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اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي (ت 471هـ)
املستخلص
احلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلق اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وبعد:
فقد مجع البحث اآلراء املتناثرة ألبي علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي
احلنبلي ،الشهري بابن البَنَّا (ت 471هـ) ،من خالل أشهر كتب أصول الفقه احلنابلـة،
املتداولة بني املتخصصني وطالب العلم ،وبلغت املسائل أربعة وعشرين مسألة ،وهي
آراء متناثرة يف مباحث أصول الفقه املختلفة بدءًا من تـاري علـم األصـول ،وانتهـاء
مبباحث االجتهاد والتقليد والتعارض ،والقصد من هذا البحث إلقاء الضوء على علم
من أعالم احلنابلة له آراء أصولية معتربة ،وافق يف بعضها أئمة املـذهب ،وخـالفهم يف
بعضها ،وهذا يدل على عقليته املستقلة ،وشخصيته الواضحة.
وقد خالف املذهب يف مثان مسائل ،وخالف شيخه القاضي يف مسألتني.
وختمت البحث خبامتة حوت على أهم النتائج.
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املقدمة:
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونسـتغفره ونسـتهديه ،ونعـو بـاهلل مـن شـرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومـن يضـلل فـال هـادي لـه،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل
عليه وعلى آله وصحبه وسلم .أما بعد:
فإن علـم أصـول الفقـه مـن أجـل علـوم الشـريعة قـدرًا ،فبواسـتته تسـتنب
األحكام ،وبقواعده يعرف احلالل من احلرام ،فهو العمـدة يف االجتهـاد واالسـتنبا ،
ولذلك جاء اهتمام العلماء به ،ومن هؤالء العلماء أبو علي احلسن بن البنا البغدادي
احلنبلي املتوفى سنة 471هـ ،الذي انتشرت آراؤه يف كتب أصول احلنابلة ،فعلى هـذا
قررت مستعينًا باهلل مجع املسائل األصولية هلذا العلم من مظـان الكتـب ،وإفرادهـا يف
حبث مستقل.
ومن أسباب اختيار آراء ابن البنا األصولية موضوعا للبحث ما يأتي:
 -1إن ابن البنَّا  -رمحه اهلل  -من كبار علماء احلنابلة ،فهو من تالميذ القاضي أبي
يعلى  -رمحه اهلل .-
 -2إن آراء ابن البنَّا مل تفرد ببحث مستقل حسب علمي.
 -3توضيح آراء ابن البنَّا األصولية وحتقيقها ،السيما وأنه قد خالف كثريًا من علماء
احلنابلة ،وغريهم من العلماء يف بعض املسائل اليت سريد كرها خالل هذا البحث.
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الدراسات السابقة:
بعد تتبعي وحبثي يف املظان احملتملة فإنين مل أقف على أية دراسة يف هذا املوضوع.

منهجي يف البحث:
أولًا :االلتزام جبمع آراء اإلمام أبي علي ابن البنَّا اليت نسبت إليه بالبحث عنها يف
مظان وجودها بتريقة االستقراء ،وقد قمت باستقراء الكتب اآلتية:
 /1التمهيد يف أصول الفقه ألبي اخلتاب لكلو اني (ت 510هـ)
 /2الواضح يف أصول الفقه البن عقيل (ت 513هـ)
 /3روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة (ت 620هـ)
 /4املسودة يف أصول الفقه .بدأ بتصنيفها اجلدّ :جمد الدين عبد السالم بن تيمية (ت:
652هـ) ،وأضاف إليها األب :عبد احلليم بن تيمية (ت682 :هـ) ،ثم أكملها
االبن احلفيد :أمحد بن تيمية (728هـ)
 /5شرح خمتصر الروضة للتويف (ت 716هـ)
 /6قواعد األصول ومعاقد الفصول لعبد املؤمن البغدادي (ت 739هـ)
 /7أصول الفقه البن مفلح (ت 763هـ)
 /8التذكرة يف أصول الفقه لبدر الدين املقدسي (ت 773هـ)
 /10سواد الناظر وشقائق الروض الناضر لعالء الدين الكناني (ت 777هـ)
 /11القواعد الفقهية البن رجب (ت 795هـ)
 /12القواعد والفوائد األصولية البن اللحام (ت 803هـ)
 /13املختصر يف أصول الفقه البن اللحام (ت 803هـ)
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 /14شرح خمتصر أصول الفقه ألبي بكر اجلراعي (ت 883هـ)
 /15التحبري شرح التحرير للمرداوي (ت 885هـ)
 /16شرح غاية السول إىل علم األصول البن عبد اهلادي الدمشقي (ت 909هـ)
 /17مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول البن عبد اهلادي الدمشقي (ت
909هـ)
 /17شرح الكوكب املنري البن النجار (ت 972هـ)
 /18املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل البن بدران (ت 1346هـ)
 /19نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر البن بدران (ت
1346هـ)
ومن خالل استقرائي هلذه الكتب مل أجد يف بعض الكتب السابقة رأي أصولي
البن البنا وهذه الكتب هي :التمهيد للكلو اني ،والواضح البن عقيل ،وروضة
الناظر البن قدامة ،وشرح خمتصر الروضة للتويف ،وقواعد األصول ومعاقد الفصول
لعبد املؤمن البغدادي ،وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر لعالء الدين الكناني،
والقواعد الفقهية البن رجب.
ثانيا :قمت بتحرير حمل النزاع يف كل مسألة إن وجد فيها.
ثالثا :قمت مبقارنة آراء ابن البنا مع آراء املذاهب األخرى مبا فيها رأي احلنابلة.
رابعا :أردفت األقوال بذكر رأي ابن البنا مستقلًا ،و لك يف كل مسألة من املسائل اليت
وردت.
خامسًا :أوردت أدلة ابن البنا إن وجدت ،أو أدلة من وافقه يف الرأي ،وليس من
منهجي مناقشة األدلة.

اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي...

57

د .صاحل بن سليمان احلميد

سادسًا :كرت مثرة اخلالف يف بعض املسائل املهمة.
سابعًا :جعلت عناوين املسائل بناء على رأي ابن البنا األصولي.
ثامنًا :عزوت األقوال إىل أصحابها ،ووثقتها من كتبهم ،أو ممن نقلها عنهم إن مل
أجدها يف مؤلفاتهم.
تاسعًا :عزوت اآليات إىل سورها.
عاشرًا :خرجت األحاديث إىل مصادرها من كتب السنة ،فإن كان احلديث يف
الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بذلك ،وإن كان يف غريهما فأخرجه من املصادر
املسندة أبدأ مبسند اإلمام أمحد والسنن األربعة مراعيا الرتتيب الزمين ،مع كر أقوال
أهل الفن يف درجة احلديث.
احلادي عشر :ترمجت لألعالم الوارد كرهم يف البحث ،إال األنبياء عليهم الصالة
والسالم ،،والصحابة رضي اهلل عنهم ،واألئمة األربعة املشهورين رمحهم اهلل ،وأما ما
عداهم فأترجم له بذكر االسم والنسبة والكنية واملكانة العلمية وتاري

الوفاة،

وكتابني من تصانيفه.
الثاني عشر :ترتيب املصادر.
أ /رتبت املصادر األصولية والفقهية بناء على ترتيب املذاهب املشهورة ،ثم رتبت
مصادر كل مذهب حبسب التسلسل الزمين لوفاة املؤلف.
ب /املصادر اللغوية ،ومصادر الرتاجم رتبتها حبسب التسلسل الزمين لوفاة املؤلف.
ختة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس.
أما املقدمة فتشمل :أهمية املوضوع ،وسبب اختياره ،والدراسات السابقة ،وختة البحث.
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املبحث األول :فقد تناولت فيه التعريف بابن البنا :نسبه ،وشيوخه ،وتالميذه ،وحياته
العلمية ،وثناء العلماء عليه ،ومصنفاته ،ووفاته.
املبحث الثاني :كرت آراء ابن البنا األصولية وهي:
املسألة األوىل :وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه.
املسألة الثانية :حمل العقل :القلب.
املسألة الثالثة :اتفاق اخللفاء األربعة إمجاع وحجة مع خمالفة جمتهد صحابي.
املسألة الرابعة :اخلرب حيدّ.
املسألة اخلامسة :خرب الواحد :ما عدا التواتر.
املسألة السادسة :من شرو صحة الرواية العدالة ظاهرا.
املسألة السابعة :عدم قبول رواية مبتدعة الفقهاء.
املسألة الثامنة :يعترب يف األمر العلو.
املسألة التاسعة :الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي أو ما يف معناه من غري كر

ملفعوله فإنه ال يعم.
املسألة العاشرة :النص :هو الصريح من اللفظ وإن احتمل غريه.
املسألة احلادية عشرة :القياس :هو رد فرع إىل أصل بعلة جامعة.
املسألة الثانية عشرة :صحة التعليل مبجرد االسم اللقب.
املسألة الثالثة عشرة :صحة التعليل بالوصف اللغوي.
املسألة الرابعة عشرة :ينقسم النص على العلة إىل ثالثة أقسام :صريح ،ظاهر ،إمياء.
املسألة اخلامسة عشرة :التعليل بإنّ املَكسورة اهلمزة املشددة النون يفيد اإلمياء.
املسألة السادسة عشرة :عدم املتالبة بترد الدليل إال بعد تسليم ما ادعاه من داللة الربهان.

اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي...

د .صاحل بن سليمان احلميد

59

املسألة السابعة عشرة :اجلدل :هو تردد الكالم بني اخلصمني ،بتلب كل منهما
تصحيح قوله وإبتال قول خصمه.
املسألة الثامنة عشرة :جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صحابي أرجح ،وال إنكار منهم.
املسألة التاسعة عشرة :يلزم املستفيت العمل بقول املفيت مبجرد فتواه.
املسألة العشرون :إ ا اختلفت الفتوى على املستفيت من مفتيني أو أكثر فبما يأخذ؟
املسألة احلادية والعشرون :يف الرتجيح :ما مسع منه  وكتابه سواء.
املسألة الثانية والعشرون :ترجيح ما فيه معنى ظهر استعماله على ما فيه معنى مل يظهر
استعماله.
املسألة الثالثة والعشرون :تقديم مثبت احلد على نافيه.
املسألة الرابعة والعشرون :يقدم حديث ما تضمن إصابة النِبيِ  يف الظاهرِ والباطنِ
على حديث ما تضمن إصابته يف الظاهرِ فق .
وختمت البحث خبامتة كرت فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها.
فهارس املصادر.
أسأل اهلل تعاىل أن يكون عملي يف ميزان حسناتي ،وأن جيعله يف خدمة العلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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املبحث األول :التعريف بابن البنا :نسبه ،وشيوخه ،وتالميذه،
وحياته العلمية ،وثناء العلماء عليه ،ومصنفاته ،ووفاته.
التعريف بابن البنا

()1

(471 - 396هـ)
نسبه ومولده:
املقرىء احملدث الفقيه الواعظ الزاهد اإلمام احلسن بن أمحد بن عبد اهلل
البغدادي احلنبلي ،أبو علي ،الشهري بابن البنَّا .ولد سنة ست وتسعني وثالمثائة للهجرة.
شيوخه:
قرأ القراءات على :أبي احلسن احلَمَّامِيّ( ،)2وأبي بكر حممد بن احلسن بن زياد
النقَّاش( ،)3وعبد الواحد بن أبي هاشم( ،)4وهبة اهلل بن جعفر( ،)5وأبي عيسى بَ َّكار
بن أمحد( ،)6ومجاعة سواهم.
ومسع احلديث من :أبي عمرو بن السَّمَّاك( ،)7وأبي بكر أمحد بن سلمان
النَّجَّاد( ،)8وأمحد بن عثمان بن حييى األَدَ ِميّ ( ،)9وأبي سهل بن زياد القتان(،)10
وعلي بن حممد بن الزبري الكويف( ،)11وعبد الباقي بن قانع( ،)12وخلقٍ غريهم.
()14

وتفقه أوال على أبى طاهر ابن الغبَارِي ( ،)13ثم على القاضى أبي يعلى

وهو من قدماء أصحابه ،وعلق عنه املذهب واخلالف ،وتفقه أيضًا على ابن أبي
موسى( ،)15وأبي الفضل التَّمِي ِميّ (.)16
تالميذه:
قرأ عليه القرآن مجاعة منهم :أبو عبد اهلل احلسني بن حممد البَارِع( ،)17وأبو العز
()19

سيّ ( ،)18أمحد بن ظفر املغَازِليّ.
حممد بن احلسن بن بندار ال َقالَن ِ
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ومسع منه احلديث آخرون منهم :ولداه حييى( ،)20وأمحد( ،)21وأبو احلسني ابن
الفراء( ،)22وأبو القاسم السَّمَرْقَ ْندِي.

()23

حياته العلمية ،وثناء العلماء عليه:
درس الفقه كثريًا ،وأفتى زمانًا طويلًا ،وكان له حلقتان إحداهما :يف جامع
املنصور ،واألخرى :يف جامع القصر للفتوى ،والوعظ ،وقراءة احلديث.
وكان يفتى الفتيا الواسعة ،ويفيد املسلمني باألحاديث ،واجملموعات ،وما يقربه
من السنن ،وكان نقي الذهن ،جيد القرحية ،شديدًا على أهل األهواء.
قال شجاع الذُّ ْهلِي ( " :)24كان أحد القراء اجملودين ،مسعنا منه قتعة من تصانيفه"

()25

وقال ابن شَافِع( " :)26كتبت احلديث عن حنو من ثالمثائة شي  ،ما رأيت فيهم من
كتب خبته أكثر من ابن البنا ،....وكان طاهر األخالق ،حسن الوجه والشيبة ،حمبًّا
ألهل العلم ،مكرمًا هلم"

()27

وقال الذَّهَبِيّ ( " :)28تكلّموا فيه بأنواع ...،قلت :ما تكلم فيه إال أهل الكالم؛ لكونه
كان هلجًا مبخالفتهم ،كثري الذم هلم ،معنيًّا بأخبار الصِّفات "

()29

وقال القِفْتِيّ ( " :)30كان مشارًا إليه يف القراءات ،واللغة ،واحلديث "

()31

مصنفاته:
كان  -رمحه اهلل  -من شيوخ اإلسالم الفصحاء الفقهاء النبالء ،ويبعد أن
جيتمع فى شخص من التفنن فى العلوم ما اجتمع فيه ،وقد مجع من املصنفات فى
فنون العلم فقهًا ،وحديثًا ،وفى علم القراءات ،والسري ،والتواري  ،والسنن،
والشروح للفقه ،والنحو مجوعًا حسنةً تزيد على ثالمثائة جمموع.
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قال ابن اجلَ ْو ِزيّ( " :)32صنف يف كل فن ،فحكي عنه أنه قال :صنفت مخسني ومائة
"
مصنف

()33

وقال القِفْ ِتيّ " :حكي عنه أنه قال :صنّفت مخسمائة مصنف "

()34

منها:
(شرح اإليضاح ألبي علي) ،و (شرح اخلرقي) يف فقه ابن حنبل ،و (طبقات
الفقهاء) ،و (العباد مبكة) ،و (جتريد املذاهب) ،و (أدب العامل واملتعلم) ،و (مشيخة
شيوخه).
وفاته:
مات أبو علي ابن البنا ببغداد يف يوم السبت اخلامس من رجب سنة إحدى
وسبعني وأربعمائة للهجرة عن عمر يناهز مخسًا وسبعني سنة ،وصلي عليه جبامع
القصر ،وجامع املدينة ،وأم الناس يف الصالة عليه أبو حممد التميمي( ،)35ودفن يف
مقربة باب حرب.

()36
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املبحث الثاني :اآلراء األصولية البن البنا احلنبلي
املسألة األوى :وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه.
تعريف أصول الفقه :القواعد اليت يتوصل بها إىل اسـتنبا األحكـام الشـرعية
الفرعية.

()37

الشيْءِ.
تعريف الفقه لغة :الْفِقْه َفهْم َّ

()38

تعريف الفقه اصتالحًا :العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
باالستدالل.

()39

اختلــف العلمــاء يف أيهمــا يقــدم ،تعلــم علــم أصــول الفقــه ،أم تعلــم الفقــه
(الفروع)؟ على ثالثة أقوال:
القول األول :وجوب تقديم معرفة أصول الفقه على الفقه.
هــب إىل هــذا القــول :أبــو بكــر القفــال الشَّاشِ ـيّ( )40مــن الشــافعية ،وابــن
عقيل( ،)42()41وابن أبي موسى ،وأبو بكر بن عبدالعزيز( ،)43وأبو البقاء العكْبَـرِي

()44

من احلنابلة(.)45
القول الثاني :عدم وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه ،لكن األوىل تقديم
تعلم أصول الفقه على الفقه.
هب إىل هذا القول :ابن بَرْهَان( )46من الشافعية ،واملَرْدَاوي( ،)47وابن النجار( )48من
احلنابلة .القول الثالث :وجوب تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه.
هب إىل هذا القول :القاضي أبو يعلى( ،)49وابن محدان( )50من احلنابلة.
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رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا  -رمحه اهلل  -إىل وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه.
قال ابن مفلح( " :)51وأوجب ابن البَنَّا ،وابن عقيل ،وغريهما تقدم معرفتها "

()52

وقال ابن اللحام( " :)53وأوجب ابن عقيل ،وابن البنا ،وغريهما تقدم معرفتها "
وبنحوه قال املرداوي( ،)55وابن عبداهلادي.

()54

()56

الدليل:
أن يف تعلم علم أصول الفقه متكينًا من معرفة الفروع ،بيان لك :أن النص
على حكم كل حادثة عينا معدوم ،وأن لألحكام أصوال وفروعًا ،وأن الفروع لَا تدرك
إلَا بأصوهلا ،وأن النتائج لَا تعرف حقائقها إلَا بعد حتصيل العلم مبقدماتها ،فحق أن
يبدأ باإلبانة عن األُصول لتكون سببا إىل معرفة الفروع.

()57

حمل اخلالف بني القول األول والثاني:
اختلف العلماء يف حمل اخلالف يف هذه املسألة :هل هو الوجوب ،أم األولوية؟
فحكى ابن محدان( ،)58والشي تقي الدين( ،)59أن اخلالف يف األولوية؛ ألن
غالب طلبة العلم من أرباب املذاهب األربعة ،مل نر أحداً منهم ،وال مسعنا أنه اشتغل
أوالً إال يف الفقه من غري نكري من العلماء ،ثم يشتغلون بعد لك يف األصول ،ويف
غريها.
وحكى ابن مفلح أن حمل اخلالف يف الوجوب.

()60

قال املرداوي " :إن محلنا كالمهم يف الوجوب على األولوية ارتفع اخلالف "

()61
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()62

املسألة الثانية :حمل العقل :القلب.

العقل لغة :املَ ْنع وَاحلَ ْبس ،يقَال :عْتقِلَ لِسَانه بِالْبِنَاءِ ِللْفَاعِلِ وَالْمَفْعولِ إ َا حبِسَ
َقلَه
عَنْ ا ْل َكلَامَِ ،أيْ مِنعَ َفلَمْ يَ ْق ِدرْ َعلَيْهِ ،ويقَال:عَ َقلَه عن حاجته يَعْقِله وعَقَّله وتَع َّ
واعتَ َقلَه حَبَسَه.

()63

تعريف العقل اصتالحًا :مَا حيصل به املَيْز بني املعلومات.

()64

اختلف العلماء يف حمل العقل على ستة أقوال:
القول األول :إن حمل العقل :القلب.
هب إىل هذا القول :املالكية( ،)65والشافعية( ،)66وبعض احلنابلة كأبي احلسن
التميمي( ،)67والقاضي أبي يعلى( ،)68وابن عقيل( ،)69واألطباء(.)70
القول الثاني :إن حمل العقل :الدماغ.
هب إىل هذا القول :احلنفية( ،)71واإلمام أمحد يف املشهور عنه( ،)72وقاله
()74

التويف( ،)73وحكوه عن الفالسفة

القول الثالث :إن قلنا :العقل جوهر كان يف الرأس ،وإال كان يف القلب؛ ألن القلب
حمل العلوم كلها ،كره املاوردي.

()75

القول الرابع :إن لكل حاسة منه نصيبًا ،نسبه الزركشي( )76إىل أبي احلسن األشعري(.)77
القول اخلامس :إنه مشرتك بني الرأس والقلب .كره الزركشي ومل ينسبه ألحد.
()79

القول السادس :إنه ال يعرف حمله ،كره إمام احلرمني
أنه مل يتعني للشافعي حمله.

()80

()78

يف باب أسنان إبل اخلتأ:
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وقد نبه املاوردي يف أدب الدنيا والدين على أن اخللَاف يف الغريزي ،أما التجرييب
فمحله القلب قتعًا.

()81

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا  -رمحه اهلل  -إىل أن حمل العقل :القلب.
قال يف املسودة " :مسألة حمل العقل القلب :قاله أبو احلسن التميمي ،والقاضي،
 ........ومن الناس من قال هو يف الدماغ ،قال أبو التيب :وهو قول قوم من
أصحاب أبى حنيفة ،وقد نص عليه أمحد فيما كره أبو حفص ابن شاهني بإسناده عن
الفضل بن زياد ......،ونصر القاضي األول ،وكذا سائر أصحابنا مثل :ابن البنا،
وابن عقيل"

()82

األدلة:
وَاستدلوا لذلك(:)83
 /1قال َتعَالَى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [ق ،]37 :أَي :عقل .فعرب
بالقلب عن العقل؛ ألنه حمله.
 /2قال تعالَى :ﭽ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [احلج]٤٦ :
وبقوله تعالَى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [األعراف ،]١٧٩ :فجعل العقل يف القلب.
 /3قال تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [احلج]٤٦ :
أي :يتغتى على العقل الذي يف الصدر.
()84

و كر الباجي
قال:

أن مثرة اخلالف يف حمل العقل تظهر يف مسألة من الفقه ،حيث
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" أن من شج رجال موضحة( )85فذهب عقله ،لزمه عند مالك( )86دية العقـل(،)87
وأرش( )88املوضحة؛ ألنه إمنا أتلف عليه منفعةً ليست يف عضو الشجة ،فتكون الشجة
تبعًا هلا ،وقال أبو حنيفة( :)89إمنا عليه دية العقل فق ؛ ألنه ملا شجّ رأسه ،وأتلف عليه
العقل الذي هو منفعة يف العضو املشجوج ،دخل أرش الشجة يف الدية "

()90

املسألة الثالثة :اتفاق اخللفاء األربعة إمجاع وحجة وإن خالفهم جمتهد صحابي:
اإلمجاع يف اللغة :العزم واالتفاق ،يقال أَجْ َمعْت األمرَ وعلى األمرِ ،إ ا عَزَمْت
َعلَيْهِ ،وَأَجْمَعوا َعلَى الْأَمْرِ :اتَّفَقُوا َعلَيْهِ.

()91

اإلمجاع يف االصتالح :اتفاق جمتهدى عصر من هذه األمة بعد وفاة نبينا حممد
صلى اهلل عليه و سلم على أمر دينى.

()92

اختلف العلماء يف مسألة اتفاق اخللفاء األربعة على حكم ،أو فتوى هل يعترب
إمجاعًا أم ال؟ على ثالثة أقوال(:)93
القول األول :إن اتفاق اخللفاء األربعة ال يعد إمجاعًا إ ا خالفهم غريهم من الصحابة.
وهو قول اجلمهور.
القول الثاني :إن اتفاقهم حجة ،وليس بإمجاع ،وهو ظاهر قول اإلمام أمحد.
()94

القول الثالث :إن اتفاقهم يعترب إمجاعًا ،وهو مذهب أبي خازم

من احلنفية ،وهي

رواية عن اإلمام أمحد.
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا  -رمحه اهلل  -إىل أن اتفاق اخللفاء األربعة أبي بكر ،وعمر،
وعثمان ،وعلي رضي اهلل عنهم على أمر يعترب إمجاعًا ،وحجة جيب العمل به ،ولو مع
خمالفة جمتهد من غريهم(.)95
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قال ابن اللحام " :قول اخللفاء الراشدين مع خمالفة جمتهد صحابى هلم ليس
()96

بامجاع عند األكثر ،خالفًا البن البنا ،وعن أمحد مثله "
دليله:

شدِينَ ،تَمَسَّكُوا ِبهَا،
قوله َ ( :ف َعلَ ْيكُمْ بِسنَّتِى ،وَسنَّةِ الْخلَفَاءِ الْ َم ْهدِيِّنيَ الرَّا ِ
جذِ) ( .)97فأمر بذلك ،واألمر على الوجوب(.)98
َوعَضُّوا َعلَ ْيهَا بِالنَّوَا ِ
وقد خالف ابن البنا رمحه اهلل يف هذه املسألة ما هب إليه احلنابلة ،مبا فيهم شيخه
القاضي.
املسألة الرابعة :اخلرب حيدّ.
اخلرب لغة:اخلَبَر بالتحريك واحد األَخبْار ،واخلَبَر النَّبَأُ ،واجلمع أَخْبَارٌ وأَخابِري.

()99

اختلف العلماء  -رمحهم اهلل  -يف اخلرب هل حيد أم ال؟ على قولني(:)100
القول األول :إنه حيد ،وهو قول األكثر.
وهلم فيه حدود كثرية ،قلّ أن يسلم منها حد من خدش:
أحدها :ما قاله أبو اخلتاب الكلو اني( ،)101وابن عقيل( ،)102وأكثر املعتزلة كأبي عبد
اهلل البصري( ،)103وعبد اجلبار( ،)104وغريهم( ،)105أنه :كالم يدخله الصدق والكذب.
واحلد الثاني :قاله القاضي( ،)106وغريه( :)107إن اخلرب :كل ما دخله الصدق أو الكذب.
واحلد الثالث :قاله املوفق ابن قدامة( ،)108وغريه( :)109ما يدخله التصديق أو
التكذيب.
واحلد الرابع :قاله التويف( ،)110وغريه( :)111ما يدخله التصديق و التكذيب ،بالواو.
واحلد اخلامس :قاله أبو احلسني املعتزلي( :)112إن اخلرب :كالم يفيد بنفسه نسبة.
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واحلد السادس :قاله ابن احلاجب( ،)113ومجاعة( :)114هو الكالم احملكوم فيه بنسبة
خارجية.
القول الثاني :إن اخلرب ال حيد لعسره ،وألن تصوره ضروري؛ ألن كل أحد يعلم
بالضرورة أنه موجود.

()115

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا  -رمحه اهلل  -إىل أن اخلرب حيدّ ،وأن حده هو :ما يدخله الصدق
والكذب.
قال املرداوي عن اخلرب " :إنه حيدّ ،وهو قول أصحابنا واألكثر ،وهلم فيه حدود
كثرية ،قل أن يسلم منها حد من خدش :أحدها :ما قاله أبو اخلتاب يف ' التمهيد '،
صري ،وعبد اجلبار،
وابن عقيل ،وابن البنا ،وأكثر املعتزلة كاجلَُّبائَِّية ،وأبي عبد اهلل البَ ْ
وغريهم أنه يف اللغة { :كالم يدخله الصدق والكذب } "

()116

الدليل:
اخلرب يدخله الصدق والكذب الحتماله هلما ،من حيث إنه خرب ،كقولك :قام
()117

زيد ،حيتمل أن يكون صدقًا ،وأن يكون كذبًا ،ويقتع بصدقه وكذبه ألمر خارجي.
املسألة اخلامسة :خرب الواحد :ما عدا التواتر:

ألشْـياءِ وبَيَْنهَـا
التواتر لغة :التَّواتر :التَّتابع :تَتابع األشـياء ،وقِيـلَ :هـو تَتـابع ا َ
َفجَواتٌ وفَتَراتٌ ،يقال :تواتَرَتْ اإلبل والقَتا وكلُّ شيءٍ ،إ ا جاء بعضه يف إثر بعضٍ
جئْ مصْتَفَّة ،وأَصله من الوَتِرْ وهو الفَرْد.
ومل َت ِ

()118

التواتر اصتالحًا :خرب عدد ميتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن حمسوس أو
خرب عن عدد كذلك إلَى أن ينتهي إلَى حمسوس.

()119
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حدٌ مبعنى الواحد.
تعريف اآلحاد لغة :مجع أَ َ

()120

تعريف خرب اآلحاد اصتالحًا :ما عدا املتواتر.

()121

اختلف العلماء يف تقسيم األخبار على قولني:
القول األول :إن األخبار قسمان :تواتر ،وآحاد ،ال غري ،وعليه فاملستفيض الذي مل
يبلغ حد التواتر من اآلحاد ،وهو مذهب اجلمهور.

()122

القول الثاني :إن األخبار ثالثة أنواع هي :املتواتر ،واملستفيض ،واآلحاد ،فاملستفيض
واستة بني املتواتر واآلحاد ،وأقل املستفيض أربعة ،وقيل اثنان ،وقيل ثالثة على
()125

إلسْفَرَايِيِنيّ.
اخلالف ،قاله احلنفية( ،)123واملاوردي( ،)124واألستا أبو إسحاق ا ِ
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-

هب ابن البنا  -رمحه اهلل  -إىل أن األخبار قسمان :تواتر ،وآحاد ،ال غري،
فتعريف اآلحاد عنده هو :ما عدا املتواتر.

