: أٛد بن زكرم،  ك ىي ُب قري  سيد العبدٕب، (6)

  .(88، )ص90، العدد: 15ك مقاؿ ٔجٌل  الثقاف ، اٞزائر، د. جيبلٕب صارم، الٌسن : 
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 ال: تعريف المنهج.أوّ 
 : أطلق  كلم  منهج على عٌدة معافو منها:لوة 1

 .(1)األمر إذا كضى   ري  الواض  كقولنا هنجى الطٌ  -
 .(2)و الٌسلوؾ، تقوؿ هنٍج ي الطٌري  إذا سلكتى  -
 .(3)إذا أتى مبهوران منقًطع النٌػفىس  جي هى نػٍ اإلنقطاع، يقاؿ أتانا فبلفه يػى  -
 .(4)ا٠طٌ  ا١رسوم   -

 ك من خبلؿ ى ه ا١عاي يظهر أٌف كلم  )هنج( تدكر حوؿ نقطتُ:
و.األكٔب: كجود طري ٌُ    كاض و ب

 .اني : اٟرك  ُب تلك الطٌري الثٌ 
ٌن اصػػػطبلحٌيان حػػػديثان ك ٢ػػػ ا ال ٧ػػػدي تعريفنػػػا لػػػو عنػػػد العلمػػػاء  :إصـــطال اً  -2 تعتػػػرب كلمػػػ  )مػػػنهج( معػػػ

 القدامى، ك من الٌتعريفات ا١عاصرة ٢ ا ا١صطل :
 ٟقيق  حُ فٌن الٌتنظيم الٌصحي  لسلسل  من األفكار العديدة إٌما من أج  الكش  عن ا  -

 (5)نكوف جاىلُ هبا، كإٌما من أج  الربىن  عليها لآلخرين حُ نكوف عارفُ هبا

                                                           

(251/ص6ـ، )ج1987-ىػ1407، سن : 2الزٌبيدم، تاج العركس، مطبع  حكوم  الكوي ، ط.( 1)  
َكت، ط. (2) (، ك الزٌبيدم، ا١صدر الٌساب ، 278ـ، )ص2001-ىػ1421، سن : 1الرٌازم، ٥تار الٌصحاح، دار الفكر، ب

( 252/ص6)ج  
َكت،، )د.ت.ط(، )ج (3) ( 252/ص6أٛد بن فارس، معجم مقاييس الٌلغ ، ت. عبد السبلـ ىاركف، دار اٞي  ب  
(957/ص٣2ٌمع الٌلغ  العربي ، ا١عجم الوسيط، مطابع دار ا١عارؼ، مصر، )ج (4)  

  )5 ، سن :     =2ط. اٞزائر، اٞامعي ، ا١طبوعات ديواف العلمي، البح  مناىج ال نيبات، ٤مود ٤مد ك بوحوش عٌمار (
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            إسػػػػػتعماؿ ا١علومػػػػػات اسػػػػػتعماالن صػػػػػحيحان ُب أسػػػػػلوبو علمػػػػػي  سػػػػػليمو يتمثٌػػػػػ  ُب أسػػػػػلوب العػػػػػرض  -
ثلػػػ  ك الٌشػػػواىد ا١ػػػػيقنع  دكف   التاٌمػػػ  ك توكيػػػد القضػػػايا ا١عركضػػػ  باألمك ا١ناقشػػػ  ا٢ادئػػػ  ك التػػػزاـ ا١وضػػػوعيٌ 

 .(1)إجحاؼو أك ٖي زو 
طيريؽي البح  ك إٍجراءاتيو ُب ٣اؿو معرُب   -

(2). 
            مػػػػػػػن العلػػػػػػػـو أك ُب أٌم نطػػػػػػػاؽو مػػػػػػػن نطاقػػػػػػػات ا١عرفػػػػػػػ   طريػػػػػػػ  البحػػػػػػػ  عػػػػػػػن اٟقيقػػػػػػػ  ُب أٌم علػػػػػػػمو  -

 .(3)اإلنسانٌي  
 ما توٌفرت فيو ى ه ا٠صائ :ىو  من خبلؿ ى ه الٌتعريفات ٯكن أف ٩ل  إٔب أٌف ا١نهج

 .ك منضبطو  يسلكو الباح  بشك  منٌظمو  سلوبه ك أ ق ه يطر  - أ
 .ك موضوعٌي و  الوصوؿ إٔب معارؼ حقيقٌي و  - ب
 

ــاً: تعريــف أصــول الفقــو درجػػوا ُب تعريػػ  قػػد كتػػب أصػػوؿ الفقػػو ٬ػػد علمػػاء األصػػوؿ ُب  ٌمػػ  . إٌف ا١توثاني
بتعريػ  كػٌ   ، ك ذلػكمرٌكبان مػن لفظتػُ )أصػوؿ( ك )الفقػو( وكوني   ،أصوؿ الفقو من خبلؿ اإلعتبار اإلضاُب

و عىلمػان علػى الٌلقػيب كونيػ االعتبػارك مػن خػبلؿ أمفردةو على ًحدة ليصلوا لتعريفو من خػبلؿ ا١رٌكػب اإلضػاٌُب، 
و، ك األقرب ُب ىػ ا اجملػاؿ تناكلػو  داخ  الٌلقػيب لصػلتو بالبحػ  ك عػدـ الٌتوغ ػ  ُب تلػك ا١ػ باالعتبػارفن  معٌُ

 الٌتخٌص .ال سيما ك أهٌنا شائع ه ُب كتب  ،الٌتعريفٌي 
اىات ُب تعري  علم أصوؿ الفقو بُ األصوليٌ   إعتبارمٌّ يرجع إٔب الزٌاكي   ملو اختبلؼه ُ ُب ٣ي إٌف تعٌدد االٌٕ

 الي ينظر منها األصوٌٕب ُب كضعو للٌتعري . ك ٯكن إٚاؿ تلك ا١سالك ُب اعتبارين:
  لعلػػػػم أصػػػػوؿ الفقػػػػو ُب تعريفػػػػو ك مػػػػن تلػػػػك عتبػػػػار ا١وضػػػػوعي، أم حصػػػػر ا١وضػػػػوعات اإلٚاليٌػػػػؿ: اإلاألكٌ 
 عريفات:التٌ 

                                                           

 .(99ـ، )ص1999= سن : 
ـ، 1983، سػن : 3عبد الوٌىاب أبػو سػليماف، البحػ  العلمػي ك الٌدراسػات اإلسػبلمي ، دار الشػركؽ، جػٌدة، الٌسػعودي ، ط. (1)

 .(148)ص
-ىػ1432، سن : 1منهجٌي  الٌتكام  الفكرم، ا١عهد العا١ي للفكر اإلسبلمي، فرجينيا، ك.ـ.أ، ط.فتحي حسن ملكاكم،  (2)

 .(71ـ، )ص2011
 (.6/ص1ـ، )ج1966، سن : 4علي سامي النٌشار،نشوة الفكر الفلسفي ُب اإلسبلـ، دار ا١عارؼ، القاىرة، ط. (3)
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ك حػػاؿ  ،ك كيفيػػ  االسػػتدالؿ هبػػا ،أصػػوؿ الفقػػو عبػػارةه عػػن ٣مػػوع طػػرؽ الفقػػو علػػى سػػبي  اإلٚػػاؿ -
 .(1)ا١ستدٌؿ ٢ا 

ك حاؿ ا١سػتدٌؿ هبػا مػن جهػ   ،ك جه  داللتها على األحكاـ الٌشرعي  ،أصوؿ الفقو ىي أدلٌ  الفقو -
ٞيمل  ال من جه  الٌتفصي   ا
(2). 

الثٌػػػاي: اإلعتبػػػار الػػػوويفي، ٔعػػػٌ الًٌكيػػػز ُب الٌتعريػػػ  علػػػى فائػػػدة ك ٙػػػرة علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو، ك مػػػن تلػػػػك 
 ٧د الٌتعري  الٌتإب: الٌتعريفات
 .(3)عن أدلٌتها الٌتفصيلٌي  العلم بالقواعد الي يتوٌص  هبا إٔب استنباط األحكاـ الٌشرعي  الفرعٌي   -

س ك القواعػد الػي يهتػدم ُ مٌتفقوف على أف أصوؿ الفقو ىي ٣موعػ  مػن األسيػك باٞمل  ٧د أٌف األصوليٌ 
 هبا الفقيو ُب عملٌي  استخراج اٟكم الٌشرعي.

٦ٌػػػا أفػػػرز  ،ل العلمػػػاء للٌتوصػػػي  ك التٌػػػولي  ُب ىػػػ ا العلػػػممػػػاؿ صػػػنعتو إنػػػرب علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو ك اكتباسػػػتقرار 
 مناىج ك طرقان ُب التصني  األصوٕب نربزىا ُب الٌنقاط الٌتالي :

 . ك ٌ٘يزت ى ه ا١درس  ٔا يلي:أوال: مدرسة المتكّلمين
أٌم  مػػع االسػػتدالؿ العقلػػٌي اجملػػٌرد مػػن ،اإلىتمػػاـ بتجريػػد ا١سػػائ  ك تقريػػر القواعػػد ك كضػػع ا١قػػاييس -

و. َات للفركع الفقهي ، أك إنتماء م ىيب  معٌُ  توث
صػػ  حػٌد ا١لػػ  ُب بعػػض األحيػػاف، الػػ م قػػد ي ك إطالػػ  اٞػدؿ ،ُب االسػػتدالؿ ك ا١ناقشػػ  االسػهابي  -

 خصوصان عندما يكوف الٌنقاش حوؿ مفًضاتو عقلٌي و ك تقديراتو ميتىصو رةو ال كجود ٢ا.

                                                           

َكت، ط.الرٌازم، اصوؿ، ت. طو جابر العلواي، مءٌسس  الرٌ  (1)  (94/ص 1ىػ، )ج1418، سن : 3سال ، ب
َكت، ط. (2) ىػػػػػ، 1402، سػػػػن : 2اآلمػػػدم، اإلحكػػػػاـ ُب أصػػػوؿ األحكػػػػاـ، ت. عبػػػد الػػػػرزٌاؽ عفيفػػػػي، ا١كتػػػب اإلسػػػػبلمي، بػػػ

 (7/ص1)ج
َكت، ط. (3) ح شر الٌطوُب،  (، ك 134ىػ، )ص1427، سن : 1ابن اٟاجب، ٥تصر ا١نتهى، ت. ن ير ٛادك، دار ابن حـز ب

ًكي، ط. َكت، سن : ٥1تصر الركض ، ت. عبد ا بن عبد اسن ال   (98/ص 1ـ، )ج1987-ق1407، مءسس  الرسال ، ب
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 .العناي  ك الٌدق  ُب ا١نهج -
اه كوني إنضو  - َو من ا١تكلمُ ٖ  ى ا اإلٌٕ   .نزعاهتم العقلي  اجملٌردةل و مبلئمان اء كث
 . (1)الٌتكام  ُب األبواب ك ا١باح   -

 (2)الكٌلي" ك ٯكن أف نطل  على ى ه ا١درس  "ا١نهج الٌتوصيلي
َةه   ك للعلماء مصٌنفاته  تعتربي أصػوؿ الكتػب  ًكف  ى ا ا١نهج حصرىا الشيخ أبو زىرة ُب ثبلث مصٌنفاتو  كث

ىػػػ(، ك كتػػاب "الربىػػاف ُب أصػػوؿ الفقػػو" إلمػػاـ 413: كتػػاب "ا١عتمػػد" أليب اٟسػػُ البصػػرم )تاألخػػرل
ىػػػ(، ك غػػَ ىػػ ه الكتػػب 505ىػػػ(، ك كتػػاب "ا١ستصػػفى أليب حامػػد الغػػزإب )ت478اٟػػرمُ اٞػػويٍ )ت

 .(3)تعترب ملٌخص ن ٢ا أك شارح ن، أك مضيف ن  عليها 
، ك مػػػن خصػػػائ  ىػػػ ه (4)عبػػػَ عنػػػو بػػػا١نهج االسػػػتقرائي اٞزئػػػي . أك مػػػا ٯكػػػن التٌ رســـة الفقهـــاءثانيـــاً: مد
 ا١درس :

لعػػػدـ كجػػػود أصػػػوؿو فقهيٌػػػ و لػػػديهم نشػػػوت ُب عصػػػر  أٌف اٟنفيٌػػػ  ىػػػم أٌكؿ مػػػن سػػػلك ىػػػ ه الطٌريقػػػ  -
 اإلستنباط.

 ، توٌخوىػػػا ُب فتػػػاكيهمك ٖػػػٌركا ا١عػػػاي ك الضػػػوابط الػػػي ،إسػػػتقرأ اٟنفيػػػ  فتػػػاكل علمػػػاءىم الٌسػػػابقُ -
 .ك ُب حدكد مفاىيمها ك مدلوالهتا ،فوٌصلوا األصوؿ على ضوئها

خلػػػػػٌو مءلٌفػػػػػات اٟنفيػػػػػ  مػػػػػن ا١صػػػػػطلحات ا١نطقيٌػػػػػ  ك ا١باحػػػػػ  الكبلميٌػػػػػ  الػػػػػي زخػػػػػرت هبػػػػػا كتػػػػػب  -
 .ا١تكلمُ، ك إف ٓب ٗ ي من مباح  ا١ناورة ك اٞدؿ ال م لو عبلق ه بعلم أصوؿ الفقو

نػػػ  ُب كقػػػ و مبٌكػػػرو جػػػٌدان حيػػػ  كػػػاف مػػػدار تلػػػك ا١قارنػػػ  آراء ٌدراسػػػات األصػػػولٌي  ا١قارى اإلىتمػػػاـ بال -
 .(5)الشافعي مع آراء األحناؼ 

                                                           

-ىػػػػػ1403، سػػػػن : 1عبػػػػد الوٌىػػػػاب أبػػػػو سػػػػليماف، الفكػػػػر األصػػػػوٕب، دار الشػػػػركؽ للنشػػػػر ك التوزيػػػػع ك الطٌباعػػػػ ، جػػػػٌدة، ط. (1)
د. يوسػػ  أٛػػد البػػدكم، اجمللٌػػ  األردنيٌػػ  ُب الٌدراسػػات  ا١تكلمػػُ،(، ك ا٠صػػائ  األصػػولي  ١درسػػ  450-446ـ، )ص1983

 .(11ـ، )ص2009-ىػ1431، السن : 4، العدد 5اإلسبلمي ، اجملٌلد 
 .(38ىػ، )ص1414سن :  1موسى القري، مرتقى األصوؿ إٔب تاريخ علم األصوؿ، دار اٟاف ، جٌدة، ط. (2)
  .(21-20العريب، )د.ت.ط(، )ص أصوؿ الفقو، دار الفكر٤مد أبو زىرة،  (3)
  .(39مرتقى األصوؿ إٔب تاريخ علم األصوؿ، )صموسى القري،  (4)
  .(454-452(، ك عبد الوٌىاب أبو سليماف، الفكر األصوٕب، )ص٤21مد أبو زىرة، أصوؿ الفقو، )ص (5)
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                                  فات ُب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ا١درسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  الكرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُب األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أليب اٟسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ 
)ت  ك "تقػػػػػػومي األدلٌػػػػػػ " للدبٌوسػػػػػػيىػػػػػػػ(، 370ىػػػػػػػ(، ك أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو للجٌصػػػػػػاص )ت 340)ت الكرخػػػػػػي
                        ىػػػػػػػػػػػػػػػ(، ك "كنػػػػػػػػػػػػػػز الوصػػػػػػػػػػػػػػوؿ إٔب معرفػػػػػػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػػػػػػوؿ"483)ت  ىػػػػػػػػػػػػػػػ(، ك أصػػػػػػػػػػػػػػوؿ الٌسرخسػػػػػػػػػػػػػػي430
َىا من ا١صٌنفات 482دكم )تللبزٍ   .(1)ىػ( ك غ
 

                                       ثالثــــــــــــاً: مــــــــــــنهج الجمــــــــــــا بــــــــــــين طريقــــــــــــة المتكّلمــــــــــــين و طريقــــــــــــة الفقهــــــــــــاء )ا  نــــــــــــاف(. 
                                  ُ اٞمػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػُ فضػػػػػػػػػػػػػائ  الطٌػػػػػػػػػػػػػريقتُ، بعػػػػػػػػػػػػػض األصػػػػػػػػػػػػػوليٌ  مػػػػػػػػػػػػػن خبل٢ػػػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػاكؿ  ك ىػػػػػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػػػػػ ه 

نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يتوٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو،                                                       قعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكلوا التٌ  ٕك
                                                          يقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٍبى  تطب ،لؤلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ٣ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردةن 

 .(2)الفقهي  
                                              البػػػػػػػػػػػػػػػػزدكم أصػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػُ اٞػػػػػػػػػػػػػػػػامع الٌنظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػديع" كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػك ُب ك مػػػػػػػػػػػػػػػػن ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػٌنفات

                                             ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، 694ٌب )تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعا د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" ١ظٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدين أٛك اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
                                             ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، ك "الٌتحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر"771الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكي )ت لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينك كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب "ٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اٞوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع" 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ )ت َه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن861للكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٫ي                                                                     ق(، ك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .(3)ا١صٌنفات 

 
ـــــــــــــــروع علـــــــــــــــ  ا صـــــــــــــــول ـــــــــــــــاً: بنـــــــــــــــاء الف                                     . ك يتميٌػػػػػػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا١ػػػػػػػػػػػػػػػنهج ببيػػػػػػػػػػػػػػػاف األصػػػػػػػػػػػػػػػوؿرابع

ًتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                                   ،ُب الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع الفقهيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلؼه  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي
                                              ا٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتينبط  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م بوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلها ا١تنٌوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع 

األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولٌيُ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب

                                                           

ـ، 1984-ىػػػػ1404، سػػن : 1دمشػػػ ، ط.مصػػطفى سػػعيد ا٠ػػػن، دراسػػ  تارٮيػػػ  للفقػػو كأصػػػولو، الشػػرك  ا١ٌتحػػػدة للٌتوزيػػع،  (1)
 .(207-205)ص
 .(209ا١رجع الٌساب ، )صمصطفى سعيد ا٠ن،  (2)
  .(31-30موسى القري، مرتقى األصوؿ إٔب تاريخ علم األصوؿ، )ص (3)
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 .(1)أحيانان 
ىػػػػػ(، ك "مفتػػػػاح الوصػػػػوؿ" ٧656ػػػػاي )تك مػػػػن ا١صػػػػٌنفات ُب ذلػػػػك: "ٗػػػػريج الفػػػػركع علػػػػى األصػػػػوؿ" للزٌ 

 .(2)ىػ( 772وم )تمهيد" لئلسنىػ(، ك "التٌ 771لمساي )تري  التٌ للشٌ 
 

ـــــاء القواعـــــد ا صـــــوليّ  ـــــريعة امســـــاً: بن ـــــ  م قتضـــــ  مقاصـــــد الّش                . أك مػػػػػا ٯكػػػػػن تسػػػػػميتو ا١ػػػػػنهجة عل
 .(3)االستقرائي الكٌلي 

  علػى كفقهػا،   االسػتنباطيٌ ريع  ك مقاصػدىا ك بنػاء العمليٌػك ٌ٘يز ى ا ا١نهج بالًٌكيز على معرفػ  كٌليػات الٌشػ
مػػػػع اإلسػػػػتدالؿ باألصػػػػوؿ  ،ريع  ك جزئياهتػػػػايػػػػات عػػػػن طريػػػػ  اسػػػػتقراء أحكػػػػاـ الٌشػػػػتلػػػػك الكلٌ معرفػػػػ   ك يػػػػتمٌ 

آب ىػػػ ا ا١ػػػنهج ُب كتابػػػو الٌشػػػهَ ىػػػػ( أٌكؿ مػػػن أبػػػرز معػػػ790لٌشػػػاطيب )ت ، ك يعتػػػرب اإلمػػػاـ االٌنقلي كالعقليٌػػػ
 .(4)"ا١وافقات ُب أصوؿ األحكاـ" 

                   ذكرهتػػػػػػػا علػػػػػػػى سػػػػػػػبي  الٌتمهيػػػػػػػد للمباحػػػػػػػ    الػػػػػػػيىػػػػػػػ ه علػػػػػػػى اٞملػػػػػػػ  بعػػػػػػػض معػػػػػػػآب ا١نػػػػػػػاىج األصػػػػػػػوليٌ 
ييرجػػػػػػػػػػػػػػع إليهػػػػػػػػػػػػػػا ١ػػػػػػػػػػػػػػن أراد اإلسػػػػػػػػػػػػػػتزادة ك قػػػػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػػػػرد ٢ػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػاحثوف كتبػػػػػػػػػػػػػػان مفٌصػػػػػػػػػػػػػػل  القادمػػػػػػػػػػػػػػ ، 

                                                           

  .(213دراس  تارٮي  للفقو كأصولو، )ص مصطفى سعيد ا٠ن، (1)
.(213ا١رجع الساب ، )صمصطفى سعيد ا٠ن،  (2)  
  .(35مرتقى األصوؿ إٔب تاريخ علم األصوؿ، )صموسى القري،  (3)
. ك قد كجدت من الباحثُ من أنكر كجود ى ه ا١ناىج (219مصطفى سعيد ا٠ن، دراس  تارٮي  للفقو كأصولو، )ص( 4)

قعيد األصوٕب، رسال  أصبلن، رغم كجود اإلختبلؼ بُ تلك ا١ناىج بإقرار الباح  نفسو. ينظر: أٯن عبد اٟميد البدارين، التٌ 
  (77-73ـ، )ص2005دكتوراه ُب الفقو ك أصولو، إشراؼ عارؼ خلي   أبو عيد، كلي  الٌدراسات العليا، اٞامع  األردني ، سن  
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 ان م علينػا منهجيٌػيتحػتٌ  ،ناتػ   مػن خػبلؿ مدكٌ أصوليٌ بغي  دراس  ا١نهج األصوٕب ألم شخصي  
             ك ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا  إلبػػػػػػػػراز معػػػػػػػػآب ا١ػػػػػػػػنهج الػػػػػػػػ م نقصػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػتو.   األصػػػػػػػػوٕب كمػػػػػػػػدخ و دراسػػػػػػػػ  ا١صػػػػػػػػنٌ 

                     ذلػػػػػػػػػػػك ك .سػػػػػػػػػػػَ عليػػػػػػػػػػػو لدراسػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػنهج األصػػػػػػػػػػػوٕب البػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم ُب كتابػػػػػػػػػػػو "غايػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػراـ"سو
 ف  ثبلث مطالب:ك 

 .عري  بكتاب "غاي  ا١راـ"التٌ  ؿ:ا١طلب األكٌ 
 .مصادر ابن زكرم ُب كتابو "غاي  ا١راـ" ك طريقتو ُب اإلفادة منها اي:ا١طلب الثٌ 
 .  لكتاب "غاي  ا١راـ"ا١يزات ا١نهجيٌ  ال :ا١طلب الثٌ 

 

 
 ذلك ُب أربع  فركع: تناكؿوكس

 عنوانو ل:الفرع ا وّ 
                 لورقػػػػػػػػػػات إمػػػػػػػػػػاـ اٟػػػػػػػػػػرمُ اٞػػػػػػػػػػويٍ ُب أصػػػػػػػػػػوؿ  ىػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػرحه  كتػػػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػراـ"  إفٌ 

                     "...ك لكػػػػػػػن  :حيػػػػػػػ  يقػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػن زكػػػػػػػرم بعنػػػػػػػواف الكتػػػػػػػاب ُب بدايتػػػػػػػوح اإلمػػػػػػػاـ ك قػػػػػػػد صػػػػػػػرٌ  ،الفقػػػػػػػو
                             ك منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ،رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كايػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك الدٌ اإلعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب الرٌ  جبللػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ 

ٌٝ  ،هايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا٢دايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب البدايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك النٌ                                                   غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ ُب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح  :ػيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 (1)م  اإلماـ..."مقدٌ 

َن   رمي ُب "البسػتاف"مػنهم ابػن أيب مػ ،حػوىػ ا النٌ  علػى حوا بعنػواف الكتػابا مػن العلمػاء صػرٌ كما ٧د كثػ
 .(2)"برجاؿ الٌسل  ل ك اٟفناكم ُب "تعري  ا٠

                                                           

.(260/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)  
 .(45/ص1، )جبرجاؿ الٌسل  ل تعري  ا٠، اٟفناكمك ، (41البستاف، )ص ،مرمي أيب ابن (2)
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 ك من خبلؿ عنواف الكتاب نبلح  ما يلي:
ىػي اٟقبػ  الزمنيػ  ك فُ ُب تلػك ك ى ا علػى عػادة ا١صػنٌ  ،مسجوع ن  كوف عنواف الكتاب تسمي ن  :الن أكٌ 

 .(1) فاتو األخرلمصنٌ  عادتو ُب
 -أم ا١تػػػػوف–اح ا١تػػػػوف علػػػػى تسػػػػميتها ك قػػػػد جػػػػرت عػػػػادة شػػػػرٌ  ،مػػػػ تسػػػػمي  مػػػػ  الورقػػػػات مقدٌ  :ثانيػػػػان 
ادة   علػػى مػػ ىب الٌسػػالقرطبيٌػػ مػػ كؽ علػػى ا١قدٌ نػػ كر علػػى سػػبي  ا١ثػػاؿ "شػػرح العبلمػػ  زرٌ  .ماتو مقػػدٌ 
لئلمػاـ عبػد ، -جويػد  ُب التٌ يقصػد مػ  اٞزريٌػ-مػ "م  ُب شػرح ا١قدٌ رازات ا١علٌ ك كتاب "الطٌ ،  "ا١الكيٌ 
 .(2)ائم األزىرم الدٌ 

 سبب تسميتو اني:الفرع الثّ 
 ٌُ ؿ ُب بدايػػ   يقػػو  ، حيػػ ُب شػػرح الورقػػات  اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم األسػػباب الػػي دفعتػػو إٔب تػػولي  كتػػابو بػػ
فها ُب مػػ  إمػػاـ اٟػػرمُ الػػي صػػنٌ لبػػ  سػػولٍ أف أشػػرح ٢ػػم مقدٌ "...فػػإف بعػػض الطٌ  و "غايػػ  ا١ػػراـ":كتابػػ

ٌُ ر مػػنهم الٌسػػك ١ػػا تكػػرٌ  ،م ىػػو سػػبب السػػعادتُأصػػوؿ الفقػػو الػػ   ، اٞػػواب علػػى كػػ  حػػاؿو ءاؿ ك تعػػ
 .(3)ك يكش  عن معانيها ا١رموزة..." ،ألفاوها ا١خركزة ناف العناي  إٔب شرح ٭ ٌ صرف  عً 

ٌُ ى ا النٌ  تن خبلؿ كم    األصوٕب:سباب تولي  ى ا ا١صنٌ  لنا أتب
  .رم أف يشرح ٢م كرقات اإلماـ اٞويٍىو إٟاح طلب  ابن زك :مباشره  سببه -1
         . عنػػػػو بكونػػػػو سػػػػبب السػػػػعادتُك قػػػػد عػػػػرٌب   ،يػػػػ  أصػػػػوؿ الفقػػػػو ا١عرفيٌػػػػىػػػػو أ٫ٌ  :غػػػػَ مباشػػػػرو  سػػػػببه -2
ك أٌف الٌشػػػيخ كػػػاف مشػػػتغبلٌ  ،عنػػػد طلبػػػ  العلػػػم ُب تلمسػػػاف مػػػ  الورقػػػات كػػػاف متػػػداكالن  أفٌ  ىػػػ ا يػػػدؿٌ  ك

 فيما اطٌلع  – تلمساف من آخرين علماء من الورقات ١  شرحو  أمٌ  إلينا يص  ٓب أنٌو غَبتدريسو 
 كان  مطبوع  أك ٥طوط .  لع عليها سواءه أخرل ٓب أطٌ  ك لع  ىناؾ شركحان  الكتاب،غَ ى ا  ،-عليو

ك مػن  ،فيهػا ال شػكٌ  اإلمػاـ ابػن زكػرم أكيػدةه  نسػب  الكتػاب إٔب إفٌ  فـونسـبتو إلـ  مؤل   الـث:الفرع الثّ 
   على ذلك:الالقرائن الدٌ 

                                                           

 .(242/ص1د.أكإيدير مشناف)ج ،غاي  ا١راـ، القسم الدراسيأٛد بن زكرم،  (1)
َكت، ط.ا١الكيػ  السػادة مػ ىب علػى القرطبيػ  ا١قدمػ أٛػد زٌركؽ،  :عل  سـبيل المثـال يراجا (2) ، بػ ، سػن : 1، دار بػن حػـز

. نػػػزار خورشػػػيد عقػػػراكم، دار عمػػػار للٌنشػػػر      ، تا١قدمػػػ  شػػػرح ُب ا١علمػػػ  الطػػػرازات، األزىػػػرم الػػػدائم عبػػػدـ. ك 2005ىػػػػ/1426
 ـ. 2003ىػ/1424، سن : 1ك الٌتوزيع، عٌماف، األردف، ط.

 .(260/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
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  (1)اجم ك الفهارس نسب  ى ا الكتاب إٔب اإلماـ ابن زكرم كتب الً       أف جي. 
  ٌي اتٌ الػػب شػػرح عقيػػدة ابػػن اٟاجػػب" الٌػػالطٌ   ي غيىػػمػػن مصػػادر ىػػ ا الكتػػاب "بي  أف ًٌ اجم فقػػ  كتػػب الػػ

اس ا١نجػور أبػو العبٌػ ما اعتمده الب" كاف أىمٌ الطٌ   ي غيى ك كتاب "بي  تولي  اإلماـ ابن زكرم،و من على أنٌ 
 .(2)البن زكرم  "دً   ا١قاصً ص  ُب شرح "٤يى 

  ٌا١قاصد" ٧د ص  ك ك لك نظم "٤ي  ،الب" مع كتاب "غاي  ا١راـ"غي  الطٌ   كتاب "بي عند تفحٌ  وأن  
 ليوسوشَ إ كما  ،الثبلث ا١صٌنفاتُب ى ه  تطابقان ُب العبارات بع كاحد ب  ك ٧د أحيانان ا١نهج ا١تٌ  أفٌ 

 ُب ا١باح  اآلتي  إف شاء ا تعأب.
 تاريخ تهليفو ابا:الفرع الرّ 
َان  ،د تػػػػاريخ الفػػػػراغ مػػػػن تػػػػولي  الكتػػػػاباإلمػػػػاـ ابػػػػن زكػػػػرم ٓب ٭ػػػػدٌ  إيػػػػدير مشػػػػناف أفٌ  أك ذكػػػػر د.         مشػػػػ

              ليػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػاء مػػػػػػػػربٌران ذلػػػػػػػػك باعتمػػػػػػػػاد اإلمػػػػػػػػاـ ع ،الػػػػػػػػب"غيػػػػػػػػ  الطٌ بعػػػػػػػػد كتػػػػػػػػاب "بي  ػػػػػػػػػًػ ى لٌ أي  إٔب كونػػػػػػػػو قػػػػػػػػد
 .(3) شرحو للورقات

: وقولػ، ُب اس العاقػ لطاف أبػو العبٌػفػو ُب عهػد الٌسػو ألٌ سػول أنٌػٓب أجػد  ،على ى ا األخػَ بلعباالطٌ ك 
د لطاف ا١ءيٌػػمػػا عليػػو الٌسػػ ،ُب اآلفػػاؽ ك ا٠ػػاصٌ  ك اسػػتفاض علػػى لسػػاف العػػاـٌ  ،فػػاؽتتابعػػ  الوً  و ١ػػاٌ "فإنٌػ

  ا١هتػػػػػػدين ك ا٠لفػػػػػػاء األئٌمػػػػػػ ابػػػػػػناس أٛػػػػػػد موالنػػػػػػا أبػػػػػػو العبٌػػػػػػد أمػػػػػػَ ا١ػػػػػػءمنُ ا١عتصػػػػػػم بػػػػػػا ا١سػػػػػػدٌ 
 .(4)اشدين..."الرٌ 

 غػَ أفٌ  ،ـ(1462ق/866ـ ك 1431ق/834ما بػُ ) الب"غي  الطٌ   كتاب "بي و ألٌ ك ى ا يعٍ أنٌ 
أك كتػػاب "غايػػ  ، الػػب"غيػػ  الطٌ كتػػاب "بي   إزاء تصػػني  دقيػػ و    التضػػعنا أمػػاـ تػػاريخو ارٮيٌػػيػػادة التٌ ىػػ ه الزٌ 

 .ـ(1462ق/866  بعد تاريخ )كتاب "غاي  ا١راـ" صنر   أفٌ  نستفيدهقد ما  ك ج    ،١راـ"ا
 

                                                           

معجػػم  ،نػػويهض عػػادؿك  (،45/ص1، )جبرجػػاؿ الٌسػػل  تعريػػ  ا٠لػػ ، اٟفنػػاكم ك (،41البسػػتاف، )ص ،مػػرمي أيب ابػػن (1)
 (265/ص1معجم ا١ءلفُ، )ج،  كحال  رضاك  (،159أعبلـ اٞزائر، )ص

 ،ا١نجورينظر على سبي  ا١ثاؿ  ك (،72)ص، بغي  الطالبك أٛد بن زكرم،  (،244/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
 (512/ص٥2تصر نظم الفرائد، )ج

 (243/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
 (141صلب )ابغي  الطٌ أٛد بن زكرم،  (4)
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كتاب "غاي  ا١راـ" البن زكرم ٧ده أنو قد أشار إٔب ٣موع    عند اإلٌطبلع على           
ا١صادر  ك فيما يلي أىمٌ  اكتفى بالٌتلمي  إليو فقط،ك منها ما  ،ح بومنها ما صرٌ  ،ُب ثناياهمن الكتب 

 عليها: اعتمدالي 
 ةل: القرآن و السنّ الفرع ا وّ 

1- ٌُ                        الكتػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػول عػػػػػػػػػػددان مػػػػػػػػػػن اآليػػػػػػػػػػات  كػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػرمي: ك ىػػػػػػػػػػ ا كاضػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػ
 ه.اُب ثناي

 كٯكن تقسيم ذلك إٔب قسمُ: :   النبويٌ السنٌ -2
 كاي :كتب الرٌ  ال:أكٌ     
 ٌق(256)ت حي  لئلماـ أيب عبد ا ٤مد بن إٝاعي  البخارمٌ اٞامع الص. 
 ٌَمٌ حي  لئلماـ أيب اٟسُ مسلم بن اٟجٌ اٞامع الص  .ق(261)ت النيسابورمٌ  اج القش

 .(1)يخاف"كعب  على ما أخرجو الشٌ بلـ ُب ال"كصبلتو عليو السٌ  واىد على ذلك قولو:ك من الشٌ 
    ثانيا: كتب الدٌ راي     

 " بلح بػػػابن الٌصػػػػ ، ا١شػػػهورزكرمهرى ٛن الٌشػػػلئلمػػػاـ أيب عمػػػػرك عثمػػػاف بػػػن عبػػػد الػػػػرٌ  "علػػػـو اٟػػػدي
 .ق(643)ت

                     ، إيػػػػػػػػػدير مشػػػػػػػػػناف أك بػػػػػػػػػو د. ك قػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػرم دكف ذكػػػػػػػػػر اٝػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػاد
وسػيع ك تػزداد هبػ ا التٌ  اإلجازة فيهػا ضػع ه  ا بوفٌ "ك أشار بعض أى  اٟدي  إٔب ا١نع ٤تجا  :وقول عند
َان   ضعفان   .   (2)"كث
  " با٠طيػػػػػػػب ا١شػػػػػػهور ثابػػػػػػ  بػػػػػػن علػػػػػػي بػػػػػػن أٛػػػػػػد بكػػػػػػر أيب لئلمػػػػػػاـ" الٌركايػػػػػػ  علػػػػػػم ُب الكفايػػػػػػ 

  .(ق463ت)البغدادم

                                                           

 (372/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج(1)
ابػػػػػػن الصػػػػػػبلح، علػػػػػػـو  (مػػػػػػن نفػػػػػػس الصػػػػػػفح ،2(، يراجػػػػػػع ا٢ػػػػػػام  رقػػػػػػم)693/ص2أٛػػػػػػد بػػػػػػن زكػػػػػػرم، غايػػػػػػ  ا١ػػػػػػراـ، )ج (2)

 (137ص-136ـ،)ص1981-ق1401ت. نور الدين عً، ا١كتب  العلمي ،سن  اٟدي ،
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"ك أشػػار  بعػػض  ُب قولػػو:إيػػدير مشػػناف  أك .كمػػا أفػػاد بػػو د  اٝػػوك قػػد أشػػار إليػػو ابػػن زكػػرم دكف ذكػػر 
                     )أخربنػػػػػػػػا( ٍبٌ  ثنا()حػػػػػػػػدٌ  ٍبٌ  بػػػػػػػػ  فجعػػػػػػػػ  أرفعهػػػػػػػػا )ٝعػػػػػػػػ (ىػػػػػػػػ ه األلفػػػػػػػػاظ مرتٌ  أىػػػػػػػػ  اٟػػػػػػػػدي  إٔب أفٌ 

 .(1))أنبونا(" ٍبٌ 
 كتب العقيدة اني:الفرع الثّ 

  "ق(631ين علي بن ٤مد اآلمدم )تلسي  الدٌ  "أبكار األفكار ُب علم الكبلـ. 
                   ك تػػػػػػػرجي   ك قػػػػػػػد اكتفػػػػػػػى االمػػػػػػػاـ ابػػػػػػػن زكػػػػػػػرم باإلشػػػػػػػارة إليػػػػػػػو فقػػػػػػػط عنػػػػػػػد قولػػػػػػػو ُب تعريػػػػػػػ  العلػػػػػػػم

                 اآلمػػػػػػػػػػػدم ُب  كنػػػػػػػػػػػ ٌ . (2)"...ك ٨ػػػػػػػػػػػوه ُب أبكػػػػػػػػػػػار األفكػػػػػػػػػػػار": تعريػػػػػػػػػػػ  اآلمػػػػػػػػػػػدم ُب "اإلحكػػػػػػػػػػػاـ"
             سً فٍ ٭صػػػػػػ  هبػػػػػػا لػػػػػػنػى   و عػػػػػػن صػػػػػػف العلػػػػػػم عبػػػػػػارةه  "ك األشػػػػػػبو ُب ٖديػػػػػػده أف يقػػػػػػاؿ: "أبكػػػػػػار األفكػػػػػػار":

ًازن -سً فٍ ُب الػػػػػػػػػػنػ   مػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػَ ٤سوسػػػػػػػػػػ و  ٘ييػػػػػػػػػػز حقيقػػػػػػػػػػ و  صػػػػػػػػػػ ً ا١تٌ                      حصػػػػػػػػػػ  -ا مػػػػػػػػػػن اسوسػػػػػػػػػػاتإحػػػػػػػػػػ
 (3)كونو على ى ا الوجو ال م حص  عليو..."  احتماؿؽ إليو ال يتطرٌ  عليو حصوالن 

 "ق(685البيضاكم )تين للقاضي ناصر الدٌ  "طوالع األنوار من مطالع األنظار.  
ين "...علػى يقوؿ أثناء كبلمو عن اإلجتهاد ُب أصػوؿ الػدٌ  ،الكتاب ك قد أشار إليو دكف أف يورد ن ٌ 

ار د ُب النٌػك ىو من أى  ا٠لػود ا١ءبٌػ ،أك ٓب يكن جتهادو كاف عن ا  سواءه  ء ُب اإلعتقاد كافره ا١خطي أفٌ 
الػػب ُب غيػػ  الطٌ بي )  منػػا عليػػو ُب شػػرحنا ا١سػػمىٌ كلٌ والػػع قػػد تين البيضػػاكم ُب الطٌ ك مػػا كقػػع لناصػػر الػػدٌ 

 (4)"( شرح عقيدة ابن اٟاجب
 قو كما أشرنا سػابقان ك قد حقٌ  ،ولئلماـ أٛد بن زكرم نفسي  شرح عقيدة ابن اٟاجب" بً الً الط    ي يى غٍ "بػي 

           راسػػػػػػػات اإلسػػػػػػػبلمي  راسػػػػػػػات العليػػػػػػػا ُب الدٌ يخ سػػػػػػػيدم لنيػػػػػػػ  دبلػػػػػػػـو الدٌ عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػن يوسػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػ

                                                           

 (688/ص2)جأٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ،  (1)
 (343/ص1بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج أٛد(2)
القوميػػػػػػػػ ، القػػػػػػػػاىرة،  أبكػػػػػػػػار األفكػػػػػػػػار ُب أصػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػدين، اآلمػػػػػػػػدم، ت. أٛػػػػػػػػد ٤مػػػػػػػػد ا١هػػػػػػػػدم، دار الكتػػػػػػػػب ك الوثػػػػػػػػائ  (3)

 (.78/ص1ـ، )ج2004ىػ/1424، سن : 2مصر، ط.
":"...ك يرجػػػػػى عفػػػػػو (،ك قػػػػػد أشػػػػػار إٔب قػػػػػوؿ البيضػػػػػاكم ُب "طوالػػػػػع األنػػػػػوار789/ص2)ج، غايػػػػػ  ا١ػػػػػراـأٛػػػػػد بػػػػػن زكػػػػػرم، (4)

الكػػػػػػػافر البػػػػػػػال  ُب اجتهػػػػػػػاد الطالػػػػػػػب للهػػػػػػػدل بفضػػػػػػػلو ك عفػػػػػػػوه". طوالػػػػػػػع األنػػػػػػػوار ُب مطػػػػػػػالع األنظػػػػػػػار، البيضػػػػػػػاكم، ت. عبػػػػػػػاس 
َكت، ا١كتب  األزىري ، القاىرة ، ط.  (.229ـ، )ص1991-ىػ1411سن :  1سليماف، دار اٞي ، ب
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                  ك قػػػػػػػػد أشػػػػػػػػار إليػػػػػػػػو ابػػػػػػػػن زكػػػػػػػػرم ُب موضػػػػػػػػعُ مػػػػػػػػن  .-ا١غػػػػػػػػرب–بػػػػػػػػاط ّامعػػػػػػػػ  ٤مػػػػػػػػد ا٠ػػػػػػػػامس بالرٌ 
 كتابو "غاي  ا١راـ":

كػػػالوجود الػػػ م ىػػػو   ،ا عػػػن الربىػػػافبػػػوت كػػػاف غنيٌػػػمػػػا كػػػاف منهػػػا بػػػُ الث   ا١وضػػػوعاتي  قولػػػو "ٍبٌ  ؿ:األكٌ 
        ىاه ُب شػػػرحنا علػػػى عقيػػػدة ابػػػن اٟاجػػػب ا١سػػػمٌ ينٌػػػللعلػػػم األعلػػػى ك ىػػػو علػػػم الكػػػبلـ كمػػػا ب موضػػػوعه 

 (1)(" البغي  الطٌ بي  )ػ ب
الب غي  الطٌ بي  ) منا عليو ُب شرحنا ا١سمىٌ ين البيضاكم ك قد تكلٌ ...ك ما كقع لناصر الدٌ قولو " اي:الثٌ 

 (2)(" شرح عقيدة ابن اٟاجب
 .منو ن    أمر  و اكتفى باإلشارة إليو دكف نق ً أنٌ  ك ا١بلح ي 

 
 كتب أصول الفقو ابا:الفرع الرّ 

"عليػػػػو االعتمػػػػادك قػػػػد أكثػػػػر مػػػػن  .ق(834إلمػػػػاـ اٟػػػػرمُ اٞػػػػويٍ)ت "الربىػػػػاف ُب أصػػػػوؿ الفقػػػػو، 
ك رأيػػػو ُب مػػػػ   ،ُب ا١قارنػػػػات الػػػي كػػػػاف ابػػػن زكػػػػرم يوردىػػػا بػػػػُ رأم اٞػػػويٍ ُب "الربىػػػػاف" خصوصػػػان 
ٯكػػػن حصػػػر طريقػػػ  ابػػػن زكػػػرم ُب  "غايػػػ  ا١ػػػراـ"صػػػوص الػػػي كردت ُب كتػػػاب ع النٌ ك بتتبٌػػػ ."الورقػػػات"

 قاط التالي :ُب النٌ  عام  مع كتاب "الربىاف"التٌ 
 قػاؿ قػوـه  :"ك ُب الربىػاف :قولػو ُب معػرض الكػبلـ عػن اإلٚػاع الفعلػي مثػ ي  مػن الكتػاب: حػرُبٌّ  نق ه -أ

   ىػػػػءالء أفٌ ك متعلٌػػػ -ملٌ ا عليػػػو ك سػػػ صػػػلىٌ -ُ فعػػػ  أىػػػ  اإلٚػػػاع كفعػػػ  رسػػػوؿ ا مػػػن األصػػػوليٌ 
و ا-قاؿ القاضي  .فكاف فعلهم كفعلو ،ارعألى  اإلٚاع كثبوهتا للشٌ  ت ه العصم  ثاب ك ى ا غػَ  -ٛر

ػػػ مػػػن قػػػُعنػػػد اقٌ  رضػػػي   م ال فػػػإهنٌ  ،بعػػػد تصػػػويره أىػػػ  اإلٚػػػاع علػػػى فعػػػ و  اجتمػػػاع أحػػػد٫ا أفٌ  وو أكجي

                                                           

زكػػػػرم ُب كتابػػػػو "بغيػػػػ  الطالػػػػب" مػػػػا نصػػػػو "أمػػػػا موضػػػػوعو  يقػػػػوؿ ابػػػػن. (271/ص1)جأٛػػػػد بػػػػن زكػػػػرم، ا١صػػػػدر الٌسػػػػاب ، (1)
    فهػػػػػػو أعػػػػػػم ا١وضػػػػػػوعات ك ىػػػػػػو الوجػػػػػػود ا١طلػػػػػػ  ك ا١طلػػػػػػوب فيػػػػػػو لواحػػػػػػ  الوجػػػػػػود ككونػػػػػػو كاجبػػػػػػا أك ٦كنػػػػػػا أك قػػػػػػدٯا أك حادثػػػػػػا 

أٛػػػػػد  ".ا١وجػػػػودات أحكػػػػػاـ مػػػػن ذلػػػػك غػػػػػَ إٔب ٥الفػػػػا أك موافقػػػػػا كونػػػػو ك ك جزئيػػػػا ك علػػػػػ  ك معلػػػػوال أك جػػػػوىرا كعرضػػػػا ك كليػػػػػا
 ( 149ص) الطالب، بغي بن زكرم، 

إشػػػػػارة إٔب قػػػػػوؿ ابػػػػػن زكػػػػػرم "فػػػػػإف قلػػػػػ : قػػػػػوؿ ناصػػػػػر الػػػػػدين البيضػػػػػاكم . (789/ص2)ج، غايػػػػػ  ا١ػػػػػراـأٛػػػػػد بػػػػػن زكػػػػػرم، (2) 
بغيػػػػػػ  الطالػػػػػػػب، أٛػػػػػػد بػػػػػػػن زكػػػػػػرم، ُب طوالعػػػػػػو يرجػػػػػػى عفػػػػػػػو الكػػػػػػافر ا١بػػػػػػال  ُب اجتهػػػػػػػاده الطالػػػػػػب للهػػػػػػدل بفضػػػػػػػلو ك لطفػػػػػػو". 

 (404)ص
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عػن و ٕب عصػمتهم أنٌ  ك إف زعم زاعمه .. ه حجٌ  كفاقهم على قوؿو  ك لكنٌ  ،ل عصموف عن ا٠طإ ك الزٌ يي 
ا أف ٕػػب آلحػػادىم فلػػم ٯتنػػع فوٌمػػ ،العصػػم  ٕػػب ٞمػػيعهم ُب الفعػػ  فمعػػٌ ذلػػك أفٌ  ا٠طػػولػػ  ك الزٌ 

           ى وت  ال يتىػػػػػػ ى ُب العػػػػػػادة تصػػػػػػوير عػػػػػػددو وت  ك إف كػػػػػػاف ذلػػػػػػك فكيػػػػػػ  يتىػػػػػػ ،لػػػػػػ  عػػػػػػن بعضػػػػػػهمصػػػػػػدكر الزٌ 
و إذا و ٯكػػػن فرضيػػػُب تصػػػويره فإنٌػػػ  ه   متكلرػػػك إف تكل ػػػ ،كاحػػػدو  طبقػػػوف علػػػى فعػػػ و واطػػػء ٍب يي مػػػنهم التٌ 

   تنػػع إذا فػػرض ٚعهػػم أف يفعلػػوا فعػػبلن و ال ٯىٍ ر فػػبل احتفػػاؿ بو..فإنٌػػور صيػػإف تي  ٍبٌ  ،كاحػػدو  اجتمعػػوا ُب ٣لػػسو 
ػػػػو ا-لكػػػػبلـ اٞػػػػويٍ حػػػػرُبٌّ  ك ىػػػػ ا نقػػػػ ه . (1)بػػػػو" و عػػػػاصو أنٌػػػػ ك يعػػػػًؼ كػػػػ  كاحػػػػدو  بعػػػػض  إالٌ ، -ٛر

َة الٌ الكلمات الي  فها لعدـ مناسبتها سياؽ كبلمو ُب كتابو "غاي  ا١راـ".ي ح ى س
 .من كتاب "الربىاف" وي لى قى إٔب كونو نػى  إيراد قوؿ إماـ اٟرمُ ُب الربىاف ُب سياؽ الكبلـ دكف إشارةو -ب
 .(2)ا"اعن ماتوا على الفور ٓب يكن إٚ ٍب   م لو قالوا عن ون  بوهنٌ -أم إماـ اٟرمُ–ح "ك صرٌ  قولو: مث ي 
َه  دكف نقػػػػػ و  باإلشػػػػػارة إٔب كتػػػػػاب "الربىػػػػػاف" االكتفػػػػػاء-ج ُب كتػػػػػاب ابػػػػػن زكػػػػػرم مثػػػػػ   منػػػػػو كىػػػػػ ا كثػػػػػ

ػػػػػػ"ك سػػػػػػار ُب الربىػػػػػػاف علػػػػػػى مػػػػػػ ىب اٞمهػػػػػػور ك نى   :قولػػػػػػو ُب نسػػػػػػخ الكتػػػػػػاب بالسػػػػػػنٌ  فيػػػػػػو مػػػػػػا  بى سى
  ُب الربىػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػن قىػػػػػػػػػ"ك نػى    بالقيػػػػػػػػػاس:كقولػػػػػػػػػو ُب ٗصػػػػػػػػػي  السػػػػػػػػػنٌ . (3)افعي"قػػػػػػػػػاؿ ىنػػػػػػػػػا إٔب الٌشػػػػػػػػػ

الصػػػػػػيغ   ا تػػػػػػدؿٌ كػػػػػػرار:"...ك إٌ٪ػػػػػػك قولػػػػػػو ُب داللػػػػػػ  األمػػػػػػر علػػػػػػى التر   .(4)ك اختػػػػػػاره"  ى قاضػػػػػػي الوٍقػػػػػػال
تػػػػػار ول ذلػػػػػك ك ىػػػػػ ا ىػػػػػو ٥ي فيمػػػػػا ًسػػػػػ  ي علػػػػػى إدخػػػػػاؿ ا١ػػػػػومور بػػػػػو ُب الوجػػػػػود فقػػػػػط ك ٬ػػػػػب الوٍقػػػػػ

َىا من ا١واضع كثَ.. (5)اإلماـ ُب الربىاف"  كغ
  ابػػػػػػن زكػػػػػػرم قىػػػػػػي فقػػػػػػد نػى فػػػيػػػػػػػػػكمػػػػػػا ُب شػػػػػػركط ا١ .ؼصػػػػػػر  مػػػػػػع الت   قػػػػػػ  مػػػػػػن كتػػػػػػاب "الربىػػػػػػاف"النٌ -د

 .(6)ا يادة أحيانن بعض الزٌ ك  ،االختصارأغلبها من كتاب "الربىاف" مع شيء من 

                                                           

لربىػػػػػػػػػاف ُب أصػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػو، ت. عبػػػػػػػػػد العظػػػػػػػػػيم ا اٞػػػػػػػػػويٍ،ك (،651-650/ص2)ج، غايػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػراـم، أٛػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػر (1)
 ( 457-456/ص1ـ(،)ج1992-ق1412،سن )3الديب، دار الوفاء للطباع  ك النشر ك التوزيع،ا١نصورة،ط.

 (.446/ص1)جا١صدر الٌساب ،  اٞويٍ، :ينظرك  ،(649/ص2)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ، (2)
 (851/ص2الربىاف، )ج، اٞويٍك (،622/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
 (287-286/ص1(، ك اٞويٍ، ا١صدر الٌساب ، )ج556/ص2أٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ، )ج (4)
 (287-286/ص1(، ك اٞويٍ، الربىاف، )ج426-425/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (5)
 (869/871/ص2(،اٞويٍ، ا١صدر الٌساب ، )ج769-762/ص2صدر الٌساب ، )جأٛد بن زكرم، ا١ (6)
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  ـي  ؽي ري عػػػػػػػ  طيػػػػػػػك قػػػػػػػد تنوٌ  .ق(131ين اآلمػػػػػػػدم)تلسػػػػػػػي  الػػػػػػػدٌ  ُب أصػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػاـ" "اإلحكػػػػػػػا
  :ن  على ى ا ا١صى  االعتمادابن زكرم ُب 

ين حي  مػػػػػن اٟػػػػػدكد مػػػػػا ذكػػػػػره سػػػػػي  الػػػػػدٌ ك الٌصػػػػػ قولػػػػػو ُب تعريػػػػػ  العلػػػػػم" مثػػػػػ ي  :قػػػػػ  ا١باشػػػػػرالنٌ -أ
صػػػػ  هبػػػػا ا١تٌ  سً فٍ   هبػػػػا لػػػػنػى صيػػػػ٭ى  عػػػػن صػػػػف و  العلػػػػم عبػػػػارةه  ختار أفٌ مي ػػػػػػال قػػػػاؿ ُب اإلحكػػػػاـ: ،اآلمػػػػدم

شػػػػػرع ُب نقػػػػػ   ٍبٌ . (1)ؽ إليػػػػػو احتمػػػػػاؿ نقيضػػػػػو"ال يتطػػػػػرٌ  يػػػػػ  حصػػػػػوالن مييػػػػػز بػػػػػُ حقػػػػػائ  ا١عػػػػػاي الكلٌ التٌ 
ًزات التٌ   .(2)من كتاب "اإلحكاـ"   بشك  حرُب  عري٤

       ،الفقػػػػػػػو ىػػػػػػػو العلػػػػػػػم بػػػػػػػوفٌ  قػػػػػػػ  اآلمػػػػػػػدم ُب اإلحكػػػػػػػاـ قػػػػػػػوالن "ك نى  :ك كقولػػػػػػػو ُب تعريػػػػػػػ  الفقػػػػػػػو لغػػػػػػػ ن 
ئػػػػػػو ىن مػػػػػػن جهػػػػػػ  هتي  عػػػػػػن جػػػػػػودة الػػػػػػ ٌ  رةه الفهػػػػػػم مغػػػػػػاير للعلػػػػػػم إذ الفهػػػػػػم عبػػػػػػا ك األشػػػػػػبو أفٌ  قػػػػػػاؿ: ٍبٌ 

الفطػػػػن...ك علػػػػى  كالعػػػػاميٌ   صػػػػ  هبػػػػا عا١ػػػػان تٌ ك إف ٓب يكػػػػن ا١ ،مػػػػا يػػػػرد عليػػػػو مػػػػن ا١طالػػػػب القتنػػػػاص
 .  (3)"عا١ان  فهمو  ك ليس ك ٌ  فهمو  عآبو  ى ا فك ٌ 

                                           ىنا ا١قصود كاف اػٌ ١" اإلضاُب با١عٌ الفقو أصوؿ تعري  ُب كقولو .فقط إليو باإلشارة االكتفاء-ب
                      علػػػػػػػػػػػى ا١ضػػػػػػػػػػػاؼ  ك كػػػػػػػػػػػاف ا١ضػػػػػػػػػػػاؼ ُب الوضػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػابقان  ،قػػػػػػػػػػػيببيػػػػػػػػػػػاف ا١عػػػػػػػػػػػٌ اإلضػػػػػػػػػػػاُب دكف اللٌ 

                 كجػػػػػػػب تقػػػػػػػدمي بيػػػػػػػاف ا١ضػػػػػػػاؼ علػػػػػػػى ا١ضػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػو لتقدٯػػػػػػػو عليػػػػػػػو ٓػػػػػػػبلؼ  ،لتقدٯػػػػػػػو عليػػػػػػػو إليػػػػػػػو
                               كػػػػػػػػػػػػػ لك كمػػػػػػػػػػػػػا   ،فػػػػػػػػػػػػػوو ٬ػػػػػػػػػػػػػب ُب بيانػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػرت عنػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػن عرٌ فإنٌػػػػػػػػػػػػػ ،قػػػػػػػػػػػػػيبا١عػػػػػػػػػػػػػٌ اللٌ 

                             ي ػػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٔب العديػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا١واضػػػػػػػػػػػػػػػػػع ال إضػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ن . (4)فعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػدين ُب اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ"
 إكتفى باإلشارة إليو فقط.

 "ك قػػػػػػػد اعتمػػػػػػػد عليػػػػػػػو ُب  .ق(148ين القػػػػػػػراُب)تلئلمػػػػػػػاـ شػػػػػػػهاب الػػػػػػػدٌ  "شػػػػػػػرح تنقػػػػػػػي  الفصػػػػػػػوؿ            
                ك ذكػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػراُب فيػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػبلث  "  :عػػػػػػػػػػدة مواضػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػػو منهػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػو ُب تعريػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػنٌ 

                                                           

(، ك اآلمػػػػػػػػػػػػػػػدم، اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ ُب أصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ، ت. 344-343/ص1أٛػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػرم، غايػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػػػراـ، ) (1)
ـ، 2003-ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1424، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن :1عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزاؽ عفيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، دار الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميعي  للنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ك التوزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض، ط.

 (26/ص1)ج
 (26/ص1الٌساب ، )ج اآلمدم، ا١صدر (2)
(، ك اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم، اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ُب أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، 336/ص1أٛػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ، )ج (3)

 (20-19/ص1)ج

 األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ُب (، ك اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم، اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ279/ص1أٛػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ، )ج (4)
 (19ص/1ج)
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ٌن  قيػػ  مػا يػػدؿٌ  :اصػطبلحاتو  َه قطعػػان  قطعػػان  علػػى معػ  ك قيػ  مػػا يػػدؿٌ  .كوٝػاء األعػػداد  ،ك ال ٭تمػ  غػػ
ٌن  َه،   قطعػػػػان  علػػػػى معػػػػ ك ٖتمػػػػ   اٞمػػػػع قطعػػػػان  علػػػػى أقػػػػ ٌ  ا تػػػػدؿٌ كصػػػػي  العمػػػػـو فإهٌنػػػػك إف احتمػػػػ  غػػػػ
ٌن  ك قي  ما دؿٌ  .االستغراؽ "ك نقػ   ك قولػو:. (1)الفقهػاء" اسػتعماؿك ىػو غالػب  ،افكي  كػ  على مع
        ثبلثػػػان  طلحػػػ  األندلسػػػي ُب مػػػن قػػػاؿ المرأتػػػو أنػػػ  طػػػال ه  البػػػننقػػػي  عػػػن ا١ػػػدخ   شػػػرح التٌ القػػػراُب ُب

 .(2)بلث ك عدـ لزكمها"قولُ لزـك الثٌ  ثبلثان  إالٌ 
 "ين أيب عمػػرك عثمػػاف بػػن لػػدٌ لئلمػػاـ ٚػػاؿ ا "منتهػػى الوصػػوؿ ك األمػػ  إٔب علمػػي األصػػوؿ ك اٞػػدؿ

عريفػػػػات ُب التٌ  عليػػػػو خصوصػػػػان  االعتمػػػػادلقػػػػد كػػػػاف ابػػػػن زكػػػػرم كثػػػػَ  .ق(181اٟاجػػػػب ا١ػػػػالكي)ت
: ، األصػػوليٌ  يخ ابػػن ه كمػػا قػػاؿ الٌشػػٔب أف يقػػاؿ ُب حػػدٌ "ك األكٍ  مثػػ  نقلػػو تعريػػ  ابػػن اٟاجػػب للعمػػـو

ًك  يات باعتبػػػػار أمػػػػرو علػػػػى مسػػػػمٌ  دؿٌ  مػػػػا اٟاجػػػػب:      كُب تعريػػػػ  ا٠ػػػػػرب . (3)" ن ضػػػػرب مطلقػػػػان  فيػػػػو اشػػػػ
ك ُب . (4)" و خارجيٌػػػ  و بى ٍسػػػالكػػػبلـ اكػػػـو فيػػػو بنً  يخ ابػػػن اٟاجػػػب:واب قػػػوؿ الٌشػػػالىػػػا بالٌصػػػ"أكٍ  يقػػػوؿ:

 .(5)ُب جنسو" على شائعو  ما دؿٌ  يخ ابن اٟاجب ا١طل  بقولو:الشٌ  ؼ"ك قد عرٌ  تعري  ا١طل  قاؿ:
َىا من ا١واضع كثَ.  كغ
                      كقولػػػػػػػػػػو ُب  ،لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػن دكف سػػػػػػػػػػردو كػػػػػػػػػػبلـ ابػػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم إٔب  كقػػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػػَ اإلمػػػػػػػػػػاـ ا

ي "قػػػد يسػػػمٌ  ا٠ػػػرب ك اإلنشػػػاء: ٍُ          .(6)يخ ابػػػن اٟاجػػػب"كمػػػا ُب كػػػبلـ الٌشػػػ  ،ك تنبيهػػػان  ا٠ػػػرب إنشػػػاءان  ى عػػػ
                                                   مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب  ،  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١عٌقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ ك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػى 

                     بعػػد ا نريػػد بػػاٟكم مػػا ثبػػ  علػػى ا١كلٌػػيخ ابػػن اٟاجػػب بونٌػػ"...أجػػاب الٌشػػ سػػخ:النٌ  تعريػػ  قػػاـم
                             ا نقطػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػوف الوجػػػػػػػػػػػػػػػوب ا١شػػػػػػػػػػػػػػػركط بالعقػػػػػػػػػػػػػػػ  ٓب يكػػػػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػػػػ  فإنٌػػػػػػػػػػػػػػػ ،ثابتػػػػػػػػػػػػػػػان  أف ٓب يكػػػػػػػػػػػػػػػن

                                                           

نقي  الفصوؿ، ت. طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبات (، ك القراُب، شرح ت567-566/ص2، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (1)
 (36ـ( )ص1973-ق1393،سن )1الكليات األزىري ، دار الفكر،القاىرة،مصر،ط.

 (244، )صا١صدر الٌساب (، ك القراُب، 521/ص2غاي  ا١راـ، )جأٛد بن زكرم،  (2)
     وصوؿ ك األم  ُب علمي األصوؿ منتهى ال اٟاجب، . ك ابن(483-482/ص1)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ،  (3)

َكت، لبناف )ص  .(102ك اٞدؿ، دار الكتب العلمي ، ب
 (66)ص ، الوصوؿ ك ابن اٟاجب، منتهى (،662/ص2)جأٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ،  (4)
 (135)ص الٌساب  ، ا١صدر ،ابن اٟاجب ك (،535/ص2)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ،  (5)
 (،يقوؿ ابن اٟاجب: "ك يسمى عُ ا٠رب إنشاءا ك تنبيها ك منو األمر ك النهي 385/ص1)جرم، غاي  ا١راـ، أٛد بن زك (6)

ًجي ك القسم ك النداء". ابن اٟاجب  (66)ص الوصوؿ ، منتهى ،ك االستفهاـ ك التمٍ ك ال
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                                             ارتفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٯتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌى  ك ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوميو  ،  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهٍبٌ ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
َه" ك  .(1)توخ
 "زت طريقػػػػ  ابػػػػن زكػػػػرم ٘يٌػػػػ .ق(146للقاضػػػػي البيضػػػػاكم)ت "منهػػػػاج الوصػػػػوؿ إٔب علػػػػم األصػػػػوؿ      

مثػػ  قولػػو ُب  قػػ  ا١باشػػر،  باعتمػػاد نصوصػػو علػػى سػػبي  اٟكايػػ  دكف النٌ عامػػ  مػػع ىػػ ا ا١صػػنٌ ُب التٌ 
قػد    فيػو()ك منهم من قاؿ يتوقٌ  -أم صاحب الورقات-:"قولو-ما عليو ك سلٌ  صلىٌ  -يبؿ النٌ أفعا

ُب ك ىػػو ا١ختػػار عنػػده" .ككقولػػو ُب فعػػ  (2)علمػػ  أف ىػػ ا ىػػو ٥تػػار الغػػزإب ك نسػػبو البيضػػاكم للصػػ
مػػػاء ُب  م ٓب تعلػػػم فيػػػو صػػػف  اٟكػػػم أثنػػػاء حكايتػػػو مػػػ اىب العلالٌػػػ-بلة ك السػػػبلـعليػػػو الٌصػػػ–يب النٌػػػ

كبلمػػػو عػػػن تعليػػػ    ثنايػػػا.كيقػػػوؿ ُب (3)ذلك:"...اإلباحػػػ  ك حكػػػاه اآلمػػػدم ك البيضػػػاكم عػػػن مالػػػك"
وع ك ٥تار٫ػػا ين ك البيضػػاكم ا٠ػػبلؼ ُب الواحػػد بػػالنٌ "ك عنػػد اإلمػػاـ فخػػر الػػدٌ  تػػُ فػػوكثر:اٟكػػم بعلٌ 

 .(4)اٞواز ُب ا١نصوص  دكف ا١ستنبط "
 أيب عمػراف موسػػى بػػن  ٭ػي بػػن زكريػػاين أبػو لئلمػػاـ ٤ػي الػػدٌ  "وؿ"ٖفػ  ا١سػػءكؿ ُب شػرح منتهػػى الٌسػ

     كتابػػػو،  اسػػػمأك  اٝػػػوك قػػػد نقػػػ  كبلمػػػو ُب موضػػػعُ مػػػن كتابػػػو دكف ذكػػػر  ق(.338ىػػػوي)تعمػػػر الرٌ 
 ىػوي،لئلمػاـ الرٌ  ق  كاف مػن كتػاب "ٖفػ  ا١سػءكؿ"النٌ  و بعد ْثو ك جد أفٌ إيدير مشناف أنٌ  أكك أشار 
 ده كما قاؿ الدكتور الفاض .جوع لكتابو ٧ك بالرٌ 

يقصد ٥تصػر ابػن -اح ا١ختصر"...ك قاؿ بعض شرٌ  سخ:يقوؿ ابن زكرم ُب تعري  النٌ  ؿ:ا١وضع األكٌ 
ًازك فيػػو  ،ىػػو اٞػػنس ( ابػػ علػػى رفػػع اٟكػػم الثٌ  اؿٌ ا٠طػػاب الػػدٌ  ) قولػػو ك :-اٟاجػػب األصػػوٕب  االحػػ

٫َػػا ًازا ـ(دٌ )با٠طػػاب ا١تقػػ ك قولػػو .عػػن ا١ػػوت ك الغفلػػ  ك غ ه لػػوال ) قولػػو عػػن رفػػع مبػػاح األصػػ ، احػػ
                                                           

ما ٭ص  على ا١كل  بعد أف ٓب يكن يقوؿ ابن اٟاجب: "ك نعٍ باٟكم . (604/ص2)ج، ا١راـ  غاي أٛد بن زكرم،  (1)
 (154)ص ،الوصوؿ منتهى ،ابن اٟاجب .فإنا نقطع بوف الوجوب ا١شركط بالعق  منت  عند انتفائو"

ُب ك ىو ا١ختار الحتما٢ا ك احتماؿ أف يكوف . (587/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2) قاؿ البيضاكم: "ك توق  الص
َكت، ط. نهاج الوصوؿ إٔب علم األصوؿ، ت. شعباف ٤مد إٝاعي ، دار ابنم البيضاكم،من خصائصو".  ، ب  ، سن :1حـز

 (.154ـ، )ص2008ىػ/1429
منهاج  ،البيضاكم(،قاؿ البيضاكم: "فعلو اجملرد يدؿ على اإلباح  عند مالك". 582/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (3)

 (.153الوصوؿ، )ص
ك ذلك  ،(،قاؿ البيضاكم: "..ك الثاي حي  ٯتنع تعلي  الواحد بالنوع بعلت726ُ/ص2)جاب ، أٛد بن زكرم، ا١صدر السٌ (4)

 (213)ص ، ا١صدر الٌساب ،جائز ُب ا١نصوص  كاإليبلء كاللعاف ك القت  ك الردة ال ُب ا١ستنبط ..". البيضاكم
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 فػي،ـ ٬ػب لػوال طريػاف ىػ ا النٌ ا يكوف رافعا لػو كػاف ا١تقػدٌ ك إ٪ٌ  ،فعسخ الرٌ حقيق  النٌ  ألفٌ  ( لكاف ثابتان 
 . (1)"االستثناءرط ك الغاي  ك كالشٌ   ص  بو لكاف بيانان و لو اتٌ ألنٌ  ( مع تراخيو عنو )    قولو
 يطلػػ  كمػػا اٟكػػم أفٌ  إٔب اٌققػػُ بعػػض أشػػار قػػد ك: "الٌنسػػخ تعريػػ  مناقشػػ  عػػرضم ُب قولػػو: الثٌػػاي
 الٌتعلٌػ  ألف ،حػادث الثٌػاي بػا١عٌ ىػو ك ،خارجيان  تعٌلقا ا١كٌلفُ بوفعاؿ ا١تعٌل  تعأب ا خطاب على

  .(2)"ثحاد باٟادث ا١شركط ك ،انتفائو عند ا٠ارجي الٌتكلي  إلنتفاء بالعق  مشركطه  ا٠ارجي
 وةكتب اللّ  ابا:الفرع الرّ 

  كىػو "شػرح غػ  العربيٌػكجػدت أنػو ذكػر كتابػا كاحػدا ُب علػـو اللٌ  على كتاب "غايػ  ا١ػراـ" بلعاالطٌ بعد 
كذلػك أثنػاء   .ق(138ئي األندلسػي)تاين ٤مد بن عبد ا بن مالػك الطٌػلئلماـ ٚاؿ الدٌ  سهي "التٌ 

ك ك ا لو علمػ  إنسػانيتو كٓب  سهي :ابن مالك ُب شرح التٌ "قاؿ  (فيما ال يعق  يقوؿ ما كبلمو عن )
 .(3)نر أذكر ىو أـ أنثى؟..."

