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معامل امليَج الفقَي عيد اإلماو الشافعي رمحُ اهلل
مً خالل كتابُ :األو
دراسة وتطبيق على كتابي" :اجلَاد" و"قتال أٍل البغي"
The Features of Imam Shafi’ee’s Jurisprudence
Methodology through his work: Al-Ummu
A Study and Application on two chapters:
”“Jihad and Fighting the Transgressors

إعداد:
حمند بً عبد الرمحً بً عبد اهلل الشَري
احملرضا ف ت  خت ا اقه و ّترضاة أ أم اق فى

معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابو :األم  -دراسة وتطبيقا ،محمد بن عبد الرحمن َّ
الشهري

املتستلل
ت  ىذا اقبحث حديث عن ة رضامل اظتنهج اقه هي عند اإلةرضام
اقشرضاف ي رزتو اهلل ،وىي :األةور اقظرضاىفة اظتتكفرة ت  عدد ةن اظتسرضائل،
اقيت اختذىرضا اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل طفي أ ت  اقبحث اقه هي وبنرضاء
األحكرضام اقشفعيأ.
ويهدف إىل إبفاز ة رضامل اظتنهج اقه هي عند اإلةرضام اقشرضاف ي ،عرب
اظتنهج اق لمي اقتحليلي ،وذقك بدراسأ كالم اإلةرضام اقشرضاف ي ،واستنبرضاط
ة رضامل ةنهجو اقه هي ةنو ،وإيفاد اقشواىد عليهرضا.
ومن نتائج البحث :ظهور ة رضامل ةنهجيأ عديدة ت  كترضاب األم،
سبق إقيهرضا اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ،فحفي بطرضاقب اق لم أن يهيد ةنهرضا
ت  ْتثو اقه هي.
ومن نتائجو :ظهور ة طلحرضات خرضاصأ برضاإلةرضام اقشرضاف ي رزتو
اهلل  ،يتبُت هبرضا دقتو ت  اق لم ،وورعو ت  اإلبرضانأ عنو ،ويًتجم هبرضا عن آرائو
اقه هيأ ،واجتهرضاداتو اق لميأ.
ومن توصيات البحث :اق نرضايأ بكتب أئمأ اقسلف واق لمرضاء
وتههمرضا،
اجملتهدين ةن أصحرضاب اظتذاىب اظتتبوعأ وغَتىم؛ قفاءة،
ً
واستهرضادة ؽترضا فيهرضا ةن اظتنرضاىج اقه هيأ ،واظتسرضاقك االستدالقيأ.
ومن توصياتو :أمهيأ اق نرضايأ مب طلحرضات اإلةرضام اقشرضاف ي ت 
كترضابو األم ،رت ًرضا عترضا ،واست فاءً إلطالقرضاهترضا ،وجتليأ ظت رضانيهرضا.
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ومن توصياتو :االستهرضادة ؽترضا ديكن أن يُستخفج ةن كترضاب األم
ةن األفكرضار اقبحثيأ ،ت  األطفوحرضات األكرضاددييأ ،واألْترضاث اق لميأ،
وأوراق األعمرضال ت  اظتؤدتفات واقندوات.
الكلمات المفتاحية :ة رضامل ،اظتنهج ،ة طلحرضات.
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َّ  محمد بن عبد الرحمن، دراسة وتطبيقا-  األم:معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابو
الشهري

Abstract
This research is a discussion about the features of
Imam Shafi’ee's jurisprudence methodology، (May Allah
be pleased with him) which are: the recurrent phenomena
in a number of issues employed by Imam Shafi’ee as a
methodology in the study of jurisprudence and the
formulation of the (Sharia) legitimacy rulings.
It aims to highlight the features of the Imam
Shafi’ee's jurisprudence methodology، through the
analytical scientific method by studying the sayings of
Imam As-Shafi’ee and deriving the features of his
jurisprudence methodology from it and bring forth
evidence on them.
Among the results of the research: The emergence of
many methodological features in the book “Al-Ummu”،
discussed firstly by Imam Shafi'ee، so it is proper for the
student of knowledge to benefit from it in his jurisprudence
research.
Among the results: The emergence of terminologies
specific to Imam Shafi’h، which shows his accuracy in
knowledge، his devoutness in elucidating it، and explains
his jurisprudence views and intellectual efforts.
Among the recommendations of the research: To
take care of the works of the predecessors among the
Imams and the Intellectual Scholars who have doctrines
followed by people and others، through reading،
understanding and benefiting from the jurisprudential
approaches and the evidentiary paths in it.
Among its recommendations: The importance of
studying the terminologies of Imam As-Shafi’ee in his
book “ Al-Ummu”، by compiling them، extrapolating their
generalization and revealing their meanings.
Among its recommendations: To benefit from what
can be extracted from the book “Al-Ummu” in terms of
research ideas for academic thesis، scientific researches
and papers in conferences and seminars.
Key Words: Features، Methodology، Terminologies.

272

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

مقدمة
اضتمد هلل عدد خل و وآيرضاتو ،وةلء أر و وشترضاواتو ،وزنأ عفشو
وةداد كلمرضاتو ،سبحرضانو ال إقو إال ىو ،خلق اإلنسرضان وعلمو ،ورفع قدر
اق لم وعظمو ،ووفق قلته و ت  دينو ةن اخترضاره وفهمو ،أشهد أال إقو
ػتمدا عبده ورسوقو ،ب ثو ربو
غَته ،وال ة بود ٍّ
ْتق سواه ،وأشهد أن ً
ةنَتا ،فأو ح
بشَتا
ونذيفا ،وداعيًرضا إىل اهلل بإذنو وسف ً
اجرضا ً
برضاعتدى ً
ً
اقدالقأ ،وأزاح اصتهرضاقأ ،وفل اقسهو ،وثل اقشبو ،صلى اهلل عليو وعلى
كثَتا ( .)1وب د:
آقو وأصحرضابو وأزواجو وذريرضاتو ،وسلم ً
تسليمرضا ً
فإن اهلل ت رضاىل قيض عتذه األةأ أئمأ علمرضاء ،وغتتهدين ف هرضاء،
حهظ هبم علوم اقشفي أ ،وصرضاهنرضا ةن اقضالالت اقشني أ ،فكرضانوا -
ْتق -أعالم اعتدى ،وة رضابيح اقدجى ،فف ي اهلل عنهم ت  اآلخفة
ٍّ
واألوىل ،ورفع ةنرضازعتم ت  اقدرجرضات اق لى.
وةن أوقئك األئمأ اظتهديُت :اإلةرضام ػتمد بن إدريس اقشرضاف ي
رزتو اهلل ،ف يو اق فاق وة ف ،وإةرضام اظتذىب اظتتبوع ب ده ت  كل ع ف،

( )1يُنظف :عالء اقدين بن ةس ود اقكرضاسرضاين" ،بدائع اق نرضائع ت  تفتيب اقشفائع".
(ط ،4بَتوت :دار اقكتب اق لميأ1241 ،ه1891-م)4 :1 ،؛ إبفاىيم
بن ػتمد بن ةهلح" ،اظتبدع ت  شفح اظت نع"( .ط ،1بَتوت :دار اقكتب
اق لميأ1219 ،ه1887-م).14 :1 ،
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إةرضام اقه و وأصوقو ،وإةرضام اق فبيأ واقبيرضان ،اقذي رتع بُت ف و ةدرسيت
أىل اضتديث وأىل اقفأي ،فأخفج قنرضا ف ًهرضا ةستنبطًرضا ةن اقن ل ،ةواف ً رضا
قل ل ،ينَت اهلل بو طفيق ةن شرضاء ةن عبرضاده.
وةن نترضاج ف و ىذا اإلةرضام اقلوذعي :كترضاب األم ،اقذي يُ د شرضاةأ
ت  اقه و اإلسالةي ،جرضاة ًرضا قكثَت ةن اق لوم واظت رضارف ،حرضاويًرضا قبديع
اظتسرضائل واقلطرضائف ،كتبو اإلةرضام بنهسو ،وأةلى ب ضو على تالةذتو،
ةشتمال على أصول ةذىب إةرضام ف يو
ف در ديوانًرضا ف هيًّرضا بدي ًرضا،
ً
غتتهد ،وطفائق اجتهرضاده واستنبرضاطو.
قذا؛ أحببت ت  ىذا اقبحث أن أغوص ت  صتأ ىذا اقبحف اطتضم،
ألق ط نهرضائس فوائده ،وأرتع عجرضائب ففائده ،ةن خالل دراسأ حتليليأ
قن وصو وأقهرضاظو ،أبفز ةن خالعترضا ة رضامل اظتنهج اقه هي عند اإلةرضام
اقشرضاف ي رزتو اهلل.
وأق د برضاظت رضامل :األةور اقظرضاىفة اظتتكفرة ت  عدد ةن اظتسرضائل ،اقيت
اختذىرضا اإلةرضام طفي أ ت  اقبحث اقه هي وبنرضاء األحكرضام اقشفعيأ.
وكرضان الختيرضار ىذا اظتو وع أسبرضاب ةنهرضا :اقفغبأ ت  االطالع على
اقًتاث اقه هي عتذا اإلةرضام اصتهبذ ،واالستهرضادة ةن ةنهجو ت  اقته و
واستنبرضاط األحكرضام ،وإظهرضار ذقك اظتنهج قطالب اق لم واظتهتمُت.
وقد اتب ت ت  ىذا اقبحث اظتنهج اقتحليلي ،بدراسأ كالم اإلةرضام
اقشرضاف ي ،وتهسَت ن وصو ،مث استنبرضاط طفائ و ت  اقبحث اقه هي،
وإبفازىرضا على ىيئأ ة رضامل ظرضاىفة ،يستهيد ةنهرضا طرضاقب اق لم واظتته و.
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وقد رتبت ىذا اقبحث ،فرضانتظم ت  ة دةأ ودتهيد وأرب أ ةبرضاحث
وخرضادتأ.
مقدمة ،وفيهرضا سبب اختيرضار اظتو وع وخطأ اقبحث.
تمهيد ،وفيو ةطلبرضان:
اظتطلب األول :تفرتأ اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل.
اظتطلب اقثرضاين :اقت فيف بكترضاب األم.
المبحث األول :ة رضامل اقبحث اقه هي وتفتيب اظتسرضائل.
المبحث الثاني :ة رضامل االستدالل اقه هي واستنبرضاط األحكرضام.
المبحث الثالث :ة رضامل األدب اق لمي.
المبحث الرابع :ة طلحرضات اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل.
خاتمة ،وفيهرضا اقنترضائج واقتوصيرضات ،وسفد عدد ةن األفكرضار اقبحثيأ
اظتستهرضادة ةن كترضاب األم.
وخت ًرضاةرضا؛ أسأل اهلل ت رضاىل أن يفزقٍت ت  ىذا اق مل اقتوفيق واقسداد،
واعتدى واقفشرضاد ،وأن جي لو خرضاق ً رضا قوجهو اقكفًن ،وةددق ًهرضا إىل ر وانو
وإىل جنرضات اقن يم ،واضتمد هلل رب اق رضاظتُت.
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متَيد ،وفيُ مطلباٌ:
املطلب األول :ترمجة اإلماو الشافعي رمحُ اهلل(.)1
اسمو ونسبو وكنيتو:
ىو ػتمد بن إدريس بن اق برضاس بن عثمرضان بن شرضافع بن اقسرضائب بن
عبيد بن عبد يديد بن ىشرضام بن اظتطلب بن عبد ةنرضاف بن ق ي بن كالب
بن ةفة بن ك ب بن قؤي بن غرضاقب ،أبو عبد اهلل اق فشي ،مث اظتطليب،
اقشرضاف ي.
مولده ونشأتو:
وقد بغدة عرضام ستسُت وةئأ قلهجفة ،وكرضانت واقدتو قد رأت ظترضا زتلت بو
كأن اظتشًتي خفج ةن رزتهرضا حىت ان ض مب ف ،مث وقع ت  كل بلدة ةنو
شظيأ ،فتأوقو اظت ربون أهنرضا تلد عرضاقـ ًمرضا ،خيا علمو أىل ة ف ،مث يتهفق ت 
اقبلدان.
( )1ة رضادر اقًترتأ :عبد اقفزتن بن ػتمد اقفازي" ،آداب اقشرضاف ي وةنرضاقبو".
حت يق عبد اقغٍت عبد اطترضاقق( ،ط ،1بَتوت :دار اقكتب اق لميأ،
1242ه4444-م)؛ أزتد بن اضتسُت اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي" .حت يق
اقسيد أزتد ص ف( ،ط ،1اق رضاىفة :دار اقًتاث1484 ،ه1874-م)؛ ػتمد
بن أزتد اقذىيب" ،سَت أعالم اقنبالء" .حت يق ش يب األرنرضاؤوط وآخفين،
(ط ،4بَتوت :ةؤسسأ اقفسرضاقأ1244 ،ه1894-م).88-4 :14 ،
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يتيمرضا ت  حجف أةو ،فخرضافت
وقد ةرضات أبوه إدريس شرضابًّرضا ،فنشأ ً
عليو اقضي أ ،فتحوقت بو إىل ػتتده وىو ابن عرضاةُت ،فنشأ مبكأ ،وأقبل
على اقفةي حىت فرضاق فيو األقفان ،وصرضار ي يب ةن عشفة أسهم تس أ،
مث أقبل على طلب علوم اقشفي أ ،فربع ت  ذقك وبد أقفانو.
سيرتو العلمية وذكر مشايخو:
أقبل ت  أول شأنو على علوم اق فبيأ ،فربع ت  ذقك ،وحهظ اق فآن
وىو ابن سبع سنُت ،وحهظ (اظتوطأ) وىو ابن عشف ،مث حبب إقيو
يتيمرضا ت  حجف أةي،
اقه و ،فسرضاد أىل زةرضانو ،قرضال عن نهسو« :كنت ً
ومل يكن عترضا ةرضا ت طيٍت قلم لم ،وكرضان اظت لم قد ر ي ةٍت أن أقوم على
أيضرضا« :كنت أكتب ت 
اق بيرضان إذا غرضاب ،وأخهف عنو» ،وقرضال ً
األكترضاف واق ظرضام ،وكنت أذىب إىل اقديوان ،فأستوىب اقظهور،
فأكتب فيهرضا».
أخذ اق لم ببلده عن طرضائهأ ةن أىل اق لم ،ةنهم :ةسلم بن
خرضاقد اقدؾتي ،وداود بن عبد اقفزتن اق طرضار ،وعمو؛ ػتمد بن علي بن
شرضافع ،وسهيرضان بن عيينأ ،وعبد اقفزتن بن أيب بكف اظتليكي ،وس يد بن
سرضامل ،وفضيل بن عيرضاض رزتو اهلل ،مث ارحتل -وىو ابن نيف وعشفين
سنأ وقد أفىت وتأىل قإلةرضاةأ -إىل اظتدينأ ،فحمل عن اإلةرضام ةرضاقك بن
أنس رزتو اهلل (اظتوطأ) ،عف و ةن حهظو ،وزتل عن :إبفاىيم بن أيب
حيِت ،وعبد اق ديد اقدراوردي ،وعطرضاف بن خرضاقد ،وإشترضاعيل بن ج هف،
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وإبفاىيم بن س د رزتو اهلل  ،وأخذ برضاقيمن عنُ :ةطفف بن ةرضازن،
وىشرضام بن يوسف اق رضا ي ،وطرضائهأ ،وببغداد عن :ػتمد بن اضتسن ؛
ف يو اق فاق ،والزةو ،وزتل عنو وقف ب َت ،وعن :إشترضاعيل ابن عليأ،
وعبد اقوىرضاب اقث هي ،وخلق.
وصنف اقت رضانيف ،ودون اق لم ،ورد على األئمأ ةتب ًرضا األثف،
وصنف ت  أصول اقه و وففوعو ،وب د صيتو ،وتكرضاثف عليو اقطلبأ ،وقدم
سنأ ستس وتس ُت إىل بغداد ،مث خفج ب د ذقك إىل ةكأ ،مث رجع
أشهفا ،مث خفج إىل ة ف سنأ تسع وتس ُت وةرضائأ ،فب ي
فأقرضام ببغداد ً
هبرضا أربع سنُت ،وو ع فيهرضا غرضاقب كتبو.
تالميذه:
حدث عنو :اضتميدي ،وأبو عبيد اق رضاسم بن سالم ،وأزتد بن
حنبل ،وسليمرضان بن داود اعترضامشي ،وأبو ي وب يوسف اقبويطي ،وأبو
ثور إبفاىيم بن خرضاقد اقكليب ،وحفةلأ بن حيِت ،وةوسى بن أيب اصترضارود
اظتكي ،وعبد اق ديد اظتكي ،وأزتد بن ػتمد األزرقي ،وابن عمو؛ إبفاىيم
بن ػتمد اقشرضاف ي ،وإسحرضاق بن راىويو ،وإسحرضاق بن هبلول ،وأبو عبد
اقفزتن أزتد بن حيِت اقشرضاف ي اظتتكلم ،واضترضارث بن سفيج اقن رضال،
وحرضاةد بن حيِت اقبلخي ،ويونس بن عبد األعلى ،واقفبيع بن سليمرضان
اظتفادي ،واقفبيع بن سليمرضان اصتيدي ،وػتمد بن عبد اهلل بن عبد اضتكم،
وْتف بن ن ف اطتوالين ،وخلق سواىم.

