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مقدمة

والأر�ض  ال�سماوات  وفطر  نظامه،  ببديع  خلقه  اأحكم  الذي  هلل  احلمد 
وجعلها طباًقا بح�سن ترتيبه وغاية امتنانه، و�سلى اهلل و�سّلم على نبي الهدى 
والرحمة، اأنار العباد باحلجج الوا�صحات، واأناط البالغ مب�صت�صفى البينات، 

وعلى اآله الأطهار، و�صحبه الأخيار، ومن تبعهم اإلى يوم جمع الربيات.

وبعد؛ فاإن اإدراك العلوم والإحاطة مبقا�صدها قائم على ح�صن ترتيبها، 
وبديع نظامها، ولذلك برز اهتمام الفقهاء والأ�صوليني برتتيب املو�صوعات 
الفقهية والأ�صولية، واإظهار ما يرّبر ذلك من منا�صبات ظاهرة تارة، وخفية 

تارة اأخرى.

نظًرا  م�صدوًها؛  يقف  الفقه  اأ�صول  علم  يف  الرتتيب  �صياق  يف  واملتاأمل 
لهتماٍم قّل نظريه جتاه هذه الق�صية، حيث اأظهر علماء الأ�صول عنايًة بالغة 
برتتيب املو�صوعات الأ�صولية، واإفراِد الأبواب والف�صول ملعاجلة هذا املو�صوع، 
غري اأن املناهج يف ذلك متباينة، والآراء فيه متغايرة، تبًعا لختالف املذاهب، 

وتطور التاأليف.

وتربز م�صكلة البحث يف �صعوبة الو�صول اإلى عدٍد من املباحث الأ�صولية، 
امل�صكلة  وتربز  اإليها،  الرجوع  الباحثون  يعتد  مل  التي  امل�صادر  يف  وخا�صة 
رمبا  اإذ  الأ�صول؛  علم  يف  املتخ�ص�صني  غري  الباحثني  لدى  اأظهر  ب�صورة 
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خرج الباحث بدعوى عدم ذكر امل�صاألة يف م�صدر من امل�صادر، والواقع اأنها 
مذكورة يف خبايا الزوايا منه.

هذا  باأهمية  )ت/478هـ(  اجلويني  احلرمني  اإمام  نادى  ذلك  ولأجل 
املو�صوع، حيث يقول:

العلوم  م�صمون  َدرك  على  الأعوان  اأظهر  من  الرتتيب  معرفة  »اإن 
القطعية«))(.

يف  ذلك  واأثر  التمهيد  يف  تف�صياًل  بيانها  الآتي  املو�صوع  لأهمية  ونظًرا 
اإدراك مقا�صد علم الأ�صول، وكوين مل اأقف فيه على بحث خا�ص ُيعنى باإفراد 
املنهج  على  تقوم  جامعة،  بدرا�صة  الأ�صولية«  املو�صوعات  »ترتيب  مو�صوع 
ال�صتقرائي الو�صفي، فقد ا�صتخرت اهلل تعالى يف تناوله بدرا�صة ا�صتقرائية 

حتليلية لرتتيبات الأ�صوليني ومنا�صباته عندهم، وجعلته بعنوان:
ترتيب املو�سوعات الأ�سولية ومنا�سباته

درا�سة ا�ستقرائية حتليلية

اأهداف املو�سوع:
 لهذا املو�صوع جملٌة من الأهداف التي ياأمل الباحث اأن يوّفق يف حتقيقها، 

ومنها:

بيان حقيقة الرتتيب، واملراد به يف اأ�صول الفقه.. )

الك�صف عن الهتمام املبّكر لعلماء الأ�صول مبو�صوع الرتتيب، واأثره . 2
يف هذا الفن.

الأ�صولية . 3 الكتب  واأ�صهر  اأهم  يف  الأ�صولية  املو�صوعات  ترتيب  ا�صتقراء 
وتناولها  املذاهب،  خمتلف  على  كتاًبا  خم�صني  قرابة  وهي  املتداولة، 

الربهان يف اأ�صول الفقه ))/365(.  )((
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اعتماد  ومدى  ومنا�صباته،  الرتتيب  مناهج  عن  تك�صف  و�صفية  بدرا�صة 
بع�ص امل�صادر على بع�ص.

تقريب املو�صوعات الأ�صولية للباحثني على خمتلف تخ�ص�صاتهم.. 4

د، . 5 موحَّ ترتيٍب  و�صع  يف  الآيل،  الن�صر  �صركات  اأمام  العقبات  تذليل 
املو�صوعية  املكانز  لو�صع  مهمة  خطوًة  لتكون  امل�صنفات  له  ع  ُتخ�صَ

اخلا�صة بهذا الفن على جهة ال�صتقالل.

ل منها   هذه الأمور وغريها مما عّززت احلاجة لهذه الدرا�صة، التي يوؤمَّ
بحول اهلل تعالى النفُع لفئة كبرية من الباحثني ال�صرعيني.

خطة البحث: 
وخامتة،  مباحث،  وثالثة  متهيًدا،  املقدمة  بعد  البحث  ت�صمن  لقد   

وملحًقا، وميكن تف�صيل ذلك على النحو الآتي:

التمهيد: يف بيان حقيقة الرتتيب، وعناية الأ�صوليني به، واأهميته. 

وفيه  اجلمهور،  منهج  على  الأ�صولية  املو�صوعات  ترتيب  الأول:  املبحث 
متهيد وخم�صة مطالب:

 التمهيد: يف بيان منهاج التاأليف عند الأ�صوليني.

 املطلب الأول: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف م�صنفات املالكية.

 املطلب الثاين: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف م�صنفات ال�صافعية.

 املطلب الثالث: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف م�صنفات احلنابلة.

 املطلب الرابع: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف م�صنفات الظاهرية.

 املطلب اخلام�ص: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف م�صنفات املعتزلة.

املبحث الثاين: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية على منهج احلنفية.
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بني  اجلمع  منهج  على  الأ�صولية  املو�صوعات  ترتيب  الثالث:  املبحث 
الطريقتني.

اخلامتة: وتت�صمن اأبرز النتائج واأهم التو�صيات.

ملحق: يف م�صتخل�ص جامع لرتتيب املو�صوعات يف اأهم املدونات.

امل�صادر.

منهج البحث:
 لقد �صرت يف هذا البحث م�صتعيًنا باهلل تعالى وفق املنهج الآتي:

تتبع املادة العلمية من م�صادرها الأ�صلية قدر الإمكان، والعناية بتوثيق . )
امل�صادر  اأهم  من  الأ�صولية  املو�صوعات  ا�صتخل�صت  وقد  امل�صائل، 
جمموعها  وبلغ  وغريها،  املطولة  الكتب  من  مذهب،  كل  يف  املعتمدة 
اأكرث من خم�صني كتاًبا من خمتلف املذاهب واملناهج: احلنفية املالكية 
ال�صافعية احلنابلة الظاهرية املعتزلة اأ�صحاب اجلمع بني الطريقتني، 
واتبعت يف ذلك املنهج ال�صتقرائي، وقد ختمت البحث مبلحق ُتذكر فيه 

الكتب التي مت ر�صد ترتيبها، موؤلفة على ن�صٍق مذهبي زمني.

ا�صتعرا�ص ترتيب املو�صوعات الأ�صولية ومنا�صباته وفق روؤية حتليلية، . 2
مّتبًعا يف ذلك املنهج الو�صفي.

عزو الآيات القراآنية يف الهام�ص.. 3

يف . 4 احلديث  كان  فاإن  الأ�صلية،  م�صادرها  من  الأحاديث  تخريج 
ال�صحيحني اأو اأحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، واإن مل يكن يف اأحدهما 

فاإين اأخرجه من امل�صادر الأخرى.

ترجمة الأعالم غري امل�صهورين يف علم اأ�صول الفقه، وهم الذين لي�ص . 5
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لهم م�صادر �صهرية مطبوعة، تفادًيا لالإطالة والإثقال، مع اللتزام 
باإْتباع العَلم ب�صنة وفاته بني معقوفتني. 

املعلومات املتعلقة بامل�صادر، ُتذكر يف ثَبت امل�صادر اآخَر البحث.. 6

ا لوجهه الكرمي، �صواًبا   اأ�صاأل اهلل عز وجل اأن يجعل هذا العمل خال�صً
على منهاج �صرعه القومي، واأن يبارك فيه، وينفع به، اإنه تعالى خري م�صوؤول، 

واأكرم ماأمول.

 و�صلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب 
العاملني.
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التمهيد

يف حقيقة �لرتتيب، وعناية �لأ�صوليني به، و�أهميته

وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول 
حقيقة �لرتتيب

الرتتيب يف اللغة:
َب: َثَبَت َفَلْم  الرتتيب م�صدر: رتَّب، ُيقال: َرَتَب ال�صيُء َيْرُتُب رُتوًبا، وَتَرتَّ

َبه َترِتيًبا: اأَْثَبَته.  ْك، وا�صَتقرَّ وَداَم، وَرتَّ َيَتَحرَّ

واأ�صل الكلمة: )ر ت ب( يدل على معنى »النت�صاب وال�صتقرار والدوام، 
وجعل كل �صيء يف مرتبته«، ُيقال: َعْي�ٌص راِتٌب: ثاِبٌت دائٌم، واأمٌر ُتْرَتٌب: اأي دائٌم 
َوَنْحُوَها،  املُلوِك  ِعْنَد  امَلْنِزلُة  وامَلْرَتبُة:  ْتبُة  والرُّ َجميًعا،  ُتْرُتًبا:  وجاوؤُوا  ثابت، 

تَّب َعَلْيِه َكَذا: ي�ْصَتقّر َوَيْنَبِني))(.  وُيَقال َيرَتَ

انظر مادة )رتب( يف: ال�صحاح ))/33)(، مقايي�ض اللغة )486/2(، ل�صان العرب ))/409(، القامو�ص املحيط   )((
)88(، تاج العرو�ص )2/)48(، املعجم الو�صيط ))/326(.
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واِتُب« جمع َراِتَبة، وهي املَداَوم على ِفعِلَها. َن الرَّ ومن ذلك قول الفقهاء: »ال�صُّ

معنى  وفيه  مرتبته،  يف  منه  مو�صوٍع  كل  جعل  اأي  الكتاب:  ترتيب  منه 
ال�ستقرار.

يقول التهانوي )ت/)9))هـ( معلًِّقا على التعريف اللغوي:

»واملعنى اأّن الرتتيب بني الأ�صياء: و�صُع كلِّ �صيء منها يف مرتبٍة له عند 
الرتتيب من  بّد يف  اأّنه ل  اإلى  اإ�صارٌة  الفا�صد، وفيه  الفكر  املرتِّب، في�صتمل 
اعتبار املرتِّب تلك املرتبة، فلو و�صع �صيًئا منها يف مرتبته، ومل يالحظها: ل 

يكون ترتيًبا«))(.

وفيه  اللغويون،  ما ذكره  زائٌد على  التهانوي  اإليه  اأ�صار  الذي  املعنى  وهذا 
تقييٌد ملا اأطلقوه من غري دليل حكاه من اأقوالهم، ول م�صتنٍد ارتكز عليه من 
م�صنفاتهم، والأ�صل البقاء على الإطالق من غري حاجٍة اإلى قيد »عند املرتِّب«.

الرتتيب يف ال�سطالح:

َعَر�ص جماعٌة من اأهل العلم ملفهوم »الرتتيب« ا�صطالًحا، ولعل من اأوائل 
من انت�صب لتعريفه حممد بن حممد الرازي )ت/766هـ( حيث يقول:

»الرتتيب يف ال�صطالح: َجعُل الأ�صياء املتعددة بحيث ُيطلق عليها ا�صم 
اإلى البع�ص الآخر بالتقّدم والتاأخر«)2(، وقد  الواحد، ويكون لبع�صها ن�صبٌة 

تابع الرازيَّ على هذا التعريف عدٌد من العلماء)3(.

الفاروقي  َهاَنوي: هو حممد بن علي بن حممد حامد بن حممد �صابر  والتَّ الفنون ))/))4(.  ك�صاف ا�صطالحات   )((
احلنفي، من كبار علماء الهند، من موؤلفاته: )ك�صاف ا�صطالحات الفنون( فرغ منه �صنة 58))هـ، )�صبق الغايات يف 
ن�صق الآيات(. تويف �صنة )9))هـ. انظر: اإي�صاح املكنون )353/2(، الأعالم )295/6(، نزهة اخلواطر )804/6(.

وقيل:  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  قطب  هو  والرازي:   .)(6( ال�صم�صية  الر�صالة  �صرح  يف  املنطقية  القواعد  حترير   )2(
زين يف املعقولت،  حممود بن حممد الرازي ال�صافعي، املعروف بـ«التحتاين« متييًزا له عن عامِلٍ اآخر، من العلماء املربِّ
763هـ، ودّر�ص بالظاهرية، وتويف �صنة )ت/766هـ(. من م�صنفاته: )لوامع الأ�صرار �صرح  ا�صتقر يف دم�صق �صنة 

مطالع الأنوار(، )�صرح احلاوي(. انظر: طبقات ال�صافعية الكربى )374/9(، الأعالم )38/7(.
منهم: ال�صعد التفتازاين )ت/792هـ( يف �صرح ال�صم�صية )06)(، واجلرجاين )ت/6)8هـ( يف التعريفات )82(، =  )3(
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وقوله: )جعُل الأ�صياِء املتعددة(، اأي جمعها على هيئة خم�صو�صة.

وقوله: )بحيث ُيطلق عليها ا�صم الواحد(، اأي بحيث يت�صكل من هذا الرتتيب 
وحدة متكاملة، كالكتاب الواحد: هو مبجموع مو�صوعاته املرتبة وحدٌة واحدة. 
يقول  الواحد))(.  هو  ا�صٌم  اأي:  بيانية،  اإ�صافٌة  »الواحد«  اإلى  »ا�صم«  فاإ�صافة 
هذا  عليها  يطلق  اأي  الواحد(،  ا�صم  عليها  يطلق  )بحيث  »وقولهم:  التهانوي: 
اإذ ل  الكثرية؛  الأ�صياء  يت�صّور ذلك يف  اإذ ل  كّل وجه؛  بوجٍه ما، ل من  ال�صم 
تعر�ص لها الوحدة باعتبار ذواتها، لأنها بهذا العتبار معرو�صٌة للكرثة، واإّنا 
تعر�ص لها الوحدة باعتبار عرو�ص الهيئة الوحدانية لها، والوحدة من كل وجه 
اإّنا تعر�ص للب�صيط من كل وجه. ولئن ت�صّور ذلك فلي�ص بواجب يف الرتتيب، 
باأن ي�صري بحيث ل يبقى بني الأجزاء  �صواء كان ذلك املجموع واحدا حقيقّيا 

ا باأن ل ت�صري هذه احليثية«)2(. متايٌز يف الوجود، اأو غرَي حقيقي بل اعتباريًّ

وقوله: )ويكون لبع�صها ن�صبٌة اإلى البع�ص الآخر بالتقدم والتاأخر(، اأي 
بحيث ي�صح اأن ُيقال: هذا متقدٌم على ذاك، وذاك متاأخر عنه، وفائدة هذا 

القيد الحرُتاز به عن مثل تركيب الأدوية، فاإنه لي�ص برتتيب)3(. 

يكون  فال  الرتتيب،  من  احل�صي  اجلانب  اإلى  فيه  منظوٌر  القيد  وهذا 
الرتتيب اإل على هيئٍة منف�صلة، واأما تركيب الأدوية فال ُي�صمى ترتيًبا نظًرا 

لوجود المتزاج املانع من متييز املتقّدم واملتاأخر من اأخالطه.

التفتازاين )ت/792هـ( وجود عالقة بني تعريف الرتتيب لغة  ول يرى 
بـو�صع كل �صيء يف مرتبته« وبني التعريف ال�صطالحي، ويقول:

يف  )ت/926هـ(  الأن�صاري  وزكريا  اإليه،  املن�صوب   )(77( العلوم  مقاليد  معجم  يف  )ت/))9هـ(  وال�صيوطي   =
احلدود الأنيقة )69(، واملناوي )ت/)03)هـ( يف التوقيف على مهمات التعاريف )95(، وغريهم. وانظر: د�صتور 

العلماء امل�صمى بجامع العلوم يف ا�صطالحات الفنون ))/83)(، ك�صاف ا�صطالحات الفنون ))/))4(.
انظر: حا�صية اجلرجاين على تقرير القواعد )6)(.  )((

ك�صاف ا�صطالحات الفنون ))/2)4(.  )2(
انظر: �صرح التفتازاين على ال�صم�صية )06)(.  )3(
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يكون  الأ�صياء  بني  فيما  والتاأخر  التقدم  اأن  املراد:  اأن  زعم  من  »وغلط 
منا�صًبا اإنا ن�صاأ من معناه اللغوي«))(، يعني لكون الرتتيب مما ُينظر فيه اإلى 

اجلانب احل�صي، ل اإلى املنا�صب املعنوي.

وقد خالفه يف ذلك ال�صريف اجلرجاين )ت/6)8هـ( فاأثبت اأن التعريف 
ال�صطالحي مبنيٌّ على منا�صبته للتعريف اللغوي)2(، وما قاله ال�صريف اأقرب 
لواقع الرتتيب يف التاآليف وامل�صنفات، حيث ُتراعى بها املنا�صبات يف ترتيب 

املو�صوعات.

فاحلا�صل اأن الرتتيب منظوٌر فيه اإلى وجود املنا�صبة الداعية لتقدمي بع�ص 
الأ�صياء على بع�ص، بحيث يتكون من جمموعها �صيٌء واحد على �صبيل التمييز 

ل المتزاج.

الرتتيب والألفاظ ذات ال�سلة:

ال�صلة،  ذات  الألفاظ  ذكُر  ال�صطالحي:  »الرتتيب«  ت�صور  يتمم  مما 
كـ«الرتكيب«، و«التاأليف«، و«التنظيم« و«التن�صيد«.

وُيعدُّ اأبو هالل الع�صكري من اأوائل الذين اأ�صاروا اإلى الفروقات بني جملة 
من هذه امل�صطلحات، حيث يقول: »الفرق بني التاأليف والرتتيب والتنظيم: 
والتنظيم  اعوجاج،  على  اأو  ا�صتقامة  على  يوؤلَّف  ما  يف  ي�صتعمل  التاأليف  اأن 
والرتتيب ل ي�صتعمالن اإل فيما يوؤلَّف على ا�صتقامة، ومع ذلك فاإن بني الرتتيب 
والتنظيم: هو  �صكله،  ال�صيء مع  الرتتيب: هو و�صع  اأن  والتنظيم فرًقا، وهو 
و�صعه مع ما يظهر به، ولهذا ا�صُتعمل النظم يف العقود والقالئد؛ لأن خرزها 

األوان ُيو�صع كلُّ �صيء منها مع ما يظهر به لونه«)3(.