()126

فال واستة بينهما ،فاآلحاد قسيم املتواتر ،فدخل يف اآلحاد من األَحاديث ما
عرف بأنه مستفيض مشهور.
قال ابن النجار " :وهو أي خرب اآلحاد يف االصتالح :ما عدا املتواتر عنـد ابـن
البنا ،واملوفق ،والتويف ،ومجع كثِري ،فَال واستَةَ بنيَ التواتر واآلحاد ،فدخل يف اآلحاد
من األحاديث مَا عرف بأنه مستفيض مشهور "

()127

فخرب الواحد عند ابن البنا :ما مل ينته إىل رتبة التواتر ،إما بأن يرويه من هو دون
العدد الذي ال بد منه يف التواتر ،وإما يرويه عدد التواتر ولكن مل ينتهوا إىل إفادة العلم
باستحالة تواطئهم على الكذب ،أو مل يكن لك يف كـل التبقـات ،أو كـان ولكـن مل
خيربوا عن حمسوس ،أو غري لك مما يعترب يف املتواتر.

()128
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املسألة السادسة :من شروط صحة الرواية العدالة ظاهرًا.
العدالة لغةً :القصد يف األمور ،وهو خلَاف اجلور.

()129

اصتالحًا :هي صفة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة ،وترك
الكبائر ،والر ائل بال بدعة مغلظة.

()130

من شرو صحة الرواية العدالة عند اجلمهور ،واختلفوا هل تشرت العدالة ظاهرًا
وباطنًا على قولني:
القول األول :تشرت العدالة ظاهرًا وباطنًا.
هب إىل لك اإلمام الشافعي( ،)131واإلمام أمحد( ،)132و كره اآلمدي عن
األكثر( ،)133وهو مذهب احلنابلة( ،)134وعليه أكثر العلماء(.)135
القول الثاني :تكفي العدالة ظاهرًا.
هب إىل لك القاضي أبو يعلى( ،)136وأبو بكر عبد العزيز( ،)137و بعض
الشافعية(.)138
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه يكتفى يف الراوي أن يكون عدالً يف الظاهر ،وال
تشرت العدالة باطنًا.
قال ابن النجار " :ومنها :عدالة إمجاعًا ملا سبق من األدلة ظاهرًا وباطنًا عند
أمحد ،والشافعي ،وغريهما ،و كره اآلمدي عن األكثر.
وعند القاضي وابن البنا ،وغريهما :تكفي العدالة ظاهرًا للمشقة "

()139
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الدليل:
قياس الرواية على الشهادة يف االكتفاء بالعدالة الظاهرة ،وال يشرت أن يكون
الشاهد عدلًا يف الباطن للمشقة.

()140

واخلالف هنا ينزع إىل مسألة :قبول رواية جمهول احلال ،أو عدم قبوهلا.

()141

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة ،ووافق شيخه القاضي فيما
هب إليه.
املسألة السابعة :عدم قبول رواية مبتدعة الفقهاء.
تعريف البدعة لغة :بدَع الشيءَ يَ ْبدَعه َبدْعاً وابَْت َدعَه أَنشأَه وبدأَه ،و الِبدْعةُ كـلُّ
حدَثةٍ ،وما ابْتدِعَ من الدِّينِ بعد اإلِكمال ،وأَكثر ما يسـتعمل املُبْتَـدِع عرْفـاً يف الـذمِّ،
م ْ
وَ ُفلَانٌ ِبدْعٌ فِي َهذَا الْأَمْرِ َأيْ هوَ أَوَّل مَنْ َف َعلَه.

()142

تعريف البدعة اصتالحًا :طريقـة يف الـدين خمرتعـة تضـاهي الشـرعية يقصـد
بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه.

()143

أو ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل عليه.

()144

اختلف العلماء يف مسألة قبول رواية املبتدع سواء أكان داعيًا إىل بدعته أم ال؟.
وتفرع عن لك مسألة وهي :من هم املبتدعة أصحاب األهواء؟ هل الفقهاء
املختلفون يف الفروع منهم أم ال؟ على قولني(:)145
القول األول :إ ا أطلق العلماء لفظة املبتدعة فاملراد بهم :أهل األهواء من اجلهمية(،)146
والقدرية( ،)147واملعتزلـة( ،)148واخلـوارج( ،)149والـروافض( ،)150ومـن حنـا حنـوهم،
وليس الفقهاء املختلفون يف الفروع منهم على الصحيح عند العلماء ،وعليـه األكثـر،
وهو املعروف عند العلماء.

()151
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القول الثاني :إن الفقهاء املختلفني يف الفروع من املبتدعة ،وهو قول القاضي أبي
يعلى( ،)152ومجع.

()153

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا إىل أنه إ ا أطلق العلماء لفظة املبتدعة فاملراد بهم :أهل األهواء
من اجلهمية ،والقدرية ،واملعتزلة ،واخلوارج ،والروافض ،وكذلك الفقهاء املختلفون
()154

يف الفروع.

قال ابن النجار " :وليس الفقهاء املختلفون يف الفروع منهم ،أي :من املبتدعة
أصوله :قاله ابن عقيل  ،وغريه ،وهو
"
على الصحيح عند األكثر ،قال ابن مفلح يف "
املعروف عند العلماء ،وهو أوىل ،وخالف القاضي أبو يعلى  ،وابن البنا ،ومجع،
فأدخلوهم يف أهل األهواء "

()155

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة ،ووافق شيخه القاضي فيما
هب إليه.
املسألة الثامنة :يعترب يف األمر العلو:
األمر لغة :ضد النهي ،من أمره يأمره أمرًا ،واجلمع أمور.
األمر اصتالحًا :هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه.

()156

()157

العلو :هو أن يكون التالب أعلى مرتبة من املتلوب منه.
االستعالء :هو التلب ال على وجه التذلل ،بل بغلظة ورفع الصوت.
فإن كان مساويًا فهو التماس ،فإن كان دونه فهو سؤال.

()158

اختلف العلماء يف األمر هل هو على جهة االستعالء أم العلو؟ على أقوال(:)159
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القول األول :يعترب االستعالء دون العلو.
وإليه هب :احلنفيـة( ،)160وابـن احلاجـب( ،)161والقـرايف( ،)162والبـاجي مـن
املالكية( ،)163وابـن بَ ْرهَـان( ،)164والـرازي( ،)165واآلمـدي مـن الشـافعية( ،)166وأبـو
اخلتاب( ،)167وابن قدامة( ،)168والتويف( ،)169وابن مفلح( ،)170واملرداوي( ،)171وابن
النجار( )172من احلنابلة ،وهو قول أبي احلسني من املعتزلة(.)173
القول الثاني :إنه يعترب العلو.
وبــه قــال :س ـلَ ْيم الــرَّازي( ،)174وأبــو التيــب التــربي( ،)175وأبــو إســحاق
الشـريازي( ،)176وأبــو نصــر بــن الصـباغ( ،)177وابــن الســمعاني( )178مــن الشــافعية،
والقاضي( ،)179وابن عقيل( ،)180واجملد ابن تيمية( ،)181وابن محدان( )182من احلنابلـة،
ونسب للجصاص( )183من احلنفية( ،)184وأكثر املعتزلة(.)185
(،)186

القول الثالث :يعترب العلو واالستعالء معًا ،وإليه هب القاضي عبدالوهاب
وابن القُشَيْرِي(.)188( )187
القول الرابع :عكسه .قاله الرازي يف احملصول ،ونسبه ألصحاب املذهب(.)189
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل اعتبار العلو يف األمر.

قال املرداوي " :واعترب أكثر أصحابنا ،منهم :القاضي ،وابن عقيل ،وابن البنـا،
والفخر إمساعيل ،واجملد بن تيميـة ،وابـن محـدان ،وغريهـم ،ونسـبه ابـن عقيـل يف '
الواضح ' إىل احملققني ،وأبو التيـب التـربي ،وأبـو إسـحاق الشـريازي  -نقـل عنـه
الربماوي  ،-واملعتزلة :العلو ،فاملساوي عندهم التماس ،أعـين :أمـر املسـاوي لغـريه
يسمى عندهم التماسا ،واألدون سؤاال "

()190
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الدليل:
استدلوا بأنه يستقبح يف العرف أن يقول القائل :أمـرت األمـري ،أو نهيتـه ،وال
يستقبحون أن يقال :سـألته ،أو طلبـت منـه ،ولـوال أن الرتبـة معتـربة ،وإال ملـا كـان
كذلك(.)191
املسألة التاسعة :الفعل املتعدي إذا وقع يف سياق النفي أو ما يف معناه من غري ذكر ملفعوله فإنـه
ال يعم.
مثاله :قول اإلنسان :واهلل ال آكل ،أو إن أكلت فأنت طالق ،أو إن أكلت
فعبدي حر ،هل جيري جمرى العموم بالنسبة إىل مفعوالته ويقبل التخصيص ،أم ال؟
حترير حمل النزاع:
 /1الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي ،أو ما يف معناه ،و كر مفعوله ،كال آكل
مترًا ،أو ال أضرب زيدًا ،فال خالف يف عمومه وقبوله التخصيص.

()192

 /2الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي ،أو ما يف معناه ،من غري كر ملفعوله ،فقد
وقع اخلالف بني العلماء فيه على قولني:
القول األول :هب اجلمهور من املالكية( ،)193والشـافعية( ،)194واحلنابلـة( ،)195وأبـو
يوسف( )196من احلنفية( )197إىل أنه يعم ،ويقبل التخصيص.
القول الثاني :هب مجهور احلنفية( ،)198والقرطيب من املالكية( ،)199والرازي من
الشافعية( :)200إىل أنه ال يعم.
وفائدة اخلالف تظهر يف التخصيص بالنية ،فلو قال :واهلل ال آكل ،ونوى مأكوال معينًا
صح ،وقُبِل باطنًا عند املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وأبي يوسف من احلنفية ،وال
حينث بأكل غريه.
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وعند احلنفية ،والقرطيب ،والرازي ،ال يصح وال يقبل باطنًا؛ لعدم قبوله
العموم ،والتخصيص فرع العموم فيحنث بأكل أي شيء.

()201

ومنشأ اخلالف :أن قولك :ال آكل هل هو سلب الكلي ،وهو القدر املشرتك يف
األكل ،أو أن حرف النفي الداخل على النكرة عم لذاته؟ فإن قلنا:
باألول :كما هو قول احلنفية فال يقبل التخصيص؛ ألنه نفي احلقيقة ،وهو شيء
واحد ليس بعام ،والتخصيص فرع العموم.
وإن قلنا بالثاني :عم لكونه نكرة يف سياق النفي ،وإ ا ثبت كونه عاما قبل
التخصيص كسائر العمومات.

()202

وبنوا على اخلالف يف هذه املسألة :أن احلالف إ ا قال :إن تزوجت ،أو أكلت،
أو شربت ،أو سكنت ،أو لبست ،ونوى شيئا دون شيء ،هل يقبل أم ال يقبل؟ على
اخلالف.

()203

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا – رمحه اهلل – إىل أن الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي أو ما
يف معناه من غري كر ملفعوله فإنه ال يعم ،فلو نوى مأكوال معينا ال يصـح ،وال يقبـل
باطنا.

()204

قال ابن اللحام " :الفعل املتعدي إىل مفعـول حنـو :واهلل ال آكـل ،أو إن أكلـت
فعبدى حر يعم مفعوالته فيقبل ختصيصه ،فلو نوى مأكوال معينا مل حينث بغريه باطنًـا
عند األكثر خالفا البن البنا ،وأبى حنيفة "
األدلة:
استدلوا بأدلة منها:

()205
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د .صاحل بن سليمان احلميد

 /1أن املأكول مل يلفظ به فال عموم كالزمان واملكان ،فلو نوى التخصيص باملكان
والزمان مل يصح فكذا التخصيص باملفعول به ،واجلامع رعاية االحتيا يف تعظيم
()206

اليمني.

()207

 /2أن األكل متلق كلي ال يشعر باملخصص فال يصح تفسريه به.
مسألة:

لو زاد فقال حلمًا مثال ونوى معينًا قُبل عند اجلمهور ،وعند احلنفية أيضًا ،و كره
بعض العلماء اتفاقًا ،وخالف ابن البنا وقال :ال يقبل.

()208

وقد خالف ابن البنا رمحه اهلل يف هذه املسألة ما هب إليه احلنابلة.
املسألة العاشرة :النص :هو الصريح من اللفظ وإن احتمل غريه.
تعريف النَّص لغةً :الظهور واالرتفاع ،ومنه نَصَّ احلديث يَنصُّه نصّاً ر َفعَه،
يقال نَصَّ احلديث إِىل فالن أَي ر َفعَه ،ونَصَّت الظبيةُ جِيدَها ر َفعَتْه ،ومنه مِنَصَّة
العروس ،وكل شيء َأظْهرْته فقد نَصَّصْته ،وأَصل النَّصّ أَقصى الشيء وغايته.

()209

اختلف العلماء يف تعريف النص:
قيل :كل لفظ ال حيتمل إال معنى واحدًا.

()210

وقيل :ما أفاد احلكم يقينا أو ظاهرًا ،نقل لك عن الشافعي( ،)211وأمحد( ،)212واختاره
اجملد.

()213
()214

وقيل :ما أفاد احلكم بنفسه بال احتمال ،أو باحتمال ال دليل عليه ،وهو اختيار املوفق.
وقيل :ما استوى ظاهره وباطنه ،حكاه األستا أبو منصور.

()215
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وقيل :ما عري لفظه عن الشركة ،ومعناه عن الشك ،قاله القاضي أبو حامد
املَ ْروَ ِزيّ( ،)216وهو اختيار أبي الفرج املَ ْقدِسِيّ(.)217
وقيل :ما تأويله يزيله.

()218

وقيل :ما كان صرحيًا يف حكم من األحكام ،وإن كان اللفظ حمتمال يف غريه ،اختاره
القاضي أبو يعلى(.)219
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن النص هو :ما كان صرحيًا يف حكم من األحكام،
وإن كان اللفظ حمتمال يف غريه.

()220

قال ابن النجار " :والنص الصريح من اللفظ ،زاد القاضي ،وابن البنا :وإن
احتمل غريه"

()221

الدليل:
أن مثل هذا يف الشرع أكثر من أن حيصى ،فلهذا نقول :إن قوله تعاىل :ﭽ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ [البقرة ]226 :إنه نص يف قدر املدة ،وإن كان حمتمال
يف غريه.

()222

املسألة احلادية عررة :القياس :هو رد فرع إى أصل بعلة جامعة.
القياس لغة :قِسْت الشيءَ بالشيء :قدَّرته على مثاله .يقال :قِسْت الشيء بغريه وعلى
غريه ،أقيسه قَيْساً وقِياساً فانْقاسَ ،إ ا قدَّرتَه على مثاله.

()223

اختلف العلماء يف تعريف القياس اختالفًا كثريًا ،وقلَّ أن يسلم من هذه التعريفات
تعريف من مؤاخذة.
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 /1فقال القاضي( ،)224وأبو اخلتاب( " :)225هو رد فرع إىل أصل بعلة جامعة ".
 /2وقال أبو احلسني البصري " :القياس حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف
علة احلكم عند اجملتهد "

()226

 /3وقال ابن املَِّني( ،)227وابن محدان " :مساواة معلوم ملعلوم يف معلوم ثالث ،يلزم من
()228

مساواة الثاني لألول فيه مساواته يف حكمه "

 /4وقال البَاقِالَّنِي ( " :)229القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما ،أو
نفيه عنهما ،بأمر جامع بينهما "( ،)230واختاره احملققون من الشافعية.

()231

 /5قال اآلمدي" :عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبتة من حكم
()232

األصل"

 /6وقال البيضاوي( " :)233هو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر ،الشرتاكهما يف
علة احلكم عند املثبت "

()234

 /7وقال ابن قدامة " :محل فرع على أصل يف حكم جبامع بينهما "

()235

 /8وقال اجلصاص " :وإمنا القياس الصحيح اجلمع بني املسألتني يف حكم واحد ،بعلة
توجب رد إحداهما إىل األخرى "

()236

 /9وقال أبو بكر بن فُ ْورَك ( " :)237القياس محل الشيء على الشيء إلثبات حكم
بوجه شبه"

()238

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن القياس هو رد فرع إىل أصل بعلة جامعة.

()239

قال املرداوي " :اختلف العلماء يف تعريفه اختالفًا كثريًا جدًّا ،وقل أن يسلم منها
تعريف ،فقال القاضي ،وأبو اخلتاب ،وابن البنا :هو رد فرع إىل أصله بعلة جامعة "

()240
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الدليل:
أن املقصود هو التعبري عن صفة القياس يف األحكام الشرعية ،وهو على
التفسري الذي كرناه.

()241

املسألة الثانية عررة :صحة التعليل مبجرد االسم اللقب.
تعريف التعليل :مصدر َعلَّلَ ،وهو تبيني علَّة الشيء.
والعِلَّة يف اللغة :املَرَض ،عَلَّ َيعِلُّ واعتَلَّ ،أَي :مَرِض فهو َعلِيلٌ.
والعِلَّةُ احلَدَث يَشْغَل صاحبَه عن حاجته ،كأَنَّ تلك ال ِعلَّة صارت ش ْغالً ثانياً مََنعَه عن
شغْله األَول .وقد اعْتلَّ الرجل عِلَّةً صعبةً ،وهذه عِلَّته ،أي :سببه.
تعريف العلة اصتالحًا :األمارة املعرفة للحكم.

()242

()243

مثاله :تعليل الربا يف النقدين بكونهما هبًا وفضةً ،وتعليل ما يتيمم به بكونه
ترابًا ،وما يتوضأ به بكونه ماء.

()244

حكى اإلمام الرازي( )245االتفاق على منع التعليل باالسم اللقب ،وتبعه صفي
الدين اهلندي( ،)246وأيضًا القرايف( .)247وهو حمل نظر.
فقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:
القول األول :اجلواز متلقًا ،سواء يف لك املشتق كقاتـل وسـارق ،واالسـم اجلامـد
()248

الذي هو لقب كحمار وفرس ،وهو مذهب أكثر املالكية ،وبعض الشافعية ،واحلنابلة.

القول الثاني :ال يصح أن يكون االسم علة ،لقباً كان أو مشتقاً ،وإمنا تصح
العلة إ ا كانت صفة ،مثل قولنا :شدة متربة ،ومتعوم جنس ،ووالدة ،وتعصيب،
وقرابة ،وما أشبه لك ،أو تكون حكمًا ،مثل قولنا :طهارة ،وكفارة ،وحنو لك.
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وهو مذهب احلنفية( ،)249واختاره الرازي ،بل نقل االتفاق عليه( ،)250وتبعه
()253

صفي الدين اهلندي( ،)251وكذلك القرايف( ،)252ونسبه الشريازي إىل بعض الشافعية.

القول الثالث :التفصيل بني املشتق فيجوز ،وبني اللقب فال ،وهو قول بعض
الشافعية.

()254

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه جيوز أن جتعل األمساء علالً لألحكام ،سواء يف
لك األمساء املشتقة ،كقولك :قائم ،وقاعد ،وشامت ،وضارب ،وقاتل ،وسارق.
وأمساء األلقاب كقولك :زيد ،وعمرو ،ومحار ،وحائ  ،وماء ،وتراب.
قال املرداوي " :وقال ابن البنا من أصحابنا :اختلف يف التعليل باالسـم اللقـب
على وجهني ،قال :ومذهبنا جوازه ،نصَّ عليه أمحد ،كما لو نص عليه الشارع بقولـه:
"
العقلية
حرمت التفاضل يف الرب لكونه برًّا فإنه اتفاق ،وليست موجبة ،خبالف العلة

()255

()256

وَقد بنى احلنابلة على كون العلة جمرد أمارة وعالمة صحة التعليل باللقب.
األدلة:
استدلوا بأدلة منها:

 /1أن ما جاز أن يرد به الشرع نتقًا؛ جاز أن يكون مستنبتًا ،كالصفة واحلكم ،وال
خالف أنه ال ميتنع أن جيعل صاحب الشريعة االسم علةً على احلكم ،وأمارةً
عليه ،كما جيعل الصفة واحلكم علة ،فيقول :حرمت اخلمر؛ ألنها مسماة مخرًا.
 /2أن ما دل على صحة العلة ،فإنه يدل على أنه يصح أن يكون االسـم علـة ،وهـو
التــأثري ،وشــهادة األصــول ،وإ ا دل علــى صــحة لــك ،جــاز أن يكــون علــة،
كالصفة ،واحلكم.
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 /3أن علل الشرع عالمات على احلكم ،واألسامي عالمات لتمييز األعيان ،بل
االسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته ،فإ ا جاز تعلق احلكم
بالصفة ،جاز لك باالسم من باب أوىل.

()257

املسألة الثالثة عررة :صحة التعليل بالوصف اللغوي.
مثاله :تعليل حتريم النبيذ ،ألنه يسمى مخرًا ،فحرم كعصري العنب.

()258

ويف التعليل به خالف:
القول األول :صحة التعليل به ،وهو قول أكثر احلنابلة( ،)259وصححه الرازي(،)260
()262( )261

والسبكي

.

القول الثاني :منع تعليل احلكم الشرعي باألمر اللغوي ،وهو اختيار احلنفية(،)263
وأكثر الشافعية( ،)264وأبي اخلتاب الكلو اني من احلنابلة.

()265

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل صحة التعليل بالعلة إ ا كانت وصفًا لغويًّا.
قال املرداوي " :ويف التعليل به خالف ،والصحيح صحة التعليل به ،قتع به ابن
البنا يف ' العقود واخلصال ' ،قال :كقولنا يف النباش :هو سارق فيقتع ،ويف النبيذ مخر
"
فيحرم

()266

الدليل:
يصح تعليل احلكم الشرعي باألمر اللغوي لثبوت اللغة بالقياس.

()267

املسألة الرابعة عررة :ينقسم النص على العلة إىل ثالثة أقسام :صريح ،ظاهر ،إمياء.
()268

الصَّريح لغَةً :ا َملحْض اخلالِص من كل شيء ،والصَّرِيح من الرِّجال واخليل :احملض.
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()269

ظهَرَ األَمْر يَ ْظهَر ظُهـوراً إ ا انكشـفَ وبـرز َبعْـدَ
الظاهر لغة :الظاهِر خالف الباطنَ ،
ا ْلخَفَاءِ.

()270
()271

الظاهر اصتالحًا :هو الذي حيتمل غري العلية احتماال مرجوحًا.
من مسالك العلة( :)272النص من الكتاب ،أو السنة.

والنص اصتالحًا :هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف
()273

بلفظ موضوع له يف اللغة من غري احتياج فيه إىل نظر واستدالل.
وقد اختلف العلماء يف تقسيمها على قولني:

،

القول األول :إنه ينقسم إىل ثالثة أقسام :قاطع (عبّر عنه غري واحد بالصريح)
وظاهر ،وإمياء وتنبيه(.)274

هب إىل هذا التقسيم مجلة من العلماء منهم :البيضاوي( ،)275والسبكي(،)276
والبِ ْرمَاوي( ،)277واملرداوي( ،)278وابن النجار( ،)279وغريهم.
القول الثاني :إنه ينقسم إىل قسمني :قاطع ،وإمياء.
هب إىل هذا التقسيم بعض احلنفية كابن اهلمام( ،)280وابن احلاجب من
املالكية( ،)281وأكثر الشافعية منهم :الغزالي( ،)282واآلمدي( ،)283وأكثر احلنابلة منهم:
أبو اخلتاب الكلو اني( ،)284واملوفق ابن قدامة( ،)285وابن محدان ،وابن قاضي
اجلبل( ،)286والتويف(.)287
وبعض العلماء كاإلمام الرازي( ،)288واألُرْمَ ِويّ ( ،)289مسى ما يقابل القاطع
بالظاهر.
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وفائدة هذا التقسيم ترجيح أحد القياسني بقوة مسلك العلة ،بأن تكون طريـق
العلة بأحد القياسـني بـالنص صـرحيًا ،ويف اآلخـر باإلميـاء والتنبيـه ،فيقـدم مـا كـان
صرحيًا.

()290

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن النص ينقسم إىل ثالثة أقسام :صريح ،وظاهر،
()291

وإمياء وتنبيه.

قال املرداوي " :قسمنا النص إىل ثالثة أقسام :إىل صريح ،وظاهر ،وإمياء وتنبيه،
وتبعنا يف لك ابن البنا "

()292

املسألة اخلامسة عررة :التعليل بإنّ املكسورة اهلمزة ،املرددة النونِ يفيد اإلمياء بالعلة.
تعريف اإلمياء لغةً :اإلمياء اإلشارة ،تقول :أَوْمَأْت إلَيْهِ إميَاءً َأشَرْت إلَيْهِ ِبحَاجِبٍ
أَوْ يَدٍ أَوْ غَيْرِ َلِكَ.

()293

تعريف اإلمياء اصتالحًا :هوَ اقْتِرَان الْوَصْفِ بِحكْمٍ لَوْ لَمْ َيكُنْ الْوَصْف ،أَوْ
ن فَصَاحَةِ كَالمِ الشَّارِعِ.
ِلت ْعلِيلِ َلكَانَ َلِكَ االقْتِرَان َبعِيدًا مِ ْ
نَظِريه ل َّ

()294

اختلفوا يف التعليل " بإنَّ " املشددة املكسورة ،هل هو صريح ،أم ظاهر ،أم إمياء؟
يف حنو قوله :ملا ألقى الروثة« :إَِّنهَا ِر ْكسٌ» (.)295
()296

جسٍ إَِّنهَا مِنَ التَّوَّافِنيَ َعلَ ْيكُمْ وَالتَّوَّافَاتِ»
وقوله يف اهلرة« :إَِّنهَا لَيْسَتْ بَِن َ
معلال طهارتها بذلك(.)297

وقوله يف احملرم الذي وقصته راحلته« :فَِإنَّ اللَّهَ يَ ْبعَثه يَوْمَ الْقِيَامَ ِة ملَبِّيًا» (.)298
وقوله يف الشهداء« :زَمِّلُوهمْ ِبدِمَاِئهِمْ فَإِنَّه لَيْسَ َكلْمٌ يكْلَم فِى اللَّهِ إِالَّ يَأْتِى يَ ْومَ
الْقِيَامَةِ َيدْمَى لَوْنه لَوْن الدَّمِ َو ِرحيُه رِيح الْمِسْك» ( )299على أقوال:
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األول :صــريح يف التعليــل عنــد القاضــي( ،)300وأبــي اخلتــاب الكلــو اني(،)301
واآلمدي( ،)302وابن احلاجب( ،)303وغريهم( ،)304خصوصًـا فيمـا حلقتـه الفـاء :فإنـه
يبعث ويبعثون ،فإنها يزاد بها تأكيدًا لداللتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها.
الثاني :عند ابن البنا( ،)305وغريه :أن لك من قسم اإلمياء.
الثالث :عند البيضاوي( ،)306وابن السبكي( ،)307وغريهما :أَن التعليل بـ "إنَّ" من قسم
الظاهر.
الرابع :عنـد ابـن املنّـي ،والفخـر إمساعيـل البغـدادي( ،)308واألبْيَـا ِريّ ( ،)309وابـن
اجلوزي( :)310أنها ليست للتعليل ،بل هي موضوعة للتأكيد.
قال التويف " :النزاع يف هذا لفظي ،ألن أبا اخلتاب يعين بكونه صرحيًا يف
التعليل كونه تبادر منه إىل الذهن بلَا توقف يف عرف اللغة ،وغريه يعين بكونه ليس
بصريح أن حرف إِنَّ ليست موضوعة للتعليل يف اللغة .وهذا أقرب إىل التحقيق ،وإمنا
فهم التعليل منه فهما ظاهرًا متبادرًا بقرينة سياق الكالم وصيانة لَه عن اإللغاء "

()311

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن التعليل " بإنَّ " املشـددة املكسـورة هـو مـن قسـم
اإلمياء.
قال ابن النجار " :وعند ابن البنا وغريه :أن لك من قسم اإلمياء "

()312

الدليل:
أن حرف " إِنَّ " ليست موضوعة للتعليل يف اللغة؛ وهلذا حيسن استعماهلا ابتـداء
من غري سبق حكم.