294

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

خلقو وعبادتو:
نبيال ،وكرضان ةن أشتح اقنرضاس،
كرضان اقشرضاف ي
جسيمرضا ،طو ًاالً ،
ً
وأسخى اقنرضاس مبرضا جيد ،وكرضان قد جدأ اقليل :فثلثو األول يكتب ،واقثرضاين
ي لي ،واقثرضاقث ينرضام ،وكرضان خيتم اق فآن ت  شهف رةضرضان ستُت ختمأ.
من عيون كلماتو:
« ةن ت لم اق فآن عظمت قيمتو ،وةن تكلم ت  اقه و منرضا قدره،
وةن كتب اضتديث قويت حجتو ،وةن نظف ت  اقلغأ رق طب و،
وةن نظف ت  اضتسرضاب جدل رأيو ،وةن مل ي ن نهسو مل ينه و
علمو».
علمرضا ب د اضتالل واضتفام أنبل ةن اقطب ،إال أن أىل
« ال أعلم ً
اقكترضاب قد غلبونرضا عليو».
« اق لم علمرضان :علم اقدين وىو اقه و ،وعلم اقدنيرضا وىو اقطب،
وةرضا سواه ةن اقش ف وغَته ف نرضاء وعبث».
« قيس إىل اقسالةأ ةن اقنرضاس سبيل ،فرضانظف اقذي فيو صالحك فرضاقدةو».
« بئس اقداد إىل اظت رضاد؛ اق دوان على اق برضاد».
« ةرضا ارتدى أحد برضاقكالم فأفلح».
« إذا صح اضتديث فهو ةذىيب ،وإذا صح اضتديث فرضا فبوا ب ويل
اضترضائط».
« كل ةرضا قلتو فكرضان ةن رسول اهلل  خالف قويل ؽترضا صح؛
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فهو أوىل ،وال ت لدوين».
« أي شترضاء تُظلٍت ،وأي أرض تُ لٍت؛ إذا رويت عن رسول اهلل
 حديثرضا فلم أقل بو».
وفاتو:
شديدا،
رضاسور ةف ًرضا
ً
ةفض اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  آخف حيرضاتو برضاقن ُ
واشتدت عليو اق لأ ،حىت قفمبرضا خفج اقدم ةنو وىو راكب فتمتلئ
سفاويلو وةفكبو وخهو ،وةرضا زاقت بو اق لأ حىت توت  ةع اق شرضاء اآلخفة
قيلأ اصتم أ ،ودفن يوم اصتم أ ب د اق ف آخف يوم ةن رجب ،سنأ
أربع وةرضائتُت ،وقو نيف وستسون سنأ ،ر ي اهلل عنو ورزتو رزتأ واس أ.
املطلب الثاىي :التعريف بكتاب (األو)(.)1
يُ د بكترضاب األم :كترضاب ت  ففوع اقه و ،حيوي اجتهرضادات
اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل وآراءه ت  ةسرضائل اقه و ،ويشتمل على ثالثأ
وأرب ُت برضابًرضا ،بدءًا ةن كترضاب اقطهرضارة ،وانتهرضاءً بكترضاب اظتكرضاتب.
وال يشمل كترضاب األم ب يأ ةؤقهرضات اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل  ،سواء
ةرضا كرضان ةنهرضا ت  اطتالف ككترضاب اختالف أيب حنيهأ وابن أيب قيلى رزتهمرضا
اهلل ،وكترضاب اختالف علي وعبد اهلل بن ةس ود  ،أو ةرضا كرضان ت  أصول
اقه و ،ككترضاب اقفسرضاقأ ،وإبطرضال االستحسرضان ،وىذا ظرضاىف كالم اإلةرضام:
( )1يُنظف :أكفم يوسف اق واشتي" ،اظتدخل إىل ةذىب اإلةرضام اقشرضاف ي"( .ط،4
األردن :دار اقنهرضائس1242 ،ه4414-م) ،ص .411-442
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أيب بكف اقبيه ي( ،)1وترضاب و على ذقك اضترضافظ ابن حجف اق س الين(.)4
وبنرضاءً على ذقك؛ فإن كترضاب األم قيست قو ة دةأ خرضاصأ بو،
غتفدا عن ة دةأ ،خالفًرضا ظتن زعم أن ة دةأ
وإمنرضا يبدأ بكترضاب اقطهرضارة ً
كترضاب اقفسرضاقأ ة دةأ قكترضاب األم؛ برضاعتبرضار أن اقفسرضاقأ ةن األم ،بل
الال
كترضاب اقفسرضاقأ ةست ل عن األم ،كتبو اقشرضاف ي رزتو اهلل است ً
ةفتُت ،ةفة برضاق فاق -وىي اق دديأ ،-وةفة مب ف وىي -اصتديدة.)4(-
وقد كتب اق سم األكرب ةن كترضاب األم :اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل
ب لمو ،مث قفأه عليو تالةذتو -وةنهم اقفبيع بن سليمرضان اظتفادي -فأجرضازىم
بو ،وأةلى ب ضو -وىو جدء يسَت -على تلميذه اقفبيع اظتفادي ،مث روى
رضاةال ب د ذقك عن اإلةرضام اقشرضاف ي.
اقفبيع اظتفادي اقكترضاب ك ً
فأةرضا ةرضا كتبو اإلةرضام ب لمو؛ فهو اقذي ي ول فيو اقفبيع ت  بدايأ
كل برضاب أو ةسأقأ أو ف فة" :أخربنرضا اقشرضاف ي" ،أو" :قرضال اقشرضاف ي"،
أةرضا ةرضا أخذه اقفبيع عن اإلةرضام إةالءً؛ فإنو ينا عليو ،وىو ال يديد على
اظتوا ع احملدودة اقيت نبو عليهرضا اقفبيع ،وىي قليلأ ة رضارنأ برضاق دد اقكبَت
نظفا الشتهرضار اقفبيع اظتفادي برضاقث أ واإلت رضان ت  اضتهظ
ظتسرضائل اقكترضابً ،
( )1يُنظف :اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي".442-427 :1 ،
( )4يُنظف :أزتد بن علي بن حجف اق س الين" ،توايل اقتأسيس مب رضايل ابن إدريس" .حت يق
عبد اهلل ػتمد اقكندري( ،ط ،1دار ابن حدم1248 ،ه4449-م) ،ص.178
( )4وألجل ذقك؛ مل أج ل ة دةأ كترضاب اقفسرضاقأ ةيدانًرضا الستخفاج اظت رضامل،
واكتهيت مبنت كترضاب األم.
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واقن ل ،وألنو ال فرضائدة ةن ت ييده صيغأ إخبرضاره عن اإلةرضام اقشرضاف ي
برضاإلةالء ترضارة ،وعدم ت ييدىرضا بو ترضارة أخفى -وىو األكثف -إال اقتمييد
بُت اضترضاقتُت ،فيكون ةرضا ن لو اقفبيع ةن كترضاب األم بطفيق إةالء اإلةرضام
اقشرضاف ي عليو ة ت ًفا على اظتوا ع اقيت صفح فيهرضا برضاإلةالء ،واقبرضاقي ةن
ت نيف اإلةرضام اقشرضاف ي ب لمو ،و قفأه عليو اقفبيع فحدث بو.
وقد يتدخل اقفبيع ت  ب ض األحرضايُت ةبديًرضا رأيو ت  اظتسأقأ اقيت ىي
ػتل اقبحث ،ةثل ةرضا جرضاء ت  كترضاب األم ت  عالقأ ثبوت اقنسب برضاستح رضاق
اظتَتاث« :قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل :وقرضال ب ض اقنرضاس :وقو تفك ثلثمرضائأ دينرضار
ف سمهرضا ابنرضان قو ،فيأخذ كل واحد ةنهمرضا ستسُت وةرضائأ ،مث ي ف أحدمهرضا
بفجل؛ في ول :ىذا أخي ،وينكفه اآلخف ،فرضاقذي أحهظ ةن قول اظتدنيُت
كثَتا ،وذقك
اظتت دم أن نسبو ال يلحق بو ،وأنو ال يأخذ ةن اظترضال ً
قليال وال ً
أن األخ مل ي ف قو بدين وال وصيأ ،إمنرضا زعم أن قو حق ةَتاث ،وإذا كرضان قو
حق بأن يكون وارثًرضا؛ ورث كمرضا يفث ،وع ل ت  اصتنرضايأ ،فلمرضا كرضان ىذا ال
يثبت عليو؛ مل يثبت قو وال يثبت قو ةَتاث ،إال بأن يثبت قو نسب ،وىذا
أصح ةرضا فيو عندنرضا ،واهلل ت رضاىل أعلم ،قرضال أبو ػتمد اقفبيع :ال يثبت نسبو،
وال يأخذ ةن اظتَتاث شيئًرضا ،ألن اظترضال ففع اقنسب ،وإذا مل يثبت اقنسب وىو
األصل؛ مل يثبت اقهفع اقذي ىو تبع قألصل»(.)1
( )1ػتمد بن إدريس اقشرضاف ي" ،األم" .حت يق رف ت فوزي عبد اظتطلب( ،ط،2
اظتن ورة :دار اقوفرضاء1244 ،ه4411-م).298-299 :7 ،
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املبحث األول :معامل البحث الفقَي وترتيب املتسائل