�صرح التفتازاين على ال�صم�صية )06)(.   )((
انظر: حا�صية اجلرجاين على تقرير القواعد )6)(.  )2(

مكرم  بع�صكر  ولد  الع�صكري،  �صهل  بن  عبداهلل  بن  احل�صن  هالل  اأبو  هو  والَع�ْصكري:   ،)(4(( اللغة  يف  الفروق   )3(
بالأهواز، وتعلم الفقه واحلديث والأدب واللغة، وعا�ص فقرًيا مع تعاطيه التجارة بالثياب، وله م�صنفات زهاء=
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حيث  من  والتنظيم،  الرتتيب  من  اأعمُّ  التاأليف  فاإن  التقرير،  هذا  وعلى 
مراعاة املنا�صبة يف الأخريين دون التاأليف. وقد قرر ذلك اجلرجاين يف قوله:

»التاأليف: هو جعل الأ�صياء الكثرية بحيث ُيطلق عليها ا�صم الواحد، �صواء 
كان لبع�ص اأجزائه ن�صبٌة اإلى بع�ٍص بالتقّدم والتاأخر اأم ل، فهو اأعّم من الرتتيب 

الذي هو و�صع كلِّ �صيء يف مرتبته«))(.

لعدم  نظًرا  لـ«الرتكيب«)2(؛  مرادٌف  العتبار  بهذا  »التاأليف«  اأن  ويوؤكد 
ا)3(. اعتبار املنا�صبة فيهما، وعليه فاإن »الرتتيب« اأخ�صُّ من »الرتكيب« اأي�صً

ولأبي البقاء الكفوي )ت/094)هـ()4( راأٌي اآخر جتاه »التاأليف«؛ اإذ يرى فيه 
فهو جمٌع  »الأُلفة«،  معنى  من  الكلمة  ل�صتقاق  نظًرا  كالرتتيب؛  املنا�صبة  معنى 
لالأ�صياء املتاآلفة واملتنا�صبة، ويكون بذلك اأخ�صَّ من الرتكيب، ومرادًفا للرتتيب، 
بينما »املرّكب« اأعم من املوؤّلف واملرّتب. يقول يف كتابه الكليات: »التاأليف: هو 
جمع الأ�صياء املتنا�صبة، من الألفة، وهو حقيقٌة يف الأج�صام، وجماٌز يف احلروف.

والتنظيم: من نظم اجلواهر، وفيه جودة الرتكب.

والتاأليف: بالن�صبة اإلى احلروف لت�صري كلمات، والتنظيم: بالن�صبة اإلى 
الكلمات لت�صري جمال.

والرتكيب: �صم الأ�صياء موؤتلفة كانت اأو ل، مرتبة الو�صع اأو ل، فاملرّكب 
اأعم من املوؤلف واملرّتب مطلًقا«)5(.

= ع�صرين كتاًبا، تويف بعد الأربعمائة. من موؤلفاته: )الفروق يف اللغة(، )�صرح احلما�صة(، )الأوائل(. انظر: بغية 
الوعاة ))/506(، هدية العارفني ))/273(، الأعالم )96/2)(. 

التعريفات )76(.  )((
انظر: حا�صية اجلرجاين على تقرير القواعد )7)(.  )2(

انظر: د�صتور العلماء ))/95)(.  )3(
هو اأبو البقاء اأيوب بن مو�صى احل�صيني القرميي الكفوي احلنفي، من ق�صاة احلنفية وف�صالئهم، عا�ص وويل الق�صاء   )4(
يف )كفه( برتكيا، وبالقد�ص، وببغداد، وعاد اإلى اإ�صتانبول فتويف وُدفن بها �صنة )094)هـ( من موؤلفاته: )الكليات(، 

وكتب اأخرى باللغة الرتكية. انظر: هدية العارفني ))/229(، اإي�صاح املكنون )380/2(، الأعالم )38/2(.
الكليات )288(.  )5(
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ثم بنّي اأن »الرتتيب« اأعمُّ مطلًقا من »التن�صيد«؛ لأن الرتتيب عبارٌة عن 
فوق  بع�صها  وقوع  عن  عبارة  والتن�صيد:  بع�ص،  فوق  الأج�صام  بع�ص  وقوع 

بع�ٍص على �صبيل الّتما�ص الالزم لعدم اخلالء))(.

ومن كالم الكفوي ُيعلم اأن التعبري برتتيب املو�صوعات هو من الإطالقات 
املجازية، نظًرا لكون الرتتيب اإنا ُي�صتعمل حقيقًة يف الأج�صام.

ولعل راأي اجلمهور اأ�صح مما ذهب اإليه الكفوي؛ فاإن معنى الأُلفة الذي 
اأ�صار اإليه اأبو البقاء من الدللت احلا�صلة بعد اجلمع، فجمُع الأ�صياء املتفّرقة 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومنه  �صابق،  جامٌع  بينها  يكن  مل  اأ�صياَء  بني  تاأليٌف  منها  ينتج 
َدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف()2(.  نَّ )اْلأَْرَواُح ُجُنوٌد جُمَ

فالألفة نتيجٌة للتعارف، كما اأن التاأليف نتيجة للجمع، اأما الرتتيب فهو 
جمٌع لأ�صياَء بينها �صابق منا�صبة. وقد ُيقال باأنه ل خالف بني الكفوي ومن 
وافقه  ومن  الع�صكري  اأن  وذلك  والرتتيب،  التاأليف  بني  العالقة  يف  �صبقه 
موطن  الأ�صياء يف  يجمع  الذي  للتاأليف،  امل�صتهر  العريف  املعنى  اإلى  نظروا 
واحد من غري التفات لق�صية التنا�صب، بدللة الواقع الذي ي�صهد بوجود عدد 
من التاآليف مل ُينظر فيها اإلى املنا�صبة والوحدة املو�صوعية، ككتاب الفنون 
لبن عقيل مثاًل، بينما ارتكز الكفوي على الأ�صل ال�صتقاقي للكلمة للتاأليف 
القا�صي بوجود منا�صبٍة ولو كانت غايًة يف العموم ت�صتدعي جمع املتفرقات 
يف كتاب واحد، حتى لو مل يظهر بينها ن�صبة يف بادئ الراأي، فكتاب الفنون 
لبن عقيل ي�صم مو�صوعات يجمعها جن�ص »الفن«، وهذا القدر من التنا�صب 

كاٍف من وجة نظر اأبي البقاء جلعل التاأليف مرادًفا للرتتيب.

ومما يتوجه على الكفوي: ما ذكره من ح�صر التاأليف يف احلروف، والتنظيم 

انظر: امل�صدر نف�صه.  )((
اأخرجه البخاري يف �صحيحه معلًَّقا باجلزم، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود جمندة، برقم )3336(، وم�سلم   )2(

يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة والآداب، برقم )2638(، كالهما من حديث عائ�صة  مرفوًعا.
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البقاء، ولي�ص يف كالم  باأبي  ا  اأن يكون ا�صطالًحا خا�صًّ يف اجلمل، وهو ي�صبه 
الع�صكري ومن جاء بعده ما يدل عليه.

غري  من  واحد  موطٍن  يف  الأ�صياء  جمع  به  مق�صوٌد  التاأليف  اأن  واحلا�صل 
التفات اإلى مو�صوع املنا�صبة بني الأ�صياء املجموعة. واأما الرتتيب ومثله التنظيم 
فهو جمٌع لالأ�صياء مع مراعاة املنا�صبة. وتكون الن�صبة بني التاأليف والرتتيب من 

قبيل العموم واخل�صو�ص املطلق؛ اإذ كل ترتيب تاأليف ل العك�ص.

ترتيًبا حمل  فت�صميته  منا�صبة،  اإلى  مرتكًزا  يكن  ترتيب مل  فكل  وعليه؛ 
نظر، ولي�ص هو اإل تاأليف.

وممن ينبغي اأن ُيدرك اأن م�صطلح »الرتتيب« من امل�صطلحات امل�صرتكة 
اإطالقاٌت تختلف عما نحن ب�صدده. ومن ذلك:  وله  الفنون،  بني عدد من 
الرتتيب يف ا�صطالح اأهل البديع، وهو اأن ُيوِرد اأو�صاَف املو�صوف بها على 
ترتيبها يف اخللقة الطبيعية، ول ُيدخُل فيها و�صًفا زائدا، ومن ذلك ما جاء 

يف الآية الكرمية: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
تعالى:  وبقوله  ]غافر:67[،  ٿ(  ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

)ژ  ژ( ]ال�صم�ص:4)[ الآية))(. 

�ملطلب �لثاين
عناية �لأ�صوليني بالرتتيب و�أهميته

 اإن مو�صوع الرتتيب ومنا�صباته يف العلوم ال�صرعية من الق�صايا التي برز 
اهتمام العلماء بها يف مرحلة متقدمة، وعلى وجوه خمتلفة؛ تبًعا لختالف 

الفنون، وحاجتها اإلى الرتتيب املراد.
انظر: الإتقان يف علوم القراآن )308/3(، ك�صاف ا�صطالحات الفنون ))/4)4(.  )((
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وال�صور،  الآيات  يف  الرتتيب  مبو�صوع  الهتمام  يربز  القراآن:  علوم  ففي 
العلم فيه �صاهدًة على  اأهل  وما يت�صل بذلك من منا�صبات، وتقف حتريرات 
جهودهم يف هذا املجال، كالبحث يف جمع القراآن وترتيبه))(، ومعرفة اأول واآخر 
الفخر  قال  وال�صور)3(، حتى  الآيات  منا�صبات  ومعرفة  القراآن)2(،  من  نزل  ما 
الرازي )ت/606هـ(: »اأكرث لطائف القراآن مودعٌة يف الرتتيبات والروابط«)4(.

وو�صع جماعٌة من علماء القراآن م�صنفاٍت خا�صًة يف تنا�صب �صور القراآن)5(.

ومن �صور الرتتيب يف العلوم ال�صرعية: العمل على ترتيب بع�ص امل�صنفات 
املتقدمة، التي يع�صر البحث فيها لعدٍد من الأ�صباب، فُت�صدي فكرة الرتتيب 
خدمًة كربى يف تهذيب م�صامني الكتاب وتقريبه للباحثني، ومن ذلك يف علوم 
ال�صنة: ترتيب امل�صنفات احلديثية من امل�صانيد واملعاجم على اأبواب الفقه؛ 

كرتتيب م�صند الإمام ال�صافعي)6(، وترتيب م�صند الإمام اأحمد)7(.

اأقرب منه، كما يف كتاب  اآخر  الكتاب وفق ترتيب كتاٍب  ورمبا جاء ترتيب 
»الكواكب الدراري يف ترتيب م�صند الإمام اأحمد على اأبواب �صحيح البخاري«)8(.

ومن هذا القبيل يف علم اأ�صول الفقه: كتاب »نتائج الِفَكر يف ترتيب م�صائل 
املنهاج على املخت�صر«، لبن ال�صرييف )ت/844هـ()9(، حيث اأعاد فيه ترتيب 

انظر: الربهان يف علوم القراآن ))/244(، الإتقان يف علوم القراآن ))/202(.  )((
انظر: الربهان ))/206(، الإتقان ))/)9(.  )2(
انظر: الربهان ))/35(، الإتقان )369/3(.  )3(

مفاتيح الغيب )0)/0))(. وانظر كالم الزرك�صي حول اأهمية علم املنا�صبات يف الربهان ))/35(.  )4(
ومن ذلك: كتاب الربهان يف تنا�صب �صور القراآن، لأبي جعفر اأحمد بن اإبراهيم بن الزبري الغرناطي )ت/708هـ(،   )5(
ونظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�صور، لإبراهيم بن عمر البقاعي )ت/885هـ(، واأ�صرار ترتيب القراآن، امل�صمى: 

تنا�صق الدرر يف تنا�صب ال�صور للجالل ال�صيوطي )ت/))9هـ( وكلها مطبوعة وغري ذلك. 
برتتيب �صنجر )ت/745هـ(، واآخر برتتيب حممد عابد ال�صندي )ت/257)هـ(، وكالهما مطبوع.  )6(

لأحمد بن عبدالرحمن البنا ال�ساعاتي )ت/377)هـ(، وا�صم كتابه: الفتح الرباين لرتتيب م�صند الإمام اأحمد بن   )7(
حنبل ال�صيباين، وهو مطبوع. 

ا. وانظر عن  لأبي احل�صن علي بن ح�صني بن عروة امل�صرقي احلنبلي )ت/837هـ(، وهو كبري جًدا ول يزال خمطوطًّ  )8(
هذا الكتاب: ال�صوء الالمع )4/5)2(.

هو اأبو احل�صن علي بن عثمان بن عمر ال�صافعي، ال�صهري بالعالء ابن ال�صرييف، من فقهاء ال�صافعية، ُولد وتويف =  )9(
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ا�صتح�صن  كونه  احلاجب؛  ابن  خمت�صر  ترتيب  وفق  على  البي�صاوي  منهاج 
ترتيب الأخري وراآه اأكرث ا�صتيعاًبا وتف�صيال))(. 

ويف الفقه عدٌد من الأعمال املماثلة، ككتاب »املغِرب يف ترتيب املعِرب« لأبي 
ورّتبه  احلنفي،  الفقه  األفاظ  �صرح  يف  وهو  )ت/6)6هـ()2(،  زي  املطرِّ الفتح 
ومثله:  املرادة،  الكلمات  على  للوقوف  ت�صهياًل  املعجم،  حروف  على  م�صنفه 

كتاب »امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري«)3(. 

ورمبا جاء العمل ليجمع امل�صائل الفقهية التي يع�صر الوقوف عليها؛ كونها 
مبحوثًة يف غري مظانها من الأبواب، وقد اأفرد البدر الزرك�صي )ت/794هـ( 
ًفا يف ذلك، و�صماه »خبايا الزوايا«، جمع فيه امل�صائل الفقهية املذكورة يف  م�صنَّ
غري مظانها يف كتابي »فتح العزيز يف �صرح الوجيز« و«رو�صة الطالبني«، ورتبها 

واأعاد و�صعها يف املواطن الالئقة بها. يقول الزرك�صي يف مقدمة كتابه:

»هذا كتاٌب عجيٌب و�صُعه، وغريٌب جمُعه، ذكرُت فيه امل�صائل التي ذكرها 
الإمامان اجلليالن: اأبو القا�صم الرافعي يف �صرحه للوجيز، واأبو زكريا النووي 
يعِر�ص  الأبواب، فقد  يف رو�صته، تغمدهما اهلل برحمته، يف غري مظّنتها من 
للفطن الك�صُف عن ذلك، فال يجده مذكوًرا يف مظنته، فيظن خلو الكتابني عن 
ذلك، وهو مذكوٌر يف موا�صَع اأُخر منها ! فاعتنيُت بتتبع ذلك، فرددُت كل �صكٍل 
اإلى �صكله، وكلَّ فرع اإلى اأ�صله، رجاء الثواب، وق�صد الت�صهيل على الطالب«)4(.
يف  ما  اإلى  )الو�صول  م�صنفاته:  من  عمره.  اأواخر  يف  احلكم  يف  وناب  )803هـ(  �صنة  القاهرة  وزار  بدم�صق،   =
الالمع  ال�صوء  انظر:  التنبيه.  كتاب  �صرح  يف  ال�صاحلني(  فقه  يف  ال�صائرين  و)زاد  الأ�صول(،  من  الرافعي 

)259/5(، �صذرات الذهب )252/7(، الأعالم )2/4)3(. 
ول يزال خمطوًطا، وله ن�صختان خطيتان: اإحداهما يف برن�صتون )بريل: 2/882( بخط امل�صّنف �صنة 840هـ يف )255و(   )((
كما يف بروكلمان )384/6( و�صّماه )غوام�ص الفكر(، والفهر�ص ال�صامل )498/6(. والأخرى يف )جاريت 798)(. وقد 

ذكر ال�صخاوي اأنه يف اأربع جملدات. وانظر: اإي�صاح املكنون )2/)62(، هدية العارفني ))/732( وجعله يف الفروع ..
زي احلنفي املعتزيل، ولد �صنة )538هـ(، وله عناية  اأبو الفتح نا�صر بن عبدال�صيد بن علي اخُلوارزمي املطرِّ هو   )2(
الإ�صالم  تاريخ  انظر:  احلريري.  مقامات  �صرح  يف  )الإي�صاح(  النحو،  يف  )امل�صباح(  له:  اللغة،  وعلوم  بالأدب 

)3)/253(، اإنباه الرواة )339/3(، الأعالم )348/7(.
لأبي العبا�ص اأحمد بن حممد الفّيومي ال�صافعي )ت/770هـ( �صرح فيه الغريب من األفاظ الرافعي يف »�صرح الوجيز«.  )3(

خبايا الزوايا )36(.  )4(
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وذكر  الواحد،  الكتاب  يف  وامل�صائل  املو�صوعات  برتتيب  يت�صل  فيما  واأما 
اأن  الباحث  يكاد  الكالم عنه، فال  البحث ب�صدد  ما  املنا�صبات يف ذلك وهو 
اأمكن  ومما  ذلك،  يف  ي�صري  نزٍر  �صوى  الباب،  هذا  يف  م�صنفاٍت  على  يقف 

الوقوف عليه من هذه اجلهود:

الُبلقيني . ) لل�صراج  ال�صافعي،  الفقه  يف  الأق�صام«  »ترتيب  كتاب 
)ت/805هـ())(، ويلوح من ت�صميته اأنه يف ترتيب التق�صيمات الفقهية 
يف خمتلف الأبواب، كاأق�صام املياه، واأق�صام البيوع، ونحو ذلك، ويحتمل 
ا يف التق�صيمات، فال يت�صل مبو�صوع الرتتيب، ول  اأن يكون تاأليًفا حم�صً

ميكن اجلزم اإل بعد الوقوف على الكتاب الذي ل يزال خمطوًطا)2(.

اإ�صماعيل . 2 بن  لأحمد  جمة«  الفقه  يف  ور�صوٌم  مهمة  »منا�صباٌت  كتاب 
امل�صطلحات  تعريف  يف  اأنه  ويظهر  )ت/833هـ()3(،  الإِْب�ِصيطي 

الفقهية، ومنا�صبات الأبواب الفقهية)4(، ول يزال خمطوًطا.

كتاب »الر�صوم واملنا�صبات« لعلي بن علي الدم�صي�صي ال�صافعي )ت/. 3
بعد 885هـ()5(، ولعل مو�صوعه كمو�صوع الكتاب الذي قبله، ول يزال 

خمطوًطا)6(.