()313
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وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة ما هب إليه أكثر احلنابلة ،مبا فيهم شيخه
القاضي.
املسألة السادسة عررة :عدم املطالبة بطرد الدليل إال بعد تسليم ما ادعاه من داللة الربهان.
اختلف العلماء يف مسألة :متى يتالب بتـرد الـدليل؟ وهـل يقبـل املنـع بعـد
التسليم؟ على قولني:
القول األول :هب ابن عقيل( ،)314وابن املَِّني( ،)315وأكثـر اجلـدليني :أنـه ال يتالبـه
بترد الدليل إال بعد تسليم ما ادعاه من داللة الربهان ،فال ينقض دليله حتـى يسـلم،
وإال فإنه جيب تقديم املنع.
القول الثاني :خالف القول األول ،هب إليه شي اإلسالم ابن تيمية ،حيث ضـعف
القول األول من وجهني:
أحدهما :أن السكوت ال يدل على التسليم واإلقرار ،كما لو اشرتى منه شـيئًا
فإنه ال يقضي أنه مقر له بامللك ،أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه ،وفـرق بـني عـدم
منعه ،وبني تسليمه ،وليس كل من مل ينف ،أو مينع يكون موافقًا.
الثاني :أنه لو اعرتف صرحيًا بصحة مقدمة ،جلاز رجوعه عنها ،بـل وجـب إ ا
تبني له احلق يف خالفها ،وهذا ليس كاإلقرار حبقوق اآلدميني ،فإنه لو أقر حبقٍّ هلل جلاز
رجوعه عنه ،فكيف باألقوال االعتقادية اليت جيب فيها اعتقاد احلق ،فهو كرجوع املفيت
عما تبني له ختؤه فيه ،ورجوع احلاكم والشاهد واحملدث عما تبني له ختؤه ،كـذلك
رجوع املناظر سواء ،وليس هذا عيبًا عليه يف عقله وال دينه؛ ألن الرجوع إىل احلق خري
من التمادي يف الباطل ،كرجوع الباقني ،وهذا بناء منهم على البناء مبقدمة مسلمة وإن
مل تكن معلومة؛ لكن فرقًا بني دوام التسليم واإلقرار وبني الرجوع عنه ،وقد اعرتفـوا
بالفرق بني أسئلة اجلدل وأسئلة االسرتشاد ،ومن هنا ختب  ،وإال فال ينبغي اجلدل إال

اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي...

د .صاحل بن سليمان احلميد

87

على وجه اإلرشاد واالسرتشاد ،دون الغلبة واالستذالل ،وإمنا ألهل اجلدل واألصول
يف اجلدل العلمي من احليـل ،واالصـتالح الفاسـد أوضـاع كـثرية ،كمـا أن للفقهـاء
واحلكام يف اجلدل احلكمي حنو لك ،والواجب رد مجيع أبواب اجلدل ،واملخاصمة يف
العلم ،ويف احلقوق إىل ما دل عليه الكتاب والسنة(.)316
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه ال يتالبه بترد الدليل إال بعد تسـليم مـا ادعـاه

من داللة الربهان.
قال املرداوي " :وأوجب ابن املين والفخر ترتيب األسـئلة ،..............وعـن
ابن عقيل ،وابن البنَّا ،وابن املين ،وأكثر اجلدليني :ال يتالبه بترد دليل إال بعد تسـليم
ما ادعاه من داللته ،فال ينقضه حتى يسلمه ،فال يقبل املنع بعد التسليم "

()317

الدليل:
التسليم إ ا مل يقع حبجة ،فإمنا يقع برتك مسألة الزمة ،جياوز بها إىل مـا بعـدها:
إما ملساهلة يف النظر ،وإما بضرب من التدبري على اخلصم ،وإما للعجز واجلهـل ،فـال
يقبل املنع بعد التسليم ،ألنه كالرجوع عن اإلقرار.

()318

املسألة السابعة عررة :اجلدل :هو تردد الكالم بني اخلصمني ،بطلـب كـل منهمـا تصـحيح قولـه
وإبطال قول خصمه.
حكَـمَ فَ ْتلَـه ،واجلَـدَل :اللَّـدَد يف
جدِلُـه :أ ْ
جدَلَـه َيجْدلُـه وَي ْ
اجلدل لغـة :يقـالَ :
جلدَل ،يقال جادَلْـت
جدَل و ِمجْدال شديد ا َ
جدِل و ِم ْ
اخلُصومة والقدرةُ عليها ،ورجل َ
جدِل إِ ا كان أَقـوى يف اخلِصـام ،وجادَلـه أَي
جدْالً أَي غلبته ،ورجل َ
جدَلته َ
الرجل ف َ
جلدَل :وهو شدَّة اخلصومة.
خاصمه ،واالسم ا َ

()319
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اختلف العلماء يف حدِّ اجلدل على أقوال منها:
القول األول :هب إمام احلرمني إىل أن حده :إظهار املتنازعني مقتضى نظرتهما على
التدافع والتنايف بالعبارة ،أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة.

()320

القول الثاني :هب ابن مفلح( ،)321واملرداوي( ،)322وابن النجار( )323إىل أن حده هو:
فتل اخلصم عن قصده لتلب صحة قوله وإبتال غريه.
()324

القول الثالث :هب ابن عقيل

إىل أن حده هو :نقل اخلصم من مذهب إىل

مذهب ،أو نقل اخلصم من مذهب إىل غريه بتريق احلجة.
()325

القول الرابع :هب القاضي أبو يعلى

إىل أن حده :تردد الكالم بني اثنني ،إ ا

قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه.
وقريب منه تعريف البـاجي( ،)326وأبـي اخلتـاب الكلـو اني( :)327هـو تـردد
الكالم بني اخلصمني ،بتلب كل منهما تصحيح قوله ،وإبتال قول خصمه.
()328

القول اخلامس :كره أبو اخلتاب الكلو اني

ومل ينسبه وهو :إحكام كالمه لريد

به كالم خصمه.
القول السادس :هب اجلُرْجَاِنيّ

()329

إىل أن حده :القياس املؤلف من املشهورات

واملسلمات والغرض منه :إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات
الربهان ،أو هو دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة ،أوشبهة ،أو يقصد به تصحيح
كالمه(.)330
رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن حد اجلدل هو :تردد الكالم بني اخلصمني،
بتلب كل منهما تصحيح قوله ،وإبتال قول خصمه.
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قال املرداوي " :وقال القاضي ،وابن عقيل ،وأبو اخلتاب ،وابن البنا ،وغريهم:
وهو تردد الكالم بني خصمني ،يتلب كل منهما تصحيح قوله ،وإبتال قول
خصمه"

()331

املســـألة الثامنـــة عرـــرة :جيـــو للمجتهـــد غـــري الصـــحابي تقليـــد صـــحابي أرجـــح ،وال إنكـــار
منهم.

()332

طلَب األَمْر ،وهو افتعال من
تعريف االجتهاد لغة :االجْتِهاد َبذْل الوسْع فِي َ
ج َهدَها ،إ ا محل
ج َهدَ دابته وأَ ْ
جلهْد بالضم :التاقة ،واجلَهْد بالفتح  :املشقَّةُ ،يقالَ :
اُ
ج َهدَ الرجل يف كذا ،أي جَدَّ فيه وبالغ.
عليها يف السري فوق طاقتها .و َ

()333

تعريف االجتهاد اصتالحًا :استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.

()334

اجملتهد إ ا اجتهد يف واقعة فأداه اجتهاده إىل حكم ،فهو ممنوع من تقليده جملتهد
()335

آخر اتفاقًا.

وأما قبل أن جيتهد مع استتاعته لك ،فهل هو ممنوع من تقليد جمتهد آخر أم
ال؟ فيه أقوال منها:
القول األول :ال جيوز للمجتهد أن يقلد غريه متلقًا ،صحابيًّا ،أو تابعيًّا ،أو غريهما،
أعلم منه ،أو مساويًا ،أو أدنى ،عند ضيق الوقت ،أو سعته ،يف عمله ،أو إفتائه ،وهو
مذهب اإلمام الشافعي يف اجلديد( ،)336واإلمام أمحد وأكثر أصحابه( ،)337واختاره
الغزالي( ،)338والرازي( ،)339واآلمدي و كره عن أكثر الفقهاء.

()340

القول الثاني :جيوز للمجتهد أن يقلد غريه متلقًا ،صحابيًّا ،أو تابعيًّا ،أو غريهما،
أعلم منه ،أو مساويًا ،أو أدنى ،عند ضيق الوقت ،أو سعته ،يف عمله ،أو إفتائه ،وهو
قول اإلمام أبي حنيفة يف رواية عنه( ،)341والشريازي من الشافعية( ،)342وبعض
احلنابلة.

()343
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القول الثالث :جيوز للمجتهد غري صحابي تقليد صحابي أرجح ،وال إنكار منهم،
سيّ
دون من بعده ،وهو قول الشافعي يف القديم( ،)344والسَّرْخَ ِ

()345

من احلنفية(،)346

واجلَُّبائِي( )347وابنه(.)349()348
القول الرابع :جيوز للمجتهد تقليد الصحابي ،أو التابعي ،دون من بعدهما.

()350

القول اخلامس :جيوز للمجتهد تقليد األعلم ،دون املساوي واألدنى ،وهو قول حممد
بن احلسن(.)351
القول السادس :جيوز للمجتهد تقليد غريه عند ضيق الوقت ،ال يف سعته ،وهو قول
ابن سرَيْج( )352من الشافعية.

()353

القول السابع :جيوز للمجتهد تقليد غريه يف عمله خاصة ،دون إفتائه ،أما فيما ال
خيصه من احلكم فممنوع ،وهو قول بعض أهل العراق.

()354

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صحابي
أرجح ،وال إنكار منهم ،دون من بعده.
قال املرداوي " :وجوز الشافعي يف القديم ،وابن البنا ،وابن محدان ،واجلبائي
وابنه ،والسرخسي وبعض شيوخه :لغري صحابي تقليد صحابي أرجح ،وال إنكار
"
منهم

()355

الدليل:

()356

الــدليل األول :قــال عليــه الصــالة الســالم(( :أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم
اهتديتم))

()357

ومل يرد مثل لك يف حق غريهم.
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الدليل الثاني :أن املعترب يف جواز العمل الظن ،وهو حاصل من التقليد.
وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة.
املسألة التاسعة عررة :يلزم املستفيت العمل بقول املفيت مبجرد فتواه.
ص َدرٍ بِ َمعْنَى اإلِفْتَاءِ ،يقال :أَفْتاه يف األَمر :أَبانَـه لـه ،وأَفْتَـى
الفتوى لغة :اسْم مَ ْ
الرجل يف املسأَلة واسْتفتيته فيها فأَفتاني إفتاء ،وفُتًى وفَتْوى امسـان يوضـعان موضـع
اإلِفْتاء ،ويقال أَفْتَيْت فالناً رؤيا رآهاِ :إ ا عربتها له ،وأَفْتَيته يف مسأَلتهِ :إ ا أَجبته عنها،
وأصل اإلفتاء والفُتْيا :تبيني املشكل من األَحكـام ،وأَفْتَـى املفـيت ِإ ا أَحـدث حكمًـا،
والفُتْيا والفُتْوَى والفَتْوَى ما أَفتى به الفقيه.

()358

الفتوى اصتالحًا :اإلخبار باحلكم الشرعي مع املعرفة بدليله.
املفيت اصتالحًا :هو املخرب حبكم اهلل تعاىل ملعرفته بدليله.
املستفيت اصتالحًا :كل من مل يبلغ درجة املفتى.

()359

()360

()361

اختلف العلماء يف مسألة " :متى يلزم العامي العمل مبا يلقنه اجملتهد " ،وقد
كروا عدة أقوال ،أهمها ما يأتي(:)362
 /1لو أفتى املقلدَ مفتٍ واحد ،وعمل به املقلد ،لزمه قتعًا ،وليس له الرجوع عنه إىل
فتوى غريه يف تلك احلادثة بعينها.
حكى االتفاق عليه ابن اهلمام( ،)363وابن احلاجب( ،)364اآلمدي( ،)365وصـفي
الدين اهلندي( ،)366واألصفهاني( ،)367والعضد( ،)368واألسنوي( ،)369وابن مفلح(.)370
بينما حكى الزركشي( ،)371وزكريا األنصاري( ،)372وابن عبدالشكور(،)373
وأمري بادشاه( )374اخلالف فيه.
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 /2أنها ال تلزمه إال بالتزامه ،وهو اختيار الزركشي ،وهو الصحيح من مذهب
احلنابلة ،قال عنه ابن مفلح :هذا األشهر (.)375
 /3أنه يلزمه بالتزامه إ ا ظنه أنه حق ،فعلى هذا ال بد من شيئني :التزامه ،وظنه أنه
حق ،قواه ابن محدان يف ' آداب املفيت '(.)376
 /4أنه يلزمه إ ا وقع يف نفسه صحته وأنه حق ،وهذا أوىل األوجه عند ابن
محدان( ،)377وهو اختيار السمعاني ،حيث قال " :ويلزمه إ ا وقع يف نفسه صحته
وحقيقته ،وهذا أوىل األوجه"(.)378
 /5يلزمه بالشروع ،فإن شرع لزمه ،وإن مل يشرع جاز سؤال غريه.

()379

 /6أنه يلزمه العمل بالفتوى مبجرد صدورها من املفيت.
 /7أنه ال يلزمه العمل بقول املفيت إال إ ا مل جيد غريه ،سواء التزم به أم ال ،وهو
اختيار ابن الصالح.

()380

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن املستفيت يلزمه العمل بالفتوى مبجرد صدورها
من املفيت.
()381

قال ابن مفلح " :وإ ا استفتى واحدًا أخذ بقوله ،كره ابن البنا وغريه "
وقال املرداوي " :وقال ابن البنا باإلفتاء جملرد ما أفتاه لزمه العمل به "

()382

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة الصحيح عند احلنابلة.
الدليل:
أن الفتوى مبجرد صدورها من املفيت أصبحت يف حق املستفيت كالدليل بالنسبة
()383

إىل اجملتهد.
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()384

املسألة العررون :إذا اختلفت الفتوى على املستفيت من مفتيني أو أكثر فبما يأخذ؟

إ ا اختلفت الفتوى على املستفيت من مفتيني أو أكثر ،ففـي هـذه املسـألة عـدة
أقوال(:)385
القول األول :يأخذ بأغلظ األقوال وأشدها أو باحملظور.)386( .
القول الثاني :يأخذ بأخف األقوال ،اختاره عبد اجلبار.

()387

القول الثالث :جيتهد يف األوثق ،فيأخذ بفتوى األفضل علما ودينا وورعا.
اختاره الغزالي( ،)388ونص الشافعي على مثله يف القبلة وصححه النووي(،)389
وهو اختيار الشي املوفق ابن قدامة.

()390

القول الرابع :يسأل املستفيت مفتياً آخر ،ويعمل بفتوى من يوافقه(.)391
قال التويف " :وحيتمل أن يسقتا لتعارضهما ،ويرجع إىل غريهما إن وجد ،وإِال
فإىل ما قبل السمع "

()392

القــول اخلــامس :إن علــى املســتفيت أن يأخــذ القــول بالــدليل ،وهــذا هــو رأي ابــن
حزم(.)393
القول السادس :إنه يتخري فيأخذ بفتوى أي مفت شاء ،وهو اختيـار الشـريازي(،)394
والقاضي أبي يعلى( ،)395واجملد( ،)396وأبي اخلتاب الكلو اني( ،)397وهو ظاهر كـالم
اإلمام أمحد.
القول السابع :يأخذ بأرجحهما دليال ،أي أن على العامي أن جيتهد يف معرفة احلق.
وهذا قول الشاطيب( ،)398وابن السمعاني كما كره الزركشي( ،)399وابن القـيم
حيث رجح أن على العامي أن يتحرى ويبحث عن الراجح حبسبه ،فيعمل كما يعمل
عند اختالف التريقني أو التبيبني أو املشريين(.)400
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رأي ابن البنا رمحه اهلل:
اختلف النقل عن اختيار ابن البنا رمحه اهلل ،فقـد نقـل عنـه أنـه اختـار األخـذ
بأغلظ األقوال وأشدها( ،)401ونقل عنه أيضًا أنه اختار األخذ بأرجحهما دليال(.)402
قال املرداوي " :وقيل :يأخذ بقول األغلظ واألثقل ،كره ابـن البنـا،.........،
وقيل :يأخذ بأرجحهما دليال ،كره ابن البنا أيضا "

()403

املسألة احلادية والعررون :يف الرتجيح :ما مسع منه  وكتابه سواء.
الرتجيح لغةً :هو من الرُّجْحان ،يقال :رَجَحت الشيءَ بيدي أي وزنته ونظرت
َجحْت تَرْجيحاً
ما ثِ ْقلُه ،وأرْجَحت امليزان أي أثقَلته حتى مال ،وَأرْجَحْت لفالن ور َّ
ِإ ا أَعتيته راجِحاً.

()404

الرتجيح اصتالحًا :تقوية إحدى األمارتني على األخرى بدليل فيعلم األقوى
فيعمل بها.

()405

وهذه املسألة فيما إ ا تعارضت روايتان ،أحدهما مسع بغري كتاب ،واآلخر
يرويه عن كتاب ،فقد اختلف العلماء أيهما يرجح على أقوال(:)406
األول :يقدم احلديث الذي مسع منه  على كتابه.
هب إىل لك :اجلُ ْرجَانِيّ من احلنفية( ،)407واآلمدي من الشافعية( ،)408وابن
عقيل( ،)409واجملد من احلنابلة(.)410
الثاني :أن كتَابه وما مسع منه سواء ،قَالَه اإلمام أمحد( ،)411ورجحه القاضي(.)412
الثالث :ترجيح روايـة مـن روى عـن كتابـة علـى روايـة مـن اعتمـد احلفـظ .كـره
الشوكاني(.)413
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رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن كتابه وما مسع منه سواء.
قال ابن النجار " :وقال القاضي ،وتبعه ابن البنا :إنهما سواء "

()414

الدليل:
عن عبد اهلل بن عكَ ْيم اجلهين قال :قرئ علينا كتاب رسول اهلل  وحنن بأرض
جهينة ((أَنْ الَ تَنْتَفِعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَالَ عَصَبٍ))

()415

احتج بهذا احلديث اإلمام أمحد يف عدم جواز االستفادة من جلد امليتة وإن
دبغ؛ ألن خرب ابن عكيم عن كتاب؛ وناقل الكتاب جارٍ جمرى راوي اللفظ؛ ألنه إمَّا
أن يقول :قرأه علينا رسول اهلل  ،وإمَّا يقول :هذا كتابه :كما يقول :مسعت رسول
اهلل  ،وما يتترق على أحدهما يتترق على اآلخر مثله من التغيري

)416(.

املسألة الثانية والعررون :تـرجيح مـا فيـه معنـى ظهـر اسـتعماله علـى مـا فيـه معنـى ر ي هـر
استعماله.
هب القاضي أبو يعلى( ،)417وابن عقيل( ،)418واملـرداوي( ،)419وغريهـم

()420

إىل أنه يرجح املعنى الذي ظهر استعماله على املعنى الذي مل يظهر استعماله.
مثاله :مَا ر ِويَ أَنَّ النَّبِيَّ  صَلَّى العشاء َب ْعدَ غَيْبوبَةِ الشَّ َفقِ( ،)421فـإن صـالته
احتملت أن تكون بعد احلمرة ،واحتملت أن تكون بعد البيـاض ،ورجـح ابـن البنـا
احلمرة وأنها أظهر يف الشفق.
وهلذا وقع النزاع يف دخـول وقـت العشـاء اآلخـرة ،هـل هـو بغيبوبـة حمـرة
الشمس ،وهو مذهب مالـك( ،)422والشـافعي( ،)423وأمحـد( ،)424أو بغيبوبـة البيـاض
الذي هو بعدها ،وهو مذهب أبي حنيفة( ،)425بناء على أن املراد من الشفق املذكور يف
األثر ،هو البياض أو احلمرة.
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رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه يرجح املعنى الذي ظهر اسـتعماله علـى املعنـى
الذي مل يظهر استعماله.
قال ابن النجار " :ويرجح ما فيه معنى ظهر استعماله على عكسه ،أي :على ما
فيه معنى مل يظهر استعماله.
قَالَ ابن عقيل يف الواضح ،وابن البنا :أن يكون أحد املعنيني أظهر يف االستعمال،
كما كرنا يف " احلمرة " وأنها أظهر يف الشفَق "

()426

املسألة الثالثة والعررون :تقديم مثبت احلد على نافيه.
إ ا تعارض دليالن أحدهما يوجب احلد ،والثاني يسقته ،فقد اختلف العلماء
فيه على ثالثة أقوال:
القول األول :إن نايف احلد مقدم على مثبته ،وهو قول بعض احلنفية( ،)427وأكثر
الشافعية( ،)428والشريف أبي جعفر( ،)429واحلُلْوَاِنيّ ( ،)431()430وأبي اخلتاب(،)432
وابن مفلح( ،)433وابن اللحام( ،)434واملرداوي( ،)435وابن النجار من احلنابلة.

()436

القول الثاني :إنهما سواء ،اختاره الغزالي( ،)437والقاضي أبو يعلى( ،)438والقاضي
عبد اجلبار( ،)439واملوفق( ،)440والتويف(.)441
القول الثالث :إن مثبت احلد مقدم على نافيه ،اختاره ابن عقيل.

()442

رأي ابن البنا  -رمحه اهلل :-
هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه إ ا تعارض دليالن أحدهما يوجب احلد،
والثاني يسقته ،فيقدم املثبت على النايف.

()443
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قال املرداوي " :وقدم القاضي يف ' الكفاية ' املثبت ،وقاله :ابن البنا ،وابن عقيل
()444

يف ' الواضح ' "
الدليل:

تقديم خرب عبادة املثبت للجلد والرجم ،فعَنْ عبَا َدةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي اهلل عنه
جعَلَ اللَّه لَهنَّ سَبِيالً الِْبكْر
قَالَ :قَالَ رَسول اللَّهِ  « :خذوا عَنِّى خذوا عَنِّى قَدْ َ
جلْد مِائَةٍ وَالرَّجْم »(.)445
جلْد مِائَةٍ وَنَفْى سَنَةٍ وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ َ
بِالِْبكْرِ َ
ضيَ اللَّه عَنْهمَا ،عَنِ
على خرب النايف للجلد ،فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هرَيْ َرةَ رَ ِ
النَّبِيِّ  قَالَ« :وَاغْد يَا أُنَيْس إِلَى امْرَأَةِ َهذَا فَِإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْج ْمهَا »(.)446
ألن املوجب للحد يوافق التأسيس ،وموافقة التأسيس أوىل من موافقة النفي
األصلي ،ألن التأسيس يفيد فائدة زائدة.

()447

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة.
املسألة الرابعة والعررون :يقدم حديث مـا تمـمن إصـابة النبِـيِ  يف ال ـاهرِ والبـاِنِ علـى
حديث ما تممن إصابته يف ال اهرِ فقط.
هــذه املســألة متفــق عليهــا بــني أهــل العلــم ،وممــن كــر احلكــم يف املســألة
القاضي( ،)448وابن عقيل( ،)449وابـن البنـا( ،)450وابـن مفلـح( ،)451واملـرداوي(،)452
وابن النجار( ،)453وغريهم( ،)454فقد هبوا على أنه يقدم من حديثني ما تضمن إصابة
النيب  ظاهرًا وباطنًا ،على ما تضمن إصابته ظاهرًا فق .
مثاله :امتناع النيب من الصالة على من مـات وعليـه ديْـنٌ حتـى قـال أَبـو

قَتَا َدةََ (( :علَيَّ دَيْنه يَا رَسولَ اهللِ))

()455
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فهذا ابتداء ضمان ،وأن النيب  امتنع من الصالة على امليت ،وكان وقت
الصالة مصيبا يف امتناعه ،وكان مقدما علَى محله على اإلخبار عن ضمان سابق؛ ألنه
لو كان إخبارا عن ضمان لكان امليت قد خلف وفاء ،وكان النيب  خمتئا يف الباطن.
()456

فالنيب  بعيد عن اخلتإ ،وهو األليَق به وحباله .
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اخلامتة
بعد هذه الرحلة املباركة مع آراء ابن البنا األصولية اليت وافق ،وخالف فيها
احلنابلة من خالل آرائه املبثوثة يف مظانها ،أود أن أ كر ببعض النتائج اليت توصلت
إليها يف هذا البحث.
أوال :ابن البنا يعد من كبار علماء احلنابلة ،فهو من تالميذ القاضي أبي يعلى،
فهو أصولي ،فقيه ،قارئ ،ومقرئ ،ولغوي متبحر ،قد أثر اجتماع تلك العلوم عنده
على خمتاراته ،وآرائه ،وترجيحاته اليت إن عرفنا مسار عقله فيها أفدنا عمليًّا كيف
نصنع طالب علم يقف على أرضٍ صلبة.
ثانيًا :استفاد اإلمام ابن البنا رمحه اهلل كثريًا من شيخه القاضي أبي يعلى ،حيث وافقه يف
كثري من املسائل األصولية اليت خالفت ما هب إليه أكثر احلنابلة.
ثالثًا :آراؤه اخلالفية للحنابلة تدل على عقليته املستقلة ،وشخصيته الواضحة،
فقد خالف احلنابلة يف مسائل ،بل خالف أيضًا شيخه القاضي أبا يعلى يف مسألتني.
 املسائل اليت خالف فيها احلنابلة:

 /1مسألة :اتفاق اخللفاء األربعة هل يعترب إمجاعًا وحجة؟
هب ابن البنا إىل أن اتفاق اخللفاء األربعة يعترب إمجاعًا وحجة وإن خالفهم
جمتهد صحابي من غريهم.
 /2مسألة :من شرو صـحة الروايـة ،هـب ابـن البنـا إىل االكتفـاء بالعدالـة
ظاهرًا ،وال تشرت العدالة باطنًا.
 /3مسألة :رواية مبتدعة الفقهاء ،هب ابن البنا إىل عدم قبـول روايـة مبتدعـة
الفقهاء املختلفون يف الفروع لدخوهلم يف أهل األهواء من اجلهمية والقدرية
واملعتزلة واخلوارج والروافض.
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 /4مسألة :الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي ،أو ما يف معناه من غـري كـر
ملفعوله ،هل يعم فيقبل التخصيص؟ ،هب ابن البنا إىل عدم تعميمه.
 /5مسألة :التعليل بإنَّ ما ا تفيد؟ هب ابن البنـا إىل أن التعليـل بـإنَّ هـو مـن
قسم اإلمياء.
 /6مسألة :هل جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صحابي أرجح؟
هب ابن البنا إىل أنه جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صـحابي أرجـح،
دون من بعده.
 /7مسألة :هل يلزم املستفيت العمل بقول املفيت مبجرد فتواه؟
هب ابن البنا إىل أن املستفيت يلزمه العمـل بـالفتوى مبجـرد صـدورها مـن
املفيت.
 /8مسألة :أيهما يقدم عند التعارض :مثبت احلد أم نافيه؟
هب ابن البنا إىل أنه إ ا تعارض دليالن أحدهما يثبت احلد ،والثاني ينفيه،
فيقدم املثبت على النايف.
 املسائل اليت خالف فيها شيخه القاضي أبا يعلى:

أ /مسألة :اتفاق اخللفاء األربعة هل يعترب إمجاعًا وحجة؟
ب/مسألة :التعليل بإنَّ ما ا تفيد؟
 مسألة واحـدة نقل عن ابن البنا قوالن يف املسألة ،وهـي :إ ا اختلفـت الفتـوى
على املستفيت من مفتيني أو أكثر فبما ا يأخذ؟
نقل عنه أنه يأخذ بقول األغلظ.
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ونقل عنه أنه يأخذ بأرجحهما دليال.
رابعًا :قد ثبت لدي أن قواعد العلوم ليست قاصرة على جمـالٍ دون جمـال ،فقـد
رأيت كيف كان يستخدم ابن البنا قواعد علم أصـول الفقـه ليـربهن بهـا علـى
صحة املعتقدات ،وكذلك ليربهن بها على موضوعات معرفية ولغوية كما جـاء
يف املسألة األوىل والثانية وغريهما.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1ينظر ترمجته يف :طبقات احلنابلة242/2 :؛ املنتظم319/8 :؛ معجم األدباء265/7 :؛ الكامل يف
التاري  ،112 / 10إنباه الرواة276/1 :؛ سري أعالم النبالء308/18 :؛ تذكرة احلفاظ1176/3 :؛
تاري

اإلسالم40/32 :؛ العرب275/3 :؛ معرفة القراء350/1 :؛ دول اإلسالم5/2 :؛ الوايف

بالوفيات381/11 :؛ مرآة اجلنان100/3 :؛ يل طبقات احلنابلة32/1 :؛ غاية النهاية90/1 :؛ لسان
امليزان195/2 :؛ النجوم الزاهرة107/5 :؛ املقصد األرشد309/1 :؛ بغية الوعاة495/1 :؛ كشف
الظنون 892 ،212/1 :و 1105،2001/2؛ شذرات الذهب338/3 :؛ هدية العارفني276/1 :؛
األعالم180/2 :؛ معجم املؤلفني.201/3 :
( )2هو اإلمام احملدث ،مقرئ العراق ،أبو احلسن ،علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلَمَّامي البغدادي،
قال اخلتيب :كان صادقًا دينًا فاضلًا ،حسن االعتقاد ،وتفرد بأسانيد القراءات ،وعلوها يف وقته ،تويف
سنة (417هـ).
ينظر :تاري بغداد329/11 :؛ البداية والنهاية21/12 :؛ سري أعالم النبالء.402/17 :
( )3هو حممد بن احلسن بن زياد ،املقرئ ،املفسر ،املعروف بالنقَّاش ،أبو بكر ،كان إمام أهل العراق يف
القراءة والتفسري ،تويف سنة (351هـ).
من تصانيفه :شفاء الصدور يف التفسري ،اإلشارة إىل غريب القرآن.
ينظر :وفيات األعيان325/3 :؛ تذكرة احلفاظ908/3 :؛ معرفة القراء.236/1 :
( )4هو عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أبي هاشم ،أبو طاهر البغدادي ،املقرئ ،كان من أعلم الناس
حبروف القراءات ،وله يف لك مصنفات ،وكان من األمناء الثقات ،تويف سنة (349هـ).
من تصانيفه :كتاب جامع البيان.
ينظر :تاري بغداد7/11 :؛ معرفة القراء251/1 :؛ البداية والنهاية.369/11 :
( )5هو هبة اهلل بن جعفر بن حممد بن اهليثم ،أبو القاسم البغدادي املقرىء ،أحد من عين بالقراءات وتبحر
فيها ،كان ثقة ،تصدر لإلقراء دهرًا ،تويف سنة (350هـ).
ينظر :تاري بغداد69/14 :؛ معرفة القراء314/1 :؛ غاية النهاية.431/1 :
( )6هو بكار بن أمحد بن بَكَّار بن بنان أبو عيسى البغدادي ،املقرئ ،املعروف ببكارة ،ثقة مشهور ،من كبار
أئمة األداء ،أقرأ القرآن حنوا من ستني سنة ،وثقه اخلتيب وأبو عمرو الداني ،تويف سنة (353هـ).
ينظر :تاري بغداد134/7 :؛ معرفة القراء306/1 :؛ غاية النهاية.177/1 :

اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي...

