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الممخص

وقف البحث عشج ضاىخة في الخصاب الشحػؼ العخبي مثمت مخجعية في التأسيذ والتحميل والتػجيو ،وىي األثخ
الفقي الحؼ كاف حاض اًخ في ثالثة محاور  :الشز ،واالجتياد ،واألحكاـ ،ليحاوؿ الباحث سبخ أغػار الخصاب

ميتجياً بأقػاؿ العمساء في تذخيز نقاط المقاء واالفتخاؽ بيغ الخصابيغ  ،وآليات الشقل التي تحػلت مغ الفقو
إلى الشحػ ،في مخاحل ثالث :مخحمة التأسيذ في السجونة الشحػية عشج سيبػيو ،وفي مخحمة التأصيل في
أصػؿ الشحػ ،وفي مخحمة القخاءة في السجونة التفديخية المغػية لكتب معاني القخآف ،وقج خمز البحث إلى
جممة نتائج ،منها:

إف الخصاب الشحػؼ تأثخ معخفياً بالخصاب الفقيي بذقيو :األصػؿ بأدلتو الذخعية ،والفقو بأحكامو االستشباشية
في مجاالت متعجدة :مشيجاً ،ومرصمحاً مع فارؽ تحػيمي تشدجع مع شبيعة العمع ،فمع يكغ ندخاً تقخيخياً،
ليشحػ بيسا مشحى مغاي اًخ.

وقف البحث عمى أبعاد الجرس المغػؼ بشيػياً في الرػت والرخؼ والتخكيب؛ ألنو انتحاء لدست العخب في
كالميع ،وحجد البحث ذلظ األثخ االصصالحي والسشيجي باتجاىات ثالثة في الخصاب الشحػؼ :االتجاه األوؿ
االتجاه القاعجؼ الستسثل في القاعجة الشحػية  ،واالتجاه الثاني ،اتجاه التأصيل التشطيخؼ االستشباشي الستسثل

بكتب أصػؿ الشحػ العخبي  ،واالتجاه الثالث في الخصاب الشحػؼ االتجاه االستعسالي القائع عمى قخاءة
الشرػص عمى وفق االتجاىييغ الدالفيغ.
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Juristic effect in grammar speech
Assist.Prof. Dr.Ali Farhan Jawad
AL-Muthanna University- Education College
Arabic Department/linguistics
The search has focused on phenomenon in the Arabic grammar speech which
represents reference in the establishment ,analysis and guidance, it is juristic effect
which it was presented in three axes :Text, studiousness and determination in order
to the researcher tries to explore dents of speech guided by speeches of scientists
in personification of meeting and separation points between two discourses and
mechanisms of transport that have been transformed from jurisprudence into
grammar in three stages: stage of establishment in the grammatical legislation at
Sibweh, stage of rooting in origins of grammar and stage of reading in linguistic
explanatory legislation for books of Quran meanings. The research has concluded
with series of results are :
-Grammatical speech is affected ideally with juristic speech with two branches:
origins with its legal evidences and jurisprudence with its elicitational rules in
several fields: method and term with conversional difference consistent with nature
of science , it was not a reported copy to follow them into different way
-The search focused on dimensions of linguistic lesson structurally in phonetics
,grammar and structure because it behavior for attribute of Arabs in their speech
,the search has determined this conventional and systematic impact with three
directions in grammatical speech :first direction is a basic one which represented in
grammatical basis, second direction is direction of indicative and deductive rooting
which represented with books of origin of Arabic grammar and third one is used
direction which based on reading of texts according to two previous directions0
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مدخل:

تصالعشا في ارتباط مدائل الفقو بالشحػ قزية إفتاء الجخمي(تٕٕ٘ىػ) بسدألة الديػ في الرالة -

وىي مغ السدائل الفقيية -فحكخوا أنو ((  ...سئل مخة وفي مجمدو جساعة مغ الفقياء  :عغ رجل سيا في
الرالة  ،فدجج سججتي الديػ فديا  ،فقاؿ :ال شيء عميو  ،فقيل :لو مغ أيغ أخحت ذلظ؟  ،قاؿ :مغ باب

التخخيع (عشج سيبػيو)؛ ألف السخخع ال ُيخخع))ٕ ،ولعل رحمتو في اإلفتاء نقالً عسا يخد في كتاب سيبػيو

مذيػرة ((قاؿ :أنا مشح ثالثيغ سشة أفتي لمشاس في الفقو مغ كتاب سيبػيو  ،فقيل  :لو وكيف ذلظ؟ ،قاؿ :أنا

رجل مكثخ مغ الحجيث  ،وكتاب سيبػيو يعمسشي القياس وأنا أقيذ الحجيث وأفتي بو))ٖ ،قاؿ الصبخؼ (ت

ٖٓٔىػ)  :إف ((أبا عسخ الجخمي كاف صاحب حجيث فمسا عمع كتاب سيبػيو تفقو في الحجيث ؛ إذ كاف كتاب
سيبػيو يتعمع مشو الشطخ والتفديخ ثع يشطخ في الدشغ السأثػرة الثابتة عغ رسػؿ هللا فبيا يرل الصالب إلى

وجل -في كتابو  ،وىي تفتح لو أحكاـ القخآف فتحاً))ٗ  ،لدببيغ  ،األوؿ  :أف الجخمي أمكشو
مخاد هللا ّ -
عد ّ
أف يدتخخج (التفكيخ الفقيي) مغ عالئق المغة في مخحمة التأسيذ  ،واآلخخ  :مكانة الكتاب تخقي إلى ىحا
السدتػػ ،وتسكغ نفديا مشو؛ فعّمِل الشطخ فيو إلى أف ((كتاب سيبػيو ي َّ
تعمع مشو الشطخ والتَّفتير))٘ والقياس ،
ُ
ُ
ومكانة الكتاب ال يسكغ اإلحاشة بيا إال عمى سبيل التسثيل فيسا روؼ عغ الجاحع (تٕ٘٘ىػ)  :إنو ((قاؿ:
أردت الخخوج إلى دمحم بغ عبج السمظ الديات وزيخ السعترع  ،ففكخت في أؼ شيء أىجيو لو فمع أجج شيئا
أشخؼ مغ كتاب سيبػيو  ،فمسا وصمت إليو ،قمت :لو لع أجج شيئا أىجيو لظ مثل ىحا الكتاب  ،وقج اشتخيتو
أحب إلي مشو)) ،ٙفيحه الخواية -مع ما فييا -نجج أنيا
مغ ميخاث الفخاء  ،فقاؿ :وهللا ما
َ
أىجيت إلي شيئا ّ
عبخ عغ نطخة القجماء ليحا الدفخ الخالج.
تُ ِّ
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(ٔ)

الشز

(ٔ)ٔ-

يعج األساس في استشباط األحكاـ الفقيية فزالً عغ غيخىا  ،وقج تعجدت شخقو عشج
إف الشز ّ
الفقياء في أدلتيع التي يدتشجوف إلييا  ،ولفطو يجؿ عمى ٍ
معاف عجة وىي:

 الخفع [(( :يقاؿ ]:نررت الحجيث إلى فالف نراً أؼ رفعتو  ...ونررت ناقتي  :رفعتيا في
الديخ)) ، ٚومشو معشى "اإلسشاد" ((قاؿ عسخو بغ ديشار  :ما رأيت رجال أنز لمحجيث مغ الدىخؼ أؼ أرفع
لو وأسشج  .يقاؿ  :نز الحجيث إلى فالف أؼ رفعو  ،وكحلظ نررتو إليو  .ونرت الطبية جيجىا :

رفعتو)) .ٛ

 والتحخيظ :قاؿ أبػ عبيج (( :الشز  :التحخيظ حتى يدتخخج مغ الجابة أقرى سيخىا))،ٜ
 وأقرى الذيء ومشتياه :وىػ األصل الحؼ يجؿ عميو التحخيظ و((مشتيى األشياء ومبمغ أقراىا ،ومشو
قيل  :نررت الخجل  ،إذا استقريت مدألتو عغ الذيء حتى تدتخخج كل ما عشجه  ،وكحلظ الشز في

سسى بو ضخب مغ
الديخ إنسا ىػ أقرى ما تقجر عميو الجابة))ٓٔ  ،ونز كل شيء :مشتياه وغايتو  ،ثع ّ
نز الحقاؽ فالعربة أولى " أؼ إذا بمغت [الفتاة]
الديخ سخيعٔٔ .ومشو (( :حجيث عمى " إذا بمغ الشداء ّ
غاية البمػغ مغ سشيا الحؼ يرمح أف تحاقق وتخاصع عغ نفديا  ،فعربتيا أولى بيا مغ أميا))ٕٔ  ،وقيل

 :نز الحقاؽ إنسا ىػ اإلدراؾ  ،وقيل :نز الحقاؽ مشتيى  :بمػغ العقلٖٔ.
 واالضيار ، :وكل شيء أضيختو فقج نررتو  ،ومشو(( :حجيث ىخقل " يشريع " أؼ يدتخخج رأييع

ويطيخه))ٗٔ ،والػضع عمى السشرة لمذيخة والطيػر (( والسشرة  :ما تطيخ عميو العخوس لتخػ  ،وقج

نريا وانترت ىي  ،والساشصة تشتز عمييا العخوس فتقعجىا عمى السشرة  ،وىي تشتز عمييا لتخػ مغ

بيغ الشداء))٘ٔ.
((نز الذػاء يشز نريرا مغ حج ضخب  :صػت عمى الشار  ،نقمو
 وارتفاع الرػت  :نقل الدبيجؼ :
ّ
الراغاني عغ ابغ عباد  .نرت القجر نريرا  [ :إذا]غمت)).ٔٙ
مسا سبق يسكغ القػؿ  :إف كل ىحه السعاف تخجع إلى معشى واحج فقط  ،ففي حيغ أرجعيا ابغ فارس في
مقاييدو إلى (( رفع وارتفاع  ،وانتياء في الذيء)) ،ٔٚيسكغ جعل معشى "اإلضيار" معشى جامعاً تتذقق

عشو السعاني سالفة الحكخ.
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ويشطخ إليو في االصصالح عمى أنو  (( :ما ازداد وضػحاً عمى الطاىخ لسعشى في الستكمع[... ،وىػ ] ما

ال يحتسل إال معشى واحجاً  ،وقيل [ :ىػ] ما ال يحتسل التأويل)).ٔٛ

وىػ يقتخب مغ معشى الطيػر (( ومشو قػؿ الفقياء " نز القخآف  ،ونز الدشة " أؼ ما دؿ ضاىخ لفطيسا

عميو)) ٜٔمغ األحكاـ  ،وقيل (( :ىػ المفع الجاؿ عمى معشى غيخ محتسل لمشقيس بحدب الفيع )) ٕٓ،

فيكػف الشز عشج الفقياء بسعشى الجليلٕٔ ،ويختبط بو اإلسشاد إلى أعمى سمصة ؛ ليكػف بسثابة التػقيف ،
والتعييغ عمى شيء ما واالستقراء فيو ٕٕ ،حتى قالػا :ال اجتياد مع الشز.

ويتقػـ الشز بالكتاب العديد والدشة الشبػية واإلجساعٖٕ  ،وما عجا ذلظ يجخل في باب االجتياد  ،ألف ما

ورد بو نز ال اجتياد معو ،وال ُي َس ّكغ السجتيج مغ أف يجلي بجلػه ؛ فيػ األصل الحؼ تؤخح مشو الذخيعة.
(ٔ)ٕ-
ُيشطخ إلى (القخآف الكخيع) بػصفو نراً ودليالً مغ أدلة األحكاـ الػاقعية عشج الفقيو ؛ ألنو ((كتاب هللا
عد وجل الحؼ أندؿ عمى نبيو دمحم -ص -ألفاضاً ومعاني وأسمػباً واعتبخه قخآناً دوف أف يكػف لمشبي –ص-

وجل-
دخل في انتقاء ألفاضو أو صياغتو))ٕٗ ،وعميو فكل ما بيغ الجفتيغ مغ قػؿ صادر عغ البارغ ّ -
عد ّ
عغ شخيق الخسػؿ األكخـ –ص -بالتػاتخ فيػ قخآف ،ويعشى الفقيو بسا ورد فيو مغ آيات األحكاـ بسخاتبيا
الفقيية مغ حيث العمع بجاللتيا في الشز عمى السعشى أو ضشيتو أو إجسالو الحؼ يخجع فيو إلى الدشة
الذخيفةٕ٘ ،وىػ يسثل حجة ٕٙفي نريتو أو ضاىخه ((فستى ما كانت اآلية نراً في معشاىا فيي حجة فيو
 ،وال يحتاج إثبات حجيتيا إلى دليل  ،ألنيا تفيج عمى نحػ القصع والجدـ أف هللا أراد ىحا الحكع  ،وما أراده
هللا فيػ حكسو الحؼ يجب عمى الجسيع اتباعو)) ، ٕٚوىحا في الكتاب كثيخ  ،وقج استذيج سيبػيو بآؼ مغ

الحكخ الحكيع في مػاضع متعجدة ومشيا عمى سبيل التسثيل :ما ورد في باب  « :ىحا باب ما ال يكػف إال
ِ
ِ
ّللاِ ِإالَّ َمغ َّرِح َع } (ىػد،)ٖٗ :
عمى معشى ولكغ» ،قاؿ  (( :فسغ ذلظ قػلو تعالى { الَ َعاص َع اْلَي ْػَـ م ْغ أ َْم ِخ ّ
َّ
ِ
آمُشػْا}
يس ُان َيا ِإال َق ْػَـ ُي ُ
ػن َذ َل َّسا َ
آمَش ْت َفَشَف َع َيا إ َ
أؼ  :ولكغ مغ رحع ،وقػلو عد وجل َ { :فَم ْػالَ َك َان ْت َق ْخَي ٌة َ
كاف ِم َغ الُق ُخو ِف ِم ْغ َقْبمِ ُكع أُوُلػا
(يػنذ ، )ٜٛ :أؼ  :ولكغ قػـ يػنذ لسا آمشػا  ،وقػلو عد وجل  { :فَم ْػالَ َ
ٍِ
الفد ِاد ِفي األ َْر ِ
ض إالَّ قمِيالً ِم َّس ْغ أ َْن َج ْيَشا ِم ْش ُي ْع } (ىػد ، )ٔٔٙ :أؼ  :ولكغ قميال مسغ أنجيشا
بقيَّة َي ْشيػ َف َع ِغ َ َ
ّللاُ } (الحج ، )ٗٓ :أؼ  :ولكشيع
ُخ ِخ ُجػا ِمغ ِدَي ِارِى ْع ِب َغ ْي ِخ َح ٍّق ِإ َّال أَف َيُقػُلػا َربَُّشا َّ
مشيع  ،وقػلو عد وجل  { :أ ْ

يقػلػف ربشا هللا  ،وىحا الزخب في القخآف كثيخ)) ،ٕٛقاؿ أبػ سعيج الديخافي (ت ٖٙٛىػ)  ((:ىحا الباب
يخالف الحؼ قبمو في لغة بشي تسيع ؛ ألنو ال يسكغ فيو البجؿ وال ححؼ االسع األوؿ مشو في التقجيخ كسا
أمكغ في قػؿ بشي تسيع ، ٕٜ))...فشجج احتجاج سيبػيو قائع عمى خالؼ ليجة أقػاـ عجوا مغ الفرحاء

فقجـ القخآف الكخيع حجة فػؽ كالـ أولئظ مغ الفرحاء ال لقجسية القخآف فقط بل ألنو دليل مػثق عشجىع
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ودونو كل الفرحاء ،أما القػؿ بعشايتو ألصحاب السعاني بيحا الجانب مغ الشطخ إلى الحكخ الحكيع فيػ مغ
خصل الكالـ ؛ ألف التأليف في مشيجية ىحه السرشفات قائع عمى استقرائو وبيانو لغػياً  ،بسعشى إف القخاءة
التي أقاميا أصحاب السعاني كانت تخكغ إلى التخاث المغػؼ الحؼ أنتجو سيبػيو فقجمػا قخاءات (نحػية/
لغػية) لمقخآف الكخيع قائسة عمى استقرائيا بكالـ العخب حدشو وشاذه ومجػ عخبية السعشى ،إال ما كاف

الحجيث عغ آية فيعسج إلى األخخػ ؛ لبياف دقتيا واشخادىا  ،ومع أنو يجخل في الشطخ إلى القخآف بالقخآف إال