هو اأبو حف�ص عمر بن ر�صالن بن ن�صري الكناين القاهري، �صراج الدين البلقيني ال�صافعي، ولد مب�صر �صنة )724هـ(، ون�صاأ   )((
بالقاهرة، ودخل بيت املقد�ص ودم�صق وتولى ق�صاءها، حمّدث فقيه اأ�صويل نحوي م�صارك يف علوم عدة، تويف بالقاهرة �صنة 
)805هـ(، له: )العرف ال�صذي على جامع الرتمذي(، )حا�صية على الك�صاف للزخم�صري(، )حما�صن ال�صطالح( حا�صية 

على مقدمة ابن ال�صالح. انظر: ال�صوء الالمع )85/6(، البدر الطالع ))/506(، هدية العارفني ))/792(.
وله ن�صخة خطية مبكتبة اأيا�صوفيا برتكيا. انظر: الفهر�ص ال�صامل للرتاث املخطوط الفقه واأ�صوله )535/2(.  )2(

هو اأحمد بن اإ�صماعيل بن اأبي بكر الإب�صيطي ال�صافعي، فقيه فر�صي، له عناية باحلديث، ولد باإب�صيط من قرى املحلة   )3(
مب�صر وتعّلم بالأزهر، وجاور مبكة �صنة )77هـ، وتويف باملدينة. له: )نا�صخ القراآن ومن�صوخه(، )�صرح الرحبية(، 
)�صرح منهاج البي�صاوي(. انظر: ال�صوء الالمع ))/235(، ح�صن املحا�صرة ))/530( وبالغ يف الثناء عليه مبا 

جاوز احلد، الأعالم ))/97(.
له ن�صخة باملكتبة الظاهرية برقم )6830(.  )4(

اخلطية.  ن�صخته  معلومات  يف  مذكوٌر  اإليه  امل�صار  والتاريخ  ترجمة،  على  له  اأقف  ومل  م�صر،  من  �صافعي  فقيه   )5(
والدم�صي�صي: ن�صبة اإلى حملة بال�صرقية جتاه �صنباط يف م�صر. انظر: ال�صوء الالمع )0)/)25(.

له ن�صخة بالظاهرية: جماميع العمرية برقم )40)(، واأخرى باملكتبة املركزية مبكة املكرمة برقم )748/)(.  )6(
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الأربعة« . 4 املذاهب  يف  ومنا�صباته  الفقهية  املو�صوعات  »ترتيب  بحث 
من تاأليف اأ.د. عبدالوهاب بن اإبراهيم اأبو �صليمان، تناول فيه فكرة 
الرتتيب يف املذاهب الأربعة ا�صتناًدا اإلى م�صدٍر واحد يف كل مذهب))(، 
مبقرتحات  وختمه  املذهبية،  الت�صورات  لتلك  علميًّا  حتلياًل  م  قدَّ ثم 

لرتتيٍب فقهي اأمثل، وهو مطبوع.

واأما فيما يت�صل بجهود الأ�صوليني يف هذا امل�صمار، فلم يقف الباحث 
على كتاب مفرٍد اأو درا�صة خا�صة، غري اأن جهود الأ�صوليني يف ذلك جتّلت 

يف مقامني:

اإفراد احلديث عن مو�صوع الرتتيب �صمن الكتاب الأ�صويل  املقام الأول: 
اإل  اأجده  مل  اأمٌر  وهو  امل�صادر،  من  عدٍد  بني  املقارنة  �صبيل  على 
عند الطويف )ت/6)7( يف �صرح خمت�صر الرو�صة، حيث تكلَّم يف 
الأ�صوليني، رتبوا مو�صوعاِت  �صبعٍة من  مقدمة �صرحه على ترتيب 
يف  )ت/505هـ(  الغزايل  وهم:  ح�صًنا«)2(،  »ترتيًبا  الفقه  اأ�صول 
اإ�صحاق  واأبو  »الإحكام«،  يف  )ت/)63هـ(  والآمدي  »امل�صت�صفى«، 
ال�صريازي )ت/476هـ( يف »اللُّمع«، والفخر الرازي )ت/606هـ( يف 
»املح�صول«، وال�صهاب القرايف )ت/684هـ( يف »التنقيح«، والقا�صي 
يَقل )ت/)60هـ( يف  اأبو يعلى )ت/458هـ( يف »الُعّدة«، وابن ال�صَّ

»النكت والإ�صارات يف الأ�صول النظريات«)3(. 

املالكي: خمت�صر خليل )ت/767هـ(، ويف  املذهب  للن�صفي )ت/0)7هـ(، ويف  الدقائق  كنَز  املذهب احلنفي:  فاعتمد يف   )((
املذهب ال�صافعي: منهاَج الطالبني للنووي )ت/676هـ(، ويف املذهب احلنبلي: منتهى الإرادات لبن النجار )ت/972هـ(. 
ومن املوؤكد اأْن لو اعتمدت هذه الدرا�صة القّيمة على م�صادَر اأكرث يف كل مذهب لقّدمت مزيًدا من النتائج التحليلية الدقيقة.

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/)0)(.  )2(
م�صاألة  اإلى  الكتاب  من  وجد  اأنه  وذكر  الطويف،  عليه  وقف  وقد  �صيًئا،  وجوده  الباحث عن  يعلم  ل  الأخري مما  الكتاب  وهذا   )3(
ْيَقل: هو اأبو حممد  “الواجب املخري”، فهل يقال باأن ابن ال�صيقل مل يتّمه؟ اأم مل يقف الطويف على ن�صخة منه تامة؟. وابن ال�صَّ
عبداملنعم بن علي بن ن�صر بن من�صور بن ال�صيقل احلّراين احلنبلي، فقيه واعظ، قدم بغداد مراًرا لطلب احلديث والفقه، 
ونزاهة  ورع  بليغة، مع  ومواعُظ  و�ِصعٌر جيد،  وله م�صنفاٌت ح�صنة،  الفقهاء،  وناظر يف جمال�ص  وكتب،  وقراأ،  ا�صتوطنها،  ثم 

وح�صن خلق، تويف ببغداد �صنة ))60هـ(. انظر: ذيل تاريخ بغداد لبن النجار ))/72)(، ذيل طبقات احلنابلة )3/)6(.
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هكذا اأوردهم النجم الطويف على هذا الن�صق، وكان منهجه يتمثل 
يف ا�صتعرا�ص ترتيب كل كتاب باخت�صار، مع املوازنة واإبداء الراأي 

جتاه كل ترتيب، ثم قال:

»هذا الذي تهياأ يل الوقوُف عليه من �صبط النا�ص لأ�صول الفقه، 
وقد تكّلم النا�ص فيه مبا مل اأقف عليه، والكل مو�صٌل اإلى املق�صود، 
لكن الكالم يف اأح�صن الطرق اإي�صاًل... ويل فيه طريقٌة متو�صطٌة 
الكيفية  لكن  قالوه،  ما  حقيقة  عن  تخرج  ل  كانت  واإن  جامعة، 
باأنه  مه  متغايرة...«، ثم �صاق طريقته يف الرتتيب، وا�صًفا ما قدَّ
وهي  اململ،  والبيان  املخل،  الإجمال  بني  متو�صٌط  جامٌع،  »�صبٌط 
طريقٌة غريبٌة ل توجد اإل هاهنا«))(، و�صياأتي بيان ذلك تف�صياًل 

باإذن اهلل تعالى.

اإفراد الف�صول والأبواب يف ترتيب املو�صوعات الأ�صولية  الثاين:  املقام 
لكل كتاب، حيث ُيفِرد كل م�صنِّف يف مقدمة كتابه ف�صاًل اأو باًبا 
ًحا منهجه يف ترتيب مباحث كتابه،  يف »ترتيب اأ�صول الفقه« مو�صِّ

مع بيان منا�صبة و�صعه على هذا الرتتيب.

وهذا اأ�صلوٌب انتهجه جماعة من الأ�صوليني من خمتلف املذاهب، 
على نحٍو مل ُي�صبقوا اإليه:

»التقريب . ) كتابه  اأوائل  يف  )ت/403هـ(  الباقالين  عقد  فقد 
وتقدمي  وترتيبها،  الفقه،  اأ�صول  »ح�صر  يف  باًبا  والإر�صاد« 

الأول فالأول منها«)2(.

ور�صم اأبو احل�صني الب�صري )ت/436هـ( يف »املعتمد« باًبا يف . 2

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/07)(.  )((
التقريب والإر�صاد “ال�صغري” ))/0)3(.  )2(
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»ترتيب اأبواب اأ�صول الفقه«))(.

وجعل ابن حزم )ت/456هـ( يف كتابه »الإحكام« الباب الثاين . 3
يف »ترتيب اأبواب هذا الكتاب«)2(.

و�صنع القا�صي اأبو يعلى )ت/458هـ( يف »الُعّدة« ف�صاًل »يف . 4
بيان اأبواب اأ�صول الفقه«)3(.

وعقد اأبو اخلطاب )ت/0)5هـ( يف »التمهيد« باًبا يف »ترتيب . 5
اأ�صول الفقه«)4(.

يف . 6 ف�صاًل  »الوا�صح«  يف  )ت/3)5هـ(  عقيل  ابن  وو�صع 
»تراتيب اأ�صول الفقه«)5(.

وجعل الأ�صمندي )ت/552هـ( يف »بذل النظر« باًبا يف »ق�صمة . 7
اأ�صول الفقه«)6(.

وخ�ص الرازي )ت/606هـ( يف »املح�صول« ف�صاًل يف »�صبط . 8
اأبواب اأ�صول الفقه«)7(.

املو�صوعات،  ترتيب  عن  الكالم  لإفراد  املتوافرة  اجلهود  وهذه 
وبيان املنا�صبات املتعلقة بها، هي من املالمح التي ل نكاد جند لها 
وعلوم  واحلديث،  والتف�صري،  كالفقه،  الأخرى،  الفنون  يف  نظرًيا 
بع�ُص  لهم  كانت  واإن  الفنون،  هذه  فاأرباب  وغريها،  العربية، 

املعتمد ))/3)(.  )((
الإحكام يف اأ�صول الأحكام ))/))(.  )2(

العدة ))/3)2(.  )3(
التمهيد ))/)2)(.  )4(

الوا�صح ))/)26(. وجمع ابن عقيل امل�صدر على “تراتيب” مع كون امل�صدر ل ُيثّنى ولُيجمع؛ لأنه يف هذا املو�صع م�صدٌر   )5(
نوعي ل موؤكد، فيجوز جمعه على امل�صهور، كما قاله ابن ه�صام. انظر: اأو�صح امل�صالك )5/2)2(، الت�صريح ))/328(.

بذل النظر )9(.  )6(
املح�صول ))/67)(.  )7(
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اإ�صاراٍت يف ثنايا امل�صائل عن منا�صبة الرتتيب، اإل اأنهم ل ُيفردون 
الأمر  التف�صيل،  جهة  على  عنه  للحديث  ف�صوًل  اأو  اأبواًبا  لذلك 

الذي يعك�ص الهتمام والدقة لدى علماء الأ�صول.

اأهمية الرتتيب للمو�سوعات الأ�سولية:

 اإن ترتيب املو�صوعات الأ�صولية من الق�صايا التي ا�صرتعت انتباه علماء 
اأ�صول الفقه يف مرحلة مبكرة، ابتداًء من القرن الرابع الهجري؛ نظًرا ملا 
اأثٍر يف ا�صتيعاب مو�صوعات الفن، وتقريب الوقوف على  لهذه الق�صية من 
م�صائله، وتي�صري النظر يف اأبوابه، واإذا اأُخذ بعني العتبار الختالُف املنهجي 
واملذهبي يف درا�صة امل�صائل الأ�صولية: برزت اأهمية هذا املو�صوع؛ كونه ميثل 
نقطة منهجية ل ميكن التقليل من �صاأنها، »وهي واإن كانت مت�صلًة بال�صكل، 

ر على اجلوهر«))(. فاإنها توؤثِّ

 وتتجلى اأهمية ق�صية الرتتيب للمو�صوعات الأ�صولية من خالل الأمور 
الآتية:

اأوًل: اإن تو�صيح الرتتيب يف املو�صوعات الأ�صولية ي�صهم يف تقريب هذا 
الك�صف  على  وامل�صاعدة  والباحثني،  العلم  طلبة  يدي  بني  العلم 
املذاهب  م�صتوى  على  الأ�صول  كتب  يف  امل�صاألة  بحث  مو�صع  عن 
بع�ص  يف  الأ�صولية  امل�صاألة  على  الوقوف  اإن  اإذ  وغريها؛  الأربعة 
دواوين الأ�صول مما ل يتاأتى بي�صر للباحثني. يقول اإمام احلرمني 

ًرا �صياق ترتيبه مل�صائل الربهان: اجلويني )ت/478هـ( مربِّ

 »فاإن معرفة الرتتيب من اأظهر الأعوان على َدْرك م�صمون العلوم 
القطعية«)2(.

ترتيب املو�صوعات الفقهية )5(.  )((
الربهان ))/365(.  )2(
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اأكرث  فاإن   ،« ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »اأفعال  مبو�صوع  ذلك  على  التمثيل  وميكن   
الأ�صوليني يبحثون م�صائله �صمن دليل »ال�صنة« باعتباره ق�صيًما لأقوال 
اآخرون  يبحثه  بينما  الباحث،  ذهن  اإلى  يتبادر  ما  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
�صمن  تذكره  ثالثة  وفئة  الألفاظ،  دللت  مباحث  اآخر  يف  كالغزايل 
مباحث الدللت وحتديًدا �صمن مباحث الإجمال والبيان، لإظهار كيفية 
اإليه يف مباحث التعار�ص  ُي�صري  البيان بها، وق�صم رابٌع من الأ�صوليني 
والرتجيح، لبيان كيفية دفع التعار�ص بني الأقوال والأفعال، وياأتي الفخر 
الرازي )ت/606هـ( فيذكره يف املح�صول بعد دليل الإجماع، بل رمبا 
جاءت م�صائل الأفعال يف الكتاب الواحد مفّرقًة يف املباحث ال�صابقة اأو 

اأكرثها، الأمر الذي ي�صتدعي معرفًة �صابقة بهذه املواطن.

 واأنوذج ثاٍن، وهو مبحث »التعار�ص والرتجيح«، فالعادة عند اأكرث 
الجتهاد  ملباحث  مقارًنا  الكتاب  اأواخر  يف  اإيراده  الأ�صول  علماء 
والتقليد، بينما يوجد عند ابن ال�صمعاين )ت/489هـ( يف القواطع 

مذكوًرا يف اأثناء قادح املعار�صة من مباحث القيا�ص.

مباحث  الأ�صوليني �صمن  ُيذكر عند جماهري  »القيا�ص«  ومبحث   
الأدلة ال�صرعية، وغالًبا بعد الأدلة الثالثة الكتاب وال�صنة والإجماع، 
بينما يذكره الغزايل يف امل�صت�صفى يف ختام القطب الثالث املت�صل 

بدللت الألفاظ. 

 والكالم يف »القراءة ال�صاذة« حمله يف دليل القراآن على امل�صهور، لكن 
اجلويني )ت/478هـ( يذكره يف الربهان �صمن مباحث »الأخبار«، 

باعتبار م�صابهته خلرب الواحد يف طريق النقل.

 وقد مل�ص الغزايل احلاجة اإلى ترتيب املو�صوعات الأ�صولية، واأهمية 
بيانه يف �صدر الكتاب؛ نظًرا لكونه »ُيطِلع الناظر يف اأول وهلٍة على 
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جميع مقا�صد هذا العلم، ويفيده الحتواَء على جميع م�صارح النظر 
فيه، فكلُّ علٍم ل ي�صتويل الطالُب يف ابتداء نظره على جمامعه ول 
َفر باأ�صراره ومباغيه«))(، وبنيَّ كيف اأن  مبانيه، فال مطمع له يف الظَّ
فروع  على  الباحث  يوقف  مما  الأ�صول  ملو�صوعات  الرتتيب  ُح�صن 
امل�صاألة املتناثرة جمموعًة يف موطن واحد؛ نظًرا لوجود »جملة من 
دًة يف موا�صع �صتى،  تفاريق ف�صول الأ�صول اأوردها الأ�صوليون مبدَّ
ل تتنا�صب ول جتمعها رابطة، فال يهتدي الطالب اإلى مقا�صدها، 

ووجِه احلاجة اإلى معرفتها، وكيفية تعلقها باأ�صول الفقه«)2(. 

 وي�صري كالم اأبي حامد اإلى ق�صية بحثية مهمة، وهي اأن النظر يف 
اأطراف  على  الباحث  ياأتي  حتى  يتكامل  ل  الأ�صولية  امل�صائل  بع�ص 
ُي�صتوفى  اأن  فالأجل  الواحد،  الكتاب  ت�صاعيف  يف  املفّرقة  امل�صاألة 
الكالم يف مو�صوع »اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص« ل بد من ا�صتقراء موا�صع بحثه 
والتعار�ص  الألفاظ،  ودللت  والقيا�ص،  ال�صنة،  مباحث  املتفّرقة يف 
من  �صيء  فيها  ُيذكر  قد  التي  املواطن  من  ذلك  وغري  والرتجيح، 

م�صائله، ورمبا خفيت على عدٍد من الباحثني.

ثانًيا: اإن جملًة من م�صنفات الأ�صول قد اأبدعت يف ت�صنيف املباحث الأ�صولية 
عقيل  لبن  »الوا�صح«  ككتاب  اإليه،  ُت�صبق  مل  وجه  على  وترتيبها 
وغريهما  )ت/834هـ(،  للفناري  البدائع«  و»ف�صول  )ت/3)5هـ(، 
مما �صياأتي ذكره، والوقوف فيها على امل�صاألة املطلوبة مما يع�صر على 
اأن  املوطن  هذا  يف  واملق�صود  غريهم.  عن  ف�صال  املتخ�ص�صني  بع�ص 
امل�صنفات الأ�صولية مع تباينها يف ترتيب املو�صوعات، اإل اأن لبع�ص هذه 

امل�صنفات منهًجا فريًدا غاير به امل�صنفات الأخرى ب�صورة ظاهرة.

امل�صت�صفى ))/34(.  )((

امل�صت�صفى ))/40(.  )2(
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 فكتاب »الوا�صح« لبن عقيل قد اتخذ اأ�صلوًبا فريًدا يف �َصوق امل�صائل 
الأ�صولية، حيث اإنه راعى يف ترتيبها ق�صية التفاق والختالف، فبداأ 
امل�صائل  بذكر  اأعقبها  ثم  عليها،  التفاق  جرى  التي  امل�صائل  بذكر 
يف  البحث  كتكراره  اللوازم،  من  عدٌد  ذلك  على  وترتب  اخلالفية، 
امل�صاألة الواحدة يف اأكرث من موطن كما �صياأتي، وهو ما قد يغفل عنه 
من مل يقف على منهجه، فرمبا اأخذ الباحث كالمه يف اأحد املواطن 
راأي  حول  قا�صرة  اإفادًة  ُيعطي  مما  الأخرى،  للمواطن  يتنبه  ومل 

امل�صنِّف جتاه امل�صاألة.

الأ�صويل«،  »الفكر  ُي�صهم يف حتليل  املو�صوعات  ترتيب  اإدراك  اإن  ثالًثا: 
عن  الك�صف  على  يعني  الذي  الأمر  القرون،  عرب  م�صاره  وتطّور 
تطور امل�صطلحات وعناوين املباحث، ومعرفة املوؤلفات الأ�صولية 

وت�سنيفها من الناحية الزمنية.