د .صاحل بن سليمان احلميد

103

( )7هو عثمان بن أمحد بن عبد اهلل بن يزيد ،أبو عمرو الدقاق ،املعروف بابن السَّمَّاك ،كان ثقةً ثبتًا ،كتب
املصنفات الكثرية خبته ،تويف يف ربيع األول سنة (344هـ) ودفن مبقربة باب التنب ،وحضر جنازته
مخسون ألفًا.
ينظر :تاري بغداد303/11 :؛ املنتظم378/6 :؛ البداية والنهاية.360/11 :
( )8هو أمحد بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل بن يونس ،الفقيه ،أبو بكر البغدادي النَّجَّاد ،شي احلنابلة
بالعراق ،كان ميشى فى طلب احلديث حافيًا ،مجع املسند ،وصنف فى السنن كتابًا كبريًا ،توفى ليلة
اجلمعة لعشر بقني من ى احلجة من سنة (348هـ).
ينظر :املنتظم390/6 :؛ املقصد األرشد110/1 :؛ شذرات الذهب.376/2 :
ألدَمِيّ ،كان ثقة صدوقًا حسن
( )9هو أمحد بن عثمان بن حييى بن عمرو البغدادي ،أبو احلسني العتشي ا َ
احلديث ،تويف سنة (349هـ).
ينظر :تاري بغداد299/4 :؛ األنساب478/8 :؛ سري أعالم النبالء.568/15 :
( )10هو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن زياد بن عباد ،أبو سهل القتان ،اإلمام احملدث الثقة ،سكن دار
القتن ،كان صدوقًا أديبًا شاعرًا ،تويف سنة (350هـ).
ينظر :تاري بغداد45/5 :؛ املنتظم3/7 :؛ النجوم الزاهرة.328/3 :
( )11هو على بن حممد بن الزبري أبو احلسن القرشي الكوفى ،كان أديبًا عاملًا ،مليح الكتابة ،بديع الوراقة،
وثقه اخلتيب البغدادي ،تويف سنة (348هـ).
ينظر :تاري بغداد81/12 :؛ سري أعالم النبالء567/15 :؛ شذرات الذهب.379/2 :
( )12هو عبد الباقى بن قانع بن مرزوق ،أبو احلسني األموي موالهم البغدادي احلافظ ،كان من أهل العلم
والفهم والثقة ،غري أنه تغري فى آخر عمره ،قال الدارقتين :كان خيتىء ويصر على اخلتأ ،توفى سنة
(351هـ).
ينظر :تاري بغداد88/11 :؛ املنتظم14/7 :؛ تذكرة احلفاظ.883/3 :
( )13هو حممد بن أمحد بن حممد ،أبو طاهر الغبَارِي ،و الفضائل ،صحب مجاعة من الشيوخ،كانت له
حلقتان إحداهما جبامع املنصور ،واألخرى جبامع اخلليفة ،تويف سنة (432هـ).
ينظر :طبقات احلنابلة188/2 :؛ املقصد األرشد243/2 :؛ شذرات الذهب.250/3 :
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( )14هو حممد بن احلسني بن حممد الفراء ،القاضي أبو يعلى ،شي احلنابلة يف زمانه ،ولد سنة 380هـ ،برع
يف أنواع الفنون ،قال ابن اجلوزي :وكان من سادات الثقات ،تويف سنة 458هـ .من تصانيفه :أحكام
القرآن ،العدة يف أصول الفقه.
ينظر :تاري بغداد256/2 :؛ طبقات احلنابلة193/2 :؛ سري أعالم النبالء.89/18 :
( )15هو حممد بن أمحد بن حممد بن عيسى بن أبي موسى اهلامشي ،أبو علي احلنبلي البغدادي ،انتهت إليه
رئاسة املذهب ،وكان رئيسًا رفيع القدر ،بعيد الصيت ،تويف سنة 428هـ.
من تصانيفه :اإلرشاد ،شرح كتاب اخلرقي.
ينظر :طبقات احلنابلة182/2 :؛ املنهج األمحد126/2 :؛ شذرات الذهب.238/2 :
( )16هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث ،التَّمِيمِيّ البغدادي احلنبلي ،أبو الفضل ،رئيس احلنابلة،
كان قد عين بعلو م ،وأملى احلديث جبامع املنصور ،وكانت له حلقة يف جامع املدينة للوعظ والفتوى،
تويف سنة (410هـ).
ينظر :تاري بغداد  ،15 / 14 / 11طبقات احلنابلة  ،179 / 2املقصد األرشد.143/2 :
( )17هو احلسني بن حممد بن عبد الوهاب ال ّدبّاس ،أبو عبد اللّه ،املعروف بالبَارِع ،كان حنويًّا ،لغويًّا ،مقرئًا،
شاعرًا ،حسن املعرفة بصنوف اآلداب ،تويف سنة (524هـ).
ينظر :إنباه الرواة256/1 :؛ وفيات األعيان158/1 :؛ غاية النهاية.109/1 :
( )18هو حممد بن احلسني بن بندار ،أبو العز القَالَنسِيّ الواستي ،شي القراء ،ومقرئ العراق يف عصره،
كان بصريًا بالقراءات ،وعللها ،وغوامضها ،عارفًا بترقها ،تويف بواس سنة (521هـ).
من تصانيفه :إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر ،الكفاية الكربى يف القراءات.
ينظر :سري أعالم النبالء496/19 :؛ طبقات الشافعية الكربى97/6 :؛ شذرات الذهب.64/4 :
( )19هو أمحد بن ظفر بن أمحد البغدادي املغَازلِيّ ،نسبة إىل حملة بشرق بغداد يقال هلا " :الظفرية " ،قال ابن
السمعاني :شي صاحل ،مشتغل بكسبه .وقال ابن اجلوزي :مسعت منه ،وكان ثقة،تويف سنة (533هـ).
ينظر :األنساب103/4 :؛ املنتظم73/10 :؛ تاري اإلسالم.264/36 :
( )20هو حييى بن ا إلمام أبي علي احلسن بن أمحد بن البنا ،البغدادي احلنبلي ،أبو عبد اهلل ،كان ا علم
وصالح ،كان شيخًا صاحلًا ،حسن السرية ،واسع الرواية ،حسن األخالق ،متوددًا ،متواضعًا ،برًّا،
لتيفًا بالتلبة ،مشفقًا عليهم ،تويف سنة (531هـ).
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ينظر :سري أعالم النبالء6/20 :؛ يل طبقات احلنابلة189/1 :؛ شذرات الذهب.98/4 :
( )21هو أمحد بن اإلمام أبي علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن البناء البغدادي احلنبلي ،أبو غالب ،الشي
الصاحل الثقة ،مسند بغداد ،تويف سنة (527هـ).
ينظر :املنتظم31/10 :؛ سري أعالم النبالء603/19 :؛ شذرات الذهب.79/4 :
( )22هو حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء البغدادي ،احلنبلي ،القاضي أبو احلسني ابن
شي املذهب القاضي أبي يعلى ،فقيه ،أصولي ،حمدث ،عارف بالرجال ،قتل ببغداد ليلة عاشوراء سنة
(526هـ).
من تصانيفه :املفردات يف الفقه ،املفردات يف أصول الفقه ،طبقات احلنابلة.
ينظر :يل طبقات احلنابلة176 /1 :؛ املقصد األرشد499/2 :؛ شذرات الذهب.79 /4 :
( )23هو أبو القاسم ،إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أبي االشعث ،السَّمَرْقَنْدِي ،الدمشقي املولد ،البغدادي
الوطن ،اإلمام احملدث املفيد املسند الثقة ،قال عمر البستامي :أبو القاسم إسناد خراسان والعراق،
تويف سنة (536هـ).
ينظر :املنتظم98/10 :؛ سري أعالم النبالء28/20 :؛ النجوم الزاهرة.269/5 :
الذهْلِيُّ
( )24هو شجاع بن فارس بن حسني بن فارس ،اإلمام احملدث ،احلافظ املفيد ،أبوغالب ُّ
السُّهْرَوَ ْردِي ،ثم البغدادي ،كان ثقة ،سديد السرية ،أفنى عمره يف التلب ،وعمل مسودة لتاري بغداد
يال على تاري اخلتيب ،،تويف سنة (507هـ).
ينظر :األنساب198/7 :؛ تذكرة احلفاظ1240/3 :؛ البداية والنهاية.176/12 :
( )25سري أعالم النبالء281/18 :؛ تاري اإلسالم41/32 :؛ الوايف بالوفيات.114/4 :
( )26هو احلافظ الثقة ،أمحد بن صاحل بن شَافِع بن صاحل بن حامت ،اجلِيْلِيّ ،ثم البغدادي ،أبو الفضل،
حمدث بغداد ،كان ورعًا دينًا ،على مست السلف ،تويف سنة (565هـ).
ينظر :سري أعالم النبالء572/30 :؛ يل طبقات احلنابلة311/1 :؛ شذرات الذهب.215/4 :
( )27شذرات الذهب.339/3 :
بالذهَبِيّ ،مشس الدين ،تركماني األصل من أهل
( )28هو حممد بن أ محد بن عثمان بن قَايْمَاز ،املعروف َّ
دمشق ،شافعي املذهب ،كان حمدث عصره ،قال السبكي :حمدث العصر ،وخامت احلفاظ ،القائم بأعباء
هذه الصناعة ،وحامل راية أهل السنة واجلماعة ،إمام أهل عصره حفظًا وإتقانًا ،شيخنا وأستا نا ،تويف
سنة (748هـ).
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من تصانيفه :الكبائر ،تاري اإلسالم ،سري أعالم النبالء ـ
ينظر :طبقات الشافعية الكربى ،216/5 :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة55/3 :؛ النجوم
الزاهرة.183/10 :
( )29تاري اإلسالم.40/32 :
ي ،أبو احلسن ،مجال الدين ،وزير ،مؤرخ من الكتاب،
( )30هو علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني ال ِق ْف ِت ّ
ولد بقِ ْف (من الصعيد األعلى مبصر) ،وسكن حلب ،فولي بها القضاء يف أيام امللك الظاهر ،ثم
الوزارة يف أيام امللك العزيز وأطلق عليه لقب " الوزير األكرم " ،له تصانيف كثرية تشهد له بالتفوق يف
العلم ،والرباعة فيه ،تويف سنة (646هـ).
من تصانيفه :إخبار العلماء بأخبار احلكماء ،إنباه الرواة على أنباه النحاة.
ينظر :معجم األدباء175/5 :؛ العرب191/5 :؛ النجوم الزاهرة.361/6 :
( )31إنباه الرواة.276/1 :
ي ،شي وقته ،وإمام عصره ،كان
( )32هو عبد الرمحن بن علي بن حممد ،أبو الفرج ،املعروف بابن اجلَ ْو ِز ّ
حمدثًا مفسرًا فقيهًا أصوليًّا واعظًا أديبًا زاهدًا قارئًا ،تويف سنة 597هـ ببغداد.
من تصانيفه :زاد املسري يف التفسري ،منهاج الوصول إىل علم األصول.
ينظر :وفيات األعيان140/3 :؛ سري أعالم النبالء381/21 :؛ شذرات الذهب.229/4 :
( )33املنتظم.319/8 :
( )34إنباه الرواة.219/1 :
( )35هو رزق اهلل بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ،أبو حممد التميمي ،البغدادي ،الفقيه ،الواعظ ،شي
احلنابلة ،قال السَ ْم َعاني :هو فقيه احلنابلة وإمامهم ،تويف سنة 488هـ.
ينظر :يل طبقات احلنابلة77 /1 :؛ املنهج األمحد162 /2 :؛ شذرات الذهب.384 /3 :
( )36ينظر :املنتظم319/8 :؛ يل طبقات احلنابلة32/1 :؛ النجوم الزاهرة107/5 :؛ املقصد االرشد:
309/1؛ شذرات الذهب.338/3 :
( )37شرح الكوكب املنري.44/1 :
وانظر تعريف أصول الفقه مبعناه اللقيب يف :فواتح الرمحوت 14 /1؛ املستصفى 4 /1؛ احملصول:
94/1؛ اإلحكام لآلمدي7/1 :؛ اإلبهاج30/1 :؛ نهاية السول9/1 :؛ شرح خمتصر الروضة:
120/1؛ التحبري.180/1 :

اآلراء األصولية البن البَنَّا احلنبلي...