أنو ممسح واضح في ىحه الصائفة مغ السؤلفات وتتزح جمية عشج الفخاء في معانيو كقػلو (( :وقػلوَ{ :ل ْػ أ َّ
َف
ِِ
لِي َكَّخة َفأ ُ ِ
َكػ َف} َجػاب لِمػ ،وإف شئت َجعمتو مخدوداً َعَمى تأويل
يغ }...الشرب فى قػلو { َفأ ُ
ً
َكػ َف م َغ اْل ُس ْحدش َ
الكخة ،كسا تقػؿ :لػ أ َّ
{و َما
أف ،تُزسخَىا فى َّ
َف لى أف ُ
أكَّخ فأكػ َف .ومثمو َّمسا ُنرب َعمى ضسيخ ْ
ْ
أف قػلوَ :
َكاف لِب َذ ٍخ ْ ِ
حياً أو ِم ْغ وراء ِحج ٍ
السعَشى  -وهللا أعمع َ -ما كاف ٍ
لبذخ أف
أف ُي َكّم ُ
اب أ َْو ُي ْخِس َل} ْ
َ َ
َ
ََ
سو هللاُ إالّ َو ْ ْ
أف قبمو وال معو كاف صػابا .وقج ق أخ بو
{فيػحى} إذا لع يطيخ ْ
يكمسو هللا إالّ أف يػحى إليو أو يخسل .ولػ رفع ُ

ُّيا َّ
اس اتَُّقػْا
الش ُ
بعس القخاء)) ٖٓ  ،وثسة مدألة ججيخة بالعشاية وىي ما ندتفيجه مغ قػلو -عد وجلَ { :-يا أَي َ
َّكع َّال ِحؼ خَمَق ُكع ِمغ َّنْف ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ّللاَ َّال ِحؼ تَ َداءُلػ َف
َ
ذ َواح َجة َو َخَم َق م ْش َيا َزْو َج َيا َوَب َّث م ْش ُي َسا ِرَجاالً َكثي اًخ َوِن َداء َواتَُّقػْا ّ
ّ
َرب ُ ُ
ِ
اف َعَم ْي ُك ْع َرِقيباً [الشداء  ، }]ٔ :قاؿ سيبػيو (( :وقج يجػز في الذعخ أف تذخؾ بيغ
ّللاَ َك َ
ِبو َواأل َْر َح َاـ ِإ َّف ّ
الطاىخ والسزسخ عمى السخفػع والسجخور إذا اضصخ الذاعخ وجاز قست أنت وزيج ولع يجد مخرت بظ أنت
وزيج ألف الفعل يدتغشى بالفاعل والسزاؼ ال يدتغشى بالسزاؼ إليو ألنو بسشدلة التشػيغ وقج يجػز في

حجثشى شخيظ بغ عبجهللا عغ األعسر عغ إبخاىيع أنو خفس
الذعخ ))ٖٔ  ،وقاؿ الفخاء (تٕٓٚىػ)(( قاؿّ :
تخد مخفػضا عمى مخفػض وقج ُكِشى عشو،
األرحاـ ،قاؿ :ىػ كقػليع :باهلل والخحع؛ وفيو قبح؛ ألف العخب ال ّ

وقج قاؿ الذاعخ فى جػازه:
ِ
واْل َك ِ
الدػارِػ
َنَف ِانف
َغ ْػط
عب
بيشيا
وما
سيػَفشا
مثل
فى
ُن َعّمق
َّ
وإنسا يجػز ىحا فى الذعخ لزيقو))ٕٖ  ،ففي قخاءة حسدة بالخفسٖٖ عصفاً عمى الزسيخ الياء السترل
بحخؼ الجخ؛ ألف العصف يتزسغ نية تكخار العامل ،الحؼ حكع الفخاء بأنو(قبيح)،أؼ  :غيخ مػافق لمشطع
العخبي وشيػعو  ،بسعشى أف مغ أصحاب السعاني مغ لع يتحخجػا بتخصئة القخاء أنفديع (وىحا ما ألسح إليو

سيبػيو بجاللة السدكػت عشو) ،وصخح الدجاج (تٖٔٔىػ) بقػلو(( :فأما الجخ في األرحاـ فخصأ في العخبية

ال يجػز إال في اضصخار الذعخ  ،وخصأ أيزاً في أمخ الجيغ عطيع  ،ألف الشبي –ص -قاؿ  :ال تحمفػا
بآبائكع  ،فكيف يكػف تداءلػف بو وبالخحع عمى ذا؟ ))ٖٗ  ،ولع يدد الشحاس(تٖٖٛىػ) عغ تػجيييا تمسيحاً

بقػلو (( :وقاؿ إبخاىيع  :ىػ مغ قػليع أسألظ باهلل والخحعِ))ٖ٘ ،مسا سبق نقف أف القياس في صحة القخاءة

القخآنية مصابقتيا لشحػ المغة بغس الشطخ عغ سشجىا ووثاقة قارئيا  ،بسعشى أف الشطخ إلى الحكخ الحكيع
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باندجامو مع األصػؿ المغػية  ،والجقة في القخاءة (وقخآنشا اليػـ قخاءة عاصع  )...أساس الشطخ فيع لع
يخالفػا بيغ الحكخ الحكيع في قخاءاتو غيخ السعتادة وبيغ كالـ العخب مغ شعخ ونثخ وغيخىسا فالحكع عشجىع

بطاىخ القػؿ ال بشدبتو (بغس الصخؼ عغ الخاجح مغ اآلراء)  ،وىحا مسا لع يمتفت إليو الفقياء فأىسمػه ،

قاؿ الفخخ الخازؼ (ت ٙٓٙىػ)(( :أما قخاءة حسدة فقج ذىب األكثخوف مغ الشحػييغ إلى أنيا فاسجة ...واعمع
أف  ...حسدة أحج القخاء الدبعة والطاىخ أنو لع يأت بيحه القخاءة مغ عشج نفدو بل رواىا عغ رسػؿ هللا وذلظ
يػجب القصع برحة ىحه المغة والقياس يتزاءؿ عشج الدساع ال سيسا بسثل ىحه األقيدة التي ىي أوىغ مغ

بيت العشكبػت  ...وثانييا أنو ورد ذلظ في الذعخ وأنذج سيبػيو في ذلظ
فاليػـ قج بت تيجػنا وتذتسشا
نعمق في مثل الدػارؼ سيػفشا

فاذىب فسا بظ واألياـ مغ عجب
وما بيشيا والكعب غػط نفانف

والعجب مغ ىؤالء الشحاة أنيع يدتحدشػف إثبات ىحه المغة بيحيغ البيتيغ السجيػليغ وال يدتحدشػف إثباتيا
بقخاءة حسدة ومجاىج مع أنيسا كانا مغ أكابخ عمساء الدمف في عمع القخآف واحتج الدجاج عمى فداد ىحه
القخاءة مغ جية السعشى بقػلو ( ال تحمفػا بآبائكع ) فإذا عصفت األرحاـ عمى السكشى عغ اسع هللا اقتزى
ذلظ جػاز الحمف باألرحاـ ويسكغ الجػاب عشو بأف ىحا حكاية عغ فعل كانػا يفعمػنو في الجاىمية ألنيع

كانػا يقػلػف أسألظ باهلل والخحع وحكاية ىحا الفعل عشيع في الساضي ال تشافي ورود الشيي عشو في السدتقبل

وأيزاً فالحجيث نيي عغ الحمف باآلباء فقط وىيشا ليذ كحلظ بل ىػ حمف باهلل أوال ثع يقخف بو بعجه ذكخ
األرَحاـِ) بالجخ))ٖٙ
(و ْ
الخحع فيحا ال يشافي مجلػؿ ذلظ الحجيث فيحا جسمة الكالـ في قخاءة قػلو َ

أما الشطخ إلى األصل اآلخخ في استشباط الشرػص مغ أدلتيا فدشجج أف (الدشة) أساس ُيعتسج في
السفرمة لسجسمو أو السخررة لعامو أو السقيجة لسصمقو أو
ىحا الجانب  ،فيي السؤكجة لحكع القخآف أو
ّ

الحاكخة لحكع سكت القخآف عشو ٖٚفيسا يرجر مغ أقػاؿ أو أفعاؿ أو تقخيخ ،مع اختالؼ في تزيق ىحا
السفيػـ واتداعو  ،ولعل ىحا التزييق واالتداع في خالؼ العمساء ال يقف عشج مغ أضيف إلى الخسػؿ

األكخـ –ص ، -بل يتعجػ ىحه السدألة إلى االمتجاد الدماني واالتداع فيو ليرل إلى قخنيغ ونرف ،
وميسا قيل في رجاحة بعس األقػاؿ يبقى خارج مػضػعشا إال أنو ال اختالؼ في شخز الخسػؿ عميو
الرالة والدالـ مع اختالؼ في األمػر التذخيعية أو كل ما يشصق بو يكػف عغ وحي  ،وحجية الدشة أف
السدمسيغ أجسعػا ((عمى أف كل ما صجر عغ رسػؿ هللا مغ قػؿ أو فعل أو تقخيخ وكاف السقرػد بو

التذخيع واالقتجاء ونقل إليشا بدشج صحيح يفيج القصع أو الطغ الخاجح برجقو يكػف حجة عمى السدمسيغ
ِ
ِ
)) ، ٖٛلقػلو تعالى  { :يا أَي َّ ِ
شك ْع َفِإف تََش َاز ْعتُ ْع ِفي
يعػْا َّ
ػؿ َوأ ُْولِي األ َْم ِخ ِم ُ
ُّيا الح َ
يعػْا ّ
ّللاَ َوأَش ُ
آمُشػْا أَش ُ
الخُس َ
َ َ
يغ َ
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ػؿ ِإف ُكشتع تؤ ِمشػف ِب ِ
شي ٍء َفخُّدوه ِإَلى ِ
ِ ِ
الخس ِ
َح َد ُغ تَأ ِْويالً [الشداء ، } ]ٜ٘ :
ُْ ُْ ُ َ ّ
ّ
اّلل َواْلَي ْػ ِـ اآلخ ِخ َذل َظ َخ ْيٌخ َوأ ْ
َ ْ ُ ُ
ّللا َو َّ ُ
َّ
اؾ َعَم ْي ِي ْع َحِفيط ًا [الشداء  ،}]ٛٓ :أما
وقػلو تعالى َّ { :م ْغ ُي ِص ِع َّ
ػؿ َفَق ْج أَ َ
ش َ
ّللاَ َو َمغ تََػلى َف َسا أ َْرَسْمَش َ
اع ّ
الخُس َ
الصخؽ التي نقمت بيا الدشة الذخيفة فكانت عغ شخيق الخواية التي اتبعت شخيقيغ  :الصخؽ القصعية كػ(الخبخ

الستػاتخ ، )... ٖٜوالصخؽ غيخ القصعية كػ( خبخ الػاحجٓٗ  ،والذيخةٔٗ  ،)...وإذا كاف الفقيو شجيج األخح
في الدشة لػثاقتيا ولتبيشيا فقج كانت محل حخج عغ الشحػييغ كسا ىػ شاع في بابو  ،ال لذيء إال ألف

الشحػؼ يبغي مشيا غيخ ما يصمبو الفقيو فإذا كاف أىل الشحػ ُيعشػا بالطاىخ مغ القػؿ فييا  ،فإف الفقياء
يقفػف عشج مزسػنيا فزالً عغ مصابقتيا لمكتاب ليتأسذ عمى وفق ىحه الشطخة :عمسا الجخح والتعجيل في

الدشج والستغ أما الشحػؼ فمع يحفل إال بطاىخ القػؿ مشو  ،وعميو شاع الخالؼ في الشقل مشيا إال ما جاء
بالتػاتخ وىحا كسا حكع الفقياء مغ قبل بشدره  ،قالػا(( :وىحا الرشف مغ األحاديث [الحجيث الستػاتخ] :قيل
إنو معجوـ  ،وقيل إنو مػجػد  ،ولكشو قميل الػجػد  ،وىػ القػؿ السخجػح عشج كثيخ مغ العمساء))ٕٗ ،

فاختالؼ الشطخة إلى الدشة فزالً عغ اختالؼ السشيج ولج الحخج الحؼ شاع في كتب الشحػ  ،بل األكثخ مغ
ذلظ نجج أف الشحػييغ لع يتحخجػا في نقل الفاحر مغ الكالـ وال يدتذيج بكالمو عميو الدالـ مغ ىحا الباب

 ،األمخ الحؼ حسل بعس العمساء عمى رفس ىحه الفكخة  ،قاؿ الصػسي (ت ٓٗٙىػ) (( :ألف غاية ذلظ أف
يدتذيج عميو [القخآف] ببيت شعخ جاىمي  ،أو لفع مشقػؿ عغ بعس األعخاب  ،أو مثل سائخ عغ بعس

أىل البادية  ،وال تكػف مشدلة الشبي صمى هللا عميو وآلو  -وحاشاه مغ ذلظ  -أقل مغ مشدلة واحج مغ ىؤالء
 ،وال يشقز عغ رتبة الشابغة الجعجؼ  ،وزىيخ ابغ كعب وغيخىع  ،ومغ شخائف األمػر أف السخالف إذا أورد
عميو شعخ مغ ذكخناه ومغ ىػ دونيع سكشت نفدو  ،واشسأف قمبو  ،وىػ ال يخضى بقػؿ دمحم بغ عبج هللا بغ
عبج السصمب  ،وميسا شظ الشاس في نبػتو  ،فال مخية في ندبو وفراحتو  ،فإنو نذأ بيغ قػمو الحيغ ىع

الغاية القرػػ في الفراحة  ،ويخجع إلييع في معخفة المغة  . . .وكيف يجػز أف يحتج بذعخ الذعخاء عميو

 ،وال يجػز أف يحتج بقػلو عمييع ؟ !  . . .ألنيع ليدػا بأف يجعمػا عيا ار عميو  ،بأولى مغ أف يجعل ىػ

عميو الدالـ عيا ار عمييع ))ٖٗ  ،وقج نقل األنبارؼ (ت٘ٚٚىػ) ىحا االتجاه الشري مغ الفقياء وأصػليييع
إلى الشحػ وأصػلو في كتابو «لسع األدلة» فتحجث عغ انقداـ الشقل إلى تػاتخ وآحاد فقاؿ في الشقل الستػاتخ
(( :فأما الستػاتخ فمغة القخآف وما تػاتخ مغ الدشة وكالـ العخب  ،وىحا القدع دليل قصعي مغ أدلة الشحػ يفيج

العمع))ٗٗ ،واشتخط العجالة في نقل اآلحاد٘ٗ ،وذكخ السخسل ٗٙوالسجيػؿ ٗٚفقاؿ (( :وكل واحج مغ
السخسل والسجيػؿ غيخ مقبػؿ  ،ألف العجالة شخط في قبػؿ الشقل  ،والجيل بالشاقل وانقصاع سشج الشقل
يػجباف الجيل بالعجالة  ،فإف مغ لع ُيحكخ اسسو أو ذكخ اسسو ولع تُعخؼ عجالتو ،فال ُيقبل نقمو  ،وذىب
بعزيع إلى قبػؿ السخسل والسجيػؿ  ،ألف اإلرساؿ صجر مسغ لػ أسشج لقبل ولع يتيع في اسشاده  ،فكحلظ
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في ارسالو ؛ فإف التيسة لػ تصخقت إلى إرسالو لتصخقت إلى إسشاده وإذا لع يتيع في إسشاده فكحلظ في

إرسالو)) ، ٗٛومسا يمحع في قػؿ األنبارؼ أنو جعل مشيج الشقل نرية في أمػر ثالثة  :لغة القخآف ،

والدشة  ،وكالـ العخب ،واألخيخ مسا أضافو الشحػيػف لسفيػـ الشز الحؼ ال اجتياد معو فأرسيت لو حجة
الشقل بأقداميا السحكػرة  ،وىحا مسا خالفػا بو األصػلييغ مغ الفقياء ،بدبب االعتساد عمى ضاىخ الشز مغ

غيخ الشطخ إلى جية الرجور ،ونجج سيبػيو قج استذيج بالحجيث الشبػؼ الذخيف بثسانية مػاضع ،ٜٗمشيا
كل مػلػد يػَلج عمى ِ
صخة حتَّى يكػف أبػاه ىسا المحاف ييػدانو ويشرخانو ففيو ثالثة
قػلو  (( :وأما قػليع ُّ
الف ْ
ُ ُ
أوجو فالخفع وجياف والشرب وجو واحج  ،فأحج وجيى الخفع أف يكػف السػلػد مزس اخ في يكػف واألبػاف

مبتجآف وما بعجىسا مبشي عمييسا كأنو قاؿ حتى يكػف السػلػد أبػاه المحاف ييػدانو ويشرخانو))ٓ٘  ،وقاؿ :