 المعلم األول :البدء في الكالم على المسائل بذكر آية من
كتاب اهلل تعالى:
جفى اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل على ابتداء اظتسأقأ بذكف آيأ كفديأ
ةن كترضاب اهلل ت رضاىل ،يبٍت عليهرضا األحكرضام اظتذكورة ب دىرضا ،ويستنبط
ةنهرضا اقدالالت وةآخذ األحكرضام ،وةن أةثلأ ذقك:
« كترضاب اصتهرضاد واصتديأ ،برضاب ،أخربنرضا اقفبيع بن سليمرضان قرضال :أخربنرضا
اقشرضاف ي رزتو اهلل قرضال :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [اقذاريرضات ،]41 :خلق اهلل ت رضاىل اطتلق
ق برضادتو ،مث أبرضان جل وعال أن خَتتو ةن خل و أنبيرضاؤه .)1(»...
« ةن قو عذر برضاقض ف واظتفض واقدةرضانأ ت  تفك اصتهرضاد ،قرضال اقشرضاف ي
رزتو اهلل :قرضال اهلل ت رضاىل ت  اصتهرضاد :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﭼ [اقتوبأ ،]81 :وقرضال ت رضاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [اقنور ،]11 :وقيل:
األعفج :اظت د ،واألغلب أنو األعفج ت  اقفجل اقواحدة ،وقيل :ندقت
ت  أن ال حفج أن ال جيرضاىدوا .)4(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األم".411 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".418 :4 ،
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« كيف تهضيل ففض اصتهرضاد ،أخربنرضا اقفبيع قرضال :قرضال اقشرضاف ي
ت رضاىل :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭼ [اقب فة ،]411 :ةع ةرضا أوجب ةن اق ترضال ت  غَت آيأ ةن
كترضابو ،وقد وصهنرضا أن ذقك على األحفار اظتسلمُت اقبرضاقغُت غَت
ذوي اق ذر بدالئل اقكترضاب واقسنأ .)1(»...
 المعلم الثاني :إيراد أسباب نزول اآليات:
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل أسبرضاب ندول اآليرضات ،وال جيدم هبرضا،
وإمنرضا يذكفىرضا ب يغأ اظتبٍت ظترضا مل يُسم فرضاعلو" :يُ رضال" ،وةن أةثلأ ذقك:
« وأبرضاح عتم اق ترضال؛ مب ٌت أبرضانو ت  كترضابو ،ف رضال :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [اقب فة،184 :
 ،]181قفأ اقفبيع إىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [اقب فة،]181 :
يُ رضال :ندل ىذا ت  أىل ةكأ ،وىم كرضانوا أشد اق دو على
اظتسلمُت ،وففض عليهم ت  قترضاعتم ةرضا ذكف اهلل .)4(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األم".494 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".414 :4 ،
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 المعلم الثالث :إيراد الناسخ والمنسوخ:
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل اقنرضاسخ واظتنسوخ ةن اقن وص،
وال جيدم برضاقنسخ ،وإمنرضا يذكفه ب يغأ اظتبٍت ظترضا مل يُسم فرضاعلو" :يُ رضال"،
وةن أةثلأ ذقك:
« فتم اق لح بُت اقنيب  وبُت أىل ةكأ على ىذا ،حىت
جرضاءتو أم كلثوم بنت ع بأ بن أيب ة يط ةسلمأ ةهرضاجفة ،فنسخ
اهلل اق لح ت  اقنسرضاء ،وأندل اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ [اظتمتحنأ]14 :
اآليأ كلهرضا وةرضا ب دىرضا»(.)1
« فإن قرضال قرضائل :كيف كرضان اقنيب  صرضاحل أىل اضتديبيأ وةن
صرضاحل ةن اظتشفكُت؟ قيل :كرضان صلحو عتم طرضاعأ هلل ،إةرضا عن
أةف اهلل عد وجل مبرضا صنع ن ًّ رضا ،وإةرضا أن يكون اهلل تبرضارك وت رضاىل
ج ل قو أن ي د ظتن رأى مبرضا رأى ،مث أندل قضرضاءه عليو ،ف رضاروا
إىل قضرضاء اهلل جل ثنرضاؤه ،ونسخ رسول اهلل  ف لو به لو بأةف
اهلل ،وكل كرضان هلل طرضاعأ ت  وقتو»(.)4
« فأذن عتم بأحد اصتهرضادين :برضاعتجفة قبل أن يُؤذن عتم بأن
( )1اقشرضاف ي" ،األم".249 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".224 :4 ،
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يبتدئوا ةشفًكرضا ب ترضال ،مث أذن عتم بأن يبتدئوا اظتشفكُت ب ترضال،
قرضال اهلل ت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [اضتج:
 ]24 ،48اآليأ ،وأبرضاح عتم اق ترضال؛ مب ٌت أبرضانو ت  كترضابو ،ف رضال:

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [اقب فة،184 :
 ،]181قفأ اقفبيع إىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [اقب فة:
 ،]181يُ رضال :ندل ىذا ت  أىل ةكأ ،وىم كرضانوا أشد اق دو
على اظتسلمُت ،وففض عليهم ت  قترضاعتم ةرضا ذكف اهلل ،مث يُ رضال:
نُسخ ىذا كلو برضاقنهي عن اق ترضال حىت ي رضاتلوا ،أو اقنهي عن
اق ترضال ت  اقشهف اضتفام ،ي ول اهلل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭼ [اقب فة ،]184 :وندول ىذه اآليأ ب د ففض اصتهرضاد ،وىي
ةو وعأ ت  ةو هرضا .)1(»...
 المعلم الرابع :عرض المسائل بطريقة السؤال والجواب:
ؽترضا سرضار عليو اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  إيفاد اظتسرضائل :عف هرضا
بطفي أ اقسؤال واصتواب ،وىي طفي أ تورث اقتشويق قلسرضاةع ،وتثَت

( )1اقشرضاف ي" ،األم".414 :4 ،
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انتبرضاىو ،وةن أةثلأ ذقك:
« فإن قرضال قرضائل :فهل ةن دقيل على ةرضا وصهت؟ قيل :جرضاىد
ابن عتبأ بن ربي أ ةع اقنيب  ،وأةفه اقنيب  برضاصتهرضاد ،وأبوه
جيرضاىد اقنيب .)1(»... 
« فإن قرضال قرضائل :ةرضا دل على ةرضا وصهت واألةف فيو كلو ةطلق؟ وةن أين
عهدا بكل حرضال؟ قيل :اقكترضاب مث اقسنأ .)4(»...
كرضان ألحد أن ين ض ً
« وكل ةرضا وصهت أنو جيب قسمو؛ فإن تفكو اإلةرضام ومل ي سمو
فوقهو اظتسلمون أو تفكو ألىلو رد حكم اإلةرضام فيو ،ألنو ؼترضاقف
قلكترضاب مث اقسنأ ة ًرضا ،فإن قيل :فأين ذكف ذقك ت  اقكترضاب؟
قيل :قرضال اهلل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭼ اآليأ [األنهرضال ،]21 :وقسم رسول اهلل  األرب أ
األسترضاس على ةن أوجف عليو برضاطتيل واقفكرضاب ةن كل ةرضا
أوجف عليو ةن أرض أو عمرضارة أو ةرضال»(.)4
 المعلم الخامس :عرض المسائل بطريقة التقسيم:
ؽترضا سرضار عليو اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  إيفاد اظتسرضائل :عف هرضا
( )1اقشرضاف ي" ،األم".471 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".249 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
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بطفي أ اقت سيم ،وىي طفي أ تورث تفتيب اظت لوةأ قطرضاقب اق لم ،وت ينو
على بطهرضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« واقذين ال يأذتون بًتك اق ترضال -واهلل أعلمْ -ترضال فبرضان:
فب أحفار برضاقغون ة ذورون مبرضا وصهت ،و فب ال ففض
عليهم ْترضال؛ وىم اق بيد أو ةن مل يبلغ ةن اقفجرضال األحفار
واقنسرضاء ،وال حيفم على اإلةرضام أن يشهد ة و اق ترضال اق نهرضان
ة ًرضا ،وال على واحد ةن اق نهُت أن يشهد ة و اق ترضال .)1(»...
« وأىل اقفدة ب د رسول اهلل  فبرضان :ةنهم قوم كهفوا ب د
إسالةهم ،ةثل :طليحأ ،وةسيلمأ ،واق نسي ،وأصحرضاهبم،
وةنهم قوم دتسكوا برضاإلسالم وةن وا اق دقرضات.)4(»...
 المعلم السادس :الجمع بين مشكل النصوص الشرعية:
ؽترضا دتيد بو اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل أثنرضاء ذكفه قلمسرضائل اقه هيأ:
اصتمع بُت ةشكل اقن وص اقشفعيأ ،مبنهج قطيف يؤقف فيو بُت
اآليرضات واآلثرضار ،وينهي اقت رضارض عنهرضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« فأندل اهلل على رسوقو  ففض قترضال اظتشفكُت ةن أىل اقكترضاب،
ف رضال  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

( )1اقشرضاف ي" ،األم".471-474 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".411 :4 ،
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]48 :فهفق اهلل كمرضا
شرضاء ال ة ب ضتكمو بُت قترضال أىل األوثرضان؛ فهفض أن ي رضاتلوا
حىت يسلموا ،وقترضال أىل اقكترضاب؛ فهفض أن ي رضاتلوا حىت ي طوا
اصتديأ أو أن يسلموا ،وففق اهلل ت رضاىل بُت قترضاعتم ،أخربنرضا اقث أ حيِت
بن حسرضان عن ػتمد بن أبرضان عن عل مأ بن ةفثد عن سليمرضان بن
جيشرضا أةف
بفيدة عن أبيو أن رسول اهلل  كرضان إذا ب ث سفيأ أو ً
عدوا ةن اظتشفكُت فرضادعهم إىل ثالث
عليهم ،قرضال(( :إذا ق يت ًّ
خ رضال ،أو :ثالث خالل -شك عل مأ ،-ادعهم إىل اإلسالم،
فإن أجرضابوك فرضاقبل ةنهم وكف عنهم ،مث ادعهم إىل اقتحول ةن
دارىم إىل دار اظتهرضاجفين ،فإن أجرضابوك فرضاقبل ةنهم وأخربىم أهنم
إن ف لوا أن عتم ةرضا قلمهرضاجفين وعليهم ةرضا عليهم ،وإن اخترضاروا
اظت رضام ت  دارىم أهنم كأعفاب اظتسلمُت ،جيفي عليهم حكم اهلل
كمرضا جيفي على اظتسلمُت ،وقيس عتم ت  اقهيء شيء إال أن
جيرضاىدوا ةع اظتسلمُت ،فإن مل جييبوك إىل اإلسالم فرضادعهم إىل
إعطرضاء اصتديأ ،فإن ف لوا فرضاقبل ةنهم ودعهم ،فإن أبوا فرضاست ن برضاهلل
عليهم وقرضاتلهم)) ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل :وىذا ت  أىل اقكترضاب
خرضاصأ دون أىل األوثرضان ،وقيس خيرضاقف ىذا اضتديث حديث أيب
ىفيفة  أن رسول اهلل  قرضال(( :أةفت أن أقرضاتل اقنرضاس حىت
ي وقوا ال إقو إال اهلل)) ،وقكن أوقئك اقنرضاس أىل األوثرضان ،واقذين
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أةف اهلل أن ت بل ةنهم اصتديأ أىل اقكترضاب ،واقدقيل على ذقك ةرضا
وصهت ةن ففق اهلل بُت اق ترضاقُت ،وال خيرضاقف أةف اهلل أن ي رضاتل
اظتشفكون حىت يكون اقدين هلل وي تلوا حيث وجدوا حىت يتوبوا
وي يموا اق الة؛ وأةف اهلل ب ترضال أىل اقكترضاب حىت ي طوا اصتديأ،
وال تنسخ واحدة ةن اآلي غَتىرضا ،وال واحد ةن اضتديثُت غَته،
وكل فيمرضا أندل اهلل مث سن رسوقو فيو»(.)1
 المعلم السابع :الجمع بين األحكام الفقهية والمعاني
اإليمانية:
جيمع اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل أثنرضاء عف و قلمسرضائل بُت إيفاد
األحكرضام اقه هيأ واإلشرضارة قلم رضاين اإلديرضانيأ ،وت  ذقك دقيل على قوة
ي ينو وإةرضاةتو ت  اقدين ،وةن أةثلأ ذقك:
 إشرضارتو ظتبدأ اقتسليم قلن وص اقشفعيأ ،وذقك ت  قوقو« :فأندل اهلل
على رسوقو ففض قترضال اظتشفكُت ةن أىل اقكترضاب ف رضال  :ﭽ

ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]48 :فهفق اهلل كمرضا شرضاء ال
ة ب ضتكمو بُت قترضال أىل األوثرضان فهفض أن ي رضاتلوا حىت
يسلموا ،وقترضال أىل اقكترضاب فهفض أن ي رضاتلوا حىت ي طوا اصتديأ

( )1اقشرضاف ي" ،األم".244-244 :4 ،
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.)1(»...

 المعلم الثامن :ذكر الفروق بين المسائل المتشابهة:
يذكف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل اقهفوق بُت اظتسرضائل اظتتشرضاهبأ
رضاىفا ،ةستنبطًرضا تلك اقهفوق ةن ن وص اقكترضاب واقسنأ ،وةن أةثلأ
ظ ً
ذقك:
« فأندل اهلل على رسوقو ففض قترضال اظتشفكُت ةن أىل اقكترضاب
ف رضال :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]48 :فهفق اهلل
كمرضا شرضاء ال ة ب ضتكمو بُت قترضال أىل األوثرضان؛ فهفض أن
ي رضاتلوا حىت يسلموا ،وقتل أىل اقكترضاب؛ فهفض أن ي رضاتلوا حىت
ي طوا اصتديأ أو أن يسلموا ،وففق اهلل ت رضاىل بُت قترضاعتم»(.)4
ةسلمرضا أو أةأ ةسلمأ،
« وأكفه أن يبيع اظتسلم ةن اقن فاين ً
عبدا ً
وإن برضاعو مل ينب يل أن أفسخ اقبيع ،وجربت اقن فاين على بي و
ةكرضانو إىل أن ي ت و ،أو يت ذر اقسوق عليو ت  ةو و فأضت و
برضاقسوق ،ويتأىن بو اقيوم واقيوةُت واقثالثأ؛ مث أجربه على بي و،
قرضال :وفيو قول آخف :إن اقبيع ةهسوخ ،وإن برضاع ةسلم ةن
( )1اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
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دفًتا فيو
ن فاين ة ح ًهرضا؛ فرضاقبيع ةهسوخ ،وكذقك إن برضاع ةنو ً
أحرضاديث عن رسول اهلل  ،وإمنرضا ففق بُت ىذا وبُت اق بد
واألةأ؛ أن اق بد واألةأ قد ي ت رضان في ت رضان ب تق اقن فاين ،وىذا
ةرضال ال خيفج ةن ةلك ةرضاقكو إال إىل ةرضاقك غَته .)1(»...
 المعلم التاسع :ذكر شروط المسألة:
يذكف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل شفوط اظتسأقأ من كالةو
عليهرضا ،ت  أسلوب جيمع بُت اق ن أ اقه هيأ واقلغأ اقسهلأ ،وةن أةثلأ
ذقك:
« قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ
[اقب فة ،]411 :ةع ةرضا أوجب ةن اق ترضال ت  غَت آيأ ةن كترضابو،
وقد وصهنرضا أن ذقك على األحفار اظتسلمُت اقبرضاقغُت غَت ذوي
اق ذر؛ بدالئل اقكترضاب واقسنأ .)4(»...
 المعلم العاشر :إيراد سؤاالتو للعلماء:
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل سؤاالتو ظتشرضاخيو وقل لمرضاء اقذين
ق يهم وأخذ عنهم ،وت  ذقك إسنرضاد قل لم إىل أربرضابو ،وتوثيق ظت در
اظت لوةأ ،واعًتاف برضاقهضل ألىلو ،وةن أةثلأ ذقك:
« أخربين ةطفف بن ةرضازن وىشرضام بن يوسف بإسنرضاد ال أحهظو
( )1اقشرضاف ي" ،األم".448 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".494 :4 ،
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غَت أنو حسن(( :أن اقنيب  ففض على أىل اقذةأ ةن أىل
اقيمن دين ًرضارا كل سنأ)) ،قلت ظتطفف بن ةرضازن :فإنو ي رضال:
أيضرضا؟ ف رضال :قيس أن اقنيب  أخذ ةن اقنسرضاء
وعلى اقنسرضاء ً
ثرضابتًرضا عندنرضا ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل :وسأقت ػتمد بن خرضاقد
وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن علمرضاء أىل اقيمن فكل
حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ أن صلح اقنيب  عتم
كرضان ألىل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)1