د .صاحل بن سليمان احلميد

107

( )38ينظر :الصحاح .49/2 :مادة (فقه)؛ املصباح املنري .237/7 :مادة (ف ق ه).
( )39ينظر :رفع احلاجب244/1 :؛ شرح خمتصر الروضة133/1 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص 31؛
التحبري161/1 :؛ شرح الكوكب املنري41/1 :؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد :ص65؛ إرشاد
الفحول.17/1 :
( )40نقله عنه الزركشي يف :البحر احملي .25/1 :
والقفال الشاشي هو :حممد بن أمحد بن احلسني ،فخر اإلسالم ،أبو بكر الشاشي ،تفقه على الشي أبـي
إسحاق الشريازي ،كان يلقب باجلنيد لشدة ورعه ،تويف سنة 507هـ.
من تصانيفه :احللية ،الشايف شرح الشامل.
ينظر :وفيات األعيان219/4 :؛ طبقـات الشافعية الكربى70/6 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة.276/1:
( )41نسبه إىل ابن عقيل ابن مفلح ،والبعلي ،وابن عبداهلادي ،واملرداوي.
ينظر :أصول ابن مفلح16/1 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص32؛ شرح غاية السول :ص 88؛
التحبري.186/1 :
لكن مل أجده منصوصا عليه يف الواضح ،وإمنا يفهم منه األولوية يف تقديم معرفة علم األصول على
الفقه ،حيث قال ":وجيب يف اجلملة أن يكون عاملًا جبميع أصول الفقه وأدلة األحكام وما هو أوىل
بالتقدم منها" الواضح.402/1 :
وقد صرح يف املسودة )571 / 1( :بذلك حيث قال " :وتقديم معرفته أوىل عند ابن عقيل ".
وابن عقيل هو :علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري ،أبو الوفا ،يعرف بابن عقيل ،شـي احلنابلـة
يف وقته ،أراد احلنابلة قتله لتعظيمه للحالج فاختفى ،ثم أظهر توبته ،تويف سنة 513هـ.
من تصانيفه :الفنون ،الواضح يف األصول.
ينظر :طبقات احلنابلة259/2 :؛ سري أعالم النبالء443/19 :؛ البداية والنهاية.197/12 :
( )42هو علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري ،أبو الوفا ،يعرف بابن عقيل ،شي احلنابلة يف وقته ،أراد
احلنابلة قتله لتعظيمه للحالج فاختفى ،ثم أظهر توبته ،تويف سنة 513هـ.
من تصانيفه :الفنون ،الواضح يف األصول.
ينظر :طبقات احلنابلة259/2 :؛ سري أعالم النبالء443/19 :؛ البداية والنهاية.197/12 :
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( )43هو عبد العزيز بن جعفر بن أمحد احلنبلي ،أبو بكر ،املعروف بغالم اخلَالّل ،الفقيه األصولي املفسر،
وكثريًا ما يقول أصحاب احلنابلة :قاله أبو بكر عبد العزيز يف الشايف ،وحنو هذه العبارة ،قال ابن أبي
يعلى :كان أحد أهل الفهم ،موثوقًا به يف العلم ،متسع الرواية ،مشهورًا بالديانة ،موصوفًا باألمانة،
مذكورًا بالعبادة ،تويف سنة 363هـ .من تصانيفه :الشايف ،املقنع ،التنبيه ،زاد املسافر يف الفقه.
ينظر :طبقات احلنابلة119/2 :؛ املنهج األمحد56/2 :؛ شذرات الذهب.45/3 :
( )44هو عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل الع ْكَب ِري البغدادي احلنبلي ،أبو البقاء ،حمب الدين ،أصله من
عكربا (بليدة على دجلة) ،كان فقيهاً مفسرًا فرضيًّا حنويًّا لغويًّا ،تويف سنة 616هـ.
من تصانيفه :تفسري القرآن ،التعليق يف مسائل اخلالف يف الفقه.
ينظر :وفيات األعيان286/2 :؛ يل طبقات احلنابلة109/2 :؛ شذرات الذهب.67/5 :
( )45ينظر :املسودة :ص571؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص14؛ املختصر يف أصول الفقه :ص32؛
التحبري/1 :؛ شرح الكوكب املنري.48/1 :
( )46ينظر :الوصول إىل األصول.48/1 :
وابن برهان هو :أمحد بن علي بن حممد الوكيل ،أبو الفتح ،املعروف بابن بَرْ َهان ،احلنبلي ثم الشافعي،
فقيه أصولي حمدث ،عرف بقوة احلفظ ،تويف سنة 518هـ.
من تصانيفه :الوصول إىل األصول ،الوجيز يف أصول الفقه.
ينظر :سري أعالم النبالء456/19 :؛ طبقات الشافعية الكربى30/6 :؛ شذرات الذهب.62/4 :
( )47ينظر :التحبري.188/1 :
واملرداوي هو :عالء الدين ،أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد بن حممد املرداوي ،نسبتة الي (مردا)
إحدى قري نابلس بفلستني ،احلنبلي ،شي املذهب ،وإمامه ،ومصححه ،ومنقحه ،تويف سنة (885هـ).
من تصانيفه :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،كتاب التحبري يف شرح التحرير.
ينظر :الضوء الالمع66/3 :؛ شذرات الذهب340/7 :؛ األعالم.292/4 :
( )48ينظر :شرح الكوكب املنري.47/1 :
وابن النجار هو :حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي املصري ،تقي الدين أبو بكر ،الشهري بابن
النجار ،فقيه وأصولي حنبلي ،قال الشعراني :صحبته أربعني سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه ،تويف سنة 972هـ.
من تصانيفه :شرح الكوكب املنري ،منتهى اإلرادات.
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ينظر :خمتصر طبقات احلنابلة :ص96؛ األعالم6/6 :؛ معجم املؤلفني.276/8 :
( )49ينظر :العدة.70/1 :
( )50ينظر :صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص.15
وابن محدان هو :أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان احلراني احلنبلي ،جنم الدين ،أبو عبد اهلل ،الفقيه
األصولي األديب ،صاحب التصانيف النافعة ،تويف سنة 695هـ.
من تصانيفه :املقنع يف أصول الفقه ،الرعاية الكربى والرعاية الصغرى يف الفقه.
ينظر :يل طبقات احلنابلة331/2 :؛ املنهل الصايف272/1 :؛ شذرات الذهب.428/5 :
( ) 51هو حممد بن مفلح بن حممد ،أبو عبداهلل مشس الدين املقدسي ثم الصاحلي ،فقيه حنبلي وأصولي،
وحمدث ،قال ابن القيم :ما حتت قبة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح ،تويف سنة 763هـ.
من تصانيفه :أصول الفقه ،كتاب الفروع يف الفقه.
ينظر :الدرر الكامنة161/4 :؛ املقصد األرشد517/2 :؛ شذرات الذهب.199/6 :
( )52أصول ابن مفلح.16/1 :
( )53هو علي بن حممد بن عباس بن شيبان  ،أبو احلسن عالء الدين ،يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه،
فقيه حنبلي أصله من بعلبك ،سكن دمشق وصنف كتبا ،حتى صار شي احلنابلة بالشام مع ابن مفلح
فانتفع الناس به ،تويف سنة (803هـ) .من تصانيفه :القواعد االصولية ،واألخبار العلمية يف اختيارات
الشي تقي الدين ابن تيمية.
ينظر :املقصد األرشد237/2 :؛ الضوء الالمع127/3 :؛ شذرات الذهب.31/7 :
( )54املختصر يف أصول الفقه :ص.32
( )55ينظر :التحبري.186/1 :
( )56ينظر :شرح غاية السول :ص .88
وابن عبداهلادي هو :يوسف بن حسن بن أمحد الصاحلي ،الشهري بابن املربد ،مجال الدين ،من فقهاء
احلنابلة ،كان إماما يف احلديث والفقه ،والنحو ،والتفسري ،تويف سنة 909هـ.
من تصانيفه :مغين وي االفهام عن الكتب الكثرية يف االحكام ،مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول.
ينظر :الضوء الالمع308/10 :؛ شذرات الذهب43/8 :؛ األعالم.225/8 :
( )57ينظر :البحر احملي 25/1 :؛ التحبري186/1 :؛ شرح غاية السول :ص .88
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( )58ينظر :صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص.15
( )59ينظر :املسودة :ص .571
والشي تقي الدين هو :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراني الدمشقي ،شي اإلسـالم
تقي الدين أبو العباس ،الشهري بشي اإلسالم ،سجن مرتني من أجل بعض فتاواه ،تويف بقلعـة دمشـق
معتقال سنة 728هـ.
من تصانيفه :منهاج السنة ،الفتاوى.
ينظر :تذكـرة احلفاظ1496/4 :؛ الدرر الكامنـة88/1 :؛ شذرات الذهب.80/6 :
( )60ينظر :أصول ابن مفلح.16/1 :
( )61التحبري.189/1 :
( )62هذه املسألة وإن كانت غري أصولية حمضة ،لكن بعض األصوليني كروها يف مقدمة كتبهم األصولية ملا
يرتتب عليها من مثرة فقهية.
( )63ينظر :لسان العرب  .458/11مادة (عقل)؛ املصباح املنري .290/6 :مادة (ع ق ل).
( )64ينظر :التحبري255/1 :؛ شرح الكوكب املنري.79/1 :
( )65ينظر :احلدود :ص.34
( )66ينظر :األشباه والنظائر للسبكي17/2 :؛ البحر احملي .69/1 :
( )67ينظر :العدة.89/1 :
والتميمي هو :عبد العزيز بن احلارث بن أسد ،أبو احلسن التميمي ،من أكابر علماء احلنابلة أصوال
وفروعًا ،متهم بالوضع ،تويف سنة 371هـ.
ينظر :طبقات احلنابلة139/2 :؛ ميزان االعتدال624/2 :؛ املنهج األمحد.66 /2 :
( )68ينظر :العدة.89/1 :
( )69ينظر :الواضح.27/1 :
( )70ينظر :أصول ابن مفلح40/1 :؛ شرح الكوكب املنري.83/1 :
( )71ينظر :التقرير والتحبري378/3 :؛ تيسري التحرير.354/2 :
( )72ينظر :العدة89/1 :؛ املسودة :ص559؛ املختصر يف أصول الفقه :ص38؛ التحبري264/1 :؛ شرح
الكوكب املنري.83/1 :
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( )73ينظر :شرح خمتصر الروضة.173/1 :
والتويف هو :سليمان بن عبد الكريم بن سعيد التويف ،الفقيه األصولي املتفنن ،جنم الدين أبو الربيع،
من كبار علماء احلنابلة يف بغداد ،تتلمذ على شي اإلسالم ،وله به تعلق شديد ،تويف سنة (716هـ).
من تصانيفه :الرياض النواضر يف األشباه والنظائر ،شرح خمتصر الروضة.
ينظر :الدرر الكامنة235/1 :؛ املقصد األرشد425/1 :؛ شذرات الذهب.39/6 :
( )74ينظر :أصول ابن مفلح.42/1 :
( )75ينظر :أدب الدنيا والدين :ص .6
( )76ينظر :البحر احملي .69/1 :
والزركشي هو :حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي ،أبو عبد اهلل ،بدر الدين ،لقـب بالزركشـي نسـبة
إىل الزركش؛ ألنه تعلم صنعة الزركش يف صغره ،أصولي وفقيه شافعي ،تركي األصل ،مصري املولـد
والوفاة ،تويف سنة 794هـ.
من تصانيفه :البحر احملي يف أصول الفقه ،املنثور يف القواعد.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضـي شـهبة233/2 :؛ شـذرات الـذهب335/6 :؛ معجـم املـؤلفني:
.121/9
( )77هو علي بن إمساعيل بن إسحاق ،أبو احلسن األشعري ،من نسل الصحابي أبي موسى األشعري،
مؤسس املذهب األشعري ،املتكلم النظّار الشهري ،تويف سنة 324هـ.
من تصانيفه :مقاالت اإلسالميني ،الفصول يف الرد على امللحدين.
ينظر :وفيات األعيان446/2 :؛ طبقات الشافعية الكربى347/3 :؛ شذرات الذهب.303/2 :
( )78ينظر :البحر احملي .69/1 :
جلوَيين ،إمام احلرمني ،رئيس الشافعية بنَيْسابور ،تفقه
( )79هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،أبو املعالي ا ُ
على والده ،وأقعد للتدريس وعمره عشرون سنة ،تويف سنة  478هـ.
من تصانيفه :نهاية املتلب ،الربهان يف أصول الفقه.
ينظر :سري أعالم النبالء468/18 :؛ طبقات الشافعية الكربى165/5 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة.236/1 :
( )80كره الزركشي عن إمام احلرمني يف البحر احملي .69/1 :
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( )81ينظر :أدب الدنيا والدين :ص .7
واملاوردي هو :علي بن حممد بن حبيب ،القاضي أبو احلسن املاوردي ،نسبته إىل بيع ماء الورد ،فقيه
شافعي ،أصولي ،مفسر ،أديب ،اتهم بامليل إىل االعتزال ،تويف ببغداد سنة 450هـ.
من تصانيفه :األحكام السلتانية ،أدب الدنيا والدين.
ينظر :سري أعالم النبالء64/18 :؛ طبقات الشافعية الكربى267/5 :؛ البداية والنهاية.85/12 :
( )82املسودة :ص .559
( )83ينظر :تيسري التحرير355/2 :؛ قواطع األدلة28/1 :؛ األشباه والنظائر للسبكي17/2 :؛ العدة:
90/1؛ الواضح27/1 :؛ التحبري263/1 :؛ شرح الكوكب املنري.83/1 :
( )84هو سليمان بن خلف بن سعد ،أبو الوليد الباجي ،نسبة إىل مدينة باجة باألندلس ،من كبار فقهاء
املالكية ،كان بينه وبني ابن حزم مناظرات وجمادالت ،تويف سنة 474هـ.
من تصانيفه :إحكام الفصول يف أحكام األصول.
ينظر :وفيات األعيان408/2 :؛ سري أعالم النبالء535/18 :؛ الديباج املذهب :ص.122
( )85املوضحة :اليت توضح العظم .أي تربزه وتكشفه.
ينظر :البحر الرائق381/8 :؛ حاشية العدوي44/7 :؛ روضة التالبني181/9 :؛ شرح منتهى
اإلرادات.16/11 :
( )86ينظر :حاشية العدوي.39/7 :
( )87مسيت الدية عقال لوجهني :أحدهما أنها تعقل الدماء من أن تراق .والثاني أن الدية كانت إ ا أخذت
من اإلبل جتمع فتعقل ثم تساق إىل ولي اجلناية .االختيار.64/5 :
( )88األرش :قس ما بني قيمة الصحيح واملعيب من الثمن.
اإلنصاف .297/4 :وانظر أيضًا :بدائع الصنائع291/5 :؛ مواهب اجلليل444/4 :؛ مغين احملتاج:
.54/2
( )89ينظر :البحر الرائق.384/8 :
( )90احلدود :ص.34
( )91ينظر :الصحاح101/1 :؛ املصباح املنري190/2 :؛ تاج العروس .464/20:مادة (مجع).
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( )92املختصر يف أصول الفقه .74/1 :وينظر :تيسري التحرير322/3 :؛ اإلحكام لآلمدي254/1 :؛ البحر
احملي 487/3 :؛ روضة الناظر130/1 :؛ شرح خمتصر الروضة6/3 :؛ التحبري1522/4 :؛ املدخل
إىل مذهب اإلمام أمحد.138/1 :
( )93ينظر :أصول السرخسي317/1 :؛ تيسري التحرير242/3 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص 335؛
املستصفى187/1 :؛ اإلحكام لآلمدي249/1 :؛ شرح العضد36/2 :؛ اإلبهاج367/2 :؛ مجع
اجلوامع179/2 :؛ نهاية السول358/2 :؛ البحر احملي 490/4 :؛ العدة1198/4 :؛ التمهيد
للكلو اني280/3 :؛ املسودة :ص 340؛ شرح خمتصر الروضة99/3 :؛ املختصر يف أصول الفقه:
ص 76؛ القواعد والفوائد األصولية :ص 376؛ التحبري1588/4 :؛ نزهة اخلاطر العاطر366/1 :؛
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد :ص .142
( )94هو القاضي عبد احلميد بن عبد ا لعزيز ،أبو حازم باحلاء املهملة ،أو باخلاء املعجمة ،كـان ورعًـا ،عاملًـا
مبذهب أبي حنيفة ،ولي قضاء الشام ،والكوفة ،والكرخ من بغداد ،تويف سنة (292هـ).
من تصانيفه :كتاب احملاضر والسجالت ،كتاب أدب القاضي ،كتاب الفرائض.
ينظر :اجلواهر املضية296/1 :؛ تاج الرتاجم :ص33؛ الفوائد البهية :ص .86
( )95ينظر رأي ابن البنا يف :املختصر يف أصول الفقه :ص 76؛ القواعد والفوائد األصولية :ص 376؛
شرح خمتصر أصول الفقه603/1 :؛ التحبري1588/4 :؛ شرح غاية السول :ص 252؛ مقبول املنقول
من علمي اجلدل واألصول :ص154؛ شرح الكوكب املنري239/2 :؛ نزهة اخلاطر العاطر.366/1 :
( )96املختصر يف أصول الفقه :ص .76
( )97احلديث أخرجه أمحد يف املسند ( ،)126/4وابن ماجه يف املقدمة ،باب :اتباع سنة رسول اهلل .
( )5/1رقم ( ،)42وأبو داود يف كتاب السنة ،باب :يف لزوم السنة )13/5( .رقم (،)4607
والرتمذي يف كتاب العلم ،باب :ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع )44/5( .رقم (،)2676
وقال " :هذا حديث حسن صحيح " ،واحلاكم يف املستدرك يف كتاب العلم ،وقال :على شر
الصحيحني .ووافقه الذهيب.
واملراد باخللفاء هم األربعة فَعَنْ سَفِينَةَ ،قَالَ :سَمِعْت رَسولَ اللَّهِ  ،يَقُول( :الْخِالَفَةُ بَعْدِي ثَالَثونَ
سَنَةً ،ثمَّ تَكُون ملْكًا) ،قَالَ :أَمْسِكْ :خِالَفَةَ أَبِي بَكْرٍ  سَنَتَيْنِ ،وَعمَرَ  عَشْرًا ،وَعثْمَانَ  اثْنَتَيْ
عَشْ َرةَ ،وَعَلِيٍّ  سِتًّا.
قَالَ عَلِيُّ بْن الْجَعْدِ :قُلْت لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ :سَفِينَةُ الْقَائِل :أَمْسِكْ؟ قَالَ :نَعَمْ.
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أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف مناقب الصحابة )392/15( .رقم (.)6943
( )98ينظر هلذا الدليل يف :أصول اجلصاص302/3 :؛ العدة1198/4 :؛ شرح خمتصر الروضة99/3 :؛
التحبري.1590/4 :
وألجل هذا املذهب مل يعتد أبو خازم احلنفي خبالف زيد بن ثابت  يف توريث وي األرحام.
قال أبو بكر اجلصاص " :ومسعت بعض شيوخنا حيكي عن أبي حازم القاضي  -وكان هذا الشي ممن
جالَسه وأخذ عنه  -فذكرا أن أبا حازم كان يقول :إن اخللفاء األربعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم إ ا
اجتمعت ع لى شيء كان اجتماعها حجة ،لَا يتسع خالفها فيه ،وحيتج فيه بقول النيب  يف {عَلَيْكُمْ
ِالنوَاجِذِ} وألجل هذا الْمذهب :مل يعتد بزيد
بِسنَّتِي ،وَسنَّةِ الْخلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي ،وَعَضُّوا عَ َليْهَا ب َّ
بن ثابت  خالفا يف توريث وي األرحام ،وحكم برد أموال قد كانت حصلت يف بيت مال املعتضد
باللَّه :علَى أن بيت املال من وي األرحام.
فردها إىل وي األرحام ،وقبل املعتضد فتياه وأنفذ قضاءه بذلك ،وكتب به إىل اآلفاق.
وبلغين :أن أَبا سعيد الْربدعي كان أنكر لك عليه ،وقال هذا فيه خلَاف بني الصحابة.
فقال أبو حازم :لَا أعد زيدا خالفا على اخللَفاء األربعة ،وإ ا مل أعده خالفا فقد حكمت برد املال إىل
وي األرحام .فقد نفذ قضاي به ،وال جيوز ألحد أن يتعقبه بالفس ِ " .أصول اجلصاص.302/3 :
كما كر هذه القصة صاحب تيسري التحرير.242/3 :
( )99لسان العرب .227/4 :مادة (خرب).
( )100ينظر :كشف األسرار للبخاري360/2 :؛ فواتح الرمحوت100/2 :؛ خمتصر ابن احلاجب مع شرح
العضد45/2 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص346؛ قواطع األدلة323/1 :؛ املستصفى132/1 :؛
احملصول308/4 :؛ اإلحكام لآلمدي3/2 :؛ اإلبهاج311/1 :؛ العدة839/3 :؛ أصول ابن مفلح:
120/2؛ املختصر يف أصول الفقه :ص80؛ التحبري1698/4 :؛ شرح الكوكب املنري289/2 :؛
إرشاد الفحول :ص.43
( )101ينظر :التمهيد.9/3 :
والكلو اني هو :حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلو انى ،أصله من كلوا ي (من ضواحي
بغداد) ،ومولده ووفاته ببغداد ،أبو اخلتاب البغدادى الفقيه اإلمام أحد أئمة املذاهب وأعيانه ،درس
الفقه على القاضى أبى يعلى ،ولزمه حتى برع فى املذهب ،واخلالف ،تويف سنة (510هـ).
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من تصانيفه :التمهيد يف أصول الفقه ،االنتصار يف املسائل الكبار ،رؤوس املسائل.
ينظر :طبقات احلنابلة275/2 :؛ املقصد األرشد20/3 :؛ شذرات الذهب.27/4 :
( )102ينظر :الواضح.139/1 :
( ) 103هو احلسني بن علي بن إبراهيم ،أبو عبد اهلل البصري ،ويعرف باجلُعْل ،كان رأس املعتزلة ،الزم
جملس أبي احلسن الكرخي زمناً طويالً وأخذ عنه الفقه احلنفي ،تويف سنة 369هـ ،وقيل غري لك.
من تصانيفه :شرح خمتصر أبي احلسن الكرخي ،الناس واملنسوخ.
ينظر :تاري بغداد73/8 :؛ سري أعالم النبالء224/16 :؛ شذرات الذهب.68/3 :
( )104ينظر :املعتمد.542/2 :
والقاضي عبداجلبار هو :عبداجلبار بن أمحد ،أبو احلسن اهلمذاني ،إمام أهل االعتزال يف زمانه ،تلقبه
املعتزلة بقاضي القضاة ،كان شافعي املذهب يف الفروع ،تويف سنة 415هـ.
من تصانيفه :العمد يف أصول الفقه ،املغين يف أصول الدين.
ينظر :تاري بغداد113/11 :؛ سري أعالم النبالء244/17 :؛ طبقات الشافعية الكربى.97/5 :
( )105ينظر :فواتح الرمحوت102/2 :؛ احملصول308/4 :؛ اإلحكام لآلمدي6/2 :؛ شرح العضد:
45/2؛ شرح البناني على مجع اجلوامع.106/2 :
( )106ينظر :العدة.839/3 :
( )107ينظر :كشف األسرار للبخاري360/2 :؛ احملصول308/4 :؛ اإلحكام لآلمدي7/2 :؛ أصول ابن
مفلح.125/2 :
( )108ينظر :روضة الناظر :ص.48
واملوفق هو :عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلمَّاعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،أبو حممد موفق
الدين ،فقيه ،من أكابر احلنابلة ،ولد يف مجَّاعيل من قرى نابلس بفلستني) سنة (541هـ) وتعلم يف
دمشق ،قال ابن غنيمة( :ما أعرف أحدًا يف زماني أدرك رتبة االجتهاد إال املوفق) ،تويف بدمشق سنة (620هـ).
من تصانيفه :روضة الناظر يف أصول الفقه ،املقنع يف الفقه.
ينظر :سري أعالم النبالء166/22 :؛ يل طبقات احلنابلة133/2 :؛ شذرات الذهب.88/5 :
( )109ينظر :كشف األسرار للبخاري360/2 :؛ نهاية السول245/1 :؛ البلبل :ص.49
( )110ينظر :شرح خمتصر الروضة.67/2 :
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( )111ينظر :املستصفى132/1 :؛ احملصول308/4 :؛ اإلحكام لآلمدي.9/2 :
( )112ينظر :املعتمد.544/2 :
وأبو احلسني هو :حممد بن علي بن التيب ،أبو احلسني البصري ،أحد أئمة املعتزلة ،كان مشهورًا يف
علمي األصول والكالم ،وكان قوي احلجة واملعارضة يف اجملادلة والدفاع عن آراء املعتزلة ،تويف سنة 436هـ.
من تصانيفه :املعتمد يف أصول الفقه ،شرح األصول اخلمسة.
ينظر :وفيات األعيان271/4 :؛ سري أعالم النبالء587/17 :؛ شذرات الذهب.259/3 :
( )113ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد.45/2 :
وابن احلاجب هو :عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوني ثم املصري ،املعروف بابن احلاجب؛ ألن أباه
كان حاجبًا ،كردي األصل ،فقيه مالكي ،برع يف علم األصول والعربية ،تويف سنة 646هـ.
من تصانيفه :منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ،املختصر يف أصول الفقه.
ينظر :سري أعالم النبالء264/23 :؛ البداية والنهاية188/13 :؛ الديباج املذهب :ص.189
( )114ينظر :كشف األسرار للبخاري360/2 :؛ تيسري التحرير25/3 :؛ إرشاد الفحول :ص.43
( )115ينظر :كشف األسرار للبخاري360/2 :؛ فواتح الرمحوت100/2 :؛ خمتصر ابن احلاجب مع شرح
العضد45/2 :؛ احملصول308/4 :؛ اإلحكام لآلمدي4/2 :؛ نهاية السول245/1 :؛ البحر احملي :
283/3؛ أصول ابن مفلح120/2 :؛ التحبري1705/4 :؛ شرح الكوكب املنري295/2 :؛ إرشاد
الفحول :ص .43
( )116التحبري .1699/4 :وينظر :شرح الكوكب املنري.289/2 :
( )117ينظر :العدة.841/3 :
( )118ينظر :لسان العرب273/5 :؛ تاج العروس .338/14 :مادة (وتر).
( )119ينظر :التحبري18/4 :؛ شرح الكوكب املنري.324/2 :
وينظر يف تعريف التواتر :تيسري التحرير30/3 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص 349؛ اللمع :ص 39؛
اإلحكام لآلمدي14/2 :؛ نهاية السول.262/2 :
( )120ينظر :الصحاح6/1 :؛ املصباح املنري .39/1 :مادة (أحد).
( )121ينظر :روضة الناظر99/1 :؛ شرح الكوكب املنري.345/2 :
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وينظر يف تعريف خرب اآلحاد :كشف األسرار للبخاري370/2 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص 356؛
املستصفى145/1 :؛ اإلحكام لآلمدي31/2 :؛ شرح احمللي على مجع اجلوامع.129/2 :
( )122ينظر :شرح تنقيح الفصول :ص 356؛ املستصفى179/2 :؛ اإلحكام لآلمدي274/2 :؛ مقدمة
ابن الصالح :ص392؛ شرح العضد55/2 :؛ نهاية السول281/2 :؛ الباعث احلثيث :ص160؛ نزهة
النظر :ص62؛ شرح احمللي على مجع اجلوامع129/2 :؛ تدريب الراوي176/2 :؛ روضة الناظر :ص99؛
املختصر يف أصول الفقه :ص82؛ شرح الكوكب املنري345/2 :؛ مذكرة أصول الفقه :ص.103
( )123ينظر :كشف األسرار للبخاري370/2 :؛ تيسري التحرير37/3 :؛ فواتح الرمحوت110/2 :؛ ميزان
األصول :ص.428
( )124ينظر :احلاوي الكبري.85/16 :
( )125ينظر :البحر احملي .251-249/3 :
واألستا هو :إبراهيم بن حممد بن مهران ،أبو إسحاق اإلِسْفَرَايِينِيّ نسبة إىل إسفرايني ،فقيه وأصولي
شافعي ،شي خراسان يف زمانه ،كان يلقب بركن الدين ،تويف سنة 418هـ ،وقيل417 :هـ.
من تصانيفه :التعليقة يف أصول الفقه ،اجلامع يف أصول الدين.
ينظر :سري أعالم النبالء353/17 :؛ طبقات الشافعية الكربى256/4 :؛ البداية والنهاية.24/12 :
( )126ينظر رأي ابن البنا يف :التحبري1801/4 :؛ شرح الكوكب املنري.345/2 :
( )127شرح الكوكب املنري.345/2 :
( )128التحبري.1802/4 :
( )129املصباح املنري .68/6 :مادة (ع د ل).
( )130التحبري.1858/4 :
( )131ينظر :الرسالة :ص.370
( )132ينظر :أصول ابن مفلح185/2 :؛ التحبري1857/4 :؛ شرح الكوكب املنري.382/2 :
( )133ينظر :اإلحكام لآلمدي.76/2 :
واآلمدي هو :سيف الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي ،فقيه ومتكلم حنبلي ثم
شافعي ،قال سب ابن اجلوزي :مل يكن يف زمانه من جياريه يف األصلني وعلم الكالم ،وكان يظهر منه
رقة قلب ،وسرعة دمعة ،تويف سنة (631هـ).
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من تصانيفه :أبكار االفكار يف الكالم ،إحكام األحكام يف أصول الفقه.
ينظر :سري أعالم النبالء364/22 :؛ طبقات الشافعية الكربى306/8 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة.79/2 :
( )134ينظر :التحبري.1857/4 :
( )135ينظر :أصول السرخسي345/1 :؛ كشف األسرار للبخاري392/2 :؛ تيسري التحرير44/3 :؛
فواتح الرمحوت143/2 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص360؛ اللمع :ص 42؛ املستصفى157/1 :؛
مقدمة ابن الصالح :ص 50؛ شرح العضد63/2 :؛ مجع اجلوامع148/2 :؛ نهاية السول303/2 :؛
غاية الوصول :ص 99؛ أصول ابن مفلح185/2 :؛ املسودة :ص231؛ التحبري1857/4 :؛ املدخل
إىل مذهب اإلمام أمحد :ص .92
( )136ينظر :العدة.925/3 :
( )137ينظر :شرح الكوكب املنري.383/2 :
( )138ينظر :اللمع :ص.43
( )139شرح الكوكب املنري .383/2 :وينظر :التحبري.1858/4 :
( )140ينظر :التحبري1858/4 :؛ شرح الكوكب املنري.383/2 :
( )141ينظر :التحبري.1858/4 :
( )142ينظر :لسان العرب 6/8 :مادة (بدع)؛ املصباح املنري 221/1 :مادة (ب د ع).
( )143هذا تعريف الشاطيب يف كتاب االعتصام.37/1 :
( )144هذا تعريف ابن رجب يف كتاب جامع العلوم واحلكم :ص .252
( )145ينظر :تيسري التحرير43/3 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص362؛ املسودة :ص239؛ أصول ابن مفلح:
180/2؛ املختصر يف أصول الفقه :ص85؛ التحبري1890/4:؛ شرح الكوكب املنري.407/2 :
( )146اجلهمية :فرقة تنتسب إىل مؤسسها اجلهم بن صفوان ،ظهرت بدعته برتمذ ،وقتله مسلم بن أحوز
املازني مبرو يف آخر ملك بين أمية ،من أرائهم :نفي األمساء والصفات اليت ميكن إطالقها على املخلوق
عن اهلل ،والقول خبلق القرآن ،ونفي الرؤية ،واإلجبار واالضترار ،فالعبد جمبور على أعماله ،وأن
اجلنة والنار تبيدان وتفنيان ،وأن اإلميان هو املعرفة باهلل فق  ،وأن الكفر هواجلهل به فق  ،وأن علم
اهلل تعاىل حادث.
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ينظر :الفرق بني الفرق :ص 119؛ امللل والنحل.85/1 :
( )147القدرية :هم القائلون بإنكار القدر ،أول من تكلم بهذه البدعة يف اإلسالم معبد اجلهين ،أخذ لك
عن نصراني من األساورة يقال له أبو يونس ويعرف باألسواري ،وعن معبد اجلهين أخد غيالن بن
مسلم ،وعلى يديه كان نشر هذه البدعة ،رجع غيالن عن هذه البدعة يف حياة عمر بن عبدالعزيز،
وبعد وفاته رجع غيالن إىل ضاللته فقبض عليه اخلليفة هشام بن عبد امللك فقتله وصلبه ،زعموا أن
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم ،وأنه ليس هلل عز وجل يف أكسابهم ،ويف أعمال سائر احليوانات
صنع ،وال تقدير.
ينظر :الفرق بني الفرق :ص 18؛ امللل والنحل43/1 :؛ ميزان االعتدال183/3 :؛ تهذيب التهذيب:
.225/10
( )148املعتزلة :فرقة ضالة ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاني وسلكت منهجا عقليا متترفا يف حبث
العقائد اإلسالمية ،وهم أصحاب واصل بن عتاء الغزال الذي طرده احلسن البصري بسبب آرائه
الضالة ،وقد افرتقوا إىل فرق جتمع على آراء يسمونها األصول اخلمسة .وهي :التوحيد ،والعدل،
والوعد ،والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ينظر :الفرق بني الفرق :ص 93؛ امللل والنحل ،43/1 :الفصل يف امللل واألهواء والنحل.112/2 :
( )149اخلوارج :طائفة خلعت طاعة اإلمام احلق ،وأعلنت عصيانها ،وهم عشرون فرقة ،جيمعهم القول
بالتربي من عثمان وعلي رضي اهلل عنهما ،وأمجعوا على تكفري علي رضي اهلل عنه ،وكذلك أصحاب
الكبائر ،ويرون وجوب اخلروج على اإلمام إ ا خالف الشرع.
ينظر :الفرق بني الفرق :ص 24؛ الفصل يف امللل واألهواء والنحل88/2 :؛ امللل والنحل.114/1 :
( )150الروافض :هي فرقة من فرق الشيعة ،مسوا بهذا االسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي اهلل
عنهما ،وهم يدعون اإلمامية لقوهلم بالنص على إمامة علي رضي اهلل عنه ،وهم عشرون فرقة.
ينظر :الفرق بني الفرق :ص 29؛ امللل والنحل.162/1 :
( )151ينظر :أصول ابن مفلح180/2 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص85؛ التحبري1890/4:؛ شرح
الكوكب املنري.407/2 :
( )152ينظر :العدة.952/3 :
( )153ينظر :التحبري1890/4:؛ شرح الكوكب املنري.407/2 :
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( )154ينظر :أصول ابن مفلح180/2 :؛ التحبري1890/4:؛ شرح الكوكب املنري.407/2 :
( )155شرح الكوكب املنري.407/2 :
( )156ينظر :معجم مقاييس اللغة137/1 :؛ لسان العرب .26/4 :مادة (أمر).
( )157شرح اللمع .149/1 :وينظر :كشف األسرار للبخاري101/1 :؛ خمتصر ابن احلاجب مع العضد:
77/2؛ املستصفى411/1 :؛ اإلحكام لآلمدي137/1 :؛ روضة الناظر189/2 :؛ .شرح الكوكب
املنري.10/3 :
( )158املختصر يف أصول الفقه :ص.97
وقال القرايف " :االستعالء يف هيئة األمر من الرتفع وإظهار القهر ،والعلو يرجع إىل هيئة اآلمر من
شرفه وعلو منزلته بالنسبة إىل املأمور" شرح تنقيح الفصول :ص .137
( )159ينظر لألقوال واألدلة يف :كشف األسرار للنسفي44/1 :؛ كشف األسرار للبخاري241/ 1 :؛
التقرير والتحبري300/ 1 :؛ فتح الغفار27/1 :؛ تيسري التحرير338/ 1 :؛ فواتح الرمحوت:
369/1؛ شرح تنقيح الفصول :ص 131؛ نشر البنود142/1 :؛ التبصرة :ص 17؛ املستصفى:
411/1؛ احملصول17/2 :؛ اإلحكام لآلمدي157/2 :؛ نهاية الوصول841/3 :؛ شرح العضد:
77/2؛ اإلبهاج3/2 :؛ نهاية السول9/2 :؛ البحر امليح 347/2 :؛ العدة157/1 :؛ التمهيد
للكلو اني124/1 :؛ روضة الناظر62/2 :؛ املسودة :ص41؛ شرح خمتصر الروضة349/2 :؛ شرح
خمتصر أصول الفقه322/2 :؛ التحبري2174/5 :؛ شرح الكوكب املنري.11/3 :
( )160ينظر :التوضيح على التنقيح44/2 :؛ تيسري التحرير.337/1 :
( )161ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد.77/2 :
( )162ينظر :شرح تنقيح الفصول :ص.136
والقرايف هو :أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين ،أصله من صنهاجة قبيلة مـن
بربر املغرب ،نسبته إىل القرافة وهي احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي بالقـاهرة ،انتهـت إليـه يف عهـده
رئاسة املالكية ،كان بارعًا يف الفقه ،واألصول ،والتفسري ،واحلديث ،والنحو ،تويف مبصر سنة 684هـ.
من تصانيفه :الفروق ،الذخرية.
ينظر :الديباج املذهب :ص 128؛ شجرة النور الزكية188/1 :؛ األعالم.94/1 :
( )163ينظر :احلدود :ص .53
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( )164ينظر :الوصول إىل األصول.181/1 :
( )165ينظر :احملصول.45/2 :
والرازي هو :حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري التربستاني ،ابن ختيب الري،
املشهور بفخر الدين الرازي ،كان فريد عصره ومتكلم زمانه مجع كثرياً من العلوم ونبغ فيها،تويف سنة
(606هـ) مبدينة هراة .من تصانيفه :احملصول يف أصول الفقه ،مفاتيح الغيب.
ينظر :وفيات األعيان248/4 :؛ سري أعالم النبالء501/21 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة.65/2 :
( )166ينظر :اإلحكام لآلمدي.140/2 :
وينظر لالستزادة يف :مجع اجلوامع369/1 :؛ نهاية السول7/2 :؛ البحر احملي .347/2 :
( )167ينظر :التمهيد.124/1 :
( )168ينظر :روضة الناظر :ص.189
( )169ينظر :البلبل :ص.84
( )170ينظر :أصول ابن مفلح.292/2 :
( )171ينظر :التحبري.2172/5 :
( )172ينظر :شرح الكوكب املنري.11/3 :
( )173ينظر :املعتمد.45/1 :
( )174ينظر :نهاية السول7/2 :؛ البحر احملي .347/2 :
وسليْم هو :سلَيْم بن أيوب بن سليم ،أبو الفتح الرازي ،الفقيه الشافعي األصولي األديب اللغوي
املفسر ،قال النووي " :كان إمامًا جامعًا ألنواع من العلوم ،وحمافظًا على أوقاته ال يصرفها يف غري طاعة"،
تويف سنة 447هـ غرقًا.
من تصانيفه :ضياء القلوب يف التفسري ،التقريب واإلشارة واجملرد والكايف يف الفقه.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى388/4 :؛ تهذيب األمساء واللغات231/1 :؛ شذرات الذهب.275/3 :
( )175ينظر :نهاية السول7/2 :؛ البحر احملي .347/2 :
وأبو التيب هو :طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر التربي ،القاضي أبو التيب ،فقيه ،أصولي ،مـن
أعيان الشافعية ،ولد يف آمل بتربستان سنة 348هـ ،واستوطن بغداد ،وتويف بها سنة 450هـ.
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من تصانيفه :شرح خمتصر املزني ،شرح فروع ابن احلداد املصري.
ينظر :وفيات األعيان512/ 2 :؛ سري أعالم النبالء668/17 :؛ طبقات الشافعية الكربى.12/5 :
( )176ينظر :اللمع :ص7؛ التبصرة :ص.17
والشريازي هو :أبو إسحاق إبراهيم بن على الشريازي الفريوزأبا ى ،منسوب إىل فريوز أبا  ،وهى
بليدة من بالد فارس ،قال النووي " :وهو اإلمام احملقق املتقن املدقق و الفنون من العلوم املتكاثرات
والتصانيف النافعة املستجادات ،الزاهد ،العابد ،الورع " ،تويف سنة 476هـ.
من تصانيفه :املهذب ،والتنبيه يف الفقه ،اللمع وشرحه ،والتبصرة يف أصول الفقه.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى215/4 :؛ تهذيب األمساء واللغات172/2 :؛ طبقات الشافعية البن
قاضي شهبة.244/1 :
( )177ينظر :البحر احملي .347/2 :
وابن الصباغ هو :عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد ،أبو نصر ،املعروف بابن الصباغ ،فقيه وأصـولي
شافعي ،بلغ رتبة االجتهاد املتلق كما حكاه ابن عقيل ،تويف سنة 477هـ.
من تصانيفه :الكامل ،الشامل يف الفقه.
ينظر :وفيات األعيان217/3 :؛ سري أعالم النبالء217/3 :؛ طبقات الشافعية الكربى.122/5 :
( )178ينظر :قواطع األدلة.53/1 :
والسمعاني هو :منصور بن حممد بن عبداجلبار التميمي ،أبو املظفر املعروف بابن السمعاني ،تفقه على
أبيه يف مرو على مذهب اإلمام أبي حنيفة ،ثم انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعي ،تويف سنة 489هـ.
من تصانيفه :القواطع يف أصول الفقه ،الربهان يف اخلالف.
ينظر :سري أعالم النبالء114/19 :؛ طبقات الشافعية الكربى335/5 :؛ البداية والنهاية.164/12 :
( )179ينظر :العدة.157/1 :
( )180ينظر :الواضح.198/2 :
( )181ينظر :املسودة :ص.8
واجملد هو :عبدالسالم بن عبداهلل بن اخلضر بن تيمية احلراني ،جمد الدين أبو الربكات ،فقيه حنبلي،
وأصولي ،وحمدث ،ومفسر ،تويف حبران سنة 653هـ.
من تصانيفه :املنتقى من أحاديث األحكام ،احملرر يف الفقه.
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ينظر :سري أعالم النبالء291/23 :؛ شذرات الذهب257/5 :؛ معجم املؤلفني.227/5 :
( )182ينظر :التحبري2173/5 :؛ شرح الكوكب املنري.11/3 :
( )183هو أمحد بن علي ،أبو بكر الرازي ،املعروف باجلَصَّاص ،فقيه حنفي ،وأصولي ،ومفسر ،من أهل
الري ،ولد سنة 305هـ ،كان عابدا زاهدا ورعا ،انتهت إليه رئاسة احلنفية يف وقته ،تويف سنة 370هـ.
من تصانيفه :أحكام القرآن؛ شرح خمتصر التحاوي.
ينظر :تاري بغداد314/ 4 :؛ سري أعالم النبالء340/16 :؛ البداية والنهاية.317 /11 :
( )184ينظر :تيسري التحرير338/1 :؛ فواتح الرمحوت.369/1 :
( )185ينظر :املعتمد.49/1 :
( ) 186هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليب ،أبو حممد البغدادي ،شي