((ومثل ذلظ ما مغ أياـ أحب إلى هللا عد وجل فييا الرػـ مشو في عذخ ذؼ الحجة  .... ،وما مغ أياـ
أحب إلى هللا فييا الرػـ مغ عذخ ذػ الحجة فإنسا السعشى األوؿ إال أف الياء ىشا االسع األوؿ  ...وال أنظ

فزمت الرػـ عمى األياـ ولكشظ فزمت بعس األياـ عمى بعس  ، ٘ٔ)) ...فشجج التحخج مغ رواية

الحجيث بقػؿ سيبػيو « :وأما قػليع» « ،ومثل ذلظ» مغ غيخ اإلشارة إليو صخاحة  ،عمى خالؼ ما تكخر
في كتب السعاني التي أزالت الحخج –فيسا يبجو -باالستذياد األثخ بصخيقيغ  ،األوؿ كقػؿ الشحاس(( :وفي

الحجيث عغ الشبي كل مػلػد يػلج عمى الفصخة حتى يكػف أبػاه ىسا المحاف ييػدانو ويشرخانو))ٕ٘  ،أقػؿ :
(فيسا يبجو) ؛ ألف سيبػيو استذيج بو مغ قبل فمع يتبق إال إضفاء شخعية ندبتو التي ال تتقاشع وعسل

السفدخ حتى لػ كاف السفدخ يجتخح قخاءة لغػية لمحكخ الحكيع ما دامت أدواتو تخزع لسشيج
التفديخ(المغػؼ) ،واالتجاه اآلخخ :السحافطة عمى التقميج في تحخج االستذياد بو فيحا األخفر في معانيو
أقف متعجباً مغ قػؿ محققتو التي تقػؿ  ... (( :لكشو ال يدتذيج باألحاديث الشبػية الذخيفة  ...ففي الكتاب

 :حجيثاف فقط  ،ومػضعاف بيسا ألفاظ مغ األحاديث ،ٖ٘))...قػليا ال يدتذيج  ،ىحا في متغ الكتاب لع

يحكخ إال حجيثيغ كسا أشيخ ؛ ولكشو عقج باباً آخخ الكتاب لع يدسو شخح فيو أحاديث الخسػؿ األكخـ عمى
شاكمة ما قاـ بو في القخآف الكخيع مقدسة عمى أبػاب « :ومغ القشػت» وفيو حجيثاف ،و«ومغ التذيج» وفيو

حجيث واحج« ،ومغ الجعاء» وفيو حجيثاف ،وىحا االتجاه الثاني الحؼ يطيخ فيو التحخج مغ قػلو :قبل ورود
الحجيث «وقػلو» وىػ مسا تتػافخ عميو كتب الحجيث الذخيف إال أف السحققة ندبتيا إلى غيخ الخسػؿ

األعطع –ص ، -غيخ متبيشة لعػد الزسيخ الياء  ،ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ أنو وجو ألفاضاً مغ
الحجيث دوف ذكخىا كاممة؛ ألنو تعامل مع الطاىخ المغػؼ فييا ،وغياب االستذياد بالحجيث الشبػؼ في
مخحمة التأسيذ يرجر عغ رواية الحجيث واختالؼ العمساء في نرو أو معاناه ،فزالً عغ أمػر أخخػ.
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ومغ آثار نرية الفقو األصػلي ما يعخؼ بػ(اإلجساع) الحؼ يقػـ عمى جانبيغ  ،األوؿ  :في الشطخ إلى

مغ يتقػـ بيع وىع أىل العقج والحل مغ فقياء األمة اإلسالمية دوف غيخىع مغ عامة السدمسيغ مسغ ال
يستمكػف القجرة عمى استشباط الحكع الذخعي؛ فقيل  :إف اإلجساع (( :ىػ اتفاؽ أىل الحل والعقج مغ
السدمسيغ عمى حكع شخعي))ٗ٘  ،واآلخخ في األخح عشيع وىػ ما عخؼ بدشية الرحابة  ،قاؿ الذاشبي
((سشة الرحابة –رض -سشة يعسل عمييا ويخجع إلييا))٘٘ىحا إذا كانػا فخادػ فكيف إذا أجسعػا عمى أمخ

ما؟ ؛ فزالً عغ أف السخاد لع يكغ ((جسيع األمة السستجة إلى يػـ القيامة  ،بل السخاد جيل األمة الحؼ يكػف

في عرخ بعيشو)) ،٘ٙبعج وفاة الخسػؿ األكخـ –ص ، -ويدتشج في حجيتو إلى قػلو تعالى ُ { :كشتُ ْع َخ ْي َخ
أ َّ ٍ
اس تَأْمخو َف ِباْلسعخ ِ
ِ
اّللِ [آؿ عسخاف  }]ٔٔٓ :فسغ السحاؿ
وؼ َوتَْش َي ْػ َف َع ِغ اْل ُس َ
ُمة أ ْ
شك ِخ َوتُ ْؤ ِمُشػ َف ِب ّ
َ ُْ
ُخ ِخ َج ْت ل َّمش ِ ُ ُ
أف تكػف أمة بيحه الرفات يتفق آحادىا عمى الباشل والخصأ  ،فال يتفقػا إال عمى الحق والرػاب ،وأما
السخاد بو عشج الشحػييغ  :فإجساع البرخييغ والكػفييغ ،٘ٚوىػ حجة إال أف ابغ جشي فخؽ بيغ اإلجساعيغ:

الفقيي والشحػؼ بقػلو (( :إف إجساع أىل البمجيغ[البرخة والكػفة] إنسا يكػف حجة إذا أعصاؾ خرسظ يجه أال

يخالف السشرػص  ،والسقيذ عمى السشرػص  ،فأما إف لع يعط يجه بحلظ فال يكػف إجساعيع حجة عميو،
وذلظ أنو لع يخد مسغ يصاع أمخه في قخآف وال سشة أنيع ال يجتسعػف عمى الخصأ  ،كسا جاء الشز عغ رسػؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ قػلو« :أمتي ال تجتسع عمى ضالؿ» وإنسا ىػ عمع مشتدع مغ استقخاء ىحه المغة  ،فكل مغ فخؽ
لو عغ عمة صحيحة  ،وشخيق نيجة كاف خميل نفدو ،وأبا عسخو فكخه)) ،٘ٛيتزح مغ ىحا الشز أف

التدميع القائع عمى رواية كالـ العخب شخط في الحجية  ،فزالً عغ أف االختالؼ يقع بيغ االجساعيغ في

أصل كل مشيسا فأصل إجساع الفقو مقجس ألنو نز عغ الخسػؿ األكخـ في حيغ إف أصل إجساع الشحػ
قائع عمى استقخاء لغتيع في التقديع والتقعيج الحؼ يخجع إلى أصػؿ التفكيخ العقمي  ،وإلداـ الحجة مع أنيا

تقػـ عمى الحدية والسذاىجة غيخ السقجسة ال تمدـ مشكخىا أث اًخ يعتج بو كإلداـ الفقيو لألمة في الحكع ألنيا لع
تخد مسغ يصاع أمخه في قخآف وال سشة  ،ومغ أمثمة ذلظ ما يحتج بو سيبػيو بأقػاؿ العمساء مسغ سبقػه

مثمظ ،
كالخميل ويػنذ بغ حبيب  ،قاؿ سيبػيو (( :وزعع يػنذ أنو يقػؿ عذخو َف َغ َيخؾ عمى قػلو عذخوف َ
ألنيع يقػلػف مائ ُة الجرى ِع التي تَعمع فيي بسشدلة عبج
الجرىع ليدت نكخة ّ
أف ّ
وزعع يػنذ والخميل رحسيسا هللا ّ
ِ
فييغ
أف ىحه الرفات السزاف َة إلى السعخفة التي صارت صف ًة لمشكخة قج يجػز ّ
هللا  ،وزعع يػنذ والخميل ّ
َّ
مخرت بعبج هللا
معخوؼ في كالـ العخب  ،يجّلظ عمى ذلظ أَّنو يجػز لظ أف تقػؿ
يكغ معخف ًة وذلظ
ُ
يغ أف ّ
كم ّ
ٌ
مخرت بديج
مخرت بد ٍيج ِم ْثمِظ إذا أرادوا
فجعمت ضاربظ بسشدلة صاحبظ  ،وزعع يػنذ أنو يقػؿ
ضاربِظ
ُ
ُ
َ
السعخوؼ يذبيظ فتجعل مثمظ معخفة  ،ويجلظ عمى ذلظ قػلو ىحا ،ٜ٘))...وىحا االحتجاج بأقػاؿ العمساء

نججه بكثخة في قػؿ الستقجميغ مشيع  ،وأما الستأخخيغ فيشدعػف لالحتجاج بأقػاؿ الفخيقيغ مغ السجرستيغ ،وقج
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ذىب الدجاج إلى أف فتح السيع في قػلو تعالى {:ألع هللا (}...آؿ عسخاف )ٔ:إجساع  ،قاؿ(( :وفتح السيع

إجساع))  ،وقاؿ في االختالؼ في عمة الفتح ((واختمف الشحػيػف في عمة فتح السيع  ،فقاؿ بعس

البرخييغ :جائد أف يكػف السيع فتحت اللتقاء الداكشيغ  ،وجائد أف يكػف شخحت عمييا فتحة اليسدة ألف
نية حخوؼ اليجاء الػقف  ،وىحا قػؿ الكػفييغ))ٓ ،ٙفيػ في ىحا الشز قج جسع إجساعيغ  :إجساع القخاء
 ،في قخاءة الفتح (إال في قخاءة الخواسي عغ عاصع بالتدكيغ والقصع التي استحدشيا الفخاء وضعفيا
الدجاج) ،وإجساع الش حػييغ مغ البمجيغ عمى عمة الفتح في التقاء الداكشيغ بػ(شخح فتحة اليسدة)  ،قاؿ الفخاء

"آلع هللاُ" في "آؿ عسخاف" ففتحػا السيع؛ ألف السيع كانت
–في أنو ال تشاقس بيغ القػليغ(( :-وإنسا قخأت ّ
اء َ
القخ ُ
مجدومة لِ ّشيةّ الػقفة عمييا ،وإذا كاف الحخؼ يشػػ بو الػقػؼ نػػ بسا بعجه االستئشاؼ ،فكانت القخاءة "ا ؿ
ِ
مدتحّقا
َـ هللاُ " فتخكت العخب ىسدة األلف مغ "هللا" فرارت فتحتيا في السيع لدكػنيا ،ولػ كانت السيع جدما
ِ
ادخل الجشة" ، ٙٔ)).ومسا يمحع اعتجاد الشحػييغ بقػؿ سيبػيو إماـ الشحػييغ
لمجدـ لكدخت ،كسا فى " ِقيل
حتى صار كأنو اإل جساع في القػؿ ،فقاؿ قائميع في ((واختمف [في مدألة كحا] في السختار مشيسا فاختار
السرشف االتراؿ نحػ  ...واختار سيبػيو االنفراؿ نحػ  ...ومحىب سيبػيو أرجح ألنو ىػ الكثيخ في
لداف العخب عمى ما حكاه سيبػيو عشيع وىػ السذافية ليع  ،قاؿ الذاعخ :
إذا قالت ححاـ فرجقػىا

فإف القػؿ ما قالت ححاـ))ٕٙ

ُيمحع في ىحا الشز أمخاف األوؿ :االتكاء في القػؿ عمى لداف العخب  ،وىػ حجة في القػؿ ؛ ألنو يسثل
نراً في االستجالؿ واالستشباط  ،فال ُيخخج عسا ورد بخأؼ مخالف وىحه قزية التدميع وإعصاء اليج عشج ابغ
الشرية وكأنو يسثل نقل إجساع ال
جشي  ،واألمخ اآلخخ  :جعل سيبػيو حجة في القػؿ واالستشباط يرل حج
ّ
يخخج عشو إال مخالف ال يحتج بقػلو  ،قاؿ ابغ جشي في قػؿ السخالف لإلجساع (( أف يشبغ مغ أصحابو

سسع خرسو ،وأجمب عميو قاؿ  :ىحا ال يقػؿ بو أحج مغ
نابغ ُفيشذئ خالفاً ما عمى أىل محىبو  ،فإذا ّ
الفخيقيغ ؛ فيخخجو مخخج التقييح والتذشيع عميو))ٖ ،ٙومسا يحتج عمى السخالف الخخوج عغ قػؿ سيبػيو ((
فأحج ما يحتج عميو أف يقاؿ لو  :إجازة ىحا محىب سيبػيو  ...فإذا كانت إجازة ذلظ محىباً لمكافة مغ البمجيغ

[البرخة والكػفة] وجب عميظ  ...أف تشفخ مغ خالفو  ،وتدتػحر مشو  ،وال تأنذ بأوؿ خاشخ يبجو لظ

فيو))ٗ ٙ؛ ألف مغ يخالف أم اًخ سيخالف بأحج أمػر  :مشيا  ،أف يستمظ نراً شفيياً لع يرل إليو سيبػيو ،
أو يدتشبط رأياً لع يقل بو بأحج األدلة ،أو يقل بخأؼ مخالف لشز سيبػيو واستشباشو فيخخج عشو  ،قاؿ ابغ
جشي (( وإنسا لع يكغ فيو قصع ألف لإلنداف أف يختجل مغ السحاىب ما يجعػ إليو القياس  ،ما لع ُيْم ِػ [
السخالفة واالنحخاؼ عشو] بشز أو يشتيظ حخمة شخع ))٘ ، ٙوكأنو وازف بيغ مخالفة الذخع في انتياؾ

(نز) سيبػيو  ،عمى حيغ نجج شيئاً مذابيا لحلظ عشج الشحػييغ في أخحىع وفي استشباشيع وفي استجالليع،
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وىػ األساس الدماني والسكاني الحؼ يعتسجوف عميو في أدلتيع  :القبائل وسط الرحخاء التي لع تتأثخ
بالحزخ  ،وانتياء بابغ ىخمة ،فكاف الدساع عغ الذعخاء والقبائل وكل ما يشتسي إلى ذلظ التقديع يسثل نر ًا
في االستشباط واالستجالؿ.