 المعلم الحادي عشر :إيراد سؤاالتو لعامة الناس:
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل سؤاالتو قلنرضاس ،قلتثبت ةن اقواقع،
وقلتأكد ةن اضترضال ،وي ترب قوعتم قفينأ ت  إثبرضات اضتكم اقشفعي ،وت 
ذقك دالقأ على اتسرضاع أدواتو اق لميأ ،وجودة نظفه اقه هي ،وةن أةثلأ
ذقك:
كثَتا ةن ذةأ أىل اقيمن ةهًتقُت ت  بلدان
« سأقت ً
عددا ً
اقيمن؛ فكلهم أثبت يل ال خيتلف قوعتم أن ة رضا ًذا أخذ ةنهم
دين ًرضارا على كل برضاقغ ،وشتوا اقبرضاقغ اضترضامل»(.)4

( )1اقشرضاف ي" ،األم".244-242 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
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 المعلم الثاني عشر :التعريف ببعض األماكن الواردة في كالمو:
ي فف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل بب ض األةرضاكن اقواردة ت  كالةو
ت في ًهرضا جيلي اظت ود ةنهرضا ،وىذا ةنهج ْتثي ة رضاصف ،سبق إقيو اإلةرضام
اقشرضاف ي رزتو اهلل ،وةن أةثلأ ذقك:
« وإن سأل ةن تؤخذ ةنو اصتديأ أن ي طيهرضا وجيفي عليو اضتكم
على أن يسكن اضتجرضاز مل يكن ذقك قو ،واضتجرضاز ةكأ واظتدينأ
واقيمرضاةأ وؼترضاقهيهرضا كلهرضا ،ألن تفكهم سكٌت اضتجرضاز ةنسوخ»(.)1
 المعلم الثالث عشر :استعمال األلفاظ الغريبة بسالسة ويسر:
يست مل اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل األقهرضاظ اقغفيبأ ت  أثنرضاء كالةو
بسالسأ ويسف ،ؽترضا يؤيد دتكنو ةن قغأ اق فب وكونو حجأ فيهرضا ،وةن أةثلأ
ذقك:
()4
ػتمدا 
« انتوت قبرضائل ةن اق فب قبل أن يب ث اهلل رسوقو ً
ويندل عليو اقهفقرضان ،فدانت دين أىل اقكترضاب ،وقرضارب ب ض
أىل اقكترضاب اق فب ةن أىل اقيمن ،فدان ب ضهم دينهم
.)4(»...
« وقد كف رسول اهلل  عن قترضال كثَت ةن أىل األوثرضان بال
( )1اقشرضاف ي" ،األم".244-218 :4 ،
( )4أي :عدةت .يُنظف :رترضال اقدين ابن ةنظور األن رضاري" ،قسرضان اق فب".
(ط ،4بَتوت :دار صرضادر1212 ،ه).429 :14 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
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ةهرضادنأ إذا تنرضاطت( )1دورىم عنهم ،ةثل :بٍت دتيم وربي أ وأسد
وطيئ ،حىت كرضانوا ىم اقذين أسلموا ،وىرضادن رسول اهلل 
يهودا على غَت ةرضا خفج أخذه ةنو
رضاسرضا ،ووادع حُت قدم اظتدينأ ً
ن ً
.)4(»...

 المعلم الرابع عشر :إيراد االعتراضات التي قد يُعترض بها
على كالمو ،وإجابتو عنها:
ت  أثنرضاء عفض اظتسرضائل؛ يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل
االعًتا رضات اقيت قد يُ ًتض هبرضا على كالةو ،وجييب عنهرضا برضاقدقيل
واقت ليل ،ت  جتفد قلحق ،ون يحأ قلخلق ،وةن أةثلأ ذقك:
« فإن قرضال قرضائل :كيف ت ول :ال جتب عليو طرضاعأ أبويو وال واحد
ةسلمرضا ت  اصتهرضاد؛ ومل ت لو ت  اقدين؟
ةنهمرضا حىت يكون اظتطرضاع ً
قيل :اقدين ةرضال قدةو ظتن ىو قو ،ال خيتلف فيو ةن وجب قو ةن
ةؤةن وال كرضافف .)4(»...
« فإن قيل :ف د رد اقنيب  يوم بدر ةشفًكرضا ،قيل :ن م ،فأسلم

( )1أي :ب دت .يُنظف :ابن ةنظور" ،قسرضان اق فب".444 :14 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".471 :4 ،
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اظتشفك ،وق لو رده رجرضاء إسالةو ،وذقك واسع قإلةرضام .)1(»...
 المعلم الخامس عشر :ذكر اإليرادات الضعيفة وتفنيدىا:
يذكف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل -ب د ت فيفه ألحكرضام اظتسرضائل-؛
اإليفادات اقض يهأ اقيت ديكن أن تفد على ةرضا قفره ،مث يهندىرضا ويديل وجو
االشتبرضاه فيهرضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« وقو جهل رجل ف رضال :إن أةف اهلل برضاصتديأ نسخ أةفه ب ترضال
اظتشفكُت حىت يسلموا؛ جرضاز عليو أن ي ول جرضاىل ةثلو :بل
اصتديأ ةنسوخأ ب ترضال اظتشفكُت حىت يسلموا ،وقكن قيس فيهمرضا
نرضاسخ ق رضاحبو ،وال ؼترضاقف قو»(.)4
املبحث الثاىي :معامل االستدالل الفقَي واستيباط األحكاو
 المعلم األول :كثرة االستشهاد بآيات القرآن الكريم،
واستنباط األحكام منها على نسق بديع:
يكثف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل االستشهرضاد بآيرضات اق فآن اقكفًن ت 
خلل كالةو ،ةع ذكفه أوجو استنبرضاط األحكرضام ةنهرضا ،وتفتيب ذقك كلو
على نسق بديع ،تتجلى فيو بالغتو اظتبهفة ،وف رضاحتو اقظرضاىفة ،وةن أةثلأ
ذقك:
( )1اقشرضاف ي" ،األم".494 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
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«وي رضال -واهلل أعلم :-إن أول ةرضا أندل اهلل عليو :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [اق لق ،]1 :مث أندل عليو ب دىرضا ةرضا مل يؤةف فيو
بأن يدعو إقيو اظتشفكُت ،فمفت قذقك ةدة ،مث ي رضال :أترضاه جربيل
 عن اهلل بأن ي لمهم ندول اقوحي عليو ويدعوىم إىل اإلديرضان
بو ،فكرب ذقك عليو وخرضاف اقتكذيب وأن يُتنرضاول ،فندل عليو:

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اظترضائدة ،]17 :ف رضال:
ي مك ةن قتلهم أن ي تلوك حُت تبلغ ةرضا أندل إقيك ،فبلغ ةرضا
أةف بو ،فرضاستهدأ بو قوم ،فندل عليو :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [اضتجف،82 :
 ،]84وأعلمو ةن علمو ةنهم أنو ال يؤةن بو ف رضال :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [اإلسفاء:
 ،]81 ،84قفأ اقفبيع إىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﭼ  ،وأندل اهلل فيمرضا
يثبتو بو إذا رضاق ةن أذاىم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [اضتجف ]89 ،87 :إىل آخف
اقسورة ،فهفض عليو إبالغهم وعبرضادتو ،ومل يهفض عليو قترضاعتم،
وأبرضان ذقك ت  غَت آيأ ةن كترضابو ،ومل يأةفه ب دقتهم ،وأندل عليو:
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ
[اقكرضاففون ،]4 ،1 :وقوقو :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭼ [اقنور ،]42 :قفأ اقفبيع اآليأ ،وقوقو :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [اظترضائدة ،]88 :ةع أشيرضاء ذكفت ت  اق فآن
ت  غَت ةو ع ت  ةثل ىذا اظت ٌت ،وأةفىم اهلل بأال يسبوا أندادىم،
ف رضال :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﭼ [األن رضام ]149 :اآليأ ،ةع ةرضا يشبههرضا ،مث أندل اهلل
تبرضارك وت رضاىل ب د ىذا ت  اضترضال اقيت ففض فيهرضا عدقأ اظتشفكُت
ف رضال :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ [األن رضام ،]19 :وأبرضان ظتن تب و ةرضا ففض عليهم ؽترضا
ففض عليو ف رضال :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [اقنسرضاء ،]124 :قفأ اقفبيع إىل:
ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ(.)1

 المعلم الثاني :كثرة االستشهاد باألحاديث النبوية المسندة:
يكثف اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل االستشهرضاد برضاألحرضاديث اقنبويأ
اظتسندة ،فيورد اضتديث بسنده إىل اقنيب  ،وعليو؛ في ترب كترضاب األم
( )1اقشرضاف ي" ،األم".412-414 :4 ،
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ةن اظت رضادر اضتديثيأ األصليأ ،ألن األحرضاديث اقواردة فيو ةسوقأ بسند
اظتؤقف نهسو إىل اقنيب  ،كمرضا ت فر ت  علم ختفيج اضتديث ،ال سيمرضا
وأن اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ةت دم زةنيًّرضا ،ف د عرضاش ت  اق ف اقذىيب
قتدوين اضتديث ،وت  ح بأ األئمأ اقهحول ةن حهرضاظ اضتديث ونرضاقديو
واظتدونُت قو ،وةن أةثلأ ذقك:
« أخربنرضا ابن عيينأ عن اقدىفي عن س يد بن اظتسيب عن أيب
ىفيفة  أن رسول اهلل  قرضال(( :إذا ىلك كسفى فال كسفى
ب ده ،وإذا ىلك قي ف فال قي ف ب ده ،واقذي نهسي بيده
قتنه ن كنوزمهرضا ت  سبيل اهلل))»(.)1
 « أخربنرضا سهيرضان بن عيينأ عن عبد اهلل أو عبيد اهلل عن نرضافع عن
ابن عمف - شك اقفبيع -قرضال :عُف ت على اقنيب  يوم
أحد وأنرضا ابن أربع عشفة سنأ ففدين ،وعف ت عليو عرضام اطتندق
وأنرضا ابن ستس عشفة سنأ فأجرضازين»(.)4
 المعلم الثالث :االحتجاج بالحديث المرسل:
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل اضتديث اظتفسل ت  سيرضاق
االحتجرضاج بو ت  األحكرضام اقشفعيأ ،وذقك إذا كرضان ةواف ً رضا قشفوطو اقيت
( )1اقشرضاف ي" ،األم".487 :4 ،
( )4اظت در نهسو .419 :4
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اختطهرضا ت  كترضابو :اقفسرضاقأ( ،)1وةن األةثلأ على ذقك:
« وكرضان رسول اهلل  اظتبُت عن اهلل ة ٌت ةرضا أراد ،فأخذ رسول اهلل
 جديأ أىل اقيمن دين ًرضارا ت  كل سنأ ،أو قيمتو ةن اقـم رضاففي،
وىي اقثيرضاب ،وكذقك ُروي أنو أخذ ةن أىل أيلأ وةن ن رضارى ةكأ
دين ًرضارا عن كل إنسرضان ،قرضال :وأخذ اصتديأ ةن أىل ؾتفان فيهرضا كسوة،
وال أدري ةرضا غرضايأ ةرضا أخذ ةنهم ،وقد شت ت ب ض أىل اق لم ةن
اظتسلمُت وةن أىل اقذةأ ةن أىل ؾتفان يذكف أن قيمأ ةرضا أخذ ةن
كل واحد أكثف ةن دينرضار ،وأخذىرضا ةن أكيدر ،وةن غتوس
أحدا قط
اقبحفين ،ال أدري كم غرضايأ ةرضا أخذ ةنهم ،ومل أعلم ً
حكى عنو أنو أخذ ةن أحد أقل ةن دينرضار ،أخربنرضا إبفاىيم بن
ػتمد قرضال :أخربين إشترضاعيل بن أيب حكيم عن عمف بن عبد اق ديد:
((أن اقنيب  كتب إىل أىل اقيمن :إن على كل إنسرضان ةنكم
دين ًرضارا أو قيمتو ةن اقـم رضاففي)) ،ي ٍت :أىل اقذةأ ةنهم»(.)4
 المعلم الرابع :إيراد الحديث معلقا في معرض االستشهاد بو:
ةستشهدا هبرضا
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي األحرضاديث اظت ل أ ت  كترضابو،
ً