 .(4)سهي "من كتاب "شرح التٌ  ك ىو نق  حرُبٌ 
 كتب المنط  الفرع الخامس:

 ٌُ   ُب ح بكتػػاب كاحػػد ُب ا١نطػػ  ك ىػػو كتػػاب "ا١باحػػ  ا١شػػرقيٌ  ٕب أنػػو صػػرٌ بعػػد مراجعػػ  الكتػػاب تبػػ
ذكػػػره ُب معػػػرض كبلمػػػو عػػػن أقسػػػاـ  .ق(191ازم)تين الػػػرٌ لئلمػػػاـ فخػػػر الػػػدٌ  ت"اإل٢يػػػات ك الطبيعيػػػا

ىن بشػػيء علػػى حكػػم الػػ ٌ   :ازم ُب ا١باحػػ  ا١شػػرقيٌ ين الػػرٌ قػػاؿ اإلمػػاـ فخػػر الػػدٌ " صػػديقات يقػػوؿ:التٌ 
ا أف يكػػوف مطابقػػا للمحكػػـو عليػػو أك ال ا أف يكػػوف جازمػػا أك ال يكػػوف فػػإف كػػاف جازمػػا فإٌمػػشػػيء إٌمػػ

ا أف يكػػوف ا١وجػػب فإٌمػػ ا أف يكػػوف ١وجػػب أك ال يكػػوف فػػإف كػػاف ١وجػػبمطابقػػا فإٌمػػ يكػػوف فػػإذا كػػاف
    ا٠مسػػ . ا فهػػو العلػػـو اٟاصػػل  بواسػػط  اٟػػواسٌ فػػإذا كػػاف حسػػيٌ  بػػا منهمػػا.ا أك أمػػرا مركٌ يٌػػا أك عقلحسػػيٌ 

                                                           

ٖف   ىوي،الرٌ  (،1ك اٞزء ك الصفح  برقم ) (،ك ينظر ا٢وام  لنفس الكتاب602/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)
ًاث، اإلمارات يوس  األخضر القيما١سءكؿ شرح ٥تصر منتهى السوؿ، ت. د.  ، دار البحوث للدراسات اإلسبلمي  كإحياء ال

 (. 373/ص3ـ( )ج2002-ق1422،سن )1العربي  ا١تحدة،ط.
 ىوي،الرٌ (. 1) برقم الصفح  ك اٞزء ك الكتاب لنفس م ا٢وا ،ينظر(605ص/2ج) ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (2)

   (369ص/3ج) ،ا١صدر الٌساب 
 ( 487/ص1غاي  ا١راـ)ج أٛد بن زكرم، (3)
ن السيد، مكتب  األ٧لومصري ، مالك، ابن( 4)  (244/ص1)ج (، د.ت.ط )، 1ط. شرح التسهي ، ت. ٤مد عبد الٛر
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مػن  ؿ أك البدٌ   ك ٫ا ا١وضوع ك امو ر طرُب القضيٌ د تصوٌ ا أف يكوف ا١وجب ٣رٌ ا فإمٌ ك إف كاف عقليٌ 
ر د تصػػوٌ فػػي ك اإلثبػػات فػػإف ٣ػػرٌ يء ال ٮلػػو عػػن النٌ ليػػات كػػالعلم بػػوف الٌشػػؿ ىػػو األكٌ شػػيء آخػػر: ك األكٌ 
العػػآب ٤ػػدث ك اإللػػو  ظريػػات كػػالعلم بػػوفٌ اي ىػػو النٌ ك الثٌػػ   يقتضػػي ذلػػك اٟكػػم.مفػػردات ىػػ ه القضػػيٌ 

ا إف كػاف مػن أمػر آخػر ك أٌمػ   ال بػدٌ ال يقتضػي ذلػك اٟكػم بػ اٟػدكثر العػآب ك د تصػوٌ ٣ػرٌ  قدمي فػإفٌ 
العلػم اٟاصػ  باألخبػار  مع ك العقػ  ،ك ىػوأف يكػوف مػن الٌسػ االعقػ . فإٌمػك  با من اٟسٌ ا١وجب مركٌ 
و إذا كػػػاف ات ك اٟدسػػػيات. كىػػػ ا كلٌػػػيػػػبيجر تٌ ك ىػػػو ال ا أف يكػػػوف مػػػن البصػػػر ك العقػػػ ،إٌمػػػ ا١تػػػواترات.

 م يكػػػوف ا الٌػػػك أٌمػػػد. و إعتقػػػاد ا١قلٌػػػال يكػػػوف ١وجػػػب فهػػػ م الٌػػػ ا١وجػػػب. كأٌمػػػاٟكػػم اٞػػػاـز ا١طػػػاب  
ًدٌ   م ال يكوف جازما،ك الٌ  ب.جازما ك ال يكوف مطابقا فهو اٞه  ا١ركٌ  ا أف يكػوف علػى د فيو إٌمػفال

اج  ىػػػو فػػػالرٌ  واء: م ال علػػػى الٌسػػػك الٌػػ .واء فهػػػو الشػػػكٌ  م علػػى الٌسػػػفالٌػػػ واء.واء أك ال علػػػى الٌسػػػالٌسػػ
 .(1)ك با التوفي " إنتهى ببعض اختصار، ىو الوىم. ك ا١رجوح ،الظنٌ 
 ا سب  ٯكن أف ٩ل  إٔب ما يلي:٦ٌ 
 .اعتمدىالمصادر الي ل  ا١عرفيٌ  اجملاالتع تنوٌ  -
  ؼ ك تػارة ينقػ  نصوصػها بتصػرٌ  ،ان فتػارة ينقػ  منهػا حرفيٌػ اعتمدىاع طرؽ تعاملو مع ا١صادر الي تنوٌ  -
ينقػػػ  مػػػن  مواضػػػع أخػػػرلُب  ، كفيها فقػػػطباإلشػػػارة إليهػػػا أك إٔب مصػػػنٌ  يكتفػػػي ك أحيانػػػان  ،اختصػػػارأك 

م إٔب ا٠لط بُ كبلـ اإلماـ ابن زكرم ك كبلـ صاحب ا يءدٌ فو ٦ٌ ا١صدر دكف إشارة إليو ك ال إٔب مءلٌ 
 .ا١صدر

         
ع مباحثو وهػرت ٕب بعػض ك تتبٌ  ،زكرم ابن ـلئلما "ا١راـ  بلع على كتاب "غايبعد اإلطٌ  

   ٯكن إبرازىا ُب الفركع اآلتي :ا٠صائ  ك ا١يزات ٢ ا ا١صنٌ 
 

                                                           

 ىػ، 1966: طهراف، سن  ا١باح  ا١شرقي ، مكتب  األسدم، الرازم،. (366-364/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)
  (345-344/ص1)ج
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 مبا ث الكتاب ل: ترتيبا وّ الفرع 
ػػػػػػػػ   أمػػػػػػػػر ضػػػػػػػػركرمٌ إف ترتيػػػػػػػػب مباحػػػػػػػػ  أم مصػػػػػػػػنٌ              ن طالػػػػػػػػب العلػػػػػػػػم مػػػػػػػػن اإل١ػػػػػػػػاـ ٯكر

                             .ع ك الكثػػػػػػػػػػػػػػػرة  فيػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ التنػػػػػػػػػػػػػػػوٌ ا١وضػػػػػػػػػػػػػػػوعيٌ   ا١وضػػػػػػػػػػػػػػػوع ك إدراؾ الوحػػػػػػػػػػػػػػػدة بكليٌػػػػػػػػػػػػػػػ
 ك ٯكن إٚاؿ طريق  ابن زكرم ُب ترتيب مباح  كتابو ُب النقاط التالي :

  ٌح بػػػػػػ لك ُب كتابػػػػػػو ك قػػػػػػد صػػػػػػرٌ  ،اإلمػػػػػػاـ ابػػػػػػن زكػػػػػػرم رتػػػػػػب كتابػػػػػػو علػػػػػػى نسػػػػػػ  مػػػػػػ  الورقػػػػػػات أف          
               عليػػػػػػو علػػػػػػػم أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو فلنشػػػػػػػرع ُب ا مػػػػػػن بيػػػػػػػاف مػػػػػػا يتوقٌػػػػػػػ"ك إذا فرغنػػػػػػػ: بقولػػػػػػو "غايػػػػػػ  ا١ػػػػػػػراـ"

ٌُ . (1)  بفضلو"اـ ك ا ا١وفٌ ػػػػػػػػػػػكبلـ اإلم  اذيان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلو ٤ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبياف مس                            :وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذلك بقولك ب
ُب ىػػػ ه  ك ىػػػي ٤صػػػورةه  ،رع ُب مسػػػائلوأصػػػوؿ الفقػػػو شػػػ مػػػن حػػػدٌ -إمػػػاـ اٟػػػرمُ أم-ا فػػػرغ ػػػػػػٌ "أقػػػوؿ ١
ٌُ  ،األبواب  .(2)فصي  إف شاء ا تعأب" بالتٌ ك ستب

 و أضػػاؼ أنٌػػ إاٌل  ،رغػػم أف اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم إلتػػـز ُب كتابػػو "غايػػ  ا١ػػراـ" ٤ػػاذاة مباحػػ  مػػ  الورقػػات
ي ك ٯكػػػن ٖديػػػد ا١باحػػػ  الٌػػػ .فوة مػػػن مصػػػنٌ مػػػرة ا١رجػػػوٌ   الثٌ يػػػ  لتحقبعػػػض ا١باحػػػ  الػػػي رآىػػػا ضػػػركريٌ 

 أضافها ُب نقطتُ:
ٌُ  حي مات العلـو مقدٌ   : مبحاألكٔب َة الػي يتٌ  األ٫يٌػب   ٌّ حػ»فقػاؿ:  ،صػ  هبػا ىػ ا ا١بحػ   الكبػ

 مات ال يػتمٌ مقػدٌ  لك  علػمو  فإفٌ  ،ماتؤقدٌ  ٭يط علمان  من الفنوف أف من ٭اكؿ ا٠وض ُب فنٌ  على ك ٌ 
 . (3) بعد ٖصي  تلك ا١قدمات"ا٠وض فيو إاٌل 
             مبادئػػػػػػػػػو، فائدتػػػػػػػػػو،،(4) العلػػػػػػػػػم منهػػػػػػػػػا: تعريػػػػػػػػػ ة عناصػػػػػػػػػر ف ىػػػػػػػػػ ا ا١بحػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػدٌ ك قػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػوٌ 
، مسػػػػائ مواضػػػيع  اخػػػػتبلؼسػػػبب  موضػػػوعو،  مػػػػ و ابػػػ  مقدٌ ك ىػػػ ا ا١بحػػػػ  يعتػػػرب ٔث. (5)العلػػػم  العلػػػـو

 ن ا١نهجػيٌ يػ  الػتمكٌ س أ٫ٌ ي تكػرٌ   لئلمػاـ ابػن زكػرم الٌػ  العلميٌػكىي تعكس العقليٌ  ،ان جدٌ   و مهمٌ   و منهجيٌ 

                                                           

(298/ص1، )جغاي  ا١راـ أٛد بن زكرم، (1)  
 (376/ص2، )ج الٌساب  ا١صدر ،أٛد بن زكرم،  (2)
 (269/ص1، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (3)
 ودراست يعٍ بالعلم ىنا الفن ال م يبغي الطالب (4)
 (275-246/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (5)
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  ُب هجيٌػمػ  ا١نعول إدراج ى ه ا١قدٌ   ى ه الدٌ د صحٌ ك ٦ا يءكٌ  من فنوف العلم، فن   قب  ا٠وض ُب أمٌ 
 .(1)أغلب كتبو 

ػػو -يقػػوؿ ك قػػد جعلهػػا ُب ٜسػػ  فصػػوؿو  ،  بعلػػم أصػػوؿ الفقػػوخاٌصػػ  مػػ  منهجيٌػػمقدٌ  : عػػرضانيػػ الثٌ  ٛر
 فصػػػوؿ: الفصػػػ   علػػػى معرفػػػ  ٜسػػػ  فنقػػػوؿ ا٠ػػػوض ُب علػػػم األصػػػوؿ يتوقٌػػػ ،"فػػػإذا تقػػػرر ىػػػ ا :-ا
               معرفػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػ : ُبالثٌ  فائدتػػػػػػػػػػػػو، الفصػػػػػػػػػػػػ معرفػػػػػػػػػػػػ   اي: ُبالثٌػػػػػػػػػػػػ ه، الفصػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػدٌ معرفػػػػػػػػػػػػ   ؿ: ُباألكٌ 

                               الفصػػػػػػػػػػػػػػ  ،موضػػػػػػػػػػػػػػوعومعرفػػػػػػػػػػػػػػ   ابػػػػػػػػػػػػػػع: ُبالرٌ  منػػػػػػػػػػػػػػو، الفصػػػػػػػػػػػػػػ  ك ىػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػتمدٌ  ،مبادئػػػػػػػػػػػػػػو
 .(2)معرف  مسائلو" ُب ا٠امس:

  أك كػػوف ذلػػك البػػاب مػػن مباحػػ  علػػم  ،ي عقػػدىا١ػػا قبلػػو مػػن األبػػواب الٌػػ ذكػػر مناسػػب  كػػ  بػػابو
ًابطػ ي ذكرىػا بنػاءان ٕعػ  األبػواب الٌػ فريػدةه  ك ىػي ميػزةه  ،أصوؿ الفقو  ك مػن األمثلػ  علػى ذلػك  متينػان  ان م

 عػارض شػرطه التٌ  ألفٌ  ،مناسبه  سخ ك بعد العاـٌ كر ى ا الفص  إثر النٌ "أقوؿ: ذً  :قولو ُب فص  التعارض
 د ىنػا ألفٌ ا ذكػر ا١طلػ  ك ا١قيٌػ: "أقػوؿ إٌ٪ػدك قولو ُب باب ا١طل  ك ا١قيٌ . (3)و، كا أعلم"ُب ذلك كلٌ 

ك يقػػوؿ ُب  .(4)منهمػػا" كاحػػدو  ؼ كػػ ٌ و أف يعػػرٌ ك كػػاف حٌقػػ ،با٠ػػاصٌ  د شػػبيوه ك ا١قيٌػػ ا١طلػػ  شػػبيو بالعػػاـٌ 
ري  العقلي ك ىػو القيػاس شرع اآلف ُب بياف الطٌ  ،قليري  النٌ ا يتعل  بالطٌ ١ا فرغ ٦ٌ  باب القياس: "أقوؿ:

َةه ك الشٌ  .(5)و من أبواب أصوؿ الفقو"أنٌ  ك قد مرٌ   إلطال .و خشي  اتكتفي ٔا ذكر أ واىد على ذلك كث
 إلطال .ا

 مبا ث الكتاب ضالفرع الثاني: عر 
         ٔباحػػػػ  ا١ػػػػ   ١ػػػػ  الورقػػػػات فػػػػإف مباحثػػػػو مرتبطػػػػ ه  شػػػػرحه  ا كػػػػاف كتػػػػاب "غايػػػػ  ا١ػػػػراـ"ػٌ ١ػػػػ

 قاط التالي :بن زكرم ُب عرض مباح  الكتاب ُب النٌ طريق  ا تربزك 

                                                           

( ك ا١نجػػػػػػػػػػػػػػػور الفاسػػػػػػػػػػػػػػػػي، ٥تصػػػػػػػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػػػػػػػػم الفوائػػػػػػػػػػػػػػػػد، 143: أٛػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػرم، بغيػػػػػػػػػػػػػػػ  الطالػػػػػػػػػػػػػػػػب، )صينظـــــــــــــــر (1)
 (493/ص2)ج
 (376/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (2)
(629/ص2، )جغاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)  
(534/ص2، )ج ب الٌسا ا١صدرأٛد بن زكرم،  (4)  
(699/ص2، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (5)  
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  كقػػػد جػػػاءت أغلػػػب ٕػػػزمء عباراهتػػػا كفػػػ  مػػػا يشػػػرحو مػػػن مسػػػائ  ٍبٌ  ،سػػػرد مػػػ  الورقػػػات إٚػػػاالن ،
 .(1)ا١باح  الي تناك٢ا على ى ا النحو 

  ٌػػػجوع إٔب الن  توثيػػػ  كػػػبلـ اٞػػػويٍ ُب الورقػػػات بػػػالر     مثػػػ  قولػػػو ُب بػػػاب اجملمػػػ   ،ا١خطوطػػػ  للمػػػ  خً سى
 ٌُ ك ٓب تثبػػ  ُب  مشػػكل ه  ا قولػػو: )كقيػػ  ...أْب( فػػاعلم أف ىػػ ا الكػػبلـ كقعػػ  فيػػو لفظػػ ه : "ك أٌمػػك ا١بػػ

 ،  عجم ػي ام ا١ػك الػزٌ  ،اة مػن ٖػ ي ك أقػرب مػا عنػدم فيهػا أف تكػوف باليػاء ا١ثنٌػ ،كاحػدو  علػى لفػ و  خً سى الن  
مػا  ك قي  ُب تعري  الػن ٌ  ك يكوف الكبلـ ىك ا: ) ،بلـ ك ا٢اءك الٌ  ،اة من أسف  ساكن ه ك الياء ا١ثنٌ 
  ،وكيػ ؽ إليػو التٌ ؿ ىػو مػا ال يتطػرٌ ُب ى ا القو  وكي  على معٌ أف الن ٌ أم ما يفسده التٌ  ،( توكيلو يزيلو

ضع لو ك أفسده. ك ٭تم  أف يكوف على ما رأي  ُب بعض ا كي وكي  أزالو عمٌ ؽ إليو التٌ و لو تطرٌ  إنٌ حٌى 
بػاثنُ  ك يػاءو  معجمػ و  ك زامو  ،سػاكن و  ك نػوفو  ،اة مػن فػوؽاء ا١ثنٌػ( بالتٌػ ك قي  ما توكيلو تنزيلو : )خً سى الن  

       فهػػػػم د نزكلػػػػو يي أم ٔجػػػػرٌ  ،مػػػػا توكيلػػػػو تنزيلػػػو وف ا١عػػػػٌ: قيػػػػ  ُب تفسػػػػَ الػػػن ٌ ك يكػػػ ،سػػػػاكن و  مػػػن ٖػػػػ ي 
    سػػػػخ  الورقػػػػاتني  نبيػػػػو أفٌ ك ٬ػػػػدر بالتٌ . (2)واب"جبللػػػػو أعلػػػػم بالٌصػػػػ ك ا جػػػػ ٌ  ، معنػػػػاه مػػػػن غػػػػَ ركيٌػػػػ

                       فات معظػػػػػػػم ( ك قػػػػػػػد كردت ُب مصػػػػػػػنٌ  ك قيػػػػػػػ  مػػػػػػػا توكيلػػػػػػػو تنزيلػػػػػػػو ا١طبوعػػػػػػػ  بػػػػػػػُ أيػػػػػػػدينا كرد فيهػػػػػػػا )
 .(3)اح الشرٌ 

 أذكػرسػخ  ا١طبوعػ  بػُ أيػدينا، ي اعتمػدىا االمػاـ ابػن زكػرم عػن النٌ سخ  الٌ كما يبلح  اختبلؼ الن  
  لك شاىدين:ل

سػخ كىي غػَ موجػودة ُب الن  (4)"قاؿ اٞويٍ ك األمر ال يدخ  على األمر" :ؿ: قولو ُب باب األمراألكٌ 
  ا١طبوع .

                                                           

(418-417، ك ص 379-377/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج ينظر عل  سبيل المثال: (1)  
 (568/ص2، )جغاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
-ىػػػػػػػػػػػػػ1374شػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػى الورقػػػػػػػػػػػػات، طبعػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػطفى البػػػػػػػػػػػػايب اٟلػػػػػػػػػػػػيب ك أكالده ٔصػػػػػػػػػػػػر، سػػػػػػػػػػػػن :  (ينظــــــــــــر:3)

اٟطػػػػػػػػػػػاب، كتػػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػػرة العػػػػػػػػػػػُ شػػػػػػػػػػػرح كرقػػػػػػػػػػػات إمػػػػػػػػػػػاـ اٟػػػػػػػػػػػرمُ، مطبعػػػػػػػػػػػ  ا١نػػػػػػػػػػػار، تػػػػػػػػػػػونس، سػػػػػػػػػػػن :  (، ك13ـ، )ص1955
(، ك الصػػػػػػػػػػػػػػباغ العبػػػػػػػػػػػػػػادم، كتػػػػػػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػػػػػػرح الكبػػػػػػػػػػػػػػَ للورقػػػػػػػػػػػػػػات، ت. ٤مػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػن إٝاعيػػػػػػػػػػػػػػ ، 111ىػػػػػػػػػػػػػػػ، )ص1370

َكت، لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، ط. ك ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارديٍ   (، 289ـ، )ص2003-ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1424، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن : 1دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الشػػػػػػػػػػػػافعي، األ٧ػػػػػػػػػػػػم الزاىػػػػػػػػػػػػرات علػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػ  ألفػػػػػػػػػػػػاظ الورقػػػػػػػػػػػػات، ت. عبػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػرمي النملػػػػػػػػػػػػ ، مكتبػػػػػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػػػػػد، الريػػػػػػػػػػػػاض، 

 ( 170ـ، )ص1996-ىػ1416، سن : 2ط.
 (444/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (4)
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كىي ك لك غَ (1)ا تعأب للمءمنُ" يدخ  ُب أكامراب  "ك النيبٌ لو ُب نفس الباب السٌ اي: قو الثٌ 
 موجودة.

  ٌك لو ُب ذلك ميزتُ:  تقسيم األبواب الي عقدىا إٔب عناصر ك مباح  جزئي 
ًط ُب بدايػػػػػػػ  كتابػػػػػػػو،              األكٔب: ٤اكػػػػػػػاة صػػػػػػػاحب مػػػػػػػ  الورقػػػػػػػات ُب تقسػػػػػػػيماتو علػػػػػػػى كفػػػػػػػ  مػػػػػػػا اشػػػػػػػ

                           ـ إٔب أفٌ "ك قػػػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػػػار فيمػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدٌ  :سػػػػػػػػػػػػػخؿ ذلػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػرم ُب بػػػػػػػػػػػػػاب الن  مثػػػػػػػػػػػػػا
                              ر و فٌسػػػػػػػػػػػػػألنٌػػػػػػػػػػػػػ ،حسػػػػػػػػػػػػػنان  ك قػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػلك فيػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػلكان  ،ىػػػػػػػػػػػػػ ا البػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػن أعظػػػػػػػػػػػػػم أبوابػػػػػػػػػػػػػو

 .(2)ائلو"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم على مسلٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذلك تكػػػػػػػػػػػػػػك بع، ان ػػػػػػػػػػػناه اصطبلحػػػػػػػػػػػػػػػمع ك ثانيان ،  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناه لغػػػػػػػػػمع الن أكٌ 
، ٍب شػرع ُب فػ كر تعريفػو ٍب أنواعػو ،ك من ذلك ترتيبو عناصر مبح  ا٠رب علػى كفػ  مػا ذكػره اٞػويٍ

أبػػواب الكتػػاب  . ك جػػ ٌ (3)  ترتيػػب مػػ  الورقػػات ك اآلحػػاد ك ا١رسػػ  علػػى كفػػ عػػرض عناصػػر ا١تػػواتر
 على ى ا ا١نواؿ.

االماـ ابن زكرم أضاؼ بعض العناصر ُب بعض األبواب على كف  ما ٮدـ الغاي  من عقػد  اني : أفٌ الثٌ 
 مثالػو قولػو ُب بػاب اٟقيقػ  ك اجملػاز: "ك وػاىر كػبلـ االمػاـ ىنػا أف أنػواع اجملػاز ا١رسػ  ٤صػورةه  .البػاب
              ،شػػػػػرع بعػػػػػد ذلػػػػػك ُب بيػػػػػاف أنواعػػػػػو ٍبٌ  .ا ذكػػػػػر..."ك لػػػػػيس كػػػػػ لك بػػػػػ  ىػػػػػي أكثػػػػػر ٦ٌػػػػػ ،ذكػػػػػرفيمػػػػػا 

          بعػػػػد  (هػػػػي ك مػػػػا ال يػػػػدخ  خ  ُب بػػػػاب األمػػػػر ك النٌ الػػػػ م يػػػػد) ك ُب بػػػػاب  .(4)بػػػػو     ك مػػػػا يتعلٌػػػػ
                           ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػو  ،ريع  أضػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ عنصػػػػػػػػػػػػػػػػرا آخػػػػػػػػػػػػػػػػرار بفػػػػػػػػػػػػػػػػركع الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػرد مسػػػػػػػػػػػػػػػػول  تكليػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكٌفػػػػػػػػػػػػػػػػأف أكٍ 

خصػي  أضػاؼ عنصػرين ك ُب تعري  التٌ  .(5)ريع  ار بفركع الشٌ أثر االختبلؼ ُب مسول  تكلي  الكفٌ 
يػػ  حجٌ  ُب بػػاب االستصػػحاب أضػػاؼ عنصػػرين )ك  .(6)( خصػػي التٌ  ٤ػػ ٌ  ك ) ( خصػػي حكػػم التٌ  )

                                                           

 (445/ص1أٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ، )ج (1)
 (596/ص2أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (2)
(683-658/ص2، )ج ا١راـ غاي بن زكرم،  أٛد (3)  
(416-414/ص1، )ج الٌساب  ا١صدرأٛد بن زكرم،  (4)  
(455/ص1، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (5)  
(408-406/ص1، )ج الٌساب  ا١صدرأٛد بن زكرم،  (6)  
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 اٟصػر ك األمثلػ  ا علػى سػبي  البيػاف الهتػى ه شػواىد ذكر  .(1)( أنواع االستدالؿ ك )(  االستصحاب
َة ُب الكتاب.  على ذلك كث

 الث: أسلوب ابن زكري في كتابوالفرع الثّ 
 الي :قاط التٌ فو ُب النٌ ٯكن حصر ميزات أسلوب ابن زكرم ُب مصنٌ 

                  ،ادة مػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػارمء٭صػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػتفالػػػػػػػػػػػػػٌي ك سػػػػػػػػػػػػهول  العبػػػػػػػػػػػػارات : كضػػػػػػػػػػػػوح ا١عػػػػػػػػػػػػاي الأوّ 
                ليفػػػػػػػػو للكتػػػػػػػػاب تقريػػػػػػػػب مػػػػػػػػ  الورقػػػػػػػػات إٔب أذىػػػػػػػػاف ا١شػػػػػػػػتغلُ بػػػػػػػػو. أف الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػن تو خصوصػػػػػػػػان 

                      ك ذلػػػػػػػػػػػك  ،عوبات ُب فهػػػػػػػػػػػم بعػػػػػػػػػػػض ا١واضػػػػػػػػػػػيعو قػػػػػػػػػػػد توجػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػض الٌصػػػػػػػػػػػنبيػػػػػػػػػػػو أنٌػػػػػػػػػػػك ٬ػػػػػػػػػػػدر التٌ 
 .صان متخصٌ  ان علميٌ  ب استعدادان   الي تتطلٌ إٔب طبيعتها العلميٌ  راجعه 
ب العقػػ  كوهنػػا تتطلٌػػ  ،ي قػػد تبػػدك غامضػػ ن   ُب ثنايػػا كتابػػو الٌػػالعلميٌػػ : اعتمػػاد بعػػض ا١صػػطلحاتثانيــا

  فسػػي، جػػوىر، عػػوارض، ال سػػيما ا١صػػطلحات الكبلميػػ  مثػػ : قػػدمي، ٤ػػدث، الكػػبلـ النٌ  ، ا١تخٌصػػ
، حػػدٌ ك ا١صػػطلحات ا١نطقيٌػػ َىػػا مػػن ا١صػػطلحات الٌػػ ،يػػ  موجبػػ كراف، كلٌ ، الػػدٌ   مثػػ : رسػػـو ي قػػد ك غ

ًة الزٌ كلكػػػػػػػػن تػػػػػػػػوثٌ  ، ة األصػػػػػػػػوليٌ طبيعػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػادٌ  عػػػػػػػػن تبػػػػػػػػدك بعيػػػػػػػػدةن                منيػػػػػػػػ  ر األصػػػػػػػػوليُ ُب تلػػػػػػػػك الفػػػػػػػػ
                             فاهتم األصػػػػػػػػػػػػػػػػػولي  ال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ٗلػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػن ك الكبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ   بػػػػػػػػػػػػػػػػػالعلـو العقليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ى ه ا١صطلحات

َان : إسػػػتعماؿ أسػػػلوب القنٍ ثالثـــاً      ءاؿ ن طريػػػ  الٌسػػػعػػػ صػػػولي  إٔب األذىػػػافة األػقريب ا١ػػػادٌ تػػػألجػػػ   فلػػػ  كثػػػ
ًٌ : قػد كي مث  قولو ُب بػاب أقسػاـ الكػبلـ: "فػإف قلػ ى  .ك اٞواب تيػب مػن اسػم ك حػرؼ كمػا ُب جػد ال

ا ىػو ُب داء إٌ٪ػكيػب ُب صػورة النٌػ: الًٌ (. قلػ ي  مػا قػاـ ( ك ) ٨ػو )ٓب يقػم ،ك من فع  ك حرؼ ،داءالنٌ 
: ا١بلزمػػ  دؽ ك الكػػ ب . قلػػ ي داء الحتمػػ  الٌصػػُب صػػورة النٌػػ: لػػو كػػاف كػػ لك اٟقيقػػ  ...فػػإف قلػػ ى 

: يرجػػع ك قولػػو ُب بػػاب األمػػر: "فػػإف قيػػ : ا١ػػراد جػػواز كركد األمػػر ٔثػػ  مػػا فعػػ . قلػػ ي . (2)٦نوعػػ ..."
             .(3)كليػػػػػػػ  بالقضػػػػػػػاء..."التٌ  : ٭تمػػػػػػػ  أفٌ : ا١بلزمػػػػػػػ  ٦نوعػػػػػػػ ... قلػػػػػػػ ي ... فػػػػػػػإف قلػػػػػػػ ى  زاع لفظيػػػػػػػان النٌػػػػػػ

                                      تعليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌّ  ُب كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوبه  بكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو  ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوب موجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوده ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا
 .ان جدٌ  مفيده 

                                                           

(737-735/ص2، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (1)  
 (380-379/ص2)ج،  ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (2)
 (441-440/ص1، )ج الٌساب  ا١صدرأٛد بن زكرم، (3)
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 .فوس ك ٖفيزىا  بغرض تشوي  النٌ : إستعماؿ أسلوب اإلستفهاـ ُب عرض ا١سائ  العلميٌ رابعاً 
  . (1)بػػو أـ ال؟" مػػوموره  دب: "إختلػػ  األصػػوليوف ُب ا١نػػدكب ىػػ  ىػػومثالػػو: قولػػو ُب مسػػول  األمػػر بالنٌػػ
ه: "قػػالوا تظهػػر فائػػدة ىػػ ا ا٠ػػبلؼ ُب ا١ػػومور بالعبػػادة إذا أتػػى عػػن ضػػدٌ  ك قولػػو ُب األمػػر بالشػػيء هنػػيه 

اس اختلفػوا ُب األشػياء النٌػ ك قولو ُب باب اٟظر ك اإلباح : "ك اعلػم أفٌ  .(2)ىا ى  تفسد أـ ال"بضدٌ 
َةه . ك (3)أـ ال" رع ى  فيها حكمه قب  كركد الشٌ   ُب الكتاب. األمثل  على ذلك كث

 
طوي  ك اقتصػاره علػى ع ره اجتناب التٌ  ك لع ٌ  .ديد ُب بعض األحيافإعتماده االختصار الشٌ :  امساً 

ُب  ٍبٌ  ،غػػػ اس ُب كقػػػوع اجملػػػاز ُب اللٌ مثػػػ  قولػػػو ُب بػػػاب اجملػػػاز: "إختلػػػ  النٌػػػ ،رؤكس ا١سػػػائ  األصػػػولي 
ك قولػػػػػو ُب أنػػػػػواع  .(4)ك بػػػػػا سػػػػػبحانو التوفيػػػػػ " ،فيهمػػػػػا كقوعػػػػػو ُب القػػػػػرآف ك اٞمهػػػػػور علػػػػػى إثباتػػػػػو

إذ جع  أنواع االستدالؿ  ،االستدالؿ: "االستصحاب عند بعض األصوليُ ىو أحد أنواع االستدالؿ
افعي  مػػػػػ ىب ك عنػػػػػد بعػػػػػض ا١الكيػػػػػ  ك بعػػػػػض الٌشػػػػػ ،ك عنػػػػػد اٟنفيػػػػػ  االستحسػػػػػاف ... ثبلثػػػػػ  أنػػػػػواع:

 .(5)وفي  سبحانو"ك با تعأب التٌ  ،ا١الكي ك ا١صاّب ا١رسل  عند بعض  ،الصحايب
ة ك الػي ٯكػن إيضػاحها ك ٕليتهػا. كقولػو ُب اإلغػراب ُب بعػض العبػارات ْيػ  تكػوف معقػدٌ  :سادساً 

فهػو أف يقػاؿ إف كػاف األمػر ا١طلػ  يقتضػي إ٬ػاد  مسول  األمر للفور: "ك أما تقديره بصورة االسػتثنائي
ـ ك بيػػاف ا١بلزمػػ  مػػا تقػػدٌ  .إب مثلػػوفالتٌػػ ـ حػػ ٌّ ا١قػػدٌ  لكػػنٌ  ،يقتضػػي الفػػورفػػاألمر ا١طلػػ  ال  ،الفعػػ  فقػػط

 .ك قولػػو: (6)وفيػػ "ك بػػا سػبحانو التٌ  .غرلنػ  بػػو الٌصػمػػا تبيٌ  ان إب حٌقػػك بيػاف كػػوف التٌػ ،بيانػو ُب الكػػربل
اٟػػػوادث عػػػن  زان متميٌػػػ أف يكػػػوف كاحػػػدان  بػػػ  ال بػػػدٌ  ،ر"ك القػػػدمي ال ينقسػػػم انقسػػػاـ اٟػػػوادث ك ال يتكثٌػػػ

. ك قولػػو (7)ٕػوز ُب فعلػو ك ال تسػتحي  عليػو" ك بوحكػاـو  ،تسػتحي  عليػو ك بػومورو  ،ٕػب لػو بوكصػاؼو 

                                                           

 (322/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (459/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (728/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (415/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (737/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
 (.431(، ك انظر الصفح  قبلها )ص432/ص1أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (6)
(273/ص1، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (7)  
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    ك ىػػػي كاٞواسػػػيس للقػػػول ا١دركػػػ  ُب البػػػاطن  ،اىرُب الظٌػػػ الباطنػػػ : "ك ىػػػ ه القػػػول مدركػػػ ه  اسٌ و ُب اٟػػػ
 .(1)..."ك ىي ُب ا١شهور من م ىب اٟكماء ٜسه 

 شػػديدو  مػػع مػػا يكػػوف مػػن اختصػػارو  ،ب ابػػن زكػػرم ُب متنػػاكؿ القػػارمء أك الباحػػ ك باٞملػػ  فػػإف أسػػلو 
ك لع  ع ره ُب ذلػك قصػد اإلختصػار ُب  ،ٯكن ٕليتها ك استعماؿ تعابَ عقلي و  ،الغموض يص  حدٌ 

 .فو ك اإلقتصار على أصوؿ ا١سائ نٌ مص

                                                           

(350-348/ص1، )ج ا١راـ غاي أٛد بن زكرم،  (1)  
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حػػػاكؿ اإلمػػػاـ ابػػػن زكػػػرم ُب كتابػػػو "غايػػػ  ا١ػػػراـ" ْػػػ  أصػػػوؿ مسػػػائ  أصػػػوؿ الفقػػػو قػػػد ل 

              إٔب ا١سػػػػػائ  الػػػػػي ْثهػػػػػا ابػػػػػن زكػػػػػرم زيػػػػػادةن  إضػػػػػاف ن  بػػػػػا١وازاة مػػػػػع كػػػػػبلـ اٞػػػػػويٍ ُب متنػػػػػو "الورقػػػػػات"،
                    علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػ  الورقػػػػػػػػػػات، ألجػػػػػػػػػػ  إعطػػػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػػورة متكاملػػػػػػػػػػ  للمسػػػػػػػػػػول  األصػػػػػػػػػػولي  الػػػػػػػػػػي يدرسػػػػػػػػػػها، 

                      ، ك ىػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػكٌ ق  ا١وجػػػػػػػػػػود ُب ا١ػػػػػػػػػػ  أحيانػػػػػػػػػػان أك تػػػػػػػػػػدارؾ الػػػػػػػػػػنٌ  أك ألجػػػػػػػػػػ  إ٘ػػػػػػػػػػاـ الفائػػػػػػػػػػدة
َو   إٔب حػػػػػػػػػػػػػد   متكاملػػػػػػػػػػػػػ ن  نػػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػػولي ن لنػػػػػػػػػػػػػا مدكٌ                         ك سػػػػػػػػػػػػػوحاكؿ ُب ىػػػػػػػػػػػػػ ا ا١بحػػػػػػػػػػػػػ  رصػػػػػػػػػػػػػد  .كبػػػػػػػػػػػػػ

                                      ئ  أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.  لئلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ُب عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا١يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزات ا١نهجيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ك ذلك ُب ثبلث مطالب:

 عريفات األصولي ؿ: منهجو ُب التٌ ا١طلب األكٌ 
 ا١سائ  األصولي  تصويراي: منهجو ُب ا١طلب الثٌ 
 مثي  للمسائ  األصولي ال : منهجو ُب التٌ ا١طلب الثٌ 
        

األسػػػػاس ُب ىيكػػػػ  ذلػػػػك العلػػػػم، ىػػػػ ا  يعتػػػػربي  ضػػػػبط مصػػػػطلحات أم علػػػػمو  إفٌ           
ػػػػػػػػػتي  وصػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػاغو العلمػػػػػػػػػاء ُب تعريفػػػػػػػػػاتو بط ك التٌ الٌضػػػػػػػػػ                  ،ٕب لػػػػػػػػػ لك ا١صػػػػػػػػػطل ر األك  صػػػػػػػػػو    التٌ كر شى

               ذكرناىػػػػػػػا.   الػػػػػػػيرعي  ٬علػػػػػػػو ضػػػػػػػمن ىػػػػػػػ ه الكليٌػػػػػػػُب العلػػػػػػػـو الٌشػػػػػػػ معػػػػػػػرُب  مجػػػػػػػاؿو ك أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو ك
                  ْيػػػػػػػػػ  جعلػػػػػػػػػوا ٢ػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػاىج  ،االصػػػػػػػػػطبلحي غويػػػػػػػػػ  ك عريفػػػػػػػػػات اللٌ بالتٌ   ه   غنيٌػػػػػػػػػاألصػػػػػػػػػوليٌ  نػػػػػػػػػ ي ك ا١دك  

                    خػػػػػػػػػػػػَ مػػػػػػػػػػػػُ، ىػػػػػػػػػػػػ ا األى ك ا١تكلٌ  رىػػػػػػػػػػػػا ٔنػػػػػػػػػػػػاىج ا١ناطقػػػػػػػػػػػػ توثٌ  مػػػػػػػػػػػػع  صوصػػػػػػػػػػػػان خي  دقيقػػػػػػػػػػػػ ن  ك شػػػػػػػػػػػػركطان 
  رات األصػػػػػوليٌ صػػػػػو  ُب كتابػػػػػو "غايػػػػػ  ا١ػػػػػراـ" ُب بنػػػػػاء الت  مػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم اإلعنػػػػػد   و ي ػػػػػلً جى  و بصػػػػػورةو سيػػػػػمى نلٍ 

                             األصػػػػػػػػػولٌي  عريفػػػػػػػػػات  ُب بنػػػػػػػػػاء التٌ يٌػػػػػػػػػهجً ا١يػػػػػػػػػزات ا١نٍ  كٯكػػػػػػػػػن حصػػػػػػػػػري  ،أصػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػو ١صػػػػػػػػػطلحات
 ركع التالي :ُب الفي 
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 ةعريفات ا صوليّ التّ  ريرق  و بتـ  ل: عنايت  الفرع ا وّ 
ب رٌ قىػػػػتػي    تعريفػػػػاتو ٍفػػػػها كً تي ك صػػػػياغى  ، اإلمػػػػاـ ابػػػػن زكػػػػرم بتصػػػػوير ا١فػػػػاىيم األصػػػػوليٌ  مٌ إىػػػػت

 الي :قاط التٌ ك يظهر ذلك ُب النٌ  ،وني ك تبيػٌ  صود منهاا١قٍ 
ـي ال: أكٌ  ػػبتعريػػ  ا١صػػطلحات األصػػوليٌ  ديدي الٌشػػ االىتمػػا ُب   جدي ػى حيػػ  نػػ ،هاثى حى ػى ا١سػػائ  الػػي بػػ  ٌ   ُب جي

ػلٍ نػى  واب الكتػابً أبٍػ  ً ك بتصػف   ،( تعريفػان 88" حػوإب )و "غاي  ا١ػراـكتابً  عريفػات مػن التٌ   ى ا٢ائًػ الكػم    ي حى
 ك فيو مسػلكان و يقوؿ: "...ك قد سلنً تٍ ن مى سخ مً النٌ    على كبلـ اٞويٍ ُب بابً فحُ عل   ،الي أكردىا

ك يقػوؿ  .(1)م ُب مسػائلو"تكلٌػك بعػد ذلػك  ،معناه اصػطبلحان  ك ثانيان  ،عناه لغ م الن ر أكٌ و فسٌ ألنٌ  ،حسنان 
شػػرع ُب  ،ا فػرغ مػػن الكػبلـ ُب األمػػرػٌ علػػى تعريػ  إمػػاـ اٟػػرمُ ُب الورقػات: "ك١ػػ هػػي تعليقػان ُب بػاب النٌ 

ٟي  ألفٌ  ،ك بدأ بتعريفػو كمػا فعػ  ُب األمػر ،  بو من ا١سائ هي ك ما يتعلٌ النٌ  عػن  يء فػرعه كػم علػى الٌشػا
 .(2)ره"تصو  

 .تعريف رح عقب كلّ بالشّ  طاالنضبااني: الفرع الثّ 
مػػػع  صوصػػػان خي  ،فيهػػػا  ن عاٌمػػػ ميػػػزةن    تعتػػػربي نات األصػػػوليٌ عريفػػػات ُب ا١ػػػدكٌ وػػػاىرة شػػػرح التٌ  إفٌ 

مػػوذج ُب مػػُ النٌ رسػػ  ا١تكلٌ دٍ تػػب مى عتػػرب كي ك تي  ،ير طً ٍسػػاألرً   ً بػػُ أصػػوؿ الفقػػو ك ا١نًطػػ ير هًجػػ  ا١نٍ فاعيػػالتٌ 
     .ًزاتوحٍ ػي ١ػػ كػػرو ك ذً  ،لقيػػوده دكف شػػرحو  تعريفػػان  تي ور فىػػرم ال يػي مػػاـ ابػػن زكػػعريفػػات. ك اإل  شػػرح التٌ منهجيٌػػ
 و ُب ذلك من خبلؿ النقاط التالي :مكن إبراز طريقتً ػي ك ي
واىد علػى مػن الٌشػ ك .لػ لك ا١صػطل  صػور العػاـٌ يوض  من خبللو التٌ  ان عامٌ  عري  شرحان التٌ  : شرحي الن أكٌ 

ٞي  و )٘ييػزي خصػػي  أنٌػػالتٌ  ؼى عػػر  ك  خصػي : "...ذلػك قولػػو ُب شػػرح تعريػػ  التٌ  ٚي  .لػػ (مٍ بعػػض ا لػػ  أم 
﴿: ٨و ،ف  العاـٌ عليها اللٌ  األفراد الي دؿٌ        ﴾ [ 6: التوبػ]  ٌُب األمػر  اآليػ  وػاىرةه  فػإف

تمييػػز ٞػػاز بياف فلػػوال ذلػػك السػػاء ك الٌصػػز مػػن ٚلػػ  ا١شػػركُ النٌ ميٌػػيبٌ النٌػػ أفٌ  إالٌ  ،شػػرؾو مي  بقتػػ  كػػ ٌ 
ر تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌ  كمن ذلك قولو ُب تعري  اٞه : "قولو ُب حقيق  اٞهػ  ) .(3)قتلهم ٔقتضى عمـو اآلي "

  أيضػان  ك سػواءه  ،صػدي أك علػى طريػ  التٌ  صػوركػاف علػى طريػ  التٌ   سػواءه  ،يء( أم إدراؾ الشٌ  يءػػػػػػػػػػػػػػػػالشٌ 

                                                           

(596/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)  
(464/ص1)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ،  (2)  

 (504/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
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      ول اٞهػػ  بقولػػو ػػػػػػػػػػػػك خػػرج مػػا س ،اٟقػػائ  األربػػع شػػم  اٞهػػ في .أـ ال ،كػػاف ذلػػك علػػى مػػا ىػػو بػػو
 (1)(" على خبلؼ ما ىو بو )

ًزات ا١تفرٌ ثانيػػػػػػػػػػػان                        مسػػػػػػػػػػػتخدمان  ،أحيانػػػػػػػػػػػان  لفظػػػػػػػػػػػ ن  ك لفظػػػػػػػػػػػ ن  ،ٚلػػػػػػػػػػػ ن  عػػػػػػػػػػػ  عنهػػػػػػػػػػػا ٚلػػػػػػػػػػػ ن : ٘ييػػػػػػػػػػػز اػػػػػػػػػػػ
 ًٌ ًاز مػػػػػػػػن األعػػػػػػػػػمٌ ال                  مػػػػػػػػػن اٞػػػػػػػػػنس ات ا١نطقيٌػػػػػػػػػبا١صػػػػػػػػطلح إٔب األخػػػػػػػػػ ٌ  تيػػػػػػػػب ا١نطقػػػػػػػػػي ُب االحػػػػػػػػػ

 ك من األمثل  على ذلك: .إٔب الفص 
              ،ك الػػػػػػػوىم ك الشػػػػػػػكٌ  يشػػػػػػم  الظػػػػػػػنٌ  (كػػػػػػػاٞنس أمػػػػػػػرين ٕػػػػػػػويز : "قولػػػػػػو )قولػػػػػػو ُب تعريػػػػػػػ  الظػػػػػػػنٌ  -

           ،ز( يعػػػػٍ أرجػػػػ  عنػػػػد اجملػػػػوٌ  أحػػػػد٫ا أوهػػػػر مػػػػن اآلخػػػػر منهمػػػػا ٕػػػػويز أمػػػػرين. ك قولػػػػو ) كاحػػػػدو  إذ كػػػػ   
                   اٟكػػػػػػػػػم فيػػػػػػػػػو  ك ٮػػػػػػػػػرج الػػػػػػػػػوىم ألفٌ  ،إذ لػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػو أوهػػػػػػػػػر فيخػػػػػػػػػرج الشػػػػػػػػػكٌ  ،بػػػػػػػػػو و حػػػػػػػػػاكمه ك أنٌػػػػػػػػػ

 (2)بغَ األوهر"
             تمالو علػػػػػػى الواجػػػػػػب الشػػػػػػكػػػػػػاٞنس  ( يثػػػػػػاب علػػػػػػى فعلػػػػػػو مػػػػػػا )ػػػػػػػػػػ ػفقولػػػػػػو ُب تعريػػػػػػ  الواجػػػػػػب: " -

 .(3)أخرج ا١ندكب"( كالفص  ال م  ك يعاقب على تركو ك ا١ندكب، كقولو )
َه ١طلػػػػػػػػػػػػ : "اتعريػػػػػػػػػػػػ   ُبقولػػػػػػػػػػػػو  -                          ك ىػػػػػػػػػػػػي كاقعػػػػػػػػػػػػ ه  ،فقولػػػػػػػػػػػػو )مػػػػػػػػػػػػا( كػػػػػػػػػػػػاٞنس للمطلػػػػػػػػػػػػ  ك غػػػػػػػػػػػػ

               ( ُب جنسػػػػػػو علػػػػػػى شػػػػػػائعو  ( كالفصػػػػػػ  فتخػػػػػػرج بػػػػػػو ا١همػػػػػػبلت، كقولػػػػػػو )فػػػػػػ ، ك قولػػػػػػو )دؿٌ علػػػػػػى اللٌ 
ٌُ  أم                                      ك خػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ،ك ا١عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـك ك ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحي  ا١وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود فيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ ،غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك ٮػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٌ  ٨ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞزئي اٟقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب ال يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائعان 
                                               ُب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائعو  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ  ٓب و باعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغرقان ألنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .(4)جنسو"
َةه مثلػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػك ُب الكتػػػػػػػػػػػػػاب  ك األ                         زعػػػػػػػػػػػػػػ نبيػػػػػػػػػػػػػػو أف ىػػػػػػػػػػػػػ ه النٌ ٬ػػػػػػػػػػػػػدر بالتٌ  ، كان جػػػػػػػػػػػػػدٌ  كثػػػػػػػػػػػػػػ
ًزاهتا صارت ٘ثٌ رة با١نط  األرسطي ُب شرح التٌ ا١توثٌ     العقليٌ     ركح العصر بعد أف عريفات ك ذكر ٤
 

                                                           

 (344/ص1)ج،  ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (1)

 (362/ص1)ج، غاي  ا١راـزكرم  بن أٛد (2)

 (319/ص1)ج ،الٌساب  ا١صدر ،زكرم بن أٛد (3)

 (536/ص2)ج، غاي  ا١راـزكرم، بن أٛد (4)
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 .   األصوليٌ ك بات  أحد ركائز العقليٌ   ُب كتابو "ا١ستصفى"، متو ا١نطقيٌ مقدٌ  (1)اإلماـ الغزإب أدرج 
ًزاهتػا مثػ   أك ذكػرو  دكف شػرحو  سرد بعض التعريفػات سػردان ي٧د اإلماـ ابن زكرم  ك ُب بعض ا١واضع 

الفػرع إٔب األصػ  ُب  قولو ُب تعري  القياس: "ك ُب اصطبلح األصوليُ ما أشار إليو اإلمػاـ بقولػو: ردٌ 
ًٌ . ك يقو (2)  ٕمعهما"اٟكم لعلٌ  ًٌ  جي : "ك اعلم أفٌ ؿ ُب تعري  ال جي  كما قاؿ صاحب الربىاف: ال

 .(4) لبلجتهاد ك ٨وه ُب تعري  .(3)"ُب إفادة الظنٌ  عن تغليب بعض األمارات على بعضو  عبارةه 
   .االصـطال يوويـة للمصـطلحات ا صـولية قبـل تعريفهـا بـالمعن  الث: ذكر المعـاني اللّ الفرع الثّ 

 نقاط التالي :ذلك ُب ال يظهرك 
ك ىو الغالب ُب كتػاب "غايػ  ا١ػراـ". مثػ  قولػو ُب  .غوي واىد اللٌ عن الشٌ  دان غوم ٣رٌ : ذكر ا١عٌ اللٌ الن أكٌ 

ك كػ لك  ،بي  إذا عنػ  ك وهػرت  الٌصػك يقػاؿ نٌصػ ،هػورغ  الظٌ معناه ُب اللٌ  : "ك الن ٌ تعري  الن ٌ 
 اىر: "اعلػم أفٌ . ك يقػوؿ ُب تعريػ  الظٌػ(5)ى"حػُ ٕلٌػ ها الػ م تظهػر عليػو  العركس ك ىي كرسيٌ منصٌ 
مػن كتػاب ابػن  واىدالٌشػ.ك (6)ضػ "يقػاؿ وهػر األمػر الفػبلي إذا اتٌ  ،عن الواض  غ  عبارةه اىر ُب اللٌ الظٌ 

َة.  زكرم على ذلك كث
مثالػػػػػػػػو قولػػػػػػػػو  ،مػػػػػػػػن القػػػػػػػػرآف ك السػػػػػػػػن  ك كػػػػػػػػبلـ العػػػػػػػػرب غػػػػػػػػوم مػػػػػػػػع شػػػػػػػػاىدهثانيػػػػػػػػا: ذكػػػػػػػػر ا١عػػػػػػػػٌ اللٌ 
ك أصػػػػػػػػػػلها ُب   ،الباطػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػ م ىػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػدٌ  مػػػػػػػػػػن اٟػػػػػػػػػػ ٌ  اٟقيقػػػػػػػػػػ  فعيلػػػػػػػػػػ ه ُب تعريػػػػػػػػػػ  اٟقيقػػػػػػػػػػ : "

 اعر:حمى ك ٭ف ، كقوؿ الشٌ ػي كبلـ العرب ما ي

                                                           

ن أٛد الطوسي الغزإب ٓب يكن للشافعي  ُب آخر عهده مثلو، لو مصنفات ُب ىو حج  اإلسبلـ أبو حامد ٤مد بن ٤مد ب (1)
 ق.٥505تل  العلـو منها ا١ستصفى ك هتاف  الفبلسف  ك إحياء علـو الدين، توُب سن  

ًمابن عساكر،  ينظر في ترجمتو: َكت، ط.تبيُ ك ب ا١ف           ـ،1991ىػ/1411، سن : 4، دار الكتاب العريب، ب
،       1،ت. شعيب األرناؤكط ك ٤ٌمد نعيم العرقوسي، مءٌسس  الٌرسال ، ط.سَ أعبلـ النببلءالٌ ىيب،  (،306-291)ص 
، ت.٤ٌمد ٤مود الطٌناحي ك عبد الفتٌاح طبقات الشافعي  الكربلابن الٌسبكي، (، 322ص/ج19) ـ، 1985ىػ/1405سن : 

 (191ص/ج6) ـ،1967ىػ/1386، سن : اٟلو، مطبع  عيسى البايب اٟليب ك شركاؤه، د.ط

 (700/ص2غاي  ا١راـ)جأٛد بن زكرم،  (2)
 (749/ص2)جا١صدر الٌساب ،  ،زكرم بن أٛد (3)
 (781/ص2غاي  ا١راـ)ج زكرم، بن أٛد (4)
 (566/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (5)
 (562/ص2)ج، الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (6)
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ٟى  دي ائً    ػػػػػػػػػا النى أى   ............................             ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقى قً ي حى ػػػػػػػػػػامً ا
ٟى  دي ائً ا ال   نى أى   .(1)ي"لً ثٍ مً  كٍ ا أى نى م أى اهبًً سى حٍ أى  نٍ عى  عي افً دى ا       يي ػػػػػػػػى ٪  إً  كى  ارى مى ي النٌ امً ا

                        و:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحان .الفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ك ُب تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: "ك الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

﴿           ﴾ [44: اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء]. "...ك ُب   . (2)أم ال تفهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
يقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أٚػػػػػػػػػػػػػػػػع    ،فػػػػػػػػػػػػػػػػاؽك اإلتٌ  غػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػـزوؿ: "ك اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػاع ُب اللٌ تعريػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػاع يقػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ﴿ و قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػأب: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك من ،ليوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا إذا عػػػػػػػػػػػػػـز عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلف علػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف      

 (3)فقوا"ك يقاؿ أٚعوا إذا اتٌ . [71: يونس]﴾
 

البيػاف  ك مثالػو قولػو ُب تعريػ  البيػاف: "اعلػم أفٌ  .غوم ك اإلصػطبلحيا١عٌ اللٌ  : ذكر ا١ناسب  بُثالثان 
ٌُ ُب اللٌ  ٌُ يي  .غ  من ب ثبلثػ  أمػور:  ك يطلػ  علػى ،ك تكليمػان  م كبلمػان كمػا يقػاؿ كلٌػ  ،ك تبيينػان   بيانػان قاؿ بػ

ُر علػػى التٌ  لعلػػم اٟاصػػ  مػػن علػػى ا اؿ  ك ىػػو الػػدٌ   ،ك علػػى مػػا ٭صػػ  منػػو العلػػم ،بيػػُ ك ىػػو فعػػ  ا١بػػ
     فػػػػػو لػػػػػو فعرٌ  ،بلثػػػػ  اختلفػػػػػ  أنظػػػػػار األصػػػػوليُا١عػػػػػاي الثٌ   ظػػػػػر إٔبك ىػػػػػو ا١ػػػػػدلوؿ ك ألجػػػػ  النٌ  ،لي الػػػػدٌ 

                فػػػػػػػػػػو ك عرٌ  ،لي و الػػػػػػػػػػدٌ اي إنٌػػػػػػػػػػإٔب الثٌػػػػػػػػػػ ك قػػػػػػػػػػاؿ أكثػػػػػػػػػػر األصػػػػػػػػػػوليُ نظػػػػػػػػػػران  ،(4)ؿ ظر األكٌ اإلمػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػالنٌ 

                                                           

. ك قائػػ  البيػػ  ىػػو الفػػرزدؽ بػػن ٫ػػاـ ُب الميػػ و مػػن القصػػائد الٌػػي عػػارض فيهػػا (390/ص1)ج، غايػػ  ا١ػػراـ، أٛػػد بػػن زكػػرم (1)
 جريران، ك يهجوه.

ن علػػػػػي سػػػػػليماف، دار الفكػػػػػر العػػػػػريب، القػػػػػاىرة، ط. ينظـــــر: ، سػػػػػن : 1ا١ػػػػػػػػيرادم، توضػػػػػي  ا١قاصػػػػػد ك ا١سػػػػػالك، ت. عبػػػػػد الػػػػػرٌٛ
 (368/ص 1، )ج2001ىػ/1422

 (281/ص1)ج، ا١راـ  غاي زكرم، أٛد بن ( 2)
 (637/ص2)ج،  الٌساب  ا١صدرأٛد بن زكرم،  (3)
 أبػػو اٟػػرمُ إمػػاـك اإلمػػاـ اٞػػويٍ ىػػو  يقصػػد قػػوؿ اٞػػويٍ ُب الورقػػات: إخػػراج الشػػيء مػػن حيػػز اإلشػػكاؿ إٔب حيػػز التجلػػي. (4)

 يوسػػ  بػػن ا عبػػد ٤ٌمػػد أبػػو كالػػده شػػيوخو مػػن م،مػػتكل أصػػوٕب النيسػػابورم، اٞػػويٍ يوسػػ  بػػن ا عبػػد بػػن ا١لػػك عبػػد ا١عػػإب
َىم، ك البيهقي بكر أبو ك اٞويٍ،  ُب الربىاف ك العقيدة ُب اإلرشاد مصٌنفاتو من إلكيا٢راسي، ك ا٠اُب، ك الغزإب، تبلمي ه من غ
َىا ك الفقو أصوؿ  . غ
 دار اٟوت، يوس  كماؿ. ت الٌشافعي ، طبقات ،اإلسنوم ك ،(468ص/18ج) الٌنببلء، أعبلـ سَ ال ىيب، :ترجمتو في ينظر

َكت، العلميػػػػػ ، الكتػػػػػب  الكػػػػػربل، الٌشػػػػػافعي  طبقػػػػػات الٌسػػػػػبكي، ابػػػػػن ك ،(197ص/1ج) ـ،1987/ىػػػػػػ1407: سػػػػػن  ط،.د بػػػػػ
  (.165ص/5ج)
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: "ك معػػػٌ ك قػػػاؿ ُب تعريػػػ  العػػػاـٌ  .(2)لي "بػػػالعلم عػػػن الػػػدٌ إٔب الثالػػػ   مػػػن ا١عتزلػػػ  نظػػػران  (1)البصػػػرم 
ي مٌ ػعليها سيػ ي دؿٌ رت األفراد الٌ ا كثي ػػػٌ ١ ف  العاـٌ ك اللٌ  ،راٞراد إذا كثي  يقاؿ: عمٌ  .غ  الكثرةالعمـو ُب اللٌ 

 .(3)"ان عامٌ 
 قسيمات العقليةعريف بالتّ ابا: التّ الفرع الرّ 

 . ك ١ػٌػػػػػػػػػػػػا اٌٟدي  ُب كتب ا١تكٌلمُ الٌصناع  ميزات من العقلي الٌتقسيم طري  عن الٌتعري 
 ،ريقػػػػػػػػػ  ٧ػػػػػػػػػده قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتعملها ُب بعػػػػػػػػػض تعريفاتػػػػػػػػػوهبػػػػػػػػػ ه الطٌ  ران ابػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػرم متػػػػػػػػػوثٌ اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  كػػػػػػػػػاف

قسػػػػػػػػػػػيم اٟقيقػػػػػػػػػػػي للحكػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػو أف التٌ  نػػػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػو ُب مبحػػػػػػػػػػػ  اٟكػػػػػػػػػػػم: "ك اعلػػػػػػػػػػػم أفٌ 
العػػػػػػػػػػػػدـ غػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػإفٌ  ، فعػػػػػػػػػػػػبلن طلػػػػػػػػػػػػوب ال  يكػػػػػػػػػػػػوف إاٌل ك ا١ ،أك ال ا طلػػػػػػػػػػػػبه اٟكػػػػػػػػػػػػم إٌمػػػػػػػػػػػػ :قػػػػػػػػػػػػاؿيي 

 .وابللثٌػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػديرين يكػػػػػػػػػوف الفعػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػببان بل التٌ ك علػػػػػػػػػى ًكػػػػػػػػػ ،أك ال ا كػػػػػػػػػ ٌّ ك الفعػػػػػػػػػ  إٌمػػػػػػػػػ، مقػػػػػػػػػدكرو 
ًٌ كأٌمػػػػػػػػػ فهػػػػػػػػػ ه أربعػػػػػػػػػ   ،للعقػػػػػػػػػاب أك ال ا أف يكػػػػػػػػػوف ُب ٚيػػػػػػػػػع الوقػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػببان ؾ فػػػػػػػػػبل ٮلػػػػػػػػػو إٌمػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ
 ض تركوينتهً  للفع  غَ ك    فإف كاف طلبان  ،أقساـو 

 ك إف كػػػػػػػػػػػػػاف طلبػػػػػػػػػػػػػان  ،ض فنػػػػػػػػػػػػػدبه ك إف ٓب ينػػػػػػػػػػػػػتهً  ،للعقػػػػػػػػػػػػػاب فإ٬ػػػػػػػػػػػػػابه  يػػػػػػػػػػػػػع كقتػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػببان ُب ٚ 
ا غػػػػػػػػػػػػػَ ك أٌمػػػػػػػػػػػػػ ض فكراىػػػػػػػػػػػػػ ه ك إف ٓب ينػػػػػػػػػػػػػتهً  ،للعقػػػػػػػػػػػػػاب فتحػػػػػػػػػػػػػرميه  ض تركػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػببان ينػػػػػػػػػػػػػتهً  لكػػػػػػػػػػػػػ   

َان و إٌمػػػػػػػػػػألنٌػػػػػػػػػػ ،لػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػن اٟكمػػػػػػػػػػُ فقسػػػػػػػػػػمُالطٌ  ك  ،ؿ اإلباحػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػاألكٌ  ،أك ال ا أف يكػػػػػػػػػػوف ٗيػػػػػػػػػػ
كعنػػػػػػػػػػػد  .(4)قاهتػػػػػػػػػػػا"ك حػػػػػػػػػػػدكدىا ك حػػػػػػػػػػػدكد متعلٌ لػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػػػد عي  ،اٟكػػػػػػػػػػػم الوصػػػػػػػػػػػفياي الثٌػػػػػػػػػػػ

 .(5)ريق  نفسها الطٌ  تعري  أقساـ الكبلـ إستعم 

                                                           

نفاتو ىو القاضي أبو اٟسُ ٤مد بن علي بن الطيب البصرم، من شيوخ ا١عتزل ، من تبلمي  القاضي عبد اٞبار،من مص (1)
 ق.436ا١عتمد،ك شرح األصوؿ ا٠مس ، توُب سن  

أبو القاسم البلخي ك القاضي عبد اٌٞبار ك اٟاكم اٞشمي، فض  اإلعتزاؿ ك طبقات ا١عتزل ، ت. فءاد سٌيد،  ينظر في ترجمتو:
األعلمي للمطبوعات،  ، مءٌسس لساف ا١يزافك ابن حجر،  ،(387ـ، )ص1974ىػ/1393الٌدار الٌتونسٌي  للٌنشر، د.ط، سن : 

َكت، ط. َكت، كفيات األعيافابن خلكاف، (، 5/298) ـ،1971ىػ/1390، سن : 2ب ، ت. إحساف عٌباس، دار الثٌقاف  ب
 (4/271) )د.ت.ط(،

 (562/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
 (480/ص1)جا١صدر الٌساب ،  ،زكرم بن أٛد (3)

 (317/ص1ج)، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
 (383/ص1الٌساب ، )ج أٛد بن زكرم، ا١صدر (5)
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 الفرع الخامس: تعريف المصطلح بما يقابلو
ٌُ ك مػػػػػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػػػػ ٌُ  : "ك اعلػػػػػػػػػػػػم أفٌ واىد علػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػػو ُب تعريػػػػػػػػػػػػ  ا١بػػػػػػػػػػػػ  ا١بػػػػػػػػػػػػ

. ك معلقػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػػػػػػػ  اٞػػػػػػػػػػػػػػػويٍ (1)أم مػػػػػػػػػػػػػػػا ال يفتقػػػػػػػػػػػػػػػر إٔب بيػػػػػػػػػػػػػػػاف" ،نقػػػػػػػػػػػػػػػيض اجملمػػػػػػػػػػػػػػػ 
 يقػػػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػرم: "أقػػػػػػػػػػػػػوؿ يعػػػػػػػػػػػػػٍ أفٌ  ،( يقابػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػاـٌ  ك ا٠ػػػػػػػػػػػػػاصٌ  ُب قولػػػػػػػػػػػػػو ) لخػػػػػػػػػػػػػاصٌ ل

ىػػػػػػػػػو  و قػػػػػػػػػاؿ ُب تعريػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػاـٌ ألنٌػػػػػػػػػ  ،شػػػػػػػػػيئُ فصػػػػػػػػػاعدان  يقػػػػػػػػػاؿ ُب تعريفػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا ال يعػػػػػػػػػمٌ  ا٠ػػػػػػػػػاصٌ 
 .(2)النفي عليو" فمقابلو يكوف بإدخاؿ  ،شيئُ فصاعدان  ما عمٌ 
 

ـــــــــــ ـــــــــــي تصـــــــــــو الفـــــــــــرع الّس ـــــــــــة المنطـــــــــــ  ا رســـــــــــطي ف ـــــــــــات و ير التّ ادس: إعتمـــــــــــاد لو عريف
 توجيهها

ا١صػػػػػػػػػطلحات  تعريفػػػػػػػػػات لغػػػػػػػػػ  ُب يظهػػػػػػػػػر كالكػػػػػػػػػبلـ ا١نطػػػػػػػػػ  بعلػػػػػػػػػـو زكػػػػػػػػػرم إٌف تػػػػػػػػػاثٌر اإلمػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػن
الٌرسػػػػػػػػػػم  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا: "بقولػػػػػػػػػػو اٞػػػػػػػػػػػػػػػػػويٍ للمبػػػػػػػػػاح تعريػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى يعلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػثبلن  األصػػػػػػػػػولٌي ، فنجػػػػػػػػػػده

 .(3)ـ..."ركه ك ارٌ ا١ك على النطباقو الطٌػػػػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػػاسدي 
٠ػػػػػػػػػركج  سػػػػػػػػػم غػػػػػػػػػَ مػػػػػػػػػنعكسو ك عنػػػػػػػػػدما انتقػػػػػػػػػد تعريػػػػػػػػػ  اٞػػػػػػػػػويٍ للواجػػػػػػػػػب يقػػػػػػػػػوؿ: "ك ىػػػػػػػػػ ا الرٌ  

لكػػػػػػػػػػػػاف  يسػػػػػػػػػػػػتح ٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ؿ قولػػػػػػػػػػػػو يعاقػػػػػػػػػػػػب بك لػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػدٌ  ،الواجػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػ م عفػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػن تاركػػػػػػػػػػػػو
ك يعػػػػػػػػػػػًض علػػػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػ م ذكػػػػػػػػػػػره اٞػػػػػػػػػػػويٍ فيقػػػػػػػػػػػوؿ: "ك اعلػػػػػػػػػػػم  .(4)"منعكسػػػػػػػػػػػان 
مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػَ سػػػػػػػػػب   ،اإلمػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػى عكسػػػػػػػػػو البيػػػػػػػػػاف ابتػػػػػػػػػداءان  سػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػ م ذكػػػػػػػػػرهأف ىػػػػػػػػػ ا الرٌ 
كأيضػػػػػػػػػػػػا لفػػػػػػػػػػػػ   ك ال يصػػػػػػػػػػػػدؽ عليػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػم إذ لػػػػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػػػػو إخػػػػػػػػػػػػراجه  و بيػػػػػػػػػػػػافه ألنٌػػػػػػػػػػػػ ،إشػػػػػػػػػػػػكاؿ

ا ىػػػػػػػػػػػػػػو لؤلجػػػػػػػػػػػػػػراـ ز إٌ٪ػػػػػػػػػػػػػاٟيٌػػػػػػػػػػػػػػ لفػػػػػػػػػػػػػ  ك يػػػػػػػػػػػػػػرد عليػػػػػػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػػػػػػػا أفٌ  ،بػػػػػػػػػػػػػا١وجود الشػػػػػػػػػػػػػيء ٗػػػػػػػػػػػػػػت ٌ 
 .(5)عن اجملاز" يصاف ك اٟدٌ ، فاستعمالو ُب ا١عاي ٣ازه 

                                                           

 (559/ص2أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (1)
 (502/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (323/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (320/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
 (564/ص2أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (5)
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َةو  واضػػػػػعكمػػػػػا ٧ػػػػػده ُب م ،كقولػػػػػو ُب تعريػػػػػ  (1)عريػػػػػ  با١صػػػػػطل  ا١نطقػػػػػي )اٟػػػػػد( عػػػػػن التٌ يعػػػػػرٌب  كثػػػػػ
 د  حى ػي ا أف يػػػػػػك إٌمػػػػػػ  ... خػػػػػػاص   لعلػػػػػػمو  اسػػػػػػمه و باعتبػػػػػػار أنٌػػػػػػ د  حى ػي ا أف يػػػػػػأصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو مػػػػػػثبل: "ك ىػػػػػػو إٌمػػػػػػ

 ًٌ  لػػػػػػػى حػػػػػػػدٌ عك يقػػػػػػػوؿ ُب موضػػػػػػػع آخػػػػػػػر: "إعًضػػػػػػػ  ا١عتزلػػػػػػػ   ،(2)كيػػػػػػػب ك اإلضػػػػػػػاف ..."باعتبػػػػػػػار ال
 ك غَ ذلك من ا١واضع.، (3)كور فقالوا..."اٟكم ا١  

، ك ىػػػػػػو مػػػػػػن اسػػػػػػتعماالت (5)ُب كتابػػػػػػو  اسػػػػػػتمرارو ر با١نطقػػػػػػي يتكػػػػػػرٌ (4)سػػػػػػم(كمػػػػػػا ٧ػػػػػػد مصػػػػػػطل  )الرٌ 
 .(6)سم ا١نطقي ٔصطل  الرٌ  كف عن مصطل  اٟدٌ األصوليُ ال ين يعربٌ 

 ا سب  إٔب ما يلي:٩ل  ٦ٌ 
  .صطلحات األصوليٌ ابن زكرم ُب تعري  ا١اإلماـ رؽ ع طي تنوٌ  -
َة بتعري   -  مفردات ك  باب أصوٕب.عنايتو الكب
 عريفات.لتٌ عرض اُب األرسطي ره الكبَ ٔنهج ك لغ  ا١نط  توثٌ  -
  .غوم ُب شرح ا١صطلحات األصوليٌ العناي  باٞانب اللٌ  -

 
رم كفػػػ  طرائػػػ  ا١سػػػائ  األصػػػولي  باإلعتبػػػار التصػػػوٌ  عػػػرضاإلمػػػاـ ابػػػن زكػػػرم قػػػد حػػػاكؿ ل

ُب  رؽفو . ك ٯكػػن ٖديػػد ىػػ ه الطٌػػو قصػػد اإلختصػػار ُب مصػػنٌ أنٌػػ رغػػم ،يػػ  ا١سػػول حسػػب أ٫ٌ كمنػػاىج 
 التالي : عالفرك 
 

                                                           

الٌشػنقيطي، آداب البحػ  ك ا١نػاورة،  ينظر:اٌٟد ىو ماىي  الٌشيء، ك يعرٌفو ا١ناطق  أنٌو الٌتعري  باٞنس ك الفص  القريبُ،  (1)
َكت، 46-40مكتب  ابن تيمي ، القاىرة، مكتب  العلم ّدة )د.ت.ط( )ص (، ك الغزإب، معيار العلم ُب ا١نط ، دار األندلس، ب