(ٔ)ٖ-
يذتخؾ الشحػ مع الفقو في داللة الشز عمى األحكاـ باترافو بالسشيج الشقمي فالشز يقػـ عمى

(االستذياد  ،واالنقياد لسا ذكخ)  ،وال بج مغ تحجيج لسفيػـ الشز بيغ الشحػ والفقو ،فكالىسا معقػؿ مغ

مشقػؿ – قاؿ االنبارؼ (ت٘ٚٚىػ) ((-الشحػ معقػؿ مغ مشقػؿ كسا أف الفقو معقػؿ مغ مشقػؿ)) ،ٙٙوىحا
يحجد أف الشز عمع مشقػؿ مغ سابق إلى الحق  ،واالختالؼ يكػف في ماىية ىحا السشقػؿ فزالً عغ
االختالؼ في شخيقة الشقل  ،فعشج الفقيو بالتػاتخ والشقل والحجيث الرحيح والحدغ وما يتختب عميو مغ ثقة

لمخاوؼ وجخح لو وتعجيل في الشطخ إلى الشز والخواية  ،وأما عشج الشحػؼ فيػ نقل بالسذافية والدساع عغ

األعخاب والفرحاء مشيع بسعيارؼ الدماف والسكاف؛ فالسذتخؾ بيشيسا أف كال األصميغ السعتسيغ ىسا:
بػ(الشقل) ،مع اختالؼ في الساىية  ،واختالؼ في التعامل معو .
ففي الشطخ إلى ماىية الشز الفقيي نتبيغ أنو نز إليي مقجس ال يسكغ السداس بو أو اىسالو بأؼ شخيقة

كانت في حيغ أف الشز الشحػؼ نز سساعي عغ العخب  ،وعغ فرحائيع وال نطخ فيو لقجسية ما إال

الرحة والػثاقة  ،وىػ بحلظ أقل شأناً مغ الشز الفقيي في مدألة القجاسة والذأف ؛ ألنو كالـ بذخ فزالً
أف العساد فيو لمحكع الشحػؼ يقػـ عمى صحة المفع (( وإف صجر عغ كافخ مبتجع)) ،ٙٚوثسة مدألة أخخػ

تتعمق بالشطخ إلى شبيعة ىحا الشز وىػ القخآف الكخيع مثالً نجج أف الفقيو يشطخ إليو عمى أساس أنو األساس
في استشباط اإلحكاـ الفقيو ؛ ألنيا صجرت مغ الذارع السقجس في حيغ أف الشحػؼ يشطخ إلى القخآف الكخيع

عمى أساس أنو أوثق نز صجر عغ عرخ االحتجاج المغػؼ مع أف اليجؼ كاف لخجمة كتاب هللا العديد،
فيػ اختالؼ في األساس الحؼ ُيدتشج إليو وتختب عمى ذلظ أف الفقيو يتعامل مع الحمية والحخمة في الجستػر
اإلليي لمحياة  ،والشحػؼ يتعامل مع ضاىخ الشز مغ أحكاـ نحػية  ،وعميو فإف مجاؿ الشحػ كل ما اشتسل
عمى ألفاظ وأحكاـ وىػ القخآف ا لكخيع كمو  ،في حيغ أف مجاؿ الفقيو فيو أضيق ؛ ألنو ارتبط بآيات األحكاـ
فقط ،وعميو فإف ما يصمقو الشحػ مغ حكع سيختمف عغ شبيعة الحكع الفقيي فإف أحكاـ الشحػييغ قصعية

الجاللة ٙٛفي حيغ أف أحكاـ الفقياء ضشية تختمف مغ فقيو إلى آخخ باختالؼ دليمو ،فزالَ عغ اختالؼ
اليجؼ في كل مشيسا ،ففي الفقو نجج أف ىجفو استشباط األحكاـ ،وفي الشحػ أف اليجؼ صػف المداف عغ
المحغ.
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(ٕ)
(ٕ)ٔ-

االجتياد

إف اختالؼ آراء الشحػييغ في السدائل الشحػية يجؿ عمى اجتياد ضسغ ضػابط  ،وقيػد خاصة،

والشطخ في خالفات العمساء يرجر عغ عقل مجتيج ،وىػ ما يجسع بيغ الشحػييغ واألصػلييغ ،فقج قاؿ أبػ

البخكات االنبارؼ مغ قبل (( :سألػني أف ألخز ليع كتاباً لصيفاً يذتسل عمى مذاىيخ السدائل الخالفية بيغ

نحػيي البرخة والكػفة عمى تختيب السدائل الخالفية بيغ الذافعي وأبي حشيفة)) ،ٜٙوكل ذلظ مدتشبط مغ

اجتياد السجرستيغ ،وال يخفى الشطخ االفتخاضي لألمثمة محتسمة الػقػع ومذابيتو لمفقو ،وىحا ما مثمو العالع

(السجتيج الجامع لمذخائط)؛ ألف االجتياد حسل ثقل بسذقةٓ ،ٚوال يكػف أؼ حسل مالع تخافقو مذقة

تتكأدهٔ ،ٚوىػ عمى زنة االفتعاؿ مغ الجيج :الصاقة ،في بحؿ السجيػد لصمب األمخٕ ،ٚوذكخ التيانػني أف
االجتياد (( :استفخاغ الػسع في تحريل أمخ مغ األمػر مدتمدـ لمكمفة والسذقة ،وليحا يقاؿ اجتيج في حسل
الحجخ ،وال يقاؿ اجتيج في حسل الخخدلة))ٖ ،ٚوحجده اآلمجؼ بأنو (( :استفخاغ الػسع في شمب الطغ بذيء
مغ األحكاـ الذخعية عمى وجو يحذ مغ الشفذ العجد عغ السديج فيو))ٗٚ؛ فاالجتياد في شمب االحكاـ
الذخعية مجالو الفقو الحؼ يجعػ إلى العمع باألحكاـ الذخعية مغ األدلة التفريمية ،في حيغ أف أصػؿ الفقو
ال-
ىػ القػاعج التي يبشى عمييا استشباط تمظ األحكاـ ،وقج نجج مغ الشحػييغ الستأخخيغ كابغ عرفػر –مث ً

مغ قيج الشحػ بأنو(( :عمع مدتخخج بالسقاييذ السدتشبصة مغ استقخاء كالـ العخب السػصمة إلى معخفة أحكاـ
أجدائو التي يأتمف مشيا))٘ ،ٚوفي نطخة عامة بيغ القػليغ نجج أوجو التذابو واالختالؼ ،فسغ ذلظ أف

كمييسا قائع عمى العمع باألحكاـ ،مع فارؽ في االستشباط ،ولعل األصل أف يقاؿ في بياف مداحة السجتيج،
ومتى يحق لو االجتياد ،وال يخفى ّأال اجتياد مع الشز ،في كال العمسيغ ،فيتحجد االجتياد فيسا ال نز فيو،

وىشا يتجاخل عسل األصػلي والفقيو ،في بياف القاعجة األصػلية وتصبيقيا عمى الحكع الذخعي ،ويمحع عشج

الشحػؼ أف االنصالؽ يبجأ مغ الػاقعة الشحػية لتأخخ األصػؿ الشحػية عغ أحكاميا سي اًخ عمى غخار الفقياء
وأصػلييع تاريخياً ،وىحا ما ندتذعخه مغ تقييج األحكاـ الذخعية بالعسمية عشج اآلمجؼ الحؼ ُيحيل إلى عسل
الفقيو والشحػؼ ،فكالىسا مجتيج في الحكع الػاقعي؛ لحلظ سشجسع بيغ القاعجة واالجتياد فييا لصائفة مغ
األدلة ،ومحل االجتياد الشز القخآني بػصفو واقعة لغػية عشج الشحػؼ بو حاجو إلى أف يجتيج في تقجيع

أدلتو لمػقػؼ عمى الحكع الشحػؼ الحؼ يخػ ،وقج يشتج –ىحا األمخ -خالفاً نحػياً.
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وثسة ممحع قائع عمى االجتياد ،وىػ التفخيق بيغ اجتياديغ أحجىسا مقيج بأصػؿ الذخيعة ،واآلخخ مصمق
عيب عميو بأنو اتباع ىػػ ،وحجيثشا عمى السقيج ،وىػ السحسػد ،ولخبسا أف الخصأ فيو مغتفخ ،ألنو قج تبع

أسداً ،فأجيج دونيا ،فمع يدعو جيجه إال بسا استصاعو ،وتقييج السجتيج العالع والفقيو والشحػؼ يشصمق مغ قخاءة

دقيقة لألدوات االجتيادية التي تحفل بيا السجونة الفقيو أو الشحػية ،وىحه الق اخءة قائسة عمى حاكسية الشز
الحؼ يشصمق مشو ،وعمى مشيج دقيق يدتحزخ فيو العالع أدواتو ،إلرجاع الػاقعة إلى نز ما ،أو ربصيا بو،

بصخيقة تأويمية اجتيادية ،تسكشو مغ القػؿ بأحكاـ ججيجة عمى وقائع ججيجة ،وىحه القخاءة الججيجة ىي ما

يسكغ أف ندسييا بالقخاءة التأويمية لمشز الججيج إلضفاء الحكع عميو ،فيي نػع مغ القخاءة الػاعية عمى وفق

مختكدات ثابتة ومشصمقات محجدة ،ومغ أضيخىا التأويل الحؼ يقػـ عمى قخاءة نز حيشسا ُيخػ أف ضاىخه قج
جاء مغاي اًخ وضػح القاعجة ابتجاء ،فاتخحت وسائل وشخائق معيشة أدوات لقخاءة الشرػص ،وبياف أحكاميا في
محاوالت الرجاعيا إلى ِ
نريا ،فالتأويل ىشا يسارس حالتيغ :حالة الكذف عغ الحكع الججيج ،وحالة اإلرجاء
ّ
إلى األصل في السعيار الشسصي القاعجؼ؛ ألف األصل في لفطو إما يعػد إلى دليل أوؿ سابق ،إو إلى مآؿ
حكس ًا ،ٚٙوفيو -عشج األصػلييغ -صخؼ عغ الطاىخ مع دليل شخعي يبشى عميو مغ نز في الكتاب أو
الدشةٚٚإيزاحاً لإلبياـ ،لحلظ يخػ أبػ حياف –فيسا نقل عشو-أف ((التأويل إنسا يدػغ إذا كانت الجادة عمى
شيء ،ثع جاء شيء يخالف الجادة فيتأوؿ ،أما إذا كاف لغة شائفة مغ العخب لع يتكمع إال بيا تأوالً))، ٚٛ

فيػ مغ مطاىخ االلتداـ بالشرػص أخحاً بالقػاعج السػافقة ،وتفديخ ما خالفيا في ضػء أصػليا ،ٜٚولو
معاييخ متعجدة قج ذكخ ابغ جشي شائفة مشيا في باب شجاعة العخبية كػ(( الححؼ ،والديادة ،والتقجيع،
ٍ
عد ّ ِ
والتأخيخ ،والحسل عمى السعشى ،والتحخيف ،ٛٓ))...قاؿ سيبػيو(( :فأما قػلو ّ
وجل إَّنا ُك َّل َش ْيء َخَمْقشاهُ
ػد
بى كثيخ ،وقج ق أَخ بعزيعَ ( :وأ َّ
ِبَق َج ٍر (القسخ ،)ٜٗ :فِإّنسا ىػ عمى قػلو زيجاً ضخبتُو وىػ عخ ٌّ
َما ثَ ُس َ
َّ
الدَّش ُة))ٔ ،ٛفشججه قج عسج إلى تػجيو قخاءة
ألف القخاءة ُّ
ف ّ
شاى ْع(فرمت ،)ٔٚ :إال ّ
أف القخاءة ال تُخاَل ُ
َف َي َج ْي ُ
الشرب بالتقجيع وىي آلية مغ آليات الشطخ واالجتياد في بياف الحكع ،فسجار األمخ يتعمق بالبحث عغ "عمة"

مدػغة لإلرجاع إلى األصل ،فكأف عساد التأويل التعميل ىػ مائد الفقو والشحػ معاً مع فارؽ يستج عغ
شبيعة ىحه العمة ،فيي في الذخيعة تعبجية غيخ مػجبة  ،تتدع بطشيتيا خالفاً لمشحػ التي تكػف فيو العمة

غائية حدية مدتشبصةٕ ٛلمخجػع إلى أصل معتبخ ،وقج ذكخت ليا أنػاع متعجدةٖ ،ٛفالتعميع قائع عمى
وصف لمطاىخة المغػية وإيجاد الػشائج بيغ مخجعية نرية سابقة وبيغ واقع بو حاجة إلى تحقق حكع  ،أو

تقجيع تفديخ لداني لو.
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(ٕ)ٕ-

قيل إف (( الشحػ معقػؿ مغ مشقػؿ كسا أف الفقو معقػؿ مغ مشقػؿ))ٗ ،ٛويجلل ىحا عمى َّ
أف الشحػ

اجتياد كالفقو فكالىسا معقػؿ بسا لع يرجر فيو نز ،وما دخمو العقل اجتُيج في ترػر القاعجة فيو
َّ ِ
ِ
ِ
َى ِل
((ىَػ َّالحؼ أ ْ
يغ َكَف ُخوا م ْغ أ ْ
َخ َخَج الح َ
باختالؼ الػاقعة ،فيخػ القائمػف بالقياس الفقيي في قػلو تعالىُ :
ِ
اْل ِك ِ
تاب ِم ْغ ِد ِ
ػن ُي ْع ِم َغ هللاِ َفأَتا ُى ُع هللاُ ِم ْغ
َف َي ْخ ُخ ُجػا َو َ
يارِى ْع ألََّو ِؿ اْل َح ْذ ِخ ما َ
رُ
ضَش ْشتُ ْع أ ْ
ضُّشػا أََّن ُي ْع مان َعتُ ُي ْع ُح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعتَِب ُخوا يا أُولِي األ َْب ِ
رار
ؼ ِفي ُقُمػب ِِي ُع ُّ
يغ َف ْ
الخ ْع َب ُي ْخ ِخُبػ َف ُبُيػتَ ُي ْع ِبأ َْيجي ِي ْع َوأ َْيجؼ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َح ْي ُث َل ْع َي ْحتَدُبػا َوَق َح َ

(الحذخ ،))ٕ :مذخوعية القياس في "فاعتبخوا" ((عمى نحػ الػجػب أو الشجب؛ ألنيا تأمخ باالعتبار،
واالعتبار ىػ االنتقاؿ مغ الذيء إلى غيخه؛ ألنو مأخػذ مغ العبػر))٘ ،ٛوقػؿ الخسػؿ األكخـ –ص -البغ

مدعػد (( :اقس بالكتاب والدشة إذا وججتيسا ،فإذا لع تجج الحكع فييسا اجتيج رأيظ)) ،ٛٙومغ السدائل التي
اجتُيج فييا في الشحػ بسا يتػافق مع األدلة األصػلية –وىي كثيخة ،-مدألة "القصع" في العخبية ،وىي مغ
َّ ِ
َّ ِ
ىادوا
يغ ُ
آمُشػا َوالح َ
عسل الشحػؼ الحؼ يػاجو نراً بو حاجة إلى حكع كسا في قػلو تعالىِ( :إ َّف الح َ
يغ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الراِبُئػ َف َو َّ
ؼ َعَم ْي ِي ْع َوال ُى ْع َي ْح َدُنػ َف (السائجة:
َو َّ
آم َغ ِباهلل َواْلَي ْػ ِـ اآلخ ِخ َو َعس َل صالحاً َفال َخ ْػ ٌ
الشرارػ َم ْغ َ
مج حكع سابق عمى واقعة ججيجة ،فسغ أصػؿ
 ،)ٜٙباختالؼ الخفع عغ الشرب ،فيعسج الشحػؼ كالفقيو إلى ّ
الرشاعة الفقيو االجتياد في بياف الحكع ،فيحكع العقل لمخجػع إلى مثاؿ سابق واستذخاؼ مشيج الفقياء ،بسا
يعخؼ بالقياس الحؼ ((ىػ إثبات مثل حكع السقيذ عميو لمسقيذ)) ،ٛٚبسعشى وجػد تدػية ما بيغ أصل ال

مج حكع األوؿ إلى
يسكغ تجاوزه معمػـ الحكع ،وإثباتو إلى فخع لع يحجد بشز -وىشا عسل الفقيو ،-ومخحمة ّ
اآلخخ لسذابية أو عمة بيشيسا؛ لحلظ ُفتح االجتياد في البحث عغ العمة الجامعة بيشيسا لتكتسل أركاف القياس
األربع بو ،وىحا الجليل ىػ ما نقمو أبػ البخكات األنبارؼ (( :حسل فخع عمى أصل بعمة)) ،ٛٛبسعشى أف

الشحػؼ  /الفقيو لو أف يعصي رأيو بػقائع لع يشدؿ بيا حكع خاص فييا اجتياداً بسج حكع عمة األصل؛ ألف
مج
األصل مّثل سمصة حاكسة ال يسكشظ االنفكاؾ عشيا إلى اليػػ ،فالحاكسية ىي الزابط  ،فشجج أف سيبػيو ّ
ِ
العخب شيئاً مزس اًخ لع َيخخج عغ عسمو مطي اًخ في الجخ
أعسمت
أحكاماً لع تخد بيا واقعة محجدة ،كقػلو ((وإذا
ُ
وبمج تخيج ور َّب ٍ
والشرب والخفع تقػؿ ٍ
بمج ،وتقػؿ زيجاً تخيج عميظ زيجا  ،وتقػؿ اليالؿ تخيج ىحا اليالؿ ُّ
فكمو
ُ
ُ

الفعل عمى شيء مغ سببو
أوقعت
ابتجاء األسساء ويكػف االسع بعجه إذا
َيعسل عسَمو مطيخا ،ومسا يقبح بعجه
َ
َ
ُ
وح ْي ُث )) ،ٜٛفكأف ىحا كمو مغ القياس ،وثسة مدائل –ىشا -مشيا :أف األصل عشج
نرباً في القياس إ َذا َ

الفقياء نز مقجس في مشدلة عميا (قخآف ،أو سشة ،أو إجساع  ،)...في حيغ أف الفخع ىػ السشدلة العميا

(قخآف ،أو سشة ،أو شعخ ،ٜٓ)...فزالً عغ أف الفقيو "يبحث" عغ الحكع ،في حيغ أف الشحػؼ لجيو الحكع،

لكغ يبحث عغ العم ة؛ لحلظ ما عمة الشرب فيسا سبق ،قاؿ سيبػيو في ( ىحا باب ما يشترب عمى التعطيع
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والسجح ) (( :وإف شئت جعمتو صفة فجخػ عمى األوؿ وإف شئت قصعتو فابتجأتو ،وذلظ قػلظ الحسج هلل
الحسيج ىػ ،والحسج هلل أىل الحسج  ،والسمظ هلل أىل السمظ ،ولػ ابتجأتو فخفعتو كاف حدشا))ٔ ،ٜوذىب الفخاء

بعيجاً في نقل روايات مشيا قػلو (( :قج اختمف فيو القخاء فقاؿ بعزيع :ىػ لحغ ولكشا نسزى عميو لئالّ
نخالف الكتابَّ ،
حجثشا أبػ العباس قاؿ حجثشا دمحم قاؿ حجثشا الفخاء قاؿ حجثشي أبػ معاوية الزخيخ َع ْغ ىاشع
ِ
ِ
ِ
آمشػا واّل ِحيغ َى ُادوا
بغ ُعخوة بغ ُ
الدَبيخ عغ أَبيو عغ َعائذة أَنيا ُسئمت عغ قػلو  ...في السائجة {ِإ َف الح َ
يغ َ
الراِبُئػ َف}  ...فقمت :يا بغ أَخي ىحا كاف خصأ مغ الكاتب  ...قاؿ الفخاء :ولدت أشتيى عمى أف أخالف
و َّ
الكتاب))ٕ ،ٜوفي تػجيو الخفع قاؿ(( :فإف رفع (الراِبئيغ) عمى أنو عصف عمى (الحيغ) ،و(الحيغ) حخؼ
(إف) نربا ضعيفا -
عمى جية واحجة في رفعو ونربو وخفزوَّ ،
فمسا كاف إعخابو واحجا وكاف نرب ّ
إف عبجهللاِ وزيج
وضعفو أنو يقع عمى (االسع وال يقع عمى) خبخه  -جاز رفع الرابئيغ .وال
ُّ
أستحب أف أقػؿّ :
ِ
لتبيغ اإلعخاب فى عبجهللا .وقج كاف الكدائي يجيده لزعف إ ّف))ٖ ،ٜفسسا أجاز ذلظ القياسٜٗ؛ ألف
قائساف ّ

فقجر بشاء ججيج عمى تأويل جسمة وردىا إلى معسػليا
الشحػ قائع عمى دعامتيغ رئيدتيغ :الجسمة ،والعاملّ ،
لخد ما خخج إلى أصمو لمعمة الجامعة ومج حكع األوؿ مع
بحدغ الرشعة ،والتأويل آلية مغ آليات الشحػؼ ّ
ضعف السخالفة فيو ،فالتأويل مسارسة اجتيادية ،تطيخ عسق العقل ِ
السؤوؿ ،في استشباط األحكاـ عمى وفق

مشيج تأويمي و ٍاع يخجعيا إلى حاكسية الشز.