فاعلة،  بحثية  قيمة  ذو  الدليل  امل�صطلح  يف  التطور  وا�صتيعاب   
الواحدة  امل�صاألة  اأو  الواحد  امل�صطلح  مواطن  معرفة  على  ويعني 
يعرّب  الألفاظ«  »دللت  فمباحث  �صيغة،  من  باأكرث  عنها  املعربَّ 
عنها اإمام احلرمني اجلويني )ت/478هـ( يف الربهان بـ«اأحكام 
يف  )ت/490هـ(  ال�صرخ�صي  وي�صوقها  الألفاظ«))(،  ومقت�صيات 

اأ�صوله بعنوان »اأ�صماء �صيغة اخلطاب«)2(.

رابًعا: بروز احلاجة امللّحة للمو�صوعات العلمية وبرامج الن�صر الآيل اإلى 
ترتيٍب وا�صح مل�صائل هذا الفن، ي�صاعد على فهر�صة امل�صائل وفق 
مذاهبها،  باختالف  الأ�صول  دواويُن  فيه  جتتمع  ٍد،  موحَّ ترتيٍب 

الأمر الذي ي�صهل اإنتاج املكنز املو�صوعي لعلم اأ�صول الفقه.
انظر: الربهان ))/366(.  )((

انظر: اأ�صول ال�صرخ�صي ))/24)(.  )2(
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 واإن من النماذج التي تك�صف عن هذه احلاجة ما عمله القائمون 
يف  م�صاعدة  مو�صوعيٍة  اأعماٍل  من  الكويتية  الفقهية  املو�صوعة  على 
الفهار�ص  من  عدًدا  ف�صنعوا  املو�صوعة،  مل�صروع  التمهيد  �صبيل 
واملعاجم املعينة للوقوف على امل�صاألة الأ�صولية املرادة، باعتبار اأنه 
»اإذا كان لغري الأ�صويل املاهر الذي يريد اأن يفهم عبارات الفقهاء 
ع�صري؛  اأمٌر  ذلك  فاإن  الأ�صول،  كتب  اإلى  الرجوع  من  دقيًقا  فهًما 
الأحيان،  فيها يف كثري من  امل�صطلحات  تلك  لعدم معرفة موا�صع 
اإلى  ول �صيما حني تزدحم على القارئ هذه امل�صطلحات، فيحتاج 

الك�صف عنها كل مرة، وقد ي�صيع يف بيداء م�صيعة«))(.

اأ�صوليني مهمني،  األفبائيان لكتابني  وقد ُطبع من ذلك فهر�صان حتليليان 
هما: »جمع اجلوامع« و«م�صلَّم الثبوت«؛ وذلك لكونهما من اأ�صهر الكتب اجلامعة 

بني الطريقتني)2(.

ال�صهري  برناجمها  يف  حرف  �صركة  تبّنت  الآيل:  الن�صر  جمال  ويف 
على  نوعه  من  الأول  هو  اأ�صوليًّا  ا  فقهيًّ مكنًزا  الإ�صالمي«  الفقه  »جامع 
م�صتوى الن�صر بكافة اأ�صاليبه، وكان خال�صة جهد �صبعني من املتخ�ص�صني 
العمل به عامني كاملني، وت�صمن )27،000( مو�صوٍع  ا�صتغرق  ال�صرعيني، 
فقهي واأ�صويل، ويظهر من عمل القائمني على امل�صروع اأنهم مل يتبنوا فيما 
ٍق من اأ�صهر  يتعلق مب�صائل الأ�صول ترتيًبا معيًنا، بل خل�صوا اإلى ترتيٍب ملفَّ

الرتتيبات الأ�صولية)3(.

الأ�صول،  مباحث  على  الوقوف  ع�صر  من  نابعٌة  وغريها  الأعمال  هذه  اإن 

مقدمة فهر�ص جمع اجلوامع فهر�ص حتليلي األفبائي )5(.  )((
طبع الفهر�صان مبطبعة املو�صوعة الفقهية بالكويت �صنة 406)هـ، ويف اآخر مطبوعة امل�صت�صفى بتحقيق د.حممد   )2(

الأ�صقر فهر�ٌص حتليلي مماثل. انظر: امل�صت�صفى )2/))5(.
انظر: جامع الفقه الإ�صالمي: دليل امل�صتخدم )6)(.  )3(
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القا�صرة  العلمية  الفهار�ص  ظل  يف  ذلك  ويتاأكد  املتخ�ص�صني،  لغري  وخا�صة 
لعدٍد كبري من دواوين الأ�صول، التي مل تلق العناية الكافية حتقيًقا واإخراًجا.

 وياأتي هذا البحث حماولة للك�صف عن اجلانب التطبيقي من خالل تتبع 
اأهم امل�صادر الأ�صولية على م�صتوى املذاهب واملناهج املختلفة، الأمر الذي 
ُي�صهم يف تقريب مو�صوعات هذا الفن ملختلف ال�صرائح البحثية، والوقوف 

على خبايا الزوايا من مو�صوعات اأ�صول الفقه.
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�ملبحث �لأول
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية على منهج �جلمهور

وفيه متهيد وخم�صة مطالب:

متهيد

لختالف  وكان  الأ�صويل،  التاأليف  طرق  يف  الأ�صوليني  مناهج  تباينت 
يف  ظاهر  اأثٌر  ال�صرعية  والدللت  الأدلة  مع  والتعامل  الجتهادية،  النظرة 

اختالف طرائقهم التاأليفية يف علم الأ�صول.

واأمكن  بينها،  فيما  متايًزا  املناهج  هذه  ازدادت  الع�صور،  امتداد  ومع 
اإلى ق�صمني �صهريين))(: مدر�صة اجلمهور،  الأ�صولية  املدار�ص  بانق�صام  القول 
ومدر�صة احلنفية. وراأى اآخرون التعبري مبدر�صة املتكلمني، ومدر�صة الفقهاء، 
وكان مما مييز مدر�صة اجلمهور: تاأ�صي�ص قواعدهم الأ�صولية بناء على الأدلة 
ا�صتهرت  التي  والعقلية، خالًفا ملدر�صة احلنفية،  الكالمية  والأ�صول  ال�صرعية 
ببناء القواعد الأ�صولية وفق النظر اإلى كالم اأئمتهم، وت�صرفاتهم يف الفروع 

الفقهية. 

ومما يتبادر اإلى ذهن الباحث اأن اجلمهور �صلكوا طريقًة يف الرتتيب مغايرًة 

انظر يف ذلك: التقريب والإر�صاد ))/)7)و203و)36(، )69/2)و)27(، مقدمة ابن خلدون )426(.  )((
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لنمط الرتتيب لدى احلنفية، ولكن بالنظر املتفّح�ص يف م�صنفات الفريقني، 
اأ�صحاب  لدى  بل  الواحدة،  املدر�صة  اأرباب  لدى  الرتتيب  منهج  تباين  ُيلحظ 
وطريقة  املنهج  احتاد  بني  التالزم  عدم  يعك�ص  الذي  الأمر  الواحد،  املذهب 
الرتتيب، ويتاأكد هذا الأمر عندما نقف على م�صنفاٍت حم�صوبة مذهبيًّا �صمن 
م�صنفات اجلمهور، ثم ُيلحظ كونها متفقة مع �صياق احلنفية يف الرتتيب، كما 

هو ال�صاأن مثاًل يف كتاب »قواطع الأدلة« لبن ال�صمعاين )ت/489هـ(.

ونظًرا لهذا الختالف، فاإن الأ�صبط يف نظر الباحث اأن ُتتناول امل�صنفات، 
القدر  هذا  على  لالتفاق  نظًرا  الفقهي؛  الجتاه  ح�صب  ترتيُبها  وُي�صتعر�ص 
من  اأيٍّ  �صمن  الكتاب  ت�صنيف  يف  اخلالف  وقع  واإن  املذهبي،  النتماء  من 
وهم  اجلمهور،  ملذهب  التابعة  امل�صنفات  عن  الكالم  فُيفرد  هو،  املدر�صتني 
يف  الكالم  ويتبعه  واملعتزلة،  الظاهرية  ومعهم  واحلنابلة  وال�صافعية  املالكية 
م�صنفات احلنفية، ثم ُيختم بامل�صنفات اجلامعة بني الطريقتني، ول م�صاّحة 

يف التق�صيمات متى ات�صحت الغايات.

�ملطلب �لأول
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية يف م�صنفات �ملالكية 

اختلف منهج املالكية يف ترتيب املو�صوعات، ومل يقع التفاق على ترتيب 
�صنعر�ص  ولذا  املذاهب،  خمتلف  من  الأ�صوليني  بقية  �صاأن  �صاأنهم  واحد، 

لأهم امل�صادر عندهم، على النحو الآتي:

ار  الق�سَّ بن  عمر  بن  علي  احل�سن  لأبي  الأ�سول،  يف  املقدمة 
)ت/397هـ)))):

اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د. حممد ال�صليماين، دار الغرب.  )((
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»عيون  ال�صهري  الفقهي  كتابه  يدي  بني  مقدمته هذه  احل�صن  اأبو  و�صع   
وفق  الأ�صولية  امل�صائل  اأهم  فيه  ذكر  وقد  للفقيه،  مدخاًل  لتكون  الأدلة«، 

املذهب املالكي، واأوردها وفق الرتتيب الآتي:

)5())( الجتهاد والتقليد.). 

)40( الأدلة ال�صرعية: الكتاب وال�صنة والإجماع والقيا�ص.2. 

)53( دللت الألفاظ: اخل�صو�ص والعموم، الأوامر والنواهي.3. 

)65( الأخبار.4. 

)75( اإجماع اأهل املدينة.5. 

)94( املخ�ص�صات.6. 

)07)( التعار�ض.7. 

)7))( الدللت والأدلة املختلف فيها.8. 

)67)( القيا�ص )العلة واملعلول(.9. 

ماألوف  كان غري  واإن  الق�صار  ابن  لدى  املو�صوعات  �صياق  واملتاأمل يف   
بادئ الراأي مقارنًة بامل�صنفات الأ�صولية الأخرى، يلحظ اأنه ابتداأ مبباحث 
)الجتهاد والتقليد( باعتبار اأن التفقه ل يكون اإل بالنظر من القادر، وهذا 
النظر ل يكون اإل يف )الأدلة( املعتربة، ولهذا ثنى بها، وا�صتخراج الأحكام 
�صيء من  بينها  يقع  الأخبار  اإن  ثم  اإلى )الدللت(،  بالنظر  اإنا هو  منها 
اعتبارها  يف  )املختلف(  الدللت  الأدلة  ب�صبب  ذلك  يكون  وقد  التعار�ص، 
اإلى �صبطه  الو�صول  اأن  باعتبار  القيا�ص  ثم ختم مبباحث  بها،  والحتجاج 

اإنا يكون باإتقان ما �صبق.

هكذا تكون اأرقام ال�صفحات يف اإحالة املو�صوعات تف�صياًل بجانب املو�صوع نف�صه، ت�صهياًل للوقوف عليها، وتفادًيا   )((
لإثقال الهوام�ص مبا يخرج عن املق�صود، وهكذا يجرى العمل يف املباحث الآتية.
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التقريب والإر�ساد، للقا�سي اأبي بكر حممد بن الطيب الباقالين 
)ت/403هـ)))):

ميكن القول باأن القا�صي اأبا بكر الباقالين من اأوائل الذين اأظهروا الهتمام 
مبو�صوع ترتيب م�صائل اأ�صول الفقه، حيث عقد يف اأوائل كتابه التقريب باًبا يف 
»ح�صر اأ�صول الفقه وترتيبها، وتقدمي الأول فالأول منها«، فقال: »اعلموا اأن 
اأ�صول الفقه حم�صورة...«)2(، وذكر اأنها حم�صورة يف ثمانية اأبواب، و�صماها 

اأ�صوًل، وهي:

اخلطاب الوارد يف الكتاب وال�صنة، وما يتعلق به من ترتيب مقت�صيات . )
اخلطاب.

والعموم،  واخل�صو�ص  والنهي،  الأمر  اخلطاب:  يف  دخل  »وقد  قال: 
وحلن  واملقيد،  واملطلق  واملف�ّصر،  واملجمل  واملن�صوخ،  والنا�صخ 

اخلطاب، ومفهومه، وفحواه، ودليل اخلطاب، ومراتب البيان«)3(. 

اأفعال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الواقعة موقع البيان.. 2

الأخبار وطرقها واأق�سامها.. 3

اأخبار الآحاد.. 4

الإجماع.. 5

القيا�ض.. 6

املفتي وامل�صتفتي والتقليد.. 7
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د. عبداحلميد اأبو زنيد، موؤ�ص�صة الر�صالة، وهي مطبوعة عن ن�صخة وحيدة ل   )((
متثل �صوى قدر الثلث الأول من التقريب والإر�صاد “ال�صغري”، ولذا مت الرجوع اإلى كتاب التلخي�ص لإمام احلرمني اجلويني 
)ت/478هـ(، بتحقيق د.عبداهلل النيبايل و�صبري العمري، حيث اإنه تلخي�ٌص للتقريب والإر�صاد “الكبري” كما ا�صتظهره ابن 

.)48(/(( الأعيان  وفيات  ال�صبكي يف رفع احلاجب )65/4(. وانظر مبحًثا لطيفا يف �صبط “الباقالين” يف 
التقريب والإر�صاد ))/0)3(.  )2(
التقريب والإر�صاد ))/))3(.  )3(
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احلظر والإباحة قبل ورود ال�صرع.. 8

وذكر اأن لهذه »الأ�صول لواحق تت�صل بها ولي�صت منها«))(، واأراد بذلك 
امل�صائل الأ�صولية املفرعة على هذه الأبواب.

كما يعترب الباقالين من اأوائل الذين اأظهروا الهتمام باإبداء منا�صبات 
ر اأنه يجب تقدمي اخلطاب الوارد  ل ذلك، وقرَّ ترتيب املو�صوعات، حيث ف�صّ

يف الكتاب وال�صنة على جميع هذه الأبواب لأمور، منها:

»اأن جميع الأحكام ال�صرعية مودعٌة يف الكتاب وال�صنة نطًقا، اأو مفهوًما، اأو 
معنى مودع فيهما، واإن كانت ال�صنة مبينًة للمراد مبا اأ�صكل معناه من الكتاب، 
ويجب مع ذلك تقدمي الكتاب على ال�صنة؛ لكونه كالم اهلل عز وجل املر�َصل 
اآيٌة لنبوته وما هو عليه من اجلزالة والبالغة  ل�صحاب ال�صّنة، ولأن القراآن 
ولكونه  النظري،  بالإعجاز وعدم  ا  وكونه خمت�صًّ البالغات،  ل�صائر  املتجاوزة 
على  والوعيد  ال�صنة  باتباع  الأمر  ولت�صمنه  لنبوته  و�صاهًدا  ملسو هيلع هللا ىلص  للر�صول  اآيًة 

خمالفة �صاحبها...

ويلي ذلك يف الرتبة: اأفعاُل الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص الواقعُة موقع البيان؛ لأنها مبثابة 
اأقواله الواردة لبيان الأحكام.

ويلي ذلك: بع�ص الأخبار املروية عن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص«)2(.

ا مفاده: اأنكم ذكرمت ال�صنة مع الكتاب يف �صدر الأدلة، ثم  ثم ذكر اعرتا�صً
ذكرمت الأخبار يف درجة اأخرى فما الوجه فيه؟ واأجاب بذكر الفرق بني املتواتر 
والآحاد؛ فالأول مقطوٌع به، فُذكر مع الكتاب لال�صرتاك يف القطعية، واأما الآحاد 

ر عن املتواتر وُبحث يف مو�صع اآخر)3(. فلكونه ظنيًّا من حيُث الأ�صُل فقد اأُخِّ

التقريب والإر�صاد ))/))3(.  )((
التقريب والإر�صاد ))/))3و2)3(، واأراد ببع�ص الأخبار املروية: اأخبار الآحاد.  )2(

التقريب والإر�صاد ))/3)3(.  )3(
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ثم قال: »ويلي ذلك: الكالُم يف الإجماع؛ لأن حجيته تثبت بعد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص 
ثبوت حجته منتزٌع منهما،  اأن  ولأجل  وال�صنة،  الكتاب  اأحكام  ا�صتقرار  وبعد 

ومردود اإليهما.

الكتاب  ظواهر  ترتكون  واأنتم  الرتتيب،  هذا  لكم  ي�صح  كيف  قيل:  فاإن 
وال�صنة باإجماع الأمة، ول ترتكون الإجماع بهما؟ يقال له: نحن ل نرتك ظاهر 
و�صنٍة  كتاٍب  من  مبثلهما  نرتكهما  واإنا  املجمعة،  الأمة  بقول  وال�صنة  الكتاب 
كُهما، واإنا نتبني باإجماع الأمة على تركهما اأنهما من�صوختان مبثلهما، اأو اأن 
املراد بهما غرُي ظاهرهما مما وقفت عليه الأمة اأو من تقوم بهم احلجة منهم؛ 
اأن ترفع حكمهما باجتهاد وقيا�ص منها، واإنا تتبع  باأن الأمة ل يجوز  لعلمنا 

الأدلَّ منهما ول تخالفهما...

ويلي ذلك: القيا�ص واإعماله يف موا�صعه، وذكر من هو من فر�صه، وما يت�صل 
مناه من الأدلة؛ لأجل اأنه اإنا  به من الف�صول ببابه، واإنا وجب تاأخريه عما قدَّ
يثبت كونه اأ�صاًل ودلياًل بالكتاب وال�صنة والإجماع، ولأن ا�صتعماله يف خمالفة ما 

مناه من الأدلة باطٌل حمظور، واإنا ي�صح اإذا مل ينِف ما ثبت بهما حكمه. قدَّ

ويلي ذلك: �صفة املفتي وامل�صتفتي، واإنا وجب تقدمي القيام على هذا الأ�صل؛ 
لأجل اأن املفتي اإنا ي�صري مفتًيا يجوز الأخذ بقوله اإذا عرف القيا�ص، وما به يثبت، 
اأن يكون  وما يجب من اأحكامه يف موا�صع ا�صتعماله، ثم يفتي بعد ذلك، فيجب 
العلم بالقيا�ص حا�صاًل له حتى يكون لعلمه به مفتًيا، واإنا �صار القول يف �صفة 
املفتي وامل�صتفتي من اأ�صول الفقه؛ لأجل اأن فتواه للعامي دليٌل على وجوب الأخذ 
به يف حاٍل وجوازه يف حال، ف�صارت فتواه للعامي مبثابة الن�صو�ص والإجماعات 
و�صائر الأدلة للعامِل، ولأنه ل يكون قوله دلياًل للعامي يجب الأخذ به اأو ي�صوغ ذلك 
له اإل بعد ح�صوله على �صفة من جتوز فتواه، واإل حرم عليه الأخذ بقوله. واإنا 
ذكرنا �صفة امل�صتفتي مع املفتي؛ لأجل اأن املفتي اإنا يفتي عاميًّا له �صفة ي�صوغ له 
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التقليد للعامِل، ولو مل يكن كذلك ما جاز له الأخذ بقول غريه، فوجب ذكر �صفتهما 
وحالهما... فاإن قيل: فما وجه جعل احلظر والإباحة من اأ�صول الفقه؟

قيل له: لأجل حاجة العامِل متى فقد اأدلة ال�صرع على مراتبها على اإثبات 
حكم الفعل اأن ُيقر اأمره على حكم العقل فيه، فاإن مل يعرف حكم العقل فيه 

مل يدِر على ماذا يقره...«))(. 