( )1يُنظف :ػتمد بن إدريس اقشرضاف ي" ،اقفسرضاقأ" (ةطبوع ةع األم) .حت يق رف ت
فوزي عبد اظتطلب( ،ط ،2اظتن ورة :دار اقوفرضاء1244 ،ه4411-م)،
.418-412 :1
( )4اقشرضاف ي" ،األم".242 :4 ،
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على األحكرضام اقه هيأ ،وةن أةثلأ ذقك:
« قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل :ظترضا أُيت كسفى بكترضاب رسول اهلل 
ةدقو ،ف رضال رسول اهلل ُ (( :ديدق ةلكو)) ،قرضال اقشرضاف ي:
وحهظنرضا أن قي ف أكفم كترضاب اقنيب  وو و ت  ةسك ،ف رضال
اقنيب (( :يثبت ةلكو))»(.)1
 المعلم الخامس :ذكر األحاديث المنقطعة؛ واستنباط األحكام
منها إن كانت ثابتة:
يذكف اإلةرضام اقشرضاف ي األحرضاديث اظتن ط أ ت  كترضابو ،مث يستنبط
األحكرضام ةنهرضا ،ة ل ً رضا ذقك على ثبوهترضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« وقد روي ةن حديث اضتجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اصتديأ
ةن اجملوس ،أخربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن ػتمد عن أبيو أن عمف
بن اطتطرضاب  ذُكف قو اجملوس ،ف رضال :ةرضا أدري كيف أصنع ت 
أةفىم؟ ف رضال قو عبد اقفزتن بن عوف :أشهد قسم ت رسول
اهلل  ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ أىل اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي:
إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ٍت :ت  أخذ اصتديأ ،ألهنم أىل كترضاب ،ال أنو
ي رضال :إذا قرضالُ (( :سنوا هبم سنأ أىل اقكترضاب)) -واهلل ت رضاىل
أعلم -ت  أن تنكح نسرضاؤىم وتؤكل ذبرضائحهم ،قرضال :وقو أراد
( )1اقشرضاف ي" ،األم".489-487 :4 ،
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رتيع اظتشفكُت غَت أىل اقكترضاب؛ ق رضال -واهلل ت رضاىل أعلم:-
ُسنوا ّتميع اظتشفكُت سنأ أىل اقكترضاب ،وقكن ظترضا قرضالُ :سنوا
هبم؛ ف د خ هم ،وإذا خ هم فغَتىم ؼترضاقف ،وال خيرضاقههم إال
غَت أىل اقكترضاب ،أخربنرضا ةرضاقك عن ابن شهرضاب أنو بلغو "أن
رسول اهلل  أخذ اصتديأ ةن غتوس اقبحفين ،وأن عثمرضان بن
عهرضان  أخذىرضا ةن اقرببف"»(.)1
 المعلم السادس :االحتجاج برواية المجاىيل الثقات:
حيتج اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل بفوايأ اجملرضاىيل ةن اقفواة؛ إذا كرضانوا ث رضاتًرضا
عنده ،وال ديتنع ةن االستدالل بفوايرضاهتم على األحكرضام اقشفعيأ ،وةن أةثلأ
ذقك:
« أخربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب أن عمف بن اطتطرضاب  قرضال:
أقيس قرضال رسول اهلل (( :أةفت أن أقرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقو إال اهلل ،فإذا قرضاقوىرضا؛ ع موا ةٍت دةرضاءىم وأةواعتم إال ْت هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال أبو بكف  :ىذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ؽترضا أعطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليو» ،قرضال
اقشرضاف ي رزتو اهلل :ي ٍت :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،أخربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدىفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن أيب
( )1اقشرضاف ي" ،األم".248-249 :4 ،
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ىفيفة  :أن عمف  قرضال أليب بكف  ىذا اق ول أو ةرضا
ة نرضاه»(.)1
« حدثٍت عدد كلهم ث أ عن غَت واحد كلهم ث أ ال أعلم إال أن
فيهم سهيرضان اقثوري عن عل مأ مبثل ة ٌت ىذا اضتديث ال
خيرضاقهو»(.)4
« وسأقت ػتمد بن خرضاقد وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن
علمرضاء أىل اقيمن فكل حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ أن
صلح اقنيب  عتم كرضان ألىل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)4

 المعلم السابع :الحكم على األحاديث النبوية:
حيكم اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل على األحرضاديث اقنبويأ صحأ
و ًهرضا ،ويبُت ات رضاعترضا وان طرضاعهرضا ،ويذكف رأيو فيهرضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« أخربنرضا سهيرضان بن عيينأ عن عمفو أنو شتع ّترضاقأ ي ول :ومل
يكن عمف  أخذ اصتديأ ةن اجملوس حىت شهد عبد اقفزتن بن
عوف  أن رسول اهلل  أخذىرضا ةن غتوس أىل ىجف ،قرضال
اقشرضاف ي رزتو اهلل :وحديث ّترضاقأ ةت ل ثرضابت ،ألنو أدرك عمف
رجال ت  زةرضانو كرضاتبًرضا ق مرضاقو ،وحديث ن ف بن عرضاصم
 ،وكرضان ً
( )1اقشرضاف ي" ،األم".241 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
( )4اظت در نهسو .244 :4
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عن علي  عن اقنيب  ةت ل ،وبو نأخذ ،وقد روي ةن
حديث اضتجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اصتديأ ةن اجملوس
.)1(»...
« أخربين ةطفف بن ةرضازن وىشرضام بن يوسف بإسنرضاد ال أحهظو
غَت أنو حسن(( :أن اقنيب  ففض على أىل اقذةأ ةن أىل
اقيمن دين ًرضارا كل سنأ))»(.)4

 المعلم الثامن :التعويل في االحتجاج بالسنة على ثبوتها:
يُ ول اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  احتجرضاجو برضاقسنأ على صحتهرضا
وثبوهترضا ،وىذا يشهد ق وقو رزتو اهلل« :إذا صح اضتديث فهو ةذىيب ،وإذا
صح اضتديث فرضا فبوا ب ويل اضترضائط» ،وقوقو« :كل ةرضا قلتو فكرضان ةن
رسول اهلل  خالف قويل ؽترضا صح؛ فهو أوىل ،وال ت لدوين» ،وةن أةثلأ
ذقك:
« وقد روي ةن حديث اضتجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اصتديأ ةن
اجملوس ،أخربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن ػتمد عن أبيو أن عمف بن
اطتطرضاب  ذُكف قو اجملوس ،ف رضال :ةرضا أدري كيف أصنع ت 
أةفىم؟ ف رضال قو عبد اقفزتن بن عوف :أشهد قسم ت رسول اهلل

( )1اقشرضاف ي" ،األم".249 :4 ،
( )4اظت در نهسو .242 :4
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 ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ أىل اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي رزتو
اهلل :إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ٍت :ت  أخذ اصتديأ ،ألهنم أىل كترضاب
.)1(»...

 المعلم التاسع :االستدالل بالقياس في المسائل الفقهية:
يُ مل اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل اق يرضاس ت  اظتسرضائل اقه هيأ ،ويستدل
بو إىل جرضانب استدالقو برضاآلثرضار واقن وص اقسم يأ ،وةن أةثلأ ذقك:
« فإن قرضال :ةن أين فبت عتؤالء وقيس عليهم ففض اق ترضال ،وال
عتم غنرضاء بسهم ،ومل تضفب بو قل بيد وعتم غنرضاء ،وال قلنسرضاء
واظتفاى ُت وإن أغنوا ،وكل قيس عليو ففض اق ترضال؟ قيل قو :قلنرضا:
رضاسرضا :فأةرضا اطترب ،فإن اقنيب  أحذى اقنسرضاء ةن اقغنرضائم،
خربا وقي ً
ً
وكرضان اق بيد واق بيرضان ؽتن ال ففض عليهم وإن كرضانوا أىل قوة على
اق ترضال قيس ب ذر ت  أبداهنم ،وكذقك اق بيد قو أنهق عليهم مل
يكن عليهم اق ترضال ،فكرضانوا غَت أىل جهرضاد ْترضال ،كمرضا حيج اق يب
واق بد وال جيدئ عنهمرضا ةن حجأ اإلسالم؛ ألهنمرضا قيسرضا ةن أىل
اقهفض ْترضال ،وحيج اقفجل واظتفأة اقدةنرضان اقلذان عتمرضا اق ذر بًتك
اضتج واقه َتان اقدةنرضان فيجدئ عنهمرضا عن حجأ اإلسالم؛ ألهنمرضا
إمنرضا زال اقهفض عنهمرضا ب ذر ت  أبداهنمرضا وأةواعتمرضا ةىت فرضارقهمرضا
( )1اقشرضاف ي" ،األم".249 :4 ،
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ذقك كرضانرضا ةن أىلو ،ومل يكن ىكذا اق يب واق بد ت  اضتج
.)1(»...
قوةرضا فأغرضاروا على قوم ةوادعُت أو أىل ذةأ أو
« وإذا وادع اإلةرضام ً
ةسلمُت ف تلوا أو أخذوا أةواعتم قبل أن يظهفوا ن ض اق لح؛
فلإلةرضام غدوىم وقتلهم وسبرضاؤىم ،وإذا ظهف عليهم أقدةهم مبن
قتلوا وجفحوا وأخذوا ةرضاقو اضتكم ،كمرضا يلدم أىل اقذةأ ةن ع ل
وقود و مرضان ،قرضال :وإن ن ضوا اق هد وآذنوا اإلةرضام ْتفب ،أو
أظهفوا ن ض اق هد وإن مل يؤذنوا اإلةرضام ْتفب إال أهنم قد
أظهفوا االةتنرضاع ت  نرضاحيتهم مث أغرضاروا ،أو أغَت عليهم ف تلوا ،أو
جفحوا وأخذوا اظترضال؛ حوربوا وسبوا وقتلوا ،فإن ظهف عليهم
فهيهرضا قوالن :أحدمهرضا ال يكون عليهم قود ت  دم وال جفح،
وأخذ ةنهم ةرضا وجد عندىم ةن ةرضال ب ينو ،ومل يضمنوا ةرضا ىلك
ةن اظترضال ،وةن قرضال ىذا قرضال :إمنرضا ففقت بُت ىذا ،وقد حكم اهلل
بُت اظتؤةنُت برضاق ود ،وزعمت أنك حتكم بُت اظت رضاىدين بو وجيفي
استدالال برضاقسنأ
على اظت رضاىدين ةرضا جيفي على اظتؤةنُت ،قلت:
ً
رضاسرضا عليهم ،مث ةرضا مل أعلم فيو ؼترضاق ًهرضا
ت  أىل اضتفب ،وقي ً
.)4(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األم".477 :4 ،
( )4اقشرضاف ي" ،األم".221 :4 ،
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 المعلم العاشر :االحتجاج بقول الصحابي:
ػتتجرضا بو ت  اظتسرضائل
يورد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل قول اق حرضايب ًّ
اقه هيأ ،وىذا أصل ةن أصول ةذىبو اقه هي ،كمرضا نا عليو ت  كترضابو:
اقفسرضاقأ( ،)1وةن أةثلأ ذقك:
« أخربنرضا ابن عيينأ عن أيب س د س يد بن اظتفزبرضان عن ن ف بن
عرضاصم قرضال :قرضال ففوة بن نوفل األشج ي :عالم تؤخذ اصتديأ
ةن اجملوس وقيسوا بأىل كترضاب؟ ف رضام إقيو اظتستورد فأخذ بلببو
وقرضال :يرضا عدو اهلل ،تط ن على أيب بكف وعلى أةَت اظتؤةنُت -
ي ٍت عليًّرضا -وقد أخذوا ةنهم اصتديأ؟ فذىب بو إىل اق ف،
فخفج علي عليهمرضا ،ف رضال :أقبدا ،فجلسرضا ت  ظل اق ف ،ف رضال
علي :أنرضا أعلم اقنرضاس برضاجملوس ،كرضان عتم علم ي لمونو ،وكترضاب
يدرسونو ،وإن ةلكهم سكف فوقع على ابنتو أو أختو ،فرضاطلع
عليو ب ض أىل ؽتلكتو ،فلمرضا صحرضا؛ خرضاف أن ي يموا عليو
اضتد ،فرضاةتنع ةنهم ،فدعرضا أىل ؽتلكتو ،فلمرضا أتوه قرضال :ت لمون
خَتا ةن دين آدم؟ وقد كرضان آدم ينكح بنيو بنرضاتو ،وأنرضا على
دينًرضا ً
دين آدم ،ةرضا يفغب بكم عن دينو؟ فترضاب وه وقرضاتلوا اقذين خرضاقهوه
حىت قتلوىم ،فأصبحوا وقد أُسفي على كترضاهبم فففع ةن بُت