الخد إلى األصل" :االسترحاب"؛ ذلظ أف أبا
ومغ السشاىج التأويمية التي بالسجتيج حاجة إلييا في ّ
عجه مشيا؛ إذ قدع األدلة الشحػية عمى ثالثة أقداـ ،ىي :الدساع ،والقياس ،واسترحاب
البخكات األنبارؼ ّ
حداف بػ"قػاعج الػجيو" ،وىي ضػابط مشيجية وضعيا الشحػيػف ؛
تساـ ّ
الحاؿ٘ ،ٜوقج اصصمح عمييا الجكتػر ّ

ليمدمػا بيا عشج نطخىع في استشباط األحكاـ الذخعية ،ٜٙفقيل مسا ورد في حجيتو في القخآف الكخيع  ،قػلو
ُوحي ِإَل َّي محَّخماً عمى ِ
َّ
تعالىُ( :قل ال أَ ِج ُج ِفي ما أ ِ
َف َي ُكػ َف َم ْيتَ ًة أ َْو َدماً َم ْدُفػحاً أ َْو َل ْح َع
شاع ٍع َي ْ
ص َع ُس ُو ِإال أ ْ
َ
ْ
َُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
شد ٍ
ِخ ِ
ػر َرحي ٌع (األنعاـ:
اض ُ
يخ َفِإَّن ُو ِر ْج ٌذ أ َْو ف ْدقاً أُى َّل ل َغ ْي ِخ هللا ِبو َف َس ِغ ْ
صَّخ َغ ْي َخ با ٍغ َوال عاد َفِإ َّف َرب َ
َّظ َغُف ٌ
٘ٗٔ)) قالػ ا :ىحا احتجاج بعجـ الجليل ،ٜٚإذ نجج مغ قاؿ بو –كسا قاؿ ابغ الحاجب -أكثخ العمساء ،
ومشيع السالكية والحشابمة والذافعية ،ٜٛوأكثخ االمامية ،ٜٜقاؿ ابغ حدـ(( :إذا ورد انز مغ القخآف أو الدشة
الثابتة في أمخ عمى حكع ما ،ثع ادعى مجع أف الحكع قج انتقل أو بصل ...فعمى مجعي انتقاؿ الحكع مغ

أجل ذلظ أف يأتي ببخىاف))ٓٓٔ ،فسجار األمخ بيغ الذظ واليقيغ ،فاتباع اليقيغ /األصل –الحؼ كاف حكساً

سابقاً-أولى مغ اتباع الذظ ،وىػ نفدو في أصػؿ الشحػ  :إبقاء حاؿ المفع عمى ما يدتحقو في األصل عشج

عجـ دليل الشقل عغ األصل؛ ألنو استسخار الحكع وإبقاء ما كاف عمى ما كافٔٓٔ ،ومغ ذلظ باب االتداع

في كتاب سيبػيو الحؼ يخخج عغ األصل ُيعسل فيو بخده إلى ما كاف عميو ،و َّإنسا كاف ذلظ اتداعاً في
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الخد إلى القاعجة  ،فقاؿ سيبػيو (( :ومسا جاء عمى اتّداع
السعشى الحؼ أدػ إلى استرحاب األصل في ّ
ِ
(و ْسَئ ِل اْلَق ْخَي َة َّالِتي ُكَّشا ِفييا َواْل ِع َيخ َّالِتي أَْقَبْمشا ِفييا (يػسفّ ))ٕٛ :إنسا
الكالـ و
االخترار قػلو تعالى ّ
ججه َ
(ب ْل
سل
أىل القخيِة
الفعل في القخية كسا كاف عامالً في األ ْ
فاختر َخ َ
َىل لػ كاف ىا ىشا ،ومثمو َ ،
ُ
وع َ
يخيج َ
َ
م ْكخ َّ
الش ِ
المْي ِل َو َّ
عد
يار (سبأ ،)ٖٖ :و ّإنسا السعشى بل َم ْك ُخُكع فى الميل والشيار  ... ،ومثمو في االتّداع قػُلو ّ
َ ُ
وجل ( ومَثل َّال ِحيغ َكَفخوا َكسَث ِل َّال ِحػ ي ْش ِعق ِبسا ال يدسع ِإالَّ
ِ
اء ) (البقخة ، )ٔٚٔ :فمع يذبَّيػا بسا
ج
ن
و
اء
ع
د
ّ
َ ُ
َ َُ
ََ ُ
َ ُ َ
َ
َُ ً َ ً
ي ْش ِعق و َّإنسا ُشبيػا بالسشعػؽ بو ،و َّإنسا السعشى مَثُمكع ومَثل الحيغ كفخوا كسثل ِ
الشاعق والسشعػ ِؽ بو الحػ ال
ّ
َ ُ
َ ُ
َ
ِ
شب بالسعشى))ٕٓٔ؛ إذ ال يحدغ السعشى بطاىخه –
السخا
لعمع
يجاز
اإل
و
الكالـ
سعة
عمى
جاء
ولكشو
دسع،
َي
َ
بحدب سيبػيو -اال بتأويل األصل والخجػع إليو ،وإبقاء السعشى عمى ما كاف متػقعاً في ذىغ الستكمع،
ِِ
َّ
ش ِم ْغ َم ٍ
كاف
شاو ُ
آمَّشا بو َوأََّنى َل ُي ُع الت ُ
(وقاُلػا َ
ومخاده ،واالعتساد عمى تمقي القارغ لو ،ومثل ذلظ قػلو تعالىَ :
َب ِع ٍيج (سبأ ،))ٕ٘ :ففي التشاوش قػالف ،قاؿ أبػ البخكات األنبارؼ(( :ومغ ق أخ بتخؾ اليسد ،ففيو وجياف

أحجىسا :أف يكػف عمى إبجاؿ اليسدة واواً ،والثاني أف يكػف "التشاوش" بسعشى التشاوؿ مغ ناش يشػش إذا
قجـ األنبارؼ اإلبجاؿ وكأف فيو تحػالً عغ أصل البشية ،خالفاً
تشاوؿ  ...فال يكػف أصمو اليسد))ٖٓٔ ،فقج ّ
ألصالة الػاو في الثاني مع تغييخ السعشى ،ففيو استرحاب لحاؿ السرجر الػاوؼ.

ويمحع تأويل األصل واإلبقاء عميو والخجػع إليو في تػجيو البشى ،وىػ في العخبية كثيخ ،كل ذلظ بمسح
بتأويل واعي عمى وفق القاعجة الشحػية األصل التي قعجت في أصل االستقخاء وىػ مسا خالف بو الشحػيغ

ماىية ىحا األصل.
الفقياء في ّ
األحكاـ
(ٖ)ٔ-

إف الفرل بيغ "شخز" األصػلي والفقيو مغ الشادر ججاً ،فيسكغ أف نتػقع درساً أصػلياً -عمى
ضخب مغ التسثيل -مغ غيخ فقو ،أو انفراالً عشو ،وإف كاف بعيج السشاؿ؛ لكششا ال يسكغ الحجيث عغ عالع

فقيو ما لع يستمظ االجتياد األصػلي ،إذاً أف الفرل بيغ الفقو واألصػؿ ،لغيخ الجراسة ،أقخب إلى السحاؿ؛

ل حلظ أف ثسخة البحث األصػلي ،واالجتياد الفقيي ىػ الحكع الذخعي الجاؿ عمى مخاد الذارع السقجس ،فيقجـ
األصػلي أدلتو ،ويتقشيا الفقيو ليصبقيا ،وصالً إلى الحكع ،وأدلة الفقيو ال يسكغ أف يقخأىا الفقيو اشالعاً مالع
يستمظ أدواتيا السعخفية ليتسكغ مغ استشباط الحكع الذخعي مغ أدلتو التفريمية ،ومع ذلظ فالحكع بيغ
الشطختيغ األصػلية والفقيو مختمف بيشيسا ،فالحكع عشج األصػلييغ(( :خصاب الذارع الستعمق بأفعاؿ السكمفيغ
باالقتزاء أو التخييخ أو الػضع))ٗٓٔ ،أما عشج الفقياء فيػ يقابل وضيفة السكمف كالػجػب والحخمة،
وغيخىسا حكساً شخعياً ،بسعشى أف ((الحكع بصيارة مغ تيقغ الصيارة وشظ في الحجث ،فال يدسى حكساً شخعياً
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بسقتزى اصصالح الفقياء ،ويدسػنو وضيفة عسمية  ،ريثسا يقػـ الجليل عمى بياف الحكع الذخعي ليحه
الػاقعة))٘ٓٔ ،ففي صيغة األمخ –مثالً -أو الشيي ،أف الحكع عشج األصػلي ىػ الشز نفدو وما يحسمو مغ

دال لة عمى اإللداـ الحقيقي أو التخؾ ،في حيغ أف الحكع عشج الفقيو ىػ أثخ ذلظ اإللداـ أو التخؾ في وجػب
تحققو ،وىػ في مخاحل أربع :كالرػـ مثالً ،في قػلو تعالى( :يا أَيُّيا َّال ِحيغ آمشػا ُكِتب عَمي ُكع ِ
ياـ َكسا
َ َُ
َ
َ َْ ُ ّ
الر ُ
َّ ِ
ِ
يغ ِم ْغ َقْبمِ ُك ْع َل َعَّم ُك ْع تَتَُّقػ َف (البقخة ،))ٖٔٛ :إذا كانت ثسة مرمحة يعمسيا هللا لمعباد يقتزي أف
ُكت َب َعَمى الح َ
يؤمخوا ليحرمػا عمييا ،أو كاف بدبب صجور الريغة الجالة عمى اإلنذاء فيػ ممدـ ،أو كاف بدبب وصػؿ
الخصاب إلى مكمف مدتجسع لمذخائط فيػ ممدـ ،أو إذا تػافخت شخوط إنجازه في دخػؿ شيخ رمزاف

فيكػف ممدماً ،وىحا ما ُيدسى بالحكع التكميفي ،فالحكع التكميفي(( :خصاب الذارع السقتزي شمب الفعل مغ
حج سػاء)) ،ٔٓٙمغ
السكمف  ،أو الكف عغ الفعل "التخؾ"  ،أو التخييخ بيغ فعل الذيء وتخكو عمى ّ

وجػب ،ونجب ،وتحخيع ،وكخاىة ،وإباحة ،وذىب الجكتػر عمي أبػ السكارـ إلى أف ألصػؿ الفقو أث اًخ في
جػانب مختمفة مغ الحكع الشحػؼ ،وال سيسا في التقديع :إلى ((واجب ،ومستشع ،وحدغ ،وقبيح ،وخالؼ
األولى  ،وجائد عمى الدػاء ،فميدت ىحه األقداـ شيئاً آخخ غيخ أقداـ الحكع الفقيي كسا تحجد عشج عمساء

األصػؿ)) ،ٔٓٚمع الخمط الػاضح في ىحه السرصمحات بيغ الفقو وعمع الكالـ واألصػؿ ،ٔٓٛيمحع األثخ
في الحكع الفقي الحؼ لع ُيذخ إليو في الشز الدالف؛ ولكششا يسكغ أف نمحع بعجاً آخخ في الفارؽ بيغ
الحكسيغ ،أف الحكع الذخعي يتعمق بسشاط السكمف شخعاً عمى وفق الخؤية اإللدامية الذخعية ،بحدب الشز
أو االجتياد الفقيي ،وىػ يقػـ عمى أثخ ما يفعمو السكمف ،وتتختب عميو أحكاـ وجػدية لمسدمع تػجيو عمى
نحػ االمتثاؿ ليا ،والقجح بيا ال يتعمق بالشز ،بل بالسكمف نفدو ،في حيغ أف األمخ مع الحكع الشحػ

مغايخ لسا يبشى عمى الشز نفدو بسعشى أف الخخوج عشو قج يقجح بالشز أو يخخجو إلى داللة أخخػ ويجخمو
في حكع مغايخ ،فزالً عغ معيارية الحكع الشحػؼ إذا أريج بو التػجيو ،ووصفيتو أذا كاف في عرخ

االحتجاج المغػؼ ،لتبشى مشو نطخة معيارية ،في حيغ أف الحكع الذخعي ،ىػ كاشف لسشاط الحكع اإلليي،

عسا يجب أف يكػف عميو المداف العخبي مغ حيث الرحة والدقع؛
ويمحع أف ضشية الحكع الذخعي تختمف ّ
ألف ىجؼ الفقيو التػصل إلى قرجية السذخع ،في حيغ أف اليجؼ مغ الجراسة الشحػية تقػيع المداف،

فراحب الحكع سمصة عميا تػجو عسل السكمف ،وصاحب الحكع الشحػؼ ىػ الستحجث نفدو –السكمف
بػصف الفقياء) ،فمو أف يحجد العػامل التي يذاء مغ رفع أو نرب أو جخ ،فالعػامل دالئل لحاالت

اعخابية ،وىي لمفقيو ال تعجو أف تكػف أمارات وعالمات في الشز تػجو األصػلي نحػ الحكع،

إجساالً يسكغ القػؿ أف أحكاـ الفقياء واألصػلييغ ىي نقل لسشيجيع عشج الشحػييغ مع اختالؼ الفحػػ

لكل مشيسا ،فالشحػؼ –واألصل فيو أنو لع يبتعج عغ الفقو واألصػؿ في عرخه -قج "نقل" األحكاـ
والسفيػـ ّ
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أو "استعارىا" لعمع غيخ ما وضعت فيو لسا يججه فييا مغ إمكانية تصػيعيا ،وإرساءىا في قالب ججيج ،إف

الشحػؼ وىػ مػسػعي الثقافة نقل "مشيج األحكاـ" مغ الحقل الذخعي إلى الحقل المداني الشحػؼ؛ في محاولة

إلضفاء "العمسية" القارة في العقل اإلسالمي التي تتدع بالثبات والقجسية ،ولمتخمز مغ نقصة الذخوع والبجء
بتأسيذ بشاء أخخ.
ونحغ نتحجث عغ "نقل" مشيج األحكاـ وقبمو "نقل" مشيج االستشباط ،لع يكغ الشقل قرخياً ،بسعشى:

أف الشقل لع يكغ بتكميف عالع ،أو مجسػعة اتفقػا عمى ىحا الشقل ،بقجر ما أف العقمية االستشباشية وججت أف
أدواتيا الثقافية متػافخة ،فعسجت إلى تصػيع السألػؼ والشطخ مشو إلى عالع ججيج ،وإلى عمع آخخ ىػ عمع

الشحػ.
(ٖ)ٕ-
ذكخ سيبػيو جسمة مغ األحكاـ الشحػية في أوائل كتابة الحؼ سيفرل فييا أبػاب الكتاب ،ويقدسيا،
ويسكغ القػؿ ،أف ما ذكخه سيبػيو أو كتابو "بسثابة" مقجمو سيبشى عمييا الكتاب كمو ،فأورد األحكاـ التي

حدغ ومحاؿ ومدتقيع كحب
سيعتسجىا ،فقاؿ ( :ىحا باب االستقامة مغ الكالـ واإلحالة ،فسشو مدتقيع
ٌ
أم ِ
أما محاؿ فأف
ذ وسآتيظ غجاً ،و َّ
ومدتقيع قبيح وما ىػ محاؿ كحب ،فأما السدتقيع الحدغ فقػلظ أتيتُظ ْ
تَشقس َّأوؿ كالمظ ِ
الجبل وشخبت
مت
بآخخه
فتقػؿ أتيتظ غجاً وسآتيظ أمذ ،وأما السدتقيع الكحب فقػلظ َح َس ُ
َ
َ
َ

فأف تزع المفع في غيخ مػضعو نحػ قػلظ قج زيجاً رأيت وكي َز ٌيج
ماء البحخ ونحػه  ،وأما السدتقيع القبيح ْ
يأتيظ وأشباه ىحا  ،وأما السحاؿ الكحب فأف تقػؿ سػؼ أشخب ماء البحخ ٍ
أمذ))  ،ٜٔٓوقج أشار "مايكل
جي كارتخ" إلى أف ((مرصمحا "حدغ" وقبيح" يذيخاف إلى الرػاب البشيػؼ ،عمى حديغ يذيخ مرصمحا "
مدتقيع" ومحاؿ" إلى مجػ قجرة الستكمع عمى التػاصل ضسغ التقاليج االجتساعية))ٓٔٔ  ،فشجج أف سيبػيو
اعتسج التقػيع الجاللي االجتساعي في احكامو ،وقج ألحقيا بالتقػيع المفطي خالفاً لسغ جاء بعجه مسغ اعتسجوا

األحكاـ البشيػية الجالة عمى التأليف الشحػؼ ،وعميو فقج أشمق سيبػيو أحكامو الجاللية بجيتيغ :السدتقيع
والسحاؿ ،فجاءت عمى خسدة أنػاع :السدتقيع( في السعشى) :إما حدغ (في التأليف) ،أو كاذب (في الشدبة

الخارجية) ،أو قبيح (في التأليف) ،والسحاؿ (في السعشى) :إما فيو تشاقس ،أو يكػف كاذباً (في الشدبة
الخارجية) ،ولع يحكخ سيبػيو الجػاز  ،في حيغ ذكخ الشحػيػف أف الحكع الشحػؼ -كسا جاء في االقتخاح-
((يشقدع إلى  :واجب  ،ومسشػع ،وحدغ  ،وقبيح ،وخالؼ األولى ،وجائد عمى الدػاء))ٔٔٔ ،لكششا يسكغ أف

نجج أف الشحػييغ بعج سيبػيو قج نحػ مشحى مغاي اًخ في تخكيدىع عمى البشاء ،والتأليف المفطي أكثخ مغ
كل مسا يأتي:
السعشى؛ لحلظ جاءت أحكاميع متداوقة مع أرادوا ،ويسكغ أف ندتذعخ العالقة بيغ األحكاـ في ّ
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الػاجب عشج الفقياء ،ويقابمو عشج الشحػييغ الػجػب ،وعشج سيبػيو السدتقيع الحدغ ،فالػجػب :ىػ اإللداـ
بالفعل ،وىػ الفعل الحؼ فخضو هللا عمى العباد اتياناً بو ولع يخخز ليع تخكؤٕٔ ،وىػ عشج سيبػيو قائع
حث عمى اإللداـ بسا ال يجػز لمستكمع مغ مخالفة
عمى سالمة السعشى وجػدة الدبظ ،وىػ عشج الشحػييغ ّ
أصل مغ أصػؿ الكالـ ،كخفع الفاعل وتأخيخه عغ الفعل ،نرب السفعػؿ ،وجخ السزاؼ إليؤٖٔ ،ويمحع
الفارؽ بيغ الػجػبيغ أف عشج الفقياء اإللداـ بشز تعبجؼ ،ويتختب عمى اإللداـ بالفعل تخؾ ذـ تاركو وعقابو،

ومجح فاعمو ،وعشج الشحػيغ السصابقة الستقخاء كالـ العخب ،فزالً عغ أف شبيعة الػجػب عشج الفقياء
تترف بغائية ما ،وعشج الشحػييغ أنيا شبيعية في نفديا ،معيارية عشج متأخخييع.

السشجوب عشج الفقياء ،ويقابمو الحدغ عشج الشحػييغ ،وعشج سيبػيو :السدتقيع في السعشى ،والشجب عشج الفقياء

دعػة الذارع إلى فعل شيء دوف إلداـ ،ويدسى بسدسيات متعجدة ،مشيا " السدتحب" ،و"الشفل" ،و"الفزيمة"،

و"التصػع"ٗٔٔ ،وعشج سيبػيو ما كاف معشاه لمستمقي سميساً ،وعشج الشحػييغ ،تػجيو ما وجج قبػالً لمقياس
ويمحع أف السشجوب عشج الفقياء ال ُيعاقب
عشجىع ،كخفع الفعل السزارع الػاقع جداء بعج شخط ماضُ٘ٔٔ ،
تاركو؛ بل يسجح فاعمو ،وعشج الشحػييغ مصابقتو لكالـ العخب واستعسالو في فريح كالميع ،ففي حدغ رفع
السزارع في الجػاب (وكاف حقو الجدـ) ،ىػ ورود كالـ العخب بو ،فزالً عغ وجػد دليل يجؿ عميو،

يقجر خب اًخ لسبتجأ مححوؼ ،فيذتخط الخبط بسا قبمو ،فػافق الخابط
ومصابقتو لػجو تأويمي ،وىػ يسكغ أف ّ
الحدغ في الفقو نجب أضافي ،وعشج الشحػييغ مصابقتو وجو مغ
الجخػؿ عمى الجسمة االسسية ،فإذاَ أف ُ
الػجػه.
السحخـ عشج الفقياء ،ويقابمو السستشع عشج الشحػييغ ،وعشج سيبػيو السحاؿ في التأليف الشحػؼ ،والسحاؿ
الكحب ،فالتحخيع :ىػ اإللداـ بتخؾ الفعل ،وىػ عشج سيبػيو مسا ال يرح في كالـ العخب ،وىػ عشج الشحػييغ
السستشع في استعساؿ كالـ العخب بسا لع يخد في كالميع ،فال يرحب االبتجاع بسا خالف االستعساؿ ،أو
القياس ،كشرب الفاعل ،وتقجيع الفعل عشج الكػفييغ ،وجخ السفعػؿ ونرب السزاؼ إليو ،فحكع التحخيع عشج

الفقياء يؤجخ التارؾ ،ويؤثع العاصي فيكػف مدتحقاً لمعقاب ،في حدغ ىػ عشج الشحػييغ لع يجخ عغ سشغ
العخب وكالميا ،فال يعج صػاباً ،بل ال يجخل ضسغ أقيدة الكالـ وتعميسو.

الكخاىة عشج الفقياء ،ويقابمو القبيح في البشاء عشج الشحػييغ ،وعشج سيبػيو :السدتقيع القبيح ،والسدتقيع الكحب.

[سميع السعشى ،فاسج البشاء ،أو سميع السعشى فاسج السصابقة الخارجية] ،فالكخاىة :ردع الذارع لمسكمف عغ
االتياف بفعل مع تخخيرو باإلتياف بو ،ٔٔٙبسعشى أف الخدع فيو نيياً تشدييياً؛ ألف كل مكخوه جائد ما لع

حج اإلصخار عمى الفعل ،وىػ عشج سيبػيو في معشاه صحيحاً لكشو مشكخ عشج الستمقي في مبشاه ،وىػ
يبمغ ّ
عشج الشحػييغ يترف بالقبح لقمة استعسالو في كالـ العخب ،فكأنو يحفع وال ُيقاس عميو ،كخفع السزارع في
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جػاب شخط لسزارع ،ٔٔٚويمحع عشج الفقياء أف ((تاركو يسجح ويثاب إذا تخكو امتثاالً لشيي هللا عشو ،وإف
حج اإلصخار عمى الفعل)) ،ٔٔٛوىػ عشج الشحػييغ مسا يحفع ليكػف
فعمو ال يدتػجب االثع ما لع يبمغ ّ
حجة ،ولكشو ال ُيقاس عميو؛ وذلظ ألف الشرػص التي جاءت بو مغ عرخ االحتجاج المغػؼ ،فميا قيسة ،ال
يسكغ تخصئتيا لسػافقتيا لسقاييذ العمساء في وضع العخبية ،زاناً ومكاناً وفراحة ،لكشيا قميمة مخالفة
لمسذيػر ،فيحكع بقبحيا لسػافقتيا االستعساؿ ومخالفتيا القياس.

االباحة عشج الفقياء أو التخييخ ،ويقابمو الجائد عشج الشحػييغ :وسيبػيو لع يحكخ ىحا الحكع ،واإلباحة :تخييخ

الذارع السكمفيغ بيغ إتياف فعل وتخكو مغ دوف تخجيح ألحجىسا عمى اآلخخ ،ٜٔٔولعل سيبػيو لع يخه حكس ًا
فأىسمو ،أو أف الكالـ عشج الستمقي ال يكػف مقبػالً بػجو ،أو غيخ مقبػؿ ،فال يرح الجسع بيشيسا ،وىػ عشج
فمسا كاف لع يكغ لو وجو مشيسا ُعّج مباحاً في اختيار وجو مسا يخاه مغ
الشحػييغ حكع بيغ الػجػب واالمتشاعّ ،
حيث ال مانع مغ
دوف رفس لمػجو اآلخخ السحتسل في تػجيو السدألة(( ،كححؼ السبتجأ أو الخبخ وإثباتو ُ

ويمحع عشج الفقياء أنيا أصل في كل فعل ما لع يثبت ليا حكع مغ وجػب،
الححؼ وال مقتزى لو))ُٕٓٔ ،
أو تحخيع ،أو كخاىة ،أو نجب ،في حيغ أنيا عشج الشحػييغ يسكغ أف ُتمحع بأحج وجيييغ ،إما االستعساؿ
بححؼ السبتجأ أو إبقائو لسػافقتو القياس والسدسػع مغ كالـ العخب ،أو في اختالؼ العمساء في تػجيو مدألة

بأف يخػ كل عالع -عمى وفق أصل -أف ما يخاه صػاباً ،وىشا تأتي مدألة "االختيار" فيختار العالع ما يخاه
مغ رأيو ،ولعالع آخخ أف "يختار" خالؼ األوؿ ،ولكغ السدألة ىي جػاز عشج الستعمسيغ والستمقيغ لرحة كال

التػجيييغ.
(ٖ)ٖ-

يذيج الخصاب الشحػؼ العخبي تأث اًخ واضحاً في السعخفة الفقيية لمعالع السػسػعي الحؼ استعاف
بسرصمحات الفقو وأصػلو بعج أف أضفى عمى الفحػػ ما يسيده عغ غيخه مغ العمػـ ،والسجونة الشحػية حافمة
بسا يشتسي إلى أصػؿ الفقو :كالقياس ،واالستحداف  ،واألصل ،وما يشتسي إلى األحكاـ مغ :وجػب وجػاز
والكخاىة ،وما يشتسي إلى الفقو  :كالشية والتختيب واإلشارة والػقف والذخط والتعقيب ،وإذا ما وقفشا عشج ما

يشتسي إلى الفقو فدشجج أف الفارؽ في السرصمح الفقيي يقف عشج فعل السكمف ،وما يشاط بو في حيغ عشج
الشحػؼ يعج تػجيياً وتفدي اًخ لطاىخة في القاعجة الشحػية ،كالشية –مثالً -فيي عشج الفقياء فال عسل ٍ
عباد مغ
ّ
وجل-؛ لتكػف سبباً في استحقاؽ األجخ والثػابٕٔٔ،
غيخ نية شخشاً في صحتو وسالمتو تقخباً هلل ّ -
عد ّ
قاؿ سيبػيو (( :وسألت الخميل عغ قػليع :أقدست عميظ إالَّ فعمت ولسا فعمت ،لع جاز ىحا في ىحا

َّ
السػضع ،وإنسا أقدست ىا ىشا كقػلظَّ :
لتفعمغ ،ىاىشا ولكشيع إنسا أجازوا ىحا ألنيع
وّللا؟ فقاؿ :وجو الكالـ
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مبتجأة ليذ قبميا ما يحمف بو؟
شبيػه بشذجتظ هللا ،إذ كاف فيو معشى الصمب .وسألتو عغ قػلو إذا جاءت
ً
فقاؿ :إنسا جاءت عمى نيَّة اليسيغ وإف لع َّ
يتكمع بالسحمػؼ بو))ٕٕٔ ،ومثل ذلظ بياف حكع العصف  ،وتقجيع

تفديخ لو في مثالشا  :جاء زيج ،وعسخو ،أؼ :جاء زيج وجاء عسخو ،عمى نية تكخار العامل فأخح الثاني حكع
ِ
َح َد ُغ أَثَاثًا َوِرْئًيا (مخيع(( :))ٚٗ :ونرب
األوؿ ،وقاؿ الدجاج في قػلو تعالىَ :
(ك ْع أ ْ
َىَم ْكَشا َقْبَم ُي ْع م ْغ َق ْخٍف ُى ْع أ ْ
َح َد ُغ أَثَاثًا َوِرْئًيا) عمى نية التفديخَ .ق ْخٍف ىع أحدغ أثاثاً مشيع وأحدغ ِزياً مشيع))ٖٕٔ ،واألمثمة عمى ذلظ
(أ ْ
تعج مرجاقاً لحلظ.
أكثخ مغ أف تحرى ّ
الخاتسة:

خمز البحث إلى أف الخصاب الشحػؼ تأثخ معخفياً بالخصاب الفقيي بذقيو :األصػؿ بأدلتو
الذخعية ،والفقو بأحكامو االستشباشية في مجاالت متعجدة :مشيج ًا ،ومرصمحاً مع فارؽ تحػيمي تشدجع مع

شبيعة العمع ،فمع يكغ ندخاً تقخيخياً ،ليشحػ بيسا مشحى مغاي اًخ  ،ووقف البحث عمى أبعاد الجرس المغػؼ

بشيػياً في الرػت والرخؼ والتخكيب؛ ألنو انتحاء لدست العخب في كالميع ،وحجد البحث ذلظ األثخ
االصصالحي والسشيجي باتجاىات ثالثة في الخصاب الشحػؼ :االتجاه األوؿ االتجاه القاعجؼ الستسثل في

القاعجة الشحػية وخيخ مغ يسثمو  :كتاب سيبػيو ألنو يسثل مخحمة التأسيذ وما تبعو مغ تقعيج نحػؼ اتخح

مدار السعيارية عشج متأخخؼ العمساء ،واالتجاه الثاني ،اتجاه التأصيل التشطيخؼ االستشباشي الستسثل بكتب

أصػؿ الشحػ العخبي كاإلغخاب ،ولسع األدلة واالقتخاح وغيخىا ،واالتجاه الثالث في الخصاب الشحػؼ االتجاه

االستعسالي القائع عمى قخاءة الشرػص عمى وفق االتجاىييغ الدالفيغ وخيخ مغ يسثل ىحا االتجاه كتب
معاني القخآف.
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المصادر والمراجع


اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ :أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع الثعمبي اآلمجؼ (الستػفى:

ٖٔٙىػ) ،السحقق :عبج الخزاؽ عفيفي ،السكتب اإلسالمي ،بيخوت -دمذق لبشاف.


إرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ :دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي (الستػفى:
ٕٓ٘ٔىػ) ،السحقق :الذيخ أحسج عدو عشاية ،دمذق  -كفخ بصشا ،الذيخ خميل السيذ والجكتػر ولي الجيغ صالح
فخفػر ،دار الكتاب العخبي ،الصبعة األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.