الداعية  واملنا�صبات  الكتاب  ترتيب  يف  الباقالين  حكاه  ما  جممل  هذا 
اإليه، وقد خّل�ص ذلك اجلويني )ت/478هـ( يف »التلخي�ص«)2(.

كتاب  من  وتتمته  التقريب،  كتاب  من  املطبوع  القدر  وبا�صتعرا�ص 
التلخي�ص، ميكن بيان ترتيب الكتاب على النحو الآتي:

))/)7)( مقدمات يف التعريف باأهم امل�صطلحات. ). 

))/239( التكليف وم�صائله والأحكام ال�صرعية.2. 

))/6)3( دللت الألفاظ: )مبداأ اللغات املحكم واملت�صابه احلقيقة 3. 
العموم  والنواهي  الأوامر  معاين احلروف  اللغة  القيا�ص يف  واملجاز 

واخل�صو�ص دليل اخلطاب البيان()3(.

)225/2 التلخي�ص( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحكم الأ�صياء قبل البعثة.4. 

)275/2 التلخي�ص( الأخبار.5. 

)450/2 التلخي�ص( الن�صخ.6. 

)5/3 التلخي�ص( الإجماع.7. 

)27/3) التلخي�ص( ال�صت�صحاب والأخذ بالأقل. 8. 

التقريب والإر�صاد ))/5)3(.  )((
انظر: التلخي�ص ))/73)(.  )2(

هذا نهاية القدر املطبوع من كتاب التقريب، وينتهي بـ)3/)43(، وما بعده اأُخذ من كتاب التلخي�ص.  )3(
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)44/3) التلخي�ص( القيا�ص.9. 

)3/)33 التلخي�ص( الجتهاد والتقليد.. 0)

)469/3 التلخي�ص( احلظر والإباحة قبل ورود ال�صمع.)). 

اأن القا�صي قد التزم الرتتيب على الوجه الذي حكاه يف املقدمة،  وعلى 
اإل اأنه مل يذكر الأدلة املختلف فيها تف�صياًل على جهة ال�صتقالل، واإن كان 
اأ�صار لدليلي ال�صت�صحاب واأقل ما قيل وحكم الأ�صياء قبل البعثة يف مواطن 
متفّرقة من الكتاب، كما اأنه مل يعر�ص ملباحث التعار�ص وطرق دفعه، ويبقى 

كتابه من اأوائل امل�صنفات ا�صتيعاًبا مل�صائل اأ�صول الفقه من حيث اجلملة.

اأحكام الأ�سول، لأبي الوليد �سليمان بن َخلَف  اإحكام الف�سول يف 
الباجي )ت/474هـ)))).

َف�ص الفقهي  اأن موؤلِّفه من الأ�صوليني ذوي النَّ مما ميّيز كتاب الف�صول 
احلديثي، فجاء كتابه بهذه الروح، خاليًّا عن كثرٍي من النقا�صات العقلية، 

والأ�صول الكالمية.

وقد رّتب مباحث كتابه على النهج الآتي:

))/74)( املقدمة يف ذكر احلدود وامل�صطلحات ومعاين احلروف.). 

))/93)( الكتاب. 2. 

))/93)( دللت الألفاظ: )احلقيقة واملجاز الأمر والنهي العموم 3. 
واخل�صو�ص املجمل واملبني(.

))/5)3( ال�سّنة. 4. 

))/395( الن�صخ. وفيه ذكر م�صاألة �صرع من قبلنا.5. 

اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د. عبداملجيد تركي، دار الغرب.  )((
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))/)44( الإجماع. 6. 

دليل 7.  اخلطاب  فحوى  اخلطاب  )حلن  الأ�صل:  معقول   )5(3/2(
اخلطاب معنى اخلطاب:القيا�ص(.

اأدلة خمتلف فيها: )الأ�صل يف الأ�صياء ال�صتح�صان �صد 8.   )687/2(
الذرائع ال�صت�صحاب اأقل ما قيل هل على النايف دليل؟(.

)3/2)7( الجتهاد والتقليد.9. 

)739/2( الرتجيح.. 0)

فعل  كما  الرتتيب  هذا  منا�صبة  يبنّي  ومل  الكتاب،  ترتيب  جممل  هذا 
الباقالين، ومبقارنة هذا الكتاب مبخت�صره امل�صمى بـ«الإ�صارات« ُيلحظ تبايٌن 
قبيل  من  والذرائع  ال�صتح�صان  »الإحكام«  يف  اعترب  حيث  الرتتيب،  يف  ي�صري 
ال�صت�صحاب، بينما جعلهما يف »الإ�صارات«))( �صمن معقول الأ�صل، وهو اأقرب.

ومع اأن الباجي نقل عن �صيخه اأبي اإ�صحاق ال�صريازي )ت/476هـ( يف 
مواطن من الكتاب، اإل اأن ترتيب الباجي كان مغايًرا لرتتيب اأبي اإ�صحاق يف 
اللمع، لكن ُيلحظ اإدخاله »القيا�ص« �صمن مباحث معقول الأ�صل، وهو مما 

تبع فيه ابَن ُفورك ال�صافعي )ت/406هـ( كما �صياأتي.

املح�سول يف علم الأ�سول، للقا�سي اأبي بكر حممد بن عبداهلل بن 
العربي )ت/543هـ)))).

اأن  اإل  الت�صنيف،  يف  املطّول  النف�ص  اأ�صحاب  من  العربي  ابن  اأن  على 
كتابه املح�صول جاء خمت�صًرا، وقد حاول ا�صتيفاء الكالم حول اأهم امل�صائل 

الأ�صولية، ورّتب مباحثه على النحو الآتي:

انظر: الإ�صارات )00)(.  )((
اعُتمد يف الإحالة على طبعة دار البيارق، بتحقيق ح�صني اليدري.  )2(
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))2( مقدمة يف التعريف باأهم امل�صطلحات.). 

)24( اأحكام التكليف.2. 

)28( دللت الألفاظ: الكالم واأق�صامه البيان، الأمر والنهي، العموم 3. 
واخل�صو�ص، التاأويل، املفهوم املطلق واملقيد.

)09)( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.4. 

)3))( الأخبار.5. 

))2)( الإجماع.6. 

)24)( القيا�ص، وذكر �صمنه: ال�صت�صحاب ال�صتح�صان حكم الأعيان 7. 
قبل ال�صرع.

)44)( الن�صخ.8. 

)49)( الرتجيح.9. 

)52)( الجتهاد والتقليد.. 0)

وهذا الرتتيب واإن كان قريًبا من ترتيبات عامة الأ�صوليني، اإل اأن امللحوظ 
هو تقدميه مباحث »الرتجيح« على »الجتهاد والتقليد«، وهو اأمٌر انفرد به عن 
�صائر من تقّدمه من املالكية ممن لهم م�صنفات اأ�صولية مطبوعة، ومل يتابعه 

عليه اأحٌد �صوى القرايف )ت/684هـ( يف »تنقيح الف�صول«.

الأ�سول واجلدل، لبن احلاجب  والأمل يف علمي  ال�سول  منتهى 
)ت/646هـ)))).

يعدُّ كتاب »املنتهى« لبن احلاجب خمت�صًرا لكتاب الآمدي »الإحكام«، وكان 

اعُتمد يف الإحالة على طبعة دار الكتب العلمية، 405)هـ، وُطبع خطاأ بعنوان: »منتهى الو�صول والأمل« و�صوابه ما   )((
ُهوين ))/38و29)(. ول للرُّ اأُثبت اأعاله. انظر: حتفة امل�صوؤول يف �صرح خمت�صر منتهى ال�صُّ
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اأ�صول الفقه مثل كتاب �صيف الدين  نِّف يف  ابن احلاجب ي�صفه بقوله: »ما �صُ
�ص الأخري يف  الآمدي: الإحكام«))(، ومن حمبته له اخت�صره يف »املنتهى«، ثم خلَّ
جزٍء ا�صُتهر بـ«خمت�صر ابن احلاجب«، تابع فيه اأ�صله »املنتهى« ترتيًبا وم�صموًنا.

به  �صّرح  كما  الكتاب  م�صائل  ترتيب  يف  الآمديَّ  احلاجب  ابن  تبع  وقد 
ال�صّراح للمخت�صر)2(، ورّتبه على الن�صق الآتي:

)3( املقدمة.). 

)6)( مبادئ اللغة.2. 

)45( الأدلة ال�صرعية: الكتاب.3. 

)47( ال�سنة.4. 

)52( الإجماع.5. 

)65( ما ي�صرتك فيه الكتاب وال�صنة والإجماع �صنًدا: الأخبار.6. 

)89( ما ي�صرتك فيه الكتاب وال�صنة والإجماع متًنا: دللت الألفاظ.7. 

)53)( الن�صخ.8. 

)66)( القيا�ض.9. 

)202( الأدلة خمتلف فيها.. 0)

)209( الجتهاد والتقليد.. ))

)222( الرتجيح.. 2)

وهو بهذا الرتتيب مل يخالف اأ�صله »الإحكام«، �صوى اأن الآمدي قد جعلها 
�صمن »قواعد« اأربع، كما �صياأتي تف�صياًل.

الوايف بالوفيات لل�صفدي ))228/2(، وانظر: البداية والنهاية )7)/302(.  )((
انظر: حتفة امل�صوؤول ))/)3)(.  )2(
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تنقيح الف�سول، لأبي العبا�س اأحمد بن اإدري�س القرايف )ت/684هـ)))).

للقا�صي  »الإفادة«  اأربعة:  كتب  على  »التنقيح«  كتاب  يف  القرايف  اعتمد 
عبدالوهاب املالكي )ت/422هـ(، و«الإ�صارات« لأبي الوليد الباجي )ت/474هـ(، 
و«مقدمة« ابن الق�سار )ت/397هـ(، و«املح�صول« للرازي )ت/606هـ(، وكان 
جّل اعتماده على الكتاب الأخري، ومنه ا�صتقى ترتيب الكتاب يف اجلملة، �صوى 
اأنه اأعاد ت�صكيل املباحث وجعلها يف ع�صرين باًبا، تت�صمن مئًة وع�صرين ف�صاًل، 

مع املحافظة على ترتيب املح�صول، ورتبها كما ياأتي)2(:

)4( املقدمة ال�صطالحية، وتت�صمن احلكم ال�صرعي واأق�صامه.). 

الألفاظ 2.  مقت�صيات  تعار�ص  احلروف  )معاين  الألفاظ:  دللت   )99(
الأوامر والنواهي، العموم واخل�صو�ص، املطلق واملقيد، املنطوق واملفهوم، 

املجمل واملبني(.

)288( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.3. 

))30( الن�صخ.4. 

)322( الإجماع. 5. 

)346( اخلرب.6. 

)383( القيا�ض.7. 

)7)4( التعار�ص والرتجيح.8. 

)429( الجتهاد والتقليد.9. 

)445( اأدلة املجتهدين وت�صرفات املكلفني. . 0)

وهو  منه،  »ومقت�صٌب  للرازي  املح�صول  ترتيب  من  قريٌب  الرتتيب  وهذا 
اعُتمد يف الإحالة على طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، بتحقيق طه عبدالروؤوف �صعد.  )((

قارن �صرح تنقيح الف�صول )4( مبقدمة الذخرية املت�صمنة ملنت التنقيح ))/55(.  )2(
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كثرًيا ما ياأمّت بالإمام اأبي عبداهلل الرازي فيما ي�صحُّ عنده، على جهة التاأّدب 
با�صتحداث  العبا�ص  اأبي  ت�صرف  ُيلحظ  اأنه  غري  بالف�صيلة«))(،  والعرتاف 
املبحث الأخري املت�صل بـ«ت�صرفات املكلفني«، وهو ما ل يوجد يف املح�صول، ول 
فيما اأمكن الوقوف عليه من م�صادر الكتاب، الأمر الذي اأ�صاف قيمًة علمية 

لكتاب التنقيح. 

تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول، لأبي القا�سم حممد بن اأحمد بن 
ُجَزي )ت/)74هـ)))).

اتبع ابن ُجزي الغرناطي يف ترتيبه الكتاب اأ�صلوًبا جديًدا مبتكًرا؛ حيث 
و�صع كتابه يف مقدمة وخم�صة فنون:

)89( املقدمة يف تف�صري اأ�صول الفقه، وبيان وجه الِق�صمة اخلما�صية.). 

)93( الفن الأول: املعارف العقلية )املقدمة املنطقية(.2. 

احلقيقة 3.  الألفاظ:  )دللت  اللغوية  املعارف  الثاين:  الفن   )(29(
واملجاز، العموم واخل�صو�ص، املطلق واملقيد، الن�ص والظاهر، واملوؤول 
الألفاظ  مقت�صيات  تعار�ص  ودليله،  وفحواه  اخلطاب  حلن  واملبني، 

الأمر والنهي، معاين احلروف(

)))2( الفن الثالث: الأحكام ال�صرعية: )التكليفية، والو�صعية، و�صروط 4. 
التكليف(.

)265( الفن الرابع: اأدلة الأحكام: )ن�ص نقل مذهب ا�صتنباط(.5. 

والتعار�ص 6.  والفتوى،  والتقليد  )الجتهاد  اخلام�ص:  الفن   )42((
والرتجيح(.

�صرح خمت�صر الرو�صة للطويف ))/05)(.  )((
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د.حممد املختار بن حممد الأمني ال�صنقيطي، مكتبة ابن تيمية.  )2(
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وقال مبيًنا منا�صبة الرتتيب:

الفن  فهذا  ال�صرعية،  الأحكام  معرفة  هو  اإنا  الأول  املق�صود  اأن  »وذلك 
ثبوُت  كان  وملا  اأجله،  من  الفنون  �صائر  اإلى  احتيج  واإنا  لنف�صه،  املطلوُب  هو 
الأحكام متوقًفا على الأدلة: احتيج اإلى فنٍّ يف الأدلة، وملا كان ا�صتنباط الأحكام 
من الأدلة متوقًفا على �صروط الجتهاد: احتيج اإلى فنٍّ يف الجتهاد و�صروطه 
اإليها  ُيحتاج  اأدواٍت  كلَّه يتوقف على  اإن ذلك  وكيفيته من الرتجيح وغريه، ثم 
اإلى  نوعني: منها ما يرجع  اآلت، وهي على  له  فيه، وهي  والت�صرف  يف فهمه 
املعاين، وهو فن املعارف العقلية، ومنها ما يرجع اإلى الألفاظ، وهي فن املعارف 
اللغوية، فانق�صم العلم بال�صرورة اإلى تلك الفنون اخلم�صة، فق�صمنا كتابنا هذا 

منا الأدوات؛ لأنه ل يتو�صل اإلى فهم ما �صواها اإل بعد فهمها«))(. اإليها، وقدَّ

م  قدَّ حيث  املالكية؛  بقية  عن  انفرد  اأنه  ُجزي  ابن  ترتيب  يف  ُيلحظ  ومما 
الكالم يف مباحث الدللت على الأحكام ال�صرعية، والعادة جارية على العك�ص 

من ذلك.

املوافقات، لإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي )ت/790هـ)))).

وكتاب »املوافقات« من الكتب التي خرجت عن النمط املعتاد للتاأليف الأ�صويل؛ 
فه على مو�صوع »املقا�صد« و»اأ�صرار الت�صريع«)3(. وقد  حيث ارتكزت فكرة م�صنِّ

جعل كتابه منح�صًرا يف خم�صة اأق�صام:

))/7)( املقدمات العلمية املحتاج اإليها يف متهيد املق�صود، و�صمنه ). 
ثالث ع�صرة مقدمة.

))/67)( الأحكام ال�صرعية )التكليفية، والو�صعية(.2. 

تقريب الو�صول )92(.  )((
اعُتمد يف الإحالة على طبعة دار ابن عفان، بتحقيق ال�صيخ م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان.  )2(

ى كتابه اأول الأمر بـ«عنوان التعريف باأ�صرار التكليف«، ولكنه حاد عنه ل�صبٍب ذكره يف املقدمة ))/0)(. وكان قد �صمَّ  )3(
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)7/2( املقا�صد ال�صرعية )مقا�صد ال�صارع، ومقا�صد املكلَّف(. 3. 

)65/3)( الأدلة ال�صرعية )على �صبيل الإجمال، والتف�صيل: الكتاب 4. 
ال�سنة(.

اأ�صماه 5.  مبا  الق�صم  هذا  وختم  والفتوى.  والتقليد  الجتهاد   )7/5(
نه مبحثني: »لواحق الجتهاد«، و�صمَّ

الأول: )5/)34( التعار�ص والرتجيح. 

الثاين: )369/5( اأحكام ال�صوؤال واجلواب )علم اجلدل(.

اأجمل القوَل فيه  وُيعترب هذا الرتتيب الفريد، املت�صمن بحًثا �صافًيا ملا 
كثرٌي من الأ�صوليني، من روائع ما اأنتجه الفكر الأ�صويل املالكي، وُيلحظ يف 
ترتيبه »املقدمات، فمباحث الأحكام، فالأدلة، ثم اختتامه مبباحث الجتهاد 
والتقليد والتعار�ص وطرق دفعه« الت�صابُه اجُلْمليُّ ملا �صار عليه طوائُف من 

الأ�صوليني، با�صتثناء اأمرين:

الأول: اقت�صار ال�صاطبي على دليلي الكتاب وال�صنة، دون ذكر الإجماع 
والقيا�ص وغريهما من الأدلة ال�صرعية؛ وا�صتند يف ذلك اإلى اأن 
ن�صو�ص الوحيني اأ�صٌل ملا �صواهما، وكاأنه اكتفى باإملاحاٍت اإليها 

يف ثنايا الكتاب، كما ُيفهم من كالمه يف بع�ص املواطن))(.

الثاين: اإغفاله تخ�صي�ص مباحث لدللت الألفاظ، والكتفاء بالإ�صارة 
اإلى بع�ص امل�صائل املت�صلة بها يف ت�صاعيف الكتاب.