 (200-192ـ، )ص 1983-ق1415 ، سن :4ط.
 (277/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (307/ص1ا١صدر الٌساب ، )ج زكرم، بن أٛد (3)
ىػػػػػػو ٘ييػػػػػػز الشػػػػػػيء بػػػػػػاألعراض ك ا٠صػػػػػػائ ، ك يعرفػػػػػػو ا١ناطقػػػػػػ  بونػػػػػػو التعريػػػػػػ  بػػػػػػاٞنس ك ا٠اصػػػػػػ  أك با٠اصػػػػػػ  كحػػػػػػدىا.            (4)

 (200-192(، ك الغزإب، معيار العلم، )ص46-40ناورة، )صالٌشنقيطي، آداب البح  ك ا١ ينظر:
 (395ك 393/ص1(، ك )ج558/ص 2ينظر على سبي  ا١ثاؿ: أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (5)
 (55(، ك البيضاكم، منهاج الوصوؿ، )ص487/ص2ك ج 1/199ينظر على سبي  ا١ثاؿ: اٞويٍ، الربىاف، )ج (6)
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               ة األصػػػػػولي  : ٔعػػػػػٌ عػػػػػرض ا١ػػػػػادٌ ةالمســـــائل ا صـــــوليّ  عـــــرضل: طريقـــــة الوصـــــف فـــــي الفـــــرع ا وّ 
                   بػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػ ه الطريقػػػػػػػػػػ  ُب عػػػػػػػػػػدة أك تفسػػػػػػػػػػَ. ك اإلمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم اتٌ  دكف تعليػػػػػػػػػػ و  ريػػػػػػػػػػان إخبا عرضػػػػػػػػػػان 

              . ك مػػػػػػػن األمثلػػػػػػػ  ا١واضػػػػػػػع الػػػػػػػي قصػػػػػػػد منهػػػػػػػا اإل٬ػػػػػػػاز ك اإلختصػػػػػػػار، ال سػػػػػػػيما مواضػػػػػػػع مػػػػػػػن كتابػػػػػػػو
                       أغلػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػخ إٔب بػػػػػػػػػػػدؿو ا الن  أغلػػػػػػػػػػػ  : "ك أٌمػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػخ إٔب بػػػػػػػػػػػدؿو الن  علػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػػػول  

                   ك كقولػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػول  .(1)أم أثقػػػػػػػػػ : فػػػػػػػػػاٞمهور علػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػوازه ك خػػػػػػػػػال  فيػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػافعي "
                     األصػػػػػػػػػػػػػػػػوليُ اختلفػػػػػػػػػػػػػػػػوا ُب اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػاع ُب األمػػػػػػػػػػػػػػػػم  ابق  : "...فػػػػػػػػػػػػػػػػاعلم أفٌ إٚػػػػػػػػػػػػػػػػاع األمػػػػػػػػػػػػػػػػم الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػ

           اة بتزكيػػػػػ  ا مزٌكػػػػػفإهٌنػػػػػ ، هبػػػػػ ه األٌمػػػػػ و خػػػػػاصٌّ أنٌػػػػػ  أـ ال؟ فػػػػػ ىب ذاىبػػػػػوف إٔب ابق : ىػػػػػ  كػػػػػاف حٌجػػػػػالٌسػػػػػ
  ﴿ :قػػػاؿ ا تعػػػأب ،القػػػرآف           ﴾[110: عمػػػراف آؿ] ، ك قػػػاؿ: ﴿    

        ﴾[ 143: البقػرة] ٌ ل  ػً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ حجٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓب ي اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلٚ ألفٌ  ،. كقيػػ : ال ٮػت
ك ُب أنػػػػػواع االسػػػػػتدالؿ يقػػػػػوؿ :  .(3)وفيػػػػػ "جبللػػػػػو أعلػػػػػم ك بػػػػػو التٌ  ، ك ا جػػػػػ ٌ  (2)  القاضػػػػػيك توقٌػػػػػ

 :أنػواع ثبلثػ  االسػتدالؿ أنػواع جعػ  إذ ،االسػتدالؿ أنػواع أحد ىو األصوليُ بعض عند "االستصحاب
ك ثالثهػا شػرع مػن قبلنػا ىػ ا  ك ثانيهػا إستصػحاب اٟػاؿ ، ـز بُ حكمُ من غَ تعيػُ علٌػبلأحد٫ا ت

بلـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر ك ،(4)اجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا١ختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟ

                                                           

(646ص/2ج) راـ،ا١ غاي  زكرم، بن أٛد (1)  
ىو أبو بكر ٤ٌمد بن الطٌيب البصرٌم البغدادم، ا١تكٌلم األصوٕب، إماـ ا١الكٌي  بالعراؽ، من شيوخو أبو بكر األهبرم، ك ابن  ( 2( 

َى َىم، من تبلمي ه أبو ذر ا٢ركم، ك أبو عمراف الفاسي، من مصٌنفاتو الٌتقريب ك اإلرشاد، ك إعجاز القرآف، ك غ ا، ٣اىد، ك غ
ىػ403توٌُب سن :   

ًم، )ص (، ك الٌ ىيب، سَ أعبلـ 269/ص4(، ك ابن خلكاف، كفيات األعياف، )ج217ينظر: ابن عساكر، تبيُ ك ب ا١ف
(190/ص17النٌببلء، )ج  

(646/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)  

 شيوخو منا١الكٌي ،  علماء كبار أحد اٟاجب، نباب ا١عركؼ األسنائي الدكيٍ عمر بن عثماف عمرك أبو الٌدين ٚاؿ ىو (4) 
َىم، ك ا١نَ، ابن ك القراُب، تبلمي ه من جبَ، بن اٟسن أبو ك األبيارم، اٟسن أبو           الفقهي ا١ختصراف مصٌنفاتو من غ
َىا، ك الٌنحو، ُب الكافي  ك األصوٕب، ك  .ق646: سن  توُبٌ  غ

اث دار مكتب  الٌنور، أبو األٛدم ٤ٌمد. ت ا١ ٌىب، يباجالدٌ  فرحوف، ابن ينظر في ترجمتو:  ،(ط.ت.د) القاىرة، الًٌ
  (250-248ص/3ج) األعياف، كفيات خلكاف، ابن ك ،(167ص/1ج) الزٌكي ، الٌنور شجرة ٥لوؼ، ٤ٌمد ك ،(86ص/2ج)
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 مػػ ىب افعي الٌشػػ بعػػض ك ا١الكيػ  بعػػض عنػػد ك ،االستحسػػاف اٟنفيػ  عنػػد ك ،الف فقػػطاألكٌ  (1)اآلمػدم
غػػَ ذلػػك مػػن . ك (2)سػػبحانو" التوفيػػ  تعػػأب بػػا ك ،ا١الكيػػ  بعػػض عنػػد ا١رسػػل  ا١صػػاّب ك ،الصػػحايب
إٔب  القصػػػػػدي  دكف بسػػػػػطو  . ك لعػػػػػ  عػػػػػ ر اإلمػػػػػاـ ُب اإلقتصػػػػػار علػػػػػى كصػػػػػ  ا١سػػػػػول  األصػػػػػولي الٌشػػػػػواىد
 مع ٤اكل  رصد أغلب مسائ  أصوؿ الفقو. ،اإلختصار

ــــــــــرع الثّــــــــــ                  : كىػػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػػ قســــــــــيم فــــــــــي عــــــــــرض المســــــــــائل ا صــــــــــوليةلتّ اني: طريقــــــــــة االف
              يػػػػػػػػػػػػػ  الكلٌ  ورة  الٌصػػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػػكٌ   الٌػػػػػػػػػػػػػر اٞزئيٌػػػػػػػػػػػػػوى  ألجػػػػػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػػػػػر الص ػػػػػػػػػػػػػُج عليهػػػػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػػػػوليدرى 

                     اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ُب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػا انتهجػػػػػػػػػػػػػػػػػو.ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو (3)قصػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْثهػػػػػػػػػػػػػػػػػا للمسػػػػػػػػػػػػػػػػػول  الػػػػػػػػػػػػػػػػػي يي 
                                         ٯكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراز ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُبك ، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويره لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  األ

 النقاط التالي : 
عرضػػػػػو قولػػػػػو ُب ثنايػػػػػا مػػػػػن األمثلػػػػػ  علػػػػػى ذلػػػػػك : ك : تقسػػػػػيم ا١سػػػػػول  األصػػػػػولي  باعتبػػػػػار أجزائهػػػػػاالن أكٌ 

ف ا أف يكػػػػػػو  بػػػػػػو، إٌمػػػػػػالواجػػػػػػب إاٌل  ك اعلػػػػػػم أف مػػػػػػا ال يػػػػػػتمٌ .. بػػػػػػو: "مػػػػػػا ال يػػػػػػتم الواجػػػػػػب إاٌل ١سػػػػػػول  
ٖصػػػػػػي   ؿ ال خػػػػػػبلؼ ُب أفٌ و. فػػػػػػاألكٌ بػػػػػػو أك يكػػػػػػوف ا١شػػػػػػركط بػػػػػػو كقوعيػػػػػػ كجػػػػػػوب الواجػػػػػػب مشػػػػػػركطان 

  كحضػػػػػور للمكلٌػػػػػ ا: أف ال يكػػػػػوف مقػػػػػدكران اي فػػػػػبل ٮلػػػػػو إٌمػػػػػا الثٌػػػػػ،... ك أٌمػػػػػبواجػػػػػبو  الشػػػػػرط لػػػػػيس
ى الفعػػػػػػػ  بدكنػػػػػػػو   ك يتػػػػػػػوتٌ للمكلٌػػػػػػػ اإلمػػػػػػػاـ للجمعػػػػػػػ ، ك إ٘ػػػػػػػاـ العػػػػػػػدد فيهػػػػػػػا،... أك يكػػػػػػػوف مقػػػػػػػدكران 

بلة ك شػػػػػػرط  إذا قػػػػػػاؿ: أكجبػػػػػػ  الٌصػػػػػػ للفعػػػػػػ ، كمػػػػػػا ارع جعلػػػػػػو شػػػػػػرطان الٌشػػػػػػ  أفٌ إاٌل  عػػػػػػادةن  أك عقػػػػػػبلن 
ك مػػػػػػن ذلػػػػػػك .  (5)بإ٬ػػػػػػاب ا١شػػػػػػركط" (4)عنػػػػػد اإلمػػػػػػاـ  هػػػػػػارة، فهػػػػػػ ا ك ٨ػػػػػػوه كاجػػػػػػبه تها الطٌ ُب صػػػػػحٌ 

                                                           

  صار ٍب حنبليا كاف العآب، أذكياء أحد أصوٕب، فقيو اآلمدم، الثعليب سآب بن ٤مد علي أيب بن علي الٌدين سي  ىو (1)
          األفكار، أبكار مصٌنفاتو من الزكي، ابن ك الٌدكل ، سٍ ابن تبلمي ه من ا١ٍ، ابن ك الصٌفار، ٤ٌمد شيوخو من ، ان شافعيٌ 

َىا ك اإلحكاـ، ك   .ق631 سن  توُب  غ
 اإلسنوم، ك(، 3/293) خلكاف ابن األعياف، ياتكف ك ،(367-22/364) ال ىيب النببلء، أعبلـ سَ ينظر في ترجمتو:

  (74-73ص/ج1) الشافعي ، طبقات
 (747-737/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
ن عبػػػػػػػػػػػدينظػػػػػػػػػػػر:  (3) ضػػػػػػػػػػػوابط ا١عرفػػػػػػػػػػػ  ك أصػػػػػػػػػػػوؿ اإلسػػػػػػػػػػػتدالؿ ك ا١نػػػػػػػػػػػاورة، دار القلػػػػػػػػػػػم،  ا١يػػػػػػػػػػػداي، حبنكػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػٛر

 (138ص )ـ، 1993-ق1414 :سن  4،دمش ، سوريا، ط.
 يقصد إماـ اٟرمُ اٞويٍ (4)
 (436/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (5)
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َهأف يكػػػػػػػوف لعينػػػػػػػو  ايء إٌمػػػػػػػهػػػػػػػي عػػػػػػػن الٌشػػػػػػػهػػػػػػػي الفسػػػػػػػاد: "النٌ قولػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػول  اقتضػػػػػػػاء النٌ           ،أك لغػػػػػػػ
              ؿ ففيػػػػػػػػػػواألكٌ  افإنػػػػػػػػػػو ال يفسػػػػػػػػػػد... ك أٌمػػػػػػػػػػ هي عػػػػػػػػػػن البيػػػػػػػػػػع كقػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػداء اٞمعػػػػػػػػػػ اي كػػػػػػػػػػالنٌ ك الثٌػػػػػػػػػػ

ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٛ تو مسػػػػػػػػػػػول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك م .(1)ثبلثػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ اىب..."
 .(2)د ػػػػػػػػػػػػػػػػػا١قيٌ 
زكػػػػػػرم ُب أغلػػػػػػب ا١سػػػػػػائ   ابػػػػػػن اإلمػػػػػػاـ ك ا١بلحػػػػػػ  أفٌ . (3)ك أحكامهػػػػػػا يبالنٌػػػػػػ  أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب ك

ػػػػػػالػػػػػػي عرضػػػػػػها هبػػػػػػ ه الطٌ  َه ها الٌػػػػػػريقػػػػػػ  ىػػػػػػي نفسي مػػػػػػن األصػػػػػػوليُ ُب تلػػػػػػك  ي سػػػػػػار علػػػػػػى كفقهػػػػػػا كثػػػػػػ
 .(4)ا١سائ  
قولػػػػػو ُب تكليػػػػػ  الكفػػػػػار : ك مػػػػػن األمثلػػػػػ  علػػػػػى ذلػػػػػك ثهػػػػػا: تقسػػػػػيم ا١سػػػػػول  باعتبػػػػػار ٣ػػػػػاؿ ْثانيػػػػػان 

اي ُب ك الثٌػػػػػػػ ،ؿ ُب اٞػػػػػػػوازاألكٌ  :  بطػػػػػػػرفُالكػػػػػػػبلـ ُب ىػػػػػػػ ه ا١سػػػػػػػول  يتعلٌػػػػػػػ ريع : "...ٍبٌ بفػػػػػػػركع الٌشػػػػػػػ
     ،سػػػػػػػخ شػػػػػػػرع ُب مسػػػػػػػائلوا فػػػػػػػرغ مػػػػػػػن بيػػػػػػػاف الن  ػػػػػػػػػٌ سػػػػػػػخ: "...١ك يقػػػػػػػوؿ ُب حكػػػػػػػم الن   .(5)الوقػػػػػػػوع ..."

 ك ىػػػػػػ ا يػػػػػػدؿٌ  .(6)حكمػػػػػػو ا١نػػػػػػع" ك قسػػػػػػمه  ،حكمػػػػػػو اٞػػػػػػواز ك ىػػػػػػي ُب كبلمػػػػػػو علػػػػػػى قسػػػػػػمُ: قسػػػػػػمه 
 ابن زكرم ُب تناكلو ١سائ  أصوؿ الفقو.اإلماـ   على دقٌ 

ـــــث: طريقـــــة التّ الفـــــرع الثّ  ـــــل فـــــي عـــــرض المســـــائل ا صـــــوليّ ال : الغػػػػػرض مػػػػػن ىػػػػػ ا ا١سػػػػػلك ةمثي
سػػػػػيس يكػػػػػوف مقصػػػػػد ا١ثػػػػػاؿ توقصػػػػػد ْثهػػػػػا، ْيػػػػػ  للمسػػػػػول  الػػػػػي يي    ك كاضػػػػػح و إعطػػػػػاء صػػػػػورة أكليٌػػػػػ

ػػػػػ ، خبلفػػػػػان ورة االبتدائيػػػػػ  للمسػػػػػول الٌصػػػػػ  ابق  للمبحػػػػػ  األصػػػػػوٕب الػػػػػ م ًبٌ ورة الٌسػػػػػد للٌصػػػػػللمثػػػػػاؿ ا١ءكر
و تقريػػػػػب مباحػػػػػ  فريقػػػػػ  كونػػػػػو قصػػػػػد مػػػػػن مصػػػػػنٌ اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم انػػػػػتهج ىػػػػػ ه الطٌ  ْثػػػػػو، ك لعػػػػػ ٌ 

ه: عػػػػػن ضػػػػػدٌ  يء هنػػػػػيه ُب مسػػػػػول  األمػػػػػر بالٌشػػػػػ علػػػػػى ذلػػػػػك اإلمػػػػػاـ سػػػػػار قػػػػػدلبػػػػػ ، ك أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو للطٌ 

                                                           

 (466/ص1)ج ، ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (541-537/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (581-577/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد( 3)
رح ٚػػع شػػالضػػياء البلمػػع  ، ا١ػػالكي حلولػػو ك ،(254ك ص 150/ص1اإلحكػػاـ، )جاآلمػػدم،  ( ينظــر علــ  ســبيل المثــال:4)

 اٞويٍ، ك (342/ص1ـ(، )ج1999-ق1420سن ) 2ت. عبد الكرمي النمل ، مكتب  الرشد، الرياض، السعودي ، ط. ،اٞوامع
 ا(325-321/ص1الربىاف، )ج

 (453/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
 (606ص/2)جالٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (6)
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طلػػػػب الفعػػػػ  ىػػػػو  ه، علػػػػى معػػػػٌ أفٌ عػػػػن ضػػػػدٌ  يء ىػػػػ  ىػػػػو هنػػػػيه األمػػػػر بالٌشػػػػ   ُب أفٌ "اختلػػػػ  األئٌمػػػػ
     نفػػػػػػػػس تػػػػػػػػرؾ أضػػػػػػػػداده أـ ال؟ فػػػػػػػػإذا قػػػػػػػػاؿ اآلمػػػػػػػػر للمػػػػػػػػومور: )ٖػػػػػػػػرؾ(، فهػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػو ُب ا١عػػػػػػػػٌ ٔثابػػػػػػػػ  

. ك يقػػػػػػوؿ ُب دخػػػػػػوؿ األمػػػػػػر علػػػػػػى (1)"؟عقػػػػػػبل (، أك لػػػػػػيس ٔثابتػػػػػػو ك ال يقتضػػػػػػيو ال تسػػػػػػكن قولػػػػػػو: )
        كػػػػػػػاف األمػػػػػػػراف مػػػػػػػن جنسػػػػػػػُ، ٨ػػػػػػػو صػػػػػػػ ر    نػػػػػػػزاع ُب دخػػػػػػػوؿ األمػػػػػػػر علػػػػػػػى األمػػػػػػػر سػػػػػػػواءه األمػػػػػػػر: "ال

زاع فيمػػػػا يقتضػػػػي ا النٌػػػػركعتػػػػُ، ك إٌ٪ػػػػ صػػػػ ر  ركعتػػػػُ، ٨ػػػػو صػػػػ ر  ،ك صػػػػم، أك كانػػػػا مػػػػن جػػػػنس كاحػػػػدو 
األصػػػػػػوليُ ُب توصػػػػػػي  بعػػػػػػض ا١سػػػػػػائ ، نػػػػػػ كر علػػػػػػى سػػػػػػبي  ا١ثػػػػػػاؿ قػػػػػػوؿ  كىػػػػػػ ه طريقػػػػػػ . (2)ذلػػػػػك."

       أىػػػػػػػػ  بغػػػػػػػػداد  ، فػػػػػػػػإفٌ ال عػػػػػػػػن وػػػػػػػػن   ؿ: أف ٮػػػػػػػػربكا عػػػػػػػػن علػػػػػػػػمو واتر: "...األكٌ تٌػػػػػػػػالغػػػػػػػػزإب ُب شػػػػػػػػركط ال
، ٓب ٭صػػػػػ  لنػػػػػا العلػػػػػم وه زيػػػػػدان أهنػػػػػم ونٌػػػػػ أك عػػػػػن شػػػػػخ و  ،وه ٛامػػػػػان ونٌػػػػػ مأهٌنػػػػػ لػػػػػو أخػػػػػربكا عػػػػػن طػػػػػائرو 

      ك مثػػػػػ  قػػػػػوؿ اآلمػػػػػدم ُب مسػػػػػائ  خػػػػػرب اآلحػػػػػاد: "اختلفػػػػػوا فيمػػػػػا  .(3)"، ك بكونػػػػػو زيػػػػػدان بكونػػػػػو ٛامػػػػػان 
كاعي علػػػػػى نقلػػػػػو إذا انفػػػػرد الواحػػػػػد بركايتػػػػػو مػػػػػن ا٠لػػػػ  الكثػػػػػَ، لتػػػػػوفرت الػػػػدٌ  ٔشػػػػػهدو  شػػػػيءه  جػػػػػدلػػػػو كي 

تػػػػػ  ُب كسػػػػػط اٞػػػػػامع يػػػػػـو اٞمعػػػػػ  ا٠ليفػػػػػ  ببغػػػػػداد قي  بػػػػػوفٌ   عػػػػػن بػػػػػاقي ا٠لػػػػػ ، كمػػػػػا إذا أخػػػػػرب ٥ػػػػػربه 
علػػػػػى ك بػػػػػو  ذلػػػػػك يػػػػػدؿٌ  إٔب أفٌ  الكػػػػػ ٌ  فػػػػػ ىب ،سػػػػػواه ك ٓب ٮػػػػػرب بػػػػػ لك أحػػػػػده  ،مػػػػػن ا٠لػػػػػ  ٔشػػػػػهدو 
َة على ذلك.ك الشٌ (4)يع ..."للشٌ  خبلفان   واىد من كتب األصوليُ كث

                ة ة مـــــــــــــــن مســـــــــــــــهلة أصـــــــــــــــوليّ ابـــــــــــــــا: طريقـــــــــــــــة تخـــــــــــــــريج مســـــــــــــــهلة أصـــــــــــــــوليّ الفـــــــــــــــرع الرّ 
ي م البنػػػػػػػػاء إٔب كلٌػػػػػػػػيقػػػػػػػػوؿ: د. فهػػػػػػػػد بػػػػػػػػن كليػػػػػػػػد الودعػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػد أف قٌسػػػػػػػػ :أ ــــــــرى فــــــــي عرضــــــــها

، مطلقػػػػػػػػػػػان  كػػػػػػػػػػػامبلن   ك جزئػػػػػػػػػػػي: "ك يقصػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػو أف يكػػػػػػػػػػػوف بنػػػػػػػػػػػاء ا١سػػػػػػػػػػػول  علػػػػػػػػػػػى ا١سػػػػػػػػػػػول  بنػػػػػػػػػػػاءان 
 ك علػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  رة ُب ا١سػػػػػػػػػػػػػػول  األخػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػوو ْيػػػػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػػػػوف ا١سػػػػػػػػػػػػػػول  مػػػػػػػػػػػػػػءثٌ 

                                         فاهتم، األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليوف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج ُب مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهج(5)..."قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿو 
                                                           

 (458/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)
 (444/ص1)ج، ا١راـ  غاي أٛد بن زكرم،  (2)
 (138/ص 2ا١ستصفى، ت. ٛزة بن زعَ حاف ، )د.ط(، )جالغزإب،  (3)
 (55/ص2اإلحكاـ، )جاآلمدم،  (4)
ن نػػػػػػػػػػػامي السػػػػػػػػػػػلمي، رسػػػػػػػػػػػال  دكتػػػػػػػػػػػوراه بإشػػػػػػػػػػػراؼ أ.د: عيػػػػػػػػػػػاض بػػػػػػػػػػػ ،بنػػػػػػػػػػػاء األصػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػى األصػػػػػػػػػػػوؿ الودعػػػػػػػػػػػاف، كليػػػػػػػػػػػد (5)

، قسػػػػػػػػػػػػػم أصػػػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػػػو، سػػػػػػػػػػػػػن  -الريػػػػػػػػػػػػػاض-بػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػعود اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمي ، كليػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػريع    السػػػػػػػػػػػػػعودي ، جامعػػػػػػػػػػػػػ  ٤مػػػػػػػػػػػػػد 
 (55ق(، )ص1428-ق1427)
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فتخصػػػػػػػػػػػػػي   الكتػػػػػػػػػػػػػاب،السػػػػػػػػػػػػػٌن  بيقػػػػػػػػػػػػػوؿ: "إذا جػػػػػػػػػػػػػاز ٗصػػػػػػػػػػػػػي   (1)َازمفهػػػػػػػػػػػػػ ا اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ الٌشػػػػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػػػع  فػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػاـٌ مػػػػػػػػػػػػاـ اٞػػػػػػػػػػػػويٍ: "ال ٯتنػػػػػػػػػػػػع كركد اللٌ ك يقػػػػػػػػػػػػوؿ اإل .(2)  أكٔب"لسػػػػػػػػػػػػنٌ الكتػػػػػػػػػػػػاب با

ا١عتزلػػػػػػػػػػ  إٔب منػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػك،    عنػػػػػػػػػػو إٔب كقػػػػػػػػػػ  اٟاجػػػػػػػػػػ ، ك ذىػػػػػػػػػػب ٚػػػػػػػػػػاىَاسػػػػػػػػػػتئخار ا١خٌصػػػػػػػػػػ
     .(3)رد ا٠طػػػػػػػػػػاب إٔب كقػػػػػػػػػػ  اٟاجػػػػػػػػػػ "ك ىػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػركع القػػػػػػػػػػوؿ ُب تػػػػػػػػػػوخَ البيػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػوٍ 

 مواضػػػػػػػػع مػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػو نػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػا مثػػػػػػػػالُ ابػػػػػػػػن زكػػػػػػػػرم ىػػػػػػػػ ا ا١سػػػػػػػػلك ُب ك قػػػػػػػػد سػػػػػػػػلك اإلمػػػػػػػػاـ
ىػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػو هنػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن  دب ؿ: قولػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػول  أمػػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبي  اإليػػػػػػػػػراد ال اٟصػػػػػػػػػر، األكٌ 

ه، مػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػدٌ  هنػػػػػػػػػيه  ويء ىػػػػػػػػػو بعينػػػػػػػػػلٌشػػػػػػػػػاألمػػػػػػػػػر با ه؟ : "القػػػػػػػػػائلوف بػػػػػػػػػوفٌ ضػػػػػػػػػدٌ 
 دب فػػػػػػػػبل ٓػػػػػػػػبلؼ أمػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػ ،علػػػػػػػػى أمػػػػػػػػر اإل٬ػػػػػػػػاب مػػػػػػػػن قصػػػػػػػػره  دب ك مػػػػػػػػنهمذلػػػػػػػػك ُب أمػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػ

 اي: قولػػػػػػػػػػوك الثٌػػػػػػػػػػ .(4)ك ال هنػػػػػػػػػػي تنزيػػػػػػػػػػو" ال هنػػػػػػػػػػي ٖػػػػػػػػػػرميو  عنهػػػػػػػػػػا ان منهيٌػػػػػػػػػػ أضػػػػػػػػػػداده ا١باحػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػوف
 هػػػػػػػػػينفػػػػػػػػػس النٌ  يءمػػػػػػػػن قػػػػػػػػػاؿ: األمػػػػػػػػػر بالٌشػػػػػػػػ ه "أقػػػػػػػػوؿ: كػػػػػػػػػ ٌ يء أمػػػػػػػػػر بضػػػػػػػػػدٌ الٌشػػػػػػػػهػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن ُب النٌ 

 ه إذ ال ينفػػػػػػػػػػكٌ بضػػػػػػػػػػدٌ  ر األمػػػػػػػػػػ يء عػػػػػػػػػػُهػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػػالنٌ  أف يقػػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػػوف ه يلزمػػػػػػػػػػوعػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػدٌ 
 .(5)عن نفسو" يءالشٌ 

وير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ابػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػرم ُب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكن تلخػػػػػػػػػػػػػػي  منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػ ا ا١طلػػػػػػػػػػػػػػب يك ُب هنايػػػػػػػػػػػػػػ  
 الي :قاط التٌ   ُب النٌ ا١سائ  األصوليٌ 

ْسػػػػػػػػػػػب ا١قػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػ م   ع طػػػػػػػػػػػرؽ اإلمػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم ُب تصػػػػػػػػػػػوير ا١سػػػػػػػػػػػائ  األصػػػػػػػػػػػوليٌ تنػػػػػػػػػػػوٌ  -
 فيو. عرضتي 

                                                           

َازم، مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػيوخ الٌشػػػػػػػػػافعٌي ، مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػيوخو أبػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػد ا البيضػػػػػػػػػاكم،  (1) ىػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػحاؽ إبػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػ
َىم، مػػػػػػػػػن تبلميػػػػػػػػػ ه أ َىم، مػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػٌنفاتو ا١هػػػػػػػػػٌ ب ك أبػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػر الربقػػػػػػػػػاي ك غػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػو الوليػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػاجي، ك اٟميػػػػػػػػػدم ك غػػػػػػػػػ

َىا، توٌُب سن :   ىػ.                                                                                                   476ُب الفقو الشافعي ك الٌلمع ُب أصوؿ الفقو   ك غ
ــــــــــــي ينظــــــــــــر ــــــــــــو ف  الٌشػػػػػػػػػػػػافعي ، طبقػػػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػػػنوم، ك ،(88ص/3ج) الكػػػػػػػػػػػػربل، الٌشػػػػػػػػػػػػافعي  طبقػػػػػػػػػػػػات الٌسػػػػػػػػػػػػبكي،: ترجمت

 ( 464ص/18ج) الٌنببلء، أعبلـ سَ الٌ ىيب، ك ،(83ص/2ج)
َازم، (2)  (136، دار الفكر، دمش ، )ص1التبصرة ُب أصوؿ الفقو، ت. ٤مد حسن ىيتو، ط.الٌش
 (271/ص1الربىاف، )جاٞويٍ،  (3)
 (460/ص1ج)،غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
 (461/ص1)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ،  (5)
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                                   القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٌ كلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،ديد ُب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ اإلختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 مسائ  أصوؿ الفقو. برؤكس ٤اكل  اإلحاط  سابقان  ذكرتي 

َه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنإقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ُب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليٌ  -                                            بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١تكلٌ ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما أى  ،علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ

  .األصوليٌ 

 

                                  لتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ا١هٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األدكات ا١نهجيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و عاٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةو التٌ  إفٌ 
                                   ا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  ، ك ١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراسقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالدٌ ك توكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تي 

                           ان ع لكتبػػػػػػػػػػػػػو ٬ػػػػػػػػػػػػػد كٌمػػػػػػػػػػػػػا١تتبٌػػػػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػػػػػإفٌ   األكٔبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالٌدرج منهجػػػػػػػػػػػػيٌّ  مه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأصػػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػػػو عل
                                                 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األمثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ تقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مباحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إٔب أذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائبلن 

 العلم. ا١شتغلُ هب ا

                        ردىػػػػػػػػػػػػا اإلمػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػرم ُب كتابػػػػػػػػػػػػو "غايػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػراـ" ع األمثلػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػي أكٍ ك بتتبٌػػػػػػػػػػػػ
                        ركع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفُب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٯك

 التالي :

  وكالم العربة من القرآن و السنّ  يمثيل النصّ ع ا ول: التّ الفر 

ٍ   ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو ٔثابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                                              القاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليٌ  ر العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُلتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
َةه  ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك اٟػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف ،علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ك الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىد                                    ُب  كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                          شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلث اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر من كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ"،
 على سبي  اإليراد ال اٟصر: 
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                                   "ك٬ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز ٗصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ   :: قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب ٗصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ الن أكٌ 
 ﴿ كقولو تعأب:            ﴾ [88: النساء ] ،  ٌ٥صوصه  وفإن 

    .(1)خالتها" ك ال علىبقولو عليو الٌسبلـ: "ال تنك  ا١رأة على عٌمتها 
                     سػػػػػػػػػػػخ علػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػواز "قػػػػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػائلوف بالن  اي: قولػػػػػػػػػػػو ُب نسػػػػػػػػػػػخ الكتػػػػػػػػػػػاب بالكتػػػػػػػػػػػاب: الثٌػػػػػػػػػػػ

             ؿ ب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد بوربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرآف، ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٟوٍ 
 .(2)ك عشر " أشهر 

ػالثٌ  ٌٖ ا١طلػ  علػى ا١قيػد: "ك        وجب ُب مسػول  ٛػ  ػػػي اد اٟكػم ك اخػتبلؼ ا١ال : قولو ُب حال  ا
 ﴿هػػػػػػار: الظر  ارة كٌفػػػػػػ ختلػػػػػػ  موجبهمػػػػػػا كقولػػػػػػو تعػػػػػػأب ُبا إف اأٌمػػػػػػ            

              ﴾  : ك قولػػػػػػػػو ُب قتػػػػػػػػ  ا٠طػػػػػػػػإ: ، [3]اجملادلػػػػػػػػ﴿            

         ﴾ :ك  ،كاحػػدو    بػػو ُب موضػػعو ا مػػن كػػبلـ العػػرب فقػػد كجدتػػو مثٌػػأٌمػػ.(3)" [92]الٌنسػػاء
 مٍ كقوؿ الشاعر:ذلك ُب معاي األمر ُب قولو: "...ك منها التٌ 

                                                           

صحي  البخارم،  (،5109تها [، حدي  رقم )نك  ا١رأة على عمٌ كاح، باب ال تي البخارم ُب ]كتاب النٌ  أ رجو: (1)
 (.128/ص6)ج

(، 1407قم )كاح[، حدي  ر تها أك خالتها ُب النٌ كاح، باب ٖرمي اٞمع بُ ا١رأة ك عمٌ ك مسلم ُب ]كتاب النٌ 
 (.1027/ ص 2صحي  مسلم، )ج

(، سنن أيب داكد، 2065ساء[، حدي  رقم )من النٌ  كره أف ٬مع بينهنٌ كاح، باب ما يي ك أبو داكد ُب ]كتاب النٌ 
 .(224/ص2)ج

 (96/ص6سائي،)جتها[، سنن النٌ كاح، باب اٞمع بُ ا١رأة ك عمٌ سائي ُب ]كتاب النٌ ك النٌ 
 ًٌ (، 1126تها ك ال خالتها[، حدي  رقم )نك  ا١رأة على عمٌ اح، باب ما جاء: ال تي كم م ُب ]كتاب النٌ ك ال

 ًٌ  (433/ ص3م م، )جسنن ال
(، 1929تها ك ال خالتها[، حدي  رقم )نك  ا١رأة على عمٌ كاح، باب باب ال تي ك ابن ماجو ُب ]كتاب النٌ 

 (621/ص1سنن ابن ماجو، )ج
 (532/ص2ساء[، ا١وطو، )جمع بينو من النٌ كاح، ما ال ٬ي ك اإلماـ ماؾ ُب ]كتاب النٌ 

           (546/ص2ينظر: ابن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج
(616/ص2أٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ، )ج ( 2(  
 (541/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)



 

 

62 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيػ   أى الى أى    ً ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ وى بً  كى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  احي بى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلً مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   و بٍ صيػػػػػػػػػػػػػػػػػي             بً لً جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انٍ الى أى   ي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػا الل  هى
(1)"(2). 

 ي أمراف:  عند ذكر اإلماـ ابن زكرم للمثاؿ النصٌ ك يبلح

، ا لقصػػػػػػػػػػػد االختصػػػػػػػػػػػاركىػػػػػػػػػػػ ا راجػػػػػػػػػػػع إٌمػػػػػػػػػػػ ،اىد ُب ا١ثػػػػػػػػػػػاؿالٌشػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػى ٤ػػػػػػػػػػػ ٌ  صػػػػػػػػػػػارتاإلق -
 ل .صٌ بصورة ا١سول  ا١ء  ا١ثاؿ مباشرةن أك لربط صورة 

منػػػػػػػػػػػو  حتم  أف يكػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػ ا قصػػػػػػػػػػػدان ػي بػػػػػػػػػػػوم بػػػػػػػػػػػا١عٌ، ك يػػػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػػػرآي أك النٌ  الػػػػػػػػػػػن ٌ  نقػػػػػػػػػػػ ي  -
 لبلختصار.

 ظريمثيل النّ اني: التّ الفرع الثّ 

ًاضػػػػػيٌ   و نظريٌػػػػػ ك ىػػػػػو ٔثابػػػػػ  أمثلػػػػػ و   ك  ر الػػػػػي  يبحثهػػػػػا،وى أكردىػػػػػا اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم لتقريػػػػػب الٌصػػػػػ  و اف
ًٌكػػػػ واىد علػػػػى ذلػػػػك قولػػػػو ُب أقػػػػ ٌ مػػػػن الٌشػػػػ كيػػػػب مػػػػن اٝػػػػُ ب منػػػػو الكػػػػبلـ: "... ك مثػػػػاؿ الًٌ مػػػػا ي
ركريات: "ك منهػػػػػا الٌضػػػػػ  قولػػػػػو ُب أنػػػػػواع. ك ك(3)": قػػػػػاـ زيػػػػػده ك فعػػػػػ و  ، ك مثالػػػػػو مػػػػػن اسػػػػػمو قػػػػػائمه  : زيػػػػػده 
يسػػػػتحي  تواطػػػػءىم علػػػػى  ك ىػػػػي القضػػػػايا الػػػػي ٭كػػػػم العقػػػػ  فيهػػػػا بواسػػػػط  خػػػػرب ٚاعػػػػ و  ،راتا١تػػػػواتً 

قولػػػػػو ُب صػػػػػي  منػػػػػو ك  .(4)"قػػػػػائع ُب األزمنػػػػػ  ا١اضػػػػػي و  ، ك كقػػػػػوع الكحكمنػػػػػا بوجػػػػػود مٌكػػػػػ الكػػػػػ ب،
ك اسػػػػػم اٞمػػػػػع  ) -احب الورقػػػػػاتأم صػػػػػ–ـ: "ك قولػػػػػو ك الػػػػػبٌل  ؼ بػػػػػاألل العمػػػػػـو ُب اٞمػػػػػع ا١عػػػػػرٌ 

،..."ك الػػػػػػػػبٌل  (، أم بػػػػػػػػاألل  ؼ هبمػػػػػػػػاا١عػػػػػػػػر           .(5)ـ، يعػػػػػػػػٍ أيضػػػػػػػػا لغػػػػػػػػَ العهػػػػػػػػد ٨ػػػػػػػػو: أكػػػػػػػػـر القػػػػػػػػـو
َةه ك الٌشػػػػػ    بعػػػػػض األمثلػػػػػ  انطبلقػػػػػان يءلٌػػػػػاإلمػػػػػاـ  نبيػػػػػو أفٌ التٌ ر ك ٬ػػػػػد ُب الكتػػػػػاب. واىد ُب ذلػػػػػك كثػػػػػ

فاد بػػػػػػو مػػػػػػا عنػػػػػػد ػػػيػػػػػػػػػػ: "...ك ىػػػػػػي الكػػػػػػبلـ ا١ العقليٌػػػػػػ   مثػػػػػػ  قولػػػػػػو ُب اٟقيقػػػػػػ مػػػػػػن عقيدتػػػػػػو اإلسػػػػػػبلميٌ 

                                                           

َكت، ط.بع، مكتبػػػػػػػقػػػػػػػات الٌسػػػػػػػشػػػػػػػرح ا١علٌ الػػػػػػػٌزكزي، ينظػػػػػػػر: . قتػػػػػػػوىػػػػػػػ ا البيػػػػػػػ  المػػػػػػػرلء القػػػػػػػيس ُب معلٌ (1)                ، 5  ا١عػػػػػػػارؼ، بػػػػػػػ
 (.37، )صـ1985-ق1405: سن 
 (474/ص1)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (379/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (3)
 (354/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)

 (485/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (5)
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بيػػػػػػػػػع : أنبػػػػػػػػػ  الرٌ (1)ىرم م مػػػػػػػػػن اٟكػػػػػػػػػم، كقػػػػػػػػػوؿ ا١ػػػػػػػػػءمن: أنبػػػػػػػػػ  ا البقػػػػػػػػػ ، ك قػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػدٌ ا١ػػػػػػػػػتكلر 
 .(2)البق "

 مثيل الفقهيالث: التّ الفرع الثّ 

          إٔب  عملػػػػػػي     الػػػػػػي تقػػػػػػرب صػػػػػػورة ا١سػػػػػػول  بشػػػػػػك و باألمثلػػػػػػ  الفقهيٌػػػػػػ   حافلػػػػػػ ه نات األصػػػػػػوليٌ إف ا١ػػػػػػدكٌ  
َان   ك قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػول كتػػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػراـ" عػػػػػػػػػددان  ،األذىػػػػػػػػػاف                   مػػػػػػػػػن األمثلػػػػػػػػػ  الفقهيػػػػػػػػػ  لتوضػػػػػػػػػي   كبػػػػػػػػػ
 الي :قاط التٌ واىد على ذلك ُب النٌ ك ٯكن حصر الشٌ  ،بسوط  فيوا١   األصوليٌ  ا١سائ 

ٛػػػػػ  حػػػػػاالت ُب فيهػػػػػا: مثػػػػػ  قولػػػػػو  النظػػػػػر عػػػػػن صػػػػػاحب القػػػػػوؿ الفقهػػػػػيٌ  بغػػػػػضٌ   ه عاٌمػػػػػ أمثلػػػػػ ه  :الن أكٌ 
ػػػػػدا١طلػػػػػ  علػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػ ٌٖ ٍُ وجبهمػػػػػػا مي د مي : "فػػػػػػإف ا ػػػػػػمءمنػػػػػػ ن  فػػػػػػاعت  رقبػػػػػػ ن   مثػػػػػػ : إف وػػػػػاىرتى ثبتػػػػػػ ًٛي  ،  
ػػػػػػ ٍبٌ   .(3)د"ا١طلػػػػػػ  علػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػ ٌٖ ُ وجبهمػػػػػػا منفيٌػػػػػػد مي قػػػػػػاؿ بعػػػػػػد ذلػػػػػػك مػػػػػػن نفػػػػػػس ا١سػػػػػػول : "كإف ا

كاتب ػػػػػػي ٬ػػػػزمء إعتػػػػاؽ ا١، فػػػػبل كػػػػافران   ظػػػػاىر: ال تعتػػػػ  مكاتبػػػػان ارع للمي الٌشػػػػ مػػػػ  هبمػػػػا، كمػػػػا لػػػػو قػػػػاؿعي 
اللػػػػػ : "...مثالػػػػػو قيػػػػػاس قطػػػػػع أيػػػػػدم لػػػػػك قولػػػػػو ُب قيػػػػػاس الدٌ ذواىد علػػػػػى الٌشػػػػػ ك مػػػػػن.(4)..."أصػػػػػبلن 

ورتُ علػػػػػػى تقػػػػػػدير يػػػػػػ  علػػػػػػيهم ُب الٌصػػػػػػع كجػػػػػػوب الدر هػػػػػػا بالواحػػػػػػد، ّػػػػػػامً اٞماعػػػػػػ  بالواحػػػػػػد علػػػػػػى قتلً 
إذا زادت قيمتػػػػػػو علػػػػػػى  بو: "...مثالػػػػػػو العبػػػػػػد ا١قتػػػػػػوؿ خطػػػػػػون . ك يقػػػػػػوؿ ُب قيػػػػػػاس الٌشػػػػػػ(5)إ٬اهبػػػػػػا..."
ك معاقػػػػب بارتكػػػػاب  بامتثػػػػاؿ األكامػػػػر، ثػػػػابه مي  مػػػػن حيػػػػ  إنػػػػو آدمػػػػيٌ  للحػػػػرٌ  و مشػػػػابوه فإنٌػػػػ ،ديػػػػ  اٟػػػػرٌ 

٦لػػػػػػػػػػػػػوؾ يقػػػػػػػػػػػػػـو ك ينػػػػػػػػػػػػػادل عليػػػػػػػػػػػػػو ُب  و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس مػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػ  إنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا١عاصػػػػػػػػػػػػػي ك مشػػػػػػػػػػػػػابو للف
 .(6)األسواؽ..."

                                                           

ابػػػػػػػػػن  ينظػػػػػػػػػر:  .رة بػػػػػػػػػ اهتا ك ىػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػن اإلٟػػػػػػػػػاد ك ا١اديػػػػػػػػػ بيعػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػءثٌ جػػػػػػػػػود ا ك أف الطٌ ك ىػػػػػػػػػي طائفػػػػػػػػػ  أنكػػػػػػػػػركا ك  (1)
َكت، ط. ، ـ1984-ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1404، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن : 5كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ، تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم، دار األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلس، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػػػػػػػػػػػػػ ، ت. أمػػػػػػػػػػػػػَ علػػػػػػػػػػػػػي مهنػػػػػػػػػػػػػا ك علػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػاعو، دار ا١عرفػػػػػػػػػػػػػ ، الٌشهرسػػػػػػػػػػػػػتاي،  ا١لػػػػػػػػػػػػػ  ك النٌ  ك (،268/ص6)ج
َكت، لبناف، ط.   (582/ص2ـ(،)ج1993-ق1414، سن  )3ب

 (388/ص1)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (539/ص2)ج، ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (3)
 (540/ص2)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (707/ص2)ج، ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (5)
 (710/ص2)ج، الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (6)



 

 

64 

ب ب إٔب مرٌكػػػػػػقولػػػػػػو ُب ثنايػػػػػػا تقسػػػػػػيمو القيػػػػػػاس ا١رٌكػػػػػػ اء: مثػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػبعض الفقه  ه خاٌصػػػػػػ أمثلػػػػػػ ه  :ثانيػػػػػػان 
إذا قتػ   ُب اٟػرٌ  )1(افعي: قػوؿ الٌشػ-ب األصػ أم مرٌكػ–ؿ ب كص : "مثػاؿ األكٌ ك مركٌ   ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأص
     مػػن نػػ    حكمػػو بػػدلي و  كا١كاتػػب، فػػا١قيس عليػػو ك ىػػو ا١كاتػػب غػػَ ثابػػ و   قتػػ  بػػو اٟػػرٌ فػػبل يي  عبػػدان 

للقيػػاس  علػػى عػػدـ القصػػاص ُب ا١كاتػػب ّهالػػ  ا١سػػتح ٌ  )2(ا ثبػػ  ١وافقػػ  أيب حنيفػػ ، ك إٌ٪ػػأك إٚػػاعو 
  : العلٌػرثػ  ا١قتػوؿ بتقػدير أدائهػا. فحينئػ  يقػوؿ اٟنفػي  أك كى  ،د بتقدير العجز عػن أداء الكتابػ من السيٌ 

  بطػ  إٟػاؽ العبػد با١كاتػب لعػدـ مشػاركتو ُب علٌػ  ىػ ه الفػإذا صػحٌ  ،ُب العبػد ىي اٞهال  غَ ثابت و 
ُب  : قػػوؿ ا١سػػتدؿٌ  -ب الوصػػ أم مرٌكػػ–اي ك إف بطلػػ  منعػػ  حكػػم األصػػ ...ك مثػػاؿ الثٌػػ ، العلٌػػ

قبػػ   ال يصػػ ٌ  ىػػ ا تعليػػ ه  ،جػػ  زينػػب فهػػي طػػال تزكٌ  كػػاح كقػػوؿ القائػػ  إذابالنٌ  بلؽمسػػول  تعيػػُ الطٌػػ
 ،عليػ  ُب األصػ م كجود التٌ أف يقوؿ ال نسلٌ  جها طال . ك للحنفيٌ كما لو قاؿ زينب الي أتزكٌ   ،كاحالنٌ 
    ،عليػ  لعػػدـ اٞػػامعىػػ ا بطػ  إٟػػاؽ التٌ  فػػإف صػ ٌ  ،ال تعليػػ ه  تنجيػزه  جهػا طػػال ه قولػػو زينػب الػػي أتزكٌ  فػإفٌ 
نعػػ  ا مى ك إٌ٪ػػ ،جهػػا طػػال ه ك ىػػو عػػدـ الوقػػوع ُب قولػػو زينػػب الػػي أتزكٌ  ،نعػػ  اٟكػػم ُب األصػػ  مى ك إاٌل 

سػر ُب ١سػول  عػدـ الكى    بػونظَ ى ا ا١ثاؿ ما مثٌ  ك .)3(بو" لقل ي  ك لو كاف تعليقان  و تنجيزه وقوع ألنٌ ال
كقػػد  ،سػػماف بػػوك األسػػلوب اٞػػدٕب الػػ م يتٌ   . ك نبلحػػ  ُب ىػػ ين ا١ثػػالُ طبيعػػ  ا١قارنػػ شػػركط العلٌػػ
ر ا لتوثٌ ك إمٌ  ،لكتاب األصوٕب ألجلهم  اإلماـ ى ا الب  ال م صنٌ للطٌ  ان ا تعليميٌ ى ه ا١يزة إمٌ  يكوف مردٌ 

  .ن  اإلماـ األصوليٌ ١دكٌ  ان عامٌ    طابعان مُ ال م يشكٌ اإلماـ ٔنهج ا١تكلٌ 
                                                           

لعٌباس بن عثماف بن شافػػػع ا٢امشي ا١طٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليب، من أعظم علماء ا١سلػػػػػػػمُ، إليو ينسب الػػػػم ىببن إدريس بن ا ٤ٌمدىو     (1)  
َىم، من تصانيفو األـٌ        الٌشافعي  زي ك غ

ي
َىم، من تبلمي ه اإلماـ أٛد ك ا١ من شيوخو اإلماـ مالك، ك مسلم الٌز٧ي، ك غ

َىا، توٌُب سن : ك ا  ىػ.204لٌرسال  ك غ
(، ك ابن اٞوزم، صفوة الٌصفوة، ت. ٤مود فاخورم،     34/ص1: ابن الٌسبكي، طبقات الٌشافعٌي  الكربل، )جينظر في ترجمتو

َكت، ط. َازم، طبقات 259-ػ248/ص2ـ، )ج1986ىػ/1406، سن : 4ك ٤ٌمد رٌكاس قلعجي، دار ا١عرف ، ب (، ك الٌش
َكت، ط. الفقهاء،  ( 71ـ، )ص1981ىػ/1401، سن : 2ت. إحساف عبٌاس، دار الرٌائد العريب، ب
ىو اإلماـ أبوحنيف  الٌنعماف بن ثاب  الكوُب، من مشاىَ علماء ا١سلمُ، إليو ينسب ا١ ىب اٟنفي، من شيوخو ٌٛػػػػػػػػػػػاد    (2) 

َىم، من تصانيفو الفقو األكرب ك ا١خارج ُب بن أيب سليماف ك نافع مؤب ابن عمر، من تبلمي ه القاضي أ بو يوس  ك زفر ك غ
 ىػ.150الفقو، توٌُب سن : 
َازم، طبق  الفقهاء، )ص ينظر في ترجمتو: َكت، )د.ت.ط(، 86الٌش (، ك الٌ ىيب، ت كرة اٌٟفاظ، دار الفكر العريب، ب

َكت، ط.(، ك كتاب: الصيمرم، أخبار أيب حنيف  ك أصحابو، عآب الكت168/ص1)ج  ـ1985ىػ/1405، سن : 2ب، ب
(717-715/ص2أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج  (3)  
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 تائج التالي :كُب هناي  ى ا ا١بح  ٩ل  إٔب النٌ 
  ديد تارةن ك اإلختصار الشٌ  ،مسائ  أصوؿ الفقو بُ اإلسهاب تارةن   ٌ عناي  اإلماـ باستعراض جي 

 أخرل.
  ٌعريفات األصوليٌ ُب طريق  عرضو للتٌ  ان ك يظهر ذلك جليٌ  ، مُ األصوليٌ ر اإلماـ ٔدرس  ا١تكلٌ توث     

 .ذكرىاك ُب األمثل  الي 
  ٌزت لغتو   كالي ميٌ ُب تعاملو مع ا١سائ  األصوليٌ  بوضوحو ذلك ظهر ك ي ، ر اإلماـ بالعلـو العقليٌ توث

 ك منهجو ُب تصويرىا.
  ٌلئلماـ. ن ا١نهجي  ربز التمكٌ  ، ك ى ا ما يي ة األصوليٌ ؽ ك األساليب ُب عرض ا١ادٌ ر ع الطٌ تنو 
  ٌَة من اإلماـ لتوضي  مصطلحات علم أصوؿ الفقو، ك ال م ٕل الكبَ من  ى ُب الكمٌ العناي  الكب
 نو كتابو.  ال م تضمٌ عريفات األصوليٌ التٌ 
  ٌصويرىا، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت رداهتاػػػ  عن طري  تعري  مفصوليٌ ألغلب ا١سائ  األ ينهجوصي  ا١العناي  بالت

 مثي .كترسيخها عرب التٌ 
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ريعً  أصػوالن ـو الٌشػػػػػػػػػػػك عل ،ج علمػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف االستدالؿ ىػو القاعػدةي ا١ثلػى ُب بنػاء أٌم منه

ُي تلػػك  ك فركعػػان تقػػوـي علػػى االسػػتدالؿ نصػػاا أك تعٌقػػبلن، ك ١ػػاٌ  كػػاف علػػمي أصػػوؿ الفقػػو ُب حقيقتػػو تقنػػ
باالسػػػتدالؿ توصػػػيبلن ك تنػػػزيبلن. ك قبػػػ  ا٠ػػػوض ُب لػػػ ، كػػػاف اىتمػػػاـ األصػػػولٌيُ األدلٌػػػ  النٌصػػػي  أك ا١تعق  

                           ٕب، أذكػػػػػػػػػػػػر مقٌدمػػػػػػػػػػػػ  كجيػػػػػػػػػػػػزةن ُب تعريػػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػػتدالًؿ مػػػػػػػػػػػػنهج اإلمػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػرم االسػػػػػػػػػػػػتدال
 ك أنواع األدلٌ  الٌشرعيً .
 أّواًل: تعريف الّدليل

ك ٬ػػيء بنػػاء إسػػتفع   ك ىػػو مزيػػده ثبلثػػيٌّ  ،: مػػن اسػػتدٌؿ، يسػػتدٌؿ اسػػتدالالن علػػى كزف اسػػتفعاؿلوــة-1
 .(1) د ك ىدلستدٌؿ( للٌدالل  على الطٌلب، فالفع  معناه أرش)إ
ـٌ ىو طل: اإلستدالؿي با١اصطال اً -8 بي الٌدلي  أك طلبي الٌداللً ، ك الٌدالل ي ما يتوٌص ي بػو ًإٔب عٌ العا

 .(2)معرفً  الٌشيًء 
ٌٍ كقػػد ذكػػر الػػدٌ أٌمػػا بػػا١عٌ األصػػوٌٕب فقػػد اختلفػػ  عبػػاراهتم ُب تعريفػػو  كتور أىسػػعد عبػػد الغػػ

:أٌف أقرهبا  (3)الٌسٌيد الكٍفراكم   ثبلثي تعريفاتو
، ًمػ ٌن مشعره باٟكًم ، مناسبه لو فيما يقتضيو الفكري العقلي  ن األٌكؿ: تعري  إماـ اٟرمُ اٞويٍ "مع

علي ي ا١نصوبي جارو فيو"ف و عليو، ك التٌ غَ كيجداف أص و متٌ 
(4). 

"  اآلمدم يتعر الثٌاي:  ، ك ال إٚاعو ك ال قياسو "دلي ه ليس بن  
(5). 

                                                           

َكت، دار الكتػػػػب العلميػػػػ ، ط.ابػػػػن منظػػػػور،  (1) ـ، 2005-ػىػػػػ1426: ، سػػػػن 1لسػػػػاف العػػػػرب، ت. عػػػػامر أٛػػػػد حيػػػػدر، بػػػػ
 (347/ص1)ج
َكت، مكتب  لبناف، د.ط سن اٞرجاي،  (2)  (17)ص ـ،1985: التعريفات، ب
ٌٍ  عبد أسعد (3)   1الٌنشر، القاىرة، مصر، ط. االستدالؿ عند األصوليُ، دار السبلـ للطٌباع  ك الكفراكم، السٌيد الغ

 (.49-45ـ، )ص2002-ػى1423 سن :
 (271/ص2)ج اٞويٍ، الربىاف، (4)
 (145/ص4)ج اآلمدم، اإلحكاـ، (5)
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"٤اكلػػ ي الػػٌدلي  ا١ٍفضػػي إٔب اٟكػػم الٌشػػرعٌي مػػن جهػػ  القواعػػًد ال مػػن جهػػً   (1): تعريػػ  القػػراُبٌ الثٌالػػ 
 .(2)األدلًٌ  ا١ٍنصوبً "

ٍٚى  َةو ، كقد أ   الدٌكتور يعقوب الباحسُ ذلك بقولو: "ك ى ه الٌتعريفاًت تلتقي فيمػا بينهػا ُب أمػورو كثػ
ٌّ، ك فيهػػا مػػ  ه لبلسػػتدالؿ بػػبعض أنواعػػو، أك بومثلػػ و منػػو، ك يػػا ىػػو تعر ك ا١لحػػوظ أٌف فيهػػا مػػا ىػػو عػػا

،  بوجوو  ًؾه تٌتفػ ي فيػو ٚيػعي العلػوـً ـ  فإٌف االستدالؿ إف كاف ا١قصود بػو ًإقامػ  الػٌدلي  ، فهػ ا أمػره مشػ عا
ك ًإف كاف ا١قصودي ٖديدي أنواعو معٌين و من الٌدلي  ، فه ا أمره ٗتل ي فيو العلوـي ك مناىجها"
(3) 

     إتٌفػػػ  ٚهػػػور األصػػػولٌيُ علػػػى االسػػػتدالؿ بالكتػػػاب : انيـــاً: أنـــواع  ا دلّـــة الّشـــرعّية عنـــد ا صـــولّيينث
اع ك القياس، على خبلفاتو بيػنهم ُب بعػض أنػواع األدلٌػ . ك ىنػاؾ أدلٌػ  ثانويٌػ ه ٥تلػ ه  ٍٚ ك السٌن  ك اإل

َةه متنٌوعػػػ ه          ،ك اإلستحسػػػاف ،منهػػػا: ا١صػػػاّب ا١رسػػػل  فيهػػػا ك يسػػػٌميها بعضػػػهم األدلٌػػػ  الٌتبعيٌػػػ  ك ىػػػي كثػػػ
                ك الػػػػػػػٌتبلزـي بػػػػػػػُ  ،٢ػػػػػػػاـك قػػػػػػػوؿ الٌصػػػػػػػحايٌب، ك اإل ،ك شػػػػػػػرع مػػػػػػػن قبلنػػػػػػػا ،ك االستصػػػػػػػحاب ،رؼك العيػػػػػػػ

ًُ ًعلٌػػػػػػػػػػػ و  َىػػػػػػػػػػػا  ،ك االٍسػػػػػػػػػػػًتٍقراء ،ك الػػػػػػػػػػػرباءة األٍصػػػػػػػػػػػلٌي  أك العٍقليٌػػػػػػػػػػػ  ،حكمػػػػػػػػػػػُ مػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػَ تعيػػػػػػػػػػػ                                      ك غ
 .(4)من األدلًٌ  

  هبػػػا علمػػػاء األصػػػوؿ ا١سػػػائ  الٌػػػي يبحثوهنػػػا، يقػػػوؿ اإلمػػػاـ ك ا١ٍقصػػػود هبػػػ ا ا١بحػػػ  األدلٌػػػ  الٌػػػي يوصرػػػ
  الٌثبلث  ق ػػػػػػػػالع أحكاـ إٔب كالرٌاجع   ه ليٌ ػػػػػػػػعق إٌما -األدلٌ  أم– كىي"ُب ى ا ا١عٌ:  (5)اطيبالشٌ 

                                                           

  )1 ابن ك الٌسبلـ، عبد بن زٌ ػػػػػػػػػػالع وخوػػػػػػػػػػػشي من  ،ا١الكيٌ  اءػػػػػػػػػػعلم رزأب من القراُب، إدريس بن أٛد العٌباس أبو الٌدين شهاب ىو (
َىم، ك اٟاجب، َة مصٌنفاتو من القفصي، راشد ابن ك الفاكهاي، الٌدين تاج تبلمي ه من غ َىا، ك الفركؽ، ك الفقو، ُب الٌ خ  غ

 ىػ.684: سن  توُبٌ 
 الٌزركلي، ،(239-236ص/1ج) ا١ ٌىب، الٌديباج فرحوف، ابن ك ،(188ص) الزٌكي ، ورالنٌ  شجرة ٥لوؼ، ٤ٌمد :ينظر

َكت، للمبليُ، العلم دار األعبلـ،  ( 95-94ص/1ج) ـ،2002: سن  ،15.ط ب
 (354ـ، )ص2004-ىػ1424: دار الفكر، د.ط سن شرح تنقي  الفصوؿ،  القراُب، (2)
، طرؽ اال الباحسُ، الوىاب عبد بن يعقوب (3) ا عند ا١ناطق  ك األصوليٌُ  2مكتب  الرشد، الرياض، ط.ستدالؿ ك مقٌدماهتي

 (.204، )صـ2001ػ/ى1422سن : 
 -ؼبتصرٌ -(205-204، )صا١صدر الٌساب  الباحسُ، يعقوب (4)

م، من علماء ، أصوٕب ك فقيو ك لغو اطيببالشٌ  هَالشٌ  ا١الكي الغرناطي خمياللٌ  إسحاؽ أبو ٤مد بن موسى بن إبراىيم ىو ( 5(  
5(  

َم الفخار ابنمن شيوخو  األندلس، ك أبو عبد ا  عاصم بن بكر أبو الفقيو القاضيك أبو سعيد بن لب، من تبلمي ه  الب
َىا، توٌُب سن :   ىػ.                                       =790البياي، من مصٌنفاتو ا١وافقات ك اإلفادات ك اإلنشادات ك غ
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 .(1)... ك إٌما ٝعي ..." كإٌما عادي ه  ،ستحال الوجوب ك اٞواز ك اال

 ُب اإلٍسػتدالؿ للمسػائ  األصػولٌي ، اكؿ ُب ى ا ا١بح  تنػاكؿ مػنهج اإلمػاـ ابػن زكػرمػػػػػػػوؼ أحػػػػػػػػػػػك س
 :اليُالتٌ  ُلبطك ذلك ُب ا١
 قلي .لنٌ   باألدلٌ  اؿ: منهج اإلماـ ابن زكرم ُب االستدالؿ للمسائ  األصوليٌ ا١طلب األكٌ 

 باألدلٌ  العقلٌي .  األصوليٌ  للمسائ  االستدالؿ ُب زكرم ابن اإلماـ ا١طلب الثٌاي: منهج

َه  ،األدلٌ  ك أقواىا ١ٌا كان  األدلٌ  الٌنقلي  أشرؼى  من االىتماـ  فقد كاف ٢ا نصيبه كب
اإلماـ ابن زكرم ُب الٌتقعيد ١سائ  أصوؿ الفقو ك ٯكن حصر منهجو ُب ذلك كف  الفركع عند 

 :ٌتالي ال
ك لػو ُب : ا صـولّية بـالقرآن الكـريم للمسائل االستدالل في زكري ابن اإلمام الفرع ا ّول: منهج

 ذلك طريقتاف:
              الؿ، مثالػػػػػػػػو قولػػػػػػػػو ُب تكليػػػػػػػػ  الكٌفػػػػػػػػاًر ًبفػػػػػػػػركع : ذكػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػاىًد القػػػػػػػػرآير مػػػػػػػػع كجػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتداألكٔب

  ﴿ك استدٌؿ عليػو ٔػا حكػاه ا تعػأب عػن الكٌفػار ُب النٌػار ك ىػو قػو٢م:   "...   الٌشريع :      

        ... ﴾ .  صٌرحوا  االستدالؿ باآلي  ىو أٌف الكٌفار ... ك كجوي  [43: ا١دثر]اآلي
ًؾ الٌصػبلة ك مػا ذيكػر معهػا، ك ذلػك كلٌػو مػن الفػركع، ك لىػٍو ٓب  يكونػوا ٥ػاطبُ هبػا مػا بوهٌنم معٌ بوف بػ

                                                           

اٟجوم، الفكر الٌسامي، ت. عبد العزيز بن عبد  (، ك231/ص٤1ٌمد ٥لوؼ، شجرة الٌنور الزٌكي ، )جترجمتو:  ينظر في =
مظهر بقا، معجم األصوليُ،  ٤ٌمد (، ك248/ص4ىػ، )ج1396، سن : 1ا١كتب  العلمٌي ، ا١دين  ا١نٌورة، ط. الفٌتاح القارمء،

ـٌ القرل، مٌك  ا١كٌرم ، سن : طبع  مركز ْوث الٌدراسات اإلسبلمٌي ، معه اث، جامع  أ ىػ، 1414د البحوث العلمٌي  ك إحياء الًٌ
 ( 65/ص1)ج
 (13/ص1ا١وافقات، دار الفكر للطباع  ك النشر ك التوزيع، )د.ت.ط(، )جالٌشاطيب،  (1)
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ا ٓب يػػدٌؿ دليػػ ه علػػى اختصػػاص مػػفيأمثلػػ  ذلػػك قولػػو ُب أفعػػاؿ النػػيبٌ .ك مػػن (1)عيوقبػػوا علػػى تركهػػا."
ى عدـ االختصػاص بقولػو سػبحانو عل -يقصد إماـ اٟرمُ–: "...ٍبٌ احتٌج -عليو الٌسبلـ–الفع  بو 
   ﴿ك تعػػػأب:                               ﴾     

 ﴿ ػػػػػػػػػػػفػك كجػػػو الٌتمٌسػػػك باآليػػػ  أٌف الٌتوٌسػػػي الـز لرجائنػػػا ا ك اليػػػـو اآلخػػػر،  .[81: األحػػػزاب]     

             ﴾  ػػػلى ) بػػػدؿه مػػػن لقػػػد كػػػاف ١ػػػن كػػػاف يرجػػػوا ا ك اليػػػـو  ، فمعنػػػاه: )( مكي
حسػن ه فهػو ال يرجػوا ا ك اليػـو (، ك يلزمػو: مىػ ُب رسوؿ ا إسوةه حسػن ه  ،اآلخر ن لػيس لػو فيػو إسػوة ه

ك اليـو اآلخر، فلو ُب رسوؿ ا ًإسوةه    اك ىي: من كاف يرجوا  اآلخر، فهي ُب معٌ قضٌي  شرطٌي 
. ٍبٌ نعكسها بعكس الٌنقيض ك نقوؿ: من ليس لو ُب رسوؿ ا ًإسوةه حسن ه، فهػو ال يرجػو ا حسن ه 

 .(2)ك اليـو اآلخر"
ك ييبلحػػ  إقتصػػار اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم ُب األدلٌػػ  القرآنيػػ  علػػى ٤ػػ ر الٌشػػاىد ُب ا١سػػول  الٌػػي يبحثهػػا مػػع 

 اللتزاـً بتقريًر كجو الٌدالل  من الٌن  القرآٌي.ا
: كلنا ُب الكتاب مثاؿه دكف الٌلف  اآلي  القرآني  با١عٌكجوي الٌدالل  من  االقتصاري على نق ً : الثٌاني 

و ا–كاحده ك ىو قوؿي اإلماـ  ٟى -ٛر  ، ؿوٍ : "كأٌما نسخ اٟكم فقط فبما ثب  من نسخ االعتداد با
"ك الٌلف  مقرٌ  ره

 ﴿ .يقصد قولو تعأب: (3)           

             ﴾[240: البقرة]. :ك قولو سبحانو ﴿        

                ﴾[234: البقرة] . 
القرآنيٌػػػػػػػػػ  ُب كتػػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػراـ"، لعػػػػػػػػػٌ  عػػػػػػػػػ ر ا١صػػػػػػػػػنرً  ك ٬ػػػػػػػػػدر بالٌتنبيػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى قلٌػػػػػػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػ  

قصػػػػػػػػػػده االختصػػػػػػػػػػار ُب مصػػػػػػػػػػن ًفو، علػػػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػرض ٤ػػػػػػػػػػ ر الٌشػػػػػػػػػػاىد مػػػػػػػػػػن اآليػػػػػػػػػػات أك نقلػػػػػػػػػػو 
 با١عٌ فقط. ٢ا

                                                           

 (453/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
 (585/ص2)ج، ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (1)
 (610/ص2)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (2)
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ا صــــــــــولّية  للمســــــــــائل االســــــــــتدالل فــــــــــي زكــــــــــري ابــــــــــن اماإلمــــــــــ الفــــــــــرع الثّــــــــــاني: مــــــــــنهج
 ك لو ُب ذلك طرؽ متنٌوع :بالسّنة النبويّة: 

رجػػػػػػػػػػػػػػػػػو دكف ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر أٌكال: اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ باٟػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػع الٌتنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػى راكيػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك ٥ي 
االسػػػػػػػػػػػتدالؿ، مثػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػػػول  نسػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػٌتبلكة ك بقػػػػػػػػػػػاء اٟكػػػػػػػػػػػم: "ك احػػػػػػػػػػػتٌج اٞمهػػػػػػػػػػػور 

:  أنٌػػػػػػػػو )فبمػػػػػػػػا ريًكم ُب الٌصػػػػػػػػحي  عػػػػػػػػن عمػػػػػػػػر  علػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػك أٌمػػػػػػػػا الػػػػػػػػٌتبلكة فقػػػػػػػػط ػػػػػػػػا أينٍػػػػػػػػزًؿى ػػػػػػػػافى ًفيمى كى
ٚييو٫يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيخى ي ًإذىا زىنػىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىاٍر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيخي كى الش                                               ، (1)( الش 

ك كقولػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك ُب مسػػػػػػػػػول  نسػػػػػػػػػخ اٟكػػػػػػػػػم   . (2)كقػػػػػػػػػد نيسػػػػػػػػػخ الٌلفػػػػػػػػػ  ك اٟكػػػػػػػػػم ثابػػػػػػػػػ "
ػػػػػػػػػا أينٍػػػػػػػػػزًؿى  ك الػػػػػػػػػٌتبلكة معػػػػػػػػػان: "ك ػػػػػػػػػافى ًفيمى أٌمػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػخهما معػػػػػػػػػان ففػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػحي  عػػػػػػػػػن عائشػػػػػػػػػ : )كى

) ىٍمػػػػػػػػػػػسو عىٍشػػػػػػػػػػػري رىضىػػػػػػػػػػػػعىاتو ٭يىػػػػػػػػػػػػررٍمنى فػىنيًسػػػػػػػػػػػػٍخنى ًٓ
ك يبلحػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػود بعػػػػػػػػػػػػض اإلٚػػػػػػػػػػػػاؿ ُب  .(1)"(3)

                                                           

                      (، 7160-7156مسػػػػػػػػػػػػػلم ُب ] كتػػػػػػػػػػػػػاب اٟػػػػػػػػػػػػػدكد/ بػػػػػػػػػػػػػاب رجػػػػػػػػػػػػػم الثيػػػػػػػػػػػػػب ُب الزنػػػػػػػػػػػػػا[ حػػػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػػػم ) أ رجـــــــــــــو: (1)
 (1317/ص3صحي  مسلم، )ج

ًمػػػػ م ُب ] كتػػػػاب اٟػػػػدكد/ بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء ُب ٖقيػػػػ  الػػػػرجم[ حػػػػدي  رقػػػػم ) ًمػػػػ م، 1431ك ال (، سػػػػنن ال
 (38/ص4)ج

-144/ص4(، سػػػػنن أيب داكد، )ج4418ك أبػػػػو داكد ُب ] كتػػػػاب اٟػػػػدكد/ بػػػػاب ُب الػػػػرجم[ حػػػػدي  رقػػػػم )
145)                                                                                                                                                                      =                                                                                                                 

 سػػػػنن ،(7150-7148-7145) رقػػػػم حػػػػدي [ الثيػػػػب عػػػػن اٞلػػػػد نسػػػػخ بػػػػاب/ الػػػػرجم كتػػػػاب] ُب النسػػػػائي ك              
  (272-270ص/1ج) النسائي،

 (853ص/2ج) ماجو، ابن سنن ،(2553) رقم حدي [ الرجم باب/ اٟدكد كتاب] ُب ماجو ابن ك    
 (183ص/1ج) ا١سند ،(20261-20260) رقم حدي  أٛد، ك                
 (      824ص/2ج- ا١وطو، ،(10 رقم حدي  ،[الرجم ُب جاء ما باب/ اٟدكد كتاب]  ُب مالك ك                

 (609/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
(، صػػػحي  مسػػػػلم، 1452ضػػػػاع/ بػػػاب ىػػػ  ٭ػػػػـر مػػػا دكف ٜػػػس رضػػػعات[ حػػػػدي  رقػػػم )كتػػػاب الرٌ ]  ُب مسػػػلم: ( أ رجـــو3)

 (1075/ص2)ج
ًٌ  ك                            (، 1150تاف[ حػػػػػػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػػػػػػم )  ك ا١ٌصػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػاح/ بػػػػػػػػػػػػػػػػاب ال ٖػػػػػػػػػػػػػػػػـر ا١ٌصػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػ م ُب ]كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب النٌ ال

 ًٌ  (456/ص3م م، )جسنن ال
 (100/ ص6سائي، )جضاع[ ، سنن النٌ كاح/ باب القدر ال م ٭ـر من الرٌ ] كتاب النٌ  سائي ُبك النٌ 

ن ماجػػو ػػػػػػػػػػػ(، سػػنن اب1942م )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػدي  رق [تافا١ٌصػػ ك  ا١ٌصػػ ٖػػـر ال بػػاب/ كػػاحالنٌ  كتػػاب]ك ابػػن ماجػػو ُب 
 ( 625/ص1)ج
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حي ، الػػػػػػػػػػػػػ م يتبػػػػػػػػػػػػػادر إٔب ذىػػػػػػػػػػػػػن نسػػػػػػػػػػػػػبهما إٔب الٌصػػػػػػػػػػػػػ ٗػػػػػػػػػػػػػريج ابػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػرم للحػػػػػػػػػػػػػديثُ فقػػػػػػػػػػػػػد
حي  مسػػػػػػػػػػػػلم، ك لعػػػػػػػػػػػػٌ  صػػػػػػػػػػػػنيعو ىػػػػػػػػػػػػ ا القػػػػػػػػػػػػارمء صػػػػػػػػػػػػحي  اإلمػػػػػػػػػػػػاـ البخػػػػػػػػػػػػارم، ك ٫ػػػػػػػػػػػػا ُب صػػػػػػػػػػػػ

أك  ،ييعلٌػػػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػػػػوف ا١غاربػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػٌدموف صػػػػػػػػػػػػحي  مسػػػػػػػػػػػػلم علػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػحي  البخػػػػػػػػػػػػارم ُب ا١نزلػػػػػػػػػػػػ 
ك لعلٌػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػ ا  ،كػػػػػػػػػػػوف أحاديػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػحي  مسػػػػػػػػػػػلم كٌلهػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػحيح  عنػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػٌدثُ باعتبػػػػػػػػػػار

    كمػػػػػػػػػا يبلحػػػػػػػػػػ  إقتصػػػػػػػػػػاره علػػػػػػػػػى ٤ػػػػػػػػػػٌ  الشػػػػػػػػػػاىد  يػػػػػػػػػزكؿ بعػػػػػػػػػػض اإلٚػػػػػػػػػاؿ ُب ٗر٬ػػػػػػػػػػو للحػػػػػػػػػػديثُ.
ا لبلختصػػػػػػػػػػػػػػػار الٌػػػػػػػػػػػػػػػ م التزمػػػػػػػػػػػػػػػو ُب كتابػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػا  ا١ثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األٌكؿ، فقػػػػػػػػػػػػػػػط ال سػػػػػػػػػػػػػػػيما ُب         قصػػػػػػػػػػػػػػػدن

حػػػػػػػػػػػٌى ال ييشػػػػػػػػػػػٌوش ذىػػػػػػػػػػػن طالػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػػ ا منهجػػػػػػػػػػػو ُب التٌ  سػػػػػػػػػػػابقنا، ك قػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػوف ذكػػػػػػػػػػػرتي 
             أفٌ  العلػػػػػػػػػػػػػػػػم فيبقػػػػػػػػػػػػػػػػى ملتزمػػػػػػػػػػػػػػػػان بصػػػػػػػػػػػػػػػػورة ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػول  الٌػػػػػػػػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػػػػػػػٌورىا، ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػٌوم مػػػػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػرتي 

ـٌ ُب الٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص منهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                        االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ ُب  ٔحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  اـالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعي  االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سرده ٢ا.

            االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ باٟػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لراكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميخرجو: ك مثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػان: 
               قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٠طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطه ُب التكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : "... كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

ثو عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع: )ريفًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى القىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى                                   حى
ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  يػىٍنتىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى،  يػىبػٍ                                                                        كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئًم حى

) ىٍجنيوًف حىى  ييًفي ى
كى عىًن ا١

(2)"(3) 
          ي  ال م ذكره، ٓب يعًرض ٌ  االستدالؿ من اٟداإلماـ  بلح  أفٌ يي  ك

                                                                                                                                                                                     

 (611/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
ًمػػػػػػػػػ م ُب ]كتػػػػػػػػػاب اٟػػػػػػػػػدكد/ بػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػيمن ال ٬ػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػو اٟػػػػػػػػػد[، حػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػم ) أ رجـــــــــو: (1) (، 1423ال

ًم م، )ج  (156/ص4سنن ال
ك أبػػػػػػػػػػػػػػػػو داكد ُب ] كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب اٟػػػػػػػػػػػػػػػػدكد/ بػػػػػػػػػػػػػػػػاب ُب اجملنػػػػػػػػػػػػػػػػوف يسػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أك يصػػػػػػػػػػػػػػػػيب حػػػػػػػػػػػػػػػػداا[، حػػػػػػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػػػػػػم 

  ( 451/ص2(،سنن أيب داكد،)ج3998-4398)

يقػػػػػػػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػن األزكاج[، سػػػػػػػػػػػػػػػػنن النسػػػػػػػػػػػػػػػػائي،  ك النسػػػػػػػػػػػػػػػػائي ُب ]كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب الطػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ/ بػػػػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػػػػن ال
 (127/ص6)ج

 (155/ ص11(، ا١سند )ج2031ك أٛد حدي  رقم )
 (450/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
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           كٓب أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُب الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا١ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا١قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ 
 باٟدي .

دكف ذكػػػػػػرو أللفاوػػػػػػو: كمػػػػػػن  ثالثنػػػػػػا: اإلقتصػػػػػػار علػػػػػػى نقػػػػػػ  ٤ػػػػػػٌ  الشػػػػػػاىد مػػػػػػن اٟػػػػػػدي  بػػػػػػا١عٌ فقػػػػػػط
      ذلػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػػػول  نسػػػػػػػػػػػخ السػػػػػػػػػػػٌن  بالكتػػػػػػػػػػػاب: " ك حٌجػػػػػػػػػػػ  اٞمهػػػػػػػػػػػور الٌتوٌجػػػػػػػػػػػو إٔب بيػػػػػػػػػػػ 

       (2) ك كػػػػػػػػػ لك صػػػػػػػػػـو عاشػػػػػػػػػػوراء .رآفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ بالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسك ني   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثبػػػػػػػػػ  بالسنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، فإنٌ (1)ا١قػػػػػػػػػدس
                                                                ك با١باشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب

                                                           

منها:  كثيرة أ اديث المقدس بيت استقبال نسخ جاء ( 1(  
 خبػػػػػػػارأ كتػػػػػػػاب]  ُب ك ،[القبلػػػػػػػ  ٨ػػػػػػػو الٌتوٌجػػػػػػػو بػػػػػػػاب/  الصػػػػػػػبلة كتػػػػػػػاب] ُب البخػػػػػػػارم أخرجػػػػػػػو مػػػػػػػا

(، ك ُب مواضػػػػػػػػػع 399-95الٌصػػػػػػػػػدكؽ[، أحاديػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػم ) الواحػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػرب إجػػػػػػػػػازة بػػػػػػػػػاب/ اآلحػػػػػػػػاد
 (                                                                               134/ص8، ج150/ص5، ج104-15/ص1أخرل، صحي  البخارم، )ج

 صػػػػػحي  ،(225) رقػػػػػم حػػػػػدي  ،[الكعبػػػػػ  إٔب القػػػػػدس مػػػػػن القبلػػػػػ  ٖويػػػػػ  بػػػػػاب/ ا١سػػػػػاجد كتػػػػػاب] ُب مسػػػػػلم ك
 (374ص/1ج)   مسلم،

مػػػػػػػػػػػػػػػػ م ك                 ك بػػػػػػاب/القػػػػػػرآف تفسػػػػػػَ كتػػػػػػاب] ك ك ،[القبلػػػػػػ  ابتػػػػػػداء ُب جػػػػػػاء مػػػػػػا بػػػػػػاب/الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة كتػػػػػػاب] ُب الًٌ
مػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػنن ،(2962-340) رقػػػػػػػػػػػم أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي البقػػػػػػػػػػػرة...[،       سػػػػػػػػػػػػػػػورة مػػػػػػػػػػػن  ك ،169ص/2ج) ػػػػػػػػػػػػػػػ م،الًٌ
 (208-207ص/5ج
 (60ص/2ج) الٌنسائي، سنن ،[القبل  استقباؿ باب/القبل  كتاب] ُب الٌنسائي ك               
 ماجػػػػػػػػػػو، ابػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػنن ،(1010) رقػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػدي  ،[القبلػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػاب/الٌصػػػػػػػػػػبلة إقامػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػاب] ُب ماجػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػن ك
 (          323-322ص/1ج)
  (283ص/4ج) ا١سند، ،(18519) رقم حدي  أٛد، ك              

 ورد في ىذا المعن  أ اديٌث كثيرٌة:  (2)
 صػػػػػػػػػػػػػـو كجػػػػػػػػػػػػػوب بػػػػػػػػػػػػػاب ك عاشػػػػػػػػػػػػػوراء، يػػػػػػػػػػػػػـو صػػػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػػػاب/ـوالٌصػػػػػػػػػػػػػ كتػػػػػػػػػػػػػاب] ُب البخػػػػػػػػػػػػػارم أخرجػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػا

 تفسػػػػػػػػػػػػَ بػػػػػػػػػػػػاب/ فسػػػػػػػػػػػَالتٌ  كتػػػػػػػػػػػػاب] ك ،[ اٞاىليٌػػػػػػػػػػػػ اـأيٌػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػاب/ األنصػػػػػػػػػػػػار مناقػػػػػػػػػػػب كتػػػػػػػػػػػػاب] ك ،[رمضػػػػػػػػػػػاف
 البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  ،(4501-3831-1892-2001) رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،[البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة

 (154ص/5ج) ك ،(234ص/4ج) ك ،(225-250ص/2ج)
 مسػػػػػػػػػػػػلم، صػػػػػػػػػػػػحي  ،(1125) رقػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػدي  ،[عاشػػػػػػػػػػػػوراء صػػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػػاب/ ياـالٌصػػػػػػػػػػػػ كتػػػػػػػػػػػػاب] ُب مسػػػػػػػػػػػػلم ك
       (797-792ص/2ج)
م م ك  سنن ،(753) رقم حدي  ،[عاشوراء يـو صـو ترؾ من الٌرخص  ُب جاء ما باب/الٌصـو كتاب]  ُب الًٌ

م م،   (127ص/3ج) الًٌ
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 دالؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالست ُب ديدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشٌ  االختصػػػػػػػػػار  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أفٌ  أسػػػػػػػػػلف ي  قػػػػػػػػػد ك. ك قػػػػػػػػػد (2)"(1) رمضػػػػػػػػػاف
   ُب اإل٬از رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغ كاف دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػباٟ

                                  م إٔب ءدٌ لكػػػػػػػػػػن يءخػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى اإلمػػػػػػػػػػاـ اإلختصػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػ م قػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػ  ،تنػػػػػػػػػػاكؿ ا١واضػػػػػػػػػػيع األصػػػػػػػػػػوليٌ 
 اؿ.إلٚا

          مػػػػػع بيػػػػػاف  أللفاوػػػػػو ذكػػػػػرو  دكف فقػػػػػط بػػػػػا١عٌ اٟػػػػػدي  مػػػػػن اىدالٌشػػػػػ ٤ػػػػػ ٌ  نقػػػػػ  علػػػػػى رابعنػػػػػا: اإلقتصػػػػػار
زكػػرم ُب مسػػول   اإلمػػاـ ابػػن ك ىػػو قػػوؿ ،مػػن كتػػاب "غايػػ  ا١ػػراـ" كاحػػدو  ك قػػد كرد ذلػػك ُب مقػػاـو  رتبتػػو:

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو –ك ثب  بفعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (3) نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػور برجم اػمهاٞنسخ الكتاب بالسٌن : "ك ٌ٘سك 
 .(5)"عند اٌدثُ (4)ك تواتر  -ػبلـػػػػػػػػػػالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                                                                                                                     

 داكد، أيب سنن ،(2443-2442) رقم حدي  ،[عاشوراء صـو ُب باب/ الٌصـو كتاب] ُب داكد أبو ك
 (326ص/2ج)
 (50-31-30ص/6ج) ك(162ص/2ج) ا١سند ،(25333-24276-57-24) رقم حدي  أٛد ك

                                                             
  ن  أ اديٌث منها:( ورد في ىذا المع1) 

 صػػػػػػػػػػػػػحي  ،(4508) رقػػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػػدي  ،[البقػػػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػػػورة تفسػػػػػػػػػػػػػَ/فسػػػػػػػػػػػػػَالتٌ  كتػػػػػػػػػػػػػاب] ُب البخػػػػػػػػػػػػػارم أخرجػػػػػػػػػػػػػو
 (156ص/5ج) البخارم

 أيب سػػػػػػػػػػػػػنن ،(2313) رقػػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػػدي [ ـوالٌصػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػرض مبػػػػػػػػػػػػػدأ بػػػػػػػػػػػػػاب/ ـوالٌصػػػػػػػػػػػػػ كتػػػػػػػػػػػػػاب]  ُب داكد أبػػػػػػػػػػػػػو ك
 (295ص/2ج)داكد،

 ( 477ص/3ج) ا١سند ،(15833) رقم حدي  أٛد ك              
  (619-618ص/2أٛد بن زكرم، غاي  ا١راـ، )ج (2)
َة كحػػػػػػػػػػدي  رجػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػاعز( 3) َىم ،ك الغامديػػػػػػػػػػ  ،جػػػػػػػػػػاء ُب رجػػػػػػػػػػم اصػػػػػػػػػػن أحاديػػػػػػػػػػ  كثػػػػػػػػػػ ك قػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاء اٟػػػػػػػػػػدي   ،ك غػػػػػػػػػػ

َة    من طرؽو ُب كتب السنٌ   .كث
االبتهػػػػػػػػػاج بتخػػػػػػػػػريج أحاديػػػػػػػػػ  ا١نهػػػػػػػػػػاج، علٌػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػو ك ضػػػػػػػػػبطو ٝػػػػػػػػػػَ طػػػػػػػػػو اجملػػػػػػػػػ كب، عػػػػػػػػػػآب  الغمػػػػػػػػػػارم، ينظـــــــــر كتـــــــــاب: 

َكت، ط.  (100ـ، )ص1985ق/1405سن :  1الكتب، ب
  اٟػػدي  ا١تػػواتر ىػػو مػػا ركاه ٚػػع كثػػَ ُب ٚيػػع طبقػػات السػػند ٖيػػ  العػػادة تواطػػءىم علػػى الكػػ ب ك كػػاف مسػػتندىم اٟػػس.  (4)

سػػػػػػػػن :  1نزىػػػػػػػ  النظػػػػػػػػر، ت. طػػػػػػػارؽ بػػػػػػػػن عػػػػػػػػوض ا بػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػد، دار ا١ػػػػػػػوثور للنشػػػػػػػػر ك التوزيػػػػػػػع، القػػػػػػػػاىرة، ط. ابػػػػػػػن حجػػػػػػػػر، 
 (44ـ، )ص2011ق/1432

 (623/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (5)
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ػػػػػػػا: اإلسػػػػػػػتدالؿ باٟػػػػػػػدي  مػػػػػػػع ذكػػػػػػػر كجػػػػػػػو اإلسػػػػػػػتدالؿ منػػػػػػػو: ك قػػػػػػػد كرد ذلػػػػػػػك ُب حجيػػػػػػػ   خامسن
مػػػػػػاـ علػػػػػػى كونػػػػػػو حٌجػػػػػػ  ٔػػػػػػا ريًكمى عػػػػػػن ُب كتابػػػػػػو: "ك اسػػػػػػتدٌؿ اإل اإلٚػػػػػػاع حيػػػػػػ  يقػػػػػػوؿ ابػػػػػػن زكػػػػػػرم

لى (النػػػػػػػيب ٕىٍتىًمػػػػػػػعي أيم ػػػػػػػًي عىلىػػػػػػػى ضىػػػػػػػبلى : )الى 
، ك الٌتمٌسػػػػػػػك بػػػػػػػو مػػػػػػػن كجهػػػػػػػُ: األٌكؿ: أٌف معنػػػػػػػاه (1)

لى (-عليػػػػػو الٌسػػػػػبلـ-فقػػػػػد ريًكمى عنػػػػػو  متػػػػػواتره  ٕىٍتىًمػػػػػعي أيم ػػػػػًي عىلىػػػػػى ضىػػػػػبلى ، ك ريًكم عنػػػػػو )الى تػىػػػػػزىاؿي  : )الى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أيم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي  (طىائًفى ٟىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرًينى عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا

(2)،                                                                                           
ػػػػػػػنه( ػػػػػػػوى ًعٍنػػػػػػػدى اً حىسى ػػػػػػػننا فػىهي يٍسػػػػػػػًلميوف حىسى

ك ريًكم عنػػػػػػػو )مىػػػػػػػا رىآهي ا١
يىػػػػػػػدي اً مىػػػػػػػعى  م عنػػػػػػػو: )ك ريك ، (3)

ٞىمىاعىػػػػػػ  ػػػػػػوىاًد األىٍعظىػػػػػػًم(، ك ريًكم عنػػػػػػو(4)( ا : )عىلىػػػػػػٍيكيٍم بًالس 
إٔب غػػػػػػَ ذلػػػػػػك ٦ٌػػػػػػا يػػػػػػدٌؿ علػػػػػػى ىػػػػػػ ا ، (5)

ًؾ بينهمػػػػػػػا ىػػػػػػػو نفػػػػػػػي ا٠طػػػػػػػإ عػػػػػػػنهم قطعػػػػػػػان  َة، فيكػػػػػػػوف القػػػػػػػدر ا١شػػػػػػػ  ا١عػػػػػػػٌ مػػػػػػػن األحاديػػػػػػػ  الكثػػػػػػػ
ػػػػػػػػػ ،كشػػػػػػػػػجاع  علػػػػػػػػػيٌ   ،بػػػػػػػػػالٌتواتر ا١عنػػػػػػػػػومٌ  ود حػػػػػػػػػاًب، الوجػػػػػػػػػو الثٌػػػػػػػػػاي: مػػػػػػػػػن التمٌسػػػػػػػػػك أٌف ىػػػػػػػػػ ه ك جي

تمٌسػػػػػػكان هبػػػػػػا علػػػػػػى ىػػػػػ ا ا١عػػػػػػٌ ك تلٌقاىػػػػػػا الكػػػػػػٌ  بػػػػػػالقبوؿ فلػػػػػػوال أهٌنػػػػػػا األحاديػػػػػ  ٓب تػػػػػػزؿ مشػػػػػػهورة م
ك مػػػػػػا ذكػػػػػػره االمػػػػػػاـ ُب ىػػػػػػ ا ا١ثػػػػػػاؿ   .(6)صػػػػػػحيح  لنيًقضػػػػػػ  العػػػػػػادة بامتنػػػػػػاع االتٌفػػػػػػاؽ علػػػػػػى قبو٢ػػػػػػا"

بتقريػػػػػػػر كجػػػػػػػو االسػػػػػػػتدالؿ لي  الػػػػػػػب بالػػػػػػػدٌ ، مػػػػػػػن حيػػػػػػػ  أنػػػػػػػو يػػػػػػػربط ذىػػػػػػػن الطٌ ان منهجيٌػػػػػػػ ان جػػػػػػػدٌ  مهػػػػػػػمٌّ 
 قعيد األصوٕب.قصد من التٌ عترب ا١ي  ال م يي ك  استثمار الدل  ملى حصر ليي 

 ا صولّية باإلجماع للمسائل االستدالل في زكري ابن اإلمام الث: منهجالفرع الثّ 
                                                           

 (81-80االبتهاج بتخريج أحادي  ا١نهاج، )صينظر: الغمارم،  .ذكر االماـ الغمارم أنٌو حدي  متواتر (6)

..[، ال تػػػزاؿ طائفػػػ . -صػػػلى ا عليػػػو ك سػػػلم–البخػػػارم ُب مواضػػػع ]كتػػػاب االعتصػػػاـ بالسػػػن / بػػػاب قػػػوؿ النػػػيب   ( أ رجـــو:1)
ػػػػوي كى للر سيػػػػوًؿ ... ﴿[، ]كتػػػػاب التوحيػػػػد/ بػػػػاب قولػػػػو تعػػػػأب: 28]كتػػػػاب ا١ناقب/بػػػػاب رقػػػػم  ٜييسى [ ﴾ فنػػػػوىف  لًلػػػػًو  

                                     (189/ص8(، )ج187-149/ص4(، البخارم )ج7459-3640-7311دي  رقم )أحا
   مسلم صحي  ،(1921) رقم حدي  ،...[طائف  تزاؿ القولو باب/ اإلمارة كتاب] مسلم ك
 (  1523ص/3ج)
ًم م ك ًم م سنن ،(2229) رقم حدي  ،[ا١صلُ اإلئم  ُب جاء ما باب/ الف  تاب]: ال  )437ص/4ج) ال
 (97ص/4ج) داكد أيب سنن ،(4252) رقم حدي  ،[دالئلها ك الف  ذكر باب/ الف  كتاب] داكد أبو ك
 (437-429-99ص'/ج) ا١سند ،(19934-19864-16965) رقم حدي  أٛد ك

 (379/ص1(، ا١سند )ج3600، ركاه أٛد برقم )-رضي ا عنو–ىو قوؿ لعبد ا بن مسعود  (2)
م م ُب ]كتاب الف / باب ما جاء ُب لزـك اٞماع [ حدي  رقم ) (3) م م )ج2167ركاه الًٌ  (39/ص4(، سنن الًٌ
 ( 1303/ص4(، سنن ابن ماجو، )ج2165لٌسواد األعظم[، حدي  رقم )ركاه ابن ماجو ُب ]كتاب الف /باب ا (4)
 (645-642/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (5)
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و ك حاصػػػػػػ  القػػػػػػوؿ ُب ٖديػػػػػػده أنٌػػػػػػ ،ختلفػػػػػػ  عبػػػػػػارات األصػػػػػػوليُ ُب تعريػػػػػػ  اإلٚػػػػػػاعإ
فػػػػػ  عبػػػػػارات اإلمػػػػػاـ . ك قػػػػػد اختل(1) شػػػػػرعيٌّ  و حكػػػػػمه مػػػػػن الوقػػػػػائع بونٌػػػػػ فػػػػػاؽ علػػػػػى حكػػػػػم كاقعػػػػػ و اإلتٌ 

 كتػػػػػارةن  ،( أٚػػػػػع ري  )ف  الٌصػػػػػ عنػػػػػو بػػػػػاللٌ يعػػػػػرٌب  فتػػػػػارةن  ،عبػػػػػَ عػػػػػن مصػػػػػطل  اإلٚػػػػػاعابػػػػػن زكػػػػػرم ُب التٌ 
ػػػػػػرؼ ىػػػػػػ ا عيػػػػػػ (، ك ال أعلػػػػػػم خبلفػػػػػػان  ) بلفػػػػػػ  ك تػػػػػػارةن  ،( فػػػػػػ تٌ إ بلفػػػػػػ  ) فاهتم العلمػػػػػػاء ُب مصػػػػػػنٌ   ٌ جي
َهك .(2)عمومػػػػػان   يػػػػػربزك  .حقيػػػػػ علي  ك التٌ بػػػػػو بػػػػػالتٌ يعقي  ٍبٌ  ،ُب بعػػػػػض األحيػػػػػاف ينقػػػػػ  اإلٚػػػػػاع عػػػػػن غػػػػػ

 : ذلك ُب النقاط التالي  
 عبَ ُب موضعُ من كتابو:ك قد كرد ى ا التٌ (،  أٚع عبَ بلف  )التٌ  :الن أكٌ 
          ، (3)"-سػػػػػخقػػػػػوع النٌ أم كي -قػػػػػوعسػػػػػخ "ك أٚػػػػػع ا١سػػػػػلموف علػػػػػى الوي قػػػػػوؿ االمػػػػػاـ ُب حكػػػػػم الن   :ؿاألكٌ  
 .(4)ض األلفاظ"العمـو من عوارً  على أفٌ  أٚع الك ٌ يقوؿ ُب أحكاـ العمـو " :ايُب الثٌ ك 

َةو (، كقػػػػػػد جػػػػػػاء ىػػػػػػ ا اللٌ  فػػػػػػ تٌ إ عبػػػػػػَ بلفػػػػػػ  )التٌ  :ثانيػػػػػػان  مػػػػػػن الكتػػػػػػاب، ك الػػػػػػي  فػػػػػػ  ُب مواضػػػػػػع كثػػػػػػ
َات التٌ ُب التٌ  تظهر  الي :عب

و  فػػاؽ دكف إضػػاف و االقتصػػار علػػى لفػػ  االتٌ  -أ ٌُ  نػػ كر منهػػا قولػػو ُب ،: ك األمثلػػ  علػػى ذلػػك عديػػدةه ١عػػ
و ال ٭مػػ  أحػػد٫ا علػػى فقوا علػػى أنٌػػفػػاتٌ  ،"فػػإف اختلػػ  حكمهمػػا :دحػػاالت ٛػػ  ا١طلػػ  علػػى ا١قيٌػػ

يقصػػػد األفعػػػاؿ –     ؿ"ك األكٌ  :ك أحكامهػػػا  ، ك مثػػػ  قولػػػو ُب أفعػػػاؿ النػػػيبٌ (5)اآلخػػػر بوجػػػو،.."
تػو ُب ىػ ا أمٌ  فقوا علػى أفٌ د ك الوتر فاتٌ كوجوب الضحى ك التهجٌ -بلـبلة ك السٌ عليو الصٌ -  بو ا٠اصٌ 

ًاؾ بينهمػػػػػػػػػاالتٌ هػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػى كُب داللػػػػػػػػػ  النٌ ، (6)القسػػػػػػػػػم ليسػػػػػػػػػ  مثلػػػػػػػػػو"                  حػػػػػػػػػرمي أك الكراىػػػػػػػػػ  أك اإلشػػػػػػػػػ

                                                           

َكت، لبناف، ط.ىيثم ىبلؿ،  (6) -ق1424، سن : 1معجم مصطل  األصوؿ، دار اٞي  للطباع  ك النشر ك التوزيع، ب
 .(11ـ، )ص2003

وسػػػػػػػػوع  اإلٚػػػػػػػاع لشػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػبلـ ابػػػػػػػن تيميػػػػػػػ ، مكتبػػػػػػػػ  دار البيػػػػػػػاف اٟديثػػػػػػػػ ، م البوصػػػػػػػي، مبػػػػػػػارؾ بػػػػػػػػن ا عبػػػػػػػد ( ينظـــــــر:1)
 (18-12ـ، )ص1999-ق1420، سن : 1الطائ ، السعودي ، ط.

 (607/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (494/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (3)
 (538/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (579/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر ،زكرم بن أٛد (5)
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                                                 ُب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ اٟظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ا ٣ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أهٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلتٌ  :يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 .(1)ك الكراى ،..."

                     واىد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ باإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف : ك الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٌ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ بلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االالتٌ  -ب
  .ذلك عديدةه 

واتر ال ما ثب  بػالتٌ  اس: كقولو ُب نسخ ا١تواتر باآلحاد "...يعٍ أفٌ فاؽ النٌ  باتٌ يعرٌب  فنجده تارةن  -
قولػو ُب  ، ك مثػ (2)،..."اس علػى جػواز ذلػك عقػبلن ف  النٌػ٬وز نسخو ٔا ثب  بطري  اآلحاد، ك قد اتٌ 

  علػػػى   لػػػيس ٌْجػػػحايب ُب ا١سػػػائ  االجتهاديٌػػػاس علػػػى أف قػػػوؿ الٌصػػػفػػػ  النٌػػػ"..اتٌ  :حايبمػػػ ىب الٌصػػػ
 (3)مثلو،..." صحايب  

        سػػػػػػػػخ ك ذلػػػػػػػػك ُب معػػػػػػػػرض كبلمػػػػػػػػو ُب جػػػػػػػػواز الن   ،رائعفػػػػػػػػاؽ الٌشػػػػػػػػ باتٌ آخػػػػػػػػر عػػػػػػػػرٌب  كُب موضػػػػػػػػعو  -
 (4)لعنهم ا..." سخ ك خال  بعض اليهودرائع على جواز النٌ فق  الشٌ فيقوؿ: "اتٌ 

 فيقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ُب مسػػػػػػػػػػػػػػػػػول  ،فػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ إٔب األصػػػػػػػػػػػػػػػػػوليُ  االتٌ يضػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُب بعػػػػػػػػػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػػػػػػػػػافك  -
ار ٥ػػػػػػػػػػػػػػاطبوف الكٌفػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػػػػػػوليوف علػػػػػػػػػػػػػػى أفٌ ريع : "..اتٌ ركع الٌشػػػػػػػػػػػػػػار بفيػػػػػػػػػػػػػػتكليػػػػػػػػػػػػػػ  الكٌفػػػػػػػػػػػػػػ
ك يقػػػػػػػػػػػوؿ ُب مسػػػػػػػػػػػول  داللػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػػػػوب أك  ،(5)ريع  كاإلٯػػػػػػػػػػػاف،..."بوصػػػػػػػػػػػوؿ الٌشػػػػػػػػػػػ

فيمػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػدا  صػػػػػػػػػػػػػيغ  األمػػػػػػػػػػػػػر ٣ػػػػػػػػػػػػػازه  ألصػػػػػػػػػػػػػوليوف علػػػػػػػػػػػػػى أفٌ فػػػػػػػػػػػػػ  ادب أك اإلباحػػػػػػػػػػػػػ : "إتٌ أك النٌػػػػػػػػػػػػػ
 (6)هديد..."دب ك اإلباح  ك التٌ الوجوب ك النٌ 

َات إٔب التٌ اخػػػػػػػػػػػػتبلؼ ىػػػػػػػػػػػػ ه التٌ  كلعػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػردٌ    ة األصػػػػػػػػػػػػوليٌ نويػػػػػػػػػػػػع ُب أسػػػػػػػػػػػػلوب عػػػػػػػػػػػػرض ا١ػػػػػػػػػػػػادٌ عبػػػػػػػػػػػػ
 .نفاهتماألصوليُ ُب مصٌ  عادةً  على

–اإلمػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم  نػػػػػػػػػػػ ا٠ػػػػػػػػػػػبلؼ، ك ىػػػػػػػػػػػو الغالػػػػػػػػػػػب ُب مدكٌ  يً عبػػػػػػػػػػػَ بولفػػػػػػػػػػػاظ نٍفػػػػػػػػػػػالتٌ  :ثالثػػػػػػػػػػػان 
ػػػػػػػػػػو ا ك مػػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػػػػول  دخػػػػػػػػػػوؿ األمػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػر: "..ال نػػػػػػػػػػزاع  -ٛر

                                                           

 (478/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
(625/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (1)  
(655/ص2)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)  

(606/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (3)  
(451/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)  
(475/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  كرم،ز  بن أٛد (5)  
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ٍُ   سػػػػػػػػػػواءه  ،  دخػػػػػػػػػػوؿ األمػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػرُب صػػػػػػػػػػحٌ  ك   ٨ػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػ ٌ كػػػػػػػػػػاف األمػػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػػن جنسػػػػػػػػػػ
،ك مػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػو ُب  (1)ركعتػػػػػػػػػػػُ،..." ٨ػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػ ٌ  كاحػػػػػػػػػػػدو  م، أك كانػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػنسو صيػػػػػػػػػػػ

ًٞ أفعػػػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػػػيبٌ                 كالقيػػػػػػػػػػػػػاـ ك القعػػػػػػػػػػػػػود  -يقصػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػب -ؿ : "ك األكٌ ديٌػػػػػػػػػػػػػ  ك العابليٌػػػػػػػػػػػػػا
ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ا القسػػػػػػػػػػػػػػػػم  تػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب حكمػػػػػػػػػػػػػػػػو ك حكػػػػػػػػػػػػػػػػم أمٌ  ك ال نػػػػػػػػػػػػػػػػزاع ُب أفٌ  ،ربك الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األك

مػػػػػػػػػػػػػػػػ  يقصػػػػػػػػػػػػػػػػد مقدٌ –ؿمػػػػػػػػػػػػػػػػ  الواجػػػػػػػػػػػػػػػػب: "فػػػػػػػػػػػػػػػػاألكٌ كمثػػػػػػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب أنػػػػػػػػػػػػػػػػواع مقدٌ ، (2)اإلباحػػػػػػػػػػػػػػػػ "
ا١شػػػػػػػػػػػركط  اجػػػػػػػػػػػبا الو ك إٌ٪ػػػػػػػػػػػ ،رط لػػػػػػػػػػػيس بواجػػػػػػػػػػػبو ٖصػػػػػػػػػػػي  الٌشػػػػػػػػػػػ ال خػػػػػػػػػػػبلؼ ُب أفٌ  -الوجػػػػػػػػػػػوب

إذا  زكاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ جبػػػػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػػػػك ال : أكٍ ارع للمكلٌػػػػػػػػػػػػػػرط، كمػػػػػػػػػػػػػػا إذا قػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌشػػػػػػػػػػػػػػإذا حصػػػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػػػ
 .(3)بواجب" ليس صابٖصي  النٌ  صاب، فبل خبلؼ ُب أفٌ ملك  النر 

ُب اإلجتهػاد ُب أصػوؿ  قولػو واىد علػى ذلػكعلػى اإلٚػاع: كمػن الٌشػ أخػرل تػدؿٌ  عبػَ بولفػاظو التٌ  :رابعان 
             آٍبه  طيءه ػك مػػػػػػػن سػػػػػػػواه ٥ػػػػػػػ ،قائد كاحػػػػػػػده ػصيب ُب قواعػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا١ اس علػػػػػػػى أفٌ ػ  النٌػػػػػػػػين: "أطبػػػػػػػالػػػػػػػدٌ 
                                       (4)اٞػػػػػػػػاح   أك ٓب ٬تهػػػػػػػػد. ك ال يعتػػػػػػػػد ٓػػػػػػػػبلؼ  م يصػػػػػػػػ  إٔب اٟػػػػػػػػ ٌ ػاجتهػػػػػػػػد ك لػػػػػػػػ واءه ػسػػػػػػػػ ،افره ػكػػػػػػػػ

 ـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ موثػػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػػفإنٌ   ٌ ػػػػػػػػػػػػػر باٟػػػػػػػػػػػػػػػده ك ٓب يظفػػػػػػػػػػػػػػػهى من جي ػك استقص إذا بال  دػػػػػػػػاجملته ُب أفٌ 
                   إلٚػػػػػػػػػػػػػاع ا١سػػػػػػػػػػػػػلمُ  ،ُب العقليػػػػػػػػػػػػػات مصػػػػػػػػػػػػػيبه  ٣تهػػػػػػػػػػػػػدو  كػػػػػػػػػػػػػ ٌ   ُب أفٌ  (5)ك ال ٓػػػػػػػػػػػػػبلؼ العنػػػػػػػػػػػػػربم 

                                          أك  ن اجتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو ػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءه   اإلعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافره ا١خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء ُب أفٌ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
  .(1)ار"د ُب النٌ ن أى  ا٠لود ا١ءبٌ ػىو م ك  ،ٓب يكن

                                                           

(444/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (6)  
 (577/ص2)ج، ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (436/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد( 2)

ىػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػو عثمػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػن ْػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػن ٤بػػػػػػػػػوب اٞػػػػػػػػػاح ، مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػيوخ ا١عتزلػػػػػػػػػ  كأحػػػػػػػػػد أئمػػػػػػػػػ  األدب ك لػػػػػػػػػو فرقػػػػػػػػػ   (3)
َىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػات تنتسػػػػػػػػػػػب  إليػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػػػنفاتو البيػػػػػػػػػػػػاف ك التبيػػػػػػػػػػػػُ، ك اٟيػػػػػػػػػػػػواف، ك الػػػػػػػػػػػػبخبلء، ك ااسػػػػػػػػػػػػن ك األضػػػػػػػػػػػػداد، ك غ

 ػى255سن : 
ــــــــــــــو: معجػػػػػػػػػػػػػػم  اٟمػػػػػػػػػػػػػػوم، يػػػػػػػػػػػػػػاقوت(، ك 212/ص12تػػػػػػػػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػػػػػػػداد، )ج البغػػػػػػػػػػػػػػدادم، ا٠طيػػػػػػػػػػػػػػب ينظــــــــــــــر فــــــــــــــي ترجمت

َكت، ط.  (،2101/ص5ـ، )ج1993، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  1األدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، ت.إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس، دار الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (       470/ص3كفيات األعياف، )ج خلكاف، ابنك 
 ثُ، تػػػػػػػػؤب قضػػػػػػػػاء البصػػػػػػػػرة كىػػػػػػػػو مػػػػػػػػن سػػػػػػػػاداهتا فقهػػػػػػػػان ىػػػػػػػػو عبيػػػػػػػػد ا بػػػػػػػػن اٟسػػػػػػػػن بػػػػػػػػن اٟصػػػػػػػػُ العنػػػػػػػػربم، مػػػػػػػػن اػػػػػػػػدٌ  (4)

ين، تػػػػػػػػػػػوُب سػػػػػػػػػػػػن : مصػػػػػػػػػػػيب ُب أصػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػدٌ  ٣تهػػػػػػػػػػػدو  ، ك قػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػػػر رجوعػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػول  كػػػػػػػػػػػػ ٌ ك علمػػػػػػػػػػػان 
                                                   ػ.ى168
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                            ور ا١سػػػػػػػػػػػػػلمُ إٔب ػد ذىػػػػػػػػػػػػػب ٚهػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػ  اإلٚػػػػػػػػػػػػػاع: "قولػػػػػػػػػػػػػو ُب حجٌ  مػػػػػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػكك 
                                        كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ،  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمو ػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٬ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعيٌ حٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع أفٌ 

                                                بلؼػرة ٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، نٌ ػبالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٬ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
                  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ د اإلتٌ ألهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (4)يع  ك الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (3)وارج ا٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض(2)اـ ظٌ ػالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ًاث بقو٢م"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دعالبػ ػػػػػػػػػػػػ م من أىػػػك ألهنٌ   .(5)بل اك

كيظهػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػ ه الٌشػػػػػػػػػػػواىد تنػػػػػػػػػػػوٌع أسػػػػػػػػػػػلوب ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم ُب حكايػػػػػػػػػػػ  اإلٚػػػػػػػػػػػاع ك تقريػػػػػػػػػػػره،     
َة ُب كتاب اإلماـ ابن زكرم.ك   األمثل  ُب ى ا اجملاؿ كث

                                                                                                                                                                                     

ــــــــــــــو: ــــــــــــــي ترجمت طبقػػػػػػػػػػػػػػات  َازم،الٌشػػػػػػػػػػػػػػك (، 310-306/ص10تػػػػػػػػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػػػػػػػداد، )ج البغػػػػػػػػػػػػػػدادم، ا٠طيػػػػػػػػػػػػػػب ينظــــــــــــــر ف
َكت،  ىيب،الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ ك  (،91الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، )ص ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف االعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ، ت.علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٤مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم، دار ا١عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
َكت، ط.هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يب التٌ ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  (،5/ص3)د.ت.ط(، )ج ق، 1325سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   1هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يب، دار صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( 8-7/ص7)ج
 (788-787/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (5)
م ظػػػػػػػػػػاـ، مػػػػػػػػػػن أكػػػػػػػػػػابر ا١عتزلػػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػػتكلٌ ار بػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػايء البصػػػػػػػػػػرم ا١عػػػػػػػػػػركؼ بالنٌ ىػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػػحاؽ إبػػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػيٌ ( 1)

ندقػػػػػػػػػػػ ، لػػػػػػػػػػػو م بالزٌ ؼ، مػػػػػػػػػػػن تبلميػػػػػػػػػػػ ه اٞػػػػػػػػػػػاح ، اهٌتػػػػػػػػػػػأصػػػػػػػػػػػوٕب، مػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػيوخو ا٠ليػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػن أٛػػػػػػػػػػػد ك أبػػػػػػػػػػػو ا٢ػػػػػػػػػػػ ي  العػػػػػػػػػػػبٌل 
 .ػى221 ُب شبابو سن : فات ُب الفلسف  ك ُب بياف م ىب ا١عتزل ، توُبٌ نٌ مص

ــــــــــــــو: ــــــــــــــي ترجمت الفػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػُ  البغػػػػػػػػػػػػػػدادم،(، ك 98-97/ص6تػػػػػػػػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػػػػػػػداد، )ج البغػػػػػػػػػػػػػػدادم، ا٠طيػػػػػػػػػػػػػػب ينظــــــــــــــر ف
 ،( 67/ص1لساف ا١يزاف، )ج، حجر ابن (، ك131الفرؽ، )ص

ٞماعػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػو، القػػػػػػػػػػائلوف بتكفػػػػػػػػػػَ صػػػػػػػػػػاحب فقػػػػػػػػػػ  االػػػػػػػػػػ م اتٌ  مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػػن االمػػػػػػػػػػاـ اٟػػػػػػػػػػ ٌ  ا٠ػػػػػػػػػػوارج ىػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػ ٌ  (2)
َة ك ٗليده ُب النٌ  َىا.جدات، ك الصفريٌ منها: األزارق ، ك النٌ  ك فرؽه  ار، ك ىم طوائ ه الكب    ك غ

ا١لػػػػػػػػػػػػػ  ك النحػػػػػػػػػػػػػ ، ت. أبػػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػػد ا  الشهرسػػػػػػػػػػػػػتاي،(، ك 79-78الفػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػُ الفػػػػػػػػػػػػػرؽ، )ص   البغػػػػػػػػػػػػػدادم، ينظـــــــــــــر:
 ( 84/ص1ـ، )ج1994ق/1415، سن : 1ط.  السعيد ا١ندكه، مءسس  الكتب الثقافي ،

 زكجتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن) كلػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػن إمامنػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػر كأحػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػو طالػػػػػػػػػب أيب بػػػػػػػػػن علينػػػػػػػػػا    تػػػػػػػػػرل أفيع  ىػػػػػػػػػي فرقػػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػػبلميٌ الٌشػػػػػػػػػ( 3)
 بعػػػػػػػػػد للمسػػػػػػػػػلمُ ئيسػػػػػػػػػيالرٌ  ا١رجػػػػػػػػػع كىػػػػػػػػػم ،ماكمالٌسػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػالن ٌ  اعػػػػػػػػػ الطٌ  مفًضػػػػػػػػػو  أئٌمػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػم( ٤مػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػيب بنػػػػػػػػػ  فاطمػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػ األ اسػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػيهم كيطلقػػػػػػػػػػػػوف ،النػػػػػػػػػػػػيبٌ  كفػػػػػػػػػػػػاة َىم ك٢ػػػػػػػػػػػػم آراءه  دكف اتربػػػػػػػػػػػػاعهم ٬ػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػ ين ا٠يلفػػػػػػػػػػػػاء أك ئم    عقديٌػػػػػػػػػػػػ غػػػػػػػػػػػػ

        ك ىػػػػػػػػػػػػػػم طوائػػػػػػػػػػػػػػ  ك طرائػػػػػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػػػػػا: اإلماميػػػػػػػػػػػػػػ ، ك اإلٝاعيليػػػػػػػػػػػػػػ ،          كبػػػػػػػػػػػػػػَ ١ػػػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػػػو ا١عتزلػػػػػػػػػػػػػػ ،   مطابقػػػػػػػػػػػػػػ  ٟػػػػػػػػػػػػػػد  
 يدي ك الزٌ 

َكت، )د.ط(سػػػػػػػػػػػػػػػػػػن :  األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم، ينظــــــــــــــــــر: -ق1428مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلميُ، ا١كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 276الفرؽ بُ الفرؽ، )ص البغدادم،(، 25/ص1ـ، )ج2008

 (641-640/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
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َه مػػػػػػػػػػع التٌ  :خامسػػػػػػػػػػان  ن األمثلػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػو ُب حقيػػػػػػػػػػ : ك مػػػػػػػػػػنقػػػػػػػػػػ  اإلٚػػػػػػػػػػاع عػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػن ا١سػػػػػػػػتثٌ منػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف اإلسػػػػػػػػتثناء  ا إذا ٓب يبقػػػػػػػػى شػػػػػػػػيءه : "أٌمػػػػػػػػمسػػػػػػػػول  حكػػػػػػػػم اسػػػػػػػػتثناء الكػػػػػػػػ ٌ 
يخ الٌشػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػإفٌ  ك فيػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػره   . فػػػػػػػػػاؽباتٌ يخ ابػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػب: ك ىػػػػػػػػػو باطػػػػػػػػػ ، قػػػػػػػػػاؿ الٌشػػػػػػػػػ مسػػػػػػػػػتغرقان 

                بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطبلؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التٌ ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب األٍٯػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(1)خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اللٌ 
                  إف  و ال يلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءه ( أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةن إاٌل  كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةن  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ه  المرأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو )
 (2)"...ن ه ، قاؿ ك ٮتل  إف كاف عليو بيٌ جاء مستفتيان 

ػػػػػػ ٌٖ ٍُ د ُب حػػػػػػاؿ كوهنمػػػػػػا مي اد حكػػػػػػم ك موجػػػػػػب ا١طلػػػػػػ  ك ا١قيٌػػػػػػك مػػػػػػن ذلػػػػػػك قولػػػػػػو ُب مسػػػػػػول  ا : ثبتػػػػػػ
                         مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٭كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإلتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٟ"... ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األئٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                            ك يقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد باألئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ (3)ـ"لوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ا٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ ا١تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  ك ال يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ   ورة، الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا-ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم                             ن أنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ، ك ٦ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(4)-ٛر

                    ُب ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ا القسػػػػػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ٚاعػػػػػػػػػػػػػػػػ  نقلػػػػػػػػػػػػػػػػوا اإلتٌ  لػػػػػػػػػػػػػػػػم أفٌ ركشػػػػػػػػػػػػػػػػي فيقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: "ك اعاإلمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الزٌ 

                                                           

                   خمي، إمػػػػػػػػػػػاـ ا١الكيػػػػػػػػػػػ  ُب إفريقيػػػػػػػػػػػا، بعػػػػػػػػػػػي ا١شػػػػػػػػػػػهور بػػػػػػػػػػػاللٌ ىػػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػػاـ اٟػػػػػػػػػػػاف  أبػػػػػػػػػػػو اٟسػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػػد الرٌ  (1)
َىم كمػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػيوخو ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٤ػػػػػػػػػػػػػػػػػرز ك الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػ                             مػػػػػػػػػػػػػػػػػن تبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػازرم، ك أبػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبلعػػػػػػػػػػػػػػػػػي،  يورم، ك غػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                  اـ، بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ك فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتو التٌ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ ك أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النٌ 

                                                     ىػ.                                                             478 سن  توُبٌ 
                 (، 117/ص1، )جالزكيػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػجرة النػػػػػػػػػػػػػػػور ٥لػػػػػػػػػػػػػػػوؼ، ٤مػػػػػػػػػػػػػػػد(، ك 104/ص2الػػػػػػػػػػػػػػػديباج، )ج فرحػػػػػػػػػػػػػػػوف، ابػػػػػػػػػػػػػػػن ينظـــــــــــــــر:

 (215/ص2امي، )جالفكر السٌ   اٟجوم، ك
 (520/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)

َكت، الٌرسػػػػػػػػال ، مءٌسسػػػػػػػػػ  ىيتػػػػػػػػػو، حسػػػػػػػػن ٤ٌمػػػػػػػػػد. ت الٌتمهيػػػػػػػػػد، اإلسػػػػػػػػػنوم، :ينظــــــــر      ـ،2009/ىػػػػػػػػػػ1430: سػػػػػػػػػن  ،5.ط بػػػػػػػػػ
 (318 ص)
 (540/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (7/ص3االحكاـ، )جاآلمدم،  (4)
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          رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، ك لػػػػػػػػػػػػيس األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػػػو بك اضيػػػػػػػػػػػػػػػػػالق د، مػػػػػػػػػػػػنهمعلػػػػػػػػػػػػى ٛػػػػػػػػػػػػ  ا١طلػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػػػػػػػ
 .(1)ك لك"

ا٠ػػػػػػػػػػرب    ا١تػػػػػػػػػػواترة: " ك اعلػػػػػػػػػػم أفٌ ك يقػػػػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم ُب ٗصػػػػػػػػػػي  الكتػػػػػػػػػػاب بالسػػػػػػػػػػنٌ  
اس فػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػواز ٗصػػػػػػػػػػي  الكتػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػو، ك أشػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػض النٌػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػد اتٌ  ف متػػػػػػػػػػواتران إف كػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػن  :ك األصػػػػػػػػػػوليوف الػػػػػػػػػػ ين حكػػػػػػػػػػوا ا٠ػػػػػػػػػػبلؼ علػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػربُ، (2)إٔب كجػػػػػػػػػػود ا٠ػػػػػػػػػػبلؼ"
 .(4) ك منهم من حكى ا٠بلؼ مطلقان (3)    الفعليٌ حكى ا٠بلؼ ُب السنٌ 

كايتػػػػػػػػػو إلٚػػػػػػػػػاع العلمػػػػػػػػػاء   ُب حواضػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػو ٓب يوفٌػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػض ا١ك اإلمػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػرم ُب 
 ك منها:

                                                           

  ـ،1999-ق1419سن :  مكتب  قرطب ،  ، القاىرة،2شني  ا١سامع، عبد ا ربيع ك سيد عبد العزيز، ط.ت ركشي،الزٌ  (5)
 =                                                                                                                 (814/ص2)ج

 
 الفقيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػافعي، الزرٌكشػػػػػػػػػي، الػػػػػػػػػدين بػػػػػػػػػدر ا عبػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػادر، بػػػػػػػػػن ا عبػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػو الٌزركشػػػػػػػػػي اإلمػػػػػػػػػاـ ك= 

 ك الربمػػػػػػػػػػػادم الػػػػػػػػػػػٌدين مشػػػػػػػػػػػس تبلميػػػػػػػػػػػ ه مػػػػػػػػػػػن كثػػػػػػػػػػػَ، ابػػػػػػػػػػػن ك ا١قدسػػػػػػػػػػػي، امػػػػػػػػػػػ قد ابػػػػػػػػػػػن  شػػػػػػػػػػػيوخو مػػػػػػػػػػػن ا١تفػػػػػػػػػػػٌنن، األصػػػػػػػػػػػوٕب
 ك القػػػػػػػػػػػرآف علػػػػػػػػػػـو ُب الربىػػػػػػػػػػػاف ك اػػػػػػػػػػيط، البحػػػػػػػػػػػر تصػػػػػػػػػػانيفو مػػػػػػػػػػن الٌدمشػػػػػػػػػػػقي، حٌجػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػٌدين ٧ػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي
َىا،  ىػ.794: سن  توُبٌ  غ

ـ، 1966: ابػػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػػر، الػػػػػػػػػػٌدرر الكامنػػػػػػػػػػ ، ت.٤ٌمػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػٌيد جػػػػػػػػػػاد اٟػػػػػػػػػػ ، القػػػػػػػػػػاىرٌة د.ط، سػػػػػػػػػػن  ينظــــــــــر فــــــــــي ترجمتــــــــــو:
(، ك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويهض، معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا١فٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين، مءٌسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  61-60(، ك الٌزركلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ، )ج397/ص3)ج

ٚ  ك الٌنشر، ط.  (505ـ، )ص1988، سن : 3الثٌقافي  للٌتولي     ك الًٌ
 (549/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)
-ق1414ر ا٠ػػػػػػػػػػػػػاي، الريػػػػػػػػػػػػػاض، سػػػػػػػػػػػػػن : ، دا1البحػػػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػػػيط، ت. ٞنػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػن علمػػػػػػػػػػػػػاء األزىػػػػػػػػػػػػػر، ط.الٌزركشػػػػػػػػػػػػػي،  (2)

َكت، ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكي، (، 479/ص4ـ، )ج1994 اإلهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (170/ص2)د.ت.ط(،)ج

َازم،  (3) ًٌ شػػػػػػػػػػػػػػػػرح اللٌ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػ َكت، سػػػػػػػػػػػػػػػػن : 1كػػػػػػػػػػػػػػػػي، ط.مػػػػػػػػػػػػػػػػع ، ت. عبػػػػػػػػػػػػػػػػد اجمليػػػػػػػػػػػػػػػػد ال ، دار الغػػػػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي، بػػػػػػػػػػػػػػػػ
إرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ك الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكاي، (، 208شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح تنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ، )صالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب، (، 351/ص1ـ،)ج1988-ق1408

َكت، )د.ت.ط(، )ص   (157الفحوؿ، دار ا١عرف ، ب
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 (1)"األلفػػػػػػػػػػػاظ عػػػػػػػػػػػوارض مػػػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػػػـو أفٌ  علػػػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػػ ٌ  أٚػػػػػػػػػػػع" العمػػػػػػػػػػػـو أحكػػػػػػػػػػػاـ قولػػػػػػػػػػػو ُب،              
                   و كثػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ك أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ خصوصػػػػػػػػػػػػػػػػػان ، (2)و تػػػػػػػػػػػػػػػػػابع ُب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػػػػػػػػػب ك لعلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ

       العمػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػوارض  بػػػػػػػػػوفٌ  القػػػػػػػػػائلُ ر أفٌ وكاي يقػػػػػػػػػرٌ قػػػػػػػػػ  عنهمػػػػػػػػػا، بينمػػػػػػػػػا ٧ػػػػػػػػػد اإلمػػػػػػػػػاـ الٌشػػػػػػػػػالنٌ 
     بلؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا٠رٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػػػػػاـ الطٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٧ػػػػػػػػػػػػػػد قبل ،(3)األلفػػػػػػػػػػػػػػاظ ىػػػػػػػػػػػػػػم اٞمهػػػػػػػػػػػػػػور 

 اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألجس وارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌج  أٌف العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  ول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١س ُب

                                                           

 (449/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
منتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ، ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، (، 198/ص2)ج، االحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ُب أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم،  (5)

 (102)ص
 الٌشػػػػػػػػػػػوكاي، علػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػدينا بػػػػػػػػػػدر علػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػو ك. (113)ص، إرشػػػػػػػػػػاد الفحػػػػػػػػػػوؿالٌشػػػػػػػػػػوكاي،  (6)

 العلماء من
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 .(1)ال ُب األلفاظ ك ال ُب ا١عاي  

 سػػػلم ك عليػػػو ا صػػػلى– النػػػيب أفعػػػاؿ قولػػػو ُب ُب-  ًٞ        األكػػػ  ك القعػػػود ك العاديػػػ  كالقيػػػاـ ك  بليٌػػػا
، ك قػػد حكػػى ىػػ ا (2)اإلباحػػ " القسػػم ىػػ ا ُب تػػوأمٌ  حكػػم ك حكمػػو أفٌ  ُب نػػزاع ال رب: "...كالٌشػػ ك

َه                          بالعبػػػػػػػػػػادات اي: مػػػػػػػػػػا ال يتعلٌػػػػػػػػػػركشػػػػػػػػػػي "الثٌػػػػػػػػػػؿ اإلمػػػػػػػػػػاـ الزٌ و ، يقػػػػػػػػػػ(3)اإلٚػػػػػػػػػػاع اآلمػػػػػػػػػػدم ك غػػػػػػػػػػ
 ًٞ                       ، كوحوالػػػػػػػػػػو ُب قيامػػػػػػػػػػو ك قعػػػػػػػػػػوده، ك ا١شػػػػػػػػػػهور ُب كتػػػػػػػػػػب األصػػػػػػػػػػوؿ بلٌػػػػػػػػػػك كضػػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػر ا

                     و منػػػػػػػػػدكب ٓصوصػػػػػػػػػو، ك كػػػػػػػػػ لكأنٌػػػػػػػػػ إلباحػػػػػػػػػ . ك نقػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػوـو علػػػػػػػػػى ا و يػػػػػػػػػدؿٌ أنٌػػػػػػػػػ
                             بانعػػػػػػػػػػػػػػػػدـ اإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػاع بعػػػػػػػػػػػػػػػػض العلمػػػػػػػػػػػػػػػػاءح بػػػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ   (4)حكػػػػػػػػػػػػػػػػاه الغػػػػػػػػػػػػػػػػزإب ُب )ا١نخػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ(."

 .(5) ُب ا١سول 

  ك لك ك جوازه، على اتٌفقوا فقد أخ ٌ  بتكلي و  الٌتكلي  نسخ أما ك: "الٌنسخ كجوه ُبقولو ُب  

            كليػػػػػػػػػػػػػ  بتكليػػػػػػػػػػػػػ و وُب ا٠ػػػػػػػػػػػػػبلؼ ُب نسػػػػػػػػػػػػػخ التٌ ، ك قػػػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ الطٌػػػػػػػػػػػػػ(6)ا١سػػػػػػػػػػػػػاكم..."
                                                           

  بن أٛد ك الشوكاي علي بن ٤مد بن أٛد إبنو تبلمي ه من القابلي، مطهر بن أٛد ك كالده شيوخو من باليمن، اجملٌددين= 
َىا، ك الفحوؿ، إرشاد ك األكطار، ني  تصانيفو من الضمدم، عبدا                                    .ىػ1250: سن  توُبٌ  غ
ــــو فــــي ينظــــر ، أّػػػػد خػػػػاف، حسػػػػن صػػػػٌدي  :ترجمت َكت، العلميٌػػػػ ، الكتػػػػب دار العلػػػػـو              ،(205-201ص/3ج) ،(ط.ت.د) بػػػػ

َكت، الٌرسػال ، مءٌسسػ  بػاليمن، اإلسػبلمٌي  ا١ػدارس األكػوع، علػي بػن إٝاعي  ك ،(298ص/6ج) األعبلـ، الٌزركلي، ك  ،2.ط بػ
 (467ص) ىػ،1406: سن 
ًكػػػي، ط.شػػػرح ٥تصػػػر الرٌ الطٌػػػوُب،  (1) َكت، سػػػن : سػػػ  الرٌ ، مءسٌ 1كضػػػ ، ت. عبػػػد ا بػػػن عبػػػد اسػػػن ال -ق1407سػػػال ، بػػػ

 (454-449/ص2ـ، )ج1987
، أصػػوٕب، ك مػػتكٌلمه مػػن علمػػاء بيػػعالرٌ  أبػػو الصرصػػرم، وُبالطٌػػ الكػػرمي بػػن القػػوم عبػػد بػػن سػػليماف ك الطٌػػوُب ىػػو اإلمػػاـ ٧ػػم الػػٌدين

 ىػ.716، ك اإلكسَ ُب قواعد الٌتفسَ، توٌُب سن : الناور ركض  ٥تصرم بالتشٌيع، ك قي  تاب منو، من تصانيفو اٟنابل ، اهتٌ 
َكت، د.ط،               154/ص2ابػػػػػػػػن حجػػػػػػػػر، الػػػػػػػػٌدرر الكامنػػػػػػػػ ، )جينظــــــــر:  َة، بػػػػػػػػ (، ك ابػػػػػػػػن العمػػػػػػػػاد، شػػػػػػػػ رات الػػػػػػػػٌ ىب، دار ا١سػػػػػػػػ
 ( 128-127/ص2بقا، معجم األصوليُ، )ج(، ك ٤ٌمد مظهر 6/39ـ، )ج1979ىػ/1399سن : 

 (577/ص2)ج، غاي  ا١راـ أٛد بن زكرم، (2)
 (173/ص1اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، )جاآلمدم،  (3)
 (24/ص6البحر ايط، )جالٌزركشي،  (4)
                 ف،، مءسسػػػػػػػ  قرطبػػػػػػػ ، عمػػػػػػػاف، األرد2اق  ُب علػػػػػػػم األصػػػػػػػوؿ، ت. أٛػػػػػػػد الكػػػػػػػويي، ط.ا١قدسػػػػػػػي، شػػػػػػػام  أبػػػػػػػو ( ينظـــــــر:5)

 (47ـ، )ص1990-ق1410 :سن 
 (616/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (6)
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 .(1)مساك 

                               مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ُب االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ باإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  يظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ٦ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما يلي:ك
 .دالٕبػػػإعتماد اإلماـ على دلي  اإلٚاع ُب منهجو االست -

 عبَ عن مصطل  اإلٚاع.عها ُب التٌ اختبلؼ عبارات االماـ ك تنوٌ  -

 قدي  لبعض دعاكل اإلٚاع ك تفنيدىا.نظرة االماـ النٌ  -

 تساى  االماـ ُب نق  االٚاع ُب بعض ا١واضع من كتابو "غاي  ا١راـ". -

  ، كػػػػػػاف تعٌقػػػػػػك معػػػػػػافو  بعلػػػػػػ و  منوطػػػػػػ ه  ك أصػػػػػػوالن  كعػػػػػػان ر ف  ريع  االسػػػػػػبلميٌ ا كانػػػػػػ  الٌشػػػػػػػٌ ١ػػػػػػ
               نالػػػػػػػػػػػػػػ  ال سػػػػػػػػػػػػػػيما اٞانػػػػػػػػػػػػػب العقلػػػػػػػػػػػػػػي ُب االسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ، ك قػػػػػػػػػػػػػػد  ،أحكامهػػػػػػػػػػػػػا أٝػػػػػػػػػػػػػػى ا١طالػػػػػػػػػػػػػب

                  ز صػػػػػاحبو ٘يٌػػػػػ أفٌ ك  مػػػػػن االىتمػػػػػاـ، خصوصػػػػػان  كافػػػػػران    ُب كتػػػػػاب "غايػػػػػ  ا١ػػػػػراـ" نصػػػػػيبان   العقليٌػػػػػاألدلٌػػػػػ
                   تبٌينػػػػػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػػػػػػػاـ األصػػػػػػػػػػػػػػوليٌ مػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػبلؿ تصػػػػػػػػػػػػػػفحي ١دكٌ  ة، ك  الفػػػػػػػػػػػػػػ ٌ بنزعتػػػػػػػػػػػػػػو العقليٌػػػػػػػػػػػػػػ

                            الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  توجيههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب منهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا،     العقليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألدلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٕب
 :اآلتي 

                       ا صـــــــــــولّية للمســـــــــــائل االســـــــــــتدالل فـــــــــــي ريزكـــــــــــ ابـــــــــــن اإلمـــــــــــام مـــــــــــنهج: لا وّ  الفـــــــــــرع
 ةبا قيسة المنطقيّ 

 م  لػػػػػـز عنهػػػػػا لػػػػػ اهتا قػػػػػوؿه لٌ   مػػػػػن قضػػػػػايا، مػػػػػى سيػػػػػمءلٌػػػػػ القيػػػػػاس ا١نطقػػػػػي ىػػػػػو قػػػػػوؿه 
و ينقسػػػػم نػػػػا ُب موضػػػػوعنا أنٌػػػػقسػػػػيم، كالػػػػ م يهمٌ . كلػػػػو أقسػػػػاـ ٗتلػػػػ  ْسػػػػب اعتبػػػػارات التٌ (2)آخػػػػر 

ًكٌ  باعتبار صورتو ك ىيئتو الي  ب منها إٔب قسمُ:ي

                                                           

 (300/ص٥2تصر الركض ، )ج الٌطوُب، (1)

 (229ماهتا عند ا١ناطق  ك األصوليُ، )صطرؽ اإلستدالؿ ك مقدٌ  الباحسُ، يعقوب (2)
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ًاي: ك ىػػو مػػا كانػػ  النٌ  قيػػاسه  - فهػػي  ،مات عػػن طريػػ  العقػػ تيجػػ  فيػػو مستخلصػػ  مػػن ا١قػػدٌ اقػػ
 (1)هتا ليس  موجودة بصورهتا ب  ٔادٌ 

ي  قياسه  -  .(2)ماتو بالفع  ُب مقدٌ  تيج ، أك نقيضها م كوران النٌ  استثنائي: ك ىو ما كاف عٍُ
ًٌ  ُب مسػػػػػػػػػػػول  داللػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػان اسػػػػػػػػػػػُ مك قػػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػػد اإلمػػػػػػػػػػػاـ القيٌ            ،اخػػػػػػػػػػػيالفػػػػػػػػػػػور أك ال

ًاي أف يقػػػػػػاؿ فيقػػػػػػوؿ: ك مػػػػػػا  ،األمػػػػػػر ا١طلػػػػػػ  يقتضػػػػػػي إ٬ػػػػػػاد الفعػػػػػػ  فقػػػػػػط :"ك تقريػػػػػػره بصػػػػػػورة االقػػػػػػ
غرل فقػػػػد ا الٌصػػػػأٌمػػػػ ،فػػػػاألمر ا١طلػػػػ  ال يقتضػػػػي الفػػػػور ،يقتضػػػػي إ٬ػػػػاد الفعػػػػ  فقػػػػط ال يقتضػػػػي الفػػػػور

 ،ا١قصػػػػػػػود مػػػػػػػن إ٬ػػػػػػػاد الفعػػػػػػػ  إدخالػػػػػػػو ُب الوجػػػػػػػود فقػػػػػػػط فػػػػػػػؤلفٌ  ا الكػػػػػػػربلك أٌمػػػػػػػ ،(3) ـ بياهنػػػػػػػاتقػػػػػػػدٌ 
      أف فهػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتثنائي بصػػػػػػػػورة تقػػػػػػػػديره اأٌمػػػػػػػػ  ، كمػػػػػػػػن غػػػػػػػػَ ٥ٌصػػػػػػػػ فتخصيصػػػػػػػػو بػػػػػػػػالفور ٗصػػػػػػػػي ه 

 لكػػػػػن الفػػػػػور يقتضػػػػػي ال ا١طلػػػػػ  فػػػػػاألمر ،فقػػػػػط الفعػػػػػ  إ٬ػػػػػاد يقتضػػػػػي ا١طلػػػػػ  األمػػػػػر كػػػػػاف إف :يقػػػػػاؿ
 ٕبالتػػػػػاٌ  كػػػػػوف بيػػػػػاف ك ،الكػػػػػربل ُب بيانػػػػػو ـتقػػػػػدٌ  مػػػػػا بلزمػػػػػ ا١ بيػػػػػاف ك ،مثلػػػػػو(5) إبفالتٌػػػػػ حػػػػػ ٌّ (4) ـا١قػػػػػدٌ 
ر ابػػػػػػن زكػػػػػػرم ، ك ا١بلحػػػػػػ  ىػػػػػػو تػػػػػػوثٌ (6)التوفيػػػػػػ " سػػػػػػبحانو بػػػػػػا ك ،غرلالٌصػػػػػػ بػػػػػػو نػػػػػػ تبيٌ  مػػػػػػا ان حٌقػػػػػػ

 فات األصولي  ُب زمانو.على ا١صنٌ  با١نط  األرسطي ك ال م كاف طاغيان 
ــ الفــرع اإلسػػتدالؿ  بــالعكس:ا صــولّية  ائلللمســ االســتدالل فــي زكــري ابــن اإلمــام مــنهج: انيالّث

   . (7)لػػػو إٔب آخػػػػره لػػػو، أك أكٌ آخػػػر األمػػػػر إٔب أكٌ  ك معنػػػاه ردٌ  ،بػػػالعكس مػػػن ضػػػركب االسػػػػتدالؿ العقلػػػي
ك ما ال يبطلها  ،بلةبلة ألبطل  خارج الصٌ هارة داخ  الصٌ مثالو: أف يقاؿ لو كان  القهقه  تبط  الطٌ 

َةه ك النمػػاذج علػػى ذلػػك مػػن كتػػاب اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم  ، (8)بلة بلة ال يبطلهػػا داخػػ  الٌصػػخػػارج الٌصػػ  كثػػ
ًاط الفهػػػم ُب التٌ قولػػػو  :ؿنقتصػػػر فيهػػػا علػػػى مثػػػالُ األكٌ        لي  علػػػى امتنػػػاع ذلػػػك كليػػػ : "ك الػػػدٌ ُب اشػػػ

                                                           

 (241اب ، )صا١رجع السٌ  الباحسُ، يعقوب( 1)
 ( 242ص) األصوليُ، ك ا١ناطق  عند ماهتامقدٌ  ك اإلستدالؿ طرؽ احسُ،الب يعقوب (2)
 أف األمر يقتضي إ٬اد الفع  دكف اختصاص بزمن معُ :أم (3)

 ( يقتضي إ٬اد الفع  فقط يقصد قولو ) (4)
 يقصد قولو )ال يقتضي الفور( (5)
 (433-431/ص1)ج،غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (6)
َكت، لبنػػػػػاف، ط.الواضػػػػ عقيػػػػػ ، ابػػػػن (7) ًكػػػػي، مءسسػػػػػ  الرسػػػػال ، بػػػػػ           ، 1  ُب أصػػػػػوؿ الفقػػػػو، ت. عبػػػػػد ا بػػػػػن عبػػػػد اسػػػػػن ال

 (71/ص2ـ، )ج1999-ق1420سن : 
َازم، (8)  (819/ص2شرح اللمع، )ج الش
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، إب باطػ ه تكليػ  البهيمػ ، ك التٌػ بدكف الفهػم لصػ ٌ  كلي  لو ص ٌ التٌ  أفٌ  -ك اجملنوف تكلي  الصيبٌ –
       ٞػاز  ،ُب مسول  نسخ ا١تواتر باآلحاد: "لو جاز نسػخ ا١تػواتر باآلحػاد وقول :ايالثٌ  . ك(1)ـ مثلو"فا١قدٌ 

واتر أقػول ٦ػا ثبػ  ما ثبػ  بػالتٌ  ا ا١بلزم  فؤلفٌ أمٌ  ،ـ مثلوفا١قدٌ  إب باط ه ك التٌ  ،نسخ األقول باألضع 
 ٞػػػػػػاز رفػػػػػػع ا١قطػػػػػػوع بػػػػػػو إاٌل ك  ،األقػػػػػػول ال يرفػػػػػػع باألضػػػػػػع  اي فػػػػػػؤلفٌ ا بطػػػػػػبلف الثٌػػػػػػك أٌمػػػػػػ ،باآلحػػػػػػاد