استرحاب الحاؿ بيغ أصػؿ الفقو وأصػؿ الشحػ :د .عاشف فزل دمحم خميل ،مجمة جامعة أـ القخػ لعمػـ الذخيعة
والمغة العخبية وآدابيا ،ج ،ٔٛع ،ٖٙربيع األوؿ ٕٔٗٚىػ.



األصػؿ (دراسة ابدتسػلػجية لمفكخ المغػؼ العخبي عشج العخب :د .تساـ حداف ،الييأة السرخية لمكتاب –مرخ = دار



أصػؿ التفكيخ الشحػؼ:د .عمي أبػ السكارـ ،دار غخيب لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الصبعة األولى ،القاىخة. ٕٓٓٚ :

الذؤوف الثقافية العامة-العخاؽ و ازرة الثقافة واإلعالـ  ،بغجاد.ٜٔٛٛ :


األصػؿ العامة لمفقو السقارف  :دمحم تقي الحكيع ،دار األنجلذ ،الصبعة األولى ،بيخوت.ٜٖٔٙ :



أصػؿ الفقو (السطفخ)  :دمحم رضا السطفخ ،الصبعة األولى ،الشجف األشخؼ.



أصػؿ الشحػ العخبي في نطخ الشحاة ورأؼ ابغ مزاء القخشبي وعمع المغة الحجيث:د .دمحم عيج ،عالع الكتب القاىخة:
ٜٜٔٛـ.



األصػؿ في الشحػ ،أبػ بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل الشحػؼ السعخوؼ بابغ الدخاج (الستػفىٖٔٙ :ىػ) ،السحقق :عبج
الحديغ الفتمي ،مؤسدة الخسالة ،لبشاف – بيخوت.



اإلغخاب في ججؿ اإلعخاب :ابغ األنبارؼ ،تحقيق د .سعيج األفغاني.ٜٔ٘ٚ ،



االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ  :جالؿ الجيغ الديػشي (تٜٔٔىػ) ،ضبصو وقجـ لو :د.أحسج سميع الحسري ،ود.دمحم
أحسج قاسع ،الصبعة األولى ،جخوس بخس.ٜٔٛٛ :



اإلنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ الشحػييغ :البرخييغ والكػفييغ ،عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا األنرارؼ ،أبػ



اإليزاح في عمل الشحػ  :أبػ القاسع الدجاجي (تٖٖٚىػ) ،تحقيق :د.مازف السبارؾ ،دار الشفائذ ،الصبعة الثالثة،

البخكات ،كساؿ الجيغ األنبارؼ (الستػفى٘ٚٚ :ىػ) السكتبة العرخية ،الصبعة :األولى ٕٗٗٔىػٕٖٓٓ -ـ.
بيخوتٜٜٔٚ :ـ.



بشية العقل العخبي :د .دمحم عابج الجابخؼ ،الصبعة األولى،

البياف في غخيب إع اخب القخآف  :ألبي البخكات األنبارؼ (٘ٚٚىػ)  ،تحقيق د .شو عبج الحسيج شو ومخاجعة مرصفى
الدقا  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب  ،القاىخة.ٜٔٛٓ:



الخزاؽ الحديشي ،أبػ الفيس ،السمّقب بسختزىَّ ،
الدبيجؼ
محسج بغ عبج ّ
محسج بغ ّ
تاج العخوس مغ جػاىخ القامػسّ ،
(الستػفىٕٔٓ٘ :ىػ) ،السحقق :مجسػعة مغ السحققيغ ،دار اليجاية.



التبياف  :التبياف في تفديخ القخآف :أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي ،تحقيق وترحيح :أحسج حبيب قريخ العاممي.



التعخيفات عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني (الستػفىٛٔٙ :ىػ) ،السحقق :ضبصو وصححو جساعة مغ
العمساء بإشخاؼ الشاشخ ،دار الكتب العمسية بيخوت –لبشاف ،الصبعة :األولى ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـ.
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تفديخ القخشبي = الجامع ألحكاـ القخآف ،أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي شسذ
الجيغ القخشبي (الستػفىٙٚٔ :ىػ) ،تحقيق :أحسج البخدوني وإبخاىيع أشفير ،دار الكتب السرخية – القاىخة ،الصبعة:
الثانيةٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.



التفديخ الكبيخ = مفاتيح الغيب ،أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي الخازؼ السمقب بفخخ الجيغ



تقػيع الفكخ الشحػؼ  :د .عمي أبػ السكارـ ،دار غخيب لمصباعة والشذخ والتػزيع ،القاىخةٕٓٓ٘ :ـ.



التسييج  -شخح مخترخ األصػؿ مغ عمع األصػؿ ،أبػ السشحر محسػد بغ دمحم بغ مرصفى بغ عبج المصيف السشياوؼ،

الخازؼ خصيب الخؼ (الستػفىٙٓٙ :ىػ) ،دار إحياء التخاث العخبي -بيخوت ،الصبعة :الثالثة  ٕٔٗٓ -ىػ.

السكتبة الذاممة ،مرخ ،الصبعة :األولى ٖٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٔٔ -ـ.



جسيخة األمثاؿ :أبػ ىالؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعيج بغ يحيى بغ ميخاف العدكخؼ (الستػفى :نحػ ٖٜ٘ىػ)،
دار الفكخ – بيخوت.



خدانة األدب وغاية األرب ،ابغ حجة الحسػؼ ،تقي الجيغ أبػ بكخ بغ عمي بغ عبج هللا الحسػؼ األزرارؼ (الستػفى:

ٖٛٚىػ) ،السحقق :عراـ شقيػ ،دار ومكتبة اليالؿ-بيخوت ،دار البحار-بيخوت ،الصبعة :الصبعة األخيخة ٕٗٓٓـ.


الخرائز :أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي (الستػفىٖٜٕ :ىػ) ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،الصبعة :الخابعة.



رأؼ في أصػؿ الشحػ وصمتو بأصػؿ الفقو د.مرصفى جساؿ الجيغ مجمة تخاثشا العجد( ٘ٔ) .ٕٖٓٓ :



سمع الػصػؿ إلى عمع األصػؿ :عسخ عبج هللا  ،مؤسدة السصبػعات الحجيثةٜٜٔٙ :ـ.



ِ
الد ِج ْدتاني (الستػفى:
سشغ أبي داود :أبػ داود سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخو األزدؼ ّ
ٕ٘ٚىػ) ،السحقق :شعيب األرنؤوط  -مح َّسج ِ
كامل قخه بممي ،دار الخسالة العالسية الصبعة :األولى ٖٔٗٓ ،ىػ ٕٜٓٓ -
َ
َ



شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ :ابغ عقيل  ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقيمي اليسجاني السرخؼ (الستػفى :

ـ.

ٜٚٙىػ) ،السحقق  :دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ،الشاشخ  :دار التخاث -القاىخة ،دار مرخ لمصباعة  ،سعيج جػدة

الدحار وشخكاه ،الصبعة  :العذخوف ٓٓٗٔ ىػ  ٜٔٛٓ -ـ.


شخح الكافية  :ترحيج يػسف حدغ عسخ ،مشذػرات جامعة قارنػس ،الصبعة الثانية بشغازؼٜٜٔٙ :ـ.



شخح كتاب سيبػيو :أبػ سعيج الديخافي الحدغ بغ بج هللا بغ السخزباف (تٖٙٛىػ) ،تح :أحسج حدغ ميجلي ،وعمي سيج
عمي ،الصبعة األولى ،دار الكتب العمسية  ،بيخوت – لبشافٕٓٓٛ :ـ.



الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية :أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي (الستػفىٖٜٖ :ىػ) ،تحقيق :أحسج
عبج الغفػر عصار ،الشاشخ :دار العمع لمسالييغ – بيخوت ،الصبعة :الخابعة  ٔٗٓٚىػ ٜٔٛٚ -ـ.



صحيح البخارؼ = الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسششو وأيامو  ،دمحم بغ إسساعيل أبػ
عبجهللا البخارؼ الجعفي ،السحقق :دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ ،دار شػؽ الشجاة (مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع

تخقيع دمحم فؤاد عبج الباقي) ،الصبعة :األولىٕٕٔٗ ،ىػ.


صحيح مدمع = السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ



عمع أصػؿ الفقو :عبج الػىاب خالؼ (الستػفى ٖٔٚ٘ :ىػ) ،مكتبة الجعػة  -شباب األزىخ (عغ الصبعة الثامشة لجار

القذيخؼ الشيدابػرؼ (الستػفىٕٙٔ :ىػ) ،السحقق :دمحم فؤاد عبج الباقي ،دار إحياء التخاث العخبي – بيخوت.
القمع) ،الصبعة  :عغ الصبعة الثامشة لجار القمع.
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العيغ [كتاب] ،أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخو بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ (الستػفىٔٚٓ :ىػ) ،د ميجؼ
السخدومي ،د إبخاىيع الدامخائي ،دار ومكتبة اليالؿ.



غخيب الحجيث :أبػ ُعبيج القاسع بغ سالّـ بغ عبج هللا اليخوؼ البغجادؼ (الستػفىٕٕٗ :ىػ) ،السحقق :د .دمحم عبج السعيج
خاف ،مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية ،حيجر آباد -الجكغ



الصبعة :األولى ٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.



فخائج األصػؿ :الذيخ مختزى األنرارؼ ،قعٖٔٚٗ :ىػ.



فيس نذخ االنذخاح مغ روض شي االقتخاح :أبػ عبج هللا دمحم الصيب الفاسي (ت ٓٔٔٚىػ) ،تحقيق :دمحم يػسف فجاؿ،
ّ
دار البحػث لمجراسات اإلسالمية وإحياء التخاث ،الصبعة الثانيةٕٕٓٓ :ـ.



القامػس السحيط :مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادػ (الستػفىٛٔٚ :ىػ)



قدػسي ،مؤسدة الخسالة لمصباعة والشذخ
تحقيق :مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة ،بإشخاؼ :دمحم نعيع العخ ُ
والتػزيع ،بيخوت – لبشاف الصبعة :الثامشة ٕٔٗٙ ،ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ.



كتاب سيبػيو  :عسخو بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي بالػالء ،أبػ بذخ ،السمقب سيبػيو (الستػفىٔٛٓ :ىػ) ،السحقق :عبج
الدالـ دمحم ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىخة ،الصبعة :الثالثة ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.



محسج صابخ الفاروقي الحشفي التيانػؼ
كذاؼ اصصالح الفشػف والعمػـ  :دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم حامج بغ
ّ
(الستػفى :بعج ٔٔ٘ٛىػ) ،تقجيع وإشخاؼ ومخاج عة :د .رفيق العجع ،تحقيق :د .عمي دحخوج ،نقل الشز الفارسي إلى

العخبية :د .عبج هللا الخالجؼ ،التخجسة األجشبية :د .جػرج زيشاني ،مكتبة لبشاف ناشخوف – بيخوت ،الصبعة :األولى -

ٜٜٔٙـ.


لداف العخب :دمحم بغ مكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ الخويفعى اإلفخيقى (الستػفى:

ٔٔٚىػ) ،دار صادر – بيخوت ،الصبعة :الثالثة ٔٗٔٗ -ىػ.


السدترفى :أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي (الستػفى٘ٓ٘ :ىػ) ،تحقيق :دمحم عبج الدالـ عبج الذافي ،الشاشخ:
دار الكتب العمسية ،الصبعة :األولىٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ.



السدترفى في أمثاؿ العخب  :أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي (الستػفى٘ٓ٘ :ىػ) ،تحقيق :دمحم عبج الدالـ عبج
الذافي ،دار الكتب العمسية ،الصبعة :األولىٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ.



معالع الجيغ ومالذ السجتيجيغ :جساؿ الجيغ الذيخ حدغ بغ زيغ العابجيغ  ،السكتبة اإلسالمية.



معاني القخآف ( الفخاء) :أبػ زكخيا يحيى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي الفخاء (الستػفىٕٓٚ :ىػ) ،السحقق:
أحسج يػسف الشجاتي  /دمحم عمي الشجار  /عبج الفتاح إسساعيل الذمبي ،دار السرخية لمتأليف والتخجسة – مرخ،
الصبعة :األولى.



معاني القخآف (األخفر)  :أبػ الحدغ السجاشعي بالػالء ،البمخي ثع البرخؼ ،السعخوؼ باألخفر األوسط (الستػفى:
ٕ٘ٔىػ) ،تحقيق :الجكتػرة ىجػ محسػد قخاعة ،مكتبة الخانجي ،القاىخة ،الصبعة :األولى ٔٗٔٔ ،ىػ  ٜٜٔٓ -ـ.



معاني القخآف (الشحاس)  :أبػ جعفخ الشحاس أحسج بغ دمحم (الستػفىٖٖٛ :ىػ) ،السحقق :دمحم عمي الرابػني ،جامعة



معاني القخآف وإعخابو :إبخاىيع بغ الدخؼ بغ سيل ،أبػ إسحاؽ الدجاج (الستػفىٖٔٔ :ىػ) ،السحقق :عبج الجميل عبجه

أـ القخػ  -مكة السكخمة ،الصبعة :األولى.ٜٔٗٓ ،

شمبي ،عالع الكتب – بيخوت ،الصبعة :األولى  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ.
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رخؼ السعتدلي (الستػفىٖٗٙ :ىػ) ،السحقق :خميل السيذ،
السعتسج في أصػؿ الفقو :دمحم بغ عمي الصيب أبػ الحديغ َ
الب ْ
دار الكتب العمسية – بيخوت ،الصبعة :األولىٖٔٗٓ ،ىػ.



مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ  :د .أحسج كاضع البيادلي ،الصبعة األولى ،شخكة حداـ لمصباعة السحجودة ،بغجاد:
٘.ٜٜٔ



مقاييذ المغة  :أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدويشي الخازؼ ،أبػ الحديغ (الستػفىٖٜ٘ :ىػ) ،السحقق :عبج الدالـ دمحم
ىاروف ،دار الفكخٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.



مقجمة في التعخيف بعمع أصػؿ الفقو والفقو :



السقخب  :عمي بغ مؤمغ السعخوؼ بابغ عرفػرٜٙٙ( :ىػ) ،تحقيق :د .أحسج عبج الدتار الجػارؼ ،ود .عبج هللا
الجبػرؼ ،مصبعة العاني ،بغجاد،.ٜٔٚٔ :



السػافقات  :إبخاىيع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذييخ بالذاشبي (الستػفىٜٚٓ :ىػ) ،السحقق :أبػ عبيجة
مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف ،دار ابغ عفاف ،الصبعة األولى ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ /ـ.



نحػؼ عخبي مغ القخف الثامغ السيالدؼ( دراسة عغ مشيج سيبػيو في الشحػ) تخجسة عبج السشيعع آؿ ناصخ ،مجمة
السػرد العجد ٕٓ مجمة فرمية تخاثية محكسة ،ترجرىا و ازرة الثقافة ،بغجادٜٜٕٔ :ـ.



ندىة األلباء في شبقات األدباء :عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا األنرارؼ ،أبػ البخكات ،كساؿ الجيغ األنبارؼ

(الستػفى٘ٚٚ :ىػ) ،السحقق :إبخاىيع الدامخائي ،مكتبة السشار ،الدرقاء – األردف ،الصبعة :الثالثة ٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -
ـ.


الشذخ في القخاءات العذخ  :شسذ الجيغ أبػ الخيخ ابغ الجدرؼ ،دمحم بغ دمحم بغ يػسف (الستػفى  ٖٖٛ :ىػ) ،السحقق :



الشياية في غخيب الحجيث واألثخ :مجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الذيباني

عمي دمحم الزباع (الستػفى ٓ ٖٔٛىػ) ،السصبعة التجارية الكبخػ [ترػيخ دار الكتاب العمسية].

الجدرؼ ابغ األثيخ (الستػفىٙٓٙ :ىػ) ،تحقيق :شاىخ أحسج الداوػ  -محسػد دمحم الصشاحي  ،السكتبة العمسية -
بيخوتٖٜٜٔ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ


الػافي بالػفيات :صالح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ (الستػفىٚٙٗ :ىػ) ،السحقق :أحسج األرناؤوط وتخكي
مرصفى ،الشاشخ :دار إحياء التخاث – بيخوتٕٔٗٓ :ىػٕٓٓٓ -ـ.