املالكية ،فقيه ،وأصولي،

وشاعر ،توىل القضاء بالعراق ،ومصر ،تويف سنة 422هـ مبصر.
من تصانيفه :املعونة يف شرح الرسالة ،اإلشراف على مسائل اخلالف
ينظر :تاري بغداد31/11 :؛ الديباج املذهب :ص261؛ سري أعالم النبالء.429/17 :
( )187هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ،أبو نصر القُشَيْرِي ،كان إمامًا بارعًا ،وعاملًا حبرًا ،رباه أبوه
وعلمه ،ثم لزم إمام احلرمني ،كما لزم أبا إسحاق الشريازي يف بغداد ،كان مناظرًا ،أديبًا ،متكلمًا ،تويف
سنة  514هـ بنيسابور.
من تصانيفه :التيسري يف التفسري.
ينظر :تذكرة احلفاظ1254/4 :؛ طبقات الشافعية الكربى 159/7 :شذرات الذهب.45 /4 :
( )188ينظر :مجع اجلوامع369/1 :؛ نهاية السول8/2 :؛ القواعد والفوائد األصولية :ص .158
(.45/2 )189
( )190التحبري .2713/5 :وينظر :شرح الكوكب املنري.11/3 :
( )191ينظر :احملصول49/2 :؛ إجابة السائل :ص275
( )192ينظر :نهاية السول464/1 :؛ شرح الكوكب املنري.204/3 :
( )193ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد116/2 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص .184
( )194ينظر :املستصفى39/2 :؛ احملصول383/2 :؛ اإلحكام لآلمدي270/2 :؛ نهاية الوصول:
1373/4؛ مجع اجلوامع423/1 :؛ رفع احلاجب164/3 :؛ نهاية السول464/1 :؛ شرح التلويح
على التوضيح.259/1 :
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( )195ينظر :التحبري2429/5 :؛ شرح الكوكب املنري.203/3 :
( )196هــو يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب األنصــاري ،مــن ولــد ســعد بــن حَبَْتــة األنصــاري صــاحب
رســول اهلل  ، قاضــي القضــاة ،صــاحب أبــي حنيفــة ،لــه آراء خــالف فيهــا أبــا حنيفــة ،روي عنــه
أنــه قــال :مــا قلــت قــوالً خالفــت فيــه أبــا حنيفــة إال وهــو قــول قالــه ثــم رغــب عنــه ،تــويف ســنة
182هـ ،وقيل181 :هـ.
من تصانيفه :اخلراج ،أدب القاضي ،اجلوامع.
ينظر :التبقات الكربى330/7 :؛ تاري بغداد242/14 :؛ سري أعالم النبالء.470/8 :
( )197ينظر :تيسري التحرير.246/1 :
( )198ينظر :تيسري التحرير246/1 :؛ فواتح الرمحوت.286/1 :
( )199ينظر :اإلبهاج155/3 :؛ نهاية السول464/1 :؛ التحبري2429/5 :؛ شرح الكوكب املنري.203/3 :
والقرطيب هو :أمحد بن عمر بن إبراهيم ،أبو العباس األنصاري القرطيب ،فقيه مالكي ،ولد بقرطبة سنة
578هـ ،وتويف باإلسكندرية سنة 656هـ .من تصانيفه :املفهم يف شرح مسلم.
ينظر :البداية والنهاية226/13 :؛ الديباج املذهب :ص130؛ شذرات الذهب.273/5 :
( )200قال الرازي " :ونظر أبي حنيفة رمحه اهلل فيه دقيق " (احملصول.)383/2 :
( )201ينظر :أصول السرخسي250/1 :؛ كشف األسرار للبخاري358/2 :؛ احملصول383/2 :؛ اإلحكام
لآلمدي270/2 :؛ البحر احملي 123/3 :؛ أصول ابن مفلح435/3 :؛ التحبري.2430/5 :
( )202ينظر :اإلبهاج155/3 :؛ التحبري2430/5 :؛ شرح الكوكب املنري203/3 :؛ إجابة السائل :ص .307
( )203كره املرداوي نقال عن الربماوي (التحبري.)2430/5 :
( )204ينظر رأي ابن البنا يف :أصول ابن مفلح838/2 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص 111؛ شرح خمتصر
أصول الفقه487/2 :؛ التحبري2430/5 :؛ شرح غاية السول :ص 317؛ شرح الكوكب املنري:
203/3؛املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد.119/1 :
( )205املختصر يف أصول الفقه :ص .111
( )206ينظر :فواتح الرمحوت186/1 :؛ خمتصر ابن احلاجب مع العضد117/2 :؛ شرح تنقيح الفصول:
ص185؛ املستصفى62/2 :؛ احملصول629/2 ":؛ اإلحكام لآلمدي251/2 :؛ رفع احلاجب:
165/3؛ التحبري2432/5 :؛ شرح الكوكب املنري.204/3 :
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( )207ينظر :أصول ابن مفلح436/3 :؛ شرح خمتصر أصول الفقه486/2 :؛ التحبري2432/5 :؛ شرح
الكوكب املنري.204/3 :
( )208ينظر :فواتح الرمحوت288/1 :؛ شرح العضد118/2 :؛ مجع اجلوامع423/1 :؛ التمهيد
لإلسنوي :ص113؛ شرح احمللي على أصول ابن مفلح436/3 :؛ التحبري2433/5 :؛ شرح الكوكب
املنري205/3 :؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد :ص .119
( )209لسان العرب 97/7 :مادة (نصص).
( )210ينظر :املعونة يف اجلدل :ص27؛ البحر احملي 375/1 :؛ األجنم الزاهرات :ص34؛ العدة138/1 :؛
إجابة السائل :ص.232
( )211ينظر :البحر احملي .341/3 :
( )212ينظر :أصول ابن مفلح611/3 :؛ التحبري.2873/6 :
( )213ينظر :املسودة ص.574
( )214ينظر :روضة الناظر :ص .177
( )215ينظر :قواطع األدلة259/1 :؛ البحر احملي 375/1 :؛ العدة.128/1 :
واألستا أبو منصور هو :عبد القاهر بن طاهر بن حممد ،نزيل خراسان ،وأحد أعـالم الشـافعية ،كـان
أكرب تالمذة أبي إسحاق اإلِسْفَرَايِينِيّ ،وكان يدرس يف سبعة عشر فنا ،تويف بإسفرايني سنة 429هـ.
من تصانيفه :فضائح املعتزلة ،الفرق بني الفرق.
ينظر :سري أعالم النبالء572 / 17 :؛ طبقات الشافعية الكربى136/ 5 :؛ طبقات الشافعية البن
قاضي شهبة.187/ 1 :
( )216ينظر :قواطع األدلة259/1 :؛ البحر احملي .375/1 :
وأبو حَامِدٍ الْمَرْوَزِي هو :أمحد بن بشر بن عامر ،يقال املَرْوَرُّو ي ،وخيفـف فيقـال املَـرُّو ِي ،نسـبة إىل
مدينة معروفة خبراسان ،نزل البصرة ودرس بها ،يعترب من أجنب تالميذ أبي علي بن خريان ،تويف سـنة
362هـ.
من تصانيفه :اجلامع يف املذهب ،شرح املختصر للمزني.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى12/3 :؛ تهذيب األمساء واللغات211/2 :؛ طبقات الشافعية البن
قاضي شهبة.112/1 :
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( )217ينظر :التحبري2874/6 :؛ شرح الكوكب املنري.479/3 :
ي هو :عبد الواحد بن حممد بن علي الشريازي ،أبو الفرج األنصاري اخلزرجي،
سّ
وأبو الفرج املَ ْق ِد ِ
شي الشام يف وقته ،حنبلي ،أصله من شرياز ،تفقة ببغداد ،وسكن بيت املقدس ،واستقر يف دمشق،
فنشر مذهب اإلمام بن حنبل ،تويف سنة 486هـ.
من تصانيفه :املبهج واإليضاح والتبصرة يف أصول الدين.
ينظر :طبقات احلنابلة248/2 :؛ شذرات الذهب378/3 :؛ املنهج األمحد.160/2 :
( )218ينظر :العدة.138/1 :
( )219ينظر :العدة.138/1 :
( )220ينظر :التحبري2873/6 :؛ شرح الكوكب املنري.479/3 :
وانظر أيضًا :أصول السرخسي164/1 :؛ احلدود للباجي :ص42؛ شرح تنقيح الفصول :ص36؛
نشر البنود90/1 :؛ املستصفى336/1 :؛ مجع اجلوامع236/1 :؛ اآليات البينات4/2 :؛ شرح خمتصر
الروضة554/1 :؛ إرشاد الفحول :ص.178
( )221شرح الكوكب املنري .479/3 :وينظر :التحبري.2874/6 :
( )222العدة.139/1 :
( )223الصحاح 103/2 :مادة (قيس).
( )224ينظر :العدة.174/1 :
( )225ينظر :التمهيد للكلو اني.24/1 :
( )226املعتمد.697/2:
( )227هو نصر بن فتيان بن متر ،أبو الفتح النهرواني ،فقيه العراق ،وشي احلنابلة على اإلطالق ،قال
املوفق " :شيخنا أبو الفتح كان رجالً صاحلً ا حسن النية والتعليم ،وكانت له بركة يف التعليم ،وكان
ور ًعا ،زاهدًا ،متعبدًا على منهاج السلف " ،تويف سنة 583هـ.
ينظر :سري أعالم النبالء137/21 :؛ يل طبقات احلنابلة301/1 :؛ شذرات الذهب.276/4 :
( )228ينظر :أصول ابن مفلح715/3 :؛ التحبري.3120/7 :
( ) 229هو حممد بن التيب بن حممد البصري ثم البغدادي ،أبو بكر الباقالني نسبة إىل بيع الباقالء ،فقيه
أصولي متكلم ،قال عنه ابن تيمية :هو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري ،ليس منهم مثله ال قبله
وال بعده ،تويف سنة 403هـ.
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من تصانيفه :إعجاز القرآن ،التقريب واإلرشاد.
ينظر :تاري بغداد379/5 :؛ سري أعالم النبالء190/17 :؛ البداية والنهاية.373/11 :
( )230ينظر :التلخيص :ص122؛ الربهان745/2 :؛ اإلبهاج7/5 :؛ اإلحكام لآلمدي.205/3 :
( )231ينظر :احملصول9/5 :؛ اإلحكام لآلمدي205/3 :؛ البحر احملي .6/4 :
( )232قال" :وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض لغريها" (اإلحكام.)209/3 :
( )233هو عبد اهلل بن عمر بن علي القاضي ناصر الـدين البيضـاوي الشـريازي الشـافعي ،مفسـر ،حنـوي،
وأصولي متكلم ،توىل قضاء شرياز ،وكان صاحلًا متعبدًا ،أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته ،تـويف سـنة
(685هـ).
من تصانيفه :املنهاج الوجيز يف أصول الفقه ،تفسريه أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى155/8 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة172/2 :؛ البداية
والنهاية.309/13 :
( )234املنهاج مع اإلبهاج.2/5 :
( )235روضة الناظر :ص.275
( )236أحكام القرآن.140/1 :
( ) 237هو حممد بن احلسن بن ُفوْرَك ،أبو بكر األنصاري األصفهاني الشافعي ،متكلم فقيه أصولي لغوي،
تويف سنة  406هـ حيث قتله حممود بن سبكتكني بالسم التهامه بأنه قال :كان رسول اهلل رسوال يف
حياته فق .
من تصانيفه :مشكل اآلثار ،تفسري القرآن.
ينظر :وفيات األعيان272/4 :؛ طبقات الشافعية الكربى127/4 :؛ شذرات الذهب.181/3 :
( )238الربهان.488/2 :
( )239ينظر :التحبري3117/7 :؛ شرح الكوكب املنري.6/4 :
( )240التحبري .3117/7 :وينظر :شرح الكوكب املنري.6/4 :
( )241العدة.175/1 :
( )242ينظر :لسان العرب 467/11 :مادة (علل)؛ القاموس احملي ( 1338/1 :فصل العني).
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( )243التحبري .3441/7 :وانظر :ميزان األصول827/2 :؛ احملصول127/5 :؛ اإلحكام لآلمدي:
289/3؛ الكاشف عن احملصول289/6 :؛ نهاية السول54/4 :؛ البحر احملي 102/4 :؛ شرح
الكوكب املنري.39/4 :
( )244شرح الكوكب املنري.42/4 :
( )245ينظر :احملصول.311/5 :
( )246ينظر :نهاية الوصول.3527/8 :
وصفي الدين اهلندي هو :حممد بن عبد الرحيم بن حممد ،أبو عبد اهلل ،امللقـب بصـفي الـدين اهلنـدي،
األرْمَوي ،الفقيه الشافعي األصولي ،كان قوي احلجة ،ناظر اإلمام ابن تيمية يف دمشق ،وتويف بها سـنة
715هـ.
من تصانيفه :الزبدة يف علم الكالم ،نهاية الوصول إىل علم األصول.
انظر :طبقات الشافعية الكربى162/9 :؛ شذرات الذهب37/6 :؛ الدرر الكامنة.132/4 :
( )247ينظر :شرح تنقيح الفصول :ص .410
( )248ينظر :املقدمة يف األصول :ص 192؛ إحكام الفصول :ص 646؛ التبصرة :ص 454؛ الوصول إىل
األصول البن برهان283 / 2 :؛ مجع اجلوامع حباشية البناني244 / 2 :؛ البحر احملي 145/4 :؛
اآليات البينات44/4 :؛ العدة1340/4 :؛ التمهيد للكلو اني41 / 4 :؛ الواضح824/2 :؛
املسودة :ص 393؛ أصول ابن مفلح1209/3 :؛ التحبري3188/7 :؛ شرح الكوكب املنري.42/4 :
( )249ينظر :ميزان األصول910 / 2 :؛ كشف األسرار للبخاري.564 / 3 :
( )250ينظر :احملصول311 / 5 :
( )251ينظر :نهاية الوصول.3527 / 8 :
( )252ينظر :شرح تنقيح الفصول :ص .410
بينما رمحه اهلل نقل اخلالف يف كتابه :نفائس األصول ( )3535 / 8يف هذه املسألة عن الباجي وغريه.
( )253ينظر :التبصرة :ص 454
( )254ينظر :شرح اللمع838 / 2 :؛ التبصرة :ص 454؛ الكاشف على احملصول554 / 6 :؛ شرح احمللي
على مجع اجلوامع243/2 :؛ غاية الوصول :ص .115
( )255التحبري.3189/7 :
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( )256ينظر :أصول ابن مفلح1209/3 :؛ التحبري3189/7 :؛ شرح الكوكب املنري.42/4 :
( )257العدة.1340/4 :
( )258التحبري2193/7 :؛ شرح الكوكب املنري.47/4 :
( )259ينظر :العدة1436/4 :؛ التمهيد454/3 :؛ املسودة :ص 494؛ التحبري2193/7 :؛ شرح الكوكب
املنري.47/4 :
( )260ينظر :احملصول.457/2 :
( ) 261هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بـن علـي بـن متـام السـبكي ،تـاج الـدين ،أصـولي ،وفقيـه
شافعي ،ولي قضاء دمشق ،وختابة اجلامع األموي ،درس على والده ،وعلى الذهيب ،تويف سنة 771هـ.
من تصانيفه :مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،طبقات الشافعية الكربى.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة177/2 :؛ الدرر الكامنة258/2 :؛ شذرات الذهب.221/6 :
( )262ينظر :مجع اجلوامع مع شرح احمللي.234/2 :
وينظر أيضًا :غاية الوصول114/4 :؛ حاشية العتار.50/5 :
( )263ينظر :أصول السرخسي156/2 :؛ تيسري التحرير.56/1 :
( )264ينظر :التبصرة :ص 444؛ احملصول457/2 :؛ اإلحكام لآلمدي57/3 :؛ نهاية السول103/3 :؛
مناهج العقول102/3 :؛ اآليات البينات.38/4 :
( )265ينظر :التمهيد للكلو اني.455/3 :
( )266التحبري .2193/7 :وينظر :شرح الكوكب املنري.47/4 :
( )267ينظر :شرح احمللي على مجع اجلوامع234/2 :؛ غاية الوصول :ص 114؛ حاشية العتار50/5 :؛
شرح الكوكب املنري.47/4 :
( )268ينظر :تهذيب اللغة139/4 :؛ لسان العرب .509/2 :مادة (صرح).
( )269التحبري3313/7 :؛ شرح الكوكب املنري .117/4 :وانظر :تيسري التحرير39/4 :؛ شرح تنقيح
الفصول :ص 390؛ اإلحكام لآلمدي364/3 :؛ نهاية السول.41/3 :
( )270ينظر :معجم مقاييس اللغة471/3 :؛ لسان العرب 520/4 :مادة (ظهر)؛ املصباح املنري491/5 :
مادة (ظ هـ ر).
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( )271التحبري3315/7 :؛ شرح الكوكب املنري .121/4 :وانظر :رفع احلاجب314/4 :؛ غاية الوصول:
ص121؛ حاشية العتار.137/5 :
( )272مسالك العلة :هي الترق اليت تدل على كون الوصف علة( .التحبري.)3311/7 :
( )273اإلحكام لآلمدي .277/3 :وينظر :اللمع :ص 61؛ املنخول :ص 343؛ الوصول إىل األصول البن
برهان280/2 :؛ احملصول139/5 :؛ العدة1424/5 :؛ التمهيد للكلو اني9/4 :؛ املسودة :ص
438؛ أصول ابن مفلح764/3 :؛ إرشاد الفحول.119/2 :
( )274من العلماء من جعل اإلمياء قسمًا من النص ،ومنهم من جعله قسيمًا له ،ومنهم من جعله مسلكًا
من مسالك العلة.
ينظر :بيان املختصر92/ 3 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص390؛ نهاية السول64/4 :؛ شرح الكوكب
املنري125 /4 :؛ املذكرة يف أصول الفقه :ص .443
( )275ينظر :املنهاج مع نهاية السول.59/4 :
( )276ينظر :اإلبهاج47/3 :؛ مجع اجلوامع.263/2 :
( )277ينظر :التحبري.3323/7 :
ي هو :مشس الدين حممد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس ،الشافعي ،أحد األئمة األجالء،
والبِ ْر َماوِ ّ
والبحر الذي ال تكدره الدالء ،فريد دهره ،ووحيد عصره ،كان متواضعًا ،خيِّرًا ،تويف سنة (831هـ).
من تصانيفه :نظم الفية يف أصول الفقه ،شرح البخاري.
ينظر :الضوء الالمع280/7 :؛ شذرات الذهب197/7 :؛ البدر التالع.181/2 :
( )278ينظر :التحبري.3323/7 :
( )279ينظر :شرح الكوكب املنري.125/4 :
( )280ينظر :تيسري التحرير.39/4 :
وابن اهلمام هو :حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد السيواسي األصل ثم القاهري ،كمال الدين بن
اهلمام ،الفقيه احلنفي األصولي ،قال بعض العلماء عن ابن اهلمام :لو طلبت حجج الدين ما كان يف
بلدنا من يقوم بها غريه ،تويف بالقاهرة سنة 861هـ.
من تصاننيفه :التحرير يف أصول الفقه ،فتح القدير شرح اهلداية يف الفقه.
ينظر :حسن احملاضرة393/1 :؛ شذرات الذهب298/7 :؛ الفوائد البهية :ص.180
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( )281ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع العضد.234/2 :
( )282ينظر :املستصفى.288/2 :
والغزالي هو :حممد بن حممد بن حممد التوسي ،أبو حامد الغزّالي بتشديد الزاي نسبته إىل أبيه حيث
كان غزاال ،وبالتخفيف نسبته إىل غزالة ،قرية من قرى طوس ،فقيه شافعي ،أصولي ،متكلم ،متصوف،
قال عنه اإلمام حممد بن حييى :الغزالي هو الشافعي الثاني ،تويف سنة 505هـ.
من تصانيفه :إحياء علوم الدين ،البسي  ،الوسي  ،الوجيز يف الفقه.
ينظر :وفيات األعيان216/4 :؛ سري أعالم النبالء322/19 :؛ طبقات الشافعية الكربى.191/6 :
( )283ينظر :اإلحكام.222/3 :
( )284ينظر :التمهيد.9/4 :
( )285ينظر :روضة الناظر :ص .295
( )286ينظر :التحبري.3324/7 :
وابن قاضي اجلبل هو :أمحد بن احلسن بن عبد اهلل بن قدامة املقدسي احلنبلي ،مـن تالمـذة شـي اإلسـالم
ابن تيمية ،كان عاملًا باحلديث وعلله ،والنحو ،والفقه ،واألصلني ،واملنتق ،وغري لك ،تويف سنة 771هـ.
من تصانيفه :الفائق يف الفقه ،أصول الفقه يقع يف جملد كبري ،لكنه مل يتمه ،ووصل فيه إىل أوائل القياس.
ينظر :يل طبقات احلنابلة453 /2 :؛ املنهل الصايف268 /1 :؛ املقصد األرشد.93/1 :
( )287ينظر :شرح خمتصر الروضة.357/3 :
( )288ينظر :احملصول.139/5 :
( )289ينظر :التحصيل.178/2 :
و األُرْ َم ِويّ هو :حممود بن أبى بكر بن أمحد ،أبو الثناء ،سراج الدين الشافعي ،عامل باألصول واملنتق،
أصله من (أرميَّة) من بالد أ ربيجان ،توفى مبدينة (قونية) سنة 682هـ.
من تصانيفه :متالع االنوار يف املنتق ،التحصيل من احملصول يف االصول.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى155/5 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة202/2 :؛ هدية
العارفني.406/2 :
( )290ينظر :إجابة السائل :ص.432
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( )291ينظر :التحبري3323/7 :؛ شرح الكوكب املنري.125/4 :
( )292التحبري.3323/7 :
( )293ينظر :لسان العرب .415/15 :مادة (ومي)؛ املصباح املنري .456/10 :مادة (و م ء).
( )294شرح الكوكب املنري .125/4 :وينظر لالستزادة يف :تيسري التحرير39/4 :؛ فواتح الرمحوت:
296/2؛ املستصفى292/2 :؛ اإلحكام لآلمدي367/3 :؛ شرح العضد234/2 :؛ اإلبهاج:
22/3؛ نهاية السول44/3 :؛ إرشاد الفحول.131/2 :
( )295احلديث أخرجه أمحد يف مسنده.)388/1( .
والرتمذي يف كتاب التهارة ،باب :ما جاء يف االستنجاء باحلجرين )25/1( .رقم ( .)170وقال " :فيه
اضتراب ،وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه"
وقال احلافظ ابن حجر " :رجاله ثقات :التلخيص احلبري.320/1 :
( )296احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،)303/5( .وأبو داود يف كتاب التهارة ،باب سؤر اهلرة)28/1( .
رقم ( ،)75والنسائي يف كتاب التهارة ،باب سؤر اهلرة )55/1( .رقم ( ،)68واحلاكم يف املستدرك.
( )159/1رقم ( )567وقال " :هذا حديث صحيح ومل خيرجاه ،على أنهما على ما أصاله يف تركه،
غري أنهما قد شهدا مجيعًا ملالك بن أنس أنه احلكم يف حديث املدنيني ،وهذا احلديث مما صححه مالك،
واحتج به يف املوطأ ،ومع لك فإن له شاهدًا بإسناد صحيح
( )297التحبري.3319/7 :
"

( )298احلديث أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد ،باب :احملرم ميوت بعرفة )17/2( .رقم (.)1849
ومسلم يف كتاب احلج ،باب :ما يفعل باحملرم إ ا مات )865/2( .رقم (.)1206
( )299احلديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي يف كتاب اجلنائز ،باب :مواراة الشهيد يف دمه )107/7( .رقم
(.)1975
وقد صحح احلديث األلباني يف صحيح وضعيف سنن النسائي.)146 / 5( :
( )300ينظر :العدة.1424/5 :
( )301ينظر :التمهيد.9/4 :
( )302ينظر :اإلحكام.365/3 :
( )303ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع العضد.234/2 :
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( )304ينظر :تيسري التحرير39/4 :؛ روضة الناظر :ص.297
( )305ينظر :التحبري3320/7 :؛ شرح الكوكب املنري.121/4 :
( )306ينظر :املنهاج مع نهاية السول.40/3 :
( )307ينظر :اإلبهاج31/3 :؛ مجع اجلوامع.265/2 :
( )308ينظر :أصول ابن مفلح765/3 :؛ التحبري.3321/7 :
وأبو حممد البغدادي هو :إمساعيل بن علي بن احلسني البغدادي األزجي احلنبلي ،الفقيه ،األصولي،
النظّار ،املتكلم ،امللقب بفخر الدين ،واملشهور بغالم ابن املنّي ،تويف سنة 610هـ.
من تصانيفه :التعليقة ،جَنة الناظر وجنة املناظر يف اجلدل.
ينظر :سري أعالم النبالء28/22 :؛ يل طبقات احلنابلة66/2 :؛ شذرات الذهب.41/5 :
( )309هو علي بن إمساعيل بن علي بن عتية ،األبْيَارِيّ ،مشس الدين ،أبو احلسن ،فقيه مالكي ،وأصولي،
رحل إليه الناس ،وكان صاحب دعوة جمابة ،تويف سنة 618هـ.
من تصنيفاته :شرح الربهان إلمام احلرمني يف األصول ،سفينة النجاة على مسلك إحياء علوم الدين
للغزالي.
ينظر :الديباج املذهب121/2 :؛ حسن احملاضرة454/1 :؛ شجرة النور الزكية :ص .166
( )310ينظر :البحر احملي .173/4 :
( )311شرح خمتصر الروضة.361/3 :
( )312شرح الكوكب املنري.121/4 :
( )313ينظر :البحر احملي 173/4 :؛ شرح خمتصر الروضة361/3 :؛ التحبري3321/7 :؛ شرح الكوكب
املنري121/4 :؛ إرشاد الفحول.120/2 :
( )314ينظر :الواضح.304/1 :
( )315ينظر :أصول ابن مفلح1410/3 :؛ املسودة :ص 493؛ التحبري3684/7 :؛ شرح الكوكب املنري:
.353/4
( )316املسودة :ص .552
( )317التحبري.3684/7 :
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( )318ينظر :أصول ابن مفلح1410/3 :؛ املسودة :ص 493؛ التحبري3684/7 :؛ شرح الكوكب املنري:
.353/4
( )319لسان العرب .103/11 :مادة (جدل)؛ القاموس احملي  .1360/1 :فصل (اجليم).
( )320الكافية يف اجلدل :ص .21
( )321أصول ابن مفلح.1417/3 :
( )322التحبري.3694/7 :
( )323شرح الكوكب املنري.359/4 :
( )324الواضح.297/1 :
( )325العدة.184/1 :
( )326املنهاج يف ترتيب احلجاج :ص .11
( )327التمهيد.58/1 :
( )328التمهيد.58/1 :
( )329هو علي بن حممد بن علي املعروف بالسيد الشريف ،أبو احلسن ،اجلُرْجَانِيّ ،احلسيين احلنفي
فيلسوف ،من كبار العلماء بالعربية ،ولد يف تاكو (قرب إسرتاباد) ودرس يف شرياز وتويف بها سنة
(816هـ).
من تصانيفه :التعريفات ،شرح مواقف اإلجيي ،رسالة يف فن أصول احلديث.
ينظر :الضوء الالمع328/5 :؛ األعالم195/5 :؛ معجم املؤلفني.216/7 :
( )330التعريفات :ص .101
( )331التحبري .3695/7 :وينظر أيضًا :البحر احملي 488/4 :؛ إرشاد الفحول.205/2 :
( )332معناه :أي إ ا قال قوال وانتشر قوله ومل خيالف.
( )333ينظر :الصحاح105/1 :؛ لسان العرب .133/3 :مادة (جهد)
( )334التحبري.3865/8 :
( )335ينظر :شرح تنقيح الفصول :ص 443؛ املستصفى384/2 :؛ اإلحكام لآلمدي204/4 :؛ التحبري:
3988/8؛ شرح الكوكب املنري.515/4 :
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( )336نسبه اجلويين يف الربهان.1339/2 :
( )337ينظر :العدة1229/4 :؛ التمهيد للكلو اني408/4 :؛ املسودة :ص468؛ شرح خمتصر الروضة:
629/3؛ أصول ابن مفلح958/3 :؛ التحبري3988/8 :؛ شرح الكوكب املنري.516/4 :
( )338ينظر :املستصفى.384/2 :
( )339ينظر :احملصول.83/6 :
( )340ينظر :اإلحكام لآلمدي.210/4 :
( )341ينظر :أصول اجلصاص362/3 :؛ فواتح الرمحوت.392/2 :
( )342ينظر :التبصرة :ص403؛ اللمع :ص.71
( )343ينظر :أصول ابن مفلح958/3 :؛ التحبري3989/8 :؛ شرح الكوكب املنري.517/4 :
( )344نسبه اآلمدي يف اإلحكام.210/4 :
( )345هو حممد بن أمحد بن أبي سهل أبو بكر السَّرْخَسِيّ ،من أهل (سرخسي) بلدة يف خراسان .ويلقب
بشمس االئمة ،كان إمامًا يف فقه احلنفية ،وعالمة حجة متكل ًما ،ناظرًا ،اصوليًّا ،جمتهدًا ،أملى املبسو
وهو يف السجن ،تويف سنة (490هـ).
من تصانيفه :شرح السري الكبري ،املبسو .
ينظر :اجلواهر املضية28/2 :؛ تاج الرتاجم :ص 38؛ الفوائد البهية :ص .158
( )346ينظر :أصول السرخسي.105/2 :
( )347هو حممد بن عبد الوهاب اجلبائي البصري ،أبو علي ،رأس املعتزلة وشيخهم ،قال الذهيب :وكان أبو
علي على بدعته متوسعً ا يف العلم ،سيّال الذهن ،وهو الذي لل الكالم وسهله ،ويسّر ما صعب منه،
تويف سنة 303هـ.
من تصانيفه :األصول ،متشابه القرآن.
ينظر :وفيات األعيان267/4 :؛ سري أعالم النبالء183/14 :؛ شذرات الذهب.241/2 :
( ) 348هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي البصري ،أبو هاشم ،من أئمة املعتزلة ،من كبار
األ كياء ،أخذ عن والد أبي علي ،تويف سنة 321هـ.
من تصانيفه :اجلامع الكبري ،العرض.
ينظر :تاري بغداد55/11 :؛ وفيات األعيان183/3 :؛ سري أعالم النبالء.63/15 :
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( )349ينظر :املعتمد.942/2 :
( )350ينظر :اإلحكام لآلمدي.210/4 :
( )351ينظر :تيسري التحرير228/4 :؛ فواتح الرمحوت.393/2 :
وحممــد هــو :حممــد بــن احلســن بــن فرقــد ،أبــو عبــد اهلل الشــيباني ،صــاحب أبــي حنيفــة ،طلــب
احلــديث علــى اإلمــام مالــك ،ثــم حضــر جملــس أبــي حنيفــة ســنني ،وتفقــه علــى أبــي يوســف،
والتقى مع الشـافعي ونـاظره ،ثـم أثنـى عليـه الشـافعي ،سـكن بغـداد وحـدث فيهـا ،تـوفى بـالري
سنة 189هـ.
من تصانيفه :اجلامع الكبري ،اجلامع الصغري.
ينظر :تاري بغداد172/2 :؛ وفيات األعيان184/4 :؛ سري أعالم النبالء.134/9 :
( )352هو أمحد بن عمر بن س َريْج ،القاضي أبو العبـاس ،حامـل لـواء الشـافعية يف زمانـه ،وناشـر مـذهب
الشافعي ،كان يلقب بالباز األشهب ،كروا أنه صنف حنو أربعمائة مصنف ،تويف سنة 306هـ.
من تصانيفه :األقسام واخلصال ،الودائع ملنصوص الشرائع.
ينظر :سري أعالم النبالء201/14 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة59/1 :؛ شذرات الذهب:
.247/2
( )353ينظر :التبصرة ص 412؛ اإلحكام لآلمدي.210/4 :
( )354ينظر :اإلحكام لآلمدي210/4 :؛ نهاية الوصول.1372/5 :
ينظرألدلتهم يف :أصول اجلصاص362/3 :؛ أصول السرخسي105/2 :؛ كشف األسرار للبخاري:
14/4؛ تيسري التحرير227/4 :؛ فواتح الرمحوت392/2 :؛ إحكام الفصول :ص 635؛ خمتصر ابن
احلاجب مع شرح العضد300/2 :؛ الربهان1339/2 :؛ التبصرة :ص403؛ اللمع :ص71؛ قواطع
األدلة100/5 :؛ املنخول :ص477؛ احملصول83/6 :؛ اإلحكام لآلمدي210/4 :؛ نهاية الوصول:
1372/5؛ مجع اجلوامع393/2 :؛ نهاية السول261/3 :؛ العدة1229/4 :؛ التمهيد للكلو اني:
408/4؛ املسودة :ص468؛ شرح خمتصر الروضة.629/3 :
( )355التحبري.3990/8 :
( )356ينظر :بيان املختصر332/3 :؛ التحبري3093/8 :؛ إجابة السائل :ص.397
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( )357قال ابن امللقن" :حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَ َديْتمْ اهْتَ َديْتمْ رَوَاه عبد بن محيد من رِوَايَة ابْن
عمر وَغَريه من رِوَايَة عمر وَأبي ه َريْرَة وأسانيدها كلهَا ضَعِيفَة ،قَالَ الْبَزَّار لَا يَصح هَذَا الْكَلَام عَن
رَسول اهلل صَلَّى اهلل تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ،وَقَالَ ابْن حزم خرب مَكْذوب َموْضوع بَاطِل مل يَصح ق ّ
(خالصة البدر املنري)431/2 :
( )358ينظر :تهذيب اللغة234/14 :؛ لسان العرب .145/15 :مادة (فتل).