 (2)با١ظنوف..."
 بالجواز العقلي ا صولّية للمسائل االستدالل في زكري ابن اإلمام منهج: الثالثّ  الفرع

ك ىػ ا ا١عػٌ  ،ات ك ال للغػَال للػ ٌ  كقوعو ٤ػاؿه  اٞواز العقلي ُب أصوؿ الفقو ىو ما ال يلـز من فرضً 
      ،قػ بػو مػدل موافقػ  العقػ  للنٌ  ريػدى األصػوٕب للجػواز العقلػي أي التوويػ   ىو األص  ُب أصػوؿ الفقػو ألفٌ 

. ك مػن األمثلػ  علػى ذلػك قػوؿ (3)رعي  ٢ػا القبػوؿ العقلػي ك ا١وافقػ  الٌشػ  ى ا١سائ  الواردة قد ٖق   ك أفٌ 
      رع االٌشػػ ألفٌ  ،قلػػي فواضػػ ه ا اٞػػواز العريع : "أٌمػػر بفػػركع الٌشػػااالمػػاـ ابػػن زكػػرم ُب مسػػول  تكليػػ  الكٌفػػ

            ،تها باإلٯػػػافلػػػو خاطػػػب مػػػن يفهػػػم ا٠طػػػاب فقػػػاؿ أكجبػػػ  عليػػػك العبػػػادات ا٠مػػػس ا١شػػػركط صػػػحٌ 
 ك ال معػػػػٌ للجػػػػواز العقلػػػػي إاٌل  ،ل اتػػػػو عليهػػػػا ٓب يلػػػػـز منػػػػو ٤ػػػػاؿه  مان ك أكجبػػػػ  اإلتيػػػػاف باإلٯػػػػاف مقػػػػدٌ 

و علػى جػوازه أنٌػ ك يػدؿٌ  ،عنػد اٞمهػور جػائزه  خصي : "ٗصي  العػاـٌ . ك يقوؿ ُب حكم التٌ (4)ذلك"
 (5) ذلك"ك ال معٌ للجائز إاٌل  ،ٓب يلـز عليو ٤اؿ رضلو في 
 باالستقراء ا صولّية للمسائل االستدالل في زكري ابن اإلمام منهج: اباالرّ  الفرع

ـٌ  لوجػػػػػػػػػػػوده ُب أكثػػػػػػػػػػػر جزئياتػػػػػػػػػػػو، ك يطلػػػػػػػػػػػ   ي  ىػػػػػػػػػػػو اٟكػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػى كلٌػػػػػػػػػػػ االسػػػػػػػػػػػتقراء بػػػػػػػػػػػا١عٌ العػػػػػػػػػػػا
ك قػػػػػػػػػػػػد ، (6)اق  كونػػػػػػػػػػػػو ال يفيػػػػػػػػػػػػد القطػػػػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػػػػدىم السػػػػػػػػػػػػتقراء النٌػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػد األصػػػػػػػػػػػػوليُ ٔعػػػػػػػػػػػػٌ ا

ؿ ُب ثنايػػػػػػػػػػػا اعتمػػػػػػػػػػػده اإلمػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػرم ُب موضػػػػػػػػػػػعُ مػػػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػػػو، يقػػػػػػػػػػػوؿ ُب ا١وضػػػػػػػػػػػع األكٌ 

                                                           

 (450/ص1)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (627/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
اٞواز العقلي عنػد األصػوليُ، رسػال  ماجسػتَ ُب قسػم أصػوؿ الفقػو، كليػ  الشػريع ، جامعػ   الدعيجي، لكرميا عبد بن ٤مد (3)

 (339ق )ص1430-ق٤1429مد بن سعوداإلسبلمي ، الرياض، السعودي ، إشراؼ د.٤مد بن عبد العزيز ا١بارؾ، سن : 

 (453/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (506/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (5)
 (27-26معجم مصطل  األصوؿ، )ص ىبلؿ، ىيثم (6)
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وؿ الفقػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألص(1)بلثػػػػػػػػػ  الثٌ  ن غػػػػػػػػػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ٓب يػػػػػػػػػػػٌ ك ١تقريػػػػػػػػػره ١وضػػػػػػػػػوع علػػػػػػػػػم أصػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػو: "
َىػػػػػػػػػػػػا"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال يبحػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء أنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػستقا ثبػػػػػػػػػػػػ  باالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػً ل علػػػػػػػػػػػػػى ، (2)وارض غ

ٌُ أنٌػػػػػػػػػػػػ َي  كجػػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػػتقراء فيمػػػػػػػػػػػػا ادٌ و ٓب يبػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػمي  عػػػػػػػػػػػػاه االمػػػػػػػػػػػػاـ، كػػػػػػػػػػػػوف نتيجتػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػ  ،هبػػػػػػػػػػػػا مو ل  سى
َه  نات ُب ا١ػػػػػػػػػػػػػػػدكٌ  ك مبسػػػػػػػػػػػػػػػوطه  فػػػػػػػػػػػػػػا٠بلؼ ُب ٖديػػػػػػػػػػػػػػػد موضػػػػػػػػػػػػػػػوع علػػػػػػػػػػػػػػم أصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػه

َه ك  -أم االسػػػػػػػػػػػػتقراء–اي فقػػػػػػػػػػػػد نقلػػػػػػػػػػػػو االمػػػػػػػػػػػػاـ ا ا١وضػػػػػػػػػػػػع الثٌػػػػػػػػػػػػ. أٌمػػػػػػػػػػػػ(3)  وليٌ األصػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػ
ًٌ   ذلػػػػػػػػػػك ُب مسػػػػػػػػػػول  داللػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػور ك ىػػػػػػػػػػو اٞػػػػػػػػػػارم علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا  اخػػػػػػػػػػي: "...أك ال

األمػػػػػػػػر يقتضػػػػػػػػي  علػػػػػػػػى أفٌ  أنػػػػػػػػو اسػػػػػػػػتقرأ قػػػػػػػػوؿ مالػػػػػػػػك فوجػػػػػػػػده يػػػػػػػػدؿٌ (4)ار نقػػػػػػػػ  عػػػػػػػػن ابػػػػػػػػن القٌصػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػو ا–ار قراء ال يثبػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػػن القٌصػػػػػػػػػػنقػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػػػت . علػػػػػػػػػػى أفٌ (5)كػػػػػػػػػػرار..."التٌ  -ٛر
 أفٌ  (7)وشػػػػػػػػػػػػػاكم جراجػػػػػػػػػػػػػي الشٌ ك قػػػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػػػر االمػػػػػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػي الرٌ  ،(6)ح بػػػػػػػػػػػػػوك ٓب يصػػػػػػػػػػػػػرٌ -ا

ٌُ اإلمػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػراُب ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػن نقلػػػػػػػػو عػػػػػػػػن ابػػػػػػػػن القٌصػػػػػػػػ ىػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػتقراء  أفٌ  -أبػػػػػػػػو علػػػػػػػػي– ار، ٍب بػػػػػػػػ

                                                           

ًجي  (1)  يقصد بالثبلث  ىنا األدل  السمعي  ك االجتهاد ك التقليد كالتعارض ك ال
 (296/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، ( 2)
       ، 1996-1417، سػػػػػػػػػػػػػػن : 1إٖػػػػػػػػػػػػػػاؼ البصػػػػػػػػػػػػػػائر، دار العاصػػػػػػػػػػػػػػم ، الريػػػػػػػػػػػػػػاض، ط. النملػػػػػػػػػػػػػػ ، الكػػػػػػػػػػػػػػرمي عبػػػػػػػػػػػػػػد ( ينظــــــــــــــر:3)

 (89ص /1)ج
ىػػػػػو القاضػػػػػي أبػػػػػو اٟسػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن عمػػػػػر البغػػػػػدادم، ا١شػػػػػهو بػػػػػابن القٌصػػػػػار، مػػػػػن علمػػػػػاء ا١الكيٌػػػػػ ، تتلمػػػػػ  علػػػػػى يػػػػػد أيب  (7)

َىم السػػػػػػػامرم، السػػػػػػػتورم الفضػػػػػػػ  بػػػػػػػن علػػػػػػػي بكػػػػػػػر األهبػػػػػػػرم، عمػػػػػػػركس              ابػػػػػػػن، مػػػػػػػن تبلميػػػػػػػ ه القاضػػػػػػػي عبػػػػػػػد الوٌىػػػػػػػاب، ك كغػػػػػػػ
َىم، من   ىػ،397ك مقٌدم  أصوؿ الفقو، توٌُب سن :  ا٠بلؼ مسائ  ُب األدل  عيوفتصانيفو ك غ

َازم، 100/ص2(، ك ابػػػػػػػػػػن فرحػػػػػػػػػػوف، الػػػػػػػػػػٌديباج، )ج107/ص17الػػػػػػػػػػٌ ىيب، سػػػػػػػػػػَ أعػػػػػػػػػػبلـ النٌػػػػػػػػػػببلء، )ج ينظــــــــــر: (، ك الٌشػػػػػػػػػػ
 ( 142طبقات الفقهاء، )ص

 (428/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (136م  ُب األصوؿ، )صا١قدٌ  ار،القصٌ  ابن (5)
 ا١تفػػػػنرن ا١قػػػػرئ الفقيػػػػو األصػػػػوٕب الزاىػػػػد اإلمػػػػاـىػػػػو أبػػػػو علػػػػي حسػػػػُ بػػػػن علػػػػي بػػػػن طلحػػػػ  الٌرجراجػػػػي الٌشوشػػػػاكم ا١ػػػػالكي،  (6)

 ىػ،899، توٌُب سن : اللوامع الدرر على السواطع ألنوار، ك ااٞليل  اآليات على اٞميل  الفوائد من تصانيفو
ىػػػػػػػػػػ، 1390اٌٟجػػػػػػػػػاؿ، ت. ٤ٌمػػػػػػػػػد األٛػػػػػػػػػدم أبػػػػػػػػػو النٌػػػػػػػػػور، دار الٌنصػػػػػػػػػر للطٌباعػػػػػػػػػ ، د.ط، سػػػػػػػػػن : ابػػػػػػػػػن الفرضػػػػػػػػػي، درٌة ينظـــــــــر: 

(، ك معجػػػػػػػػم اػػػػػػػػٌدثُ، ك ا١فٌسػػػػػػػػرين ك عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز بػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد ا، القػػػػػػػػرٌاء بػػػػػػػػا١غرب األقصػػػػػػػػى،  مطبعػػػػػػػػ  فضػػػػػػػػال ، 244/ن 1)ج
الٌرشػػػػػػاد، الػػػػػػٌدار البيضػػػػػػاء، د.ط،  (، ك إبػػػػػػراىيم حركػػػػػػات، ا١غػػػػػػرب عػػػػػػرب التٌػػػػػػاريخ، دار19ىػػػػػػػ، )ص1392ا١غػػػػػػرب، د.ط، سػػػػػػن : 

 ( 222/ص2ىػ، )ج1405سن : 
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حػػػػػػػػػػدة ك ة الوااألمػػػػػػػػػػر يقتضػػػػػػػػػػي ا١ػػػػػػػػػػرٌ  أفٌ  (1)دعػػػػػػػػػػول القاضػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػد الوىػػػػػػػػػػاب  ك نقػػػػػػػػػػ  ،ال يصػػػػػػػػػػ ٌ 
 (2)مالك  كرار ُب م ىبليس التٌ 
 ا صـــــــــولّية للمســـــــــائل االســـــــــتدالل فـــــــــي زكـــــــــري ابـــــــــن اإلمـــــــــام مـــــــــنهج: لخـــــــــامسا الفـــــــــرع

 قيضبعكس النّ 
 القضػػػػػػػػػػػػي  ٤مػػػػػػػػػػػػوؿ نقػػػػػػػػػػػػيض موضػػػػػػػػػػػػوعها  قضػػػػػػػػػػػػيٌ  إٔب  القضػػػػػػػػػػػػيٌ  ٖويػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػيض: ىػػػػػػػػػػػػوعكػػػػػػػػػػػػس النٌ 

دؽ.  كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػالكى  بقػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػع ،األكٔب  القضػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  موضػػػػػػػػػػػػػػػػػوع نقػػػػػػػػػػػػػػػػػيض ك٤مو٢ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،األكٔب
ك ىػػػػػػػػػػػو  .( كاتػػػػػػػػػػػب ال ىػػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػػافإ ال كػػػػػػػػػػػ ٌ  ) تػػػػػػػػػػػنعكس(  نسػػػػػػػػػػػافإ كاتػػػػػػػػػػػبو  كػػػػػػػػػػػ ٌ  )ا: كقولنػػػػػػػػػػػ

ؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك األكٌ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض ا١خػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض ا١وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ك عكػػػػػػػػػػػػػػػػػػس النٌ نوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: عكػػػػػػػػػػػػػػػػػػس النٌ 
 .(3)ا١ستعم  ُب العلـو 

 ،ُب كتابػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػدةن  ةن ك قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتعم  االمػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػرم ىػػػػػػػػػ ا األسػػػػػػػػػلوب ُب االسػػػػػػػػػتدالؿ مػػػػػػػػػرٌ 
مػػػػػػػػػػن  :قػػػػػػػػػػيض ك نقػػػػػػػػػػوؿنعكسػػػػػػػػػػها بعكػػػػػػػػػػس النٌ  : "ٍبٌ ك ىػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػو ُب أحكػػػػػػػػػػاـ أفعػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػيبٌ 

فهػػػػػػػػػو ال يرجػػػػػػػػػو ا ك اليػػػػػػػػػـو اآلخػػػػػػػػػر. ك ملػػػػػػػػػزـك اٟػػػػػػػػػراـ  حسػػػػػػػػػن ه  لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو ُب رسػػػػػػػػػوؿ ا إسػػػػػػػػػوةه 
ـه   .(4)، ك الـز الواجب كاجب"حرا
ــــــــرع الخــــــــامس: مــــــــنهج اإلمــــــــام ابــــــــن زكــــــــري فــــــــي االســــــــتدالل للمســــــــائل ا صــــــــولّية   الف

 :قسيم العقليبالتّ 

                                                           

، مػػػػن شػػػػيوخو ا١ػػػػالكي ا١ػػػػ ىب أعػػػػبلـ أحػػػػد البغػػػػدادم، التغلػػػػيب علػػػػي بػػػػن نصػػػػر بػػػػن الوٌىػػػػاب عبػػػػد ٤مػػػػد أبػػػػو القاضػػػػي ىػػػػو( 1)
َازم    عمػػػػػػػركس ابػػػػػػػن الفضػػػػػػػ  أبػػػػػػػوك أبػػػػػػػو عبػػػػػػػد ا ابػػػػػػػن العسػػػػػػػكرم، مػػػػػػػن تبلميػػػػػػػ ه  األهبػػػػػػػرم بكػػػػػػػر أبػػػػػػػو        ك أبػػػػػػػو إسػػػػػػػحاؽ الٌشػػػػػػػ

َىم، مػػػػػػػػػػن تصػػػػػػػػػػانيفو  َىػػػػػػػػػػا، تػػػػػػػػػػوٌُب                عػػػػػػػػػػآب مػػػػػػػػػػ ىب ُب ا١عونػػػػػػػػػػ ك  ا٠ػػػػػػػػػػبلؼ مسػػػػػػػػػػائ  نكػػػػػػػػػػ  ُب االشػػػػػػػػػػراؼك غػػػػػػػػػػ ا١دينػػػػػػػػػػ  ك غ
 ىػ.422سن : 
(، ك القاضػػػػػي عيػػػػػاض، ترتيػػػػػب ا١ػػػػػدارؾ، ت. أٛػػػػػد بكػػػػػَ ٤مػػػػػود، دار 429/ص17الػػػػػٌ ىيب، سػػػػػَ أعػػػػػبلـ النٌػػػػػببلء، )ج ينظـــــر:

َكت، )د.ت.ط(  ( 154/ص 1(، ك ٤ٌمد ٥لوؼ، شجرة الٌنور الزٌكي ، )ج691/ص4، )جمكتب  اٟياة، ب
 1قػػػػػػاب، ت. أٛػػػػػػد بػػػػػػن ٤مػػػػػػد السػػػػػػراح، مكتبػػػػػػ  الرشػػػػػػد للنشػػػػػػر ك التوزيػػػػػػع، الريػػػػػػاض، ط.رفػػػػػػع النٌ  الٌشوشػػػػػػاكم، الٌرجراجػػػػػػي (2)

 (467-466/ ص 2ـ، )ج2004-ق1425سن : 
َكت، لبنػػػػػػػػػػػػػػاف، ط.ات، ت. عػػػػػػػػػػػػػػدناف دركيػػػػػػػػػػػػػػ  ك ٤مػػػػػػػػػػػػػػد ا١صػػػػػػػػػػػػػػرم، مءسسػػػػػػػػػػػػػػ  الكليٌػػػػػػػػػػػػػػ ،الكفػػػػػػػػػػػػػػوم (3)  2الرسػػػػػػػػػػػػػػال ، بػػػػػػػػػػػػػػ

 (633ـ، )ص1998-ق1419سن : 
 (586-585/ص2)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (4)
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ُب االسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ ىػػػػػػػػػػػػػو أف يكػػػػػػػػػػػػػوف ُب ا١سػػػػػػػػػػػػػول  قسػػػػػػػػػػػػػماف أك أكثػػػػػػػػػػػػػر القسػػػػػػػػػػػػػم  العقليػػػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػػػنهج 
تو، ك ال يطالػػػػػػػػػػػب منهػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػيحكم بصػػػػػػػػػػػحٌ   كاحػػػػػػػػػػػدان علػػػػػػػػػػػى إبطػػػػػػػػػػػاؿ اٞميػػػػػػػػػػػع إاٌل  ا١سػػػػػػػػػػػتدؿٌ  فيػػػػػػػػػػػدؿٌ 
 .(1)ا ذكره"تو بوكثر ٦ٌ الل  على صحٌ بالدٌ 
فيمػػػػػػػػا   ك ىػػػػػػػػو قػػػػػػػػوؿ االمػػػػػػػػاـ ُب فعػػػػػػػػ  النػػػػػػػػيبٌ  لنػػػػػػػػا مػػػػػػػػن كتػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػراـ" مثػػػػػػػػاؿه كاحػػػػػػػػده  ك

ػػػػػػػػػربػػػػػػػػ : "...إٌ٪ػػػػػػػػالقي  ال يكػػػػػػػػوف علػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػو ٛي ا ٓب يظهػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػو قصػػػػػػػػػد ػٌ و ١ػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى اإلباحػػػػػػػػػ  ألنٌػػػػػػػػا 
ٌُ  مػػػػػػػػػػػػان أف يكػػػػػػػػػػػػػوف ٤رٌ  ك باطػػػػػػػػػػػػ ه  ،ك ال منػػػػػػػػػػػػدكبان  القربػػػػػػػػػػػػ  ٓب يكػػػػػػػػػػػػن كاجبػػػػػػػػػػػػػان   أف أك مكركىػػػػػػػػػػػػا فتعػػػػػػػػػػػػػ

 (2)"يكوف مباحان 
   فيما يلي:االستدالؿ باألدل  العقليٌ  ُب زكرم ابن اإلماـ منهج يربز سب  اك ٦ٌ 
َةو تمػػػػػػػػػػػػػػاد األدلػػػػػػػػػػػػػػ  العقليٌػػػػػػػػػػػػػػتركيػػػػػػػػػػػػػػز االمػػػػػػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػػػػػػى اع - مػػػػػػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػػػػػػو    ُب مواضػػػػػػػػػػػػػػع كثػػػػػػػػػػػػػػ

 .األصوٕب
 .ك توجيهها  تو العقليٌ ر االماـ بوساليب ا١نط  األرسطي ُب بناء أدلٌ توثٌ  -
 الػػػػػػػػػػػٌدلي  حيػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن العقليٌػػػػػػػػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن متعػػػػػػػػػػػٌددة أ٪ػػػػػػػػػػػاطو  علػػػػػػػػػػػى االمػػػػػػػػػػػاـ اعتمػػػػػػػػػػػاد -

 الٌدلي  عرض طريق  حي  من ك نفسو، العقلي
َان  األصػػػػػػػػػػػػػػػوليوف اعتمػػػػػػػػػػػػػػػدىا الػػػػػػػػػػػػػػػي العقليػػػػػػػػػػػػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػػض جػػػػػػػػػػػػػػػود ك عػػػػػػػػػػػػػػػدـ -  ُب كثػػػػػػػػػػػػػػػ

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا١ٌتفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمر اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ ك ، (3)بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألٍكٔب كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنفاهتم
َىا ، (4)فيو ا١ختل   اإلختصار إٔب القصد االماـ ع ر لع ٌ  ك األدلٌ ، من كغ

ًٟجػػػػػػػػػػاج منحػػػػػػػػػػى تنحػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػٌنفو ُب اإلمػػػػػػػػػػاـ ذكرىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػي العقليػػػػػػػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػض أفٌ  -  ا
 بالعكس االستدالؿ ك العقلي كالٌتقسيم االستدالؿ، ُب منها كثرأ
 دعػػػػػػػػػػػػػػػػػاكل ُب سػػػػػػػػػػػػػػػػػيما ال العقليػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػض بنػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ُب يوفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٓب االمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أفٌ  -

   .االستقراء
                                                           

                                               ق،1410سػػػػػػػػػػػػن :  2، ت. أٛػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػَ ا١بػػػػػػػػػػػػاركي، ط.ُب أصػػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػػو ةالعػػػػػػػػػػػػدٌ  يعلػػػػػػػػػػػػى، أيب القاضػػػػػػػػػػػػي (1)
 (1415/ص4)دكف دار نشر(، )ج

 (587/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)

  )3   (1417ص/4ج) العٌدة، يعلى، أبو القاضي. توكيدان  أكثر الفرع ُب األص  حكم يكوف أف ىو باألٍكٔب اإلستدالؿ  (
  )4 (514ص/2ج) الربىاف، اٞويٍ، (
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      ك اخػػػػػػػػػػتبلؼ مرجعيػػػػػػػػػات علمػػػػػػػػػػاء األصػػػػػػػػػوؿ ا١نهجيٌػػػػػػػػػػ ، ع ا١ػػػػػػػػػػدارس األصػػػػػػػػػوليٌ تنػػػػػػػػػوٌ  إفٌ 

       -لػػػػػػػػ رعيات ك ٛايػػػػػػػػ  اجملتهػػػػػػػػد مػػػػػػػػن الزٌ ظػػػػػػػػر ُب الٌشػػػػػػػػض لػػػػػػػػديهم ُب ترشػػػػػػػػيد النٌ رغػػػػػػػػم كحػػػػػػػػدة الغػػػػػػػػرى -
َو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج خبلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليُ ُب تقعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                             مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ   كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 صولي ، األ
  .عام  مع ى ا ا٠بلؼ عرب أدكات ك مسالك منهجيٌ ك ى ا ما دفع علماء األصوؿ إٔب التٌ 

                  كتػػػػػػػػػػػػػاب "غايػػػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػػػراـ" ٧ػػػػػػػػػػػػػد اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػرم قػػػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػػػ  الكثػػػػػػػػػػػػػَ مػػػػػػػػػػػػػن ك بتصػػػػػػػػػػػػػفٌ 
     ر العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن ا٠بلفػػػػػػػػػػات بيػػػػػػػػػػنهم، ك سػػػػػػػػػػوحاكؿ ُب ىػػػػػػػػػػ ا ا١بحػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ اىب األصػػػػػػػػػػوليُ ك قػػػػػػػػػػرٌ 

 :مطلبُعام  مع ى ه ا٠بلفات ك ذلك ُب منهجو ُب التٌ الكش  عن 
 اآلراء األصولي  ؿ: منهج اإلماـ ابن زكرم ُب عرضكٌ ا١طلب األ
 ا٠بلؼ األصوٕب. ك توجيو عرضُب  زكرم ابن اإلماـ اي: منهجا١طلب الثٌ 

 

َان   اب "غايػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػراـ" ٬ػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػددان لػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػا١طٌ  إفٌ             مػػػػػػػػػػن اآلراء األصػػػػػػػػػػولي  كبػػػػػػػػػػ
            اإل١ػػػػػػػػػػػػػاـ الكبػػػػػػػػػػػػػَ لئلمػػػػػػػػػػػػػاـ ٔػػػػػػػػػػػػػ اىب  نا علػػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػدلٌ اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػػرم، رىػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػي قرٌ 

                 قصػػػػػػػػػػػػػػػد ُب كتابػػػػػػػػػػػػػػػو إٔب اإل٬ػػػػػػػػػػػػػػػاز  وذا أخػػػػػػػػػػػػػػػ نا بعػػػػػػػػػػػػػػػُ اإلعتبػػػػػػػػػػػػػػػار أنٌػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػيما إ ،األصػػػػػػػػػػػػػػػوليُ
                                           منهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض اآلراء األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربزك  ،ك اإلختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 الي :الفركع التٌ  كف 
                      ُب مػػػػػػػػػػػػػواطن  ك ىػػػػػػػػػػػػػ ا وػػػػػػػػػػػػػاىره  صـــــــــــــريح بـــــــــــــذكر ا قـــــــــــــوال و أصـــــــــــــحابها ل: التّ الفــــــــــــرع ا وّ 
َةو                                          قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النٌ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، ك يظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منه كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الي :التٌ 
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  ٌحكػػػػػػػػػػم كاسػػػػػػػػػػط  أك نقػػػػػػػػػػ : مثػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػو ُب دكف أمٌ    بػػػػػػػػػػاألقواؿ ك أصػػػػػػػػػػحاهبا مباشػػػػػػػػػػرةن يصػػػػػػػػػػر الت                         
و ك أتباعو من ا١عتزل  إٔب أنٌ  (1)ا١باح : "..م ىب اٞمهور ُب ا١باح أنو غَ مومور بو، كذىب الكعيب 

                            ظر ١ػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػتلـز ا١بػػػػػػػػػاححػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػػو كاجػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػالنٌ مػػػػػػػػػومور بػػػػػػػػػو، بػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػاؿ: كػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػرض مبا
                          غػػػػػػػػػػػػػوم اجملػػػػػػػػػػػػاز اللٌ  ك يقػػػػػػػػػػػػػوؿ ُب حكػػػػػػػػػػػػم اجملػػػػػػػػػػػػػاز: "..فبػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػك أفٌ  .(2)ـ..."مػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػرؾ اػػػػػػػػػػػػرٌ 

                              ،(3)ب كمػػػػػػػػػػػػػا زعػػػػػػػػػػػػػم عبػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػاىر اٞرجػػػػػػػػػػػػػاي ض للمفػػػػػػػػػػػػػرد ك ال يعػػػػػػػػػػػػػرض للمرٌكػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػرً إٌ٪ػػػػػػػػػػػػػ
                                      ( ك جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي اكتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإب بطلٍ  ر ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُب ٨ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو )ك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 

 . (4)ك البيضاكم"

عػن القػرائن  دةن أم ٣ػرٌ  صيغ  األمػر إذا كانػ  مطلقػ ن  ك يقوؿ ُب موجب األمر عند اإلطبلؽ: "يعٍ أفٌ 
 ك عليو م ىب ى ا ىو م ىب اٞمهور، لم  فيما سب  أفٌ ك قد ع ا ٖم  على الوجوبدة فإهنٌ ا١قيٌ 

بػػو علػى الوجػػو  با١ػومور اإلتيػػاف ال خػبلؼ ُب أفٌ  . ك يقػػوؿ ُب أحكػاـ األمػػر: "ك(5)افعي"مالػك ك الٌشػ

                                                           

فسػػَ فاتو التٌ اط، مػن مصػنٌ يوخو أبػو اٟسػػن ا٠يٌػىػو أبػو القاسػم عبػد ا بػػن أٛػد البلخػي الكعػيب، مػن شػػيوخ ا١عتزلػ ، مػن شػ (1)
َىا، توٌُب سن : ه يب ُب الكبَ، ك ا١قاالت، ك التٌ   ىػ.319اٞدؿ، ك غ

الفػػرؽ بػػُ  البغػػدادم،(، 255/ص4معجػػم األدبػػاء، )ج اٟمػػوم، يػػاقوت(، 45/ص3كفيػػات األعيػػاف، )ج خلكػػاف، ابػػن ينظــر: 
َكت، د.ط، سن : الفرؽ، ت.٤مد ٤ي الدين عبد اٟميد، ا١كت  ( 181ـ، )ص1993-ىػ1413ب  العصري ، ب

 (324/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (2)
ن اٞرجػػاي، إمػػاـ ُب النٌ  (3) حػػو ك الببلغػػ ، مػػن شػػيوخو ٤مػػد بػػن اٟسػػن بػػن عبػػد الػػوارث ىػػو أبػػو بكػػر عبػػد القػػاىر بػػن عبػػد الػػٛر

َه، مػػن تبلميػػ ه الفصػػيحي ك أٛػػد بػن إبػػراىيم الٌشػػ َىم، مػػن مصػنٌ  جرمكغػ َىػػا، ك غػػ فاتو دالئػػ  اإلعجػػاز، ك أسػػرار الببلغػػ ، ك غ
 ىػ.471 سن : توُبٌ 
 ( 149/ص5، )جالكربل افعي طبقات الشٌ  بكي،السٌ  ابن(، ك 432/ص18ببلء، )جسَ أعبلـ النٌ  ىيب،ال ٌ ينظر:  
 (399/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (4)
 (422/ص1)ج،  ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (5)
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    مػػػػػػػػن (1)ار اضي عبد اٞبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللق بلفان ػػػػػػػػػػػػػػػػاي خالثٌ   ا با١عٌػػػػػػػػػك ك ؿ  اإلجزاء با١عٌ األكٌ ا١ومور بو ٭قٌ 

. ك يقػػػػػوؿ ُب ٗصػػػػػي  القػػػػػرآف ٓػػػػػرب اآلحػػػػػاد: "...ك اختلفػػػػػوا إف ٓب يكػػػػػن ا٠ػػػػػرب (2)مػػػػػن ا١عتزلػػػػػ ..."
 (3)افعي ك أبػػػػػػا حنيفػػػػػػ  ك أٛػػػػػػد بػػػػػػن حنبػػػػػػ  ك الٌشػػػػػػ   األربعػػػػػػ  أعػػػػػػٍ مالكػػػػػػان : فػػػػػػ ىب األئٌمػػػػػػمتػػػػػػواتران 

ػػػػػػ (4)بػػػػػػن أبػػػػػػاف ، ك قػػػػػػاؿ اخصػػػػػػي  بػػػػػػو أيضػػػػػػان رضػػػػػػي ا عػػػػػػنهم إٔب جػػػػػػواز التٌ  ا٠ػػػػػػرب بػػػػػػدلي    ٌ إف خي
فػػػػػػبل، ك ذىػػػػػػب  جػػػػػػاز ٗصيصػػػػػػو بعػػػػػػد ذلػػػػػػك ٓػػػػػػرب الواحػػػػػػد ك إالٌ  كػػػػػػاف أك منفصػػػػػػبلن   صػػػػػػبلن قطعػػػػػػي متٌ 
ػػػػػػإٔب أنٌػػػػػػ (5)الكرخػػػػػػي  ك قػػػػػػاؿ  ،فػػػػػػبل  الواحػػػػػػد ك إالٌ جػػػػػػاز ٗصيصػػػػػػو ٓػػػػػػرب منفصػػػػػػ و  بػػػػػػدلي و   ٌ و إف خي
َةه (6)."بالوق . القاضي  .. ك األمثل  من الكتاب على ذلك كث

                                                           

اف، ار بن أٛد ا٢م اي، من رؤكس ا١عتزل  ك شيوخها، من شيوخو إبػراىيم القطٌػىو القاضي عماد الدين أبو اٟسن عبد اٞبٌ  (6)
مػد ري  ا١رتضي، ك أبو يوس  القزكيٍ، من مءلفاتو ا١غٍ، ك شرح األصوؿ ا٠مسػ ، العي ك أبو عبد ا البصرم، من تبلمي ه الشٌ 

 =                                                                                                                              ىػ.415 سن : توُبٌ ُب األصوؿ، 
 ،(97ص/5ج) الكػػػػربل، الٌشػػػػافعي  طبقػػػػات الٌسػػػػبكي، ابػػػػن ك ،(133ص/11ج) بغػػػػداد، تػػػػاريخ البغػػػػدادم، ا٠طيػػػػب: ينظــــر =

  (365ص) ا١عتزل ، طبقات ك اإلعتزاؿ فض  اٞشمي، اٟاكم ك اٞبار، عبد قاضيال ك البلخي،
  (438/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (1)
  ا١ػ اىب األربعػ ، إليػو ينسػب ا١ػ ىب اٟنبلػي، مػن و أبو عبد ا أٛػد بػن ٤مػد بػن حنبػ  بػن ىػبلؿ الشػيباي، أحػد أئٌمػى (2)

َىم، من مصنٌ افعي، ك ككيع ك غشيوخو الشٌ  على اٞهمي ،  فاتو ا١سند، ك الردٌ َىم، من تبلمي ه البخارم ك مسلم ك أبو داكد ك غ
 ىػ، 241 سن : توُبٌ 
فوة، صف  الصٌ  اٞوزم، ابن(، ك 91طبقات الفقهاء، )ص َازم،الشٌ (، ك 412/ص4تاريخ بغداد، )ج البغدادم، ا٠طيب ينظر:
 (336/ص2)ج
، مػن  قضػاء البصػرة عشػرين عامػان   اٟنفي ، ٚع بُ الفقػو ك اٟػدي ، تػؤٌب باف بن صدق ، من أئمٌ ىو أبو موسى عيسى بن أ (3)

َه، توُبٌ شيوخو ٤مد بن اٟسن الشٌ   ىػ. 221 سن : يباي، كىاشم بن بشر، من تبلميده أبو حاـز القاضي، ك غ
 (137الفقهاء، )صطبقات  َازم،الشٌ (، ك 157/ص11تاريخ بغداد، )ج البغدادم، ا٠طيبينظر: 

  ك مفي العراؽ، من شيوخو إٝاعي  بن ىو أبو اٟسُ عبيد ا بن اٟسن بن دالؿ البغدادم الكرخي اٟنفي، شيخ اٟنفيٌ  (4)
َىم، تػػوُب سػػن : إسػػحاؽ القاضػػي، ك ٤مػػد بػػن عبػػد ا اٟضػػرمي، ك مػػن تبلميػػ ه ابػػن شػػاىُ، ك أبػػو بكػػر الػػرٌ  ىػػػ. 340ازم ك غػػ

 َازم،الٌشػػػ(، ك 353/ص10تػػػاريخ بغػػػداد، )ج البغػػػدادم، ا٠طيػػػب(، ك 426/ص15ببلء، )جسػػػَ أعػػػبلـ النٌػػػ ،ىيبالػػػ ٌ  ينظـــر:
 (142طبقات الفقهاء، )ص

 (550-549/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، ( 5)
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  ٌَه: أصػػػػػػػػػػػػػػػحاهبا بالنٌ  ك بػػػػػػػػػػػػػػػاألقواؿ  ير صػػػػػػػػػػػػػػػالت                              ح يصػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  ُب مواضػػػػػػػػػػػػػػػعفنجػػػػػػػػػػػػػػػده قػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػ
                                               علػػػػػػػػػػػى االختصػػػػػػػػػػػاص  دليػػػػػػػػػػػ ه   م ٓب يػػػػػػػػػػػدؿٌ الٌػػػػػػػػػػػفعػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػيبكقولػػػػػػػػػػػو ُب  ،ٔػػػػػػػػػػػن نقػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػنهم

 (  اػػػػػػػػػػػػحابنػػػػػػػػػػػػػػػض أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػػػػػوب عنػػػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػفيحم )(1)ولو ػػػػػػػػػػػػػػػك قو: "ػػػػػػػػػب
ػػػػػ   نقػػػػػ  ذلػػػػػك عنهمػػػػػا ُب الربىػػػػػاف. ك قولػػػػػو  ،افعي مػػػػػن الٌشػػػػػ (3)ك ابػػػػػن أيب ىريػػػػػرة  (2)ريج يعػػػػػٍ ابػػػػػن سي

ك نقلػػػػػػو  ،( ىػػػػػػ ا ىػػػػػو ا١ختػػػػػار عنػػػػػػده ُب الربىػػػػػاف دبلػػػػػػى النٌػػػػػن أصػػػػػحابنا مػػػػػػن قػػػػػاؿ ٭مػػػػػ  عًمػػػػػ ك )
ىػػػػػػ ا ىػػػػػػو  أفٌ  ( قػػػػػػد علمػػػػػػ ى    فيػػػػػػوتوقٌػػػػػػك مػػػػػػنهم مػػػػػػن قػػػػػػاؿ يي  افعي. ك قولػػػػػػو )البيضػػػػػػاكم عػػػػػػن الٌشػػػػػػ

، ك ُب مسػػػػػػول  ٗصػػػػػػي  (4)ُب ك ىػػػػػػو ا١ختػػػػػػار عنػػػػػػده.."ك نسػػػػػػبو البيضػػػػػػاكم للٌصػػػػػػ ،٥تػػػػػػار الغػػػػػػزإب
          نقػػػػػػ  اإلمػػػػػػػاـ ُب الربىػػػػػػاف عػػػػػػػن القاضػػػػػػي الوقػػػػػػػ   بقولػػػػػػػو: "ك بػػػػػػالتوقٌ  بالقيػػػػػػػاس ينقػػػػػػ  قػػػػػػػوالن  الػػػػػػن ٌ 

ر رأم مػػػػػن ال يقػػػػػوؿ ريع  فيقػػػػػرٌ ار بفػػػػػركع الٌشػػػػػ  لػػػػػ لك بقولػػػػػو ُب تكليػػػػػ  الكٌفػػػػػ، ك ٯثرػػػػػ(5)ك اختػػػػػاره"
م غػػػػَ اي مػػػػا ذكػػػػره االمػػػػاـ ُب الربىػػػػاف عػػػػن بعػػػػض اٟنفيػػػػ  ك ىػػػػو أهٌنػػػػيقػػػػوؿ بتكلػػػػيفهم بقولػػػػو: "..الثٌػػػػ

مثػػػػػػػ   ،دكف ٖديػػػػػػػد ١صػػػػػػػدره قػػػػػػػ شػػػػػػػَ إٔب مطلػػػػػػػ  النٌ ك ُب مواضػػػػػػػع أخػػػػػػػرل ي ،(6)٥ػػػػػػػاطبُ بػػػػػػػالفركع"
ػػػػػػػقولػػػػػػػو ُب ٛػػػػػػػػ  ا١طلػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػػػ ٌٖ        افعي قػػػػػػػػ  عػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػاد اٟكػػػػػػػػم ك ا١وجػػػػػػػػب: "...فني د عنػػػػػػػػد ا

                                                           

 يقصد صاحب م  الورقات (6)
َىم، مػػن  عفػػراي، كأبػوالزٌ  ٤مػػد بػن افعي، مػن شػػيوخو اٟسػػنالٌشػػ الفقيػو سيػػريج، بػػن عمػر بػػن أٛػػد اسالعبٌػ ىػو أبػػو (1) داكد، كغػػ

َىم، من مصنٌ الطٌ  القاسم أبو اف، كالقطٌ  تبلمي ه ابن  افعي ، توُبٌ الشٌ  فركع افعي، ك الفركؽ ُبكالشٌ  ا١زي بُ قريبفاتو التٌ رباي ك غ
 ىػ.306سن : 
َازم،(، ك 21/ص3الكػربل، )ج افعي الٌشػ طبقػات الٌسػبكي، ابػن(، ك 201/ص14ببلء، )جسػَ أعػبلـ النٌػ ىيب،الػ ٌ  ينظـر:  الٌشػ

 (. 108طبقات الفقهاء، )ص
زم، مػن ريج، ك ا١ػركى افعي  بػالعراؽ، مػن شػيوخو ابػن سيػىو القاضي أبو علي اٟسن بن اٟسُ بن أيب ىريرة رئػيس شػيوخ الٌشػ( 2)

َىم، من مصنٌ ربم، ك الدٌ تبلمي ه أبو علي الطٌ   ىػ. 345 سن : وُبٌ فاتو شرح ٥تصر ا١زي، تارقطٍ، ك غ
َازم،(، ك 358/ص1ج)ت األعياف، كفيا خلكاف، ابن(، ك 256/ص3)جافعي  الكربل، طبقات الشٌ  الٌسبكي، ابن ينظر:  الٌش

 (112طبقات الفقهاء، )ص

 (587-586/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (556/ص2)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (4)
 (451/ص1)ج ا١راـ،  غاي زكرم، بن أٛد (5)
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د، ك نقػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػن اٟنفيػػػػػػػػػ  ك أكثػػػػػػػػػر ا١الكيػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدـ ك بعػػػػػػػػػض ا١الكيػػػػػػػػػ  ٛػػػػػػػػػ  ا١طلػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػػػػ
قػػػػػػ  قبولػػػػػػو عػػػػػػن مالػػػػػػك ك أيب ...فني ، ك قولػػػػػػو ُب حكػػػػػػم االحتجػػػػػػاج باٟػػػػػػدي  ا١رسػػػػػػ : "(1)اٟمػػػػػػ "
أنػػػػػو قػػػػػاؿ افعي ه ك نقػػػػػ  عػػػػػن الٌشػػػػػثُ ردٌ ك نقػػػػػ  عػػػػػن ٚهػػػػػور اػػػػػدٌ  ،ك أٛػػػػػد ُب أشػػػػػهر قوليػػػػػو حنيفػػػػػ 

علػػػػػى القيػػػػػاس: "...ك نقػػػػػ  عػػػػػن ، ك يقػػػػػوؿ ُب تقػػػػػدمي ا٠ػػػػػرب (2)ٜسػػػػػ ..." بوحػػػػػد أمػػػػػورو  ال يقبػػػػػ  إالٌ 
 ماذكرناه. على ، ك األمثل  من الكتاب عديدةه (3)القياس مقدـ..." مالك أفٌ 

  ٌَةه  صػػػػري  بػػػػػاألقواؿ دكف ذكػػػػرو الت نػػػػ كر منهػػػػػا  ألصػػػػػحاهبا: ك األمثلػػػػ  مػػػػػن الكتػػػػاب علػػػػػى ذلػػػػك كثػػػػػ
ًاط الفهػػػػػػم للتٌ قولػػػػػػو ُب  ًط التٌ اشػػػػػػ ًط، كليػػػػػػ : "...فمػػػػػػنهم مػػػػػػن اشػػػػػػ كليػػػػػػ  ك مػػػػػػنهم مػػػػػػن ٓب يشػػػػػػ
، ك منهػػػػػػػا قولػػػػػػػو ُب مسػػػػػػػول  كػػػػػػػوف (4)ك اجملنػػػػػػػوف" قػػػػػػػ  عػػػػػػػن بعضػػػػػػػهم جػػػػػػػواز تكليػػػػػػػ  الصػػػػػػػيبٌ حػػػػػػػى ني 
مػػػػػن عػػػػػوارض ا١عػػػػػاي: "...فقيػػػػػ  ال يصػػػػػدؽ ذلػػػػػك علػػػػػى سػػػػػبي  اٟقيقػػػػػ  ك ال علػػػػػى سػػػػػبي   العمػػػػػـو

، ك مثػػػػػ  قولػػػػػو فيمػػػػػا (5)اجملػػػػاز، ك قيػػػػػ  يصػػػػػدؽ علػػػػػى سػػػػػبي  اجملػػػػػاز، ك قيػػػػػ  علػػػػػى سػػػػػبي  اٟقيقػػػػػ ..."
 ،تػػػػو ُب ذلػػػػك مثلػػػػوأمٌ  : "...فػػػػ ىب األكثػػػػركف إٔب أفٌ فيػػػػو صػػػػف  الفعػػػػ علمػػػػ  مػػػػن أفعػػػػاؿ النػػػػيبٌ 

 تػػػػػو مثلػػػػػو ك إاٌل ي بػػػػػو ُب فعلػػػػػو علػػػػػى صػػػػػفتو، ك قيػػػػػ  إف كػػػػػاف الفعػػػػػ  عبػػػػػادة فومٌ دكف بالتوٌسػػػػػا متعبٌػػػػػألنٌػػػػػ
 .(6)فبل، ك قي  حكم ما علم  صفتو حكم ما ٓب تعلم صفتو"

كمػػن األمثلػػ  ج بػػُ ذكػػر أصػػحاب األقػػواؿ ك عػػدـ ذكػػرىم ُب ا١سػػول  الواحػػدة ك ُب بعػػض األحيػػاف ٯػػزي 
                     ا حقيقػػػػػػػػػػ  ُب الوجػػػػػػػػػػوب، ٔب أهٌنػػػػػػػػػػقولػػػػػػػػػػو ُب حقيقػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػر: "...فػػػػػػػػػػ ىب اٞمهػػػػػػػػػػور إ علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك

                                                           

 (541/ص2)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (6)
 (678/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (755/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (450/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (495/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)

 (580/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
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ًؾ بػُ الوجػوب  ، ك قيػ  حقيقػ ه دبمن ا١عتزل  ىػي حقيقػ  ُب النٌػ (1)ك قاؿ أبو ىاشم  ُب اإلذف ا١شػ
ًؾ بػػُ الوجػػوب ك النٌػػدب ك اإلباحػػ ، ك قيػػ  حقيقػػ  ُب الطٌ ك النٌػػ ًك  بػػُ  دب،لػػب ا١شػػ ك قيػػ  مشػػ
ًاؾ اللٌ الثٌ         (2)يخ دب ك قيػػػػ  بػػػالوق ، ك نقػػػػ  عػػػن الٌشػػػػقيػػػػ  بػػػُ الوجػػػػوب ك النٌػػػ فظػػػي، كبلثػػػ  باالشػػػػ

"سخ إٔب غَ بدؿ : "..فجوٌ . ك كقولو ُب النٌ (3)ك القاضي" كقوع . ك قولو ُب (4)زه اٞمهور ك منعو قـو
 . (5): "...فنفاه األكثركف ك أثبتو بعض الظاىري "نسخ ا١تواتر باآلحادكقوع 

ـــــــــ ـــــــــ  اني: التّ الفـــــــــرع الّث ـــــــــو إل ـــــــــوال دون تصـــــــــريحنبي                         مػػػػػػػػػواطن ةُب عػػػػػػػػػدٌ  ىػػػػػػػػػ ا ك :وجـــــــــود ا ق
 :الي التٌ  قاطالنٌ  كف  ذلك ُب منهجو يظهر ك كتابو، من
  فقػػاؿ بصػػيغ و  مثالػػو قولػػو ُب مسػػول  كػػوف العمػػـو ٮػػت ٌ  ،األقػػواؿ عػػن طريػػ  ا١قابلػػ  بينهػػا ذكػػري..." :

ًاط العلػوٌ (6)..."، ك عكػس قػوـه ُب ا٠صػوص ُب العمـو ٣ػازه  األكثركف ىي حقيق ه  ُب  ، ك قولػو ُب اشػ
ًط فيػػو العلػػوٌ األمػػر يي  أفٌ  -أم اٞػػويٍ–ُب األمػػر: "وػػاىر كبلمػػو  عكػػس مػػا  ،فقػػط دكف االسػػتعبلء شػػ

                                                           

، مػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػيوخ ا١عتزلػػػػػػػػػػ ،     ا١عتػػػػػػػػػػزٕب اٞبػػػػػػػػػػائي الوٌىػػػػػػػػػػاب عبػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػبلـ عبػػػػػػػػػػد ىاشػػػػػػػػػػم أبػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػيخ ىػػػػػػػػػػو (6)
َه، مػػػػػػػػػن تبلميػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػوزير الٌصػػػػػػػػػاحب، مػػػػػػػػػن  ك ابػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػيخهم، تنسػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػو فرقػػػػػػػػػ  البهامش ،تتلمػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػد أبيػػػػػػػػػو ك غػػػػػػػػػ

َىا، االنساف كتابمصٌنفاتو كتاب اإلجتهاد ك    ىػ.321توٌُب سن : ، ك غ
 البلخػػػػػػػػػػػػي،(، 183(، البغػػػػػػػػػػػػدادم، الفػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػُ الفػػػػػػػػػػػػرؽ، )ص63/ص15الػػػػػػػػػػػػٌ ىيب، سػػػػػػػػػػػػَ أعػػػػػػػػػػػػبلـ النٌػػػػػػػػػػػػببلء، )ج ينظــــــــــــر:

 ( 304ص) ا١عتزل ، طبقات ك اإلعتزاؿ فض  اٞشمي، اٟاكم ك اٞبار، عبد القاضي ك
مػػػػػن ذريػػػػػ   األشػػػػػعرم َبشػػػػػ أيب بػػػػػن  إٝاعيػػػػػ بػػػػػن علػػػػػي اٟسػػػػػن أبػػػػػو يقصػػػػػد بالٌشػػػػػيخ اإلمػػػػػاـ أبػػػػػو اٟسػػػػػن األشػػػػػعرٌم، ك ىػػػػػو (1)

إمػػػػػاـ أىػػػػػ  السػػػػػٌن  ك اٞماعػػػػػ ، مػػػػػن شػػػػػيوخو أبػػػػػو علػػػػػي اٞبػػػػػائي ك أبػػػػػو إسػػػػػحاؽ ا١ػػػػػركزم، مػػػػػن  األشػػػػػعرم، موسػػػػػى أبػػػػػو الٌصػػػػػحايب
َىػػػػػػا، تػػػػػػوٌُب  َىم، مػػػػػػن مصػػػػػػٌنفاتو اإلبانػػػػػػ  ك مقػػػػػػاالت اإلسػػػػػػبلمٌيُ ك غ تبلميػػػػػػ ه أبػػػػػػو بكػػػػػػر القٌفػػػػػػاؿ ك أبػػػػػػو اٟسػػػػػػن البػػػػػػاىلي ك غػػػػػػ

 ىػ.324سن : 
ًم، )ج ظــــــر:ين (، ك ابػػػػػػن 85/ص15(، ك الػػػػػػٌ ىيب، سػػػػػػَ أعػػػػػػبلـ النٌػػػػػػببلء، )ج176/ص34ابػػػػػػن عسػػػػػػاكر، تبيػػػػػػُ كػػػػػػ ب ا١فػػػػػػ

 ( 248/ص3خلكاف، كفيات األعياف، )ج
 (476/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (614/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)
 (625/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (493/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
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ؿ  : "...األكٌ ُب العلٌػػ قػػادحه  الػػٌنقض كػػوف مسػػول  ُب قولػػو ك. (2) (1)ين..."ذىػػب إليػػو االمػػاـ فخػػر الػػدٌ 
  فيقدح ا١ستنبط  بُ الفرؽ الثٌال  مقابلو، الثٌاي اإلماـ، كبلـ واىر ىو ك مطلقان  بالقدح وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيق

 .(3)ابع عكسو..."فيها، الرٌ  فيها ك بُ ا١نصوص  فبل يقدحي 
  ٌمثػػػػػػ  قولػػػػػػو: "اختلػػػػػػ  األصػػػػػػوليوف فيمػػػػػػا إذا ثبػػػػػػ  عػػػػػػن  ،نبيػػػػػػو إٔب كجػػػػػػود األقػػػػػػواؿ دكف ذكرىػػػػػػاالت

ـه  عػػػػػ ه رع عليػػػػػو السػػػػػػبلـ فصػػػػػاحب الٌشػػػػػ    ، (4)ُب ٚيػػػػػع أقسػػػػػػامو أـ ال؟.." ان ىػػػػػػ  يكػػػػػوف عاٌمػػػػػ لػػػػػو أقسػػػػػا
هػػػػػػي: "قػػػػػػد كقػػػػػػع . ك قولػػػػػػو ُب حقيقػػػػػػ  النٌ (5)لؤلقػػػػػػواؿ فيهػػػػػػا  ذكػػػػػػر للمسػػػػػػول  أمثلػػػػػػ  مػػػػػػن غػػػػػػَ تنبيػػػػػػوو  ٍبٌ 
ك اختلػػػػػػ  ىػػػػػػ  ىػػػػػػي  ،ُب غػػػػػػَ اٟظػػػػػػر ك الكراىػػػػػػ  ٣ػػػػػػازه  -هػػػػػػيأم صػػػػػػيغ  النٌ –ا فػػػػػػاؽ علػػػػػػى أهٌنػػػػػػاإلتٌ 

ًك ه أُب اٟظػػػػػػػػػر دكف الكراىػػػػػػػػػ ،  حقيقػػػػػػػػػ ه  ًاكُ بوحػػػػػػػػػد اال ك ُب الكراىػػػػػػػػػ  دكف اٟظػػػػػػػػػر، أك مشػػػػػػػػػ     شػػػػػػػػػ
 . ك إف كػػػػػاف اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم يشػػػػػَ ضػػػػػمنان (6)ـ ُب صػػػػػيغ  األمػػػػػر.."كػػػػػا٠بلؼ ا١تقػػػػػدٌ  ؟أك موقوفػػػػػ ه 
ُب صػػػػػػػيغ   اؿأك ُب نظػػػػػػػَ األقػػػػػػػو  ،ُب اإلحتمػػػػػػػاالت الػػػػػػػي ذكرىػػػػػػػا أقػػػػػػػواؿ ا١سػػػػػػػول  ٤صػػػػػػػورةه  أفٌ  ضػػػػػػػمنان 
 األمر. 

ــــواالفــــرع الثّ  ــــو ا ق ــــث: توجي ٯكػػػػن إوهػػػػار  ك كتابػػػػو، مػػػػن ُب مواضػػػػع كىػػػػو موجػػػػوده  ل ا صــــوليةال
 :الي التٌ  قاطالنٌ  كف  ذلك ُب منهجو

  ٌعنػػػػػد إمػػػػػاـو  ة أقػػػػػواؿو نبيػػػػػو إٔب كجػػػػػود عػػػػػدٌ الت  ٌُ عػػػػػن   مثػػػػػ  قولػػػػػو ُب مسػػػػػول  األمػػػػػر بالشػػػػػيء هنػػػػػيه معػػػػػ
و يتضػػػػػمنٌ و رجػػػػػع إٔب أنٌػػػػػ ٍبٌ  ،الن ك بػػػػػو قػػػػػاؿ القاضػػػػػي أكٌ ، (7)ؿ ه: "...فمػػػػػنهم مػػػػػن ذىػػػػػب إٔب األكٌ ضػػػػػدٌ 

                                                           

 (419/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
 مػػػػػن العقليٌػػػػػ ، العلػػػػػـو ُب بػػػػػرع أصػػػػػوٌٕب، ك مفٌسػػػػػر الٌشػػػػػافعي، الػػػػػرٌازم الٌتيمػػػػػي عمػػػػػر بػػػػػن ٤ٌمػػػػػد ا عبػػػػػد أبػػػػػو الػػػػػٌدين فخػػػػػر ىػػػػػو (7)

 ُب الغيػػػػػب مفػػػػػاتي  مصػػػػػٌنفاتو مػػػػػن األصػػػػػبهاي، اىيمإبػػػػػر  ك الواسػػػػػطي، اٟسػػػػػن تبلميػػػػػ ه مػػػػػن السػػػػػماي، الكمػػػػػاؿ ك كالػػػػػده،شػػػػػيوخ 
َىا، ك الفقو أصوؿ ُب اصوؿ ك الٌتفسَ،   ىػ606: سن  توُبٌ  غ
     ،(123ص/2ج) الٌشػػػػػػػػػػافعي ، طبقػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػنوم، ك ،(252-248ص/4ج) األعيػػػػػػػػػػاف، كفيػػػػػػػػػػات خلكػػػػػػػػػػاف، ابػػػػػػػػػػن :ينظــــــــــر

  (. 500ص/21ج) الٌنببلء، أعبلـ سَ الٌ ىيب، ك
 (720-719/ص2)ج ا١راـ، غاي  ،زكرم بن أٛد (1)

 (499/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد( 2)
 (502-499/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد ( ينظر:3)
 (478/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
 أم: أف األمر هني عن ضده (5)
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، ك ُب جػػػػػػػػواز اسػػػػػػػػتثناء ا١سػػػػػػػػاكم ك (1)كهبػػػػػػػػ ا قػػػػػػػػاؿ أكثػػػػػػػػر ا١الكيػػػػػػػػ " ،و ك لػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػو عينػػػػػػػػويتضػػػػػػػػمنٌ 
ك  ،ك منعهػػػػػػا اٟنابلػػػػػ  ك القاضػػػػػػي ُب أحػػػػػػد قوليػػػػػػو ،يقػػػػػػوؿ: "...ك ىػػػػػػو مػػػػػ ىب األكثػػػػػػر      األكثػػػػػر
واىد علػػػػػى ذلػػػػػك قولػػػػػو . ك مػػػػػن الٌشػػػػػ(2)آخػػػػػر للقاضػػػػػي" ك ىػػػػػو قػػػػػوؿه  ، ن نعػػػػػو ُب األكثػػػػػر خاٌصػػػػػقيػػػػػ  مى 
ال فػػػػػػػرؽ بػػػػػػػُ أف يكػػػػػػػوف  ا٠ػػػػػػػاصٌ  : "ك وػػػػػػػاىر كػػػػػػػبلـ اإلمػػػػػػػاـ ىنػػػػػػػا أفٌ عػػػػػػػن ا٠ػػػػػػػاصٌ  ـٌ ر العػػػػػػػاُب تػػػػػػػوخٌ 
إف تػػػػػوخر فهػػػػػو  العػػػػػاـٌ  نقػػػػػ  عنػػػػػو ك عػػػػػن القاضػػػػػي أفٌ  كعنػػػػػو،  ران أك متػػػػػوخٌ         علػػػػػى العػػػػػاـٌ  مان متقػػػػػدٌ 
ٌُ  ـ فا٠ػػػػػػاصٌ تقػػػػػػدٌ خ ك إف ناسػػػػػػ  . ك منػػػػػػو قولػػػػػػو ُب ٗصػػػػػػي  الػػػػػػن ٌ (3) لػػػػػػو ك إف جهػػػػػػ  تسػػػػػػاقطا"مبػػػػػػ

ك ىػػػػػػػو خػػػػػػػبلؼ وػػػػػػػاىر   ،مػػػػػػػاـ ُب الربىػػػػػػػاف عػػػػػػػن القاضػػػػػػػي الوقػػػػػػػ  ك اختػػػػػػػارهبالقيػػػػػػػاس: "ك نقػػػػػػػ  اإل
ك القاضػػػػػػي  ،. ك يبلحػػػػػػ  إىتمػػػػػػاـ اإلمػػػػػػاـ ابػػػػػػن زكػػػػػػرم ُب كتابػػػػػػو باإلمػػػػػػامُ اٞػػػػػػويٍ(4)كبلمػػػػػػو ىنػػػػػػا"

 .د أقوا٢ماالباقبلي ُب ابراز تعدٌ 
 مػػػر مػػػن قػػاؿ األ كػػ ٌ واىد علػػى ذلػػػك قولػػو: "مػػن الٌشػػػك  ،بنػػاء األقػػواؿ األصػػػولي  علػػى أقػػػواؿ أخػػرل

 إذ ال ينفػػكٌ  ،هيء عػػُ األمػر بضػػدٌ هػػي عػن الٌشػػالنٌ  ه يلزمػػو أف يقػوؿ بػػوفٌ هػػي عػن ضػػدٌ النٌ  يء نفػػسي بالٌشػ
ٌُ . (5)يء عن نفسو..."الشٌ  ٌُ  ،  اإلٚػاع بػالقوؿ كحػده ك بالفعػ  كحػده لػك صػحٌ ك قولو: "فإذا تب  تبػ

"...ك كػ لك إف انتشػر كوٌب يقػوؿ: ، ك ُب اإلٚػاع الٌسػ(6)تو بقوؿ البعض ك فع  البعض.."لك صحٌ 
 ،ك ٓب يفعػ  ،ك سػك  مػن ٓب يقػ  ك انتشػر القػوؿ عػن قػوـو  ،ك سك  عنو اآلخركف عن بعضهم فع ه 

. ك مػػػن (7)علػػػى ا١وافقػػػ ..." كوت يػػػدؿٌ الٌسػػػ رط الػػػ م قلنػػػا عنػػػد مػػػن يػػػرل أفٌ فهػػػ ا كلػػػو إٚػػػاع. فالٌشػػػ
هػػػم كلٌ   -حاب أم الٌصػػػ–م حاب : "فعلػػػى مػػػ ىب اٞمهػػػور ُب أهٌنػػػاألمثلػػػ  قولػػػو ُب حكػػػم مراسػػػي  الٌصػػػ

     د أف يركيػػو عػػن تػػابعي. ، ك يبعيػػ، أك مػػن صػػحايبٌ ا أف يكػػوف ٝعػػو مػػن النػػيبٌ و إٌمػػ، يقبػػ  ألنٌػػعػػدكؿه 
َه ُب ك جػوب البحػ  عػن حالػواكم مػن الٌصػك من يقوؿ حكم الرٌ  يكػوف ذلػك عنػده  ،حاب  حكػم غػ

                                                           

 (458/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
 (519/ص1)ج الٌساب ، ١صدرا زكرم، بن أٛد (7)
 (545/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (556/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد( 2)
 (461/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (652/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
 (652/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
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 أم النيبٌ –و يقوؿ: "فإف قلنا بونٌ  ؟ حي ى  يسمى تقليدان ُب قوؿ النيبٌ  . ك ٩تم ٔثاؿو (1)كا١رس "
            ا ال نػػػػدرم أيقولػػػػو عػػػػن كحػػػػيو ألنٌػػػػ ،كػػػػاف ٬تهػػػػد فقبػػػػوؿ قولػػػػو يسػػػمى تقليػػػػدان   -بلـبلة ك الٌسػػػػعليػػػو الٌصػػػػ

 .(2)ا يقولو عن كحي"ا نعلم إ٪ٌ ألنٌ  أـ اجتهاد. ك إف قلنا بعدـ اإلجتهاد ٓب يكن قبوؿ قولو تقليدان 
 َىاتفاألصػػػػػػػػػػػػػػػػػولي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػر األقػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ                كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،سػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ًك ه "...ك عػػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػ :صػػػػػػػػػيغ ؟  قػػػػػػػػػوؿه  ك عنػػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػػان  ،بػػػػػػػػػُ العمػػػػػػػػػـو ك ا٠صػػػػػػػػػوص يخ ىػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػ
و أك نػػػػػػػػػػدرم أنٌػػػػػػػػػػأـ ال؟،  ضػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػيغ ه أك كي  ،ا علػػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػػٌ ال نػػػػػػػػػػدرمبػػػػػػػػػػالوق ، ك ىػػػػػػػػػػو إٌمػػػػػػػػػػ

ًك ه  ،منفػػػػػػػػػػػػردةه  ك ال نػػػػػػػػػػػػدرم أحقيقػػػػػػػػػػػػ ه  ،ضػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػوكي  اجملػػػػػػػػػػػػاز  لػػػػػػػػػػػػى أفٌ بنػػػػػػػػػػػػاء ع ،أك ٣ػػػػػػػػػػػػاز ،أك مشػػػػػػػػػػػػ
 مقػػػػػػػػػػػػػػػوؿه  ك كقولػػػػػػػػػػػػػػػو ُب اسػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػتثناء ا١نقطػػػػػػػػػػػػػػػع: "...فقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػوـه     . (3)موضػػػػػػػػػػػػػػػوع"

ًاؾ ا١عنػػػػػػػػػػػػػػػػػوم، فهػػػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم موضػػػػػػػػػػػػػػػػػوعه  ًؾ عليهمػػػػػػػػػػػػػػػػػا باالشػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ،للقػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ا١شػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػػػػػ ىب ٚػػػػػػػػػػػػػػاىَ األصػػػػػػػػػػػػػػوليُ علػػػػػػػػػػػػػػى   ذكػػػػػػػػػػػػػػر أفٌ ، ك ُب إقػػػػػػػػػػػػػػرارات النػػػػػػػػػػػػػػيبٌ (4)ا١خالفػػػػػػػػػػػػػػ ..."
شػػػػػػػػػرع  ٍبٌ   -بلـعليػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػ–علػػػػػػػػػى إقػػػػػػػػػراره لػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػواز ذلػػػػػػػػػك الفعػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػاءان  كونػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػدؿٌ 

 ٌُ قريػػػػػػػػػػػػر اٞػػػػػػػػػػػػواز ا١سػػػػػػػػػػػػتفاد مػػػػػػػػػػػػن التٌ   مقصػػػػػػػػػػػػودىم بػػػػػػػػػػػػاٞواز بقولػػػػػػػػػػػػو: "ك وػػػػػػػػػػػػاىر كبلمهػػػػػػػػػػػػم أفٌ يبػػػػػػػػػػػػ
           ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ُب تفسػػػػػػػػػػػػػػػػَ قػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اٟػػػػػػػػػػػػػػػػرمُ اٞػػػػػػػػػػػػػػػػويٍ . (5)ٔعػػػػػػػػػػػػػػػػٌ رفػػػػػػػػػػػػػػػػع اٟػػػػػػػػػػػػػػػػرج فقػػػػػػػػػػػػػػػػط"

           (  كػػػػػػػػػػػػػػػرارتٌ علػػػػػػػػػػػػػػػى ال ال يػػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ  ) قولػػػػػػػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػػػػػػػرار: "...فػػػػػػػػػػػػػػػإفٌ علػػػػػػػػػػػػػػػى التٌ  األمػػػػػػػػػػػػػػػر ال يػػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ  بػػػػػػػػػػػػػػػوفٌ 
                                              ة الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ  أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 .(6)أك ال.."