، فلقد اأعانت الفهار�ص العلمية يف املجلد ال�صاد�ص من   وعلى اأيٍّ
على  الأ�صولية  امل�صائل  على  الوقوف  رت  وي�صَّ املحققة،  الن�صخة 

ق.  جهة التف�صيل)2(، وهو جهٌد ُي�صكر للمحقِّ
انظر: املوافقات )43/4)(.  )((

انظر: املوافقات الفهار�ص )6/)38(.  )2(
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�ملطلب �لثاين
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية يف م�صنفات �ل�صافعية

عبداهلل  اأبو  العبقري  فاإمامهم  الأ�صويل،  التاأليف  يف  الفخر  لل�صافعية 
الت�صنيف،  يف  بق  ال�صَّ �صاحب  )ت/204هـ(  ال�صافعي  اإدري�ص  بن  حممد 
بـ«الر�صالة« خري �صاهد على  امل�صّمى  الأ�صويل  التاأليف، وكتابه  والإبداع يف 

ذلك، وبه البداية يف ا�صتعرا�ص ترتيبات ال�صافعية للمو�صوعات الأ�صولية.

الر�سالة، لالإمام اأبي عبداهلل حممد بن اإدري�س ال�سافعي )ت/04)هـ)))).

�صبيل  على  الفقه  اأ�صول  يف  �صّنف  من  اأول  هو  ال�صافعي  اأن  باعتبار 
اإليه  ي�صبقه  ياأتي برتتيٍب خمرتع مل  اأن  امل�صتغرب  ال�صتقالل)2(، فمن غري 

اأحٌد. قال الفخر الرازي )ت/606هـ(:

»اتفق النا�ص على اأن اأول من �صّنف يف هذا العلم: ال�صافعي، وهو الذي رّتب 
اأبوابه، وميَّز بع�َص اأق�صامه عن بع�ص، و�صرح مراتبها يف القوة وال�صعف«)3(. 

وقد جرى الإمام ال�صافعي يف ترتيب مباحث الكتاب، وفق الآتي:

))2( البيان.). 

)56( م�صائل يف العموم واخل�صو�ص.2. 

)73( اتباع ال�صنة، وذكر وجوهها مع كتاب اهلل، ويف �صمنه مبحثان:3. 

الأول: )06)( الن�صخ.

الثاين: )0)2( خمتلف احلديث. 
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة ال�صهرية بتحقيق ال�صيخ اأحمد حممد �صاكر.  )((

انظر: الربهان )874/2(، نفائ�ص الأ�صول ))/00)(، جمموع الفتاوى لبن تيمية )403/20(، التمهيد لالإ�صنوي )45(،   )2(
مقدمة ابن خلدون )426(.

مناقب ال�صافعي )55(.  )3(
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)343( النهي.4. 

)357( العلم.5. 

)369( خرب اخلا�صة )الآحاد(6. 

))47( الإجماع.7. 

)476( القيا�ض.8. 

)487( الجتهاد.9. 

)503( ال�صتح�صان.. 0)

)560( الختالف.. ))

اأتبعها  ثم  للت،  الدِّ يف  الكالم  ال�صافعي  الإمام  قّدم  فقد  اجلملة  ويف 
باحلديث عن الأدلة ال�صرعية، ولكن الظاهر من �صدر الكتاب اأن حديثه عن 
اأدلة الكتاب وال�صنة،  الدللت ابتداًء مببحث »البيان« اإنا جاء تفريًعا عن 
فمبنى الكتاب على الأدلة الأربعة: الكتاب، وال�صنة، والإجماع، والقيا�ص، وما 
يت�صل بها من دللت، ثم اختتم بالكالم عن الجتهاد والختالف، باعتبارها 

نتيجة لالإحاطة بهذه الأدلة وعوار�ص تت�صل بالنظر فيها.

ُفْوَرك  بن  احل�سن  بن  حممد  بكر  لأبي  الأ�سول،  يف  النكت 
)ت/406هـ)))).

على الرغم من كرثة ت�صانيف ابن فورك يف اأ�صول الدين واأ�صول الفقه)2(، 
على  الوقوف  خالل  ومن  الي�صري)3(،  القدر  اإل  منها  اإلينا  ي�صل  مل  اأنه  اإل 

اعُتمد يف الإحالة على الن�صخة املحققة �صمن ر�صالة الدكتوراه: »ابن ُفورك واآثاره الأ�صولية: درا�صة وحتقيق وجمع«   )((
للباحث حممد ح�صان اإبراهيم عو�ص، جامعة اأم درمان الإ�صالمية، ال�صودان. )49ـ56(.

حكى ابن ال�صبكي اأن »ت�صانيفه يف اأ�صول الدين واأ�صول الفقه ومعاين القراآن بلغت قريًبا من املئة«. انظر: طبقات   )2(
ال�صافعية الكربى )29/4)(.

ومنها: ر�صالته املطبوعة يف »احلدود«، ور�صالة النكت امل�صار اإليها هاهنا.  )3(
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مو�صوعات ر�صالته الأ�صولية املخت�صرة: »الّنكت«، فقد جرى يف �صياقها على 
الرتتيب الآتي:

)49( اأق�صام اأدلة ال�صرع: )اأ�صٌل: الكتاب وال�صنة والإجماع، ومعقول ). 
اأ�صل، وا�صت�صحاب(.

)49( وجوه اأدلة الكتاب )الن�ص الظاهر العموم املجمل(.2. 

))5( وجوه اأدلة ال�صنة )القول الفعل الإقرار(.3. 

)52( الإجماع.4. 

دليل 5.  اخلطاب،  فحوى  اخلطاب،  )حلن  الأ�صل  معقول   )53(
اخلطاب، معنى اخلطاب: القيا�ص(.

)55( ال�صت�صحاب.6. 

ويظهر اأن هذه الق�صمة الثالثية: )اأ�صل معقول، اأ�صل ا�صت�صحاب( هي 
من التق�صيمات التي تابع ابَن ُفورك عليها عدٌد من الأ�صوليني، كالقا�صي اأبي 
يعلى )ت/458هـ( يف العّدة، واأبي اإ�صحاق ال�صريازي )ت/476هـ( يف اللمع، 
الطالع  ر  ُقدِّ ولو  وغريهم،  الإحكام،  يف  )ت/474هـ(  الباجي  الوليد  واأبي 
على م�صنفاته الأ�صولية الكبار، التي هي اليوم يف عداد املفقود))(، لأمكن 

اجلزم باأمور تزيد على ذلك.

الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي )ت/463هـ)))).

اإن كتاب »الفقيه واملتفقه« من امل�صّنفات التي مل تكن خال�صًة يف »اأ�صول 
الفقه«، واإن غلبت عليه مباحثه؛ ذلك اأنه اأورد فيه من املباحث ما هو من 
قبيل الآداب والف�صائل، وكاأنه عمل هذا الكتاب للفقهاء، اأ�صوًة بكتابه الآخر: 

انظر اإ�صارًة اإلى �صيء من هذه الكتب يف: رفع احلاجب ))/233(، البحر املحيط ))/9(.   )((
جرى العتماد يف الإحالة على طبعة دار ابن اجلوزي، بتحقيق عادل العزازي.  )2(
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»اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�صامع« الذي عمله للمحّدثني.

وقد نّظم مباحث كتابه وفق الرتتيب الآتي:

))/72( مقدمة يف ف�صل الفقه والتفقه، ثم حقيقة الفقه واأ�صوله الأربعة.). 

))/92)( الأ�صل الأول: الكتاب )و�صمنه البحث يف املحكم واملت�صابه(2. 

))/3)2( دللت الألفاظ )احلقيقة واملجاز، الأمر والنهي، العموم 3. 
واخل�صو�ص، املجمل واملبني(.

))/244( الن�صخ.4. 

))/257( ال�سنة.5. 

))/293( دللت الألفاظ والن�صخ )وهو تكراٌر ملا �صبق، لكن باأمثلٍة 6. 
من ال�سنة(.

))/397( الإجماع.7. 

))/447( القيا�ض.8. 

))/526( ال�صت�صحاب.9. 

))/528( حكم الأ�صياء قبل ورود ال�صرع.. 0)

))/532( ترتيب ا�صتعمال الأدلة.. ))

))/)55( اأ�صول اجلدل وم�صائله.. 2)

)4/2))( الجتهاد والتقليد. 3)

)38/2)( ف�صل العلم والعلماء، واآداب التفقه والإفتاء وال�صتفتاء.. 4)

اإ�صحاق  اأبي  �صاحبه  كتاب  من  هذا  كتابه  يف  اخلطيب  ا�صتفاد  وقد 
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ال�صريازي »اللمع«))(، وبنى اأ�صل ترتيب الكتاب فيما يظهر من ترتيب اللمع. 
اإل اأنه مل يلتزم ذلك تف�صياًل.

ثم اإن اخلطيب وقع يف التكرار لبع�ص املباحث، كما ح�صل يف مبحثي »دللت 
الألفاظ« و«الن�صخ«؛ حيث ذكرهما يف دليل القراآن، ثم اأعادهما يف دليل ال�صنة، 
وكان باإمكانه جتنب التكرار بتاأخري الكالم يف املبحثني بعد اإيراد الدليلني، كما 
هو �صنيع جماهري الأ�صوليني، اإل اأنه اأعادهما، وكاأنه اأراد بذلك تدريب الفقيه 
ليكت�صب  والن�صخ يف كل دليل على جهة ال�صتقالل،  الدللت  التعامل مع  على 

بذلك مزيد َمَلكة، ويبقى اجتناب التكرار اأولى كما ل يخفى.

اللَُّمع، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي )ت/476هـ)))).

�صار ال�صيخ اأبو اإ�صحاق يف كتابه »اللُّمع« وفق الرتتيب الآتي:

))/45)( املقدمة ال�صطالحية.). 

))/65)( دللت اخلطاب )اأق�صام الكالم: احلقيقة واملجاز، الأمر 2. 
والنهي، العموم واخل�صو�ص، املطلق واملقيد، مفهوم اخلطاب وحلنه، 

ودليله املجمل واملبني، الن�صخ �صرع من قبلنا، حروف املعاين(.

))/543( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.3. 

)565/2( اخلرب. )ويف اآخره بحث م�صاألة التعار�ص والرتجيح(4. 

)663/2( الإجماع. 5. 

وبحث 6.  العلل  بني  الرتجيح  بحث  اآخره  )ويف  القيا�ص.   )753/2(
ال�صتح�صان(.

انظر: الفقيه واملتفقه ))/)9)(، وقارن باللمع )3ـ4(.  )((
اعُتمد يف الإحالة على »�صرح اللمع« للم�صنِّف، بتحقيق د. عبداملجيد تركي، طبعة دار الغرب.   )2(
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)977/2( م�صائل يف الأدلة )حكم الأ�صياء قبل ورود ال�صرع، ال�صت�صحاب، 7. 
اأقل ما قيل، اإيجاب الدليل على النايف، ترتيب ا�صتعمال الأدلة وا�صتخراجها(.

)007/2)( التقليد والجتهاد و�صفة املفتي وامل�صتفتي.8. 

وقد ذكر وجه ترتيب كتابه يف املقدمة، فقال: 

»ملا كان الغر�ص مما نذكره بيان اأ�صول الفقه، وجب بيان العلم والظن، 
العلم  كان  وملا  ومظنونات،  معلومات  ال�صرع  اأحكام  لأن  بهما؛  يت�صل  وما 
والظن يتو�صل اإليهما بالنظر وال�صتدلل عطفنا عليهما ذكر النظر وبيان 
الدليل، ثم ذكرنا بعد ذلك الفقه واأ�صول الفقه، ووجوه اأدلة ال�صرع، وماآخذ 

الأحكام، وما يت�صل بذلك«))(.

وبنّي بعد ذلك تف�صياًل منا�صبَة ترتيبه للمباحث الأ�صولية، حيث يقول: 

ملسو هيلع هللا ىلص؛  ر�صوله  وخطاب  وجل  عز  اهلل  خطاب  على  الكالُم  به  ُيبداأ  ما  »واأول 
واحلقيقة  الكالم  اأق�صام  ذلك  ويدخل يف  الأدلة،  من  �صواهما  ملا  اأ�صل  لأنهما 
واملجاز، والأمر والنهي، والعموم واخل�صو�ص، املجمل واملبني، واملفهوم واملوؤول، 
والنا�صخ واملن�صوخ، ثم الكالم يف اأفعال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واإقراره؛ لأنهما يجريان 
جمرى اأقواله يف البيان، ثم الكالم يف الأخبار؛ لأنها طريق اإلى معرفة ما ذكرناه 
من الأقوال والأفعال، ثم الكالم يف الإجماع؛ لأنه ثبت كونه دلياًل بخطاب اهلل 
عز وجل وخطاب ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، وعنهما ينعقد، ثم الكالم يف القيا�ص؛ لأنه ثبت 
كونه دلياًل مبا ذكر من الأدلة واإليها ي�صتند، ثم نذكر حكم الأ�صياء يف الأ�صل؛ 
اإليه عند عدم هذه الأدلة، ثم نذكر فتيا العامِل و�صفة  لأن املجتهد اإنا ُيفَزع 
املفتي وامل�صتفتي؛ لأنه اإنا ي�صري طريًقا للحكم بعد العلم مبا ذكرناه، ثم نذكر 

الجتهاد وما يتعلق به اإن �صاء اهلل تعالى«)2(.

�صرح اللمع ))/45)(.  )((
اللمع )4( ط. البابي احللبي، وبنحو يف �صرح اللمع ))/62)(.  )2(
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ويعدُّ اأبو اإ�صحاق من اأوائل ال�صافعية عنايًة باإبراز منا�صبة الرتتيب، ولعّله 
�صمن  »الن�صخ«  مبحث  اإدخاله  اإن  حيث  الباقالين،  بالقا�صي  ذلك  يف  تاأّثر 

الدللت هو مما �صبقه اإليه القا�صي اأبو بكر.

ومن امللحوظ اأنه بداأ بحث التقليد قبل الجتهاد؛ لأنه قد بنّي قبل ذلك 
الأدلَة التي يرجع اإليها املجتهد يف معرفة احلكم، وبقي الكالم يف بيان ما 

يرجع اإليه العامل يف العمل، وهو التقليد))(.

ابتداأ  حيث  كلِّيًّا؛  خمتلٌف  فرتتيبه  »التب�صرة«)2(،  الآخر  كتابه  واأما 
الأخبار،  فمباحث  فالن�صخ،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأفعال  فم�صاألة  الألفاظ،  بدللت 

فدليل الإجماع، فالتقليد، فالقيا�ص، ثم ختم مب�صائل الجتهاد.

و�صنيعه يف »التب�صرة« بذكر التقليد بعد الإجماع، وقبل القيا�ص، وف�صله 
من  الأ�صوليني  �صائر  عن  الكتاب  هذا  يف  به  انفرد  مما  الجتهاد:  عن 
ال�صافعية، ومل اأقف على من وافقه على هذا ال�صياق يف الرتتيب. وهو قريب 
من ترتيب احلنفية، وبخا�صة ترتيب ال�صيمري )ت/436هـ( منهم يف كتابه 
»م�صائل اخلالف يف اأ�صول الفقه«، كما �صياأتي، ول عجب يف ذلك اإذا علمنا 
واأكرث  الفقه،  اأ�صول  م�صائل اخلالف يف  لذكر  »التب�صرة« معقوٌد  كتاب  اأن 

خالفهم اإنا هو مع احلنفية.

عبداهلل  بن  عبدامللك  احلرمني  لإمام  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان 
اجلويني )ت/478هـ))3).

 كتاب »الربهان« لإمام احلرمني من ُعُمد امل�صنفات الأ�صولية على طريقة 
اجلمهور، ومن مفاخر التاأليف الأ�صويل لدى ال�صافعية؛ ملا اكت�صى به الكتاب 

انظر: اللمع )70(.  )((
فه ال�صريازي قبل اللمع و�صرحه، وتراجع يف ثالثة مواطن من اللمع عن اآراٍء له  كتاب التب�صرة يف اأ�صول الفقه، �صنَّ  )2(

يف التب�صرة. انظر: اللمع )7 35 58(.
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د. عبدالعظيم الديب، دار الوفاء.  )3(
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من جزالة اللفظ، وقوة التحليل، ولذا ُعني به ال�صافعية واملالكية على حدٍّ �صواء.

ترتيب  يف  منهجه  كتابه  مقدمة  يف  يذكر  مل  احلرمني  اإمام  اأن  وعلى 
الكتاب، اإل اأنه ا�صتدرك الأمر يف نهاية باب »التاأويل«، فقال:

العهد  د  الآن جندِّ وتاأ�صياًل، ونحن  التاأويل تف�صياًل  »وقد جنز مرادنا يف 
د  برتتيٍب ي�صتمل على ما م�صى من الكتاب، وعلى ما �صياأتي منه؛ حتى يتجدَّ
عهُد الناظر برتتيب اأبواب الكتاب؛ فاإن معرفة الرتتيب من اأظهر الأعوان على 
َدْرك م�صمون العلوِم القطعية، فنقول واهلل امل�صتعان: مق�صوُد هذا الفن ذكُر 
فاأ�صول  وجملها،  وتفا�صيلها  ومنا�صبها  ومراتبها  حقائقها  على  الفقه  اأ�صول 
وتعتقد  ال�صرع،  اأحكام  عليه  يحال  وما  به،  الكتاب  رنا  كما �صدَّ اأدلته،  الفقه: 
مرتبًطا لها ثالثُة اأق�صام: نطق ال�صارع، والإجماع احلا�صل من حملة ال�صريعة 

وهم علماوؤها، وم�صالك ال�صتنباط من مواقع األفاظ ال�صارع، وهو القيا�ص. 

فاأما نطق ال�صارع، فنعني به: قول اهلل تعالى، وقول الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص، وينق�سم 
ال�صنفان اإلى: الن�ص، واملجمل، والظاهر وقد �صبقت مف�صلًة فيقع القول يف 
ا كبرًيا، و�صنًفا عظيًما، ويحوي: العموم واخل�صو�ص،  مقت�صيات الألفاظ فنًّ

و�صيغة الأمر والنهي، وما يلحق بهذه الأبواب، وقد م�صى جميع ذلك.

ثم قول الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ينق�صم اإلى متواتر، واإلى ما ينقله الآحاد، كما �صياأتي 
اإن �صاء اهلل تعالى.

والآيات  ال�صور  عليه من  امل�صلمون  اأجمع  الذي  فهو  تعالى،  قول اهلل  فاأما 
يف القراآن، واأحلق بع�ص املتكلمني القراءات ال�صاذَة باأخبار الآحاد، و�صنذكر 
ذلك اإن �صاء اهلل تعالى، واحلقَّ املختار عندنا يف كتاب الأخبار. وقد ذكرنا 
اأحكام الألفاظ، وبقى علينا تقا�صيم اأخبار الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص، ومواقعها، واملقطوع 

به منها واملظنون.

ونحن الآن نفتتح كتاب الأخبار على اأ�صمل وجه واأوجزه، فاإذا انتجز عقبناه 
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نذكر  ثم  الرتجيح،  بكتاب  نعقبه  ثم  القيا�ص،  كتاب  بعده  نذكر  ثم  بالإجماع، 
بعده الن�صخ، ثم اإذا انتجز ذكرنا الفتوى، و�صفات املفتني، وال�صتفتاء، وما على 
امل�صتفتني، واأو�صاف املجتهدين، ونختتم الكتاب بالقول يف ت�صويب املجتهدين، 

وهو غايُة الغر�ص من هذا املجموع«))(.