"

( )359ينظر :صفة الفتوى واملفيت واملستفيت.4/1 :
( )360صفة الفتوى واملفيت واملستفيت.4/1 :
( )361اجملموع.54/1 :
( )362ينظر :التقرير والتحبري471/3 :؛ قواطع األدلة358/2 :؛ فتاوى ابن الصالح90/1 :؛ أدب املفيت
واملستفيت :ص 166؛ رفع احلاجب606/4 :؛ البحر احملي 596/4 :؛ املسودة :ص524؛ صفة الفتوى
واملفيت واملستفيت :ص81؛ إعالم املوقعني264/4 :؛ أصول ابن مفلح993/3 :؛ التحبري4095/8 :؛
شرح الكوكب املنري.579/4 :
( )363ينظر :تيسري التحرير.253/4 :
( )364ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد.309/2 :
( )365ينظر :اإلحكام لآلمدي.238/4 :
( )366ينظر :نهاية الوصول.3919/8 :
( )367ينظر :بيان املختصر.369/3 :
واألصفهاني هو :حممود بن عبدالرمحن ،مشس الدين أبو الثناء ،فقيه شافعي ،وأصولي ،ومفسر ،تويف
سنة 749هـ.
من تصانيفه :بيان املختصر ،شرح منهاج األصول.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى394/10 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة144/2 :؛ شذرات
الذهب.165/6 :
( )368ينظر :شرح العضد.309/2 :
والعضد هو :عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار ،أبو الفضل ،عضد الدين اإلجيي ،كان إمامًا يف
املعقوالت ،عارفًا باألصلني ،واملعاني ،والبيان ،والنحو ،مشاركًا يف الفقه ،من أهل إيج (بفارس) ،ولي
القضاء ،جرت له حمنة مع صاحب كرمان ،فحبسه بالقلعة ،فمات مسجونًا سنة (756هـ).
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من تصانيفه :املواقف يف علم الكالم ،شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى46/10 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة27/3 :؛ شذرات
الذهب.174/6 :
( )369ينظر :نهاية السول617/4 :؛ التمهيد لألسنوي :ص .161
واألسنوي هو :عبد الرحيم بن احلسن اإلسـنوي الشـافعي ،مجـال الـدين ،فقيـه ،وأصـولي ،ومفسـر،
ومؤرخ ،ولد بإسنا من صعيد مصر ،انتهت إليه رئاسة الشافعية يف عصره ،ولي احلسبة ،تويف سنة 772هـ.
من تصانيفه :املهمات ،نهاية السول يف شرح منهاج األصول.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة171/2 :؛ الدرر الكامنة215/2 :؛ شذرات الذهب.223/6 :
( )370ينظر :أصول ابن مفلح.993/3 :
( )371ينظر :البحر احملي .324/6 :
( )372ينظر :غاية الوصول :ص .152
واألنصاري هو :زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي املصري الشافعي ،أبو حييى،
شي اإلسالم ،قاض مفسر ،من حفاظ احلديث ،ولد يف سنيكة (بشرقية مصر) ،وتعلم يف القاهرة ،تويف
سنة (926هـ).
من تصانيفه :غاية الوصول يف أصول الفقه ،لب االصول ،أسنى املتالب يف شرح روض التالب.
ينظر :الكواكب السائرة196/1 :؛ شذرات الذهب134/8 :؛ البدر التالع.252/2 :
( )373ينظر :مسلم الثبوت.405/2 :
وابن عبدالشكور هو :حمب اهلل بن عبدالشكور البهاري ،نسبة ملدينة باهلند ،فقيه وأصولي حنفي ،واله
السلتان عاملكري قضاء لكهنو ،ثم قضاء حيدر آباد ،ثم واله الصدارة يف ممالك اهلند ،تويف سنة 1119هـ.
من تصانيفه :مسلم الثبوت يف أصول الفقه ،سلم العلوم يف املنتق.
ينظر :األعالم283/5 :؛ معجم املؤلفني179/8 :؛ الفتح املبني.122/3 :
( )374ينظر :تيسري التحرير.253/4 :
وأمري بادشاه هو :حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه ،فقيه حنفي حمقق ،من أهل
خبارى ،كان نزيال مبكة ،تويف حنو سنة (972هـ).
من تصانيفه :تيسري التحرير يف شرح التحرير البن اهلمام يف أصول الفقه ،شرح تائية ابن الفارض.
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ينظر :كشف الظنون :ص 358؛ األعالم41/6 :؛ معجم املؤلفني.80/9 :
( )375ينظر :خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد309/2 :؛ مجع اجلوامع399/2 :؛ البحر احملي :
596/4؛ املسودة :ص 524؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص 81؛ إعالم املوقعني283/4 :؛
أصول ابن مفلح994/3 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص .168
( )376ص  ،81ويعرف الكتاب بـاسم (صفة الفتوى واملفيت واملستفيت) .و وينظر :املسودة :ص .524
( )377صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص.81
( )378قواطع األدلة .358/2 :وينظر :أدب املفيت واملستفيت :ص 166؛ املسودة :ص524؛ إعالم املوقعني:
.264/4
( )379نفس املصادر السابقة.
( )380ينظر :أدب املفيت واملستفيت :ص 166؛ فتاوى ابن الصالح .90/1
وابن الصالح هو :هو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى ،تقي الـدين ،أبـو عمـرو ،املعـروف
بابن الصالح ،الكردي الشهرزوري املوصلي ،من علماء الشافعية ،إمـام عصـره يف الفقـه ،واحلـديث،
وعلومه ،إ ا أطلق الشي يف علم احلديث فاملراد هو ،تويف بدمشق سنة 643هـ.
من تصانيفه :الفتاوى ،مشكل الوسي .
بنظر :سري أعالم النبالء140/23 :؛ طبقات الشافعية الكربى326/8 :؛ طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة.432/1 :
( )381أصول ابن مفلح.1565/4 :
( )382التحبري.4097/8 :
( )383التحبري.4097/8 :
( )384صغت العنوان باالستفهام ألن ابن البنّا مل جيزم حبكم للخالف يف النقل عنه.
( )385ينظر :تيسري التحرير255/4 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص442؛ الربهان1344/2 :؛ اللمع :ص
72؛ املستصفى391/2 :؛ املنخول :ص483؛ اجملموع92/1 :؛ املسودة :ص 463؛ صفة الفتوى
واملفيت واملستفيت :ص 81؛ شرح خمتصر الروضة666/3 :؛ إعالم املوقعني333/4 :؛ أصول ابن
مفلح994/3 :؛ املختصر يف أصول الفقه :ص 167؛ التحبري4098/8 :؛ شرح الكوكب املنري:
580/4؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد :ص 194؛ إرشاد الفحول :ص .271
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( )386ينظر :روضة الناظر :ص.385
( )387ينظر :املعتمد.940/2 :
( )388ينظر :املستصفى391/2 :؛ املنخول :ص .483
( )389ينظر :روضة التالبني105/11 :؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص.296
والنووي هو :شي اإلسالم حييى بن شرف بن حسن النووي (النواوي) ،أبو زكريا حمي الدين ،من أهل
نوى من قرى حوران جنوبي دمشق ،يعترب من أبرز فقهاء الشافعية يف زمانه ،قام بتنقيح املذهب مع اإلمام
الرافعي ،تويف سنة 676هـ.
من تصانيفه :اجملموع شرح املهذب ومل يكمله ،شرح صحيح مسلم.
ينظر :تذكرة احلفاظ1470/4 :؛ طبقات الشافعية الكربى395/8 :؛ البداية والنهاية.294/13 :
( )390ينظر :روضة الناظر :ص.385
( )391ينظر :روضة التالبني105/11 :؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت :ص.296
( )392شرح خمتصر الروضة.666/3 :
( )393ينظر :اإلحكام.489/ 8 :
وابن حزم هو :علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،أبو حممد ،كان شافعي املذهب ،ثـم انتقـل إىل مـذهب
أهل الظاهر ،كان من بيت وزارة ،ورياسة ،ووجاهة ،ومال ،وثـروة ،نفـرت عنـه القلـوب لوقوعـه يف
األئمة الكبار بلسانه ،وقلمه ،تويف سنة 456هـ.
من تصانيفه :احمللى ،إحكام األحكام يف أصول األحكام.
ينظر :وفيات األعيان325/3 :؛ سري أعالم النبالء184/18 :؛ البداية والنهاية.98/12 :
( )394ينظر :اللمع :ص .128
( )395ينظر :العدة.1227/4 :
( )396ينظر :املسودة :ص.467
( )397ينظر :التمهيد.604/4 :
( )398ينظر :املوافقات :ص .878
والشاطيب هو :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،الشهري بالشاطيب ،فقيه وأصولي مالكي،
من أهل غرناطة ،تويف سنة 790هـ.
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من تصانيفه :املوافقات يف أصول الفقه ،االعتصام.
ينظر :األعالم75/1 :؛ معجم املؤلفني118/1 :؛ شجرة النور الزكية.231/1 :
( )399ينظر :البحر احملي .314/6 :
( )400ينظر :إعالم املوقعني.493 / 4 :
وابن القيم هو :حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ،مشـس الـدين ،أبـو عبـد اهلل الدمشـقي
احلنبلي ،املعروف بابن قيم اجلوزية ،فقيه ،أصولي ،مفسر ،حمدث ،تتلمذ على يـد شـي اإلسـالم ابـن
تيمية ،وانتصر له ،سجن معه يف قلعة دمشق ،تويف سنة 751هـ.
من تصانيفه :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،الترق احلكمية.
ينظر :البداية والنهاية246/14 :؛ شذرات الذهب168/6 :؛ البدر التالع.143/2 :
( )401نسب هذا القول له ابن مفلح يف أصوله1566/4 :؛ واملرداوي يف التحبري.4099/8 :
( )402نسب هذا القول له ابن مفلح يف أصوله1566/4 :؛ واملرداوي يف التحبري.4099/8 :
( )403التحبري .4099/8 :وينظر :أصول ابن مفلح.995/3 :
( )404ينظر :معجم مقاييس اللغة489/2 :؛ لسان العرب .445/2 :مادة (رجح).
( )405التحبري4141/8 :؛ شرح الكوكب املنري .616/4 :وانظر :تيسري التحرير153/3 :؛ خمتصر ابن
احلاجب مع العضد309/2 :؛ احملصول397/5 :؛ اإلحكام لآلمدي239/4 :؛ البحر احملي :
130/6؛ املختصر يف أصول الفقه :ص .168
( )406ينظر :تيسري التحرير165/3 :؛ شرح تنقيح الفصول :ص 422؛ خمتصر ابن احلاجب مع العضد:
311/2؛ املستصفى395/2 :؛ اإلحكام لآلمدي248/4 :؛ التلويح على التوضيح52/3 :؛ العدة:
1029/3؛ املسودة :ص .309
( )407ينظر :تيسري التحرير.165/3 :
ي هو :هو حممد بن حييى بن مهدي ،أبو عبد اهلل ،فقيه من أعالم احلنفية ،ومن أصحاب
جانِ ّ
واجلُ ْر َ
التخريج ،أصله من جرجان ،سكن بغداد ،وتفقه عليه القدوري ،تويف سنة 397هـ.
من تصانيفه :ترجيح مذهب أبي حنيفة ،القول املنصور يف زيارة القبور.
ينظر :اجلواهر املضية143/2 :؛ تاري بغداد433/3 :؛ الفوائد البهية :ص.202
( )408ينظر :اإلحكام.248/4 :
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( )409ينظر :الواضح.84/5 :
( )410ينظر :املسودة :ص.309
( )411ينظر نسبة هذا القول لإلمام أمحد يف :العدة1029/3 :؛ أصول ابن مفلح.1015/3 :
وقد وجه احلنابلة قول اإلمام أمحد بأنه حيتمل أن يكون مراده يف احلجة بهذا وبهذا ،وحيتمل أن يكون
مراده :أنه ال ترجيح بينهما( .التحبري4164/8 :؛ شرح الكوكب املنري.)655/4 :
( )412ينظر :العدة.1029/3 :
( )413ينظر :إرشاد الفحول :ص .277
والشوكاني هو :حممد بن علي بن حممد الشوكاني ،فقيه جمتهد ،من علماء اليمن ،ولد بهجرة شوكان
سنة 1173هـ ،ونشأ بصنعاء وتعلم فيها ،وولي قضاءها ،ومات بها سنة 1250هـ ،وكان يرى حتريم التقليد.
من تصانيفه :نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،فتح القدير يف التفسري ،إرشاد الفحول يف األصول.
ينظر :البدر التالع214/2 :؛ األعالم.298/6 :
( )414شرح الكوكب املنري .654/4 :وينظر :التحبري.4164/8 :
( )415احلديث أخرجه أمحد يف مسنده.)310/4( .
وابن ماجه يف كتاب اللباس ،باب :من قال :ال ينتفع من امليتة بإهاب وال عصب .رقم [.]3613
وأبو داود يف كتاب اللباس ،باب :من روى أن ال ينتفغ بإهاب امليتة )113/4( .رقم [.]4129
والنسائي يف كتاب الفرع والعترية ،باب :ما يدبغ به جلود امليتة )175/7( .رقم [.]4250
والبيهقي يف كتاب التهارة ،باب :املنع من االنتفاع جبلد الكلب واخلنزير وأنهما جنسان وهما حيان.
( )18/1رقم [.]59
قال النووي " :إسناده صحيح ،رجاله رجال الصحيح " (خالصة األحكام.)75/1 :
( )416ينظر :العدة1029/3 :؛ الواضح.84/5 :
( )417ينظر :العدة.1035/3 :
( )418ينظر :الواضح.89/5 :
( )419ينظر :التحبري.4167/8 :
( )420ينظر :شرح الكوكب املنري.661/4 :
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( )421احلديث أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي ( )149/1رقم ( )569ولفظه:
الةَ نَامَ النِّسَاء وَالصِّبْيَان
عَنْ عرْ َوةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَاَلتْ أَعْتَمَ رَسول اهللِ  بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاه عمَر الصَّ َ
فَخَرَجَ فَ قَالَ (مَا يَنْتَظِرهَا أَحَدٌ مِنْ َأهْلِ األَرْضِ غَيْركُمْ قَالَ ،وَالَ يصَلَّى َيوْمَئِذٍ إِالَّ بِالْمَدِينَةِ وَكَانوا
يصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ َأنْ يَغِيبَ الشَّفَق ِإلَى ث ُلثِ اللَّيْلِ األَوَّلِ)
( )422ينظر :الفواكه الدواني :ص .445
( )423ينظر :اجملموع.42/3 :
( )424ينظر :الشرح الكبري البن قدامة.439/1 :
( )425ينظر :بدائع الصنائع.124/ 1 :
( )426شرح الكوكب املنري .661/4 :و ينظر :التحبري.4167/8 :
( )427ينظر :التقرير والتحرير390/4 :؛ تيسري التحرير161/3 :؛ فواتح الرمحوت.206/2 :
( )428ينظر :التبصرة :ص485؛ اللمع :ص67؛ اإلحكام لآلمدي263/4 :؛ نهاية الوصول1198/4 :؛
شرح املنهاج لألصفهاني749/2 :؛ اإلبهاج236/3 :؛ نهاية السول506/4 :؛ البحر احملي :
174/6؛ شرح احمللي على مجع اجلوامع.369/2 :
( ) 429هو عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد ،أبو جعفر الشريف اهلامشي ،إمام احلنابلة ببغداد يف عصره ،تفقه
على القاضي أبي يعلى ،كان ثقة زاهدًا ،شديدً ا على أهل البدع ،فحبس ،فضج الناس ،فأطلق ،تويف
سنة 470هـ.
من تصنيفاته :رؤوس املسائل ،أدب الفقه.
ينظر :طبقات احلنابلة234/2 :؛ شذرات الذهب336/3 :؛ املقصد األرشد.144/2 :
( )430هو حممد بن علي بن حممد بن عثمان ،أبو الفتح احلُ ْلوَانِيّ ،الفقيه الزاهد ،كان من فقهاء احلنابلة
ببغداد ،وكان مشهورًا بالورع ،والدين املتني ،وكثرة العبادة ،تويف سنة 505هـ.
من تصنيفاته :كفاية املبتدي يف الفقه ،خمتصر العبادات.
ينظر :طبقات احلنابلة254/2 :؛ يل طبقات احلنابلة106/1 :؛ املقصد األرشد.473/2 :
( )431ينظر :أصول ابن مفلح1023/3 :؛ التحبري4198/8 :؛ شرح الكوكب املنري691/4 :؛ إرشاد
الفحول :ص.279
( )432ينظر :التمهيد للكلو اني.212/3 :
( )433ينظر :أصول ابن مفلح.1023/3 :