( )1يُنظف :اقشرضاف ي" ،اقفسرضاقأ".474 :1 ،
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أظهفىم ،وذىب اق لم اقذي ت  صدورىم ،فهم أىل كترضاب،
وقد أخذ رسول اهلل  وأبو بكف وعمف ر ي اهلل عنهمرضا ةنهم
اصتديأ ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل :وةرضا روي عن علي ةن ىذا دقيل
على ةرضا وصهت أن اجملوس أىل كترضاب ،ودقيل أن عليًّرضا كفم اهلل
وجهو خرب أن رسول اهلل  يأخذ اصتديأ ةنهم إال وىم أىل
كترضاب وال ةن ب ده ،فلو كرضان جيوز أخذ اصتديأ ةن غَت أىل
اقكترضاب ق رضال علي :اصتديأ تؤخذ ةنهم كرضانوا أىل كترضاب أو مل
أحدا أجرضاز أن
يكونوا أىلو ،ومل أعلم ؽتن سلف ةن اظتسلمُت ً
تؤخذ اصتديأ ةن غَت أىل اقكترضاب .)1(»...
 المعلم الحادي عشر :إعمال القواعد األصولية في استنباط
األحكام الشرعية:
ؽترضا دتيد بو اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ:
إعمرضال اق واعد األصوقيأ ت  استنبرضاط األحكرضام اقشفعيأ ،وقد كرضانت تلك
اق واعد ةوجودة ت  األذىرضان ةنذ زةن اقنيب  وأصحرضابو ،وسرضار عليهرضا
ةن ب دىم األئمأ اجملتهدون ،وةنهم اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ،ويظهف
ذقك جليًّرضا قلنرضاظف ت  كالةو ،وال غفو؛ فهو اقذي ن ل تلك اق واعد ةن
األذىرضان إىل اق يرضان ،وةن اق دور إىل اقسطور ،وذقك ت  كترضابو:
( )1اقشرضاف ي" ،األم".247-241 :4 ،
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اقفسرضاقأ ،اقذي يُ د أول ُةدون أصويل على اإلطالق ،وةن اظتوا ع اقيت
يظهف فيهرضا إعمرضاقو قتلك اق واعد:
 قرضاعدة" :اقلهظ اق رضام أنواع :عرضام ةطلق ،وعرضام يُفاد بو اطت وص،
وعرضام ؼت ا ،ويبُت ذقك األدقأ واق فائن ،فيُ مل مبرضا دقت
عليو"« :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭼ [اقب فة ،]411 :ةع ةرضا أوجب ةن اق ترضال ت  غَت آيأ ةن
كترضابو ،وقد وصهنرضا أن ذقك على األحفار اظتسلمُت اقبرضاقغُت غَت
ذوي اق ذر بدالئل اقكترضاب واقسنأ ،فإذا كرضان ففض اصتهرضاد على
ػتتمال ألن يكون كهفض اق الة وغَتىرضا ع ًّرضاةرضا،
ةن ففض عليو ً
وػتتمال ألن يكون على غَت اق موم؛ فدل كترضاب اهلل وسنأ نبيو
ً
 على أن ففض اصتهرضاد إمنرضا ىو على أن ي وم بو ةن فيو كهرضايأ
قل يرضام بو حىت جيتمع أةفان :أحدمهرضا :أن يكون بإزاء اق دو
اظتخوف على اظتسلمُت ةن دين و ،واآلخف :أن جيرضاىد ةن
اظتسلمُت ةن ت  جهرضاده كهرضايأ حىت يسلم أىل األوثرضان ،أو
ي طي أىل اقكترضاب اصتديأ ،قرضال :فإذا قرضام هبذا ةن اظتسلمُت ةن
فيو اقكهرضايأ بو خفج اظتتخلف ةنهم ةن اظتأمث ت  تفك اصتهرضاد
.)1(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األم".494 :4 ،
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 قرضاعدة " :اقلهظ اق رضام إذا ورد ت  اقنا اقشفعي؛ وجب زتلو
على ظرضاىفه وىو اق موم ،وال ُخيا إال بدقيل"« :رترضاع اقوفرضاء
برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمُت أو غَتىرضا ت  قول اهلل ت رضاىل :ﭽﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [اظترضائدة ،]1 :وت  قوقو ت رضاىل:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [اإلنسرضان،]7 :
وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألديرضان ت  غَت آيأ ةن كترضابو ،ةنهرضا
قوقو :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ [اقنحل ]81 :قفأ اقفبيع اآليأ ،وقوقو :ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [اقفعد ،]44 :ةع ةرضا
ذكف بو اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال اقشرضاف ي :وىذا ةن س أ قسرضان
اق فب اقذي خوطبت بو ،وظرضاىفه عرضام على كل ع د ،ويشبو -
واهلل ت رضاىل أعلم -أن يكون أراد اهلل أن يوت  بكل ع د نذر إذا
كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل يكن فيمرضا أةف برضاقوفرضاء ةنهرضا
ة يأ»(.)1
يدا ت  دقيل آخف ،ةع
 قرضاعدة" :إذا ورد اقلهظ ةطل ً رضا ت  دقيل ،ة ً
اتهرضاقهمرضا ت  اضتكمُ ،زتل اظتطلق على اظت يد"« :أخربنرضا سهيرضان
عن ابن شهرضاب أن عمف بن اطتطرضاب  قرضال :أقيس قرضال رسول
( )1اقشرضاف ي" ،األم".249 :4 ،
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اهلل (( :أةفت أن أقرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال إقو إال اهلل ،فإذا
قرضاقوىرضا؛ ع موا ةٍت دةرضاءىم وأةواعتم إال ْت هرضا ،وحسرضاهبم على
اهلل))؟ قرضال أبو بكف  :ىذا ةن ح هرضا ،قو ةن وين ع ًرضاال ؽترضا
أعطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليو» ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل:
ي ٍت :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ... ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل:
وىذا ةثل اضتديثُت قبلو ت  اظتشفكُت ةطل ً رضا ،وإمنرضا يفاد بو واهلل
ت رضاىل أعلم ةشفكو أىل األوثرضان .)1(»...
رضاصرضا بطرضائهأ ة ينأ؛ ُزتل اضتكم عليهم
 قرضاعدة" :إذا ورد اقلهظ خ ًّ
دون غَتىم ،وخت ي هم برضاقذكف يدل على أن ةن سواىم
ؼترضاقف عتم ت  اضتكم"« :وقد روي ةن حديث اضتجرضاز حديثرضان
ةن ط رضان بأخذ اصتديأ ةن اجملوس ،أخربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن
ػتمد عن أبيو أن عمف بن اطتطرضاب  ذُكف قو اجملوس ،ف رضال:
ةرضا أدري كيف أصنع ت  أةفىم؟ ف رضال قو عبد اقفزتن بن عوف:
أشهد قسم ت رسول اهلل  ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ أىل
اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي :إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ٍت :ت  أخذ اصتديأ،
ألهنم أىل كترضاب ،ال أنو ي رضال :إذا قرضالُ (( :سنوا هبم سنأ أىل
اقكترضاب)) -واهلل ت رضاىل أعلم -ت  أن تنكح نسرضاؤىم وتؤكل

( )1اقشرضاف ي" ،األم".241 :4 ،
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ذبرضائحهم ،قرضال :وقو أراد رتيع اظتشفكُت غَت أىل اقكترضاب؛ ق رضال
واهلل ت رضاىل أعلمُ :-سنوا ّتميع اظتشفكُت سنأ أىل اقكترضاب،وقكن ظترضا قرضالُ :سنوا هبم؛ ف د خ هم ،وإذا خ هم فغَتىم
ؼترضاقف ،وال خيرضاقههم إال غَت أىل اقكترضاب ،أخربنرضا ةرضاقك عن ابن
شهرضاب أنو بلغو "أن رسول اهلل  أخذ اصتديأ ةن غتوس
اقبحفين ،وأن عثمرضان بن عهرضان  أخذىرضا ةن اقرببف"»(.)1
 المعلم الثاني عشر :تقعيد القواعد الفقهية ،وإعمالها في
استنباط األحكام الشرعية:
ؽترضا دتيد بو اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ:
ت يد اق واعد اقه هيأ اصترضاة أ قهفوع ف هيأ ةتشرضاهبأ ،وةن مث؛ إعمرضاعترضا
ت  استنبرضاط األحكرضام اقشفعيأ ،وةن اظتوا ع اقيت يظهف فيهرضا ت يده
وإعمرضاقو قتلك اق واعد:
« فإن اختلف حرضال اق دو فكرضان ب ضهم أنكى ةن ب ض أو
أخوف ةن ب ض؛ فليبدأ اإلةرضام برضاق دو األخوف أو األنكى،
وال بأس أن يه ل وإن كرضانت داره أب د إن شرضاء اهلل ت رضاىل حىت
يكف ةرضا خيرضاف ؽتن بدأ بو ؽترضا ال خيرضاف ةن غَته ةثلو ،وتكون
ىذه مبندقأ فورة؛ ألنو جيوز ت  اقضفورة ةرضا ال جيوز ت  غَتىرضا،
( )1اقشرضاف ي" ،األم".248-249 :4 ،
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وقد بلغ اقنيب  عن اضترضارث بن أيب فار أنو جيمع قو ،فأغرضار
اقنيب  عليو ،وقفبو عدو أقفب ةنو .)1(»...

 المعلم الثالث عشر :اىتمامو بالتاريخ وبسيرة النبي :
يهتم اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل برضاقترضاريخ وبسَتة اقنيب ،
ويستهيد ةنهرضا ت  استنبرضاط األحكرضام اقشفعيأ ،وةن أةثلأ ذقك:
« ومل يغد رسول اهلل  غداة علمتهرضا إال ختلف عنو فيهرضا بشف ،فغدا
بدرا وختلف عنو رجرضال ة فوفون ،وكذقك ختلف عنو عرضام اقهتح
ً
وغَته ةن غدواتو  ،وقرضال ت  غدوة تبوك وت  جتهده قلجمع قلفوم:
((قيخفج ةن كل رجلُت رجل ،فيخلف اقبرضاقي اقغرضازي ت  أىلو
جيوشرضا وسفايرضا ختلف
وةرضاقو)) ،قرضال اقشرضاف ي :وب ث رسول اهلل ً 
عنهرضا بنهسو ةع حفصو على اصتهرضاد على ةرضا ذكفت ،قرضال اقشرضاف ي:
وأبرضان أن قو ختلهوا ة ًرضا أذتوا ة ًرضا برضاقتخلف ب وقو :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [اقتوبأ ،]48 :ي ٍت -واهلل ت رضاىل
أعلم :-إال إن تفكتم اقنهَت كلكم عذبتكم ،قرضال :فهفض اصتهرضاد
على ةرضا وصهت خيفج اظتتخلهُت ةن اظتأمث برضاقكهرضايأ فيو ،ويأذتون ة ًرضا
إذا ختلهوا ة ًرضا .)4(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األم".497-491 :4 ،
( )4اظت در نهسو .494-492 :4
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« ففض اهلل قترضال غَت أىل اقكترضاب حىت يسلموا ،وأىل اقكترضاب
حىت ي طوا اصتديأ ،وقرضال :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
[اقب فة ،]491 :فهذا ففض اهلل على اظتسلمُت ةرضا أطرضاقوه ،وإذا
عجدوا عنو فإمنرضا كلهوا ةنو ةرضا أطرضاقوا ،فال بأس أن يكهوا عن
قترضال اقهفي ُت ةن اظتشفكُت وأن يهرضادنوىم ،وقد كف رسول اهلل
 عن قترضال كثَت ةن أىل األوثرضان بال ةهرضادنأ إذا تنرضاطت دورىم
عنهم ،ةثل :بٍت دتيم وربي أ وأسد وطيئ ،حىت كرضانوا ىم اقذين
رضاسرضا ،ووادع حُت قدم اظتدينأ
أسلموا ،وىرضادن رسول اهلل  ن ً
()1
يهودا على غَت ةرضا خفج أخذه ةنو . »...
ً

 المعلم الرابع عشر :حشد األدلة في المسألة الواحدة:
ت  ب ض األحرضايُت؛ حيشد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل األدقأ ت 
اظتسأقأ اقواحدة ،ت ويأ قلحكم اقذي قفره ،وإظه ًرضارا قوجو اضتق فيو ،وةن
أةثلأ ذقك:
 قوقو ب د ت فيفه ظتسأقأ :ةن تُؤخذ ةنهم اصتديأ؛ وإقرضاةأ األدقأ عليهرضا
ةن اقكترضاب واقسنأ وآثرضار اق حرضابأ« :وت  كل ةرضا حكيت ةرضا يدل
على أنو ال يس و أخذ اصتديأ ةن غَت أىل اقكترضاب»(.)4
( )1اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
( )4اظت در نهسو .248 :4
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املبحث الثالث :معامل األدب العلني

 المعلم األول :الوضوح والبعد عن التصنع:
يتجلى ت  خلل كالم اإلةرضام اقشرضاف ي ةبدأ اقو وح واقب د عن
اقت نع واقتشبع مبرضا مل يُ ط ،وتلك قيمأ أدبيأ عرضاقيأ ،ال حيسنهرضا إال
أربرضاب اقهضل وأوقو اق لم ،وةن أةثلأ ذقك:
 االعًتاف ب دم اضتهظ ت  قوقو« :أخربين ةطفف بن ةرضازن
وىشرضام بن يوسف بإسنرضاد ال أحهظو غَت أنو حسن(( :أن اقنيب
 ففض على أىل اقذةأ ةن أىل اقيمن دين ًرضارا كل سنأ))»(.)1

 المعلم الثاني :مراعاة قضاء الصحابة:
ت  أثنرضاء ت فيفه اظتسرضائل اقه هيأ؛ يفاعي اإلةرضام اقشرضاف ي قضرضاء
اق حرضابأ ،وال يت دم عليهم ت  االجتهرضاد وإثبرضات األحكرضام ،وت  ذقك دالقأ
على ت ظيمو ألصحرضاب اقنيب  وتوقَتىم واقتأدب ة هم ،وةن أةثلأ ذقك:
« وأحب إيل أن ال يدخل اضتجرضاز ةشفك ْترضال ،ظترضا وصهت ةن
أةف اقنيب  ،قرضال :وال يبُت يل أن حيفم أن ديف ذةي برضاضتجرضاز
ة ًّرضارا ال ي يم ببلد ةنهرضا أكثف ةن ثالث قيرضال ،وذقك ة رضام
ةسرضافف ،ألنو قد حيتمل أةف اقنيب  بإجالئهم عنهرضا أن ال
يسكنوىرضا ،وحيتمل قو ثبت عنو(( :ال يب ُت دينرضان بأرض
( )1اقشرضاف ي" ،األم".242 :4 ،
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اق فب)) :ال يب ُت دينرضان ة يمرضان ،وقوال أن عمف  ويل إخفاج
أىل اقذةأ ظترضا ثبت عنده ةن أةف رسول اهلل  ،وأن أةف رسول
اهلل  ػتتمل ةرضا رأى عمف  ةن أن أجل ةن قدم ةن أىل
رضاجفا ثالثًرضا ال ي يم فيهرضا ب د ذقك؛ قفأيت أن ال ي رضاضتوا
اقذةأ ت ً
()1
بدخوعترضا بكل حرضال» .
 المعلم الثالث :رد العلم إلى اهلل تعالى:
ت  أثنرضاء حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ؛ يفد اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل
اق لم إىل اهلل ت رضاىل ،وىذا كثَت ت  كالةو ،يورده أحيرضانًرضا ت  خلل كالةو
عن اظتسأقأ ،وأحيرضانًرضا ب د انتهرضائو ةن بيرضاهنرضا ،وىذا يدل على ديرضانتو
وت واه ،وجتفده ةن اقغفور واالعتداد برضاقنهس ،وةن أةثلأ ذقك:
« أخربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب أن عمف بن اطتطرضاب  قرضال:
أقيس قرضال رسول اهلل (( :أةفت أن أقرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقو إال اهلل ،فإذا قرضاقوىرضا؛ ع موا ةٍت دةرضاءىم وأةواعتم إال ْت هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال أبو بكف  :ىذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ؽترضا أعطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليو» ،قرضال
اقشرضاف ي رزتو اهلل :ي ٍت :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،أخربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدىفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن أيب
( )1اقشرضاف ي" ،األم".241 :4 ،