                                                           

 (681-680/ص2)ج الٌساب ، صدرا١ زكرم، بن أٛد( 6)
 (778/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (7)
 (493/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد( 1)
 (516/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)

 (589/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (426/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
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  ٌا مػػا ؿ قػػوؿ ابػن زكػػرم ُب حجيػ  اإلٚػػاع: "ك أٌمػٖقيػ  أقػواؿ األصػػوليُ ك لنػا ُب ذلػػك مثػالُ: األك
عػػى اإلٚػػاع مػػن ادٌ  كايتُ )قولػػو ُب إحػػدل الػػرٌ مػػن  -رضػػي ا عنػػو-كم عػػن اإلمػػاـ أٛػػد بػػن حنبػػ  ري 

 اي . كالثٌ (1)بلع عليو"ال أنو أنكر حجيتو بتقدير اإلطٌ  ،لع عليومن أف يطٌ  فهو استبعاده  ،( فهو كاذب
                عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منكي عنو أنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحي  ،(2)ق  عن أيب مسلم األصفهاي سخ: "ك اختل  النٌ قولو ُب حكم النٌ 
. كوػػػػػاىر كػػػػػبلـ الشػػػػػيخ ابػػػػػن اٟاجػػػػػب ال شػػػػػرعان  زه عقػػػػػبلن كػػػػػي عنػػػػػو أنػػػػػو جػػػػػوٌ ك حي  ،جػػػػػوازه ُب القػػػػػرآف

 زه عقػػػػػبلن و جػػػػػوٌ أنٌػػػػػ ،(3)( ُب الوقػػػػػوع ك خػػػػػال  اليهػػػػػود ُب اٞػػػػػواز ك أبػػػػػو مسػػػػػلم األصػػػػػفهاي ُب قولػػػػػو )
 .(4)كقع" اػػػػػػػػػػػػػػػػو مك لكنٌ  ك شرعان 

ـــــا: الالفـــــرع الرّ  ـــــو ا راء ا صـــــوليةاب ـــــي نقل ـــــن زكـــــري ف ـــــ  اإلمـــــام اب  طبيعػػػػػ  أمٌ  : إفٌ مآ ـــــذ عل
ًيػػػػػو الػػػػػنٌ  بشػػػػػرم   عمػػػػػ و    ُب عػػػػػرض اإلمػػػػػاـ قػػػػػد التػػػػػـز األمانػػػػػ  ك الدقٌػػػػػ ق  ك ا٠لػػػػػ ، ك رغػػػػػم أفٌ أف يع

ػػػػػػػ بلع علػػػػػػػى كتابػػػػػػػو كجػػػػػػػدت و بػػػػػػػاإلطٌ  أنٌػػػػػػػكتابػػػػػػػو، إاٌل    ٌ اآلراء األصػػػػػػػولي  ك نسػػػػػػػبتها ألصػػػػػػػحاهبا ُب جي
 اجملاؿ ٯكن عرضها ُب النقاط التالي : بعض ا١بلحظات ُب ى ا

سػػػػػب  بيانػػػػػو ُب األمثلػػػػػ  الػػػػػي ذكرهتػػػػػا  قػػػػػدإٔب مصػػػػػادرىا، ك  نسػػػػػب  األقػػػػػواؿ إٔب أصػػػػػحاهبا دكف عػػػػػزكو -
ائدة عنػػػػػػػد صػػػػػػػني  كانػػػػػػػ  ىػػػػػػػي الٌسػػػػػػػطريقتػػػػػػػو ُب التٌ  العػػػػػػػ ر لػػػػػػػو ُب أفٌ  ابق ، ك لعػػػػػػػ ٌ ُب الفػػػػػػػركع الٌسػػػػػػػ

 .علماء عصره
                   ذلػػػػػػػػػػػك راجػػػػػػػػػػع إٔب كػػػػػػػػػػػوف الكتػػػػػػػػػػػاب دة، ك لعػػػػػػػػػػ ٌ عػػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػػػتيعاب األقػػػػػػػػػػواؿ ُب ا١سػػػػػػػػػػػول  الواحػػػػػػػػػػػ-

 طوي  كاالستيعاب ٞميع اآلراء األصولي ، ن كر ُب ى ا اجملاؿ مثالُ: ال ٭تم  التٌ  ٥تصره 

                                                           

 (641/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
، مػػػػػػػػػتكٌلم ٨ػػػػػػػػػومٌّ، مػػػػػػػػػن ا٢جػػػػػػػػػرم ابػػػػػػػػػعالرٌ ا١عتػػػػػػػػػزٕب، مػػػػػػػػػن مفٌسػػػػػػػػػرم القػػػػػػػػػرف  األصػػػػػػػػػفهاي ْػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػػد أبومسػػػػػػػػػلمهوووووووووو  (6)

َىا، توٌُب سن :                 ىػ.                                                       322مصٌنفاتو: الٌتوكي  كم الٌتنزي  ك الٌناسخ ك ا١نسوخ ك غ
 ا١عتزلػػػػػػػػػػػػػػػ ، طبقػػػػػػػػػػػػػػػات ك اإلعتػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ فضػػػػػػػػػػػػػػػ  اٞشػػػػػػػػػػػػػػػمي، اٟػػػػػػػػػػػػػػػاكم ك اٞبػػػػػػػػػػػػػػػار، عبػػػػػػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػػػػػػي ك البلخػػػػػػػػػػػػػػػي،: ينظـــــــــــــــر =
 (   50ص/6ج) األعبلـ، الٌزركلي، ك ،(2437ص/6ج) األدباء، معجم اٟمي، ياقوت ك ،(299ص)
 (154منتهى الوصوؿ، )ص اٟاجب، ابن (1)
 (607/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
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ىب او مػػػػػ ػتك فاتػػػػػ ،(1)مػػػػػ اىب  ريع  ثبلثػػػػػ ي ار بفػػػػػركع الٌشػػػػػُب مسػػػػػول  تكليػػػػػ  الكٌفػػػػػ قولػػػػػو أفٌ ؿ: األكٌ 
 ك القػػػػػػػوؿ بػػػػػػػوفٌ  ،كػػػػػػػي عػػػػػػػن أيب اٟسػػػػػػػن األشػػػػػػػعرمق  الػػػػػػػ م حي القوؿ بػػػػػػػالو كػػػػػػػ ،ا األصػػػػػػػوليوفذكرىػػػػػػػ
 .(2) األصلير  الكافر دكف  ه مكلٌ  ا١رتدٌ 
  أك ال؟ ٜسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                    قض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادح العلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  ُب مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  أفٌ  اي: قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ول  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١سػػػػُب ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكوكاي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشٌ  ـاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت أٌف اإلمػػػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق،(3) اىب ػمػػػػػػػ

                                                           

 (451/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)
 (402/ص1البحر ايط، )ج كشي،الزٌر  (4)
 (719/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
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 .(1) ٜس  عشر م ىبان 

ة ا٠ػػػػبلؼ فيهػػػػا، كمػػػػن أمثلػػػػ  يتهػػػػا ك شػػػػدٌ أقػػػػواؿ األصػػػػوليُ ُب بعػػػػض ا١سػػػػائ  رغػػػػم أ٫ٌ  عػػػػدـ ذكػػػػر-
َه خػػػػػبلؼ ال فػػػػػإفٌ  ،(2)ذلػػػػػك بػػػػػاب القيػػػػػاس  االمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم ٓب  ك لعػػػػػ ٌ ،(3)ُب البػػػػػاب  ظاىريػػػػػ  شػػػػػه

 لػػػػػ لكشػػػػػر لػػػػػ لك، رغػػػػػم ٥الفتػػػػػو سػػػػػ  ا١نهجػػػػػي ١ػػػػػ  الورقػػػػػات الػػػػػي ٓب تي بالنٌ  يان ر إٔب ذلػػػػػك توٌسػػػػػًشػػػػػيي 
َو أ٫يػػػػػ   ة مواضػػػػػع مػػػػػن كتابػػػػػو أقػػػػػ ٌ ُب عػػػػػدٌ   . ك ُب مسػػػػػول  اإلٚػػػػػاع السػػػػػكوٌببػػػػػاب القيػػػػػاس مػػػػػن بكثػػػػػ

يػػػػػ  ا١سػػػػػول  مػػػػػن ك أ٫ٌ  ،هتا مػػػػػن جهػػػػػ صػػػػػولي  فيهػػػػػا رغػػػػػم شػػػػػهر اآلراء األ كػػػػػ ٌ  عػػػػػن صػػػػػفحان  بى رى أٍضػػػػػ (4)
             ال سػػػػػػػػػػػػػػيما ُب بػػػػػػػػػػػػػػػاب ،ُب الكتػػػػػػػػػػػػػػاب ك األمثلػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػك منتشػػػػػػػػػػػػػػرةه  .(5)أخػػػػػػػػػػػػػػرل  جهػػػػػػػػػػػػػػ 

                                                       غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربزاف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ين ا١ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُ  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  ك سك القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااإلٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 .عيتوادٌ 

ار قولػػػػو باسػػػػتقراء و نسػػػػب إٔب ابػػػػن القٌصػػػػكمػػػػن شػػػػواىد ذلػػػػك أنٌػػػػ نسػػػػب  بعػػػػض األقػػػػواؿ سػػػػاى  ُبالتٌ -
كرد دكف ذكػػػػػر لكلمػػػػػ  إسػػػػػتقراء، حيػػػػػ   الػػػػػن ٌ  ،رغػػػػػم أفٌ (6)قػػػػػوؿ مالػػػػػك ُب اقتضػػػػػاء األمػػػػػر للتكػػػػػرار 

ػػػػػو ا نػػػػػ ٌّ يقػػػػػوؿ ابػػػػػن القٌصػػػػػ  م ىبػػػػػو عنػػػػػدم يػػػػػدؿٌ  ك لكػػػػػنٌ  ،ار بػػػػػاٟرؼ: "ك لػػػػػيس عػػػػػن مالػػػػػك ٛر
ذلػػػػػك سػػػػػب  رغػػػػم عػػػػػدـ اإلمػػػػػاـ تػػػػابع القػػػػػراُب ُب ىػػػػ ه النٌ  ك لعػػػػ ٌ  .(7)ـ دليػػػػػ "يقػػػػو   أفٌ علػػػػى تكػػػػػراره إاٌل 

                                                           

 (198-197إرشاد الفحوؿ، )ص وكاي،الشٌ  (1)
 كما بعدىا( -699/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
، ابػػػػػػػػػػػػػػػػن (3) َكت، ط. اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ُب أصػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، حػػػػػػػػػػػػػػػػػـز -ق1403، سػػػػػػػػػػػػػػػػػن : 2دار اآلفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ اٞديػػػػػػػػػػػػػػػػػدة، بػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (53/ص7ـ، )ج1983
 (652/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
البحػػػػػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػػػػػيط،  ركشػػػػػػػػػػػػػػػي،الزٌ (، ك 74إرشػػػػػػػػػػػػػػػاد الفحػػػػػػػػػػػػػػػوؿ، )ص وكاي،الٌشػػػػػػػػػػػػػػػ ( تنظـــــــــــــــر أقـــــــــــــــوال المســـــــــــــــهلة فـــــــــــــــي:5)

 (503-494/ص4)ج
 (428/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
            ، 1مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ت. ٤مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٟسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماي، دار الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي، ط.ا١قدٌ  ،ارالقٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن (7)

 (136، )ص1996سن : 
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و قػػػػػػاؿ إف قصػػػػػػد القربػػػػػػ  أنٌػػػػػػ (1) قػػػػػػ  عػػػػػػن البػػػػػػاجي"ك ني قولػػػػػػو ُب حكػػػػػػم أفعػػػػػػاؿ النػػػػػػيبٌ ذلػػػػػػك ذلػػػػػػك 
ا للوجػػػػػوب البػػػػػاجي بػػػػػاٟرؼ: "ك الػػػػػ م أذىػػػػػب إليػػػػػو أهٌنػػػػػ ، رغػػػػػم أف نػػػػػ ٌ (2) فمبػػػػػاح"ك إاٌل  فواجػػػػػبه 

  ً ٍفػػػػلى لً  ، مػػػػن غػػػػَ ذكػػػػرو (3)مع"وت كجوهبػػػػا مػػػػن جهػػػػ  الٌسػػػػك ثبػػػػ ،لي  علػػػػى غػػػػَ ذلػػػػكالػػػػدٌ  حػػػػى يػػػػدؿٌ 
حايب يػػػػػػ  قػػػػػػوؿ الٌصػػػػػػازم القػػػػػػوؿ ْجٌ أخػػػػػػَ حيػػػػػػ  نسػػػػػػب إٔب اإلمػػػػػػاـ الػػػػػػرٌ  ك ٩ػػػػػػتم ٔثػػػػػػاؿو     .اإلباحػػػػػػ 

ازم ك ىػػػػػػو ال يػػػػػػرل و االمػػػػػػاـ فخػػػػػػر الػػػػػػدين الػػػػػػرٌ بادر أنٌػػػػػػتى ػيػػػػػػػػػػ، كا١(4) فػػػػػػبل للقيػػػػػػاس ك إاٌل  إف كػػػػػػاف ٥الفػػػػػػان 
ٌُ غػػػػػػَ أنٌػػػػػػ، (5) حايب مطلقػػػػػػان يػػػػػػ  قػػػػػػوؿ الٌصػػػػػػْجٌ  ، (6)اص اٟنفػػػػػػي ازم اٌٞصػػػػػػو يقصػػػػػػد الػػػػػػرٌ  ٕب أنٌػػػػػػو تبػػػػػػ
ٖتػػػػػاج إٔب  . فػػػػػإطبلؽ نسػػػػػب  الػػػػػرازم مو٫ػػػػػ ه (7)و صػػػػػاحب القػػػػػوؿ الػػػػػ م ذكػػػػػره اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم فإنٌػػػػػ

 ٖديد.

 كن كر ل لك مثالُ: ،ال سيما عبارة األكثركف ،إطبلؽ بعض العبارات ا١و٫ -
                                                           

ىػػػػػو أبػػػػػو الوليػػػػػد سػػػػػليماف بػػػػػن خلػػػػػ  الٌتجيػػػػػيب البػػػػػاجي األندلسػػػػػي، مػػػػػن أعػػػػػبلـ ا١الكيٌػػػػػ  ُب األنػػػػػدلس، تتلمػػػػػ  علػػػػػى يػػػػػد أيب  (1)
َازم، مػػػػػػػن تبلميػػػػػػػ ه ابػػػػػػػن بشػػػػػػػَ ك أبػػػػػػػو ب كػػػػػػػر الطٌرطوشػػػػػػػي، مػػػػػػػن مءٌلفاتػػػػػػػو ا١نتقػػػػػػػى ك إحكػػػػػػػاـ الفصػػػػػػػوؿ             ذر ا٢ػػػػػػػركم     ك الٌشػػػػػػػ

َىا، توٌُب سن :   ىػ.474ك غ
(، الػػػػػػػػٌ ىيب، سػػػػػػػػَ 802/ص4(، ك القاضػػػػػػػػي عيػػػػػػػػاض، ترتيػػػػػػػػب ا١ػػػػػػػػدارؾ، )ج377/ص1ابػػػػػػػػن فرحػػػػػػػػوف، الػػػػػػػػٌديباج، )ج ينظــــــــر:

 (535/ص18أعبلـ الٌنببلء، )ج
 (583/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
َكت، مركػػػػػز اإلمػػػػػاـ  جي،البػػػػػا (3) ، بػػػػػ إحكػػػػػاـ الفصػػػػػوؿ ُب أحكػػػػػاـ الفصػػػػػوؿ، ت. عمػػػػػراف علػػػػػي أٛػػػػػد العػػػػػريب، دار ابػػػػػن حػػػػػـز

ًاث، اٞزائر، ط.  (487/ص1ـ، )ج2009-ق1430، سن : 1الثعاليب للدراسات ك نشر ال
 (656/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (4)
َكت، ط.اصػػػػػػػػػػػػوؿ، ت. طػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػابر العلػػػػػػػػػػػػواي، مءسسػػػػػػػػػػػػ   ازم،الػػػػػػػػػػػػرٌ  (5) ـ، 1992-ق1412، سػػػػػػػػػػػػن : 2الرسػػػػػػػػػػػػال ، بػػػػػػػػػػػػ

 ( 129/ص6)ج
 سػػػػػه  وأبػػػػػك  الكرخػػػػػي اٟسػػػػػن ، إنتهػػػػػ  إليػػػػػو رئاسػػػػػ  اٟنفيٌػػػػػ  ببغػػػػػداد، أبػػػػػواٟنفػػػػػي اٞصػػػػػاص الػػػػػرازل علػػػػػى بػػػػػن أٛػػػػػد ىػػػػػو (6)

َىا، توٌُب سن :  الكرخي ٥تصر شرح، ك القرآف أحكاـ، من مصٌنفاتو اجالزجٌ   ىػ.370ك غ
(،             171/ص1(، الٌزركلػػػػػػػػػػػػػػي، األعػػػػػػػػػػػػػػبلـ، )ج164-163/ص1عجػػػػػػػػػػػػػػم األصػػػػػػػػػػػػػػوليُ، )ج٤ٌمػػػػػػػػػػػػػػد مظهػػػػػػػػػػػػػػر بقػػػػػػػػػػػػػػا، م ينظــــــــــــــر:

َكت، )د.ت.ط(، )ج  ( 56/ص1ك الٌداكدم، طبقات ا١فٌسرين، دار الكتب العلمٌي ، ب
لفصػػػػػػػوؿ ُب األصػػػػػػػوؿ، ت. عجيػػػػػػػ  جاسػػػػػػػم النشػػػػػػػمي، طبعػػػػػػػ  كزارة األكقػػػػػػػاؼ ك الشػػػػػػػءكف اإلسػػػػػػػبلمي  ا اٞصػػػػػػػاص، الػػػػػػػرازم (7)

 (366-361/ص3ـ، )ج1994-ق1414، سن : 2ط. لدكل  الكوي ،
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اآلحػػػػػػػػػػػػاد حيػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػرم: "...فنفػػػػػػػػػػػػاه ؿ: ُب كقػػػػػػػػػػػػوع نسػػػػػػػػػػػػخ ا١تػػػػػػػػػػػػواتر باألكٌ 
              بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كذ ا١خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ، ، ٦ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر (1)اىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "ك أثبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الظٌ  ،األكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف

ٌُ  رغػػػػػػػػػػم أفٌ  فػػػػػػػػػػاٞمهور علػػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػػي  ،ركشػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى ثبلثػػػػػػػػػػ  أقػػػػػػػػػػواؿالزٌ اإلمػػػػػػػػػػاـ  ا١سػػػػػػػػػػول  كمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػ
                   ك اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أٛػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُب ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بوقوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو،  (2)كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز  كقوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،
         ،بعػػػػػػػػػػػػػػػده كمػػػػػػػػػػػػػػػن -بلـبلة ك الٌسػػػػػػػػػػػػػػػعليػػػػػػػػػػػػػػػو الٌصػػػػػػػػػػػػػػػ–سػػػػػػػػػػػػػػػوؿ زمػػػػػػػػػػػػػػػن الرٌ    ٚاعػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػُك فٌصػػػػػػػػػػػػػػػ

                               ك الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزإب ك البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجي  ( قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالتٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقبلي ُب )
َىم   .(3)ك غ

عنػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػض  ُب بيػػػػػػػػػػػاف أقسػػػػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػػػػتدالؿ يقػػػػػػػػػػػوؿ االمػػػػػػػػػػػاـ: "...ك ا١صػػػػػػػػػػػاّب ا١رسػػػػػػػػػػػل اي: الثٌػػػػػػػػػػػ
دكا هبػػػػػػػػػػػػػ ا األصػػػػػػػػػػػػػ  دكف سػػػػػػػػػػػػػائر ا١الكيػػػػػػػػػػػػػ  تفػػػػػػػػػػػػػرٌ  ؿ أفٌ ، كىػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػوىم أمػػػػػػػػػػػػػرين: األكٌ (4)ا١الكيػػػػػػػػػػػػػ "

                     عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اٟنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اىب، رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أفٌ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا–البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطي  افعي  ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر د.الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          ا١صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّب أفٌ  -ٛر

عبػػػػػػػػػػارة االمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم تػػػػػػػػػػوىم كجػػػػػػػػػػود  أفٌ اي ك األمػػػػػػػػػػر الثٌػػػػػػػػػػ .(5)فػػػػػػػػػػاؽ تٌ باإل ا١رسػػػػػػػػػػل  مقبولػػػػػػػػػػ ه 
            و ا١الكيػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػوؿ قبػػػػػػػػػػػػػػوؿ ا١صػػػػػػػػػػػػػػاّب ا١رسػػػػػػػػػػػػػػل ، رغػػػػػػػػػػػػػػم أنٌػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػُ علمػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػديدو  اخػػػػػػػػػػػػػػتبلؼو 

 .(6)ابن اٟاجب  ٓب ٮال  فيها إاٌل 
                                                           

 (626-625/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 ٤مػػػػػػػػد، أخػػػػػػػػ  عػػػػػػػػن األنػػػػػػػػدلس علمػػػػػػػػاء أكػػػػػػػػرب مػػػػػػػػنالظٌػػػػػػػػاىرم،  األندلسػػػػػػػػي حػػػػػػػػـزأٛػػػػػػػػد بػػػػػػػػن  بػػػػػػػػن علػػػػػػػػي ٤مػػػػػػػػد أبػػػػػػػػو ىػػػػػػػػو (2)

َىم، عيػػػػػػػػػرؼ بالشػػػػػػػػػٌدة ُب ردكده علػػػػػػػػػى العلمػػػػػػػػػاء، لػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػنٌ  بػػػػػػػػػن ٭ػػػػػػػػػِ ك القػػػػػػػػػرطيب اٟسػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػن َةه مسػػػػػػػػػعود ك غػػػػػػػػػ فاته كثػػػػػػػػػ
َىا، توٌُب سن :   ىػ ك قي  غَ ذلك.456منها  اٌلى ك طوؽ اٟمام  ك غ

(،           254/ص4(، الٌزركلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ، )ج327-322/ص 3ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، )ج ينظــــــــــــــــــــر:
 ـ1954ىػ/1373سن :  القاىرة، العرىب، الفكر دار كعصره، حياتو حـزك كتاب ٤ٌمد أبو زىرة، ابن 

 (109-4/108البحر ايط، الزركشي، )ج (3)
 (743/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)

 كما بعدىا(-367ضوابط ا١صلح ، مءسس  الرسال ، )د.ت.ط(، )ص البوطي، (5)
 فلكي، طبعػػػػػػػػػػػػ  كزارة األكقػػػػػػػػػػػػاؼ ك الشػػػػػػػػػػػػػءك األصػػػػػػػػػػػػوؿ اإلجتهاديػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػي يبػػػػػػػػػػػػٌ عليهػػػػػػػػػػػػا ا١ػػػػػػػػػػػػػ ىب ا١ػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػام، حػػػػػػػػػػػػاًب (6)

 (ك ما بعدىا-107) ،ـ2011-ق1432، سن : 1ل  الكوي ، ط.اإلسبلمي  لدك 
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اختبلفػػػػػػػػػػػػػػػات  كر بػػػػػػػػػػػػػػػ نات األصػػػػػػػػػػػػػػػولي  ٬ػػػػػػػػػػػػػػػدىا مشػػػػػػػػػػػػػػػحون ن   للمػػػػػػػػػػػػػػػدكٌ ا١توٌمػػػػػػػػػػػػػػػ إفٌ     
صػػػػػػػػػػػػػني  مػػػػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػػػػ ، ك لطبيعػػػػػػػػػػػػػ  اخػػػػػػػػػػػػػتبلؼ منػػػػػػػػػػػػػاىجهم ُب التٌ  األصػػػػػػػػػػػػػوليُ، ك ىػػػػػػػػػػػػػ ا راجػػػػػػػػػػػػػعه 

رم ُب ة األصػػػػػػػػػػػولي  مػػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػرل. ك قبػػػػػػػػػػػ  ا٠ػػػػػػػػػػػوض ُب مػػػػػػػػػػػنهج اإلمػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػا١ػػػػػػػػػػػادٌ 
ا مصػػػػػػػػػػػػطل  ؼ مػػػػػػػػػػػن خبل٢ػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػرٌ ني  كجيػػػػػػػػػػػزةو مػػػػػػػػػػػػ  عامػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػ ه اإلختبلفػػػػػػػػػػػػات، نبػػػػػػػػػػػدأ ٔقدٌ التٌ 

 ١ا يليو من فركع ى ا ا١طلب. مفهومي   ا٠بلؼ كمدخ و 
 :أحػػػػػػػػػػدىا أف ٬ػػػػػػػػػػيء شػػػػػػػػػػيءه ة )خ ؿ ؼ( ٢ػػػػػػػػػػا ثبلثػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػافو مػػػػػػػػػػادٌ  معنــــــــــ  الخــــــــــالف لوــــــــــة : 

الػػػػػػػػػ  ، ك الثٌ -أم عكػػػػػػػػػس كلمػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػاـ– اـدٌ اي خػػػػػػػػػبلؼ قيػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػيء يقػػػػػػػػػـو مقامػػػػػػػػػو، ك الثٌػػػػػػػػػ
 ٌَ  يعػػػػػػػػػػػػػػٍاختلػػػػػػػػػػػػػ  ٚاعػػػػػػػػػػػػػ ،  ؿ ىػػػػػػػػػػػػػو ا١قصػػػػػػػػػػػػػود باألصػػػػػػػػػػػػػال ، فقولػػػػػػػػػػػػػك، ك ا١عػػػػػػػػػػػػػٌ األكٌ (1) التغػػػػػػػػػػػػػ
 ُب األقواؿ ك األفعاؿ. فاؽ ك التضادٌ عدـ اإلتٌ 

 :ٕػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػُ ا١تعارضػػػػػػػػػُ لتحقيػػػػػػػػػ   ا٠ػػػػػػػػػبلؼ منازعػػػػػػػػػ ه  معنـــــــــ  الخـــــــــالف عنـــــــــد ا صـــــــــوليين
      ، (3) ك الطريػػػػػػػػػػػػػػ  ٥تلفػػػػػػػػػػػػػػان  ، ك قػػػػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػػػػوف ا١قصػػػػػػػػػػػػػػد كاحػػػػػػػػػػػػػػدان (2) باطػػػػػػػػػػػػػػ و    أك إبطػػػػػػػػػػػػػػاؿ  حػػػػػػػػػػػػػػ   

      األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليُ   أفٌ اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلؼ، إاٌل فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ا٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ ك ك للعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك ُب التٌ 
أمػػػػػػػػػػػرين خػػػػػػػػػػػال  أحػػػػػػػػػػػد٫ا  فظػػػػػػػػػػػُ، بػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتعملوهنما ُب كػػػػػػػػػػػ ٌ قػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػُ اللٌ يفرٌ ك الفقهػػػػػػػػػػػاء ال 

 .(4)اآلخر 

ــــــــراز الخــــــــالفالفــــــــرع ا وّ  ــــــــي إب ــــــــن زكــــــــري ف ــــــــام اب ــــــــنهج االم ك ٯكػػػػػػػػن ٖديػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػك  ل: م
 الي :قاط التٌ ُب النٌ 

                                                           

 (210/ص2معجم مقاييس اللغ ، )ج  فارس، ابن (1)
-ق1423، سن : 1القاموس ا١بُ ُب اصطبلح األصوليُ، دار الزاحم للنشر ك التوزيع، الرياض، ط. عثماف، حامد ٤مود( 2)

 (156ـ، )ص2002
 (27)صا١رجع الساب ،  عثماف، حامد ٤مود (3)
َكت، )د.ت.ط(، )ج التهانوم، (4)  (كما بعدىا-116/ص1كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ت.علي دحركج، مكتب  لبناف، ب



 

 

104 

  ٌك مرادفاهتػػػػػػػػػػػػػا أك باأللفػػػػػػػػػػػػػاظ تبلؼ بولفػػػػػػػػػػػػػاظ اإلخػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػري  بوجػػػػػػػػػػػػػود ا٠ػػػػػػػػػػػػػبلؼ ُب ا١سػػػػػػػػػػػػػول  الت                         
                   ة مواضػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػن الكتػػػػػػػػػػػػاب كلفػػػػػػػػػػػػ  دٌ ُب عػػػػػػػػػػػػ مبسػػػػػػػػػػػػوطه كىػػػػػػػػػػػػ ا بوجػػػػػػػػػػػػود ا٠ػػػػػػػػػػػػبلؼ  الػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػوحي

        ، (3)زاع ُب"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك "النٌ ، (2) "لً ػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك "اخت ،(1) وليوف"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"اخت
 ، ك ٨و ذلك.(5)ك "قي "  ، (4)ك "خال "

  ٌيءهػػػػي عػػػػن الٌشػػػػحكايػػػػ  عػػػػدد ا١ػػػػ اىب ُب ا١سػػػػول  ك مػػػػن األمثلػػػػ  علػػػػى ذلػػػػك قولػػػػو ُب داللػػػػ  الن        
َه: " ..ك أٌمػ رع فيمػا ال كركد الٌشػ، ك قولػو ُب حكػم األشػياء قبػ  (6)ؿ ففيػو ثبلثػ  مػ اىب..."ا األكٌ لغ

 .(7)اي فلهم فيو ثبلث  م اىب.."ا الثٌ : "ك أمٌ ك ال حسنو  يقضي العق  فيو بقب و 
  (8)كتابو   ُب كىو الغالب األعمٌ  ا١سول  عقب تٚر  ا١سول  مباشرةن  ُب بلؼا٠ حكاي. 
  غػػػ از ُب اللٌ اس ُب كقػػػوع اجملػػػمثػػػ  قولػػػو: "اختلػػػ  النٌػػػ ،كاحػػػدو  اإلشػػػارة إٔب ا٠ػػػبلؼ ْكايػػػ  مػػػ ىبو،        
، ك مث  قولػو: "اٞمهػور علػى جػواز ٗصػي  (9)ك اٞمهور على إثباتو فيهما" ،ُب كقوعو ُب القرآف ٍبٌ 

 (10) "  بالسنٌ السنٌ 
  اختلػػػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػػػوليوف ك منػػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػػو: " ،صػػػػػػػػػػػيغ  اإلسػػػػػػػػػػػتفهاـبحكايػػػػػػػػػػػ  ا٠ػػػػػػػػػػػبلؼ ك األقػػػػػػػػػػػواؿ

أك علػػػػػػػػػى  ،ار الفعػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػومور بػػػػػػػػو  علػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػر الٌػػػػػػػػدت عػػػػػػػػن القػػػػػػػػػرائن الدٌ ُب صػػػػػػػػيغ  األمػػػػػػػػر إذا ٕػػػػػػػػػرٌ 
هػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػػر بفعػػػػػػػػػ  ال ٮػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػن عي   ا١كلٌػػػػػػػػ كػػػػػػػػرار علػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػٌ أفٌ ىػػػػػػػػػ  تقتضػػػػػػػػػي التٌ  ،كحدتػػػػػػػػو

    ؟ كاحػػػػػػػػػػدةن  ةن مػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػرٌ هػػػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػػػر بفعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا أي   عػػػػػػػػػػن عي ة فيخػػػػػػػػػػرج ا١كلٌػػػػػػػػػػأك مقتضػػػػػػػػػػاه ا١ػػػػػػػػػػرٌ 

                                                           

 (425،429،475/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (ينظر عل  سبيل المثال:1)
 (541،660/ص2،ك: ج478،495/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر2)
 (598/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر3)
 (609/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر4)
 (774،775/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر5)
 (467/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
 (729/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر ،زكرم بن أٛد (7)
َة جدا.692، 614/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر8)  (، ك األمثل  ُب ذلك كث
 (416/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (9)
 (553/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (11)
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ومور بػػػػػػػػػو يغ  علػػػػػػػػػى إدخػػػػػػػػػاؿ ا١ػػػػػػػػػالٌصػػػػػػػػػ ا تػػػػػػػػػدؿٌ ك إٌ٪ػػػػػػػػػ ،ةكػػػػػػػػػرار ك ال علػػػػػػػػػى ا١ػػػػػػػػػرٌ علػػػػػػػػػى التٌ  أك ال يػػػػػػػػدؿٌ 
 .(1)ُب الوجود فقط، ك ٬ب الوقوؼ فيما سول ذلك؟..."

  يػػػػػػػػػػػػ  اإلٚػػػػػػػػػػػػاع: "..ك ال عػػػػػػػػػػػػربة كمػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػػو ُب حجٌ  ،ٓبلفػػػػػػػػػػػػو عتػػػػػػػػػػػػدٌ بيػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػن ال يي
م ك ألهٌنػػػػػػػػػػػ ،فػػػػػػػػػػػاؽا بعػػػػػػػػػػػد اإلتٌ م نشػػػػػػػػػػػوك يع ، ألهٌنػػػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػػػض ا٠ػػػػػػػػػػػوارج، ك الٌشػػػػػػػػػػػاـ، ك ٓػػػػػػػػػػػبلؼ النظٌػػػػػػػػػػػ

ًاث بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو٢م"             جتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ُب أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ، كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب اإل(2)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .(3)ٓبلؼ اٞاح ...ك ال ٓبلؼ العنربم..." ين: "ك ال يعتدٌ الدٌ 
 َه  لػػػػػػػػػػػ اختي  ك: "... هػػػػػػػػػػػيالنٌ  حقيقػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػو ك ،حكايػػػػػػػػػػػ  ا٠ػػػػػػػػػػػبلؼ باإلشػػػػػػػػػػػارة إٔب نظػػػػػػػػػػػ

ًك ه  أك. اٟظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دكف الكراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب أك. الكراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكف اٟظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ًاكُ بوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد                             ـ ُب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ  موقوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؟ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٠بلؼ ا١تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  أك. اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (4)األمر"
  ة مواضػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػن كتػػػػػػػػػػػاب كقػػػػػػػػػػػد كرد ُب عػػػػػػػػػػػدٌ  آخػػػػػػػػػػػر، علػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػبلؼو  إبػػػػػػػػػػػراز ا٠ػػػػػػػػػػػبلؼ بنػػػػػػػػػػػاءان        
اس ُب اسػػػػػػػػػػػتعماؿ االسػػػػػػػػػػػتثناء ا١نقطػػػػػػػػػػػع: "ك قػػػػػػػػػػػد اختلػػػػػػػػػػػ  النٌػػػػػػػػػػػُب ( منػػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػػو  غايػػػػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػػػػراـ )

 ،و حقيقػػػػػػػػػػػػ ه بونٌػػػػػػػػػػػػ، ٍب اختلػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػائلوف قيػػػػػػػػػػػػ  ٣ػػػػػػػػػػػػازه ك  فقيػػػػػػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػػػػػػ ه  ،االسػػػػػػػػػػػػتثناء ا١نقطػػػػػػػػػػػػع
ًاؾ ا١عنػػػػػػػػػػػوم مقػػػػػػػػػػػوؿه  فقػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػوـه  ًؾ  فهػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػدىم موضػػػػػػػػػػػوعه  ،عليػػػػػػػػػػػػو باالشػػػػػػػػػػػػ             للقػػػػػػػػػػػػدر ا١شػػػػػػػػػػػػ

ًاؾ اللٌ  و مقػػػػػػػػػػػػػوؿه آخػػػػػػػػػػػػػركف إنٌػػػػػػػػػػػػػ ك قػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػوـه  ،ك ىػػػػػػػػػػػػػو ا١خالفػػػػػػػػػػػػػ  ، (5)فظػػػػػػػػػػػػػي"عليهمػػػػػػػػػػػػػا باالشػػػػػػػػػػػػػ
 يء نفػػػػػػػػسي ألمػػػػػػػػر بالٌشػػػػػػػػمػػػػػػػػن قػػػػػػػػاؿ ا ه: "كػػػػػػػػ ٌ بضػػػػػػػػدٌ  يء أمػػػػػػػػره هػػػػػػػػي عػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػكيقػػػػػػػػوؿ ُب مسػػػػػػػػول  النٌ 

ُي هػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػالنٌ  يلزمػػػػػػػػػو أف يقػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػوفٌ  ،ههػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػدٌ النٌ  إذ ال  ،هاألمػػػػػػػػػر بضػػػػػػػػػدٌ  يء عػػػػػػػػػ
 ،ههػػػػػػػػي عػػػػػػػػن ضػػػػػػػػدٌ ن النٌ يء يتضػػػػػػػػمٌ ا الػػػػػػػػ ين قػػػػػػػػالوا األمػػػػػػػػر بالٌشػػػػػػػػأٌمػػػػػػػػ ،يء عػػػػػػػػن نفسػػػػػػػػوالٌشػػػػػػػػ ينفػػػػػػػػكٌ 

                                                           

 (425/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)

 (640/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (788/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (478/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
 (516/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
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 ، (1)هي"ُب النٌ  ق  عنو أيضان ني القاضي ك منهم من  ،هيد ذلك ُب النٌ رى فمنهم من طى 
 و يػػػػػػدؿٌ أحػػػػػػدىا أنٌػػػػػػ ،ؿ ففيػػػػػػو ثبلثػػػػػػ  مػػػػػػ اىبا األكٌ و: "...ك أٌمػػػػػػنًػػػػػػعنػػػػػػو لعيٍ  ُب فسػػػػػػاد ا١نهػػػػػػير ك كقولػػػػػػو 

فمػػػػػنهم  ،لػػػػػ  أصػػػػػحاب ىػػػػػ ا ا١ػػػػػ ىب مػػػػػن جهػػػػػ  الفسػػػػػاد...ك اختي عنػػػػػو مطلقػػػػػان  علػػػػػى فسػػػػػاد ا١نهػػػػػير 
غػػػ ، ك ثانيهػػػا مقابػػػ  ك مػػػنهم مػػػن قػػػاؿ ىػػػو مػػػن جهػػػ  اللٌ  ،غػػػ رع دكف اللٌ مػػػن قػػػاؿ ىػػػو مػػػن جهػػػ  الٌشػػػ

فمػػػػػنهم مػػػػػن قػػػػػاؿ  ،...ك القػػػػػائلوف بػػػػػ لك اختلفػػػػػواعلػػػػػى الفسػػػػػاد مطلقػػػػػان  و ال يػػػػػدؿٌ أنٌػػػػػك ىػػػػػو  ،ؿاألكٌ 
صػػػػػػػػي  بػػػػػػػػُ ف ... ك ثالثهػػػػػػػػا التٌ علػػػػػػػػى الصػػػػػػػػحٌ   ...ك مػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػن قػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػدؿٌ ال يػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػى الصػػػػػػػػحٌ 

 (2)على الفساد..." ك بُ ا١عامبلت فبل يدؿٌ  ،على الفساد العبادات فيدؿٌ 
 ٌُ ٌُ  ،بػػػػن زكػػػػرم ُب إبػػػػراز ا٠بلفػػػػات األصػػػػولي ع أسػػػػاليب اإلمػػػػاـ ا لنػػػػا تنػػػػوٌ ٦ػػػػا سػػػػب  يتبػػػػ  ك ىػػػػو مػػػػا يبػػػػ

ػػػػػػو ا–ز هبػػػػػػا اإلمػػػػػػاـ   الػػػػػػي ٘يٌػػػػػػلنػػػػػػا العقليػػػػػػ  ا١نهجيٌػػػػػػ ع ا١سػػػػػػائ  ا٠بلفيػػػػػػ  الػػػػػػي و بتتبٌػػػػػػ، غػػػػػػَ أنٌػػػػػػ-ٛر
 ٯكن اإلشارة على مبلحظتُ: عرضها اإلماـ

لكػػػػػوف اإلمػػػػػاـ  و ال يسػػػػػتوعب ا٠ػػػػػبلؼ ُب بعػػػػػض ا١سػػػػػائ  األصػػػػػولي ، ك لعػػػػػ  ىػػػػػ ا راجػػػػػعه أنٌػػػػػاألكٔب: 
ًط ُب مصػػػػػػػنٌ   نػػػػػػػ كر لػػػػػػػ لك شػػػػػػػاىدان  ،بػػػػػػػ  قصػػػػػػػد إٔب اإلختصػػػػػػػار ك اإل٬ػػػػػػػاز ،فو اإلسػػػػػػػتيعابٓب يشػػػػػػػ

ريع  علػػػػػى ثبلثػػػػػ  مػػػػػ اىب ار بفػػػػػركع الٌشػػػػػا٠ػػػػػبلؼ ُب مسػػػػػول  تكليػػػػػ  الكٌفػػػػػ ك ىػػػػػو قولػػػػػو أفٌ  كاحػػػػػدان 
منهػػػػػػا  ،كػػػػػػرذي  غػػػػػػَ مػػػػػػا أخػػػػػػرل ىبه اُب ا١سػػػػػػول  مػػػػػػ  فات األصػػػػػػولي  ٧ػػػػػػد أفٌ جوع للمصػػػػػػنٌ ، ك بػػػػػػالرٌ (3)

فري  بػػػػػُ ؿ بػػػػػالتٌ ُ ك ىػػػػػو أبػػػػػو اٟسػػػػػن األشػػػػػعرم ك القػػػػػو أعػػػػػبلـ ا١سػػػػػلم ؿ بػػػػػالوق  ألحػػػػػد أىػػػػػمٌ و القػػػػػ
َه من ا١ اىب ،ك الكافر األصلير  ا١رتدٌ   .(4)ك غ
كػػػػػػ كره لػػػػػػبعض ا٠بلفػػػػػػات   ،ليسػػػػػػ  مػػػػػػن علػػػػػػم أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو و يعػػػػػػرض ١سػػػػػػائ  خبلفيػػػػػػ و انيػػػػػػ : أنٌػػػػػػالثٌ 

          فسػػػػػػػػػػػػاي أك ُب الكػػػػػػػػػػػػبلـ لكػػػػػػػػػػػػبلـ النٌ ا٠ػػػػػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػو حقيقػػػػػػػػػػػػ  ُب اقولػػػػػػػػػػػػو ُب منهػػػػػػػػػػػػا الكبلميػػػػػػػػػػػػ ، 
اي فقػػػػػػط، ك عنػػػػػػد ُب الثٌػػػػػػ يخ األشػػػػػػعرمٌ فيهمػػػػػػا، ك عنػػػػػػد الٌشػػػػػػ ىػػػػػػو حقيقػػػػػػ ه  سػػػػػػاي: "...فعنػػػػػػد قػػػػػػوـو اللٌ 

ػػػػػػو –، ك كػػػػػػ كره ا٠ػػػػػػبلؼ ُب جػػػػػػػػواز ا١عاصػػػػػػي علػػػػػػػػػى األنبيػػػػػػاء، رغػػػػػػم إقػػػػػػراره (5)العكػػػػػػس..." قػػػػػػوـو  ٛر
                                                           

 (461/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (6)
 (469-467/ص1)ج ، ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (1)

 (452-451/ص1)ج ، ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (397/ص1البحر ايط، )ج ركشي،الزٌ  (3)
 (661/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
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     ض ك ُب مواضػػػػػػع أخػػػػػػرل يعػػػػػػرً . (1) علػػػػػػم الكػػػػػػبلـ ُب رةه ىػػػػػػ ه ا١سػػػػػػول  مقػػػػػػرٌ  ُب ا١قػػػػػػاـ نفسػػػػػػو أفٌ  -ا
                          العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اختلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ُب ٨ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  غويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: "ك اعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أفٌ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض ا٠بلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اللٌ 

                                             ُب قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػأب  ،، ك ذكػػػػػػػػػػػػػػره ا٠ػػػػػػػػػػػػػػبلؼ ُب معػػػػػػػػػػػػػػٌ الكػػػػػػػػػػػػػػاؼ(2)(..." ى ٍقػػػػػػػػػػػػػػع البػى يػػػػػػػػػػػػػػ)أنبػػػػػػػػػػػػػػ  الرب
﴿         ﴾  [11 اآليػػػػػػػػػ : الشػػػػػػػػػورل ] ك قػػػػػػػػػد يعػػػػػػػػػرض ٠ػػػػػػػػػبلؼ (3)ع ُب ذلػػػػػػػػػك ك التوٌسػػػػػػػػػ ،

 (4)ك كره خبلفهم ُب تقسيم اإلنشاء   ،ا١نطقيُ

ُب  ذائػػػعه  ،موضػػػوع علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو ك االسػػػتطراد ُب تنػػػاكؿ مثػػػ  ىػػػ ه ا٠بلفػػػات البعيػػػدة عػػػن حقيقػػػ ً 
صػني  مُ ُب التٌ ف  منهج ا١تكلٌ السيما ما كاف منها على كً  ،زكرمنات األصولي  زمن اإلماـ ابن ا١دكٌ 

ال   و : "...ك ىكػػ ا ٮتلفػػوف ُب مسػػائ  نظريٌػػبعضػػهم بعػػض العلمػػاء فيقػػوؿو لػػ لك األصػػوٕب، ك قػػد نبٌػػ
ًتٌ  بػ   ،ك من ذلك اخػتبلفهم ُب جػواز تكليػ  ا١عػدـك ،لبلستنباط طريقان  ك ال تسنٌ  ،ب عليها عم ه ي
                      ل  ٢ػػػػػػػػػػػاك ال ًصػػػػػػػػػػ ،ا عػػػػػػػػػػن أف ٮوضػػػػػػػػػػوا ُب مسػػػػػػػػػػائ  مػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػميم علػػػػػػػػػػم الكػػػػػػػػػػبلـم ٓب ٯتنعػػػػػػػػػػو إهٌنػػػػػػػػػػ

                                                                           ُب  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـه  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أفٌ   ُب الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إاٌل 
 .(5)ين،..."أص  الدٌ 
       ٖديػػػد ٣ػػػاؿ البحػػػ   إفٌ  ا صـــولي الخـــالف تحديـــد فـــي ريزكـــ ابـــن االمـــام مـــنهج: انيالثّـــ الفـــرع
ً قػػػػػاش العلميٌػػػػػػك النٌ           ا كػػػػػافػػػػػػػػٌ ك ١ ، و حقيقيٌػػػػػ قصػػػػػد الوصػػػػػوؿ إٔب نتػػػػػائج علميػػػػػ و   ه منهجيٌػػػػػ يعتػػػػػرب ضػػػػػركرةه  ٍُ

         األصػػػػػػػػوليوف ُب ٖديػػػػػػػػد ٣ػػػػػػػػاؿ  فقػػػػػػػػد اىػػػػػػػػتمٌ  ،رجػػػػػػػػ  األكٔببالدٌ  منهجػػػػػػػػيٌّ  علػػػػػػػػم أصػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػو علػػػػػػػػمه 
٣ػػاؿ ا٠ػػبلؼ األصػػوٕب الػػ م ُب  خصوصػػان  ،ىػػ ا الػػنهج اتٌبػػعك اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم   ،م العلميٌػػسػػاجبلهتمي 

                                                           

 (574/ص2)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
 (401/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد( 1)
 (410-409/ص1)ج ، الٌساب  ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (385/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (3)

 ( 19أصوؿ الفقو، دار الفكر العريب، )د.ت.ط(، )ص زىرة، أبو ٤مد( 4)
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                                           ك ٯكػػػػػػػػن حصػػػػػػػػر منهجػػػػػػػػو ُب ذلػػػػػػػػك كفػػػػػػػػ  العناصػػػػػػػػر .نػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػولي ُب ا١دكٌ  صػػػػػػػػب ن خً  ةن يعتػػػػػػػػرب مػػػػػػػػادٌ 
  الي :التٌ 
      حديػػػد : "تعيػػػُ نقطػػػ  ا٠ػػػبلؼ بالتٌ بقولػػػو وىػػػاب أبػػػو سػػػليماففػػػو د. عبػػػد العرٌ  .زاعالنٌػػػ ٖريػػػر ٤ػػػ ٌ  :الن أكٌ 

أحػػد٫ا يقصػػد  ، أك أفٌ حػػدان  يظهػػر منػػ  البدايػػ  إذا كػػاف مقصػػود٫ا متٌ ك بيػػاف مقصػػود ا١تخػػالفُ، حػػٌى 
 الي :قاط التٌ ، ك تظهر طريق  ابن زكرم ُب ٖريره ُب النٌ (1)خبلؼ ما يقصده اآلخر"

َةه   ا٠ػػبلؼ، ك لػػو شػػواىده  و يقػػـو بتحريػػر ٤ػػ ٌ ـ نفسيػػاإلمػػا وسػػيس: أم أفٌ طريقػػ  التٌ  - ُب كتابػػو  كثػػ
     أنػػػػ   ك ) (، أمرتػػػػك قػػػػُ ُب ٨ػػػػو )وجػػػػب األمػػػػر: "ك لػػػػيس ا٠ػػػػبلؼ عنػػػػد اقٌ نػػػػ كر منهػػػػا قولػػػػو ُب مي 

  ه ( ىػ  ىػي ٥تٌصػ إفعػ  ا ا٠ػبلؼ ُب صػيغ  )، ك إٌ٪ػ(، إلختصاص ذلك باألمر من غَ منازع و  موموره 
      ،ريع  كاإلٯافار ٥اطبوف بوصوؿ الشٌ الكفٌ  ف  األصوليوف على أفٌ ، كمنها قولو: "إتٌ (2)."باألمر أك ال؟.

أك مػػن بػػاب  ،كانػػ  مػػن بػػاب العبػػادة كالصػػبلة ك الصػػـو  سػػواءه  ،ريع ك اختلفػػوا ُب خطػػاهبم بفػػركع الٌشػػ
اس علػػى جػػػواز فػػ  النٌػػسػػخ ا١تػػواتر باآلحػػاد: "ك قػػػد اتٌ ك كقولػػػو ُب نى ، (3)كػػاح..."ا١عاملػػ  كػػالبيع ك النٌ 

َةه  ،(4)ك اختلفوا ُب كقوعو.." ذلك عقبلن   .(5)ُب الكتاب  ك األمثل  على ذلك كث

َه مػػن العلمػػاء، ك قػػد    ٖريػػر ٤ػػ ٌ اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم ينقيػػ قػػ : أم أفٌ طريقػػ  النٌ  - ا٠ػػبلؼ عػػن غػػ
  و حد بوكثر من علٌ ك ىو قولو ُب مسول  تعلي  اٟكم الوا ،من كتاب اإلماـ كاحدان  كجدت ل لك مثاالن 

وع فػػبل ا الواحػػد بػػالنٌ ك أٌمػػ خ ، قػػاؿا٠ػػبلؼ عنػػد اآلمػػدم ُب الواحػػد بالٌشػػ ٤ػػ ٌ  : "ك اعلػػم أفٌ كاحػػدةو 
ٍُ خبلؼ ُب تعليلو بعلٌ  ، (6)وع ..."ك البيضػاكم ا٠ػبلؼ ُب الواحػد بػالنٌ  ،ين، ك عنػد اإلمػاـ فخػر الػدٌ تػ

ا قػػد ٭صػػ  و ٦ٌػػزاع، ك أنٌػػالنٌػػ ُب ٖديػػد ٤ػػ ٌ  الكسػػا١ إٔب اخػػتبلؼ مػػن اإلمػػاـ يشػػَ أيضػػان  كىػػ ا الػػن ٌ 
 .ا٠بلؼ فيو أيضان 

                                                           

َكت، ا١طبع  ا١كي ، مك ، السعودي ، ط.منهج البح  ُب الفقو اإلسبلمي،  سليماف، أبو الوىاب عبد (1) ، ب ، 1دار ابن حـز
 ( 209ـ، )ص1996-ق1416سن : 

 (421/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (451/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)

 (625/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (478-475-444/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (ينظر عل  سبيل المثال:5)
 (726/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
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مػػػػا  :ؿ قولػػػػو: "فػػػػإف قلػػػػ  األكٌ ٍُ ( مثػػػػالى  غايػػػػ  ا١ػػػػراـ : كلنػػػػا مػػػػن كتػػػػاب )بيػػػػاف سػػػػبب ا٠ػػػػبلؼ :ثانيػػػػان 
         ن األمػػػػػػػػػر؟ هػػػػػػػػػي ال يتضػػػػػػػػػمٌ هػػػػػػػػػي ك النٌ ن النٌ ؽ ك قػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػر يتضػػػػػػػػػمٌ عنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػرٌ  ؽً سػػػػػػػػػبب الفػػػػػػػػػرٍ 

 ،عػػػػن طلػػػػب نفػػػػي األمػػػػر هػػػػي عنػػػػده عبػػػػارةه النٌ  ا ألفٌ أربعػػػػ : إٌمػػػ يػػػػ  أحػػػػد أمػػػػورو و علػػػػى مػػػػا ق: سػػػػببي  قلػػػ ي 
و طلػػػػػػب ٓػػػػػػبلؼ األمػػػػػػر فإنٌػػػػػػ ،ال يسػػػػػػتلـز األخػػػػػػ ٌ  ه، ك األعػػػػػػمٌ مػػػػػػن فعػػػػػػ  ضػػػػػػدٌ  الفعػػػػػػ  أعػػػػػػمٌ  ك نفػػػػػػيي 
 ا ألفٌ . ك إٌمػػػػػػيسػػػػػػتلـز األعػػػػػػمٌ  ك األخػػػػػػ ٌ  ،همػػػػػػن عػػػػػػدـ فعػػػػػػ  ضػػػػػػدٌ  ك فعػػػػػػ  الشػػػػػػيء أخػػػػػػ ٌ  ،الفعػػػػػػ 

     ،عنػػػػػو واط ا١نهػػػػػيٌ للٌػػػػػ و تػػػػػرؾه مػػػػػن حيػػػػػ  إنٌػػػػػ ف يكػػػػػوف الزنػػػػػا كاجبػػػػػان لػػػػػـز أ بالضػػػػػدٌ  هػػػػػي لػػػػػو كػػػػػاف أمػػػػػران النٌ 
 ،كمػػػػػ ىب الكعػػػػػيبٌ   ،يػػػػػ و يسػػػػػتلـز نفػػػػػي ا١بػػػػػاح بالكلٌ ا ألنٌػػػػػ. ك إٌمػػػػػقطعػػػػػان  ـز باطػػػػػ ه ك الػػػػػبٌل  ،ك بػػػػػالعكس

 لػػػـز أف يكػػػوف ا١بػػػاح كاجبػػػػان  ،هبضػػػدٌ  يء أمػػػػران هػػػي عػػػن الٌشػػػفلػػػػو كػػػاف النٌ  ،للحػػػراـ ضػػػدٌّ  مبػػػاحو  كػػػ ٌ   فػػػإفٌ 
ًٌ  اإل٬ػػػػػػػاب يسػػػػػػتلـز الػػػػػػ ـٌ  رى أٍمػػػػػػ ا ألفٌ . ك إٌمػػػػػػػـز باطػػػػػػ ه ك الػػػػػػبٌل  ًٌ  ،ؾعلػػػػػػػى الػػػػػػ ك الفعػػػػػػػ   ،ؾ فعػػػػػػ ه ك الػػػػػػػ

قػػػػػػدير هػػػػػػي علػػػػػػى ىػػػػػػ ا التٌ ك يكػػػػػػوف النٌ  ،هػػػػػػيفػػػػػػومر اإل٬ػػػػػػاب يسػػػػػػتلـز النٌ  ،عنػػػػػػو ان ا١ػػػػػػ مـو يكػػػػػػوف منهيٌػػػػػػ
عػػػػػن  عػػػػػن طلػػػػػب الكػػػػػ ر  و عبػػػػػارةه ألنٌػػػػػ ،فلػػػػػم يسػػػػػتلـز األمػػػػػر ،عػػػػػن الفعػػػػػ  عػػػػػن طلػػػػػب الكػػػػػ ر  عبػػػػػارةه 

َاف ٫ػػػػػػا غػػػػػػَ كػػػػػػ    عػػػػػػن طلػػػػػػب فعػػػػػػ و  و عبػػػػػػارةه ألنٌػػػػػػ ،ـ األمػػػػػػرالفعػػػػػػ  فلػػػػػػم يسػػػػػػتلز  . ك الوجهػػػػػػاف األخػػػػػػ
ػػػػػػػ دب، ك ا سػػػػػػػبحانو أعلػػػػػػػم ك بػػػػػػػو بػػػػػػػُ أمػػػػػػػر اإل٬ػػػػػػػاب ك أمػػػػػػػر النٌػػػػػػػ ؽى ؽ عنػػػػػػػد مػػػػػػػن فػػػػػػػر  رٍ سػػػػػػػبب الفى

مػػػػػػػػن كتػػػػػػػػاب اإلمػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػن زكػػػػػػػػرم ذكػػػػػػػػر لنػػػػػػػػا سػػػػػػػػبب اإلخػػػػػػػػتبلؼ ُب  ُب ىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػن ٌ  .(1)وفيػػػػػػػػ "التٌ 
      ن األمػػػػػػػػر، هػػػػػػػػي يتضػػػػػػػػمٌ النٌ  هػػػػػػػػي ك ٓب يقػػػػػػػػ  أفٌ ن النٌ األمػػػػػػػػر يتضػػػػػػػػمٌ  مسػػػػػػػػولتُ، األكٔب مػػػػػػػػن قػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػوفٌ 

دب. ك ا١ثػػػػػػاؿ ه ك ٓب يقػػػػػػ  ذلػػػػػػك ُب أمػػػػػػر النٌػػػػػػعػػػػػػن ضػػػػػػدٌ  أمػػػػػػر اإل٬ػػػػػػاب هنػػػػػػيه  انيػػػػػػ  مػػػػػػن قػػػػػػاؿ أفٌ ك الثٌ 
                   مػػػػػػػػػػع ا١عتزلػػػػػػػػػػ  ُب حكػػػػػػػػػػم األشػػػػػػػػػػياء قبػػػػػػػػػػ  كركد  السػػػػػػػػػػنٌ  أىػػػػػػػػػػ اي قولػػػػػػػػػػو ُب سػػػػػػػػػػبب اخػػػػػػػػػػتبلؼ الثٌػػػػػػػػػػ
ػػػػػػ: فػػػػػػإف قلػػػػػػ ى رع: "الٌشػػػػػػ ػػػػػػػ  ك ا١عتزلػػػػػػ ؟ قلػػػػػػ ي ؽ ُب ىػػػػػػ ه ا١ػػػػػػ اىب بػػػػػػُ أىػػػػػػ  السػػػػػػنٌ رٍ مػػػػػػا الفى ؽ رٍ : الفى

 .(2)رعي "الئ  الشٌ   الدٌ أى  السنٌ  ؾي رى دٍ ك مى  ،ا١عتزل  العق  ؾي رى دٍ فمى  ،ؾً رى بينهما اختبلؼ ا١دٍ 

                                                           

(462/ص1)ج ا١راـ، ي غا زكرم، بن أٛد (1)  

(730/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)  
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 تنبػػػػػػٍ عليػػػػػػو ٙػػػػػػراته  ان حقيقيٌػػػػػػ ا أف يكػػػػػػوف خبلفػػػػػػان إٌمػػػػػػف ،عنػػػػػػد األصػػػػػػوليُبيػػػػػػاف نػػػػػػوع ا٠ػػػػػػبلؼ  :ثالثػػػػػػان 
  فيػػػػػو بػػػػػُ لىػػػػػتػى ا أف ٮي ، ك إٌمػػػػػ و فقهيٌػػػػػ ٙػػػػػرةو  بػػػػػٍ عليػػػػػو أم  نٍ ال تػى  ان لفظيٌػػػػػ ا أف يكػػػػػوف خبلفػػػػػان ، ك إٌمػػػػػ ه فقهيٌػػػػػ



 

 

111 

إٔب نػػػػػوع ا٠ػػػػػػبلؼ  . ك ُب كتػػػػػاب اإلمػػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػػرم ٧ػػػػػد إشػػػػػػاراتو (1) ان أك لفظيٌػػػػػػ ان أف يكػػػػػوف حقيقيٌػػػػػ
"ك ا٠ػػػػػبلؼ بػػػػػو أـ ال:  كػػػػػوف ا١نػػػػػدكب مػػػػػوموره ك مػػػػػن أمثلػػػػػ  ذلػػػػػك قولػػػػػو ُب   ،الػػػػػ م يتناكلػػػػػو بالبحػػػػػ 

ك إف كػػػػػاف مػػػػػع  ،بػػػػػو مػػػػػع اٞػػػػػـز فهػػػػػو مػػػػػوموره  لفعػػػػػ و  األمػػػػػر إف كػػػػػاف طلبػػػػػان  ، ألفٌ قػػػػػُ لفظػػػػػيٌّ عنػػػػػد اقٌ 
  ان نػػػػػػازع لفظيٌػػػػػػػك لػػػػػػيس التٌ    ُب العبػػػػػػادات يقػػػػػػوؿ: "قلػػػػػػػ ي ى الصػػػػػػحٌ . ك ُب مسػػػػػػػمٌ (2)عػػػػػػدـ اٞػػػػػػـز فػػػػػػبل"

َه، ك ا أعكمػػػػا نقلػػػػو سػػػػي  الػػػػػدٌ   بػػػػ  ىػػػػو معنػػػػػومٌّ  ،كمػػػػا أشػػػػار إليػػػػو القػػػػػراُب لػػػػم. ال يقػػػػػاؿ ين ك غػػػػ
ا نقػػػػػػوؿ: ا١عػػػػػػٌ رفػػػػػػع كجوبػػػػػػو، كىػػػػػػ ه الفقهػػػػػػاء القضػػػػػػاء ٓب ٬ػػػػػػب فكيػػػػػػ  يسػػػػػػقط؟ ألنٌػػػػػػ مً ٍسػػػػػػعلػػػػػػى رى 

ىػػػػػػػػ  تظهػػػػػػػػر ٙػػػػػػػػرة  د نػػػػػػػػوع ا٠ػػػػػػػػبلؼ ُب عبػػػػػػػػارة )دٌ ، ك ُب بعػػػػػػػػض ا١واضػػػػػػػػع ٭ػػػػػػػػ(3)" ه ا١ناقشػػػػػػػػ  لفظيٌػػػػػػػػ
 .(5)( تظهر فائدة ى ا ا٠بلؼ ُب... ، أك )(4)( ا٠بلؼ ُب ى ه ا١سول ...؟

 فتػارةن  ،عػ  ٣االهتػاا٠بلفػات األصػولي  الػي ذكرىػا اإلمػاـ ابػن زكػرم تنوٌ  ا٠ػبلؼ: إفٌ  ٣ػاؿً  بيافي  :رابعان 
ك ىػ ا ىػو  ،   ك الفقهيٌػال م يكوف بُ األصوليُ على اختبلؼ مػ اىبهم العقديٌػ يورد ا٠بلؼ العاـٌ 

ك ُب مواضػع يػورد  .ك األمثلػ  الػي أكردناىػا ُب الفػركع السػابق  تشػهد بػ لك ،على كتابو الغالب األعمٌ 
و  ا٠بلؼ األصوٕب داخ  م ىبو  ُب  بلع الواسع ال م كاف عليو اإلمػاـ، فمػثبلٌ ، ٦ا يشَ إٔب اإلطٌ معٌُ
ػمسول  ٛ  ا١طل  علػى ا١قيٌػ ٌٖ ر لنػا معػٌ اٟمػ  ٧ػده يفٌسػ ،اد اٟكػم ك اخػتبلؼ السػببد ُب حػاؿ ا

إف كػػػاف  فقيػػػ  معنػػػاه ّػػػامعو  ،عػػػٌ اٟمػػػ افعي ُب ماختلػػػ  أصػػػحاب الٌشػػػ   فيقػػػوؿ: " ٍبٌ افعيٌ عنػػػد الٌشػػػ
ـ   ،  تقتضي تقييد ا١طل بينهما علٌ  ـ  للتٌ  ليس ٤بٌلن  فيكوف كتخصي  عا ىػو  خصي  بالقيػاس علػى عػا

                                                           

ـــــواع الخـــــالف ا صـــــولي: 1) ا١سػػػػػائ  األصػػػػػولي  ا١ختلػػػػػ  ُب أف ٢ػػػػػا ٙػػػػػرة  ،امػػػػػادم ٤مػػػػػد صػػػػػاّب بػػػػػن علػػػػػي( ينظـــــر فـــــي أن
سػػػػػػات العليػػػػػػا فقهيػػػػػػ  ك ٖقيػػػػػػ  ا٠ػػػػػػبلؼ فيهػػػػػػا، ، رسػػػػػػال  ماجسػػػػػػتَ بإشػػػػػػراؼ د. صػػػػػػبلح الػػػػػػدين عبػػػػػػد العزيػػػػػػز شػػػػػػليب، قسػػػػػػم الدرا

    ـ، 1997-ق1417الشػػػػػػػػػػػػػػرعي ، كليػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػريع  ك الدراسػػػػػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلمي ، جامعػػػػػػػػػػػػػػ  أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل، السػػػػػػػػػػػػػػعودي ، سػػػػػػػػػػػػػػن : 
 (42-35)ص
 (322/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (2)
 (315/ص1)جأٛد بن زكرم، ا١صدر الٌساب ، (3)
 (455/ص1)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (ينظر عل  سبيل المثال:4)
 (459/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد :المثال سبيل عل  ( ينظر5)
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. (1)"ر بعضان ك بعضو يفسٌ  كبلـ ا كاحده   ألفٌ  ،و ٭م  من غَ جامعو خصي . ك قي  معناه أنٌ للتٌ  ٤ ٌّ 
قػػ  عػػن علػػى القيػػاس داخػػ  ا١ػػ ىب ا١ػػالكي فيقػػوؿ: "ك ني  الػػن ٌ  ر ا٠ػػبلؼ األصػػوٕب ُب تقػػدميك يقػػرٌ 

تقػػدمي ا٠ػػرب علػػى  (2)ك مشػػهور م ىبػػو علػػى مػػا أشػػار إليػػو القاضػػي عيػػاض  ،ـه القيػػاس مقػػدٌ  مالػػك أفٌ 
          ان كبلميٌػػػػ  رع أعطػػػػى ا٠ػػػػبلؼ األصػػػػوٕب طابعػػػػان . ك ُب مسػػػػول  حكػػػػم األشػػػػياء قبػػػػ  كركد الٌشػػػػ(3)القيػػػػاس 

                                ر لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ا١عتزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب . ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ رة ك ا١عتزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع
                                     فيقػػػػوؿ: "..فلهػػػم فيػػػػو ثبلثػػػػ  ك ال قػػػػب و  حكػػػم األفعػػػػاؿ اإلختياريػػػ  الػػػػي ال يقضػػػػي فيهػػػا العقػػػػ  ْسػػػنو 

                             سػػخخػػبلؼ غػػَ ا١سػػلمُ مػػن اليهػػود ُب الن   ر. بػػ  ٧ػػده يقػػرٌ (4)ك الوقػػ " مػػ اىب: اٟظػػر ك اإلباحػػ 
                      ك خػػػػػػػػػػػػال  بعػػػػػػػػػػػػض اليهػػػػػػػػػػػػود لعػػػػػػػػػػػػنهم ا  ،سػػػػػػػػػػػػخرائع علػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػواز الن  فقػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػفيقػػػػػػػػػػػػوؿ: "اتٌ 

                                            ك قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  ،ك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعان  عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٦تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه  فقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
                                         بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞواز عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  (5)  ك قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويٌ  ،شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعان  ٦تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه  عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائزه 

 .(6)"ك شرعان 

                                                           

 (542/ص2)جا١راـ،  غاي  زكرم، بن أٛد (1)
، تػػػػػػػػػؤٌب قضػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػبت  اٟػػػػػػػػػاف  ثاػػػػػػػػػدٌ الٌسػػػػػػػػػبي، الفقيػػػػػػػػػو ا١ػػػػػػػػػالكي  ليحصػػػػػػػػػيبا موسػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػاض الفضػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػوهوووووووووو  (2)

َىم، مػػػػػػػػػن ك غرناطػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػيوخو ابػػػػػػػػػن رشػػػػػػػػػد اٞػػػػػػػػػٌد ك ابػػػػػػػػػن اٟػػػػػػػػػاج، مػػػػػػػػػن تبلميػػػػػػػػػ  ه ابػػػػػػػػػن عطيٌػػػػػػػػػ  ك ابػػػػػػػػػن مضػػػػػػػػػاء ك غػػػػػػػػػ
َىا، توٌُب سن :   ىػ.544مصٌنفاتو شرح صحي  مسلم ك الشفا ك غ

(، ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 212/ص20(، ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلء، )ج1304/ص4الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ىيب، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كرة اٌٟفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ، )ج ينظــــــــــــــــــر:
 ( 51-46/ص2فرحوف، الٌديباج، )ج

 (755/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (729/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (4)
بػػػػػػػػػػػػػببلد  ا٢جػػػػػػػػػػػػػرم الثػػػػػػػػػػػػػاي القػػػػػػػػػػػػػرف العيسػػػػػػػػػػػػويٌ  ىػػػػػػػػػػػػػي طائفػػػػػػػػػػػػػ  تنتسػػػػػػػػػػػػػب إٔب أيب عيسػػػػػػػػػػػػػى األصػػػػػػػػػػػػػفهاي الػػػػػػػػػػػػ م وهػػػػػػػػػػػػػر ُب (5)

 بنسػػػػػػػػػػػػخ يبعثػػػػػػػػػػػػا كٓب فقػػػػػػػػػػػػط، قومهمػػػػػػػػػػػػا إٔب بعثػػػػػػػػػػػػا اإٌ٪ػػػػػػػػػػػػ -السػػػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػػػاعليه- كعيسػػػػػػػػػػػػىان ٤مػػػػػػػػػػػػد أفٌ فػػػػػػػػػػػػارس، مػػػػػػػػػػػػن معتقػػػػػػػػػػػػداهتا 
 .-عليو الٌسبلـ– موسى شريع 
 ( 215/ص1هرستاي، ا١ل  ك الٌنح ، )جالشٌ  ينظر:

 (606/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (6)
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ا٠ػبلؼ األصػوٕب لػيس  . إفٌ ا صـولي الخـالف اسـتثمار فـي زكري ابن االمام منهج: الثالث الفرع
، ك ٯكػن مر نتائج تتماشى ك ثنائي  الشرع ك الواقعثوصي  ا١نهجي ال م يي التٌ  ب  غايتول اتو،  مقصودان 

 الي :قاط التٌ النٌ  ُبٖديد آليات اإلماـ ابن زكرم ُب ذلك 

ًٌ الن أكٌ  ًٌ جػػػػػػػػػػي : مسػػػػػػػػػػلك ال جػػػػػػػػػػي  كفػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػالك . إختلفػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػارات األصػػػػػػػػػػوليُ ُب تعريػػػػػػػػػػ  ال
 ؿ  فيلػػػػػـز ا١سػػػػػتدً  ،ائ  ٔثػػػػػ  دليلػػػػػوفيعارضػػػػػو الٌسػػػػػ بػػػػػدلي و  ؿ  ا١سػػػػػتدً  ؿ   ، ك حاصػػػػػلها: أف يسػػػػػتدً اعتباريٌػػػػػ
. ك يظهػػػػر مسػػػػلك اإلمػػػػاـ ابػػػػن (1)قػػػػو بػػػػو تعل      ًصػػػػليى  ؿ    دليلػػػػو علػػػػى مػػػػا عارضػػػػو بػػػػو ا١سػػػػتدً رجر أف ييػػػػ

 ًٌ  جي  بُ م اىب األصوليُ ُب نقطتُ أساستُ:زكرم ُب ال
 ًٌ كقولػػػػػو   فقػػػػػد تكػػػػػوف جازمػػػػػ ن  ،اـ ُب ذلػػػػػكعػػػػػ  عبػػػػػارات اإلمػػػػػجػػػػػي  دكف تعليػػػػػ : ك قػػػػػد تنوٌ األكٔب: ال

 رع ابتػػػػػداءان اشػػػػػتهر ُب الٌشػػػػػ لغػػػػػومٌّ  رع مػػػػػن ذلػػػػػك ٣ػػػػػازه مػػػػػا كقػػػػػع ُب الٌشػػػػػ أفٌ  واع اجملػػػػػاز: "ك اٟػػػػػ ٌ ُب أنػػػػػ
ك كقولػػػػػػػو ُب عمػػػػػػػـو عػػػػػػػوارض ا١عػػػػػػػاي: "...ك قيػػػػػػػ  علػػػػػػػى سػػػػػػػبي  اٟقيقػػػػػػػ  ك ىػػػػػػػو . (2)منػػػػػػػو" بوضػػػػػػػعو 
ًٌ (3)حي "الٌصػػػػػ ، كقولػػػػػػو ُب ٗصػػػػػػي  الكتػػػػػػاب ٓػػػػػػرب جػػػػػػي  غػػػػػػَ جازمػػػػػػ و . ك قػػػػػػد تكػػػػػػوف عباراتػػػػػػو ُب ال

ػػػػػػػك ذىػػػػػػػب الكرخػػػػػػػي إٔب أنٌػػػػػػػالواحػػػػػػػد: "         ،جػػػػػػػاز ٗصيصػػػػػػػو ٓػػػػػػػرب الواحػػػػػػػد منفصػػػػػػػ و  بػػػػػػػدلي و     و إف خي
ىب ا١ػػػػػػػػ  موافػػػػػػػػ ه  -أم اٞػػػػػػػػويٍ–ك وػػػػػػػػاىر كػػػػػػػػبلـ اإلمػػػػػػػػاـ  ،ك قػػػػػػػػاؿ القاضػػػػػػػػي بػػػػػػػػالوق  ، فػػػػػػػػبلك إاٌل 

اإلسػػػػػػػػػػتثناء بعػػػػػػػػػػد أف نقػػػػػػػػػػ  إخػػػػػػػػػػتبلؼ  ، ك كقولػػػػػػػػػػو ُب حػػػػػػػػػػدر (4)  األربعػػػػػػػػػػ ، ك ىػػػػػػػػػػو ا١ختػػػػػػػػػػار"األئٌمػػػػػػػػػػ
(  إاٌل  بػػػػػػػػ ) صػػػػػػػ : ىػػػػػػػو إخػػػػػػػراجه قػػػػػػػاؿ ُب رسػػػػػػػم اإلسػػػػػػػتثناء ا١تٌ أف يي  ألقػػػػػػػربي األصػػػػػػػوليُ ُب ذلػػػػػػػك: "ك ا

َي              اجملتهػػػػػػػػػػد: "ك وػػػػػػػػػػاىر  قليػػػػػػػػػػد ُب حػػػػػػػػػػ ٌ ، ك مثػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػو ُب حكػػػػػػػػػػم التٌ (5)أك أخواهتػػػػػػػػػػا" ف  الٌصػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػػ
كػػػػاف ىنػػػػاؾ مػػػػن ىػػػػو أعلػػػػم   سػػػػواءه  ،قليػػػػد مطلقػػػػان مػػػػن التٌ  اجملتهػػػػد قبػػػػ  أف ٬تهػػػػد ٦نػػػػوعه  أفٌ  (6)كبلمػػػػو 

                                                           

 (101القاموس ا١بُ ُب اصطبلح األصوليُ، )ص عثماف، حامد ٤مود (1)
 (405/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (495/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)
 (550/ص2)ج ،ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (517/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
 يقصد اٞويٍ (6)
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َه، كػػػػػاف االجتهػػػػػاد فيمػػػػػا ٮٌصػػػػػ  ان ابيٌ منػػػػػو أـ ال، صػػػػػح وت كقتػػػػػو أـ فيػػػػػو أـ ال، كػػػػػاف فيمػػػػػا يػى كػػػػػاف أك غػػػػػ
 .(1)ق  عن مالك ك القاضي ك أكثر الفقهاء"ال، ى ا ىو ا١ختار ك ني 

ًٌ : انيػػػػ الثٌ  بػػػػُ اٞػػػػػـز ك عدمػػػػو، أمػػػػا تعليبلتػػػػػو  ُب ذلػػػػػك أيضػػػػان  عػػػػ ه عليػػػػػ : ك عبارتػػػػو متنوٌ التٌ  مػػػػع جػػػػي ال
 . عقليٌ  ك إلزاماته  أك توجيهاته   ن رعيٌ ش فهي بُ أف تكوف نصوصان 

1-  ًٌ  : زكرم ابن اإلماـ كتاب من  لك مثالُلك ن كر رعي : صوص الشٌ جي  بالنٌ ال
                   ساكم ك األكثػػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػػد أف ذكػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػبلؼ األصػػػػػػػػػػػوليُ ُبػي ؿ: قولػػػػػػػػػػػو ُب اسػػػػػػػػػػػتثناء ا١ػػػػػػػػػػػا١ثػػػػػػػػػػػاؿ األكٌ 

                      اسػػػػػػػػػػػتثناء األكثػػػػػػػػػػػر ُب قولػػػػػػػػػػػو   حٌ   اسػػػػػػػػػػػتثناء ا١سػػػػػػػػػػػاكم ك صػػػػػػػػػػػلي  علػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػحٌ ا١سػػػػػػػػػػػول : "ك الػػػػػػػػػػػدٌ 
  ﴿ تعأب:             ﴾ [42 اآليػ : اٟجر].  كف أكثر بدلي  قولػو: ك الغاكي ﴿     

   ... ﴾ كمػػػا ُب قولػػػو:األقػػػ ٌ  اسػػػتثناء ا١سػػػاكم فيصػػػ ٌ  فػػػإذا صػػػ ٌ  ،[103 اآليػػػ : يوسػػػ ] اآليػػػ ،  ﴿ 

            ... ﴾ (2)" [42 اآلي : اٟجر] اآلي. 
ا االسػػتثناء مػػن غػػَ اٞػػنس فػػا١راد بػػو االسػػتثناء اي: قولػػو ُب االسػػتثناء مػػن غػػَ اٞػػنس: "ك أٌمػػا١ثػػاؿ الثٌػػ
فػػػي، كدليػػػ  ( ُب النٌ   ٛػػػاران اٌل اس إمػػػا قػػػاـ النٌػػػ ( ُب اإل٬ػػػاب ك )  ٛػػػاران اس إاٌل قػػػاـ النٌػػػ ٨ػػػو: ) ،ا١نقطػػػع
 ﴿تو قولو تعأب: صحٌ            ﴾ [ 50اآلي : الكه ]"(3). 
                         ترجيحاتػػػػػػػػػو دكف نصػػػػػػػػػوص السػػػػػػػػػنٌ  جيػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػ ٌ صػػػػػػػػػوص القرآنيػػػػػػػػػ  ُب تو و اعتمػػػػػػػػػد النٌ بلح  أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك ا١

                                       وجيػػػػػػػػػػػػػػػػو العقلػػػػػػػػػػػػػػػػي،   ك التٌ و بػػػػػػػػػػػػػػػػُ السػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ ٚػػػػػػػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػػػػػػػ كاحػػػػػػػػػػػػػػػػدان   موضػػػػػػػػػػػػػػػػعان هػػػػػػػػػػػػػػػػم إاٌل اللٌ  ، النبويٌػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كما سيوٌب.