الػجيد في أصػؿ الفقو :د .عبج الكخيع زيجاف ،مصبعة سمساف االعطسي ،الصبعة األولى ،بغجادٜٔٙٗ :ـ.
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اليػامر :
ٔ أريج بو  :األثخ األصػلي بأدلتو الذخعية ،والفقيي بأحكامو االستباشية.
ٕ لداف العخب .ٖٔ/ٔ :

ٖ الػافي بالػفياة  ، ٔٗ٘ /ٔٙ :ويشطخ  :تفديخ القخشبي .ٕٕ-ٔ:ٕٔ :
ٗ تفديخ القخشبي .ٕٕ-ٔ:ٕٔ :
٘ كتاب سيبػيو .ٙ-٘/ٔ :
 ٙمخآة الجشاف .ٗٗ٘/ٔ :

 ٚالعيغ  ، ٛٙ / ٚ :ويشطخ :القامػس السحيط .ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ :
 ٛلداف العخب  ، ٜٛ – ٜٚ / ٚ:ويشطخ :تاج العخوس .ٖٚٔ – ٖٜٙ/ ٜ :

 ٜغخيب الحجيث  ،ٜٔٚ – ٔٚٛ / ٖ :ويشطخ  :القامػس السحيط  ،ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ :وتاج العخوس .ٖٚٔ – ٖٜٙ / ٜ :

ٓٔ غخيب الحجيث  ،ٗ٘ٛ – ٗ٘ٚ/ ٖ :ويشطخ  :الرحاح  ،ٜٔٓ٘ – ٔٓ٘ٛ/ ٖ :والشياية في غخيب الحجيث  ،ٗٔ٘ – ٗٔٗ / ٔ :ولداف
العخب  ،ٜٛ – ٜٚ/ ٚ :والقامػس السحيط .ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:

ٔٔ الشياية في غخيب الحجيث  ،ٙ٘ – ٙٗ/ ٘ :ويشطخ  :مجسع البحخيغ .ٖٕٕ – ٖٕٔ / ٗ:
ٕٔ الشياية في غخيب الحجيث .ٙ٘ – ٙٗ / ٘ :

ٖٔ يشطخ  :لداف العخب  ،ٜٛ – ٜٚ/ ٚ :والقامػس السحيط .ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:

ٗٔ الشياية في غخيب الحجيث  ،ٙ٘ / ٘ :ويشطخ  :القامػس السحيط .ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:

٘ٔ لداف العخب  ،ٜٛ – ٜٚ / ٚ:ويشطخ  :القامػس السحيط  ،ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:تاج العخوس .ٖٚٔ – ٖٜٙ / ٜ :
 ٔٙتاج العخوس  ،ٖٚٔ – ٖٜٙ / ٜ :ويشطخ  :القامػس السحيط .ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:
 ٔٚمعجع مقاييذ المغة .ٖ٘ٙ /٘ :
 ٔٛالتعخيفات .ٖٜٓ :

 ٜٔالشياية في غخيب الحجيث  ، ٙ٘ / ٘:ويشطخ  :لداف العخب .ٜٛ / ٚ :
ٕٓ مجسع البحخيغ .ٖٕٕ – ٖٕٔ / ٗ:

ٕٔ يشطخ  :تاج العخوس .ٖٚٔ – ٖٜٙ/ ٜ :
ٕٕ يشطخ  :لداف العخب  ،ٜٛ – ٜٚ / ٚ:والقامػس السحيط  ،ٖٕٓ – ٖٜٔ / ٕ:و تاج العخوس .ٖٚٔ – ٖٜٙ/ ٜ :

ٖٕ يشطخ  :رأؼ في أصػؿ الشحػ وصمتو بأصػؿ الفقو :د.الديج مرصفى جساؿ الجيغ  ،مجمة تخاثشا  ،العجد  ،ٔ٘ :ص.ٜٛ:
ٕٗ األصػؿ العامة لمفقو السقارف .ٜٜ :

ٕ٘ يشطخ  :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ .ٕٗ-ٕٖ /ٕ :

 ٕٙالسقرػد بالحجة  :األدلة الذخعية مغ الصخؽ واألمارات التي تقع وسصاً إلثبات متعمقاتيا بحدب الجعل الذخعي مغ دوف أف يكػف بيشيا

وبيغ الستعمقات عمقة ثبػتية بػجو مغ الػجػه  .يشطخ  :فخائج األصػؿ .ٕ :
 ٕٚيشطخ  :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ .ٕ٘ /ٕ :
 ٕٛكتاب سيبػيو .ٖٕ٘/ٕ :

 ٕٜشخح كتاب سيبػيو .ٚٔ-ٚٓ /ٖ :
ٖٓ معاني القخآف (الفخاء).ٕٕٗ /ٕ :
ٖٔ كتاب سيبػيو .ٖٕٛ/ٕ :

ٕٖ معاني القخآف (الفخاء) .ٕٖٓ/ٔ :
ٖٖ يشطخ :الشذخ في القخاءات العذخ .ٕٗٚ/ٕ :
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ٖٗ معاني القخآف وإعخابو ، ٙ/ٕ :ويشطخ  :الحجيث في صحيح البخارؼ (باب أياـ الجاىمية)  ،ٖٜٔٗ/ٖ :وصحيح مدمع .ٕٔٙٚ/ٖ :
ٖ٘ معاني القخآف (الشحاس).ٛ /ٕ :

 ٖٙالتفديخ الكبيخ .ٖٖٔ -ٖٕٔ/ٜ :
 ٖٚيشطخ  :مقجمة في التعخيف بعمع أصػؿ الفقو والفقو.٘٘-ٖ٘ :
 ٖٛعمع أصػؿ الفقو .ٖٜ :

 ٖٜىػ ما يخويو جساعة يستشع عادة تػاشؤىع عمى الكحب واتفاؽ خصئيع في فيع الحادثة  .يشطخ  :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٙٓ /ٕ :
ٓٗ ىػ الخبخ الحؼ لع يبمغ حج التػاتخ  .يشطخ  :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ .ٕٙ :

ٔٗ وىػ ما رواه عغ الشبي-ص -واحجاً أو اثشاف أو عجد لع يبمغ حج التػاتخ  ،ثع تػاتخت في عرخ تابعي التابعيغ بأف كاف رواتيا جسػعاً ال

يتػىع تػاشؤىع عمى الكحب .يشطخ  :الػجيد في أصػؿ الفقو .ٔٙٚ :
ٕٗ مقجمة في التعخيف بعمع أصػؿ الفقو والفقو .ٕ٘ :
ٖٗ التبياف .ٔٙ/ٔ :

ٗٗ لسع األدلة .ٖٛ :
٘ٗ نفدو .ٛ٘ :

 ٗٙالحجيث السخسل (( :ىػ الحؼ انقصع سشجه ،نحػ أف يخوػ ابغ دريج[تٖٕٔىػ] عغ أبي زيج[تٕ٘ٔىػ])) .لسع األدلة .ٜٓ :
 ٗٚالحجيث السجيػؿ  (( :ىػ الحؼ لع يعخؼ ناقمو  ،نحػ أف يقػؿ أبػ بكخ ابغ األنبارؼ[تٖٕٛىػ]  :حجثشي رجل عغ ابغ
اإلعخابي[تٖٕٔىػ])) لسع األدلة .ٜٓ :
 ٗٛلسع األدلة .ٜٔ-ٜٓ :

 ٜٗيشطخ كتاب سيبػيو .ٔٔٙ /ٗ ،ٕٙٛ /ٖ ،ٖٜٖ ، ٛٓ ،ٖٕ/ٕ ، )ٕ(ٖٕٚ ،ٚٗ /ٔ :
ٓ٘ كتاب سيبػيو  ، ٖٜٖ/ٕ :صحيح مدمع  ،ٕٓٚٗ /ٗ /سشغ أبي داود ٗ.ٕٕٜ /

ٔ٘ كتاب سيبػيو  ، ٖٕ /ٕ :ولع يخد ذكخ الحجيث إال في كتب الشحػييغ الستأخخيغ كذخح الكافية  ،ٗٚٔ/ٖ :وشخح ابغ عقيل ،ٔٛٛ /ٕ :

واألصػؿ في الشحػ ٖٔٔ/ٔ :؛ ٕ ، ٗٗ/وخدانة األدب ... ،ٔٓ/ٕ:
ٕ٘ معاني القخآف (الشحاس).ٕٜ٘ /٘ :

ٖ٘ معاني القخآف (األخفر)(ٖٙ /ٔ :مقجمة السحققة).
ٗ٘ أصػؿ الفقو (السطفخ).ٜٚ/ٖ :
٘٘ السػافقات .ٚٗ /ٗ :

 ٘ٙمقجمة في التعخيف بعمع أصػؿ الفقو والفقو.ٙٗ:

 ٘ٚيشطخ فيس نذخ االنذخاح مغ روض شي االقتخاح .ٜٜٙ /ٕ :
 ٘ٛالخرائز  ،ٜٔٔ-ٜٔٓ/ٔ :ويشطخ الحجيث في  :التسييج  ،ٕٙٚ/ٗ :والسعتسج .ٕٗ ،ٖٗ ،ٜٔ ،ٔٙ/ٕ :
 ٜ٘كتاب سيبػيو .ٕٗٛ/ٔ :

ٓ ٙمعاني القخآف وإعخابو .ٖٖٚ/ٔ :
ٔ ٙمعاني القخآف (الفخاء).٘/ٔ :

ٕ ٙشخح ابغ عقيل (( ،ٔٓ٘-ٖٔٓ/ٔ :القػؿ ما قالت ححاـ ىي ححاـ بشت الخياف وقعت بيغ ابييا وبيغ عاشذ بغ عالج بغ ذؼ الجشاح حخب

فتحاج اد لسا عزيسا القخح ورجع كالىسا إلى عدكخه ثع إف الخياف ىخب مغ ليمتو فدارىا والغج وال يمػؼ عمى شيء فمسا اصبح عاشذ أتبعو فخسانا
حتى إذا قخبػا مغ السكاف نبيػا القصا فصار مقبال نحػ أصحاب الخياف فقالت ححاـ لػ تخؾ القصا ليال لشاـ فخفزػا قػليا وأخمجوا إلى السزاجع فقاؿ

دميذ بغ ضالع األعرخؼ ( الػافخ )

فإف القػؿ ما قالت ححاـ

إذا قالت ححاـ فرجقػىا
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فارتحمػا حتى الذوا بػاد قخيب مشيع فػججوىع قج امتشعػا فخجعػا وقيل قائمو لجيع بغ صعب وححاـ امخأتو وىي قج خػفتو بيات العجو فكحبيا ثع بيتػىا

فشجا مشيع فقاؿ ذلظ يزخب فى ترجيق الخجل أخاه عشج إخباره )) السدترفى في أمثاؿ العخب ،ٖٗٓ/ٔ :ويشطخ  :جسيخة األمثاؿ .ٔٔٙ/ٕ:
ٖ ٙالخرائز .ٜٔٛ/ٔ :

ٗ ٙالخرائز .ٜٔٓ-ٜٔٛ /ٔ :
٘ ٙالخرائز .ٜٔٓ /ٔ :
 ٙٙندىة األلباء.٘ٗ-ٖ٘ :
 ٙٚرأؼ في أصػؿ الشحػ وصمتو بأصػؿ الفقو.ٖٔٔ:
 ٙٛيشطخ  :نفدو .ٜٔٓ :

 ٜٙاالنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ.٘/ٔ :
ٓ ٚيشطخ :مقاييذ المغة .ٗٛٙ/ٔ :
ٔ ٚيشطخ :الرحاح .ٗٙٓ/ٕ :

ٕ ٚيشطخ :الرحاح  ،ٗٙٓ/ٕ :وتاج العخوس .ٖ٘ٛ/ٚ :
ٖ ٚكذافات اصصالح الفشػف.ٕٛٓ/ٔ :

ٗ ٚاإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ.ٖٜٔ/ٖ :
٘ ٚالسقخب.ٗٗ/ٔ :

 ٚٙيشطخ  :معجع مقاييذ المغة.ٜٔ٘ /ٔ :
 ٚٚبشطخ :معجع أصػؿ الفقو.ٚٚ :

 ٚٛاالقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ.ٖٜ :
 ٜٚيشطخ :أصػؿ التفكيخ الشحػؼ.ٕٖٖ :
ٓ ٛالخرائز.٘ٗٗ :

ٔ ٛكتاب سيبػيو.ٔٗٛ/ٔ :
ٕ ٛيشطخ :اإليزاح في عمل الشحػ  ،ٙٗ :األصػؿ دراسة ابدتسػلػجية.ٔٙٗ :
ٖ ٛيشطخ :أصػؿ الشحػ العخبي.ٕٕٔ- ٕٔٓ :
ٗ ٛندىة األلباء.٘ٗ-ٖ٘ :

٘ ٛمفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٕٔٚ /ٕ :

 ٛٙاإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ (اآلمجؼ).ٔٔٙ-ٔٔ٘/ٖ :
 ٛٚالسعتسج .ٜٙٚ /ٕ :
 ٛٛلسع األدلة.ٜٖ :

 ٜٛكتاب سيبػيو.ٔٓٙ/ٔ :

ٓ ٜيشطخ  :بشية العقل العخبي.ٔٗٔ :
ٔ ٜكتاب سيبػيو .ٕٙ/ٕ :

ٕ ٜمعاني القخآف (لمفخاء) .ٖٔ٘/ٖ :
ٖ ٜمعاني القخآف (لمفخاء).ٕٜٓ/ٔ :
ٗ ٜمعاني القخآف ( الفخاء).ٖٓ /ٕ :

٘ ٜيشطخ :اإلغخاب في ججؿ اإلعخاب ،ٗ٘ :ولسع األدلة.ٛٓ :

 ٜٙيشطخ :األصػؿ (دراسة ابدتسػلػجية لمفكخ المغػؼ العخبي.ٕٜٓ ،ٙٙ :
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 ٜٚاسترحاب الحاؿ بيغ أصػؿ الفقو وأصػؿ الشحػ.ٖٖٙ :

 ٜٛيشطخ :شخح السخترخ  ،ٕٛٗ/ٕ :وإرشاد الفحػؿ.ٕٕٓ :
 ٜٜيشطخ :السعالع.ٕٔٛ :

ٓٓٔ اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ.ٕ/٘ :

ٔٓٔ يشطخ :فيس االنذخاح مغ شي روض االقتخاح.ٔٓ٘ٚ/ٕ :
ٕٓٔ كتاب سيبػيو.ٕٕٔ/ٔ :

ٖٓٔ البياف في غخيب إعخاب القخآف.ٕٛٗ/ٕ:
ٗٓٔ اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ.ٜٗ/ٔ :

٘ٓٔ مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٖٔ/ٔ :
 ٔٓٙسمع الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٖٕ :
 ٔٓٚتقػيع الفكخ الشحػؼ.ٕٖ٘ :

 ٔٓٛيخػ الكتػر عمي أبػ السكارـ أف ما أخح مغ األصػؿ والفقو ،يبقى نفدو في الشحػ ،قاؿ (( :وقدساً لع يتأثخ عمى الخغع مغ ذلظ  ،بل ضل
مزسػنو في البحث الشحػؼ مصابقاً أو محاكياً لسفيػمو في التخاث األصػلي [ ...كالسرصمحات التي تعبخ عغ] القياس ... ،وأقداـ العمة...

وكاالجساع والشز ...أو الحكع ومدتػياتو السختمفة " :واجب"  ،و"مستشع"  ))...تقػيع الفكخ الشحػؼ.ٕ٘٘ :

 ٜٔٓكتاب سيبػيو .ٕٙ-ٕ٘/ٔ :

ٓٔٔ نحػؼ عخبي مغ القخف الثامغ السيالدؼ( دراسة عغ مشيج سيبػيو في الشحػ)  :مجمة السػرد ،العجد ٕٓ ،الجدء األوؿ ،بغجاد.ٜٜٕٔ:
ٔٔٔ االقتخاح.ٕٜ :

ٕٔٔ يشطخ :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٖٗ/ٔ :
ٖٔٔ يشطخ :االقتخاح.ٕٜ :

ٗٔٔ يشطخ :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٜٗ/ٔ :
٘ٔٔ يشطخ :االقتخاح.ٕٜ :

 ٔٔٙيشطخ :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٖ٘/ٔ :
 ٔٔٚيشطخ :االقتخاح.ٕٜ :

 ٔٔٛمفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.ٖ٘ /ٔ :
 ٜٔٔيشطخ :مفتاح الػصػؿ إلى عمع األصػؿ.٘ٗ/ٔ :
ٕٓٔ االقتخاح .ٕٜ :

ٕٔٔ يشطخ :مرصمحات الفقو.٘٘ٓ-ٜ٘ٗ :
ٕٕٔ كتاب سيبػيو .ٔٓٙ-ٔٓ٘/ٖ :

ٖٕٔ يشطخ :معاني القخآف وإعخابو.ٖٕٗ /ٖ :
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