وهذا ال�صياق كما يظهر لي�ص فيه اأّي كالم عن منا�صبات ترتيب مو�صوعاته، 
ولذا انتقد اأبو احل�صن الأبياري )ت/8)6( يف �صرحه على الربهان اأ�صلوب اإمام 
م عليه ترتيب الغزايل يف امل�صت�صفى وا�صتح�صنه، وقال: احلرمني يف ترتيبه، وقدَّ

»ما ذكره الإمام يف هذا املكان اإنا هو عدُّ جملِة اأبواب الكتاب من حيث 
اجلملة، واأما ما يتعلَّق بالرتتيب، و�صبب التقدمي والتاأخري، فلم يتعّر�ص له على 
ا غري م�صتمل على الرتتيب على التحقيق، واإنا الرتتيب  حال، والكتاُب اأي�صً

احَل�َصن يف هذا ما ذكره اأبو حامد، ول مزيَد عليه يف احُل�صن«)2(.

وي�صري الأبياري اإلى اأن اإمام احلرمني مل ُيفِرد الكالم يف ترتيب الكتاب 
وبيان منا�صبة الرتتيب، كما �صنعه اأبو حامد يف مقدمة امل�صت�صفى، وكاأن بثَّ 
ق املق�صود من ا�صتيعاب مباحث الفن يف  املنا�صبات يف ثنايا الكتاب ل يحقِّ

موطن واحد.
وميكن بيان ترتيب كتاب الربهان تف�صياًل على النحو الآتي:

))/77( املقدمة )الأ�صولية والكالمية(.). 

))/24)( اأحكام ومقت�صيات الألفاظ )دللت الألفاظ: البيان واأق�صام 2. 
الكالم، الأوامر والنواهي، العموم واخل�صو�ص، املجمل الظاهر املفهوم(.

مبحث  يف  يخو�ص  اأن  وقبل  الدللت،  مباحث  من  انتهى  اأن  وبعد 
التاأويالت، راأى اأن يذكر مبحثني، وهما:

الربهان ))/365(.  )((
التحقيق والبيان )559/2(.  )2(
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))/8)3( اأفعال الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص.3. 

))/)33( �صرع من قبلنا.4. 

وبنّي منا�صبة ذلك، فقال:

»الن�ص والظاهر، والأمر  »وقد جنز مقداُر غر�صنا من الكالم عن 
والنهي، والعموم واخل�صو�ص، واملنطوق واملفهوم، واملجمل واملف�ّصر«، 
فهذه هي املراتب املق�صودة يف هذا الفن، ول يبقى بعد جنازها اإل 
ذكر مراتب التاأويالت، وما ُيقبل منها، وما ُيرّد، وبيان م�صتنداتها، 
ولكني اأرى اأن اأَُخلَِّل بني جناز هذه املراتب وبني التاأويالت القوَل يف 
اأفعال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاإنها من متعلقات ال�صرع، والتاأويالت واملحامل 

يف حكايات الأحوال تتعلق بها«))(.

الأفعال مب�صاألة �صرع من قبلنا،  اإتباع مبحث  اأبان عن منا�صبة  كما 
فقال يف نهاية مبحث الأفعال:

»وقد انتجز بنجازه اأحكاُم الأفعال والأقوال، واأنا اأرى على اإثر ذلك اأن 
اأتكلم يف �صرع من قبلنا، واأو�صح مذاهب النا�ص فيه؛ فاإن من العلماء 
من قدر �صرائع الأنبياء املا�صية �صرًعا لنا اإذا مل يثبت يف �صرعنا نا�صٌخ 

له على التعيني«)2(.

))/336( التاأويالت.5. 

))/367( الأخبار. )واأورد فيه الكالم عن القراءة ال�صاذة باعتبارها 6. 
ملحقة حكًما باأخبار الآحاد(.

))/)43( الإجماع.7. 

)485/2( القيا�ض.8. 
الربهان ))/8)3(.  )((
الربهان ))/330(.  )2(
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)2/)72( ال�صتدلل))(.9. 

)2/)74( الرتجيح.. 0)

)842/2( الن�صخ.. ))

)859/2( الجتهاد والفتوى.. 2)

على  �صرحه  يف  )ت/536هـ(  املازري  انتقاد  من  هذا  ترتيبه  يخل  ومل 
الربهان، حيث يقول:

»القيا�ص«  كتاب  تقِدمِة  من  الرتتيب  املعايل يف  اأبو  اختاره  الذي  »وهذا 
على كتاب »الن�صخ« مما جرى الر�صم بخالفه؛ لأن الن�صخ نظٌر يف الأقوال 
ال�صادرة من �صاحب ال�صرع، والقيا�ص نظٌر فيما ا�صتنبط من اأقواله. ولعله 
اأّخر ذلك ملا كان املن�صوخ بطل كوُنه دلياًل، والقيا�ص مل تبطل دللته، واخلطب 

، ونحن جنري يف الرتتيب على ر�صمه...«)2(. يف هذا ي�صرٌي، والأمر هنيِّ

واأما ر�صالة اجلويني امل�صماة بـ»لورقات«، فله فيها ترتيٌب مغاير، حيث ذكر 
بعد املقدمة اأبواب اأ�صول الفقه، فقال: »واأبواب اأ�صول الفقه: اأق�صام الكالم، 
والأمر والنهي، والعام واخلا�ص، واملجمل واملبنّي، والظاهر واملوؤول، والأفعال، 
والنا�صخ واملن�صوخ، والإجماع، والأخبار، والقيا�ص، واحلظر والإباحة، وترتيب 

الأدلة، و�صفة املفتى وامل�صتفتى واأحكام املجتهدين«)3(.

وترتيبه هذا قريب من ترتيب عامة احلنفية، كما �صياأتي.

معاين )ت/489هـ))4). قواطع الأدلة، لأبي املظفر من�سور بن حممد ال�سَّ

كتاب »القواطع« من اأجل كتب ال�صافعية نقاًل وِحجاًجا)5(، وكان للطابع 
وهذا املبحث مما فات اإمام احلرمني ذكره يف �صياق ترتيبه يف الربهان ))/366(.  )((

اإي�صاح املح�صول )5)4(.  )2(
التحقيقات يف �صرح الورقات )48)(.  )3(

نْي.  اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق ال�صيخني د.عبداهلل ود.علي احلكِميَّ  )4(
انظر: رفع احلاجب ))/234(، البحر املحيط ))/))(.  )5(
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بالنقل،  العناية  حيث  الكتاب،  اأ�صلوب  يف  الأثر  اأبرز  للم�صّنف  الأثري 
واإبراز  الكالمية،  الأ�صوليني  مزالق  عن  والبعد  واأهلها،  بال�صنة  والحتفاء 
الدبو�صي  زيد  اأبي  منوال  على  وحتديًدا  الفقهاء))(،  طريقة  على  امل�صائل 
اأبي  كون  ذلك  يف  اأ�صهم  مما  ولعل  الأدلة«،  »تقومي  كتابه  يف  )ت/430هـ( 

املظّفر حنفيَّ الن�صاأة قبل انتقاله اإلى املذهب ال�صافعي.
وبالنظر اإلى الكتاب، ميكن بيان ترتيبه على النحو الآتي:

))/9( املقدمات. ). 
العموم 2.  والنواهي  الأوامر  الألفاظ )اأق�صام الكالم  ))/46( دللت 

واخل�صو�ص املطلق واملقيد دليل اخلطاب البيان واملجمل(.
)2/)7)( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتعّبده ب�صريعة من قبله.3. 
)226/2( الأخبار.4. 
)67/3( الن�صخ.5. 
)88/3)( الإجماع.6. 
قيل، 7.  ما  اأقل  دليل،  النايف  على  )هل  ال�صتدلل  اأنواع   )382/3(

احلظر والإباحة، دللة ال�صكوت، ال�صتدلل بالعادة(.
)4/)( القيا�ض.8. 
)4/)49( ال�صتدلل.9. 
)4/4)5( ال�صتح�صان.. 0)
)523/4( ال�صبب وال�صرط والعلة واأ�صباب ال�صرائع. )وهذه الثالثة: . ))

9ـ)) �صمن القيا�ص كما �صرح به 588/4(..
)5/)( الجتهاد والتقليد.. 2)

انظر مقدمة امل�صنف يف القواطع ))/7(.  )((
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 هذا ترتيب ما اأورده من م�صائل الأ�صول عند ال�صافعية، اإل اأنه اأحب 
اأن يختم الكتاب مبا زاده اأبو زيد الدبو�صي من مباحث ل توجد عند 

ال�صافعية، فقال:

 »وحني فرغنا من ذلك، فقد ذكر القا�صي اأبو زيد الدبو�صى يف اآخر 
كتابه الذي �صنفه يف اأ�صول الفقه، و�صماه )تقومي الأدلة( ف�صوًل ل 
ا يف الطريقة  توجد يف �صائر الأ�صول، وللفقهاء حاجٌة اإليها، خ�صو�صً
التي هي معهود الوقت، فاأحببُت اإيراد ذلك، والكالَم عليه يف املوا�صع 
عليها  ُتبنى  التي  لأ�صولنا  خمالًفا  فيكون  عليها،  الكالم  يجب  التي 
وجَه  ويعرف  ي�صمعه،  حني  لذلك  ال�صامع  حريُة  لتزول  التفريعات؛ 

الكالم عليه اإذا احتاج اإليه«))(. ثم ذكر هذا املبحث:

)78/5)( الأهلية وعوار�صها، وف�صوٌل يف العقود. . 3)

ح  ومل يكن نقله عن الدبو�صي وحده، بل نقل عن جماعٍة منهم مل ي�صرِّ
باأ�سمائهم.

ومل ُيعن ال�صمعاين مبنا�صبات ترتيب مو�صوعاته يف الكتاب، �صوى اإ�صارات 
نادرة يف ثنايا بع�ص امل�صائل، فقد ذكر يف بداية كالمه على م�صاألة احلظر 

والإباحة، منا�صبة اإيراد امل�صاألة قبل الكالم يف دليل القيا�ص، فقال:

املتقدمة،  الأبواب  عن  �صذوذها  من  ّنا  بيَّ ملا  املو�صع  هذا  يف  »اأوردناها 
وعدِم دخولها يف القيا�ص«)2(.

امل�ست�سفى من علم الأ�سول، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل 
)ت/505هـ))3).

قواطع الأدلة )78/5)(.  )((

قواطع الأدلة )397/3(.  )2(
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د. حممد الأ�صقر، موؤ�ص�صة الر�صالة.   )3(
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ُيعدُّ اأبو حامد الغزايل اأحد الأعالم املجددين يف علم الأ�صول فيما يت�صل 
برتتيب املو�صوعات الأ�صولية، فلقد و�صع كتابه وفق ترتيٍب »لطيف عجيب«))( 
كما يقول، واأعاد فكرة الرتتيب على نٍط جديد مل ُي�صبق اإليه، بحيث جعل 
التعّلم،  من  والثمرة  الغاية  هو  الذي  ال�صرعي«،  »احلكم  معرفة  على  املدار 
وفّرع بقية مباحث الأ�صول عليه. وذكر يف �صدر الكتاب وجه ترتيب اأ�صول 

الفقه على الأقطاب الأربعة التي ذكرها، وبناء بع�صها على بع�ص، فقال:

»اإذا فهمَت اأن نظر الأ�صويل يف وجوه دللة الأدلة ال�صمعية على الأحكام 
من  الأحكام  اقتبا�ص  كيفية  معرفة  املق�صود  اأن  عليك  يخَف  مل  ال�صرعية: 
كيفية  يف  ثم  واأق�صامها،  الأدلة  يف  ثم  الأحكام،  يف  النظر  فوجب  الأدلة، 
يقتب�ص  اأن  له  الذي  املقتب�ص  �صفات  يف  ثم  الأدلة،  من  الأحكام  اقتبا�ص 
الأحكام، فاإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها �صفٌة وحقيقٌة يف نف�صها، ولها 

مثِمر، وم�صتثمر، وطريق يف ال�صتثمار.

والكراهة  والندب،  واحلظر  الوجوب،  اأعني  الأحكام،  هي  والثمرة: 
وغريها،  والف�صاد،  وال�صحة  والأداء،  والق�صاء  والقبح،  واحل�صن  والإباحة، 
وطرق  فقط.  والإجماع  وال�صنة  الكتاب  ثالثة:  وهي  الأدلة،  هي  واملثِمر: 
على  تدل  اأن  اإما  الأقوال  اإذ  اأربعة،  وهي  الأدلة  دللة  وجوه  هي  ال�صتثمار: 
اأو بفحواها ومفهومها وباقت�صائها و�صرورتها،  ال�صيء ب�صيغتها ومنظومها، 
اأو مبعقولها ومعناها امل�صتنبط منها. وامل�صتثمر: هو املجتهد، ول بد من معرفة 

�صفاته و�صروطه واأحكامه. فاإًذا: جملة الأ�صول تدور على اأربعة اأقطاب:

القطب الأول: يف الأحكام، والبداءة بها اأولى؛ لأنها الثمرة املطلوبة.

القطب الثاين: يف الأدلة، وهي الكتاب وال�صنة والإجماع، وبها التثنية، اإذ 
بعد الفراغ من معرفة الثمرة ل اأهم من معرفة املثمر.

امل�صت�صفى ))/34(.  )((
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القطب الثالث: يف طريق ال�صتثمار، وهو وجوه دللة الأدلة، وهي اأربعة: 
والقت�صاء،  بال�صرورة  ودللة  باملفهوم،  ودللة  باملنظوم،  دللة 

ودللة باملعنى املعقول.

ويقابله  بظنه،  يحكم  الذي  املجتهد،  وهو  امل�صتثمر  يف  الرابع:  القطب 
املقلد، الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر �صروط املقلد واملجتهد 

و�سفاتهما«))(. 

ثم اأو�صح تف�صياًل كيفية اندراج ال�صعب الكثرية من اأ�صول الفقه حتت 
هذه الأقطاب الأربعة.

وقد ذكر الغزايل يف »�صدر الكتاب« مقدمًة اأ�صولية وكالمية قبل �صروعه يف 
الأقطاب الأربعة، و�صّرح باأن املقدمة الكالمية )املنطقية( التي �صاقها »لي�صت 
من جملة علم الأ�صول، ول من مقدماته اخلا�صة به«، واإنا هي »كالعالوة على 

علم الأ�صول«)2(، واإنا يدور علم الأ�صول على الأقطاب الأربعة الآتية:

))/)))( )الثمرة(، وهي احلكم ال�صرعي: )حقيقته اأق�صامه اأركانه ). 
عالماته(.

واأبدع اأبو حامد يف تق�صيم هذا القطب، فجعله متناوًل للحكم نف�صه، 
واحلاكم، واملحكوم عليه وهو املكلَّف، واملحكوم فيه وهو فعل املكلَّف، 

واملظِهر له وهو احلكم الو�صعي، وقال:

اأوردها  الأ�صول،  ف�صول  تفاريق  من  جملًة  القطب  هذا  »فيتناول 
رابطة،  ول جتمعها  تتنا�صب  ل  �صتى،  موا�صَع  مبّددًة يف  الأ�صوليون 
معرفتها،  اإلى  احلاجة  ووجِه  مقا�صدها  اإلى  الطالُب  يهتدي  فال 

وكيفيِة تعّلقها باأ�صول الفقه«)3(.
امل�صت�صفى ))/38(.  )((

امل�صت�صفى ))/45و0))(.  )2(
امل�صت�صفى ))/40(.  )3(
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)الكتاب 2.  اأ�صول  اأربعة  وذكر  الدليل،  وهو  )املثِمر(،   )(90/((
الأ�صول  ال�صت�صحاب  الإجماع  ال�صنة  الن�صخ[  مباحث  ]وحتته 
املوهومة: �صرع من قبلنا قول ال�صحابي ال�صتح�صان ال�صت�صالح(.

)5/2( )كيفية ال�صتثمار(، وهي طرق ا�صتفادة احلكم من الدليل، 3. 
وجعله يف ثالثة فنون:

• الأول: )8/2( املنظوم )مبادئ اللغات، احلقيقة واملجاز، املجمل 	
املطلق  واخلا�ص،  العام  والنهي،  الأمر  واملوؤول،  الظاهر  واملبني، 

واملقيد(.

• الثاين: )92/2)( املفهوم )القت�صاء، الإ�صارة، مفهوم املخالفة، 	
اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.

• الثالث: )235/2( القيا�ض.	

)379/2( )ال�صتثمار(، وذكر فيه ثالثة فنون:4. 

• الأول: )2/)38( الجتهاد.	

• الثاين: )462/2( التقليد وال�صتفتاء.	

• الثالث: )2/)47( التعار�ص والرتجيح.	

الأ�صوليني،  من  جماعٌة  ا�صتح�صنه  وقد  الغزايل،  ترتيب  جممل  هذا 
يكون  اأن  واأحرى  »اأح�صنها نظًرا،  باأنه  ابن ر�صد )ت/595هـ(  و�صمه  حيث 

�صناعيًّا«))(، وقال الأبياري )8)6هـ(:

عليه يف  مزيد  ول  اأبو حامد،  ذكره  ما  هذا  احل�صن يف  الرتتيب  »واإنا 
احُل�صن... اإذ هو م�صتقيٌم ل اختالل فيه، ول اعرتا�ص عليه... وهو الرتتيب 

على مقت�صى التحقيق«)2(.
ال�صروري يف اأ�صول الفقه »خمت�صر امل�صت�صفى« )37(.  )((

التحقيق والبيان )559/2(.  )2(
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لكن ُيلحظ فيه ما ياأتي:

الأدلة،  تقدمي  الأَولى  من  كان  اأنه  ترتيبه  يف  الغزايل  على  يورد  قد  اأوًل: 
لأن  املجتهدين؛  اأحكام  ثم  بالأدلة،  ال�صتدلل  فوجه  فالأحكام، 
جعله  الذي  الأ�صجار  من  الأثمار  اجتناء  يف  هو  الوجودي  الرتتيب 
نظرًيا ل�صتخراج الأحكام من الأدلة كذلك؛ لأن ال�صجرة قبل الثمرة، 
ل املجتني اإلى حت�صيلها، اإل اأن الغزايل  ثم اإذا ُوجدت الثمرة تو�صَّ
قد نّبه على جواب هذا بقوله: »لأنها الثمرة املطلوبة«، وهو اإ�صارة اإلى 

تقدمي ما هو مطلوٌب لغريه، وهو الأدلة ووجه دللتها))(.

ثانًيا: ُيلحظ اأنه ختم مباحث دليل الكتاب مببحث النظر يف اأحكامه، وذكر 
األفاظه، وتطرق  اإلى ظاهر  اأن من اأحكام الكتاب: »تطرق التاأويل 
اأما  اإلى مقت�صياته.  الن�صخ  اإلى �صيغ عمومه، وتطرق  التخ�صي�ص 
وجوَه  لنا  ف�صَّ اإذا  الثالث  القطب  ف�صياأتي يف  والتاأويل  التخ�صي�ص 

ال�صتثمار وال�صتدلل من ال�صيغ واملفهوم وغريها«)2(. 