2-  ًٌ   لك مثالُ:ل : ك ىو الغالب على كتابو، ن كر عقليٌ  جي  بتوجيهاتو ال
 ، ألفٌ عقلػػيٌّ  مػػا أمػػره أهنٌ   : "ك اٟػػ ٌ   ك الػػبطبلف مػػن األحكػػاـ العقليٌػػؿ: قولػػو ُب كػػوف الصػػحٌ ا١ثػػاؿ األكٌ 

بل ٭تػاج ػػػػػػػػػػػ حكم ببطبلهنا، فتها، ك إاٌل العق  بصحٌ  مى كى إذا اشتمل  على أركاهنا ك شرائطها حى  العبادة

                                                           

 (774/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
(520/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)  
( 530-529/ص1ج) ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (3)  
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ًٌ عبارتو اٞـز ُب ، ك نبلح  ُب (1)رع"من الشٌ  ُب ذلك إٔب توقي و   .(2) جي ال
   مػػػػػػػػػالي  علػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػحٌ كػػػػػػػػػرار: "ك الػػػػػػػػػدٌ ة أك التٌ قولػػػػػػػػػو ُب داللػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى ا١ػػػػػػػػػرٌ اي: ا١ثػػػػػػػػػاؿ الثٌػػػػػػػػػ

القليػػػػػػػػػػ  ك الكثػػػػػػػػػػػَ  كمػػػػػػػػػػا أفٌ   ،كػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػفات الفعػػػػػػػػػػ ة ك التٌ ا١ػػػػػػػػػػرٌ  ذىػػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػاـ أفٌ 
 .(3)ف "ك ال دالل  للموصوؼ على الصٌ  ،من صفاتو

3-  ًٌ وجيهػػػػػػػػػػػػػػات العقليػػػػػػػػػػػػػػ : ك ٓب أجػػػػػػػػػػػػػػد رعي  ك التٌ صػػػػػػػػػػػػػػوص الٌشػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػػػػػاٞمع بػػػػػػػػػػػػػػُ النٌ ال
ًاط اعنػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػول  ك ىػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػو  ،علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك كاحػػػػػػػػػػدان   مثػػػػػػػػػػاالن ُب الكتػػػػػػػػػػاب إاٌل  لفهػػػػػػػػػػم ُب اشػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػدكف الفهػػػػػػػػػػم لصػػػػػػػػػػ ٌ  كليػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػ ٌ التٌ  لػػػػػػػػػػك أفٌ لي  علػػػػػػػػػػى امتنػػػػػػػػػػاع ذكليػػػػػػػػػػ : " ك الػػػػػػػػػػدٌ التٌ 
البهيمػػػػػػػػػػ  ك مػػػػػػػػػػن  ـ مثلػػػػػػػػػػو، بيػػػػػػػػػػاف ا١بلزمػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػو أفٌ فا١قػػػػػػػػػػدٌ  إب باطػػػػػػػػػػ ه ك التٌػػػػػػػػػػ ،تكليػػػػػػػػػػ  البهيمػػػػػػػػػػ 

 ُب عدـ الفهم.  ذكر سواءه 

ػػػػػػػػػػ يبر ن الص ػػػػػػػػػ: عىػػػػػػػػػثو بلى ن ثىػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػػ مي لىػػػػػػػػػالقى  عى فًػػػػػػػػػري  مع: )كمػػػػػػػػػن الٌسػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ مً ائً ن الن ػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػ كى   ى ليػػػػػػػػػبػٍ  يػى ى  حى  ى  حى
 (5)"(4)( ي ى فً  يى ى  ف حى وً ني جٍ مى ػن العى  كى  وى بً تى نٍ يػى 

 ًٌ قػػػػػػػػػػػػاط جيحػػػػػػػػػػػػي ُب النٌ ُب ختػػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػػ ا الفػػػػػػػػػػػػرع ٯكػػػػػػػػػػػػن رصػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػنهج االمػػػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػػػرم ال
 الي :التٌ 

                                                           

 (313/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (400/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد نظير ذل  عل  سبيل المثال:( ينظر 2)
 (428/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
( 3998أبػػػػػػػػػػػو داكد ُب ]كتػػػػػػػػػػػاب اٟػػػػػػػػػػػدكد/باب ُب اجملنػػػػػػػػػػػوف يسػػػػػػػػػػػرؽ أك يصػػػػػػػػػػػيب حػػػػػػػػػػػدا[، حػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػم )  ( أ رجـــــــــــو:4)

 (.451/ص2(، سنن أيب داكد، )ج4398ك )
ًمػػػػػػػػػػػػػػ م ُب ]كتػػػػػػػػػػػػػػاب اٟػػػػػػػػػػػػػػدكد/ب اب مػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػيمن ال ٬ػػػػػػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػػػػػػو اٟػػػػػػػػػػػػػػد[، حػػػػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػػػػم ك ال

ًم م، )ج1423)  (156/ص4(، سنن ال
 (127/ص6ك النسائي ُب ]كتاب الطبلؽ/باب من ال يقع طبلؽ من األزكاج[، )ج 

(، 2043ك ابػػػػػػػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػػػػػػػو ُب ]كتػػػػػػػػػػػػػػاب الطبلؽ/بػػػػػػػػػػػػػػاب طػػػػػػػػػػػػػػبلؽ ا١كػػػػػػػػػػػػػػره ك السػػػػػػػػػػػػػػكراف[، حػػػػػػػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػػػػػػػم )
 (659/ص1جسنن ابن ماحو، )
 ( 155، 118(، ا١سند، )ص2031رقم ) ك أٛد ُب ا١سند،

 (450/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)
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-  ًٌ علػػى شخصػػي   ا يػػدؿٌ ػٌ ٦ػػ ،ُب تغليػػب بعػػض األقػػواؿ علػػى بعػػض جػػي  كمػػنهجو اعتمػػاده علػػى ال
  .  ا١ستقلٌ االماـ العلميٌ 

ًٌ ٘يٌ  - ك عػدـ  ،( ك اٟػ ٌ  لدرج  اليقػُ عنػده ُب قولػو ) جيحي  باٞـز أحيانان زت عبارات اإلماـ ال
           ،( ك األوهػػػػػر ) (، ك ا١ختػػػػار ك يكتفػػػػي بعبػػػػػارات ) ،ديدةعػػػػض ا٠بلفػػػػػات األصػػػػولي  الٌشػػػػػاٞػػػػـز ُب ب

َىا من العبارات.  ك غ

-  ًٌ ًٌ الٌشػػػ يٍ ػىػػػػاتدى جػػػي  علػػػى أى اعتمػػػاده ُب ال جػػػي  رع ك العقػػػ  ُب بعػػػض ا١واضػػػع، ك ابتعػػػاده عػػػن ال
 .ره الفكرما يعكس ٖرٌ ػٌ باعتبار م ىبو، ٦

-  ًٌ قصػد  أفٌ  بي ءخ  علػى اإلمػاـ، ك أحًسػػػى ا ما يي  ، ك لع ٌ أك تعلي و  جي  دكف توجيوو اعتماده ال
ًطو ُب الكتاب ىو ا١ربٌ   ر ل لك.اإلختصار ال م اش

َان ( الػػي تتكػػرٌ  كا أعلػػم دم ُب ترجيحاتػػو الػػي تعكسػػها عبػػارات )اإللتػػزاـ باٞانػػب التعبٌػػ -  ر كثػػ
 منو. ترجي  قوؿو  ب ك ٌ عقً 

   ا١ػػػ اىب ُب بعػػض األحيػػػاف دكف أمٌ ُب أغلػػب كتابػػػو يكتفػػي بسػػػرد ا٠ػػبلؼ األصػػػوٕب ك أدلٌػػ -
 بطبيع  الكتاب ا١ختصرة. ع ال م قد ٮ ٌ على اجتناب التوسٌ  ، حرصان منو  و تدخٌ 

ـٌ التٌ . خػػريجسػػلك التٌ : مثانيػػان        د بػػو بنػػاء الفػػركع علػػى األصػػوؿ،قصىػػعنػػد األصػػوليُ يي  خػػريج بػػا١عٌ العػػا
(  غايػ  ا١ػػراـ ع مباحػػ  كتػاب )ك بتتبٌػ، (1)ك بنػاء األصػوؿ علػى األصػػوؿ، ك بنػاء الفػركع علػػى الفػركع 

   ب الباحسػػػُ كتور يعقػػػو لػػػدٌ ا فػػػوعرٌ ك قػػػد  ،ٗػػػريج الفػػػركع علػػػى األصػػػوؿ خػػػريج،كجػػػدت نوعػػػاف مػػػن التٌ 
ألسػباب  الفػركع إليهػا بيانػان  لػردٌ  ،رعي لػ  أك م خػ  األحكػاـ الٌشػ: "ىو العلم الػ م يبحػ  عػن عً بقولو

     ،(2)  بإدخالػػو ضػػمن قواعػػدىم أك أصػػو٢م"عػػن األئٌمػػ مػػا ٓب يػػرد بشػػونو نػػ ٌّ  أك لبيػػاف حكػػمو  ،ا٠ػػبلؼ

                                                           

ٗػػػػريج الفػػػػركع علػػػػى األصػػػػوؿ، دار طيبػػػػ  للنشػػػػر  شوشػػػػاف، األخضػػػػر ٤مػػػػد بػػػػن عثمػػػػاف( فــــي ىــــذا المجــــال يراجــــا كتــــاب: 1)
لتخػػػػػػػريج ُب ـ، ك ىػػػػػػػو كتػػػػػػػاب مػػػػػػػن جػػػػػػػزئُ، أصػػػػػػػ  ١عػػػػػػػٌ ا1998-ق1419، سػػػػػػػن : 1ك التوزيػػػػػػػع، الريػػػػػػػاض، السػػػػػػػعودي ، ط.

ميع ا١عاي.  ٚيع ا١ اىب، ّك

ىػػػػػػػػػػػ، 1414لرشػػػػػػػػػػد، الريػػػػػػػػػػاض، د.ط، سػػػػػػػػػػن : التخػػػػػػػػػػريج عنػػػػػػػػػػد الفقهػػػػػػػػػػاء ك األصػػػػػػػػػػوليُ، مكتبػػػػػػػػػػ  ا الباحسػػػػػػػػػػُ، يعقػػػػػػػػػػوب (2)
 ( 51ص)
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 مػن حكػم قاعػدةو   و أصوليٌ  حكم قاعدةو  و استنباطٯكن تعريفو بونٌ ال م ٗريج األصوؿ على األصوؿ  ك
 . (1) أخرل منصوص و   و أصوليٌ 

 الي :قاط التٌ خر٬ي ُب النٌ ك يظهر منهج اإلماـ ابن زكرم التٌ 
ُب أثػر ؿ: األكٌ  ،مثػالُاإلمػاـ ابػن زكػرم  نػ مدكٌ  قػد كجػدت ُب ٗريج الفركع على األصػوؿ:  ك -1

ى  تظهػر ٙػرة ا٠ػبلؼ ُب ىػ ه ا١سػول  ُب  ل ى ريع : "..فإف قار بفركع الشٌ اإلختبلؼ ُب خطاب الكفٌ 
ـ مػػن للمسػػافر يقػػدي  ،: قػػد وهػػرت لػػو فائػػدة ُب بعػػض األحكػػاـ ُب اآلخػػرة؟ قلػػ ي نيا أك ال تظهػػر إاٌل الػػدٌ 

   فيػػو عنػػدنا: ىػػ  لػػو أف يطوىػػا بنػػاءان لًػػو قػػد اختي فإنٌػػ ،اىرة مفطػػران يػػ  الطٌػػليلتػػو ال مٌ هنػػار رمضػػاف علػػى حى 
ًؾ الصٌ  على ا٠طاب، إذ ىي عاصي ه  ذلك بناءان  أك ليس لو ،على عدـ ا٠طاب ، فبل يكوف الزٌ ب كج ـو

فيمػا إذا كجػدىا قػد طهػرت مػن اٟػيض يػـو القػدـك   أيضػان  ٢ا على ا١عصي . ك ا٠بلؼ منصػوصه  عينان مي 
 ،عليو ذلك( 3)ك ال معٌ إلنكار ابن ىبلؿ  ،عن أشياخ ا١ ىب (2)يخ ابن عبد السبلـ كما نقلو الشٌ 

اىرة قبػ  يػـو ا ا٠ػبلؼ عنػده ُب الطٌػك إٌ٪ػ ،عػن حػاؿ ىػ ه ا١سػول  ر حا٢ػا حينئػ و و ال يقصيػبونٌػ ك احتجٌ 
َه من أىػ  ا١ػ ىب( 4)يخ ابن عرف  نقلها الشٌ  ـ. ك ُب ا١سول  ثبلث  أقواؿو القدـك كما تقدٌ  ك ىػي  ،ك غ
ك بػُ  ،ر يػـو القػدـك فيجػوزفصػي  بػُ أف تطهػ، ك التٌ ك ا١نػع مطلقػان أك قبلػو،  يـو القدـك اٞواز مطلقان 

                                                           

بناء األصوؿ على األصوؿ، رسال  دككتوراه بإشراؼ أ.د عياض بن نامي السلمي، قسم أصوؿ الفقو،   الودعاف، فهد بن كليد (1)
(45ىػ، )ص1428-1427الشريع ، جامع  ٤مد بن سعود اإلسبلمي ، الرياض، السعودي ، سن : كلي    

ىػػو أبػػو عبػػد ا ٤ٌمػػد بػػن عبػػد الٌسػػبلـ ا٢ػػوارم الٌتونسػػي، مػػن علمػػاء ا١الكيٌػػ ، كػػاف قاضػػي اٞماعػػ  بتػػونس، مػػن شػػيوخو أبػػو  (2)
فػ ، مػن مصػٌنفاتو تنبيػو الطٌالػب ك ىػو شػرحه ١ختصػر ابػن اٟاجػب العٌباس البطريٍ ك ابن ٚاعو، من تبلمي ه ابن خلدكف ك ابن عر 

 ىػ.749الفرعي، توٌُب سن : 
(، ك اٟجػػوم، الفكػػر الٌسػػامي، 210(، ك ٤ٌمػػد ٥لػػوؼ، شػػجرة النٌػػور الزكيٌػػ ، )ص329/ص2ابػػن فرحػػوف، الػػٌديباج، )ج ينظــر:
 (241/ص2)ج
َىم، مػن تبلميػ ه  ىو القاضي أبو العٌباس أٛد بن عمر الرٌبعي، مػن علمػاء( 3) ا١الكيٌػ ، تتلمػ  علػى يػد أيب حيػاف ك ا١نػوُب ك غػ

َىا، توٌُب سن :  َه، من تصانيفو تفسَ آي  الكرسي ك شرح كافي  ابن اٟاجب ك غ  ىػ.795ابن فرحوف ك غ
 ( 257/ص1ج) الٌديباج، فرحوف، ابن(، ك 223ص) الزكٌي ، الٌنور شجرة٤ٌمد ٥لوؼ،  ينظر:

، مػن أعػبلـ ا١الكيػ ، أخػ  عػن ابػن عبػد الٌسػبلـ ك الٌشػري  ىو اإلماـ  (4) أبو عبد ا ٤ٌمد بن ٤ٌمد بن عرف  الػورغمي  الٌتونسػي 
َىػا،  َىم، مػن تصػانيفو اٟػدكد الفقهيٌػ  ك ا١بسػوط ُب الفقػو ك غ َىم، أخ  عنػو الػربزٕب ك ابػن مػرزكؽ اٟفيػد، ك غػ الٌتلمساي ك غ

                                                                                                      ىػ.         803توٌُب سن : 
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ك لػػو طهػػرت مػػن اٟػػيض يػػـو  اي بػػا١نع مطلقػػان : القػػوؿ الثٌػػقبلػػو فػػبل ٬ػػوز. فػػإف قلػػ ى  أف تكػػوف طػػاىرةن 
ٌّ ألنٌ   ه القدـك مشكً  إفطارىػا   : قد أجيػب بػوفٌ . قل ي ـوبالصٌ  على ا٠طاب، ك اٟائض غَ ٥اطب و  و مب

زعػ  ر النٌ تظهػُب ىػ ا ا١ثػاؿ  ك .(1)"يها كص  طػردمٌّ سب  إلبالنٌ  كاف للكفر ال للحيض، فوجود اٟيض
خرج ا١سػول  ػي   الػ م قػد يػك االستطراد ُب سػرد أقػواؿ ا١الكيٌػ ،خريج عند اإلماـ ابن زكرم  ُب التٌ ا١الكيٌ 

يء ر اإلخػتبلؼ ُب مسػول  األمػر بالٌشػاي قولػو ُب أثىػك ا١ثػاؿ الثٌػ. أصػوٕب   علػى خػبلؼو  ج ه عن كوهنا ٥را 
د ىا ىػ  تفسيػه: "..قالوا: تظهر فائدة ى ا ا٠بلؼ ُب ا١ومور بالعبػادة إذا أتػى فيهػا بضػدٌ ضدٌ  عن هنيه 

د  تفسيػػػٓب جود علػػػى طػػػاىرو ٍب أعػػػاد الٌسػػػ ي لػػػو سػػػجد علػػػى ٧اسػػػ و ا١صػػػلٌ  قػػػ  عػػػن اٟنفيػػػ  أفٌ أـ ال؟ فني 
تهم للجمهور القائلُ   باعتبار ٥الف، ك إشارة اإلماـ إٔب اٟنفيٌ (2)ٍب قاـ" ك ك ا لو قعد عمدان  ،صبلتو

و ا–بلة ُب مث  اٟال  الي ذكرىا ببطبلف الصٌ   (3)-ٛر

ر ا٠ػبلؼ بػُ ؿ قولػو بعػد أف قػرٌ ٗريج األصوؿ علػى األصػوؿ: ك لنػا مػن الكتػاب مثػالُ، األكٌ  -8
 أاٌل  كر ا١ػنعم، كوجػب شيػالعقػ  ال يي  ع عليػو: أفٌ : "..ك يتفػرٌ قبػي حسػُ ك التٌ   ك ا١عتزلػ  ُب التٌ األشعريٌ 

، ك ىػػ اف ا١سػػولتاف ٫ػػا أقػػرب إٔب علػػم الكػػبلـ منهمػػا إٔب علػػم أصػػوؿ (4)رع..."قبػػ  كركد الٌشػػ مى ٍكػػحي 
مػػُ و درج علػػى مػػنهج علمػػاء مدرسػػ  ا١تكلٌ نٌػػ أ. إاٌل (5)الفقػػو، كمػػا أشػػار إليػػو اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم نفسػػو 

. ك ا١ثػػػاؿ (6)لتُ عليهػػػا ، ك تفريػػع ىػػػ ين ا١سػػوقبػػػي ك التٌ  حسػػُأفػػػاض معظمهػػم ُب مسػػػول  التٌ  نالػػ ي
               د قػػػػػػػػػػوؿ اٞػػػػػػػػػػويٍ ُب اي قولػػػػػػػػػػو ُب ٙػػػػػػػػػرة ا٠ػػػػػػػػػػبلؼ ُب انقػػػػػػػػػػراض عصػػػػػػػػػر اجملمعػػػػػػػػػػُ بعػػػػػػػػػػد أف سػػػػػػػػػرى الثٌػػػػػػػػػ

ًاط انقػػراض العصػػرالورقػػات: "أقػػوؿي  فوشػػار إٔب أف مػػن  ،: ا١قصػػود هبػػ ا الكػػبلـ بيػػاف فائػػدة القػػوؿ باشػػ

                                                           

  ( 471-463ص) اإلبتهاج، ني  التٌنبكي، ك ،(240ص/9ج) البٌلمع، الٌضوء الٌسخاكم، :ينظر   =
(457-455/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (1)  
(460-459/ص1)ج الٌساب ، را١صد زكرم، بن أٛد (2)  
َكت، ا١كتب   التلمساي، الشري  (3) مفتاح الوصوؿ، ت.٤مد علي فركوس، مءسس  الرياف للطباع  ك النشر ك التوزيع، ب

(410-408ـ، )ص1998-ىػ1419، سن : 1ا١كي ، مك  ا١كرم ، السعودي ، ط.  

(301/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)  
(301/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر م،زكر  بن أٛد (5)  
(87-84/ص1الربىاف، )ج اٞويٍ، (ينظر عل  سبيل المثال:6)  
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ك ال  ، لػػو أف ٮػػالً  يػػاهتم أك ُب حيػػاة بعضػػهم فػػإفٌ د ُب عصػػر اجملمعػػُ ك بلػػ  رتبػػ  اإلجتهػػاد ُب حلًػػكي 
 (1)..."الن ا حكموا بو أكٌ ٢م أف يرجعوا عمٌ  عوف فإفٌ جمً ػػي لئلٚاع، كك لك ا١ خارقان  د  عى يػي 

 كونػػو انػػتهجُب ٗػػريج الفػػركع علػػى األصػػوؿ،   بٌلن ًقػػاإلمػػاـ ابػػن زكػػرم كػػاف مي  ك ُب األخػػَ ٩لػػ  إٔب أفٌ 
 ، ك لعػ ٌ نزيػ  العملػيظػرم أكثػر منػو التٌ صػوير النٌ فقو ال م يغلػب عليػو التٌ مُ ُب أصوؿ المسلك ا١تكلٌ 

 ج  على األصوؿ.  األصوؿ ا١خر  منهج ابن زكرم ُب االختصار ىو سبب قلٌ 
 

                                                           

 (649/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (1)
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                زي ربي ، تػػػػػػػ و نىػػػػػػاىب ك منػػػػػػاىج متبايً مػػػػػػن مػػػػػػ  وي تٍػػػػػػحوى نات األصػػػػػػولي  ك مػػػػػػا ١ػػػػػػدكٌ   او بتوٌمػػػػػػإنٌػػػػػػ

ًٌ التٌ  دي   األصػػػػػػػػػػػولي ، الػػػػػػػػػػػي تقًصػػػػػػػػػػػرة ُب العقليٌػػػػػػػػػػػقديػػػػػػػػػػػ  ا١تجػػػػػػػػػػػ ر كح النٌ لنػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػرٌ                              شػػػػػػػػػػػيدصػػػػػػػػػػػحي  ك ال
                            ز كتػػػػػػػػػػاب اإلمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػن زكػػػػػػػػػػرم علػػػػػػػػػػى ، ك قػػػػػػػػػػد ٘يٌػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػارم و   و فػػػػػػػػػػ  قواعػػػػػػػػػػد ك ضػػػػػػػػػػوابط منهجيٌػػػػػػػػػػكً 

                                   خصػػػػػػػػي  العلميػػػػػػػػ الشٌ  سي عًكػػػػػػػػٕب، كالػػػػػػػػي تُب اجملػػػػػػػػاؿ األصػػػػػػػػو   و مهٌمػػػػػػػػ  و صػػػػػػػػغر حجمػػػػػػػػو ٔيػػػػػػػػزات نقديٌػػػػػػػػ
   ٢ ا اإلماـ.ا١ستقلٌ 
 لكلم  )نقد(. ٥تصرو  مفهومي   قدي ، البد من ٘هيدو ا٠وض ُب إبراز ى ه ا٠صائ  النٌ ك قب  

                        زتي ميٌػػػػػػػػ :أم راىمالػػػػػػػػد   تي نقػػػػػػػػدٍ : نقػػػػػػػػوؿ ،األشػػػػػػػػياء ُبػػػػػػػػ مييػػػػػػػػزالتٌ  غػػػػػػػػ : ىػػػػػػػػوالنقػػػػػػػػد ُب اللٌ 
ػػػػػػػػػػناقى  أم ا١سػػػػػػػػػػول  ُب هدى ناقىػػػػػػػػػػ: نقػػػػػػػػػػوؿي  ا١ناقشػػػػػػػػػػ ، ىػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػدكالنٌ  ،ائػػػػػػػػػػ الز   نعػػػػػػػػػػ منهػػػػػػػػػػا داٞيرػػػػػػػػػػ                          . وشى
                                      كػػػػػػػػػػػػػػػ لك كيطلػػػػػػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػػػػػػا،  ً اجً الػػػػػػػػػػػػػػػرٌ : أم األشػػػػػػػػػػػػػػػياء مػػػػػػػػػػػػػػػن فً الػػػػػػػػػػػػػػػوازً  علػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػدالنٌ  طلػػػػػػػػػػػػػػػ كيي 

  ن سى لٍ خً  األشياء إٔب ظرالنٌ  كعلى ،األفعى غً دٍ لى  على
(1). 

يػػػدخ  ُب  ،كلػػػي    عليهػػػا، أك إٔب نسػػػ و  فػػػ و إٔب قواعػػػد متٌ  قػػػد ُب االصػػػطبلح: ٤اكمػػػ ه ك النٌ 
ىػ ه  ، مػن خػبلؿراسػات األصػولي سػ  األصػوٕب بالنسػب  للدٌ للعلػـو الشػرعي  كالنٌ   ي الكلي ػ ذلك األنسػاؽي 

  .(2) ك ى ا صوابه  ك أمثا٢ا نستطيع أف نقوؿ ى ا خطوه  الضوابط
 :اليُُ التٌ لبقد األصوٕب ُب ا١طمنهج اإلماـ ابن زكرم ُب النٌ  يظهرك 
 قد األصوٕب عند اإلماـ ابن زكرمؿ: ٣اؿ النٌ ا١طلب األكٌ 
 اـ ابن زكرمقد األصوٕب عند اإلماي: أدكات النٌ ا١طلب الثٌ 

 

                                                           

َكز أبػػػػػػػػػػػػا (1) َكت، ط. دم،الفػػػػػػػػػػػػ -ىػػػػػػػػػػػػػ1426، سػػػػػػػػػػػػن : 8القػػػػػػػػػػػػاموس اػػػػػػػػػػػػيط، مءسسػػػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػػػال  للنشػػػػػػػػػػػػر ك التوزيػػػػػػػػػػػػع، بػػػػػػػػػػػػ
 (323-322ـ، )ص2005

، 1ات البحػػػػػػػ  ُب العلػػػػػػػـو الشػػػػػػػرعي ، مطبعػػػػػػػ  النجػػػػػػػاح اٞديػػػػػػػدة، الػػػػػػػدار البيضػػػػػػػاء، ا١غػػػػػػػرب، ط.أّػػػػػػػدي األنصػػػػػػػارم، فريػػػػػػػد (2)
 (98ـ، )ص1997-ىػ1417سن : 
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قد اشتم  علػى أغلػب أبػواب غر حجمو لئلماـ ابن زكرم، رغم صً  كتاب )غاي  ا١راـ(  إفٌ 
اجملػاالت  ك تػربزف  تلك األبواب، ها كً أصوؿ الفقو، ك قد حاكؿ اإلماـ عرض أصوؿ ا١سائ  ك توجيهً 

 الي :لفركع التٌ قد األصوٕب ُب االي تناك٢ا اإلماـ بالنٌ 
. لقػػد اعتػػٌ اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم بضػػبط ا١صػػطلحات عريفــاتمجــال المصــطلحات و التّ ل: الفــرع ا وّ 

واىد ُب ى ا اجملاؿ، ك من الشٌ   ن قدي  تبدكا جليٌ زع  النٌ دقيق ، ك ى ا ما جع  النٌ  األصولي  كف  تعريفاتو 
    النطباقػو علػى ا١كػركه  ،ردفاسػد الط ػسػم على ذلك قولػو ُب تعريػ  صػاحب الورقػات للمبػاح: "ىػ ا الرٌ 

ك ُب تعريػػػ  إمػػػاـ . (1)رع"الٌشػػػ رً ظىػػػفػػػاه ُب نى رى ا١بػػػاح: مػػػا اسػػػتول طى  مً ٍسػػػقػػػاؿ ُب رى ٔب أف يي كٍ ك األى  ،ـك اػػػر  
         ،ٌ  ثػى ػػػػي ا١ هً دً رٍ علػى طىػ دي رً إذ يىػ ،عري  ال م ذكره اإلماـ ىنػا فاسػده ى ا التٌ  يقوؿ: "ك اعلم أفٌ  اٟرمُ للعاـٌ 
ػػػػ ،ك اجملمػػػوع ك ا١سػػػػتحي ، فػػػػإف  ني كً ممٍ ػػػػػػػي ال ـي دى العىػػػػ وً ًسػػػػك أٝػػػػاء األعػػػػداد، ك علػػػػى عكٍ  ،رك اٞمػػػػع ا١نك 

َةو   ْدكدو  د  قد حي  العاـٌ  لم أفٌ يقوؿ: "ك اع ، ٍبٌ (2)مدلو٢ما ليس بشيء"  أف ٔبى كٍ ك األٌ  ، ه ي ػزى ثرىػا مي أك كث
ًك  فيػػو  قػػاؿ ُب حػػده كمػػا قػػاؿ الشػػيخ ابػػن اٟاجػػب: مػػايي  َة باعتبػػار أمػػر اشػػ دؿ علػػى مسػػميات كثػػ

ك ينتقػد تعريػ  اٞػويٍ بقولػو: "ك قػد  ،  قػوؿ ابػن اٟاجػب٠ػرب يػرجر ك ُب تعري  ا. (3)."ضرب ن  مطلقان 
ًي           ،دؽ ك الكػػػػ ب ُب ا٠ػػػػرب الواحػػػػدالػػػػواك للجمػػػػع فيلػػػػـز اجتمػػػاع الٌصػػػػ عريػػػػ  بػػػوفٌ ض علػػػػى ىػػػػ ا التٌ اعػػػ

 .(4)السيما خرب ا تعأب ك خرب رسولو" ،اؿحى ػيػك اجتماعهما فيو م
مػا جػاء منهػا ُب مػ   خصوصػان  ،عريفػات األصػولي تٌ المػن  اإلماـ انتقد ٚلػ ن  ك اٟاص  أفٌ 

و أساس بنػاء كوني   ،دقيقان  ابن زكرم على ضبط ى ه ا١صطلحات ضبطان  اإلماـ رصحً  زي ا يربً الورقات، ٦ٌ 
 ك موضوعي. منضبطو  علمي   منهجو  أمٌ 

 مسػػول و  . لقػػد حػػرص اإلمػػاـ ابػػن زكػػرم أف تكػػوف صػػورة أمٌ اني: تصــوير المســائل ا صــوليةالثّــ الفــرع
سػػخ النٌ . ك مػػن أمثلػ  ذلػػك قولػػو ُب لتبسػػ ن الػي يراىػػا مي  رً وى بعػػض الص ػػ دي ، ك ٢ػػ ا ٧ػده ينتًقػػسػػليم ن   و أصػوليٌ 

                                                           

 (323/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (481/ص1)ج ،ا١صدر الٌساب  زكرم، بن أٛد (2)
 (483-482/ص1)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم،  (3)
 (663/ص1)ج الٌساب ، را١صد زكرم، بن أٛد (4)
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كليػ  مػن غػَ خ التٌ ٬ػوز نسػ ) :قاؿالعبارة ُب ذلك على ما أشار بعضهم أف يي  : " ك صوابي إٔب بدؿو 
 ، ك يقػػػوؿ ُب ٤ػػػ ٌ (1)(" سػػػخ إٔب غػػػَ بػػػدؿو ٬ػػػوز النٌ  ) :( ال كمػػػا قػػػاؿ عنػػػو آخػػػر يكػػػوف بػػػدالن  تكليػػػ و 

ر فيػو تصػوٌ موؿ ال يي ر فيػو معػٌ الٌشػتصػوٌ فمػا ال يي  ،خصػي  إال فيمػا لػو مشػوؿه خصي : "ال يكػوف التٌ التٌ 
 إاٌل  كال يسػتقيم ٗصػي ه  اجب حيػ  قػاؿ: )يخ ابن اٟمن عبارة الشٌ  د  سى ك ى ه العبارة أى  ،خصي التٌ 

د عبارة اٞػويٍ نتقً و يى ؿ ك عدمي سخ من حي  البدى جوه النٌ ك ٧ده ُب كي . (2)(" فيما يستقيم توكيده بك ٌ 
سػخ ( فيقػوؿ: "ك لػو قػاؿ ك النٌ    ك مػا ىػو أخػ   أغلىػ ك إٔب غَ بدؿو  سخ إٔب بدؿو ك النٌ  ُب الورقات )
 .(3)"ٔبى كٍ لكاف أى  ك ما ىو أخ    ، ى غلى أ ك إٔب بدؿو  ،إٔب غَ بدؿو 
ا ال نتقػػػػػػد اإلمػػػػػػاـ ابػػػػػػن زكػػػػػػرم بعػػػػػػض األمثلػػػػػػ  الػػػػػػي رأل أهٌنػػػػػػ. إالــــــث: ا مثلــــــة ا صــــــوليةالفــــــرع الثّ 

د ُب حيح  للمسػػػػول ، ك مػػػػن ذلػػػػك انتقػػػػاده ُب مسػػػػول  ٛػػػػ  ا١طلػػػػ  علػػػػى ا١قيٌػػػػػورة الٌصػػػػالٌصػػػػ سي تعًكػػػػ
ػػػػػ ٌٖ ، كػػػػػافران ان  مكاتبػػػػػتػػػػػ  عر ال تي اىً ظىػػػػػارع للمي بقػػػػػوؿ الٌشػػػػػمثيػػػػػ  التٌ  ،ُبب ا١نفيٌػػػػػك الٌسػػػػػ اد اٟكػػػػػمحالػػػػػ  ا

ػػػػػػ ال مػػػػػػن  ، فيقػػػػػػوؿ: "..ك ىػػػػػػ ا ا١ثػػػػػػاؿ مػػػػػػن ٗصػػػػػػي  العػػػػػػاـٌ زمء إعتػػػػػػاؽ ا١كاتػػػػػػب أصػػػػػػبلن ْيػػػػػػ  ال ٬ي
، ك انتقػػػػػد ك حػػػػػرؼو    تركيػػػػػب الكػػػػػبلـ مػػػػػن فعػػػػػ و طىػػػػػك ُب بػػػػػاب أقسػػػػػاـ الكػػػػػبلـ أبٍ . (4)تقييػػػػػد ا١طلػػػػػ "

َو  ك اسػػػػػػمو  مػػػػػػن فعػػػػػػ و  جعلػػػػػػو تركيبػػػػػػان  ( ك مػػػػػػا قػػػػػػاـ ك ) ،(  يقػػػػػػمٓبمثيػػػػػػ  لػػػػػػو بنحػػػػػػو )التٌ   بتقػػػػػػدير ضػػػػػػم
ًو  قػػػػػد علػػػػػى لسػػػػػاف النٌ   ي ك قػػػػػد ينقيػػػػػ. (5)(  مػػػػػا قػػػػػاـ ىػػػػػو (، ك ) ٓب يقػػػػػم ىػػػػػو ُب الفعػػػػػ  تقػػػػػديره ) مسػػػػػت

َه دكف توجيػػػػػػػوو  ب ك قيػػػػػػػاس مرٌكػػػػػػػ ،ب األصػػػػػػػ  اف أكرد٫ػػػػػػػا ُب قيػػػػػػػاس مرٌكػػػػػػػكمػػػػػػػا ُب ا١ثػػػػػػػالُ اللٌػػػػػػػ  غػػػػػػػ
 (6)الوص  
ــــالفــــرع الرّ  ــــا: ا دّل وصػػػػي ، فقػػػػد ة الػػػػي يقػػػػـو عليهػػػػا التٌ   ىػػػػي ا١ػػػػادٌ ا كانػػػػ  األدلٌػػػػػػػػػػٌ . ١ة ا صــــوليةاب
       واىد ، ك مػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػ ن أك عقليٌػػػػػػػػػ  ن نقليٌػػػػػػػػ  ن كانػػػػػػػػ  أدلٌػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػواءه  قػػػػػػػػػد ك التوجيػػػػػػػػوهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػن النٌ نالػػػػػػػػ  حظٌ 

                                                           

 (614/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (508/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (613/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)
 (540/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (379/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
 (717-715/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد ينظر: (6)
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                          افعي مػػػػػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدؿٌ  قليػػػػػػػػػػػػػػػػػ   النٌ نقػػػػػػػػػػػػػػػػػد األدلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 ﴿تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب:                        ﴾ [106اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] .  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

            ليسػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػنٌ  م أفٌ نسػػػػػػػػػػػلر  ال  ا١تػػػػػػػػػػػواترة: "...ك اٞػػػػػػػػػػػواب عػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػواز نسػػػػػػػػػػػخ القػػػػػػػػػػػرآف بالسػػػػػػػػػػػنٌ 
 اؿ نػػػػػوٌب ْكػػػػػمو و قػػػػػلفظهػػػػػا، فكونٌػػػػػ حكمهػػػػػا ال نسػػػػػخي  اآليػػػػػ  نسػػػػػخي  ، إذ ا١ػػػػػراد مػػػػػن نسػػػػػخً (1)كػػػػػ لك 

َو  َه  ،ال بلفػػػػػ  خػػػػػَ مػػػػػن لفظهػػػػػا ،مػػػػػن حكػػػػػم اآليػػػػػ  ا١نسػػػػػوخ  خػػػػػ   ك ال يفٌضػػػػػ ،وكلٌػػػػػ  ك القػػػػػرآف خػػػػػ
اسػػػػخ  النٌ   ك حكػػػػم السػػػػنٌ  ،ا يكػػػػوف ذلػػػػك باعتبػػػػار اٟكػػػػمك إٌ٪ػػػػ ،فػػػػ بعضػػػػو علػػػػى بعػػػػض ْسػػػػب اللٌ 

َان         ، للمكلٌػػػػػ مػػػػػن حيػػػػػ  كونػػػػػو أصػػػػػ ٌ  ٟكػػػػػم اآليػػػػػ  ا١نسػػػػػوخ  مػػػػػثبلن  ك قػػػػػد يكػػػػػوف ،قػػػػػد يكػػػػػوف خػػػػػ
  .(2)الثواب،..." للمنسوخ باعتبار  أك مساكيان 

                     ُب ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفٌ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـه  زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ك: "النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبٌ  أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـوعي  ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك

               بػػػػػػػػػػػػػو،  و خػػػػػػػػػػػػػاصٌّ لي  علػػػػػػػػػػػػػى أنٌػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػدٌ   مػػػػػػػػػػػػػا دؿٌ إاٌل  ،تػػػػػػػػػػػػػوأمٌ  ُب حػػػػػػػػػػػػػ ٌ  ثابػػػػػػػػػػػػػ ه فهػػػػػػػػػػػػػػو وحٌقػػػػػػػػػػػػػ
ٌّ   أنٌػػػػػػ، ك أٚعػػػػػػ  األٌمػػػػػػ(3)فسػػػػػػجد( بلةو سػػػػػػهى ُب الٌصػػػػػػ)أنٌػػػػػػكم عػػػػػػن النػػػػػػيبٌ ٔػػػػػػا ري  او كاحتٌجػػػػػػ  و عػػػػػػا

         عػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػول  النػػػػػػػػػػػػػػػيبٌ  (4)سػػػػػػػػػػػػػػػلم   أـٌ  كم أفٌ . ك كػػػػػػػػػػػػػػػ لك مػػػػػػػػػػػػػػػا ري كاحػػػػػػػػػػػػػػػدو  ُب سػػػػػػػػػػػػػػػهو كػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ 
                                                           

َان السنٌ  افعي أفٌ يشَ لقوؿ الشٌ  (1)  نسخ القرآفمن القرآف فبل تي    ليس  خ
 (625-624/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
(، سػػػػػنن 1039م[، حػػػػػدي  رقػػػػػم )د ك تسػػػػػلٌ فيمػػػػػا تشػػػػػهٌ  هوبلة/باب سػػػػػجدٌب الٌسػػػػػأبػػػػػو داكدُب ]كتػػػػػاب الٌصػػػػػ      :(أ رجـــــو3)

 (273/ص1أيب داكد، )ج
 ًٌ (، 395هو[، حػػػػػػػػدي  رقػػػػػػػػم )شػػػػػػػػهد ُب سػػػػػػػػجدٌب الٌسػػػػػػػػبلة/باب مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء ُب التٌ مػػػػػػػػ م ُب ]أبػػػػػػػػواب الٌصػػػػػػػػك ال

 ًٌ  م م، سنن ال
        (                                                                                                            240/ص2)ج

ـٌ ىػػػػي الٌصػػػػ (4) َة، تزكجهػػػػا النػػػػيب   ىنػػػػد بنػػػػ  أميٌػػػػسػػػػلم حابي  أ يػػػػ  بعػػػػد كقعػػػػ  بػػػػدر، توفٌ  -عليػػػػو الٌصػػػػبلة ك الٌسػػػػبلـ–  بػػػػن ا١غػػػػ
 ،(حديثان 378اهتا )، بلغ  مركيٌ هات ا١ًءمنُ كفاةن ىػ، ك ىي آخر أمٌ 61ىػ أك 60سن  

َكت، د.ط، سػػػػػػن :  ،األثػػػػػػَ ابػػػػػػن ينظــــــر:  جػػػػػػرح ابػػػػػػن(، ك 340/ص6ـ، )ج1989-ىػػػػػػػ1409أسػػػػػػد الغابػػػػػػ ، دار الفكػػػػػػر، بػػػػػػ
اإلصػػػػػػػػػاب  ُب ٘ييػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػحاب ، ت. علػػػػػػػػػي ٤مػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػاكم، دار هنضػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػر للطباعػػػػػػػػػ  ك النشػػػػػػػػػر، القػػػػػػػػػاىرة،  العسػػػػػػػػػقبلي،

 (203/ص8)د.ت.ط(، )ج



 

 

124 

ك غػػػػػػَ (2)، ك )تقبيػػػػػػ  اٟجػػػػػػر األسػػػػػػود((1)ا أنػػػػػػا فػػػػػػوفيض ا١ػػػػػػاء علػػػػػػى رأسػػػػػػي()أٌمػػػػػػ فقػػػػػػاؿ اإلغتسػػػػػػاؿ
ك ُب ٛػػػػػػ  ا١طلػػػػػػ   ،(4)"(3)ا ذكرنػػػػػػاه ال مػػػػػػن نفػػػػػػس الفعػػػػػػ  ٦ٌػػػػػػ ذلػػػػػػك مػػػػػػن األفعػػػػػػاؿ ذلػػػػػػك مسػػػػػػتفاده 

ػػػػػػػعلػػػػػػػى ا١قيٌػػػػػػػ ٌٖ ثبتُ ٧ػػػػػػػده ينتقػػػػػػػد اإلٚػػػػػػػاع فيقػػػػػػػوؿ: "ك مػػػػػػػن ػيػػػػػػػػػبب ا١اد اٟكػػػػػػػم ك الٌسػػػػػػػد ُب حػػػػػػػاؿ إ
لوجػػػػػػػود ا٠ػػػػػػػبلؼ  ورة، ك ال يصػػػػػػػ ٌ فػػػػػػػاؽ علػػػػػػػى اٟمػػػػػػػ  ُب مثػػػػػػػ  ىػػػػػػػ ه الٌصػػػػػػػ  مػػػػػػػن ٭كػػػػػػػي اإلتٌ األئٌمػػػػػػػ

                                                           

(، صػػػػػحي  البخػػػػػػارم، 254[، حػػػػػدي  رقػػػػػػم )(/بػػػػػاب مػػػػػػن أفػػػػػاض علػػػػػى رأسػػػػػػو ثبلثػػػػػان 5البخػػػػػارم ُب ]كتػػػػػػاب)   :( أ رجـــــو1)
 (69/ص1)ج
َه ك الػػػػػػػػرأس علػػػػػػػػى ا١ػػػػػػػػاء إفاضػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتحباب بػػػػػػػػاب/ اٟػػػػػػػػيض كتػػػػػػػػاب] ُب مسػػػػػػػػلم ك  رقػػػػػػػػم حػػػػػػػػدي [ ثبلثػػػػػػػػا غػػػػػػػػ
 (258ص/1ج) مسلم، صحي  ،(327)
 داكد، أيب سػػػػػػػػػػنن ،(239) رقػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػدي  ،[اٞنابػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن الغسػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػاب/الطهػػػػػػػػػػارة كتػػػػػػػػػػاب] ُب داكد أبػػػػػػػػػػو ك
 (62ص/1ج)
 النسػػػػػػائي، سػػػػػػنن ،[عليػػػػػػو ا١ػػػػػػاء إفاضػػػػػػ  مػػػػػػن اٞنػػػػػػب يكفػػػػػػي مػػػػػػا بػػػػػػاب/التػػػػػػيمم ك الغسػػػػػػ  كتػػػػػػاب] ُب النسػػػػػائي ك
 (235ص/1ج)
 ماجػػػػػػػو، ابػػػػػػػن سػػػػػػػنن ،(575) رقػػػػػػػم حػػػػػػػدي  ،[اٞنابػػػػػػػ  مػػػػػػػن الغسػػػػػػػ  بػػػػػػػاب/الطهػػػػػػػارة كتػػػػػػػاب] ُب ماجػػػػػػػو ابػػػػػػػن ك
 (190/ن 1ج)
 84ص/4ج) ا١سند، ،(16826) رقم حدي  ا١سند، ُب أٛد ك

ألسػػػػػود[ حػػػػػدي  رقػػػػػم البخػػػػػارم ُب ]كتػػػػػاب اٟػػػػػج/ بػػػػػاب مػػػػػاذكر ُب اٟجػػػػػر األسػػػػػود، ك بػػػػػاب اسػػػػػتبلـ اٟجػػػػػر ا  :( أ رجـــــو2)
                                                                                                                             (                                   161ك ص 159/ص2صحي  البخارم، ) ،(1603)ك   ( 1597)
      صػحي  ،(1270) رقػم حػدي  ،[اؼالطػو  ُب األسػود اٟجػر تقبيػ  اسػتحباب بػاب/ اٟػج كتػاب]  ُب مسلم ك

 (925ص/2ج) مسلم،
 (175ص/2ج) داكد، أيب سنن ،(1873) رقم حدي  ،[اٟجر تقبي  ُب باب/ا١ناسك كتاب] ُب داكد أبو ك
ًمػػػ م ك ًمػػػػ م، سػػػنن ،(860) رقػػػػم حػػػدي  ،[األسػػػود اٟجػػػػر تقبيػػػ  ُب جػػػػاء مػػػا بػػػاب/اٟػػػػج كتػػػاب] ُب ال  ال
  (214ص/2ج)
 (227/ن 5ج) النسائي، سنن ،[األسود اٟجر تقبي  باب/ اٟج كتاب] ُب النسائي ك
 ماجػػػػو، ابػػػػن سػػػػنن ،(2943) رقػػػػم حػػػػدي  ،[األسػػػػود اٟجػػػػر اسػػػػتبلـ بػػػػاب/ا١ناسػػػػك كتػػػػاب] ُب ماجػػػػو ابػػػػن ك
 (981ص/2ج)
-26-16ص/1ج) ا١سػػػػػند، ،(383-381-361-229-176-99) رقػػػػػم أحاديػػػػػ  ا١سػػػػػند، ُب أٛػػػػػد ك

34-50-53)  
َه من أمٌ بالنٌ  -بلـبلة ك السٌ عليو الصٌ – تفاد من فع  النيبٌ العمـو يس يقصد أفٌ  (3)   .تو ال من الفع  نفسوسب  إٔب غ
 (499-497/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
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ن اإلجػػػػزاء مػػػػر تتضػػػػمٌ ُب مسػػػػول  موافقػػػػ  األ  فمنهػػػػا قولػػػػو   العقليٌػػػػا شػػػػواىد نقػػػػد األدلٌػػػػ. أٌمػػػػ(1)ـ"ا١تقػػػػدٌ 
مػػػػػع اإلتيػػػػػاف با١ػػػػػومور بػػػػػو  عي و ال ٯتنًػػػػػبونٌػػػػػ ار: "...ك احػػػػػتجٌ بعػػػػػد أف ذكػػػػػر مػػػػػ ىب القاضػػػػػي عبػػػػػد اٞبٌػػػػػ

عػػػػن اسػػػػتدراؾ مػػػػا فػػػػات مػػػػن  القضػػػػاء عبػػػػارةه  ألفٌ  بػػػػو فاسػػػػده  ك مػػػػا احػػػػتجٌ  ،علػػػػى كجهػػػػو األمػػػػر بقضػػػػائو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ك قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبٌ (2)مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلح  األداء..."           ـ و لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ُب ا٠طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ا١وج 

اآلمػػػػػػر ٬ػػػػػػب أف يكػػػػػػوف  ألفٌ  ،ُب ذلػػػػػػك األمػػػػػػر و غػػػػػػَ داخػػػػػػ و إٔب أنٌػػػػػػ ا١سػػػػػػلمُ: " ك ذىبػػػػػػ  طائفػػػػػػ ه 
        كاحػػػػػػػد.  ٓطػػػػػػػابو  أعلػػػػػػػى ك الواحػػػػػػػد ال يكػػػػػػػوف أعلػػػػػػػى مػػػػػػػن نفسػػػػػػػو، ك أيضػػػػػػػا يصػػػػػػػَ آمػػػػػػػرا ك مػػػػػػػوموران 

 .(3)٦ا ذكرًب" كاف اآلمر ىو ا تعأب فلم يلـز شيءه  ك اٞواب أف نقوؿ إذا
هها ُب ى ا اجملاؿ قولو ُب نق  ابن اإلنتقادات الي كجٌ  . منا قوال ا صولية :رع الخامسالف

ذكر ُب كتاب  (4)خمي يخ اللٌ الشٌ  فإفٌ  ،ك فيو نظره  ..: "باط ه  فاؽ على أف استثناء الك ٌ اٟاجب اإلتٌ 
يلزمو شيء إف جاء  و الأنٌ   كاحدةن إاٌل  كاحدةن  بصرة فيمن قاؿ المرأتيو أن  طالق ه بلؽ من التٌ الطٌ 

 حقي  أفٌ التٌ  : ".. كتقليدان ، ك قولو ُب انتقاد اٞويٍ ُب تسميتو قبوؿ قوؿ النيبٌ (5)مستفتيا،..."
ٝيٌ كما ذىب إليو القاضي لقياـ اٟجٌ   ذلك ليس بتقليدو  فعلى سبي   ي ذلك تقليدان  ، ك إف 

 ك ٌ   كاٞاح  ك العنربم ُب قو٢م أفٌ   ،بعضة الي قاؿ هبا ال، كانتقد بعض اآلراء الشاذٌ (6)ع..."وس  التٌ 
قولو ُب  ، ك الكعيب  (8)جوع عن ى ه ا١قال  ق  عنو الرٌ العنربم ني  ، على أفٌ (7) ُب العقيدة مصيبه  ٣تهدو 

                                                           

 (540/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (1)
 (439/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (446/ص1ج) ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)
َىم، ئ٤مد الربعي ا١شهور باللخمي، ر  ىو أبو اٟسن علي بن (4) يس ا١الكي  ُب إفريقيا، من شيوخو ابن ٤رز، ك السيورم ك غ

َه، من مصنفاتو التبصرة ك فض  الشاـ، توُب سن    ىػ.478من تبلمي ه ا١ازرم ك ابن النحوم ك غ
الفكر السػامي،  اٟجوم،(، ك 117/ص1شجرة النور الزكي ، )ج ٥لوؼ، ٤مد(،ك 104/ص2)ج الديباج، فرحوف، ابن ينظر:
 (.215/ص2)ج
 (520/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)

 (777/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (6)
 (788/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (7)
 (8-7/ص7هت يب الته يب، )ج حجر، ابن (8)
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  يع  ك ا٠وارج ٟجيٌ كإنكار الشٌ   ،وائ  ا١نحرف ، ك ك لك مقال  بعض الطٌ (1)بو  ا١باح موموره  قولو أفٌ 
 .(2)اإلٚاع 
 ـ ى ا ا١طلب ٯكن أف ٩ل  إٔب ما يلي:ك ُب ختا

 محي .قد ك التٌ تناكؿ اإلماـ ٚيع ٣االت البح  األصوٕب بالنٌ  -

 ٣انبان  هفهو يهدـ ما يرا ،قدم ١واضيع أصوؿ الفقو باإل٬ابي النٌ  اإلماـ ابن زكرم  منهجز ٘يٌ  -
ٌُ إاٌل  ريفان ٓب ينتقد تع تعري  ا١صطلحات األصولي  مثبلن ففي  .واب بغرض البناءللصٌ  عري   التٌ  ك ب

 .ال م يراه صوابان 

                 (   مزيٌػػػػػ ك ) ،( كىػػػػػ ا فاسػػػػػد ُب قولػػػػػو) ة أحيانػػػػػان قديػػػػػ  بػػػػػُ الشػػػػػدٌ زت عبػػػػػارات اإلمػػػػػاـ النٌ ٘يٌػػػػػ -
 .(، حسب مقاـ البح  فيو نظر ك ) ،(ٔبى كٍ أى  ُ ُب قولو )ك ٨وىا، ك بُ اللٌ 

 .وائ  إٔب نسقها الفكرم ا١نحرؼ أك الشاذٌ لطٌ خصيات ك ااإلشارة ُب انتقادتو لبعض الشٌ  -

ك ىي الي  ،فيو   كف  اجملاؿ ا١عرُب ال م يبح منهجيٌ  موضوعي ٭تكم إٔب أدكاتو  نقدو  أمٌ  إفٌ 
 اءة.ات أك ا١هاترات غَ البنٌ حكمٌ عدـ الوقوع ُب التٌ  ني مى ضٍ تى 

َان منهجي ، بزٌ  ز بو من صرام و م أصوؿ الفقو ٔا ٘يٌ ك عل من اجملاالت ا١عرفي  األخرل، ٓب ٮلو  ت هبا كث
 حي .س للصٌ ائ  ك تءسٌ   الي تكش  الزٌ من األدكات ا١نهجيٌ 

قد األصوٕب ك الي ٯكن إبرازىا ُب من تلك األدكات ُب ٣اؿ النٌ  ك قد استعم  اإلماـ ابن زكرم ٚل ن 
 الي :لتٌ الفركع ا

ـــــالن ّ ل: النّ الفـــــرع ا وّ  افعي بعػػػػػدـ ُب نقػػػػػد مػػػػػ ىب الٌشػػػػػك مػػػػػن األمثلػػػػػ  علػػػػػى ذلػػػػػك قولػػػػػو  .قـــــد ب
 فيجػػػػػػب أال ينسػػػػػػخ  (3)مَ ُب اآليػػػػػػ  الٌضػػػػػػ :  ا١تػػػػػػواترة: "...فػػػػػػإف قيػػػػػػ جػػػػػػواز نسػػػػػػخ القػػػػػػرآف بالسػػػػػػنٌ 

                                                           

 (325/ص1)ج ا١راـ، اي غ زكرم، بن أٛد (1)
 (641-640/ص2)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)

  ﴿ يقصد قولو تعأب: (3)                      ﴾ ، [106]البقرة: اآلي 
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 ﴿تعػػػػػأب:    أيضػػػػا مػػػػػن عنػػػػػد ا لقولػػػػػؤػػػػػا أنػػػػػزؿ ا تعػػػػػأب ك ىػػػػو القػػػػػرآف. قلنػػػػػا السػػػػػنٌ  القػػػػرآف إاٌل    

         ﴾ . :ريع  ينتقػػػػػػػد مناقشػػػػػػػ  ار بفػػػػػػػركع الٌشػػػػػػػ، ك ُب خطػػػػػػػاب الكٌفػػػػػػػ(1)" [ 3اآليػػػػػػػ ]الػػػػػػػنجم
 ٌُ  يلػػػػػػـز ، لػػػػػػئبٌل (2) ىػػػػػػ ا ا١عػػػػػػٌ القػػػػػػائلُ بعػػػػػػدـ ا٠طػػػػػػاب ُب قػػػػػػو٢م الػػػػػػ م نقلػػػػػػو عػػػػػػنهم: "..بػػػػػػ  يتعػػػػػػ

، يقػػػػػوؿ (3)"ُكػػػػػانوا مػػػػػن ا١صػػػػػلٌ م  أىػػػػػ  الكتػػػػػاب كػػػػػانوا مػػػػػن اجملػػػػػرمُ ُب سػػػػػقر مػػػػػع أهٌنػػػػػ ألفٌ  ،لػػػػػ ا٠ي 
 ﴿بقولػػػػػو تعػػػػػأب:  لػػػػػ  مػػػػػردكده كػػػػػر مػػػػػن لػػػػػزـك ا٠ي اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن زكػػػػػرم ُب معارضػػػػػتهم: "...ك مػػػػػا ذي   

       ﴾. [44اآليػػػػػػػػػػػ : ا١ػػػػػػػػػػػدثر ]عػػػػػػػػػػػ يب السػػػػػػػػػػػتحال  التٌ  ،، إذ ا١ػػػػػػػػػػػراد اإلطعػػػػػػػػػػػاـ الواجػػػػػػػػػػػب

 ﴿، ك بقػػػػػػػػو٢م: علػػػػػػػػى تػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس بواجػػػػػػػػبو            ﴾ .[46اآليػػػػػػػػ : ا١ػػػػػػػػدثر]  إذ ،
بػػػػوا م رتٌ فػػػػإهنٌ  ،ـز باطػػػػ ه ك الػػػػبٌل  ،قػػػػدير أف يكػػػػوف عػػػػدمي األثػػػػر ُب اقتضػػػػاء العػػػػ ابيلػػػػـز علػػػػى ذلػػػػك التٌ 

 .(4)اٟكم على ٚيع األكصاؼ ا١ كورة"
واز ك مػػػػػن شػػػػػواىد ذلػػػػػك نقػػػػػده ١ػػػػػن اعػػػػػًض علػػػػػى القػػػػػائلُ ّػػػػػ. إلجمـــــاعاقـــــد باني: النّ الفـــــرع الثّـــــ

 ﴿ريع  ُب اسػػػػػػػتدال٢م بقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػأب: ار بفػػػػػػػركع الٌشػػػػػػػػ٥اطبػػػػػػػ  الكٌفػػػػػػػػ            

ٞػػػػػػواز أف يكونػػػػػػوا كػػػػػػاذبُ فيمػػػػػػا  ،ار ال دليػػػػػػ  فيهػػػػػػابقولػػػػػػو: "حكايػػػػػػ  قػػػػػػوؿ الكٌفػػػػػػ ،[43اآليػػػػػػ : ا١ػػػػػػدثر]. ﴾
 معػػػػػػػوف علػػػػػػػى أفٌ   ٣ي ٌمػػػػػػػعلمػػػػػػػاء األ ؿ فػػػػػػػؤلفٌ ا اٞػػػػػػػواب عػػػػػػػن األكٌ ، يقػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػاـ "..أٌمػػػػػػػ(5)قػػػػػػػالوه..."

َىم مػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك" اٞػػػػػػػػاح  ك . ك ُب انتقػػػػػػػػاد قػػػػػػػػوؿ (6)ا١ػػػػػػػػراد تصػػػػػػػػديقهم فيمػػػػػػػػا قػػػػػػػػالوه ك ٖػػػػػػػػ ير غػػػػػػػػ
 ين يقػػػػػػوؿ: "كال عػػػػػربة ٓػػػػػبلؼ اٞػػػػػػاح  ُب أفٌ خطئػػػػػ  ُب االجتهػػػػػػاد ُب أصػػػػػوؿ الػػػػػدٌ بعػػػػػدـ التٌ  العنػػػػػربمر 

 ٓػػػػػػػػػبلؼ ك ال ،و غػػػػػػػػػَ مػػػػػػػػػوثـوفإنٌػػػػػػػػػ اجملتهػػػػػػػػػد إذا بػػػػػػػػػال  ك استقصػػػػػػػػػى ُب جهػػػػػػػػػده ك ٓب يظفػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػاٟ ٌ 
ا١خطػػػػػػػػػػ  ُب  إلٚػػػػػػػػػػاع ا١سػػػػػػػػػػلمُ علػػػػػػػػػػى أفٌ  ،ات مصػػػػػػػػػػيبه ُب العقليٌػػػػػػػػػػ ٣تهػػػػػػػػػػدو  كػػػػػػػػػػ ٌ   ُب أفٌ  العنػػػػػػػػػػربمر 

                                                           

 (625/ص2)ج، غاي  ا١راـأٛد بن زكرم، (1)
    ﴿ صلُ ُب قولو تعأب: يقصد أف معٌ ا١ (2)   ... ﴾ ، ا١سلمُ ،[43]ا١دثر: اآلي 
(454/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (3)  
 (455/ص1)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 (453/ص1)ج ، الٌساب  ا١صدر زكرم، بن أٛد (5)
 (454/ص1ج) ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (6)
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 .(1)ار"د ُب النٌ ك ىو من أى  ا٠لود ا١ءبٌ  ،أك ٓب يكن كاف عن اجتهادو   سواءه  ،االعتقاد كافره 
ع أسػاليبو ُب ذلػك . ك ىو الغالب على كتاب اإلماـ ابن زكػرم، علػى تنػوٌ قد بالعقلالث: النّ الفرع الثّ 

يسػػػتعم  القيػػػاس ا١نطقػػػي  ،ُب العقليػػات مصػػػيبه  ٣تهػػػدو  كػػػ ٌ   ففػػي إبطػػػاؿ مػػػ ىب العنػػػربم القائػػ  بػػػوفٌ 
إب ك التٌػ ،بلل  مصػيبان مػن أىػ  الٌضػ ٣تهدو  لكاف ك ٌ  ،ُب العقليات مصيبان  ٣تهدو  فيقوؿ: "..لو كاف ك ٌ 

ار ُب مسػػول  اإلتيػػاف با١ػػومور اضػػي عبػػد اٞبٌػػ، ك٧ػػده يسػػتعملو ُب مناقشػػ  الق(2).."ـ مثلػػوفا١قػػدٌ  باطػػ ه 
إب ك التٌػػ ،: لػػو ٓب يسػػتلـز ٓب يعلػػم االمتثػػاؿعلػػى الوجػػو ا١ػػومور بػػو ىػػ  يسػػقط القضػػاء؟ فيقػػوؿ: "قلػػ ي 

جهػو ك لػو كلي  مع األتياف با١ػومور بػو علػى ك و لو جاز بقاء التٌ ا ا١بلزم  فؤلنٌ ـ مثلو. أمٌ ك ا١تقدٌ  باط ه 
ا علػػم االمتثػػاؿ. أٌمػػكليػػ  ال يي فمػػع احتمػػاؿ التٌ  ،جػػرا ك ىلػػمٌ  ،ـ مثلػػو ُب القضػػاءٓب يسػػقط بػػو القضػػاء لػػز 

خصػي  ، ك يستعم  القسم  العقلي  إلبطاؿ بعػض األقػواؿ ففػي تقسػيم التٌ (3)فاؽ"اي فباالتٌ بطبلف الثٌ 
قػع بػو ص  ك ا١نفص  ىػو مػا يقسيم إٔب ا١تٌ : "فالتٌ ٓب يواف  اٞويٍ فقاؿ معًضان  ،ص  ك منفص إٔب متٌ 

و بنفسػػػػو ك ىػػػػ أك يسػػػػتق ٌ  ،صػػػػ بنفسػػػػو ك ىػػػػو ا١تٌ  ا أف ال يسػػػػتق ٌ و إٌمػػػػألنٌػػػػ ، خٌصػػػػخصػػػػي  ال ا١التٌ 
 فنجػػػده مػػػثبلن  (5)زـك لٌػػػك قػػػد يسػػػتعم  داللػػػ  ال .(4)لي  العقلػػػي أك النقلػػػي"خصػػػي  بالػػػدٌ كالتٌ  ،ا١نفصػػػ 

الوضػع ا١ػ كور  ألفٌ بقولػو: "...(6)ؿ للحقيقػ  الػ م أكرده صػاحب الورقػات عريػ  األكٌ يعًض علػى التٌ 
كػرار كمػا غ  لػـز فسػاد العكػس، ك إف أراد بػو مطلػ  الوضػع لػـز التٌ ؿ إف أريد بو كضع اللٌ سم األكٌ ُب الرٌ 
كانتقػاده للقاضػي عبػد   ،ض لو ببعض ا١عاي العقليػ ، ك ُب مواضع ينتقد ا١عارً (7)م  اإلشارة إليو"تقدٌ 

 القضػاء عبػارةه  ألفٌ  ،بو فاسده  ء بقولو: "كما احتجٌ ار ُب مسول  موافق  األمر ى  تتضمن اإلجزاعبد اٞبٌ 

                                                           

 (788/ص2)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (1)
 (789/ص2)ج ،ا١راـ  غاي  زكرم، بن أٛد (2)

 (440/ص1)ج ،الٌساب   ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)
 (509/ص1)ج ، ا١راـ غاي  زكرم، بن أٛد (4)
 عثمػاف، حامػد ٤مػود ينظـر:ى كقػ  كجػوده، جػد ا١قتضػجػد ا١قتضػي كي بوف يكػوف إذا كي  ،آخر ٟكمو  ىو كوف اٟكم مقتضيان  (5)

 (252القاموس ا١بُ ُب اصطبلحات األصوليُ، )ص
 (.  878/ص2)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد .ك ىو قولو: ما بقي ُب االستعماؿ على موضوعو (6)
 (395/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (7)
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اإلتيػاف با١ػومور بػو كػاف علػى الوجػو ا١ػومور بػػو  أفٌ  عػن اسػتدراؾ مػا فػات مػن مصػلح  األداء ك الفػرضي 
 .(1)للحاص " لكاف ذلك ٖصيبلن  فلو جاز األمر باإلتياف بو استدراكان  ،  شيءفلم يفي 

داء مػػػػن ا٠ػػػػرب النٌػػػػ ه عػػػػ  مػػػػن قػػػػاؿ بػػػػوفٌ ك مػػػػن أمثلػػػػ  ذلػػػػك ردٌ . ةوــــة العربّيــــقــــد باللّ ابــــا: النّ الفــــرع الرّ 
دؽ ك ك األنشػػػػػػاء ٭تمػػػػػػ  الٌصػػػػػػ ،ركا الفعػػػػػػ  إنشػػػػػػاءان حػػػػػػاة قػػػػػػدٌ النٌ  ألفٌ  ،االنشػػػػػػاء: "ا١بلزمػػػػػػ  ٦نوعػػػػػػ ه  ال

ٌن  عبػػػػػػػارةه  مػػػػػػػن  ذكػػػػػػػر ٚلػػػػػػػ ن  ؼ العػػػػػػػاـٌ . ك عنػػػػػػػدما عػػػػػػػرٌ (2)يقارنػػػػػػػو ُب الوجػػػػػػػود" بلفػػػػػػػ و  عػػػػػػػن إيقػػػػػػػاع معػػػػػػػ
ًاضػػػػات الػػػػي انتقػػػػػدىا ٌٌ نهػػػػا: "فػػػػػإف قلػػػػ ى ، ماإلع  ،شػػػػيئُ فصػػػػػاعدان  و يعػػػػػمٌ ؽ عليػػػػػو أنٌػػػػ ال يصػػػػدي : ا١ثػػػػػ

ًاضػػػػك بػػػػو عليػػػػو ال يصػػػػ ٌ  ،شػػػػيئُ فقػػػػط و يعػػػػمٌ ا يصػػػػدؽ عليػػػػو أنٌػػػػك إٌ٪ػػػػ لػػػػو كػػػػاف ا١ػػػػراد  : . قلػػػػ ي فاع
أكثػػػػر مػػػػن شػػػػيئُ عقػػػػب عمػػػػـو  فػػػػ  الواحػػػػد يعػػػػمٌ ـ أف يكػػػػوف اللٌ لػػػػزً  ،عقيػػػػبكػػػػ لك ك الفػػػػاء تفيػػػػد التٌ 

بػػػػػػػػ  عاملػػػػػػػػو ٤ػػػػػػػػ كؼ كمػػػػػػػػا يقػػػػػػػػوؿ  ،( عػػػػػػػػمٌ  لقولػػػػػػػػو ) ( معمػػػػػػػػوالن  فصػػػػػػػػاعدان  فلػػػػػػػػيس قولػػػػػػػػو ) ،شػػػػػػػػيئُ
 .(3)(" و بدرىم فصاعدان بعتي  ) حويوف ُب قوؿ القائ النٌ 
 

. مثػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػو ُب إنكػػػػػػػػػػػار دعػػػػػػػػػػػول ةقـــــــــــد بـــــــــــالفروع الفقهيّـــــــــــالفـــــــــــرع الخـــــــــــامس: النّ 
 فػػػػػػػػػػػػإفٌ  ،نظػػػػػػػػػػػػره  فيػػػػػػػػػػػػو ك" اٟاجػػػػػػػػػػػػب ُب بطػػػػػػػػػػػػبلف اسػػػػػػػػػػػػتثناء الكػػػػػػػػػػػػ :  رىػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػناإلٚػػػػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػػػػي قرٌ 

 طالقػػػػػػػػػ ه  أنػػػػػػػػػ  المرأتيػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػيمن بصػػػػػػػػػرةالتٌ  مػػػػػػػػػن بلؽالطٌػػػػػػػػػ كتػػػػػػػػػاب ُب ذكػػػػػػػػػر خمػػػػػػػػػياللٌ  يخالٌشػػػػػػػػػ
ك ٮتلػػػػػػػػػػػػػػ  إذا     ، ك قػػػػػػػػػػػػػػاؿمسػػػػػػػػػػػػػػتفتيان  جػػػػػػػػػػػػػػاء إف شػػػػػػػػػػػػػػيء يلزمػػػػػػػػػػػػػػو ال وأنٌػػػػػػػػػػػػػػ كاحػػػػػػػػػػػػػػدةن  إاٌل  كاحػػػػػػػػػػػػػػدةن 

نقػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػن ا١ػػػػػػػػػػػػػدخ  البػػػػػػػػػػػػػن طلحػػػػػػػػػػػػػ  . ك نقػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػراُب ُب شػػػػػػػػػػػػػرح التٌ نػػػػػػػػػػػػػ ن كانػػػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػػػو بيٌ 
بلث ( قػػػػػػػػػولُ: لػػػػػػػػػزـك الػػػػػػػػػثٌ  ثبلثػػػػػػػػػان إاٌل  ثبلثػػػػػػػػػان  ُب مػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػاؿ المرأتػػػػػػػػػو: )أنػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػال ه  (4)األندلسػػػػػػػػػي 

                                                           

 (439/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (1)
 (380/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (2)
 (482-481/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (3)