 144جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )69ج 2ربيع اآلخر 1438هـ
( )434ينظر :املختصر يف أصول الفقه :ص.117
( )435ينظر :التحبري.4198/8 :
( )436ينظر :شرح الكوكب املنري.691/4 :
( )437ينظر :املستصفى.398/2 :
( )438ينظر :العدة.1044/3 :
( )439ينظر :املعتمد.683/2 :
( )440ينظر :روضة الناظر :ص.392
( )441ينظر :شرح خمتصر الروضة.703/3 :
( )442ينظر :الواضح.69/3 :
( )443ينظر :أصول ابن مفلح1025/3 :؛ التحبري.4200/8 :
( )444التحبري.4200/8 :
( )445احلديث صحيح أخرجه مسلم يف كتاب احلدود ،باب :حد الزنا )115/5( .رقم (.)4509
( )446احلديث أخرجه البخاري يف كتاب الوكالة ،باب :الوكالة يف احلدود .)134/3( .رقم (.)2314
( )447التحبري.4200/8 :
( )448ينظر :العدة.1036/3 :
( )449ينظر :الواضح:
( )450ينظر :شرح الكوكب املنري.707/4 :
( )451ينظر :أصول ان مفلح.1613/4 :
( )452ينظر :التحبري.4221/8 :
( )453ينظر :شرح الكوكب املنري.707/4 :
( )454ينظر :البحر احملي .163/6 :
( )455جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب الكفالة ،باب :من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن
يرجع ،126/3 .رقم (.)2295
( )456ينظر :العدة1026/3 :؛ شرح الكوكب املنري.707/4 :
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فهرس املراجع
 -1اإلبهاج يف شرح املنهاج ،تقي الدين السبكي (ت756هــ) ،وولـده تـاج الـدين (ت771هــ)،
صححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر( ،دار الكتب العلمية .بريوت؛ التبعـة :األوىل .عـام
1404هـ 1984 -م).
 -2إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،حممد بن إمساعيل األمـري الصـنعاني (ت 1182هــ) ،حتقيـق:
القاضي حسني بن أمحدالسياغي و الدكتور حسـن حممـد مقبـولي األهـدل( ،الناشـر :مؤسسـة
الرسالة – بريوت ،التبعة األوىل.)1986 ،
 -3إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أبو الوليد الباجي (ت 474هـ) ،حتقيق :عبد اجمليد تركـي،
(دار الغرب االسالمي ،تونس.)1986 -1407 ،1/ ،
 -4اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن (ت631هــ) ،حتقيـق :د .سـيد
اجلميلي( ،الناشر :دار الكتاب العربي – بريوت ،التبعة األوىل.)1404 ،
 -5اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن أمحـد بـن حـزم األندلسـي (ت 456هــ)( ،الناشـر :دار
احلديث – القاهرة ،التبعة األوىل.)1404 ،
 -6أحكام القرآن للجصـاص ،أمحـد بـن علـي املكـين بـأبي بكـر الـرازي اجلصـاص احلنفـي (ت
370هـ) ،الناشر :دار احياء الرتاث العربى ـ بريوت ،سـنة التبـع 1405 :هــ ،حتقيـق :حممـد
الصادق قمحاوى
 -7أدب الدنيا والدين ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيـب البصـري البغـدادي ،الشـهري
باملاوردي (ت 450هـ) ،الناشر :دار مكتبة احلياة ،تاري النشر1986 :م.
 -8أدب املفيت واملستفيت ،عثمان بن عبدالرمحن املعروف بابن الصالح (ت 643هـ) ،حتقيق :موفـق
عبدالقادر ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،التبعة الثانية1423 ،هـ 2002 /م.
 -9إرشاد الفحول إلي حتقيق احلق من علـم األصـول ،حممـد بـن علـي بـن حممـد الشـوكاني (ت
1250هـ) ،حتقيق :الشي أمحد عزو عناية ،قدم له :الشي خليل امليس والـدكتور ولـي الـدين
صاحل فرفور( ،الناشر :دار الكتاب العربي ،التبعة األوىل 1419هـ 1999 -م).
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 -10األشباه والنظائر ،تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت 771هـ) ،دار الكتب العلميـة ،التبعـة:
األوىل1411 ،هـ ــ 1991م.
 -11أصول السرخسي ،حممد بن أمحد السرخسي (ت490هــ) ،حتقيـق :أبـو الوفـاء األفغـاني ،دار
املعرفة .بريوت .عام1393هـ1973-م.
 -12أصول الفقه ،حممد بن مفلح احلنبلي (ت 763هـ) ،حتقيـق الـدكتور /فهـد السـدحان ،مكتبـة
العبيكان -الرياض ،التبعة األوىل1420هـ 1999 -م
 -13أصول الفقه املسمى الفصول يف األصول ،حممد بـن علـي الـرازي اجلصـاص (ت 370هــ)،
حتقيــق :عجيــل جاســم النشــمي( ،وزارة االوقــاف والشــؤون االســالمية ،الكويــت،1/ ،
1405هـ1985 -م).
 -14االعتصام ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري بالشـاطيب (ت 790هــ)،
حتقيق :سليم بن عيد اهلاللي ،الناشر :دار ابن عفان ،السعودية ،التبعة :األوىل1412 ،هـ 1992 -م.
 -15األعالم ،خري الدين الزركلي (ت 1396هـ)( ،دار العلم للماليني ،بريوت ،التبعة الثامنة عام
1989م)
 -16إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أبي بكر ابـن قـيم اجلوزيـة( ،ت 751هــ) ،دراسـة
وحتقيـــق :طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد ،مكتبـــة الكليـــات األزهريـــة ،مصـــر -القـــاهرة،
1388هـ1968/م.
 -17إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين أبو احلسن علي بـن يوسـف القفتـي (ت 646هــ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبـراهيم ،الناشـر :دار الفكـر العربـي – القـاهرة ،ومؤسسـة الكتـب
الثقافية ،بريوت التبعة :األوىل 1406 ،هـ 1982 -م.
 -18األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقه ،مشس الدين حممد بـن عثمـان بـن
علي املارديين الشافعي (ت 871هـ) ،احملقق :عبد الكريم بن علي حممـد بـن النملـة ،الناشـر:
مكتبة الرشد – الرياض ،التبعة :الثالثة1999 ،م.
 -19األنساب ،عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاني (ت 562هـ) ،تقـديم وتعليـق:
عبد اهلل عمر البارودي ،التباعة :مركز اخلدمات واالحباث الثقافية ،الناشر :دار اجلنان.
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 -20اآليات البينات (على شرح احمللي على مجع اجلوامع) ،أمحد بن قاسم العبـادي (ت 992هــ)،
ضبته وخرج آياته وأحاديثه الشي  :زكريا عمـريات ،دار الكتـب العلميـة .بـريوت ،التبعـة:
األوىل .عام1417هـ 1996 -م.
 -21الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو
الفداء (ت 774هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 -22البحر احملي يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي ـ (ت 794هــ)،
حتقيق ضب نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممـد حممـد تـامر( ،الناشـر :دار الكتـب
العلمية سنة النشر1421 :هـ 2000 -م ،لبنان /بريوت).
 -23البداية والنهاية ،إلمساعيل بن عمر بـن كـثري (ت  774هــ) (دار الكتـب العلميـة .بـريوت،
التبعة الثالثة عام  1407هـ ـ 1987م)
 -24البدر التالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حملمد بـن علـي الشـوكاني (ت  1250هــ) (دار
املعرفة ،بريوت)
 -25بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساني عالء الدين أبي بكر بـن مسـعود (ت  587هــ)،
دار الكتب العلمية .بريوت ،التبعة :الثانية .عام  1406هـ ـ 1986م.
 -26الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعـالي (ت 478هــ)،
حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب ،الناشـر :الوفـاء  -املنصـورة – مصـر ،التبعـة الرابعـة،
.1418
 -27بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين عبـد الـرمحن السـيوطي (ت 911هــ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :املكتبة العصرية ،مكان النشر :لبنان  /صيدا
 -28البلبل يف أصول الفقه وهو خمتصر روضة الناظر للموفق ابن قدامة ،سـليمان بـن عبـد القـوي
التويف (ت 716هـ) ،مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض ،التبعة الثانية  1410هـ.
 -29بيان املختصر وهو شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه ،مشـس الـدين حممـود بـن عبـد
الرمحن االصبهاني (ت 749هـ) ،حتقيق :د .علي مجعه حممـد( ،جامعـة األزهـر بالقـاهرة ،دار
السالم1424 ،1/ ،هـ2004-م).
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 -30تاج الرتاجم ،زين الدين قاسم قتلوبغا (ت 879هـ) ،حتقيق :حممد خري رمضـان ،دار القلـم،
دمشق ،التبعة األوىل1413 ،هـ 1992 /م.
 -31تاج العروس من جواهر القاموس ،حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب
مبرتضى ،الزَّبيدي (ت 1205هـ) ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
 -32تاري اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب (ت
748هـ) ،حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمري ،دار النشر :دار الكتاب العربـي ،مكـان النشـر:
لبنان /بريوت ،سنة النشر1407 :هـ 1987 -م ،التبعة :األوىل.
 -33تاري بغداد ،للختيب البغدادي أمحد بن علي (ت  463هـ) (دار الكتاب العربي ،بريوت)
 -34التبصرة يف أصول الفقه ،إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبـادي الشـريازي (ت 476هــ)،
حتقيق :د .حممد حسن هيتو ،الناشر :دار الفكر – دمشق ،التبعة :األوىل1403 ،هـ.
 -35التحبري شرح التحريـر يف أصـول الفقـه ،عـالء الـدين علـي املـرادوي (ت 885هــ) ،حتقيـق
د/عبدالرمحن اجلربين – د/عـوض القرنـي – د /أمحـد السـراج ،مكتبـة الرشـد – الريـاض،
التبعة األوىل 1421هـ 2000م.
 -36التحصيل من احملصول ،سراج الدين حممود األرموي (ت 682هـ) ،دراسة وحتقيـق :الـدكتور
عبداحلميد أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة.
 -37تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،عبد الرمحن بن أبـي بكـر السـيوطي (ت 911هــ)،
حتقيق :عبد الوهاب عبد اللتيف ،الناشر :مكتبة الرياض احلديثة  -الرياض
 -38تذكرة احلفاظ ،حملمد بن أمحد الذهيب (ت  748هـ)( ،دار الكتب العلمية ،بريوت)
 -39التذكرة يف أصول الفقه ،بدر الدين بن عبدالغين املقدسي (ت 773هــ) ،اعتنـى بـه د .نـاجي
سويد ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،التبعة األوىل 1432هـ 2011 /م.
 -40التقريروالتحبري يف علم األصول ،ابن أمري احلاج ،حممد بن حممد (املتوفى879 :هـ)( ،الناشـر:
دار الفكر ،سنة النشر1417 :هـ 1996 -م ،بريوت).
 -41التلخيص يف أصول الفقه ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين (ت 478هـ)،
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حتقيق :حممد حسن حممد حسن امساعيل ،حممد علي البيضون ،دار الكتب العلميـة ،بـريوت-
لبنان1424-2003 ،1/ ،هـ.
 -42التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،أمحد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني (ت
852هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،التبعة األوىل 1419هـ1989.م.
 -43التمهيد يف أصول الفقه ،حمفـوظ بـن أمحـد بـن احلسـن أبـو اخلتـاب الكلـو اني احلنبلـي (ت
510هـ) ،حتقيق :د .مفيد حممد أبو عمشه ،د .حممد علـي إبـراهيم( ،مركـز البحـث العلمـي،
إحياء الرتاث اإلسالمي1406 ،1/ ،هـ1985-م).
 -44التمهيد يف ختريج الفروع علـى األصـول ،عبـد الـرحيم بـن احلسـن األسـنوي (ت772هــ)،
حتقيق :د .حممد حسن هيتو( ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،التبعة األوىل1400 ،هـ).
 -45التوضيح يف حل غوامض التنقيح ،عبيد اهلل بن مسعود بن صـدر الشـريعه احملبـوبي البخـاري
احلنفي (ت747هـ).
 -46تهذيب األمساء واللغات ،أبو زكريا حميي الـدين بـن شـرف النـووي (ت 676هــ) ،حتقيـق:
مصتفى عبد القادر عتا
 -47تهذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالني (ت 852هـ) ،طبعة اهلند1327 ،هـ.
 -48تهذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري (ت 370هـ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب:،
دار إحياء الرتاث العربي  -بريوت 2001 -م.
 -49تيسري التحرير (شرح التحرير) ،أمري بادشاه حممد أمني (ت972هـ) ،دار الفكر.
 -50مجع اجلوامع (متبوع مع حاشية البناني) ،تاج الدين عبدالوهاب السـبكي (ت 771هــ) ،دار
الفكر .بريوت .عام 1402هـ 1972 -م.
 -51اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي (ت 775هــ) ،مـري حممـد
كتب خانه ،كراتشي.
 -52اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحـد ،ليوسـف بـن حسـن بـن عبـداهلادي (ت909هــ)،
حتقيق :د /عبدالرمحن العثيمني (مكتبة اخلاجني ،مصر ،التبعة األوىل 1407هـ ـ 1987م)
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 -53حاشية العتار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،لإلمام :حسـن بـن حممـد العتـار،
(ت1250هـ) ،حتقيق :حممد حممد تامر ،دار الكتب العربية.2009 ،
 -54احلاوي يف فقه الشافعي ،أبو احلسن علي بن حممد بـن حممـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي،
الشهري باملاوردي (املتوفى450 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،التبعة :األوىل 1414هـ 1994 -م.
 -55احلدود يف األصول ،أبو الوليد ابن خلف الباجي األندلسـي (ت 474هــ) ،حتقيـق :الـدكتور
نزيه محاد ،الناشر :مؤسسة الزغيب للتباعة والنشر ،بريوت.
 -56حسن احملاضرة يف تاري مصر والقاهرة ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكـر السـيوطي (ت
911هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -عيسـى البـابي
احلليب وشركاه ،سنة النشر1967 – 1387 :م.
 -57خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفـص
عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصـري (ت 804هــ) ،احملقـق :محـدي عبـد اجمليـد إمساعيـل
السلفي ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،التبعة :األوىل.1410 ،
 -58الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أمحد بن علي بن حجر (ت  852هـ) (متبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر أباد ،التبعة األوىل عام 1349هـ)
 -59دول اإلسالم ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت 748هـ) ،حتقيق :حسن إمساعيل مـروة -
حممود األرناؤو  ،دار صادر ،التبعة األوىل1999،م.
 -60الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املـذهب ،إبـراهيم بـن فرحـون املـالكي (ت799هــ)،
حتقيق :مأمون بن حمي الدين اجلنّان (دار الكتب العلمية .بريوت ،التبعة األوىل عام  1417هـ
ـ 1996م)
 -61الذيل على طبقات احلنابلة ،عبد الرمحن بن رجب احلنبلي (ت  795هـ) (الناشـر :دار عبـاس
الباز للنشر والتوزيع ،مكة)
 -62الرسالة ،لإلمام :حممد بن ادريس الشافعي (ت 204هـ) ،حتقيق :امحد حممد شـاكر ،مصـتفى
بابي احلليب ،مصر -القاهرة.1940-1358 ،
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 -63رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،تاج الدين أبي النصر عبد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد
الكايف السبكي (ت 771هـ ) ،حتقيق :علـي حممـد معـوض ،عـادل أمحـد عبـد املوجـود( ،دار
النشر :عامل الكتب  -لبنان  /بريوت  1999 -م  1419 -هـ ،التبعة :األوىل).
 -64روضــة التــالبني وعمــدة املفــتني .حمــي الــدين بــن شــرف النــووي (ت  676هـــ) .املكتــب
اإلسالمي .بريوت .التبعة :الثانية .عام  1405هـ ـ 1985م.
 -65روضة الناظر وجنة املناظر ،لإلمام عبد اهلل بن امحد بن قدامة املقدسي (ت 620هــ) ،حتقيـق:
عبد العزيز عبد الرمحن( ،جامعة اإلمام حممد بن مسعود ،الرياض1399 ،2/ ،هـ).
 -66سري أعالم النبالء ،حملمد بن أمحد الذهيب (ت  748هـ) ،حتقيـق :شـعيب األرنـؤو (مؤسسـة
الرسالة ،بريوت ،التبعة السادسة عام  1409هـ ـ 1989م)
 -67سنن ابن ماجه ،لإلمام :حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين (ت 273هـ) ،مع الكتـاب تعليـق
حممد فؤاد بعد الباقي واحاديث مذيله باحكام االلباني عليها ،حتقيق :حممد فـؤاد عبـد البـاقي،
دار الفكر ،بريوت.
 -68سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني (ت 275هـ)( ،الناشر :دار الكتاب
العربي ـ بريوت).
 -69سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن علي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي (ت 458هــ)،
حتقيق :حممد عبد القادر عتا( ،الناشر :مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة.)1994 – 1414 ،
 -70سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح) ،حممد بن عيسى الرتمذي (ت  279هـ) ،حتقيق :أمحد حممـد
شاكر ،دار الكتب العلمية .بريوت.
 -71سنن النسائي (مع شرح جالل الدين السيوطي وحاشية السندي) ،أمحـد بـن شـعيب النسـائي
(ت 303هـ) ،دار الكتب العلمية .بريوت.
 -72سواد الناظر وشقائق الروض الناضر ،عـالء الـدين احلنبلـي (ت 777هــ) ،دراسـة وحتقيـق:
ماجد حمروس ،تقديم :أ.د أمحد منصور ،أ.د حممد فؤاد ،الناشر :دار احملدثني ،القاهرة ،التبعـة
األوىل1433 :هـ 2012 /م.
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 -73شجرة النور الزكية يف طبقـات املالكيـة ،حممـد بـن حممـد خملـوف (ت 1360هــ)( ،املتبعيـة
السلفية بالقاهرة ،عام  1349هـ)
 -74شذرات الذهب يف أخبار من هب ،عبد احلي بن العماد احلنبلي (ت  1089هـ) (دار الفكر،
بريوت ،التبعة األوىل عام  1399هـ ـ 1979م)
 -75شرح التلويح على التوضـيح ملـا التنقـيح يف أصـول الفقـه ،سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر
التفتازاني الشافعي (املتوفى793 :هـ) ،احملقق :زكريا عمريات( ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة
بريوت – لبنان ،التبعة األوىل  1416هـ  1996 -مـ).
 -76شرح تنقيح الفصول .أمحد بن إدريس القرايف (ت 684هـ) .حتقيـق :طـه عبـدالرؤوف سـعد.
نشر :مكتبة الكليات األزهرية .القاهرة .التبعة :الثانية .عام 1414هـ 1993 -م.
 -77شرح العضد علي خمتصر ابن احلاجب ،القاضـي عضـد الـدين اإلجيـي عبـدالرمحن بـن أمحـد
(ت756هـــ) ،مراجعــة وتصــحيح :د/شــعبان حممــد إمساعيــل ،مكتبــة الكليــات الزهريــة.
عام1403هـ 1983-م.
 -78الشرح الكـبري (متبـوع بـذيل املغـين) .عبـد الـرمحن بـن قدامـة (ت  682هــ) .دار الفكـر.
بريوت.التبعة :األوىل .عام  1404هـ ـ 1984م.
 -79شرح الكوكب املنري ،حممد بن أمحد بـن النجـار (ت972هــ) ،حتقيـق :د/حممـد الزحيلـي ،و
د/نزيه محاد ،طبع مبتابع جامعة أم القرى ،التبعة :الثانية .عام 1413هـ.
 -80شرح اللمع يف أصول الفقه ،إبراهيم الشريازي (ت 476هـ) ،حتقيق الدكتور علي العمرييـين،
دار البخاري – القسيم 1407هـ 1987 -م.
 -81شرح احمللي على مجع اجلوامع مع حاشـية البنـاني ،حممـد بـن أمحـد احمللـي (ت864هــ) ،دار
الفكر .بريوت .عام 1402هـ .1982-
 -82شرح خمتصر أصول الفقه ،أبو بكر بن زايد اجلراعي (ت883هـ) ،دراسة وحتقيـق :عبـدالعزي
القايدي ،وعبدالرمحن احلتاب ،وحممد رواس .الناشر :دار غراس للنشر والتوزيـع ،الكويـت،
التبعة األوىل1433 :هـ 2012 /م.
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 -83شــرح خمتصــر الروضــة ،ســليمان بــن عبــدالقوي التــويف (ت716هـــ) ،حتقيــق :د/عبــداهلل
الرتكي.مؤسسة الرسالة .بريوت ،التبعة :األوىل .عام1407هـ 1987-م.
 -84شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول .مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاني (ت  749هــ).
حتقيق :د /عبد الكريم النملة .الناشر :مكتبة الرشد .الرياض .التبعة :األوىل .عام 1410هـ.
 -85الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت 393هـ) ،حتقيـق :أمحـد
عبد الغفور عتار ،دار العلم للماليني – بريوت ،التبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
 -86صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان أبو حـامت البسـيت( ،ت 354هــ) ،احملقـق:
شعيب األرنؤو ( ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،التبعة :الثانية.)1993 – 1414 ،
 -87صحيح البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه ،أبو عبـد
اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلمفي البخاري (ت256هـ) ،حتقيق :حممد زهري
بن ناصر الناصر( ،دار طوق النجاه1422 ،1/ ،هـ).
 -88صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت 261هـ) ،حتقيق :حممد فـؤاد عبـد
الباقي( ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت).
 -89صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،أمحد بن محدان احلراني احلنبلـي (ت 695هــ) ،حتقيـق :حممـد
ناصر الدين األلباني ،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،التبعة :الرابعة 1404 -
 -90الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حممـد بـن عبـد الـرمحن السـخاوي (ت  902هــ) (طبـع
القاهرة ،عام  1353هـ)
 -91طبقات احلنابلة ،حممد بن حممد ابن أبـي يعلـى( ،ت 526هــ) ،احملقـق :حممـد حامـد الفقـي،
الناشر :دار املعرفة  -بريوت
 -92طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت  771هـ) ،حتقيق :عبـد الفتـاح
احللو ،وحممود التناحي (دار إحياء الكتب العربية)
 -93طبقات الفقهاء الشافعية ،أبو بكر بن أمحد بن قاضي شـهبة (ت  851هــ) ،حتقيـق :د /علـي
حممد عمر (مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة)
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 -94التبقات الكربى (طبقات ابن سعد) ،حممد بن سعد (ت  230هـ) (دار صادر ،بـريوت ،عـام
 1376هـ)
 -95العرب يف خرب من غرب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمـان بـن قاميـاز الـذهيب (ت 748هــ)،
احملقق :أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت
 -96العدة يف أصول الفقه ،القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء (ت458هـ) ،حتقيق :د/أمحـد
املباركي ،التبعة :الثالثة .عام 1414هـ 1993-م.
 -97غاية النهاية يف طبقات القراء ،حممد بن حممد بن يوسف ،مشس الدين أبو اخلـري ابـن اجلـزري
(ت 833هـ) ،الناشر :مكتبة ابن تيمية1351 ،هـ.
 -98غاية الوصول يف شرح لب األصـول ،زكريـا بـن حممـد بـن أمحـد بـن زكريـا االنصـاري (ت
926هـ) ،دار الكتب العربية الكربى ،مصر.
 -99فتاوى ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ،املعروف بابن الصالح (ت 643هــ) ،حتقيـق :د.
موفق عبد اهلل عبد القادر ،الناشر :مكتبة العلـوم واحلكـم ،عـامل الكتـب – بـريوت ،التبعـة:
األوىل1407 ،هـ.
 -100فتح الغفار بشرح املنـار املعـروف مبشـكاة األنـوار يف أصـول املنـار وعليـه بعـض حواشـي
البحراوي ،زين الدين بن إبراهيم بـن حممـد بـن جنـيم احلنفـي (ت 970هــ) ،الناشـر :دار
الكتب العلمية ،سنة النشر2001 – 1422 :م.
 -101الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،عبداهلل مصتفى املراغي ،قام بنشره حممـد علـي عثمـان،
1366هـ 1947 /م.
 -102الفرق بني الفرق وبيـان الفرقـة الناجيـة ،عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد البغـدادي (ت
429هـ) ،الناشر :دار اآلفاق اجلديدة – بريوت ،التبعة الثانية.1977 ،
 -103الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 456هــ)،
الناشر :مكتبة اخلاجني – القاهرة.
 -104الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،حملمد عبد احلي اللكنوي (ت  1304هــ) ،تصـحيح :حممـد
بدر الدين النعماني( ،دار الكتاب اإلسالمي)
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 -105فواتح الرمحوت ،عبدالعلي حممد األنصاري (ت1225هـ) وهو شرح مسلم الثبـوت يف اًول
الفقه حملب الدين بن عبدالشكور (ت1119هـ) .وهو متبوع بذيل املستصـفى للغزالـي.دار
الكتب العلمية .بريوت ،التبعة :الثانية .عام1403هـ 1983-م.
 -106الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني ،أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي (ت
1126هـ) ،احملقق :رضا فرحات( ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية).
 -107القاموس احملي  ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت817هـ) ،حتقيق :مكتبة حتقيق الرتاث
يف مؤسسة الرسالة بإشراف :حممد العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،التبعة الثامنة:
1426هـ 2005 /م.
 -108قواطع األدلة يف أصول الفقه ،منصور بن حممد السمعاني (ت  489هـ).حتقيق :د /عبد اهلل
احلكمي ،ود /علي احلكمي.التبعة :األوىل .عام  1419هـ ـ 1998م.
 -109قواعد األصول ومعاقد الفصول (خمتصر كتاب حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل)،
عبداملؤمن بن عبداحلق ،صفي الدين البغدادي (ت 739هـ) ،حتقيق :د .علي عباس
حكمي ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،التبعة الثانية:
1434هـ2013 ،م.
 -110القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من االحكام الفرعية ،ابن اللحام ،عالء الدين أبي
احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي (ت 803هـ) ،احملقق :عبد الكريم
الفضلي( ،الناشر :املكتبة العصرية ،التبعة 1420 :هـ  1999 -م).
 -111الكاشف على احملصول ،حممد بن حممود العجلي (ت 688هـ) ،حتقيق عادل عبداملوجود –
على معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،التبعة األوىل 1998 – 1419م.
 -112الكافية يف اجلدل ،إمام احلرمني عبدامللك اجلويين (ت 478هـ) ،حتقيق :فوقية حسني حممود،
متبعة عيسى البابي احلليب القاهرة ،سنة النشر 1399 :هجرية  1979 -ميالدية.
 -113الكامل يف التاري  ،ابن األثري اجلزري (ت 630هـ) ،حتقيق :أبو الفداء عبد اهلل
القاضي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،سنة النشر 1987 - 1407 :م.
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 -114كشف األسـرار شرح املصنف على املنـار( .وبذيله شرح نور األنوار على املنار ملال جيون
ت  1130هـ) .عبد اهلل بن أمحد النسفي (ت  710هـ) .دار الكتب العلمية .بريوت.
التبعة :األوىل .عام  1406هـ ـ 1986م.
 -115كشف األ سرار عن أصول فخر السالم البزدوي ،عبد العزيز بن امحد بن حممد ،عالء الدين
البخاري( ،ت  ،)730حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان1418 ،1/ ،هـ.1997 -
 -116كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ملصتفى بن عبد اهلل الشهري حباجي خليفة
(ت 1067هـ) (دار الفكر ،بريوت1410،هـ ـ 1990م)
 -117لسان امليزان ،أمحد بن علي بن حجر العسقالني (852هـ) ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار
النشر :مكتب املتبوعات االسالمية
 -118اللمع يف أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (ت476هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،التبعة األوىل1405 ،هـ1985 ،م.
 -119اجملموع شرح املهذب .حمي الدين بن شرف النـووي (ت  676هـ) .وتكملتـه لتقي الدين
السبكـي( ،ت 756هـ) ،واملتيعي ،دار الفكر .بريوت.
 -120احملصول يف علم أصول الفقه .فخر الدين الرازي (ت606هـ) ،.حتقيق :د/طه العلواني،
مؤسسة الرسالة .بريوت ،.التبعة :الثانية .عام1412هـ 1992-م.
 -121خمتصر طبقات احلنابلة ،حممد مجيل بن عمر البغدادي (ابن شتي) (ت1336هـ) ،دراسة:
فؤاد أمحد زمرلي (دار الكتاب العربي ،بريوت ،1 ،عام 1406هـ).
 -122املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،علي بن حممد بن علي البعلي
(ت 803هـ) ،حتقيق :د .حممد مظهربقا( ،جامعة امللك عبد العزيز  -مكة املكرمة).
 -123املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل ،عبـدالقادر بـن أمحـد بـن بـدران (ت1346هــ)،
حتقيق :د/عبداهلل الرتكي ،مؤسسة الرسال .بريوت ،التبعة :الثانية .عام1401هـ 1981 -م.
 -124مذكرة أصول الفقه ،حممد األمني الشنقيتي (ت 1393هـ) ،دار القلم .بريوت.
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 -125مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،عبداهلل بن أسعد اليافعي
اليمين (ت 768هـ) ،مؤسسة األعلمي للمتبوعات ،بريوت ،التبعة الثانية1390 ،هـ 1970 /م.
 -126املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري (ت 405هـ)،
حتقيق :مصتفى عبد القادر عتا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،التبعة األوىل.1990 – 1411 ،
 -127املستصفى يف علم األصول .وبذيله فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ،حممد بن حممد
الغزالي (ت505هـ) ،دار الكتب العلمية .بريوت ،التبعة :الثانية .عام1403هـ 1983 -م.
 -128مسند أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني
(املتوفى241 :هـ) ،احملقق :السيد أبو املعاطي النوري( ،الناشر :عامل الكتب – بريوت،
التبعة :األوىل1419 ،هـ ـ  1998م).
 -129املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيميه :جمد الدين (ت652هـ) ،وشهاب الدين (ت682هـ)،
وتقي الدين (ت728هـ) ،مجعها :أمحد بن حممد احلراني (ت745هـ) ،حتقيق :حممد حمي
الدين عبداحلميد.دار الكتاب العربي .بريوت.
 -130املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،امحد بن حممد الفيومي (ت770هـ) ،املكتبة العلمية.
بريوت.
 -131معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب) ،ياقوت بن عبداهلل احلموي (ت626هـ)،
حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،التبعة األوىل1414 ،هـ 1993 /م.
 -132معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،عمر رضا كحالة (ت 1408هــ) (دار إحيـاء
الرتاث العربي ،بريوت)
 -133معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) ،احملقق :عبد السالم
حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،التبعة1399 :هـ 1979 -م..
 -134املعتمد يف أصول الفقه ،حممد بن علي بن التيب البصري أبو احلسني (ت 436هـ) ،حتقيق:
خليل امليس،
 -135الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،التبعة األوىل1403 ،
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 -136معرفة أنواع علوم احلديث ،ويعرف مبقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ،أبوعمرو،
تقي الدين املعروف بابن الصالح (املتوفى643 :هـ) ،احملقق :نور الدين عرت ،الناشر :دار
الفكر -سوريا ،دار الفكر املعاصر – بريوت ،سنة النشر1406 :هـ 1986 -م
 -137معرفة القراء الكبار على التبقات واألعصار ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب (ت
748هـ) ،حتقيق :بشار عواد معروف ،شعيب األرناؤو  ،صاحل مهدي عباس ،الناشر:
مؤسسة الرسالة – بريوت ،التبعة األوىل 1404 ،هـ.
 -138املعونة يف اجلدل ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (ت 476هـ) ،حتقيق :د .علي عبد
العزيز العمرييين ،الناشر :مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي – الكويت ،التبعة األوىل1407 ،
 -139مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول على قاعدة مذهب إمام األئمة ورباني األمة،
يوسف بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي (ت 909هـ) ،دراسة وحتقيق :عبداهلل البتاطي،
الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،التبعة األوىل1428 :هـ2007 ،م.
 -140املقدمة يف األصول ،ألبي احلسني علي بن عمر بن القصار املالكي (ت 397هـ) ،حتقيق:
مصتفى خمدوم (دار املعلمة للنشر والتوزيع ،الرياض1999 ،1 ،م).
 -141املقصد األرشد يف كر أصحاب اإلمام أمحد ،إبراهيم بن حممد بن مفلح (ت  884هـ)،
حتقيق :عبد الرمحن بن عثيمني (مكتبة الرشد .الرياض)
 -142امللل والنحل ،حممد بن عبد الكريم بن أبي بكر أمحد الشهرستاني (ت548هـ) ،حتقيق:
حممد سيد كيالني ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت.1404 ،
 -143مناهج العقول شرح منهاج الوصول( .متبوع بذيل نهاية السول) ،حممد بن احلسن
البدخشي (ت  922هـ) ،دار الكتب العلمية .بريوت.
 -144املنتظم يف تاري امللوك واألمم ،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي (ت 597هـ)،
الناشر :دار صادر – بريوت ،التبعة :األوىل1358 ،هـ
 -145منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ،عثمان املقري ،املعروف بابن احلاجب
(ت  646هـ) ،دار الكتب العلمية .بريوت ،التبعة :األوىل 1405 .هـ ـ 1985م.
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 -146املنخول من تعليق األصول ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزالي (ت 505هـ)،
حتقيق :حممد حسن هيتو ،دار الفكر ،بريوت -لبنان.
 -147املنهج األمحد فى تراجم أصحاب اإلمام أمحد ،عبد الرمحن العليمي (ت928هـ) ،حتقيق:
عبد القادر االرناؤو ومن معه ،الدار :دار صادر.
 -148املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي،
أبو احملاسن ،مجال الدين (ت 874هـ) ،حتقيق الدكتور :حممد حممد أمني ،تقديم :الدكتور:
سعيد عبد الفتاح عاشور ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -149ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حممد بن أمحد الذهيب (ت 748هـ) ،حتقيق :علي حممد
البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،التبعة األوىل1382 :هـ 1963 /م.
 -150ميزان األصول يف نتائج العقول (املختصر) ،عالء الدين مشس ابي بكر حممد بن امحد
السمرقندي( ،ت539هـ) ،حتقيق :حممد زكي عبد الرب( ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،2/ ،
1418هـ .)1997 -
 -151النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،مجال الدين أبو احملاسن املعروف بابن تغري بردي
(ت 874هـ) ،دار الكتب املصرية بالقاهرة ،التبعة األوىل1348 ،هـ.
 -152نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر ،عبد القادر بدران القدومي
(ت1346هـ) ،طبع يف دار احلديث بريوت ،ومكتبة اهلدى رأس اخليمة اإلمارات العربية
املتحدة ،التبعة األوىل ـ 1991م.
 -153نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصتلح أهل األثر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد
بن أمحد بن حجر العسقالني (املتوفى852 :هـ) ،احملقق :عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي،
التبعة :التبعة األوىل ،الناشر :متبعة سفري بالرياض عام (1422هـ)
 -154نشر البنود على مراقي السعود ،سيدي عبد اهلل بن ابراهيم العلوي الشنقيتي (ت
1230هـ) ،حممد علي البيضون( ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1421 ،1/ ،هـ-
2000م).
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 -155نفائس األصول يف شرح احملصول ،لإلمام :شهاب الدين ابي العباس امحد بن ادريس عبد
الرمحن الصنهاجي املصري املعروف بالقرايف (ت  ،)684حتقيق :عادل امحد عبد املوجود
وعلي حممد معوض ،مكتبه نزار مصتفى الباز ،اململكة العربية السعودية ،الرياض،4/ ،
1425هـ2005-م.
 -156نهاية السول (شرح منهاج األصول يف علم األصول للبيضاوي) ،عبدالرحيم بن احلسن
اإلسنوي (ت772هـ) ،حققه وخرج شواهده الدكتور شعبان حممد إمساعيل ،دار ابن حزم.
بريوت.التبعة األوىل1420 .هـ 1999 -م.
 -157نهاية الوصول إىل دراية األصول ،صفي الدين حممد بن عبدالرحيم اهلندي (ت715هـ)،
حتقيق :صاحل اليوسف ،وسعد السويح ،نشر :املكتبة التجارية .مكة املكرمة،التبعة :األوىل.
اعم 1416هـ 1996 -م.
 -158هدية العارفني (أمساء املؤلفني و آثار املصنفني) ،إمساعيـل باشـا البغـدادي (ت1339هــ)
(دار الفكر ،بريوت1410 ،هـ ـ 1990م)
 -159الواضح يف أصول الفقه ،أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي (ت
513هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -لبنان،1/ ،
1420هـ.)1999 -
 -160الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل الصفدي (ت 764هـ) ،حتقيق :أمحد األرناؤو وتركي
مصتفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت1420 ،هـ 2000 /م.
 -161الوصول إىل األصول ،أمحد بن علي بن برهان (ت518هـ) ،حتقيق :د .عبداحلميد أبو زنيد،
مكتبة املعارف ،الرياض1403 ،هـ 1983 /م.
 -162وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أمحد بن حممد بن خلكان (ت 681هـ) ،حتقيق :د/
إحسان عباس (دار صادر ،بريوت)