419

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

ىفيفة  :أن عمف  قرضال أليب بكف  ىذا اق ول أو ةرضا
ة نرضاه ،قرضال اقشرضاف ي  :وىذا ةثل اضتديثُت قبلو ت  اظتشفكُت
ةطل ً رضا ،وإمنرضا يفاد بو -واهلل ت رضاىل أعلم -ةشفكو أىل األوثرضان ،ومل
يكن ْتضفة رسول اهلل  وال قفبو أحد ةن ةشفكي أىل
اقكترضاب إال يهود اظتدينأ ،وكرضانوا حلهرضاء األن رضار»(.)1
« رترضاع اقوفرضاء برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمُت أو غَتىرضا ت  قول اهلل ت رضاىل:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [اظترضائدة ،]1 :وت  قوقو
ت رضاىل :ﭽﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭼ [اإلنسرضان،]7 :
وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألديرضان ت  غَت آيأ ةن كترضابو ،ةنهرضا قوقو:
ﭽﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ

ﭼ [اقنحل ]81 :قفأ اقفبيع اآليأ ،وقوقو :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭼ [اقفعد ،]44 :ةع ةرضا ذكف بو اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال
اقشرضاف ي رزتو اهلل :وىذا ةن س أ قسرضان اق فب اقذي خوطبت بو،
وظرضاىفه عرضام على كل ع د ،ويشبو -واهلل ت رضاىل أعلم -أن يكون
أراد اهلل أن يوت  بكل ع د نذر إذا كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل
يكن فيمرضا أةف برضاقوفرضاء ةنهرضا ة يأ»(.)4
« وأحل اهلل نسرضاء أىل اقكترضاب وط رضاةهم ،ف يل :ط رضاةهم
ذبرضائحهم ،فرضاحتمل إحالل اهلل نكرضاح نسرضاء أىل اقكترضاب
( )1اقشرضاف ي" ،األم".241 :4 ،
( )4اظت در نهسو .249 :4
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وط رضاةهم كل أىل اقكترضاب وكل ةن دان دينهم ،واحتمل أن
يكون أراد بذقك ب ض أىل اقكترضاب دون ب ض ،فكرضانت دالقأ
ةرضا يفوى عن اقنيب  مث ةرضا ال أعلم فيو ؼترضاق ًهرضا أنو أراد أىل
اقتوراة واإلؾتيل ةن بٍت إسفائيل دون اجملوس ،فكرضان ت  ذقك
دالقأ على أن بٍت إسفائيل اظتفادون بإحالل اقنسرضاء واقذبرضائح،
واهلل ت رضاىل أعلم»(.)1
 المعلم الرابع :تقييد الكالم بما بلغو من العلم:
ي يد اإلةرضام اقشرضاف ي -ت  ب ض األحيرضان -كالةو ت  اظتسرضائل
اقه هيأ مبرضا بلغو ةن اق لم ،وىذا يدل على دقتو ت  حتفيف اظتسرضائل وورعو
ت  اضتكم عليهرضا ،وةن أةثلأ ذقك:
« ومل يكن برضاضتجرضاز علمتو إال يهودي أو ن فاين قليل بنجفان،
وكرضانت اجملوس هبجف وبالد اقرببف وفرضارس نرضائُت عن اضتجرضاز دوهنم
ةشفكون أىل أوثرضان كثَت»(.)4
« ومل يغد رسول اهلل  غداة علمتهرضا إال ختلف عنو فيهرضا بشف،
بدرا وختلف عنو رجرضال ة فوفون ،وكذقك ختلف عنو عرضام
فغدا ً
()4
اقهتح ،وغَته ةن غدواتو . »

( )1اقشرضاف ي" ،األم".242 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
( )4اظت در نهسو .492 :4

444

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

املبحث الرابع :مصطلحات اإلماو الشافعي
جفى عمل اإلةرضام اقشرضاف ي ت  كترضابو :األم؛ على اقت بَت
مب طلحرضات ة ينأ ،عترضا ةدقوالت ة ودة ،يظهف ةنهرضا رأيو ت  اظتسرضائل
اقه هيأ ،ويهيض ةنهرضا اقت وى واقورع ،وحيههرضا اقتأين واقتثبت ،ويهوح ةنهرضا
اضتذر ةن اق ول على اهلل بغَت علم ،وتلك اظت طلحرضات على قسمُت:
القتسه األول :مصطلحات تتعلق ببياٌ رأيُ يف املتسائل الفقَية.
 المصطلح األول :مصطلح" :أحب إلي"" ،فال أحب" ،ونحوىما:
« وإذا وجد ىذا كلو؛ دخل ت  رتلأ ةن يلدةو ففض اصتهرضاد ،فإن
هتيأ قلغدو ومل خيفج ،أو خفج ومل يبلغ ةو ع اقغدو ،أو بلغو مث
أصرضابو ةفض ،أو صرضار ؽتن ال جيد؛ ت  أي ىذه اظتوا ع كرضان؛
فلو أن يفجع ،وقد صرضار ةن أىل اق ذر ،فإن ثبت كرضان أحب
إيل ووس و اقثبوت .)1(»...
« وإن سأقو أبواه أو أحدمهرضا اقفجوع وقيس عليو خوف ت  اقطفيق
وال قو عذر؛ ف ليو أن يفجع قل ذر ،وإذا قلت قيس قو أن يفجع؛
فال أحب أن يبرضادر ،وال يسفع ت  أوائل اطتيل ،وال اقفجل ،وال
ي ف اظتوقف اقذي ي هو ةن يت فض قل تل .)4(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األم".474 :4 ،
( )4اظت در نهسو .474 :4
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 « فيجب على اطتليهأ إذا استوت حرضال اق دو أو كرضانت
برضاظتسلمُت عليهم قوة أن يبدأ بأقفب اق دو ةن ديرضار اظتسلمُت؛
ألهنم اقذين يلوهنم ،وال يتنرضاول ةن خلههم ةن طفيق اظتسلمُت
على عدو دونو حىت حيكم أةف اق دو دونو بأن يسلموا أو ي طوا
اصتديأ إن كرضانوا أىل كترضاب ،وأحب قو إن مل يفد تنرضاول عدو
وراءىم ومل يطل على اظتسلمُت عدو أن يبدأ بأقفهبم ةن
اظتسلمُت؛ ألهنم أوىل برضاسم اقذين يلون اظتسلمُت ،وإن كرضان كل
يلي طرضائهأ ةن اظتسلمُت؛ فال أحب أن يبدأ ب ترضال طرضائهأ تلي
قوةرضا ةن اظتسلمُت دون آخفين ،وإن كرضانت أقفب ةنهم ةن
ً
()1
األخفى إىل قوم غَتىم . »...
« فإذا وقع قذةي حق برضاضتجرضاز وكل بو ،ومل أحب أن يدخلهرضا
ْترضال ،وال يدخلهرضا ظتنه أ ألىلهرضا ،وال غَت ذقك ةن أسبرضاب
اقدخول كتجرضارة ي طي ةنهرضا شيئًرضا .)4(»...
والذي يظهر للباحث ت  اظت ود هبذا اظت طلح :االستحبرضاب
ت  اإلثبرضات" :أحب" ،واقكفاىأ ت  اقنهي "ال أحب" ،واهلل أعلم.

( )1اقشرضاف ي" ،األم".491 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
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 المصطلح الثاني" :يبين"" ،يتبين" ،ونحوىما:
« وأحب إيل أن ال يدخل اضتجرضاز ةشفك ْترضال ،ظترضا وصهت ةن أةف
اقنيب  ،قرضال :وال يبُت يل أن حيفم أن ديف ذةي برضاضتجرضاز ة ًّرضارا ال
ي يم ببلد ةنهرضا أكثف ةن ثالث قيرضال ،وذقك ة رضام ةسرضافف»(.)1
« فإذا وقع قذةي حق برضاضتجرضاز وكل بو ،ومل أحب أن يدخلهرضا
ْترضال ،وال يدخلهرضا ظتنه أ ألىلهرضا ،وال غَت ذقك ةن أسبرضاب
اقدخول كتجرضارة ي طي ةنهرضا شيئًرضا ،وال كفاء يكفيو ةسلم وال
غَته ،فإن أةف بإجالئو ةن ةو ع ،ف د دينع ةن اظتو ع اقذي
أجلي ةنو ،وىذا إذا ف ل فليس ت  اقنهس ةنو شيء ،وإذا كرضان
ىذا ىكذا فال يتبُت أن دين وا ركوب ْتف اضتجرضاز ودين ون اظت رضام
ت  سواحلو ،وكذقك إن كرضانت ت  ْتف اضتجرضاز جدائف وجبرضال
تسكن ةن وا سكنرضاىرضا ،ألهنرضا ةن أرض اضتجرضاز»(.)4
ةسلمرضا أو أةأ ةسلمأ،
« وأكفه أن يبيع اظتسلم ةن اقن فاين ً
عبدا ً
وإن برضاعو مل ينب يل أن أفسخ اقبيع ،وجربت اقن فاين على بي و
ةكرضانو إىل أن ي ت و ،أو يت ذر اقسوق عليو ت  ةو و فأضت و
برضاقسوق ،ويتأىن بو اقيوم واقيوةُت واقثالثأ؛ مث أجربه على بي و»(.)4
( )1اقشرضاف ي" ،األم".241-244 :4 ،
( )4اظت در نهسو .244 :4
( )4اظت در نهسو .448 :4
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والذي يظهر للباحث ت  اظت ود هبذا اظت طلح :عدم ظهور
اضتكم قإلةرضام وتوقهو فيو ،واهلل أعلم.
 المصطلح الثالث" :أحسب":
« فإن ظهف اإلةرضام على بالد عنوة فخمسهرضا مث سأل أىل األرب أ
األسترضاس تفك ح وقهم ةنهرضا فأعطوه ذقك طيبأ بو أنهسهم؛ فلو
قبوقو إن أعطوه إيرضاه ،يض و حيث يفى ،فإن تفكوه كرضاقوقف على
اظتسلمُت؛ فال بأس أن ي بلو ةن أىلو وغَت أىلو مبرضا جيوز قلفجل
أن ي بل بو أر و ،وأحسب عمف بن اطتطرضاب  إن كرضان صنع
ىذا ت  شيء ةن بالد اق نوة إمنرضا استطرضاب أنهس أىلهرضا عنهرضا
ف نع ةرضا وصهت فيهرضا ،كمرضا استطرضاب اقنيب  أنهس ةن صرضار
نهسرضا رده ،وةن مل يطب
ت  يديو سيب ىوازن ْتنُت ،فمن طرضاب(ً )1
نهسرضا مل يكفىو على أخذ ةرضا ت  يديو» .
ً
« وينبغي أن يبتدئ صلحهم على اقبيرضان ةن رتيع ةرضا وصهت ،مث
يلدةهم ةرضا صرضاضتوا عليو ،فإن أغهلهم ةن هم اضتجرضاز كلو ،فإن
دخلوه بغَت صلح مل يأخذ ةنهم شيئًرضا ،وال يبُت يل أن قو أن دين هم
غَت اضتجرضاز ةن اقبلدان ،قرضال :وال أحسب عمف بن اطتطرضاب 
وال عمف بن عبد اق ديد أخذا ةنهم ةرضا أخذا وال أخذا ذقك ةنهم