ر، جػػػػػػاكر ىػػػػػو القاضػػػػػي أبػػػػػو بكػػػػػر عبػػػػػد ا بػػػػػن طلحػػػػػ  بػػػػػػن عبػػػػػد ا اليػػػػػابرم األندلسػػػػػي، فقيػػػػػو مػػػػػالكي ك ٨ػػػػػوم ك مفٌسػػػػػ (4)
َىم، مػػػػن تبلميػػػػ ه الزٌ ٌٔكػػػػ َىم، مػػػػن مصػػػػنٌ بػػػػو ا١ظفػػػػر الٌشػػػػ٥شػػػػرم ك أ ، مػػػػن شػػػػيوخو البػػػػاجي ك ابػػػػن مػػػػزاحم ك غػػػػ فاتو يباي ك غػػػػ

 ىػ. 515 سن  على ابن حـز كسي  اإلسبلـ على م ىب مالك اإلماـ، توُبٌ  ا١دخ  ك كتاب الردٌ 
 كحالػػػػػػػػ ، رضػػػػػػػػا(، ك 208نيػػػػػػػػ  اإلبتهػػػػػػػػاج، )ص نبكػػػػػػػػي،التٌ (، ك 130/ص1 ، )جور الزكيٌػػػػػػػػشػػػػػػػػجرة النٌػػػػػػػػ٥لوؼ، ٤مػػػػػػػػدينظــــــــر: 
 (65/ص6فُ، )جمعجم ا١ءلٌ 
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اإلتيػػػػػػػػػػاف  ر أفٌ ك ىػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػرٌ  ك مػػػػػػػػػػن األمثلػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػو، (1)بلث ك عػػػػػػػػػػدـ لزكمهػػػػػػػػػػا"الػػػػػػػػػػثٌ 
                        مػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعػػػػػػػػػػػػػػػػػًض عليػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٔػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىب مػػػػػػػػػػػػػػػػػن يقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  رٌدان علػػػػػػػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػػػػػػػقط القضػػػػػػػػػػػػػػػػػاء با١ػػػػػػػػػػػػػػػػػومور يي 

            كليػػػػػػػػػػػػػ    االمتثػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػع التٌ ٌٖقػػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػػػػػػار ،ي ك يقضػػػػػػػػػػػػػيهػػػػػػػػػػػػػورين يصػػػػػػػػػػػػػلٌ فاقػػػػػػػػػػػػػد الطٌ  أفٌ 
 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء ػػػػػػػػػػػػػلي  بالقضػػػػػػػػػػػػػػػػكوف التٌ ػػػػػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػاؿ: "قل  ٭تمػػػػػػػػػػػػق اء،ػػػػػبالقض

 على أفٌ  ،(3)١ن يقوؿ الواجب عليو القضاء دكف األداء ك ىو أصب   مراعاةن  (2)عند ابن القاسم 
 (4)منو قوؿ أشهب  بي ي ك ال يقضي ك يقري الفاقد ال يصلٌ  ك ىو أفٌ  ،ندنا ىو قوؿ مالكحي  عالصٌ 

 .(5)باألداء فقط"
ؿ فيقػػوؿ ا األكٌ ، ك أذكػػر لػػ لك شػػاىدين مػػن الكتػػاب، أٌمػػقــد بالقواعــد الكالميــةادس: النّ الفــرع الّســ

ا٠طػػاب ال نفػػس  مػػن رعي مسػػتفاده رعي: "ك قيػػ  اٟكػػم الٌشػػاإلمػػاـ ابػػن زكػػرم ُب تعريػػ  اٟكػػم الٌشػػ
 حرمي ك باقيها ىي كلماته األحكاـ ا٠مس  أعٍ اإل٬اب ك التٌ  ألفٌ  ؼ بو. ك فيو نظره ا٠طاب فبل يعرٌ 

ػػػ ، ذلػػػكك لػػػيس ا٠طػػػاب إاٌل  ، ه نفسػػانيٌ  ك إف أطلقػػوه عليػػػو فهػػػو علػػػى  ا ْكػػػمو ك الوجػػوب ك اٟرمػػػ  ليسى

                                                           

 (521-520/ص1)ج، غاي  ا١راـبن زكرم،  أٛد (1)
ن بن القاسم بن خالد العتقي ا١صرم، حام  لواء م ىب اإلماـ مالك، صحب مالك عشرين ( 2) ىو أبو عبد ا عبد الٛر

َىم، توُبٌ سن ، ك أخ  عن ابن شي  َىم، من تبلمي ه سحنوف ك أصب  ك غ ىػ.191 سن : ري  ك اإلماـ نافع ك غ  
(، 465/ص1يباج ا١ ىب، )جالدٌ  فرحوف، ابنك  (،433/ص2ترتيب ا١دارؾ، )ج ياض،ع القاضي ينظر:  

ث، دخ  ا١دين  يـو كفاة اإلماـ مالك، من شيوخو ابن كىب ىو أبو عبد ا أصب  بن الفرج بن سعد بن نافع، الفقيو ادٌ ( 3)
َىا، فاتو كتاب از، من مصنٌ ك ابن القاسم، من تبلمي ه ابن حبيب ك ابن ا١وٌ  األصوؿ ك تفسَ غريب ا١وطو ك آداب القضاء ك غ

.ىػ225 سن  توُبٌ   
طبقات  َازم،الشٌ (، ك 656/ص10ببلء، )جسَ أعبلـ النٌ  ىيب،ال ٌ (، ك 561/ص2ترتيب ا١دارؾ، )ج عياض، القاضي ينظر: 

(153الفقهاء، )ص  
  ُب مصر بعد ابن م ة اإلماـ مالك، رئيس ا١الكيٌ ىو أبو عمرك أشهب بن عبد العزيز بن داكد القيسي العامرم، من تبل (4)

َىم، توُبٌ القاسم، من شيوخو الفضي  بن عياض ك اللٌ    .ػى204 سن  ي ، من تبلمي ه سحنوف ك ابن عبد اٟكم ك غ
َازم،(، 307/ص1الديباج، )ج فرحوف، ابن(، 447/ص2ترتيب ا١دارؾ، )ج عياض، القاضي ينظر: طبقات الفقهاء،  الش
(150)ص  
(443-440/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (5)  



 

 

131 

 ﴿اي يقوؿ ُب قولو تعأب: . ك ُب الثٌ (1)تساى "       ﴾. [ 82 اآلي : يوس]،  ك كونو مػن

ا نقػوؿ كقػوع ذلػك فػبل حػ ؼ ك يكػوف ذلػك معجػزة. ألنٌػ ط  القري  ٦كػنه قاؿ ني قصاف: "ال يي اجملاز بالنٌ 
 .(2)د االحتماؿ"صار إليو ٔجرٌ   فبل يي ك ٓب يتحقٌ  ،ميستلـز التحدٌ  معجزةه 

ريع  حيػ  ينتقػد ار بفػركع الٌشػُب تكليػ  الكٌفػ ك لػو مثػاؿه  قد بالقواعـد ا صـولية.ابا: النّ الفرع السّ 
(ُى لر صى ػػػػػي ا١  ً ٍتػػػن قػى عىػػػ يػػػ ي كليػػػ  ُب اسػػػتدال٢م ْػػػدي  )هنيً القػػػائلُ بعػػػدـ التٌ 

ُ ركا ا١صػػػلٌ حيػػػ  فٌسػػػ ،(3)
صػػار إليػػو فػبل يي  ،اىرو خػػبلؼ الظٌػػفؤلنٌػ -يقصػػد اٟػػدي –اي ا اٞػػواب عػػن الثٌػبا١سػلمُ فقػػاؿ: "ك أٌمػ

 (4)د االحتماؿ"ٔج
 :يلي ما إٔب ٩ل  أف ٯكن ا١طلب ى ا ختاـ ُب ك

 .  ك األقواؿ  الي استعملها اإلماـ ابن زكرم ُب ٘حي  األدلٌ ع األدكات ا١نهجيٌ تنوٌ  -
ذلػػك   مػػردٌ  ُب كتابػػو ك لعػػ ٌ  بػػارزةن   ، بػػ  تعتػػرب ٝػػ ن قديػػ  العقليٌػػاعتمػػاده علػػى األدكات النٌ  كثػػرةي  -

 .مُكلٌ فو األصوٕب على منهج ا١ت  مصنٌ كونو ألٌ 
وصي  ُب مواضع من كتابو بإرجاع جزئيات اآلراء ك ا١سائ  األصولي  الي استخدامو طريق  التٌ  -

 .انتقدىا إٔب القواعد الكلي 
دعػػو كٍ و أى أنٌػػ ع كتابػػو إاٌل بىػػديد الػػ م طى ن ا١نهجػػي لئلمػػاـ ابػػن زكػػرم، فػػرغم اإلختصػػار الٌشػػالػػتمكٌ  -

 . عقدي  ا١تنوٌ س النٌ ك األسي  من اآلليات عددان 

                                                           

 (311/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (1)
 (411/ص1)ج الٌساب ، ا١صدر زكرم، بن أٛد (2)
 (383/ص4(، سنن أيب داكد، )ج4928نثُ[، حدي  رقم )أبو داكد ُب ]كتاب اآلداب/باب اٟكم ُب ا١خٌ  :( أ رجو3)

 ارقطٍ، هي عن قت  فاعلها[، سنن الدٌ بلة ك كفر من تركها ك النٌ شديد على ترؾ الصٌ تٌ رقطٍ ُب ]باب الاك الدٌ 
 (54/ص2)ج 

(، ك أخرجػػػو ُب ا١عجػػػم 27/ص6(، ا١عجػػػم األكسػػػط، )ج5054رباي ُب ا١عجػػػم األكسػػػط، حػػػدي  رقػػػم)ك الطٌػػػ
 (44/ص18)ج ،الكبَ

 (454/ص1)ج ا١راـ، غاي  زكرم، بن أٛد (4)
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اث األصوٕب من خبلؿ دراس  كتاب "غاي  ا١راـ" لئلماـ ابن زكرم ٧د أنٌ  و يعترب من الًٌ
الي   ال بوس بو من األدكات ا١نهجيٌ  دان غر حجمو قد حول عدبو، فعلى صً   ى ال م ٬ب أف ٨فى 

نا ٧ده قد احتول إضاف  للماٌدة األصولي  الي ُب اٟق  ا١عرُب، ب  إنٌ  فٌعاؿو  ٯكن استثمارىا بشك و 
     إٔب معارؼ مهٌم  لطالب العلم، ُب اٞانب ا١نطقي، ك الكبلمي، تعترب أساس الكتاب، إشاراتو 

إاٌل أهٌنا تعترب ٤ٌفزان للٌتحصي ، ك لعٌ   متخٌصص ن  ك الفقهي، ى ه اإلشارات ك إف كان  ال تبٍ معرف ن 
صد ذلك بإدراجها ُب كتابو، كمن أىٌم النتائج الي ٯكن استخبلصها بعد اإلماـ ابن زكرم كاف يق
 دراس  ى ا البح  ىي:

إٌف نشوة اإلماـ ابن زكرم كاف كسط جو  من اإلضطرابات الٌسياسي  ك اإلجتماعي ، ك الي  :أوالً 
َه، أنتج ىاماتو  يومنا ى ا األقطار ، ال زال  اٞزائر تفاخر هبا إٔب علمٌي و  قابلها إزدىار علميٌّ كب

 اإلسبلمي ، ك لعٌ  ى ا اإلماـ يعترب ٪وذجان ١ا ذكرناه.
َةن   علميٌ عترب اإلماـ ابن زكرم شخصيٌ يي : ثانياً  ًجم ٌ٘كنو  كب ك علٌو   ،، ال تزاؿ آثاره إٔب يومنا ى ا ت
، رغم أنٌو ٓب يل  اإلىتماـ ال م يلي  بو ُب الوسط العلمٌي، حي  تعتربعبً ك  الٌدراسات و ُب العلـو

   نادرةن.قي ا١تعٌلق  بو ك ب ثاره متواضع  جٌدان إف ٓب نػى 
ك اجملاؿ األصوٕب  ،  عمومان ُب اجملاالت ا١عرفيٌ  مضاف ن  علمي ن  عترب كتاب "غاي  ا١راـ" قيم ن يي : ثالثاً 

ارٮي  أغفلتو ك اكتف  ببعض اإلشارات إٔب عنوانو فقط، ك بفض  ا١صادر التٌ  خصوصان، رغم أفٌ 
ٌٚ جهود بعض الباحثُ كص  إلينا ى ا الكتاب القير   . ن م ال م حول فوائد 

اث األصوٕب لببلدنا ال م ال يزاؿ   زو كتاب "غاي  ا١راـ" ىو ٔثاب  ٤فٌ   إفٌ  رابعاً: لنفض الغبار عن الًٌ
َه  ع الي تنبي فوؼ ك ا٠زانات، بغي  كش  اللٌثاـ عن ٤اسنو، ك تقوي  الٌصل  ا١عرفي  منو حبيس الرٌ  كث

 .البٌناء  ، ك الي عربىا يكوف اإلبداع ا١عرُب  اتنا اٟضاريٌ من ذاتنا ك خصوصيٌ 
 صحي ، ك لع ٌ  لتنظيم ا١عارؼ ك توجيهها بشك و  ملٌح ن  إف مسول  ا١نهج أضح  ضركرةن :  امساً 

  تنظيم عق  ك أنٌو اضطلع ٔهمٌ    الي ٨تاجها، خصوصان علم أصوؿ الفقو ٯلك تلك الٌدفع  ا١نهجيٌ 
َه من اجملاالت ا١عرفيٌ  العصور ٔا أمٌده من آلياتو  الفقيو على مرٌ    .ك مسالك قد ال توجد ُب غ

َه من اجملاالت العلمي ، منهجان سادساً:         يتمٌيز ا١نهج األصوٕب با١ركن  ك اإلنفتاح ا١عرُب مع غ
ا من ناحي  غ  ك العقيدة، أمٌ س من علمي اللٌ ك استمدادان، حي  ٧ده يستمٌد جزءان من ماٌدتو األسا
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َو من أدكات ا١نط  األرسطي ك علم الكبلـ ُب بناء  ا١نهج فيظهر ُب استعماؿ اإلماـ ابن زكرم لكث
   ك ال تتنافر.ْي  تتفاع  ى ه األدكات ا١نهجيٌ  ،النٌ  األصوٕب

 إٔب الغَ بشك و  تصدير معارفكى  حي  أفٌ  بامتياز، ان يعترب كتاب اإلماـ ابن زكرم كتابان تعليميٌ سابعاً: 
َىا من كسائ  إيصاؿ ا١عرف ، األٝى للتٌ  يتفاع  فيو معك ىو ا١قصدي  صني  ك اإللقاء العلمي ك غ

فربغم طبيع  ا١اٌدة األصولي  الي  ،أوهره اإلماـ ابن زكرم ُب كتاب "غاي  ا١راـ" الٌتعليمي   ى ا الوعيي 
َان للع  ٖتاج إعماالن  ق ، فإنٌنا ٧د اإلماـ قد شحن كتابو بوساليب الٌسءاؿ ك اٞواب، ك األمثل  كب

ج نتً حٌى ُب نقدىا، بغي  الوصوؿ إٔب تفاع  تعليمي  يي  ، ُب عرض ا١اٌدة األصولٌي  ك ظري  ك الفقهيٌ النٌ 
  ٌصورة التٌاصيلي عقبلن مءاٌصبلن، ك لعٌ  بناء القدرة ا١نهجٌي  الي يستطيع الباح  أف يرل من خبل٢ا ال

 ل الٌتجديد.وى عٍ و بدى ائً نى  من ىدـ بً ٔبى كٍ ك الٌنقدي  لعلم أصوؿ الفقو أن 
ىو ا١فتاح ال م تتشٌك  بو الكلٌيات ا١عرفي  الي ينبٍ  أٌم ٣اؿ علمي  إٌف ضبط مصطلحات ثامناً: 

و اإلماـ ابن زكرم ُب اجملاؿ األصوٕب ال  م يعٌج با١صطلحات عليها أم رصيدو معرُب، ك ى ا ما تٚر
عن كٌشاؼو للمصطلحات  حى أضحى كتابو األصوٕب عبارةه  خاص   ىا باىتماـو الى كٍ ك ا١فاىيم ك الي أى 

 األصولي .
ك توجيهو ُب إطاره دكف  عام  مع ا٠بلؼ العلمير ُب التٌ  يعترب كتاب "غاي  ا١راـ" مرجعان  تاسعاً:
ك  ،ك ٖديد ٣الو ،تضيي  مساح  ا٠بلؼُب  ا٠بلؼ األصوٕب كنموذج منهجي  ، من خبلؿ شططو 

 أخرل.  و طرؽ استثماره ليشم  ركافد معرفيٌ 
كح ، ك ىي الرٌ علمي   ٣اؿو    الوحيدة الي تضمن البقاء اٌٟي ألمر الٌنزع  الٌنقدي ، ىي العقليٌ  إفٌ عاشرًا: 

  الي ٓب تقع ُب ا١عرفيٌ  الي من خبل٢ا يكوف اإلبداع العلمي، ك علم أصوؿ الفقو ىو أحد اجملاالت
زع ، ك اإلماـ ابن زكرم باعتباره أصولٌيان، سار على ى ا ا١نواؿ تقليد ك الٌتسليم، بفض  ى ه النٌ الٌ   ً قى بػٍ رً 

 .ك رصين ن  قدي  موضوعي ن ، فكان  ميباحثاتيو النٌ ُب كتابو "غاي  ا١راـ"
َان  ،  ن علميٌ  ة الكراـ، ك أف يكوف إضاف ن من األسات  أرجو أف يكوف ى ا البح  ٤ٌ  استحسافو  ك أخ

 .ك لو ُب كش  بعض اٞوانب من ميزات تراث ببلدنا
 ك آخر دعوانا أف اٟمد  رٌب العا١ُ       

 



 

 

135 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

136 

 
 

    

   ﴿ البقرة 106 121                       

     ﴾  

﴿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 143 55           ﴾ 

 ﴿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 234 69            

       ﴾ 

  ﴿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 240 69              

              ﴾ 

  ﴿ آؿ عمراف 110 55         ﴾ 

   ﴿ الٌنساء 24 61    ﴾  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 92 61  ﴿               ﴾ 

 ﴿ الٌتوب  5 48     ﴾ 

 ﴿ يونس 71 51     ﴾ 

 ﴿ يوس  103 112              ﴾  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 82 129  ﴿        ﴾ 
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  ﴿ اٟجر 42 112            ﴾ 

 ﴿ اإلسراء 44 51        ﴾ 

   

  ﴿ األحزاب 21 69              

           ﴾ 

  ﴿ الٌشورل 11 106    ﴾ 

 ﴿ الٌنجم 3 125            ﴾  

 ﴿ اجملادل  3 61              

    ﴾ 

 ﴿ ا١دثٌر 43 68           ﴾ 

 ﴿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 44 125       ﴾ 

 ﴿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 46 125        ﴾ 
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رىٍأًسي عىلىى ا١ػىاءى  فىويًفيضي  أىنىا أىم ا 122  
فىسىجىدى  سىهىى 121 أىن وي    
71-113 ثو  عىنٍ  القىلىمي  ريًفعى   ىٍجنيوفً  عىنً  كى  يػىٍنتىًبوى، حىى   الن ائًمً  عىنً  كى  يػىبػٍلي ى، حىى   الص يبر  عىنً  ثىبلى

 ا١
ييًفي ى  حىى    

األىٍعظىمً  بًالس وىادً  عىلىٍيكيمٍ  73  
ٚييو٫يىا زىنػىيىا ًإذىا الش ٍيخى ي  كى  الش ٍيخي : أيٍنزًؿى  ًفيمىا كىافى  70 فىاٍر  
ىٍمسو  فػىنيًسٍخنى  ٭يىررٍمنى  رىضىعىاتو  عىٍشري  أيٍنزًؿى  ًفيمىا كىافى  70 ًٓ  
لى  عىلىى أيم ًي  ٕىٍتىًمعي  الى  73   ضىبلى
ٟى ٌ  عىلى وىاًىرًينى  أيم ًي  ًمنٍ  طىائًفى ه  تػىزىاؿي  الى  73 ا  
يٍسًلميوف رىآهي  مىا 73

حىسىنه  اً  ًعٍندى  فػىهيوى  حىسىننا ا١  
ًي ي عىنٍ  125   ُلر صى ػػي ا١  ً تٍ قػى  هني
ٞى  عى مى  اً  دي يى  73    ً اعى مى ا
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91-97 بن حنب  دأ م   
99-105-110 ا شعريأبو اٟسن    

 أشهب 133
 أصبغ 133
102-103 ا صفهانيأبو مسلم    
32-35-38-58-83-
84-85  

ا مديسي  الٌدين   

10-11 ا موي علي بن ثاب  القرشي   
ا ندلسي طلح  ابن 132  
الباجي أبو الوليد 106  
58-85-96-97-

100-101  
الباقالنيأبو بكر   

البخاري بن إٝاعي ٤ٌمد  74  
الورناطي البرشاني ٤ٌمد بن إبراىيم 15  
البصريأبو اٟسُ  54  
33-34-38-95-97 البيضاوي القاضي   
ن  15 الثعالبيعبد الرٌٛ  

109-130  الجا ظ 
الجرجاني القاىر عبد 95  

الجّصاصأبو بكر الرٌازم  105  
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37-58-84-106- 
123 

الحاجب ابن  

  
الحّباك أٛد بن ٌمد٤ 11  
الحمرة ابن تاشفُ أيب بن ٤ٌمد 4  

-96-97   نيفة أبو 67
البودادي الخطيب 32  
  ولة بن ا عبد بن ٤ٌمد 3

-99-105-112 الّرازي الٌدين فخر 40  
الّرجراجي علي أبو 90  
الّرىوني زكرياء أبو 38  

زاغو بن أٛد 13-9  
-106 الّزركشي الٌدين بدر 83-85  

الفاسي لربنسيا زّروق بن أٛد العٌباس أبو 15  
٤ٌمد بن أيب ٌٛوأبو زيّان  7  

الّسخاويمشس الٌدين  16  
الٌشافعي بن سريج أبو العٌباس أٛد 97  
ٌٛوالّسعيد  3 بن أيب   
9-10-11-19 الّسنوسيأبو عبد ا ٤ٌمد بن يوس     

الّشاطبيأبو إسحاؽ  26  
35-67-96-97-

114-125  
فعيالّشا  

بن ىب  اشقرون أبو عبد ا  16  
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84-103 الّشوكاني٤ٌمد بن علي    
بن الّصالح عثماف أبو عمرك 32  
38-97 الّصيرفي بكر أبو   

  
الّطوفي ٧م الٌدين 84  
4-7-31 العاقلأبو العٌباس    

العّبادي ابن عٌباس 14  
95-125-130 عبد الجّبار  القاضي   

ا١الكين عبد الّسالم ب ٤ٌمد 120  
ٌٛو موسى الثٌايعبد اهلل  3 بن أيب   

البغدادم الوّىاب عبد القاضي 90  
ا١الكيبن عرفة  ٤ٌمد 120  
الٌشفشاكمبن عسكر  ٤ٌمد 16  
10-14 العقباني قاسم   

109-130 الٌنيسابورمالعنبري  ٤مد بن زكريا ٭ِ أبو   
 القاضي عياض 115
38-52-61-85-106 الوزاليحامد  أبو   
36-90-95-103-

131 
القرافيشهاب الٌدين   

89-90-103 ابن القّصارأبو اٟسن    
القلصادي أبو اٟسن 11  
96-116 الكر يأبو بكر    
95-128 الكعبيأبو القاسم    
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83-128-131 الّلخميأبو اٟسن    
الٌتازماللّنتي أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي  15  
38-89-96-97-103 أنس بنمال     
بن مال ٚاؿ الٌدين  39  

  
3-4 ٌٛو موسى  أبو مال  عبد الواحد بن أيب   
المتوّكل تاشفُ بن ٤ٌمد 4  
المتوّكل ٤ٌمد الٌسادس بن 5  
المتوّكل٤ٌمد بن ٤ٌمد  4  

بن مخلوف ٤ٌمد 16  
9-10-11-12-14  ابن مرزوق الحفيد 

فيدحفيد اٟبن مرزوق أٛد بن ٤ٌمد  16  
بن الحّجاج مسلم 74  
المشّدالي أبو الفض  ٤ٌمد بن ٤ٌمد 14  
9-10-19 المويلي٤ٌمد بن عبد الكرمي    

بن المنجورأبو العٌباس  30  
82-109 النظّامأبو إسحاؽ    
اٞبائيبن ىاشم عبد الٌسبلـ بن ٤ٌمد  98  
الٌشافعيابن أبي ىريرة أبو علي  97  

ىالل بنعبد الواحد بن ٤ٌمد  120  
ن بن أيب عبد ا 3 الواث  عبد الرٌٛ  

الوادي آشيأٛد بن علي  15  
الوادي آشيعلي بن أٛد  15  
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10-15 الونشريسي أٛد بن ٭ي   
الفاسيابن ياسمين  أبو ٤ٌمد 11  
اليبدري اٟاج بن ٤ٌمد بن أٛد العٌباس أبو 16   
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 أراغوف 6
4-5-6  األندلس 
 إسبانيا 5
2-3-4-5-6  تلمساف 

 توات 19
 تونس 2
 الٌسوداف 5

 طرابلس 15
 العٌباد 8
2-3-15  فاس 

اليبي 15  
 مصر 16
 ىنُ 5
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 أراغوف 15
 إسبانيا 15
 توات 31
 تونس 13
 اٞزائر 26
 السوداف 15
 فاس 13
 ىنُ 15
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 القرآف الكرمي. -

 أٌكالن: ا١صادر ا١طبوع 

َكت، الطٌبع : أ مد بن  نبل -1 ، ا١ػػػيسند، هبامشو منتخب كنز العٌماؿ، ا١كتب اإلسبلمي، ب
 ـ.1983-ىػ1403، 4
ُب الٌتاريخ، ٖقي : ٤ٌمد يوس   اٞزرم، أبو اٟسن علي بن ٤ٌمد، الكام  ابن ا ثير -2

َكت،   ـ.1987-ىػ1407الدقٌاؽ، دار الكتب العلمٌي  ب
 دار عقراكم، خورشيد نزار قي :ٖ م ،ا١قدٌ  شرح ُب م ا١علٌ  رازاتالطٌ ، ا زىريعبد الٌدائم  -3
 .ـ2003-ىػ1424 ،1بع :طٌ ال األردف، عٌماف، الٌتوزيع، ك للٌنشر ارعمٌ 
 األصوؿ، على الفركع ٗريج ُب بد الٌرحيم بن اٟسن، الٌتمهيد، ٚاؿ الٌدين عا سنوي -4

َكت، الٌرسال ، مءٌسس  ىيتو، حسن ٤ٌمد: ٖقي   ـ.2009/ىػ1430 ،5:الطٌبع  ب
َكت، العلمٌي  الكتب دار اٟوت، يوس  كماؿ: ٖقي  الٌشافعٌي ، طبقات )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،  -5  ب

 .ـ1987-ىػ1407
 ا١كتب  ،ك اختبلؼ ا١صٌلُ اإلسبلميُ مقاالتأبو اٟسن، علي بن إٝاعي ،  ا شعري -6

َكت، صيدا،  ،العصريٌ   .ـ2008-ق1428 ب
َكت، الٌرسال ، مءٌسس  باليمن، اإلسبلمٌي  ا١دارس ،ا كوع علي بن إٝاعي  -7  ،2بع :طٌ ال ب

 ىػ.1406
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 ين،الدٌ  أصوؿ ُب األفكار أبكار، غليبالتٌ  علي أيب بن علي اٟسن أبو، سي  الٌدين ا مدي -8
-ىػ1424 ،2بع :طٌ ال مصر، القاىرة،  ،القوميٌ  الوثائ  ك الكتب دار ا١هدم، ٤مد أٛد قي :ٖ

 .ـ2004
 دار عفيفي، زاؽالرٌ  عبد قي :ٖ األحكاـ، أصوؿ ُب اإلحكاـسي  الٌدين،  ،ا مدي -9
 .ـ2003-ق1424 ،1بع :طٌ ال عودي ،السٌ  ياض،الرٌ  وزيع،التٌ  ك شرللنٌ  ميعيالصٌ 
 البيضاء، ارالدٌ  اٞديدة، جاحالنٌ  مطبع  رعي ،الشٌ  العلـو ُب البح  أّديات، ا نصاريفريد  -10

 .ـ1997-ىػ1417 ،1بع :طٌ ال ا١غرب،
 عمراف قي :ٖ الفصوؿ، أحكاـ ُب الفصوؿ إحكاـ، أبو الوليد سليماف بن خل ، الباجي -11
، ابن دار العريب، أٛد علي َكت، حـز ًٌ  نشر ك راساتللدٌ  عاليبالثٌ  اإلماـ مركز ب  اٞزائر، اث،ال
 .ـ2009-ق1430 ،1بع :طٌ ال

 شد،الرٌ  مكتب  األصوليُ، ك الفقهاء عند الٌتخريج -، ابالوىٌ  عبد بن يعقوب، البا سين -12
 .ىػ1414 ياض،الرٌ 

ا ك االستدالؿ طيريؽ ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  -13  ياض،الرٌ  شد،الرٌ  مكتب  األصولٌيُ، ك ا١ناطق  عند مقٌدماهتي
 .ـ2001-ق1422 ، 2بع :طٌ ال

         األكقاؼ كزارة طبع  ا١الكي، ا١ ىب عليها يػيٍبٌ الي  اإلجتهاديٌ  األصوؿ، بايحاًب  -14
 .ـ2011-ق1432 ،1بع :طٌ ال الكوي ، لدكل   اإلسبلميٌ  ءكفالشٌ  ك

عي ، صحي  البخارم، ا١كتب  اإلسبلمٌي ، إستنبوؿ، ، أبو عبد ا ٤ٌمد بن إٝاالبخاري -15
 ىػ.1981تركيا، 
 العلمٌي ، الكتب دار ا١صٌنفُ، آثار ك ا١ءلٌفُ بوٝاء العارفُ ىديٌ  ،البودادي باشا إٝاعي  -16

َكت،  .ـ1992-ىػ1413 ب
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، دار الكتب العلمٌي  عطا القادر عبد مصطفى، تاريخ بغداد، ٖقي : البوداديا٠طيب  -17
 .ىػ 1417، 1َكت، الطٌبع :ب

، الفىٍرؽي بُ الًفرىؽ، ٖقي : ٤ٌمد ٤ي الٌدين عبد اٟميد، البوداديعبد القاىر بن طاىر  -18
َكت،   ـ.1993-ىػ1413ا١كتب  العصريٌ ، ب

 البحوث معهد اإلسبلمٌي ، الٌدراسات ْوث مركز طبع  األصوليُ، معجم بقا  مظهر ٤ٌمد -19
ا إحياء ك العلمٌي   ىػ.1414 ا١كٌرم ، مٌك  القرل، أـٌ  جامع  ث،الًٌ
  ا١عتزل ، طبقات ك اإلعتزاؿ فض  اٞشمي، اٟاكم ك ار،اٞبٌ  عبد القاضي ك ،البلخي -20
 .ـ1974 -ىػ1393 وزيع،التٌ  ك شرللنٌ  ونسي التٌ  ارالدٌ  د،سيٌ  فءاد قي :ٖ

  ،اٞامعيٌ  طبوعاتا١ ديواف العلمي، البح  مناىج نيبات،ال ٌ  ٤مود د٤مٌ  ك بو وش عٌمار -21
 .ـ1999 ،2بع :طٌ ال اٞزائر،
   اٞزائر بلقراد، ٤مد دىين ، ا عطاء حاجيات، اٟميد عبد لقباؿ، موسى ،بوروبة رشيد -22
 .ـ1984 اٞزائر، للكتاب، الوطني  س ا١ءسٌ  الٌسياح ، ك قاف الثٌ  كزارة طبع  االسبلمي، الٌتاريخ ُب

 البياف دار مكتب  تيمي ، ابن اإلسبلـ لشيخ اإلٚاع  موسوع ،البوصي مبارؾ بن ا عبد -23
 .ـ1999-ق1420 ،1بع :طٌ ال عودي ،السٌ  ائ ،الطٌ  اٟديث ،

 (. ط.ت.د ) سال ،الرٌ  س مءسٌ  ا١صلح ، ضوابط، البوطي٤ٌمد سعيد رمضاف  -24
  الوطنيٌ  س ا١ءسٌ  وحيد،التٌ  علم ك نوسيالسٌ  يوس  ابن اإلماـ ،بوقلي حسن الٌدين ٚاؿ -25
 .ـ1985 اٞزائر، كتاب،لل

 اسعبٌ  قي :ٖ األنظار، مطالع ُب األنوار طوالع، ناصر الٌدين عبد ا بن عمر، البيضاوي -26
َكت، اٞي ، دار سليماف،  .ـ1991-ق1411 ،1بع :طٌ ال مصر، القاىرة، األزىري ، ا١كتب  ب

، ابن دار إٝاعي ، د٤مٌ  شعباف ٖقي : وؿ،األص علم إٔب الوصوؿ منهاج ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -27  حـز
َكت،  .ـ2008-ق1429، 1:الطٌبع  لبناف، ب
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م م، ٖقي : أٛد شاكر، دار الّترمذيأبو عيسى ٤ٌمد بن عيسى  -28 اث إحياء، سنن الًٌ  الًٌ
َكت، العريب،  ) د.ت.ط( ب
كلٌي  الٌدعوة اإلسبلمٌي    ، ني  اإلبتهاج بتطريز الٌديباج، ٖقي : طبٌلب منالتّنبكتيأٛد بابا  -29

ُب ليبيا، بإشراؼ عبد اٟميد عبد ا ا٢رام ، منشورات كلٌي  الٌدعوة اإلسبلمي ، طرابلس، ليبيا،   
 ـ.1989-ىػ1398، 1الطٌبع : 

مقتط  من نظم الٌدرر             ،ملوؾ تلمساف زياف بٍ تاريخ، الّتنسي٤ٌمد بن عبد ا  -30
 للكتاب، الوطني  س ا١ءسٌ  اد،بوعيٌ  ٤مود بٍ زياف ملوؾ تلمساف، ٖقي :ك العقياف ُب بياف شرؼ 

 .ـ1985-ىػ1405 اٞزائر،
 منشورات منها، الٌناس موق  ك رىاتطوٌ  رجا٢ا دخو٢ا با١غرب،  األشعريٌ  ،الّتهامي إبراىيم -31
 .ـ2006-ىػ1427 ،1بع :طٌ ال اٞزائر، الٌتوزيع، ك شرللنٌ  قرطب 
 لبناف، مكتب  دحركج، علي قي :ٖ الفنوف، اصطبلحات اؼكشٌ  ،انويالّته٤ٌمد بن علي  -32

َكت،  (. ط.ت.د ) ب
َكت، الٌتعريفات، ،الجرجانيعلي بن ٤ٌمد  -33  ػ.ى1985 لبناف، مكتب  ب
 جاسم عجي  قي :ٖ األصوؿ، ُب الفصوؿ ،الجّصاص ازمالرٌ أبو بكر أٛد بن علي  -34
 .ـ1994-ق1414 ،2بع :طٌ ال الكوي ، لدكل   ميٌ اإلسبل ءكفالشٌ  ك األكقاؼ كزارة طبع  شمي،النٌ 

، صف  الٌصفوة، ٖقي : ٤مود فاخورم، ك ٗريج: ٤ٌمد ركاس ابن الجوزيأبو الفرج  -35
َكت، الطٌبع :   ـ.1986-ىػ1406، 4قلعجي، دار ا١عرف ، ب

 باع طٌ لل الوفاء دار يب،الدٌ  العظيم عبد قي :ٖ الفقو، أصوؿ ُب الربىاف ،الجوينيأبو ا١عإب  -36
 .ـ1992-ق1412 ،3بع :طٌ ال ا١نصورة، وزيع،التٌ  ك شرالنٌ  ك

ن -37  الثٌقاف ، دار اٞزائر،  ،اٞامعيٌ  ا١طبوعات ديواف ،العاـٌ  اٞزائر تاريخ، الجياللي عبد الرٌٛ
َكت،  .ـ1982/ق1402 ب
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        األصوؿ علمي ُب األم  ك الوصوؿ منتهى، أبو عمرك عثماف بن عمر، ابن الحاجب -38
َكت، العلمي ، الكتب دار اٞدؿ، ك  ) د.ت.ط ( لبناف، ب

          شرللنٌ  الوطني  رك الشٌ  آثاره،، ك حياتو يايالزٌ  موسى وٌٛ  أبو ، اجيات اٟميد عبد -39
 .ـ1983 ،2بع :طٌ ال اٞزائر، الٌتوزيع، ك

 علي قي :ٖ حاب ،الصٌ  ٘ييز ُب اإلصاب ، علي بن أٛد ينالدٌ  شهابالعسقبلي  ابن  جر -40
 .( ط.ت.د ) القاىرة، شر،النٌ  ك باع للطٌ  مصر هنض  دار البجاكم، ٤مد
 .ـ1966 ، القاىرة اٟ ، جاد سٌيد ٤ٌمدقي : ٖ الكامن ، الٌدرر ،العسقبلي ابن  جر -41
َكت، صادر، دار ه يب،التٌ  هت يب ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  -42  ػ.ى1325 ،1بع :طٌ ال ب
 ا١وثور دار ٤مد، بن ا عوض بن طارؽ قي :ٖ ،شرح ٩ب  الفكر النظر نزى  ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -43
 .ـ2011/ق1432،  1 بع :طٌ ال القاىرة، وزيع،التٌ  ك شرللنٌ 
 العزيز عبد قي :ٖ ،ُب تاريخ الٌتشريع اإلسبلمي الٌسامي الفكر ،الحجوي٤ٌمد بن اٟسن  -44
 ىػ.1396 ،1بع :طٌ ال ا١نٌورة، ا١دين  العلمٌي ، ا١كتب  القارمء، احالفتٌ  عبد بن
       ولي للتٌ  ا١غرب دار منشورات الٌسعديُ، عهد ُب با١غرب الفكريٌ  اٟرك  ، ّجي ٤مد -45
ٚ  ك  .ـ1976 باط،الرٌ  ،(02) التاريخ سلسل  الٌنشر، ك الًٌ

َكت، اإلسبلمي، الغرب دار ا١غرب، أعبلـ موسوع  ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  -46 -ىػ1417 ،1بع :طٌ ال ب
 .ـ1996

َكت، اٞديدة، اآلفاؽ دار األحكاـ، أصوؿ ُب اإلحكاـ، بن  زمأبو ٤ٌمد علي  -47  ب
  .ـ1983-ق1403 ،2بع :طٌ ال

 القلم دار ا١ريٍ، العصر ُب األندلس، ك اإلسبلمي ا١غرب تاريخ ،الحريري عيسى ٤ٌمد -48
  .ـ1987/ىػ1408 ،2الطبع : الكوي ، الٌتوزيع، ك للٌنشر
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ن، الحطّاب -49  مطبع  اٟرمُ، إماـ كرقات شرح العُ قرٌة، أبو عبد ا ٤ٌمد بن عبد الرٌٛ
 ػ.ى1370 تونس، ا١نار،
 الٌرسال ، مءٌسس  ل ،السٌ  برجاؿ ل ا٠ تعري أبو القاسم ٤ٌمد بن أيب القاسم،  الحفناوي -50

 .ـ1985-ىػ1405 تونس، ق ،العتي ا١كتب 
ن ا١غريب،   لولوأبو العٌباس أٛد  -51  قي :ٖ اٞوامع، ٚع شرح معالبٌل  ياءالضٌ  -بن عبد الرٌٛ
 .ـ1999-ق1420 ،2 الطٌبع : السعودي ، الرياض، شد،الرٌ  مكتب  مل ،النٌ  الكرمي عبد
َكت، ،اإلسبلمي الغرب دار اس،عبٌ  إحسافقي :ٖ األدباء، معجم ، الحمويياقوت  -52  ب
 .ـ1993 ،1بع :طٌ ال

َكت، اٟديث ، العلـو دار الظٌنوف، كش ،   ليفةحاجي  -53  (.ط.ت.د) ب
 حاجيات، اٟميد عبد قي :ٖ الواد، عبد بٍ من ا١لوؾ ذكر ُب الرٌكاد بغي  ، لدون بن ٭ي -54

 .ـ1980: سن  ط،.د اٞزائري ، الوطنٌي  ا١كتب 
 دمش ، للٌتوزيع، ا١ٌتحدة رك الشٌ  كأصولو، وللفق  تارٮيٌ  دراس  ،الخنّ  سعيد مصطفى  -55
 .ـ1984-ىػ1404 ،1بع :طٌ ال

سليماف بن األشع  الٌسجستاي، سنن أيب داكد، ٖقي : ٤ٌمد ٤ي الٌدين عبد  أبو داود -56
اث العريب، )د.ت.ط(  اٟميد، دار إحياء الًٌ

َكت، ٌي ،العلم الكتب دار ا١فٌسرين، طبقاتمشس الٌدين ٤ٌمد بن علي،  الّداودي -57  ب
 .(ط.ت.د)

 اٟدي  خدم  ُب جهوده ك الٌسنوسي يوس  بن ٤مد اإلماـ ،دّ ان الصغَ العزيز عبد -58
/ ىػ1432-1431: سن  ،1بع :طٌ الاٞزائر، الٌتوزيع، ك للٌنشر كردادة دار الٌشري ، الٌنبوم

 .ـ2010-2011
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 كي،الًٌ  ا عبد  :قيٖ أٛد، االماـ م ىب إٔب ا١دخ  ،الّدومي بدراف بنعبد القادر  -59
َكت، سال ،الرٌ  س مءسٌ   .ـ1985-ق1405،  2بع :طٌ ال ب
، سَ أعبلـ الٌنببلء، ٖقي : شعيب األرناؤكط ك ٤ٌمد الّذىبيمشس الٌدين ٤ٌمد بن أٛد  -60

َكت، الطٌبع :   ـ.1985-ىػ1405، 1نعيم العرقوسي، مءٌسس  الٌرسال ، ب
َكت، ا١عرف ، دار البجاكم، ٤مد عليقي : ٖ عتداؿ،اإل ميزاف ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -61  .(ط.ت.د) ب
 ت كرة اٌٟفاظ، دار الفكر العريب، )د.ت.ط(. ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -62
َكت، الفكر، دار الٌصحاح، ٥تار، الّرازي٤ٌمد بن أيب بكر  -63 -ىػ1421 ،1بع :طٌ ال ب

 .ـ2001
 إيراف، طهراف، األسدم، مكتب   ،ا١شرقيٌ  ا١باح ، الّرازيبد ا ٤ٌمد بن عمر أبو ع -64

 .ـ1966
َكت، سال ،الرٌ  س مءسٌ  العلواي، جابر طواصوؿ ُب أصوؿ الفقو، ٖقي :  ،لّرازيا -65    ب
 .ـ1992-ق1412 ،2بع : طٌ ال

 بن أٛد ٖقي : ٌشهاب،الٌنقاب عن تنقي  ال الٌشوشاكم، رفع الّرجراجيأبو علي حسُ بن علي 
 .ـ2004-ق1425، 1الطٌبع : الرٌياض، الٌتوزيع، ك للٌنشر الٌرشد مكتب  السرٌاح، ٤مد
 وؿ،السٌ  منتهى ٥تصر شرح ا١سءكؿ ٖف ، الّرىوني عمراف أيب بن ٭ي زكريا أبو الٌدين ٤ي -66
ًٌ  كإحياء اإلسبلمي  راساتللدٌ  البحوث دار القيم، األخضر يوس . د قي :ٖ  العربي  اإلمارات اث،ال
 .ـ2002-ق1422 ،1 بع :طٌ ال حدة،ا١تٌ 
َكت، األمَ، دار كاألندلس، ا١غرب لتاريخ العام  ا١وسوع  ،بيبز  ٧يب -67  ،1:الطبع  ب

  .ـ1995 -ىػ1415
 .ـ1987-ىػ1407 ،2بع :طٌ ال الكوي ، حكوم  مطبع  العركس، تاج ،الّزبيدي -68
َة الفاسي، زرع أيب ابنعلي  -69  (.ط.ت.د) ا١رينٌي ، الٌدكل  تاريخ ُب سنٌي ال الٌ خ
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 ٞن  قي :ٖ الزركشي، ايط، البحر، الّزركشي هبادر بن بن ٤مد ينالدٌ  بدر ا عبد أبو  -70
 .ـ1994-ق1414 ياض،الرٌ  ا٠اي، دار ،1بع :طٌ ال األزىر، علماء من
 العزيز، عبد دسيٌ  ك ربيع ا عبد قي :ٖ ،ٚع اٞوامعشرح  ا١سامع تشني  ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -71
 .ـ1999-ق1419 قرطب ، مكتب  القاىرة، ،2بع : طٌ ال

َكت، للمبليُ، العلم دار األعبلـ،، الّزركلي -72  .ـ2002 ،15بع :طٌ ال ب
، بن دار ا١الكي ، ادةالسٌ  م ىب على القرطبي  م ا١قدٌ  ،زّروق أٛد -73 َكت، حـز  ،1بع :طٌ ال ب

 .ـ2005-ىػ1426
 دار مشناف، إيدير أك د٤نٌ  ٖقي  ك دراس  ،شرح مقٌدم  اإلماـ ا١راـ غاي ، بن زكريأٛد  -74
َكت، الٌتوزيع، ك شرالنٌ  ك باع للطٌ  حـز ابن   .ـ2005-ىػ1426 ،1الطٌبع : ب
 (.ط.ت.د) العريب، الفكر دار، أصوؿ الفقو، أبو زىرة٤ٌمد  -75
 .ـ1954/ىػ1373 القاىرة، العرىب، الفكر دار كعصره، حياتو حـز ابن ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -76
َكت، ا١عارؼ، مكتب  بع،السٌ  قاتا١علٌ  شرح الّزوزني  -77  .ـ1985-ق1405 ،5بع :طٌ ال ب
تػػػاج الػػػٌدين ابػػػن الٌسػػػبكي، طبقػػػات الٌشػػػافعٌي  الكػػػربل، ٖقيػػػ : ٤ٌمػػػد ٤مػػػود الطنػػػاحي ك عبػػػد  -78

 ـ.1967-ىػ1386سى البايب اٟليب ك شركاؤه، الفٌتاح اٟلو، مطبع  عي
َكت،             -79 مشػػػػس الػػػػٌدين الٌسػػػػخاكم، الٌضػػػػوء البٌلمػػػػع ألىػػػػ  القػػػػرف الٌتاسػػػػع، دار مكتبػػػػ  اٟيػػػػاة، بػػػػ

 ) د.ت.ط (.
مػػػػن القػػػػرف العاشػػػػر إٔب الرٌابػػػػع عشػػػػر ا٢جػػػػرم  الثقػػػػاُب  اٞزائػػػػر تػػػػاريخ -أبػػػػو القاسػػػػم سػػػػعد ا،  -80
 .ـ1985 ،2بع :طٌ ال اٞزائر، للكتاب، الوطني  س ا١ءسٌ  ،ـ(16-20)

 جػػػػٌدة، ركؽ،الٌشػػػػ دار اإلسػػػػبلمي ، الٌدراسػػػػات ك العلمػػػػي البحػػػػ عبػػػػد الوٌىػػػػاب أبػػػػو سػػػػليماف،  -81
 .ـ1983 ،3بع :طٌ ال الٌسعودي ،
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 ،1بعػػػ :طٌ ال جػػػٌدة، الطٌباعػػػ ، ك وزيػػػعالتٌ  ك شػػػرللنٌ  ركؽالٌشػػػ دار األصػػػوٕب، الفكػػػر ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  -82
 .ـ1983-ىػ1403

، ابػن دار اإلسػبلمي، الفقػو ُب البحػ  منهج ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -83 َكت، حػـز   ،مٌكػ  ،ا١كيٌػ ا١طبعػ  بػ
 .ـ1996-ق1416 ،1بع :طٌ ال السعودي ،

             الٌنشػػػػػػػر ك للطٌباعػػػػػػػ  الفكػػػػػػػر دار ،ُب أصػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػاـ ا١وافقػػػػػػػاتأبػػػػػػػو إسػػػػػػػحاؽ الٌشػػػػػػػاطيب،  -84
 (.ط.ت.د) الٌتوزيع، ك

َكت، اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمي، ا١كتػػػػػػػػػػػػػب٤مػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػاكر، التٌػػػػػػػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمي،  -85  ،4بعػػػػػػػػػػػػػ :طٌ ال بػػػػػػػػػػػػػ
 .ـ2000/ىػ1421

 اٞزائػػػر، قسػػػنطين ، البعػػػ ، مكتبػػػ  التػػػاريخ، مػػػرآة ُب اٞزائػػػر ،ا١يلػػػي مبػػػارؾعبػػػد ا شػػػرٌيط ك  -86
 .ـ1965 ،1بع :طٌ ال

فركع على األصوؿ، ٖقي : ٤ٌمػد علػي فركػوس، الٌشري  الٌتلمساي، مفتاح الوصوؿ إٔب بناء ال -87
َكت، وزيع،التٌ  ك شرالنٌ  ك باع للطٌ  يافالرٌ  س مءسٌ   ،1بعػ :طٌ ال عودي ،السٌ  م ،ا١كرٌ   مكٌ  ي ،ا١كٌ  ا١كتب  ب

 .ـ1998-ىػ1419
 العلػم مكتبػ  القػاىرة، تيميػ ، ابػن مكتبػ  ا١نػاورة، ك البحػ  آداب -٤ٌمد األمُ الٌشػنقيطي،  -88
 .(ط.ت.د) ة،ّدٌ 
ػػػ ، ك اًلملػػػ أبػػػو الفػػػت  الٌشهرسػػػتاي،  -89  دار فػػػاعو، حسػػػن علػػػي ك امهنٌػػػ علػػػي أمػػػَ ٖقيػػػ : النرحى

َكت، ا١عرف ،  .ـ1993-ق1414 ،3 بع :طٌ ال لبناف، ب
 ا١عرفػػػػ ، دار٤ٌمػػػد بػػػػن علػػػػي الٌشػػػػوكاي، إرشػػػػاد الفحػػػػوؿ إٔب ٖقيػػػػ  اٟػػػػٌ  مػػػػن علػػػػم األصػػػػوؿ،  -90

َكت،  (.ط.ت.د) ب
               شػػػػػػػرللنٌ  طيبػػػػػػػ  دار األصػػػػػػػوؿ، علػػػػػػى الفػػػػػػػركع ٗػػػػػػػريج شوشػػػػػػػاف، راألخضػػػػػػ ٤مػػػػػػػد بػػػػػػػن عثمػػػػػػاف -91
 .ـ1998-ق1419 ،1بع :طٌ ال عودي ،السٌ  ياض،الرٌ  وزيع،التٌ  ك
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َازم،  -92        ،1بعػػػػػ :طٌ ال ىيتػػػػػو، حسػػػػػن ٤مػػػػػد ٖقيػػػػػ : الفقػػػػػو، أصػػػػػوؿ ُب الٌتبصػػػػػرةأبوإسػػػػػحاؽ الٌشػػػػػ
 .(ت.د) دمش ، الفكر، دار
 اإلسػػػػبلمي، الغػػػػرب دار ،1بعػػػػ :طٌ ال كػػػػي،الًٌ  اجمليػػػػد عبػػػػد ٖقيػػػػ : مػػػػع،اللٌ  شػػػػرح ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  -93

َكت،  .ـ1988-ق1408 ب
َكت، الطٌبعػػ : ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -94 ، 2طبقػػات الفقهػػاء، ٖقيػػ : إحسػػاف عبٌػػاس، دار الرٌائػػد العػػريب، بػػ

 ـ.1981-ىػ1401
     إٝاعيػػػػ ، حسػػػن ٤مػػػػد ٖقيػػػ : للورقػػػػات، الكبػػػَ الٌشػػػػرحصػػػػٌباغ العبػػػادم، أٛػػػد بػػػػن قاسػػػم ال -95
َكت، العلمي ، الكتب دار  .ـ2003-ق1424 ،1بع :طٌ ال لبناف، ب
96-  ، َكت، العلمٌي ، الكتب دارصٌدي  حسن خاف، أّد العلـو  .(ط.ت.د) ب
 ،1بعػػػ :طٌ ال القػػػاىرة، مٌي ،اإلسػػػبل الٌنشػػر ك الٌتوزيػػػع دار العثمانيػػػ ، الٌدكلػػ  الٌصػػػبليب، ٤ٌمػػػد علػػيٌ  -97

 .ـ2001/ىػ1421
-ق1401  العلميػ ، ا١كتبػ  عػً، ينالػدٌ  نػور ٖقيػ : اٟػدي ، علػـوأبو عمرك بن الٌصػبلح،  -98

 .ـ1981
، أخبػػار أيب حنيفػػ  ك أصػػحابو، طبعػػ  عػػآب الكتػػب، الّصــيمريأبػػو عبػػد ا حسػػُ بػػن علػػي  -99

َكت، الطٌبع :  ـ.1985-ىػ1405، 2ب
اث معلىمػػ  فهػػػرس اٞزائػػرم، ربكػػ أيب بػػن ضــيف بشػػَ -100 ًٌ    طبعػػػ  اٟػػدي ، ك القػػدمي اٞزائػػرم الػػ
  .ـ2002 اٞزائر، األبيار، ثال ، دار

ًٌ  اسػن عبػد بػن ا عبدالٌركض ، ٖقي :  ، شرح ٥تصرالّطوفي٧م الٌدين  -101  ،1بعػ :طٌ ال كػي،ال
َكت، سال ،الرٌ  س مءسٌ   .ـ1987-ق1407 ب
                    شػػػػػػػػرللنٌ  احمالػػػػػػػػزٌ  دار األصػػػػػػػػوليُ، اصػػػػػػػػطبلح ُب بػػػػػػػػُا١ القػػػػػػػػاموس ،عثمــــــــان حامػػػػػػػػد ٤مػػػػػػػػود -102

 .ـ2002-ق1423 ،1بع :طٌ ال ياض،الرٌ  وزيع،التٌ  ك
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ًم فيمػا نسػب إٔب اإلمػاـ  الٌدمشقي، عساكر بن اٟسُ بن علي القاسم أبو -103 تبيُ ك ب ا١ف
َكت، الطٌبع :  ـ.1991-ىػ1411، 4أيب اٟسن األشعرم، دار الكتاب العريب، ب

ــــن٤ٌمػػػػد  -104      العاشػػػػر، القػػػػرف مشػػػػايخ مػػػػن بػػػػا١غرب كػػػػاف مػػػػن اسػػػػن الٌناشػػػػر دكحػػػػ  ،عســــكر ب
ًٌ  ولي للتٌ  ا١غرب دار مطبوعات ي،حجٌ  ٤مد ٖقي :  .ىػ1397 ،2بع :طٌ ال باط،الرٌ  شر،كالنٌ  ٚ كال
ًٌ  اسػػن عبػػد بػػن ا عبػػد. ت الفقػػو، أصػػوؿ ُب الواضػػ  ،عقيــل بــن أبػػو الوفػػاء علػػي -105  كػػي،ال

َكت، سال ،الرٌ  س ءسٌ م  .ـ1999-ق1420 ،1بع :طٌ ال لبناف، ب
ــن العمــادأبػػو الفػػبلح عبػػد اٟػػٌي بػػن أٛػػد  -106 اٟنبلػػي، شػػ رات الػػٌ ىب ُب أخبػػار مػػن ذىػػب،     ب

َكت،  َة، ب  ـ.1979-ىػ1399دار ا١س
   ،ك تقريػػػب ا١سػػػالك ١عرفػػػ  أعػػػبلـ مػػػ ىب اإلمػػػاـ مالػػػك ا١ػػػدارؾ ترتيػػػب ،، القاضـــي عيـــاض -107
َكت، اٟياة، مكتب  دار ٤مود، بكَ دأٛ ٖقي :  (.ط.ت.د) ب
   اإلسػػػػبلمي، ك العػػػػريب العػػػػا١ُ ُب الفكريػػػػ  ا١ػػػػدارس تػػػػاريخ ُب تلمسػػػػاف موقػػػػع ،عّيــــادي سػػػػعيد -108
 اٞزائػػػر، مػػػرابط، بػػػن طبعػػػ  ـ،2011 اإلسػػػبلمي  قافػػػ الثٌ  عاصػػػم  تلمسػػػاف ٔناسػػػب  قافػػػ الثٌ  كزارة طبعػػػ 

 .ـ2011-ىػ1432 ،1بع :طٌ ال
 )د.ت.ط( حاف ، زعَ بن ٛزة، ا١ستصفى ُب أصوؿ الفقو، ٖقي : الوزالي أبو حامد -109
َكت، األنػػػػػػػػػدلس، دار ا١نطػػػػػػػػ ، ُب العلػػػػػػػػػم معيػػػػػػػػار ،أبػػػػػػػػػو حامػػػػػػػػد الوزالــــــــي  -110      ،4الطٌبعػػػػػػػػػ : بػػػػػػػػ

 .ـ1983-ق1415
 طػػػو ٝػػػَ ضػػػبطو ك عليػػػو علٌػػػ  ا١نهػػػاج، أحاديػػػ  بتخػػػريج االبتهػػػاج ،الومـــاريابػػػن الصػػػٌدي   -111

َكت، الكتب، عآب اجمل كب،  .ـ1985/ق1405 ،1بع :طٌ ال ب
 اٞيػػ  دار ىػػاركف، السػػبلـ عبػػد، معجػػم مقػػاييس الٌلغػػ ، ٖقيػػ : بــن فــارسأبػػو اٟسػػُ أٛػػد  -112
َكت،  (.ط.ت.د) ب
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 ديػػػواف ك للكتػػػاب  الوطنيٌػػػ سػػػ ا١ءسٌ  ـ،18/19 القػػػرف خػػػبلؿ تػػػوات إقلػػػيم٤مػػػود فػػػرج،  فـــرج -113
 .ـ1977 اٞزائر، اٞامعي ، ا١طبوعات

، الػػػػٌديباج ا١ػػػػٌ ىب ُب معرفػػػػ  أعيػػػػاف ا١ػػػػ ىب،          بــــن فر ــــونبػػػػراىيم بػػػػن علػػػػي برىػػػػاف الػػػػٌدين إ -114
اث، القاىرة، )د.ت.ط(.  ٖقي : ٤ٌمد األٛدم أبو الٌنور، مكتب  دار الًٌ

ــــادي٣ػػػػد الػػػػٌدين ٤ٌمػػػػد بػػػػن يعقػػػػوب  -115          شػػػػرللنٌ  سػػػػال الرٌ  سػػػػ مءسٌ  ، اػػػػيط، القػػػػاموس ،الفيروزآب
َكت، وزيع،التٌ  ك  .ـ2005-ىػ1426 ،8ع :بطٌ ال ب

َكت، اإلسػبلمي، الغػرب دار الشػػيتوم، أٛػد ٖقيػ : يباج،الػدٌ  توشػػي ، القرافـيبػدر الػٌدين  -116  بػػ
 .ـ1983-ىػ1403 ،1بع :طٌ ال

 مكتبػػػػات سػػػػعد، ؤكؼالػػػػرٌ  عبػػػػد طػػػػو ٖقيػػػ : الفصػػػػوؿ، تنقػػػػي  شػػػػرح، القرافــــيشػػػهاب الػػػػٌدين  -117
 .ـ1973-ػى1393  ،1بع :طٌ ال القاىرة، الفكر، دار األزىري ، الكليات
، ا١قٌدمػ  ُب األصػوؿ، ٖقيػ : ٤ٌمػد بػن اٟسػُ الٌسػليماي، القّصـار أبو اٟسن علي بػن عمػر -118

َكت، الطٌبع :  ـ.1996، 1دار الغرب اإلسبلمي، ب
 ،1بعػػػػ :طٌ ال جػػػػٌدة، اٟػػػػاف ، دار األصػػػػوؿ، علػػػػم تػػػػاريخ إٔب األصػػػػوؿ مرتقػػػػى ،القرنــــي موسػػػػى -119

 .ىػ1414
ػػػ  إفريقيػػػا،، كربخـــالمػػػارموؿ  -120 ، ٤مػػػد ك حٌجػػػي، ٌمػػػد٤ تٚر  أٛػػػد ك األخضػػػر، ٤ٌمػػػد ك ٍزنيػػػربى

ليػػػػوف، أٛػػػػد ك الٌتوفيػػػػ ، -1988/ىػػػػػ1409-1408 الرٌبػػػػاط، الٌتوزيػػػػع، ك للٌنشػػػػر ا١عرفػػػػ  مكتبػػػػ  بنجى
 .ـ1989
َكت، الطٌبعػػػ : بـــن كثيـــرأبػػػو الفػػػداء إٝاعيػػػ   -121 ، 5، تفسػػػَ القػػػرآف العظػػػيم، دار األنػػػدلس، بػػػ

 ـ.1984-ىػ1404
َكت، الٌرسػػػػػال ، مءٌسسػػػػػ  ا١ػػػػػءلٌفُ، ممعجػػػػػ ،كحالـــــة رضػػػػػا عمػػػػػر -122 -ىػػػػػػ1413 ،1بعػػػػػ :طٌ ال بػػػػػ

  .ـ1993
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ٌٍ  عبػػػػػد أسػػػػػعد -123           للطٌباعػػػػػ  بلـالٌسػػػػػ دار األصػػػػػولٌيُ، عنػػػػػد االسػػػػػتدالؿ ،الكفـــــراوي السػػػػػٌيد الغػػػػػ
 .ـ2002-ق1423 1بع :،طٌ ال مصر، القاىرة، الٌنشر، ك

 سػػػال ،الرٌ  سػػػ مءسٌ  صػػػرم،ا١ ٤مػػػد ك دركيػػػ  عػػػدناف ٖقيػػػ : ،الكليػػػات،الكفـــويأبػػػو البقػػػاء  -124
َكت،  .ـ1998-ق1419 ،2بع :طٌ ال لبناف، ب
، الفقػػػو أصػػػوؿ ُب الورقػػػات ألفػػػاظ حػػػ ٌ  علػػػى الزاىػػػرات األ٧ػػػم، المـــارديني عثمػػػاف بػػػن ٤مػػػد -125
 .ـ1996-ق1416 ،2بع :طٌ ال ياض،الرٌ  شد،الرٌ  مكتب  النمل ، الكرمي عبدٖقي : 
ن األندل بن مال ٚاؿ الٌدين ٤ٌمد بن عبد ا   -126 سي، شرح الٌتسهي ، ٖقي : ٤ٌمد عبػد الػرٌٛ

 السٌيد، مكتب  األ٧لومصري ، )د.ت.ط(.
 أكالده ك اٟلػيب البػايب مصػطفى طبعػ ، الفقػو أصػوؿ ُب الورقات شرح، المحّلي أٛد بن ٤مد -127
 .ـ1955-ق1374 ٔصر،
ـٌ قاسم  -128 ن عبػد. ت ،بشػرح ألفيٌػ  بػن مالػك ا١سػالك ك ا١قاصػد توضػي  ،المــــ راديابن أ  الػرٌٛ
 ـ.2001/ىػ1422 ،1بع :طٌ ال القاىرة، العريب، الفكر دار سليماف، علي
 القػػاىرة، مكتبتهػػا، ك الٌسػػلفي  ا١طبعػػ ، شػػجرة النٌػػور الزكيٌػػ  ُب طبقػػات ا١الكيػػ ، مخلــوف٤ٌمػػد  -129

 .ىػ1349
 ٤مػد ٖقيػ : بتلمسػاف، األكليػاء ك العلماء ذكر ُب البستاف لمساي،التٌ  المديوني مرمي أيب ابن -130
 .ـ1908-ىػ1326 اٞزائر، الثٌعالبٌي ، ا١طبع  شنب، أيب بن

بػػن اٌٟجػػاج الٌنيسػػابورم، صػػحي  مسػػلم، ٖقيػػ : ٤ٌمػػد فػػءاد عبػػد البػػاقي، دار إحيػػػاء  مســلم -131
 ـ.1955-ىػ1374الكتب العربٌي  عيسى البايب اٟليب، 

         ،2بعػػػػػػػ :طٌ ال الكػػػػػػػويي، أٛػػػػػػػد ٖقيػػػػػػػ : األصػػػػػػػوؿ، علػػػػػػػم ُب اٌقػػػػػػػ  ،المقدســـــــي شػػػػػػػام  أبػػػػػػػو -132
 .ـ1990-ق1410 األردف، اف،عمٌ  قرطب ، س مءسٌ 
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 فرجينيػا، اإلسػبلمي، للفكػر العػا١ي ا١عهػد الفكػرم، الٌتكامػ  منهجيٌػ  ،ملكـاوي حسػن فتحي -133
 .ـ2011-ىػ1432 ،1بع :طٌ ال أ،.ـ.ك

         بػػػػػػػػػاط،الرٌ   ،ا١لكيٌػػػػػػػػػ ا١طبعػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػبلمي، ا١غػػػػػػػػػرب أعػػػػػػػػػبلـ ،منصـــــــــور بـــــــــن الوٌىػػػػػػػػػاب عبػػػػػػػػػد -134
 .ـ1990-ىػ1410
 ـ.1968 :سن  الرٌباط، ا١لكٌي ، ا١طبع  ا١غرب،  ئقبا ،منصور بن الوٌىاب عبد  -135
 عػػامراإلفريقػػي، لسػػاف العػػرب، ٖقيػػ :  بــن منظــورأبػػو الفضػػ  ٚػػاؿ الػػٌدين ٤ٌمػػد بػػن كمكػػـر  -136
َكت، حيدر، أٛد  .ـ2005-ق1426 ،1بع :طٌ ال العلمي ، الكتب دار ب
    ا١قاصػػػد ٤صػػػ  شػػػرح ُب الفوائػػػد مبػػػدم ك الفرائػػػد نظػػػم صػػػر٥ت، المنجـــورأبػػػو العبٌػػػاس أٛػػػد  -137
 مػن خاٌصػ  طبعػ  اٞزائػر، الٌتوزيػع، ك للٌنشػر الٌدكليػ  ا١عرفػ  دار دٛػوف، الػزٌاؽ عبػد ٖقيػ : زكرم، البن
 .ـ2011 اإلسبلمٌي  الثٌقاف  عاصم  تلمساف إطار ُب باٞزائر الثقاف  كزارة
ن عبػػػػػد -138         ا١نػػػػػاورة، ك االسػػػػػتدالؿ أصػػػػػوؿ ك ا١عرفػػػػػ  وابطضػػػػػ ،الميـــــداني حبٌنكػػػػػ  حسػػػػػن الػػػػػٛر
 .ـ1993-ق1414  ،4بع :طٌ ال سوريا، دمش ، القلم، دار

 الوطنيػ  ا١ًءٌسس  اٞزائرم، الكرمي عبد بن ٤مد ٖقي : مٌنتو، ك اإللو فت ،  الّناصري راس أبو -139
 .ـ1990 اٞزائر، للكتاب،
 ،4بعػػػ :طٌ ال القػػػاىرة، ا١عػػػارؼ، دار سػػػبلـ،اإل ُب الفلسػػػفي الفكػػػر نشػػػوة، النّشـــارعلػػػي سػػػامي  -140

 .ـ1966
ٚػػ  ك للتٌػػولي  الثقافيػػ  نػػويهض مءسسػػ  اٞزائػػر، أعػػبلـ معجػػم، نــويهضعػػادؿ  -141  الٌنشػػر، ك الًٌ
َكت،  .ـ1980-ىػ1400 ب
ٚػػػػػ  ك للتٌػػػػػولي  الثٌقافيػػػػػ  مءٌسسػػػػػ  ا١فٌسػػػػػرين، معجػػػػػم ،(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -142  ،3بعػػػػػ :طٌ ال شػػػػػر،النٌ  ك الًٌ

 .ـ1988
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َكت، وزيػع،التٌ  ك شػرالنٌ  ك باعػ للطٌ  اٞيػ  دار األصػوؿ، مصػطل  معجم، ىاللىيثم  -143  لبنػاف، بػ
 .ـ2003-ق1424 ،1بع :طٌ ال

 العمػراي، ا عبػد ٖقيػ : آشػي، الػوادم البلػوم علػي بػن أٛد جعفر أيب ثب ، آشي الوادي -144
َكت، اإلسبلمي، الغرب دار  .ـ1983-ػى1403  ،1بع :طٌ ال ب

َكت، اإلسػػػبلمي، الغػػػرب دار ا١عػػػرب، ا١عيػػػار ،الونشريســـي -145     اإلسػػػبلمي  الشػػػءكف كزارة طبعػػػ  بػػػ
 .ـ1981-ىػ1401 ا١غرب، األكقاؼ، ك

              ق،1410 ، 2بعػػػػػػػػ طٌ ال ا١بػػػػػػػػاركي، سػػػػػػػػَ علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن أٛػػػػػػػػد ٖقيػػػػػػػػ : العػػػػػػػػٌدة،، أبــــــــو يعلــــــــ  -146
 (.نشر دار دكف)

 ثانيان: الٌرسائ  اٞامعٌي 

 ـ،15-ـ14/ىػػ9 -ىػػ8: القػرنُ خبلؿ األكسط ا١غرب بببلد العلـو تطٌور ،شقيف بو ٤مد -1
 بلقايػػػػد، بكػػػػر أيب جامعػػػػ  اآلثػػػػار، علػػػػم ك التٌػػػػاريخ قسػػػػم ٠ضػػػػر، عبػػػػدٕب د.أ بإشػػػػراؼ دكتػػػػوراه رسػػػػال 

 ـ.2011-ـ2010ىػ/1432-ىػ1431، سن : اٞزائر تلمساف،
 قسػػػم ُب ماجسػػػتَ رسػػػال ، ألصػػػوليُا عنػػػد العقلػػػي اٞػػػواز ،الـــدعيجي الكػػػرمي عبػػػد بػػػن ٤مػػػد -2

 ٤مػد. د إشػراؼ السػعودي ، الريػاض، اإلسػبلمي ، سػعود بػن ٤مد جامع  الشريع ، كلي  الفقو، أصوؿ
 .ىػ1430-ق1429: سن  ا١بارؾ، العزيز عبد بن
 يوس  بن عبدا ٖقي  ك دراس  اٟاجب، ابن عقيدة شرح ُب الطٌالب ي بيغ ،زكري بن ٛدأ -3

 السػػػماعيلي، أمػػػُ ٤مػػػد بإشػػػراؼ اإلسػػػبلمي  ُب العليػػػا الٌدراسػػػات دبلػػػـو لنيػػػ  ْػػػ  سػػػيدم، الشػػػيخ
 اإلنسػػاني ، العلػػـو ك  اآلداب كليػػ  اإلسػػبلمي ، الدراسػات شػػعب  اإلسػػبلمي، الفكػػر ك العقيػػدة ٌٗصػ 
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Les études méthodologiques est de grande importance pour la formation de l'abri 
intellectuelle ; à travers lequel nous pouvons prudence héritage de nos ancêtres . 
L'imam Ibn Zekri est une figure de osoul fikh (principologie) ont des têtes de l'Algérie 
scientifique rendu célèbre dans le monde musulman à travers ses œuvres laissées. Et le 
livre «ghayat el Maram" est une boucle dans le patrimoine d’ osoul fikh, en particulier la 
méthodologie et les outils tractus ce livre qui lui a valu la valeur scientifique nous a mis 
en évidence l'identité fondamentaliste des scientifiques Algérie. 

Mots-clés: Méthode ;principologie(osoul el fikh) ;ibn zekri; ghayat el maram; tlemcen  

Methodological studies is of great importance for the formation of intellectual 
immune through which we can prudence heritage of our ancestors. And is a figure of 
Imam Ibn Zekri fundamentalism have heads Algeria Scientific made famous in the 
Muslim world through his works left behind, and the book "very Maraam" is a loop in 
the fundamentalist heritage, especially the tools and methodology tract that 
Moualem book that earned him the scientific value highlighted our identity 
Fundamentalism scientists Algeria. 

Keywords: method ; osoul el fikh ; ibn zekri ; ghayat el maram ; tlemcen 

 



 

 

165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

166 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