( )1اقشرضاف ي" ،األم".244-244 :4 ،
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إال عن ر ى ةنهم مبرضا أُخذ ةنهم ،فأخذه ةنهم كمرضا تؤخذ اصتديأ،
فإةرضا أن يكون أقدةهموه بغَت ر ى ةنهم فال أحسبو»(.)1
والذي يظهر للباحث ت  اظت ود هبذا اظت طلح :غلبأ ظن
اإلةرضام برضاضتكم وعدم جدةو بو ،واهلل أعلم.
 المصطلح الرابع" :يشبو":
« رترضاع اقوفرضاء برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمُت أو غَتىرضا ت  قول اهلل
ت رضاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [اظترضائدة،]1 :
وت  قوقو ت رضاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
[اإلنسرضان ،]7 :وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألديرضان ت  غَت آيأ
ةن كترضابو ،ةنهرضا قوقو  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [اقنحل ]81 :قفأ اقفبيع
اآليأ ،وقوقو :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [اقفعد:
 ،]44ةع ةرضا ذكف بو اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال اقشرضاف ي رزتو اهلل:
وىذا ةن س أ قسرضان اق فب اقذي خوطبت بو ،وظرضاىفه عرضام
على كل ع د ،ويشبو -واهلل ت رضاىل أعلم -أن يكون أراد اهلل أن
يوت  بكل ع د نذر إذا كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل يكن فيمرضا
أةف برضاقوفرضاء ةنهرضا ة يأ»(.)4
( )1اقشرضاف ي" ،األم".284 :4 ،
( )4اظت در نهسو .249 :4
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 ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [اظترضائدة ،]149 :ي ٍت:
اقداريـُت واقنرضاس أن ي ودوا ظتثل ذقك ،قرضال اقشرضاف ي :ي ٍت ةن كرضان
ت  ةثل حرضال اقداريـُت ةن اقنرضاس ،وال أعلم اآليأ حتتمل ة ٌت غَت
زتلو على ةرضا قرضال ،وإن كرضان مل يو ح ب ضو ،ألن اقفجلُت اقلذين
كشرضاىدي اقوصيأ كرضانرضا أةيٍت اظتيت ،فيشبو أن يكون إذا كرضان
شرضاىدان ةنكم أو ةن غَتكم أةينُت على ةرضا شهدا عليو فطلب
ورثأ اظتيت أديرضاهنمرضا؛ أحلهرضا بأهنمرضا أةينرضان ال ت  اقشهود»(.)1
والذي يظهر للباحث ت  اظت ود هبذا اظت طلح :غلبأ ظن
اإلةرضام برضاضتكم وعدم جدةو بو ،واهلل أعلم.
القتسه الثاىي :مصطلحات تتعلق حبكايتُ األخبار واإلمجاع.
 المصطلح األول" :حفظنا" في األخبار التاريخية:
« وحهظنرضا أن قي ف أكفم كترضاب اقنيب  وو و ت  ةسك،
ف رضال اقنيب (( :يثبت ةلكو))»(.)4
« حهظنرضا أن رسول اهلل  صرضاحل أىل اضتديبيأ اق لح اقذي
وصهت ،فخلى بُت ةن قدم عليو ةن اقفجرضال ووقيو ،وقدةت
عليهم أم كلثوم بنت ع بأ بن أيب ة يط ةسلمأ ةهرضاجفة ،فجرضاء
( )1اقشرضاف ي" ،األم".441 :4 ،
( )4اظت در نهسو .489-487 :4
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أخواىرضا يطلبرضاهنرضا ،فمن هرضا ةنهمرضا»(.)1
 المصطلح الثاني :حكاية اإلجماع:
أحدا أجرضاز أن تؤخذ اصتديأ
« ومل أعلم ؽتن سلف ةن اظتسلمُت ً
ةن غَت أىل اقكترضاب»(.)4
« حكم اهلل ت  اظتشفكُت حكمرضان :فحكم أن ي رضاتل أىل األوثرضان
حىت يسلموا ،وأىل اقكترضاب حىت ي طوا اصتديأ أو يسلموا ،قرضال:
وأحل اهلل نسرضاء أىل اقكترضاب وط رضاةهم ،ف يل :ط رضاةهم ذبرضائحهم،
فرضاحتمل إحالل اهلل نكرضاح نسرضاء أىل اقكترضاب وط رضاةهم كل أىل
اقكترضاب وكل ةن دان دينهم ،واحتمل أن يكون أراد بذقك ب ض
أىل اقكترضاب دون ب ض ،فكرضانت دالقأ ةرضا يفوى عن اقنيب  مث
ةرضا ال أعلم فيو ؼترضاق ًهرضا أنو أراد أىل اقتوراة واإلؾتيل ةن بٍت إسفائيل
دون اجملوس ،فكرضان ت  ذقك دالقأ على أن بٍت إسفائيل اظتفادون
بإحالل اقنسرضاء واقذبرضائح ،واهلل ت رضاىل أعلم»(.)4
« ومل أعلم ؼترضاق ًهرضا ت  أن ال تنكح نسرضاء اجملوس ،وال تؤكل
ذبرضائحهم .)2(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األم".211 :4 ،
( )4اظت در نهسو .247 :4
( )4اظت در نهسو .242 :4
( )2اظت در نهسو .242 :4
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 المصطلح الثالث :الرواية عن المجاىيل:

« قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [اقتوبأ]49 :
اآليأ ،قرضال اإلةرضام اقشرضاف ي :فسم ت ب ض أىل اق لم ي ول:
اظتسجد اضتفام اضتفم»(.)1
عددا ةن أىل اق لم برضاظتغرضازي يفوون أنو كرضان ت  رسرضاقأ
« وشت ت ً
اقنيب (( :ال جيتمع ةسلم وةشفك ت  اضتفم ب د عرضاةهم
ىذا))»(.)4
« أخربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب أن عمف بن اطتطرضاب  قرضال:
أقيس قرضال رسول اهلل (( :أةفت أن أقرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقو إال اهلل ،فإذا قرضاقوىرضا؛ ع موا ةٍت دةرضاءىم وأةواعتم إال ْت هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال أبو بكف  :ىذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ؽترضا أعطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليو» ،قرضال
اقشرضاف ي رزتو اهلل :ي ٍت :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،أخربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدىفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن أيب
ىفيفة  :أن عمف  قرضال أليب بكف  ىذا اق ول أو ةرضا
ة نرضاه»(.)4

( )1اقشرضاف ي" ،األم".219 :4 ،
( )4اظت در نهسو .218 :4
( )4اظت در نهسو .241 :4

449

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

« حدثٍت عدد كلهم ث أ عن غَت واحد كلهم ث أ ال أعلم إال أن
فيهم سهيرضان اقثوري عن عل مأ مبثل ة ٌت ىذا اضتديث ال
خيرضاقهو»(.)1
« وسأقت ػتمد بن خرضاقد وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن
علمرضاء أىل اقيمن فكل حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ أن
صلح اقنيب  عتم كرضان ألىل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)4
والذي يظهر للباحث ت  اظت ود هبذا اظت طلح :شخا أو
أشخرضاص ؼتتلهأ أعيرضاهنم ،مل يه ح عنهم اإلةرضام اقشرضاف ي قسببُت
ػتتملُت :أولهما :ةرضا أُثف عنو ةن قوقو :ال حتدث عن حي؛ فإن اضتي ال
يؤةن عليو اقنسيرضان ،فكرضان ال يسمي ةن حيدث عنو وىو حي عتذا
اظت ٌت ،ثانيهما :أنو حُت صنف اقكتب اصتديدة مب ف؛ مل يكن ة و أكثف
كتبو ،وكذقك حُت صنف اقكتب اق دديأ برضاق فاق مل يكن ة و أكثف
كتبو ،ففمبرضا كرضان يشك فيمن حدثو وال يشك ت  ث تو ،في ول :أخربنرضا
اقث أ( ،)4واهلل أعلم.

( )1اظت در نهسو .244 :4
( )4اقشرضاف ي" ،األم".244 :4 ،
( )4ويُنظف ت  ذقك :اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي".417 :4 ،
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اخلامتة
 نتائج البحث.
وت  خترضام ىذا اقبحث؛ أذكف أىم اقنترضائج اقيت توصلت إقيهرضا:
 )1اجتم ــت ت  كت ـ ـرضاب األم عل ــوم اإلة ـ ـرضام اقش ـ ـرضاف ي رزت ــو اهلل ،ة ــن
ؼتتلــف اقهنــون ،فكرضانــت ة ــربة –ْتــق -عــن شخ ــيتو اق لميــأ،
وإةرضاةتو ت  اق لم واقدين.
 )4بــفزت ت  كت ـرضاب األم ة ـرضامل ةنهجي ــأ عدي ــدة ،ســبق إقيه ـرضا اإلة ـرضام
اقشـرضاف ي رزتــو اهلل ةــن جـرضاء ب ــده ،فحــفي بطرضاقــب اق لــم أن يهيــد
ةنهرضا ت  ْتثو اق لمي ،قيكون سنده فيهـرضا سـلهيًّرضا عـن أئمـأ اقسـلف
اجملتهدين.
 )4قإلةـرضام اقشـرضاف ي رزتـو اهلل ة ـطلحرضات خرضاصــأ بـو ،يتبـُت هبـرضا دقتــو
ت  اق لــم ،وورعــو ت  اإلبرضانــأ عنــو ،ويــًتجم هب ـرضا عــن آرائــو اقه هيــأ،
واجتهرضاداتو اق لميأ.
 توصيات البحث.
يوص ــي اقبرضاح ــث -ب ــد ت ــوى اهلل واالس ــت رضاةأ عل ــى دين ــو وق ــدوم
طرضاعتو -برضاألةور اقترضاقيأ:
 )1اق نرضاي ــأ بكت ــب أئم ــأ اقس ــلف واق لمـ ـرضاء اجملته ــدين ة ــن أصـ ـحرضاب
وتههمـرضا ،واسـتهرضادة ؽتـرضا فيهـرضا ةـن
اظتذاىب اظتتبوعـأ وغـَتىم؛ قـفاءةً ،
األحكرضام اقه هيأ ،واظتنرضاىج اق لميأ ،واظتسرضاقك االستدالقيأ.
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 )4اق نرضايأ مب طلحرضات اإلةرضام اقشرضاف ي رزتـو اهلل ت  كترضابـو األم ،رت ًـرضا
عتـرضا ،واســت فاءً إلطالقرضاهتـرضا ،وجتليــأ ظت رضانيهـرضا ،خدةــأ قل لــم اقشــفعي،
ون ًحرضا ألىلو.
 )4االس ــتهرضادة ؽتـ ـرضا ديك ــن أن يُس ــتخفج ة ــن كتـ ـرضاب األم ة ــن األفكـ ـرضار
اقبحثي ــأ ،ت  األطفوح ـرضات األكرضادديي ــأ ،واألْت ـرضاث اق لمي ــأ ،وأوراق
األعمرضال ت  اظتؤدتفات واقندوات.
وت  اقسـطور اقترضاقيـأ سـفد قـب ض األفكـرضار اقبحثيـأ اقـيت اسـتخفجتهرضا
ةن كترضاب األم ،وال أعلم ىل سبق ْتثهرضا أم ال.
 أفكار بحثية من كتاب األم لإلمام الشافعي رحمو اهلل:
 )1أسبرضاب اقندول ةن كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )4اقنرضاسخ واظتنسوخ ةن كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )4بيرضان ةشكل اقن وص اقشفعيأ ةن خالل كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )2بديع االستنبرضاطرضات ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )4اق واعد اقه هيأ ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )1اقهفوق اقه هيأ ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )7ة طلحرضات اإلةرضام اقشرضاف ي رزتو اهلل ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )9حكرضايأ اإلرترضاع ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )8اقتطبي رضات األصوقيأ ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )14ةسند اإلةرضام اقشرضاف ي ةن كترضاب األم.
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 )11األحكـ ـ ـ ـرضام اضتديثي ـ ـ ــأ قإلةـ ـ ـ ـرضام اقشـ ـ ـ ـرضاف ي ت  كتـ ـ ـ ـرضاب األم؛ رت ًـ ـ ـ ـرضا
ودراسأ.
 )14ة ل رضات اإلةرضام اقشرضاف ي ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )14اظت ـ ـرضاين اإلديرضاني ـ ــأ ة ـ ــن خ ـ ــالل اظتس ـ ـرضائل اقه هي ـ ــأ ت  كت ـ ـرضاب األم؛ رت ً ـ ـرضا
ودراسأ.
 )12اقفوايرضات اقترضارخييأ قإلةرضام اقشرضاف ي ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
 )14سؤاالت اإلةرضام اقشرضاف ي قل لمرضاء ةن خالل كترضاب األم.
 )11اظت رضاين اقًتبويأ ت  كترضاب األم؛ رت ًرضا ودراسأ.
وب ــد أخــي اق ـرضارئ؛ فهــذا ة ـرضا تيســف إي ـفاده ،وتســهل إعــداده ،قــك
غُنمـو ،وعلــي غُفةــو ،وقــك فرضائدتــو ،وعلــي عرضائدتــو ،فمـرضا كـرضان فيــو ةــن توفيــق
وصـواب؛ فــذاك ةــن اقــفب اقكــفًن اقوى ـرضاب ،وة ـرضا ك ـرضان ةــن خطــأ ون ـرضان؛
فـذاك ةـن نهســي واقشـيطرضان ،وأسـتغهف اهلل ةــن ذقـك كلـو ،دقــو وجلـو ،كمـرضا
أسأقو ت رضاىل أن يبـرضارك ت  ىـذا اصتهـد اظتتوا ـع ،وأن يكتـب قـو اق بـول ،وأن
جي لــو ةــن اق لــم اقــذي يُنتهــع بــو ت  حي ـرضايت وب ــد ؽتـرضايت ،وأن جي لــو خرضاق ً ـرضا
قوجهــو اقكــفًن ،ةوصـ ًـال إىل ر ـوانو وإىل جن ـرضات اقن ــيم ،ســبحرضان ربن ـرضا رب
اق دة عمرضا ي هون ،وسالم على اظتفسلُت ،واضتمد هلل رب اق رضاظتُت.
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املصادر واملراجع
األن رضاري ،رترضال اقدين ابن ةنظور" .قسرضان اق فب"( .ط ،4بَتوت:
دار صرضادر1212 ،ه).
ابن ةهلح ،إبفاىيم بن ػتمد" .اظتبدع ت  شفح اظت نع"( .ط ،1بَتوت:
دار اقكتب اق لميأ1219 ،ه1887-م).
اقبيه ي ،أزتد بن اضتسُت" .ةنرضاقب اقشرضاف ي" .حت يق اقسيد أزتد
ص ف( .ط ،1اق رضاىفة :دار اقًتاث1484 ،ه1874-م).
اقذىيب ،ػتمد بن أزتد" .سَت أعالم اقنبالء" .حت يق ش يب األرنرضاؤوط
وآخفين( .ط ،4بَتوت :ةؤسسأ اقفسرضاقأ1244 ،ه1894-م).
اقفازي ،عبد اقفزتن بن ػتمد" .آداب اقشرضاف ي وةنرضاقبو" .حت يق عبد اقغٍت عبد
اطترضاقق( .ط ،1بَتوت :دار اقكتب اق لميأ1242 ،ه4444-م).
اقشرضاف ي ،ػتمد بن إدريس" .األم" .حت يق رف ت فوزي عبد اظتطلب( .ط،2
اظتن ورة :دار اقوفرضاء1244 ،ه4411-م) .وحيوي ت  أوقو كترضاب اقفسرضاقأ.
اق س الين ،أزتد بن علي بن حجف" .توايل اقتأسيس مب رضايل ابن إدريس" .حت يق
عبد اهلل ػتمد اقكندري( .ط ،1دار ابن حدم1248 ،ه4449-م).
اق واشتي ،أكفم يوسف" .اظتدخل إىل ةذىب اإلةرضام اقشرضاف ي"( .ط،4
األردن :دار اقنهرضائس1242 ،ه4414-م).
اقكرضاسرضاين ،عالء اقدين بن ةس ود" .بدائع اق نرضائع ت  تفتيب اقشفائع".
(ط ،4بَتوت :دار اقكتب اق لميأ1241 ،ه1891-م).
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