كتاب  بعد  الن�صخ  مبحث  بذكر  جاريٌة  الأ�صوليني  عادة  اأن  ذكر  ثم 
»الأخبار«؛ لأن الن�صخ يتطرق اإلى الكتاب وال�صنة جميًعا، ولكنه اآثر ذكره يف 

اأحكام »الكتاب« ملعنيني:

اأحدهما: اأن اإ�صكاله وغمو�صه من حيث تطّرُقه اإلى كالم اهلل تعالى مع 
ا�صتحالة البداء عليه.

الثاين: اإن الكالم على الأخبار قد طال لأجل تعّلقه مبعرفة طرقها من 
التواتر والآحاد، فراأى اأن ذكره على اأثر اأحكام الكتاب اأولى)3(.

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/99(.  )((
امل�صت�صفى ))/204(.  )2(

انظر: امل�صت�صفى ))/204(.  )3(
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اإ�صحاق  اأبو  �صنع  كما  الدللت،  الأفعال يف  مبحث  الغزايل  ثالًثا: جعل 
بنيَّ  وقد  ال�صمعاين،  وابن  احلرمني،  اإمام  و�صيخه  ال�صريازي، 
القول يف  الثاين  الفن  باآخر  نلحق  اأن  »ونرى  منا�صبة ذلك، فقال: 
فعل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، و�صكوته، ووجه دللته على الأحكام؛ فاإنه قد 

ُيظن اأنه نازٌل منزلة القول يف الدللة«))(. 

هو  الدللت،  مباحث  �صمن  القيا�ص  الكالم يف  اأبو حامد  اأدخل  رابًعا: 
طريقة ابن ُفورك كما �صبق.

ٌف قبل امل�صت�صفى)2(، فقد �سار  واأما كتاب الغزايل الآخر »املنخول« وهو م�صنَّ
غالًبا على ترتيب اأبي احل�صني الب�صري )ت/436هـ( يف كتابه »املعتَمد«؛ حيث 
واخل�صو�ص،  العموم  الأوامر،  )البيان  الألفاظ  فدللت  املقدمة،  بذكر  ابتداأ 
فالن�صخ،  فالأخبار،  قبلنا(،  من  �صرع  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�صول  اأفعال  املفهوم،  التاأويل، 
فالإجماع، فالقيا�ص، فالرتجيح، ثم اختتم بالجتهاد والفتوى، واإن كان اختلف 

معه يف تقدمي الأخبار على الن�صخ والإجماع، كما �صياأتي يف الكالم على كتابه.

الو�سول اإلى الأ�سول، لأحمد بن علي بن َبرهان )ت/8)5هـ))3).

كان ابن َبرهان حنبليَّ الن�صاأة، ومن اأ�صحاب ابن عقيل )ت/3)5هـ(، ثم 
انتقل اإلى املذهب ال�صافعي، ولزم اأبا حامد الغزايل )ت/505هـ(، وعنه اأخذ 
اإنه  اإذ  »الو�صول«؛  كتابه  الغزايل يف  ب�صيخه  تاأثره  يظهر  ول  واأ�صوله،  الفقه 

جرى يف ترتيب م�صائل الكتاب على طريقة خمتلفة، وهي على النحو الآتي: 

))/47( املقدمة الأ�صولية.). 

))/56( م�صائل يف الأحكام.2. 

امل�صت�صفى )6/2)2(.  )((
انظر: مقدمة الغزايل يف امل�صت�صفى ))/34(، واملنخول مقتب�ٌص من تعليقات �صيخه اإمام احلرمني كما يف اآخره )504(.  )2(

اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق د.عبداحلميد اأبو زنيد، مكتبة املعارف.  )3(
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))/75( كتاب التكاليف.3. 

))/97( دللت الألفاظ )مبادئ اللغات: احلقيقة واملجاز، البيان، 4. 
الأمر والنهي، العموم واخل�صو�ص، املفهوم، الأفعال، التاأويالت(.

)2/)( الن�صخ.5. 

)67/2( الإجماع.6. 

)2/)3)( الأخبار.7. 

ال�صتح�صان 8.  ال�صت�صحاب  يف  الكالم  )و�صمنه  القيا�ص   )209/2(
التعار�ص والرتجيح(

)337/2( الجتهاد )و�صمنه الكالم يف حجية قول ال�صحابي(.9. 

اأمٌر مل  »الإجماع«، وهو  »الأخبار« عن  تاأخريه مبحث  وُيلحظ يف ترتيبه 
ي�صبقه اإليه اأحٌد من ال�صافعية فيما اأمكن الوقوف عليه من م�صادرهم، واإن 
�صبقه اإلى ذلك اأبو احل�صني الب�صري )ت/436هـ( من املعتزلة وقد تابعه 
على ذلك الفخر الرازي )ت/606هـ(، والآمدي )ت/)63هـ(، كما �صياأتي.

التنقيحات يف اأ�سول الفقه، لل�سهاب يحيى بن حب�س ال�سهروردي 
)ت/587هـ)))).

ا من الرتتيب مغايًرا ملا �صار عليه  اتبع ال�صهروردي يف كتابه نًطا خا�صًّ
عامة الأ�صوليني. حيث جعل كتابه ثالثة اأق�صام:

الق�صم الأول: ))( يف اأحواٍل تعِر�ص لالألفاظ، ويف تقا�صيم الأحكام، . )
وفيه ثالثة ف�صول:

الأول: )3( تنقيح العام واخلا�ص.

اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتحقيق اأ.د عيا�ص بن نامي ال�صلمي.  )((
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ال�صرتاك  اللغات،  )مبادئ  الدللت  يف  كالم  بقية   )62( الثاين: 
املجاز، املجمل البيان، الن�ص والظاهر، التاأويل، املفاهيم(.

الثالث: )06)( الأمر والنهي )ويف اآخره بحث الأحكام الو�صعية(. 

الق�صم الثاين: )63)( يف اأ�صول الأدلة، وفيه اأربعة ف�صول:. 2

الأول: )63)( الكتاب وال�صنة )الن�صخ ترجيحات الأخبار(

الثاين: )220( الإجماع والقيا�ص والتعار�ص بني الأدلة.

الثالث: )276( تزاحم الأدلة وتخ�صي�صات عموم.

قول  )ال�صت�صحاب،  والجتهاد  اأ�صول  بقية   )308( الرابع: 
ال�صحابي، ال�صتح�صان، ال�صت�صالح(.

الق�صم الثالث: يف بقايا مواقف اأ�صولية تتعلق بال�صتدلل والأ�صئلة، و�صبيل . 3
النف�صال عنها، )وهي مباحُث جدلية، لي�صت من �صلب علم الأ�صول(.

والرتتيب العام لكتاب التنقيحات موافٌق لرتتيب عامة الأ�صوليني، من تقدمي 
املباحث اللغوية، فالأدلة ال�صرعية، ثم مباحث الجتهاد والتقليد والرتجيحات، 

ويبقى تاأخريه لالأدلة املختلف فيها، وهو اأمٌر مل ُيعهد يف دواوين اأ�صول الفقه.

املح�سول يف اأ�سول الفقه، للفخر حممد بن عمر الرازي )ت/606هـ)))).

ُيعترب كتاب »املح�صول« للفخر الرازي من امل�صادر ال�صافعية املهمة؛ ملا 
اأظهره يف كتابه من اهتماٍم بجمع امل�صائل اخلالفية، وتتبع الأدلة واحِلجاج 
الب�صري  احل�صني  لأبي  »املعتمد«  كتابي  من  مادته  غالب  وا�صتمد  فيها، 

)ت/436هـ(، وامل�صت�صفى للغزايل )ت/505هـ()2(.
مت العتماد يف الإحالة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق د. طه جابر العلواين.  )((

اأحدهما  غالًبا:  عنهما  يخرج  يكاد  ل  كتابني  من  ا�صتمداده  »واملح�صول   :)4/(( ال�صول  نهاية  يف  الإ�صنوي  يقول   )2(
»امل�صت�صفى« حلجة الإ�صالم الغزايل، والثاين »املعتمد« لأبي احل�صني الب�صري، حتى راأيته ينقل منهما ال�صفحَة اأو 

قريًبا منها بلفظها، و�صببه على ما قيل اأنه كان يحفظهما«. 
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وقد عقد الرازي يف اأوائل املح�صول ف�صاًل يف »�صبط اأبواب اأ�صول الفقه«، 
اأ�صول الفقه عبارٌة عن جمموع  اأن  وبيان منا�صبة ترتيبه، فقال: »قد عرفَت 
الطرق،  اأما  بها.  امل�صتدل  حال  وكيفية  بها،  ال�صتدلل  وكيفية  الفقه،  طرق 

فاإما اأن تكون عقليًة اأو �صمعية:

اإل  تثبت  اأنها ل  بينا  ملا  الأحكام  لها عندنا يف  العقلية: فال جمال  اأما 
بال�صرع، واأما عند املعتزلة فلها جمال، لأن حكم العقل يف املنافع الإباحة، 

ويف امل�صار احلظر. 

واأما ال�سمعية: فاإما اأن تكون من�صو�صة، اأو م�صتنبطة.

اأو فعل ي�صدر عمن ل يجوز اخلطاأ عليه،  اإما قول  اأما املن�سو�س: فهو 
الأمة.  وجمموع  ملسو هيلع هللا ىلص  ور�صوله  تعالى  اهلل  هو  عليه  اخلطاأ  يجوز  ل  والذي 
مع  اإل  يدل  ل  والفعل  فعل،  اأو  قول  اإما  الأمة  وعن  الر�صول  عن  وال�صادر 

القول، فتكون الدللة القولية مقدمًة على الدللة الفعلية. 

والنواهي،  الأوامر  وهي  ذاتها،  يف  النظر  يكون  اأن  اإما  القولية:  والدللة 
واإما يف عوار�صها: اإما بح�صب متعلقاتها، وهي العموم واخل�صو�ص، اأو بح�صب 
يف  النظر  على  ٌم  مقدَّ الذات  يف  والنظر  واملبني،  املجمل  وهي  دللتها،  كيفية 
ٌم على باب العموم واخل�صو�ص. ثم  العوار�ص، فال جرم باب الأمر والنهي مقدَّ
النظر يف العموم واخل�صو�ص نظٌر يف متعلق الأمر والنهي، والنظر يف املجمل 
واملبني نظٌر يف كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك املتعلقات، ومتعّلق ال�صئ متقدٌم 
العموم  باب  قدمنا  جرم  فال  متعلقه،  وبني  ال�صئ  بني  العار�صة  الن�صبة  على 

واخل�صو�ص على باب املجمل واملبني، وبعد الفراغ منه ل بد من باب الأفعال.

ثم هذه الدلئل: قد ترد تارًة لإثبات احلكم، واأخرى لرفعه، فال بد من باب 
»الن�صخ«. واإنا قدمناه على باب الإجماع والقيا�ص؛ لأن الإجماع ل ُين�صخ ول 

ُين�صخ به، وكذا القيا�ص.
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اإلى  َيحتاج  قد  والأفعال  الأقوال  هذه  ثم  »الإجماع«.  باب  بعده  ذكرنا  ثم 
التم�صك بها َمن مل ي�صاهد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص، ول اأهل الإجماع، فال ت�صل اإليه هذه 
الأدلة اإل بالنقل، فال بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم، والنقِل الذي 
يفيد الظن، وهو باب »الأخبار«. فهذه جملة اأبواب اأ�صول الفقه بح�صب الدلئل 

املن�صو�صة.

وملا كان التم�صك باملن�صو�صات اإنا ميكن بوا�صطة اللغات، فال بد من 
تقدمي باب اللغات على الكل. واأما الدليل امل�صتنبط فهو القيا�ص. فهذه اأبواب 

طرق الفقه.

واأما باب كيفية ال�صتدلل بها: فهو باب »الرتاجيح«.

واأما باب كيفية حال امل�صتدل بها: فالذي ينزل حكُم اهلل تعالى به، اإن كان 
عامِلا فال بد له من الجتهاد، وهو باب »�صرائط الجتهاد واأحكام املجتهدين«، 
واإن كان عاميًّا فال بد له من ال�صتفتاء، وهو باب »املفتي وامل�صتفتي«. ثم نختم 
الأبواب بذكر اأمور اختلف املجتهدون يف كونها طرًقا اإلى الأحكام ال�صرعية. 

فهذه اأبواب اأ�صول الفقه:

واخل�صو�ص،  العموم  وثالثها:  والنهي،  الأمر  وثانيها:  اللغات،  اأولها: 
واملن�صوخ،  النا�صخ  و�صاد�صها:  الأفعال،  وخام�صها:  واملبني،  املجمل  ورابعها: 
و�صابعها: الإجماع، وثامنها: الأخبار، وتا�صعها: القيا�ص، وعا�صرها: الرتاجيح، 
وحادي ع�صرها: الجتهاد، وثاين ع�صرها: ال�صتفتاء، وثالث ع�صرها: الأمور 

التي اختلف املجتهدون يف اأنها هل هي طرق لالأحكام ال�صرعية اأم ل«))(.

 وميكن تف�صيل ما اأورده من مو�صوعات على ترتيبها الآتي:

))/77( املقدمات )املقدمة الأ�صولية، ومباحث احلكم ال�صرعي(.). 

املح�صول ))/67)(.  )((
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والنواهي، 2.  الأوامر  اللغات:  )مباحث  الألفاظ  دللت   )(73/((
العموم واخل�صو�ص، املجمل واملبني، اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الن�صخ(.

)7/4)( الإجماع.3. 

)3/4)2( الأخبار.4. 

)3/5( القيا�ض.5. 

)377/5( التعادل والرتجيح.6. 

)5/6( الجتهاد واملفتي وامل�صتفتي 7. 

ال�صت�صحاب، 8.  الأ�صياء  يف  )الأ�صل  فيها  املختلف  الأدلة   )95/6(
باأخف  الأخذ  اأقل ما قيل،  التفوي�ص،  ال�صحابي،  ال�صتح�صان، قول 

القولني ال�صتقراء امل�صالح املر�صلة ال�صتدلل بالعدم(.

وقد ا�صتح�صن جماعٌة ترتيب الرازي املذكور، كالقرايف )ت/684هـ())(، 
واأبي عبداهلل الأ�صفهاين )ت/688هـ()2(، وقال الطويف )ت/6)7هـ( بعد 

اأن �صاق ترتيبه:

»هذا تق�صيٌم وترتيٌب ل مزيد عليه«)3(. 

اأبي  اأكرثه طريقة  اأنه تبع يف  الكتاب  ُيلحظ يف ترتيب مو�صوعات  ومما 
احل�صني الب�صري يف »املعتمد«، اإل اأن ترتيب اأبي احل�صني كما يقول القرايف 

اأح�صُن واأقرب اإلى ال�صواب)4(.

ا تاأخريه الكالم يف »الأدلة املختلف فيها« اإلى اآخر الكتاب،  ويلحظ فيه اأي�صً
وهو اأمٌر �صبقه اإليه ال�صهروردي )ت/587هـ( يف التنقيحات، كما مّر اآنًفا.

انظر: نفائ�ص الأ�صول ))/)9(.  )((
انظر: الكا�صف عن املح�صول ))/389(.  )2(

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/04)(، وانظر منه ))/07)(.  )3(
انظر: نفائ�ص الأ�صول ))/428(.  )4(
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ومن الأمور التي اأخذها الطويف على املح�صول: عدم اإفراد الكالم عن 
مباحث  �صمن  امل�صاألة  باإدراج  اكتفى  الرازي  ولعل  واملقيد،  املطلق  م�صاألة 

العموم واخل�صو�ص))(.

كتاب  املح�صول:  كتاب  على  قامت  التي  الأ�صولية  الأعمال  اأهم  ومن 
الهندي  عبدالرحيم  بن  حممد  لل�صفي  الأ�صول«،  دراية  يف  الو�صول  »نهاية 
حيث  من  التو�صعي،  الطابع  ذات  الأ�صولية  الكتب  من  وهو  )ت/5)7هـ()2(، 
فه على »حم�صول« الرازي  ا�صتيعاب احلجج، وحتقيق النقول، وكان لعتماد م�صنِّ

و«اإحكام« الآمدي الأثُر البنيِّ يف ذلك التو�صع، فجاء الكتاب حافاًل م�صتوعًبا.

ويرى حمققا الكتاب اأن ال�صفي »رتَّب كتابه )النهاية( من جهة ال�صكل 
ومقدمة  خطبة  على  فرتبه  احلديث،  ال�صكل  وقواعد  متم�صًيا  بديًعا  ترتيًبا 

واأنواع من الكالم وف�صول وم�صائل وفروع«)3(.

وعند النظر يف ترتيب الكتاب، فاإن ال�صفي جعله يف مقدمة وع�صرين نوًعا:

)5)( املقدمة، وفيه ثالثة ف�صول:). 

الأول: املقدمة الأ�صولية. )حقيقة الفن ومبادئه(.

من  الفقه  اأ�صول  اإليه  يحتاج  )ما  ال�صطالحية  املقدمة  الثاين: 
الألفاظ(.

الثالث: احلكم ال�صرعي.

واأق�سامه 2.  الكالم  )حد  ف�ساًل   (6 وفيه  اللغات،  الأول:  النوع   )6((
مبادئ اللغات، تق�صيم دللت الألفاظ، ال�صتقاق، التوابع، ال�صرتاك، 

احلقيقة واملجاز، معاين احلروف، التعار�ص بني اأحوال الألفاظ(.

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/04)(.  )((
اعُتمد يف الإحالة على مطبوعة دار الباز، بتحقيق ال�صيخني د. �صالح اليو�صف، ود.�صعد ال�صويح.  )2(

نهاية الو�صول ))/79)(.  )3(
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)505( النوع الثاين: تق�صيم الأحكام ال�صرعية )التكليفية والو�صعية( 3. 
املنعم،  و�صكر  العقليني،  والتقبيح  التح�صني  م�صاألة  بحث  اآخره  ويف 

وحكم الأ�صياء قبل ورود ال�صرع.

)797( النوع الثالث والرابع: الأوامر والنواهي )ويف اآخر الأمر بحث 4. 
جملة من م�صائل التكليف واأحكام املكلفني(.

))22)( النوع اخلام�ص: العموم واخل�صو�ص.5. 

))77)( النوع ال�صاد�ص: املطلق واملقيد.6. 

))79)( النوع ال�صابع: املجمل واملبني.7. 

)975)( النوع الثامن: الن�ص والظاهر والتاأويل.8. 

)2029( النوع التا�صع: املفهوم.9. 

)3))2( النوع العا�صر: دللة اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.. 0)

)))22( النوع احلادي ع�صر: الن�صخ.. ))

))242( النوع الثاين ع�صر: الإجماع.. 2)

)2695( النوع الثالث ع�صر: الأخبار.. 3)

)3023( النوع الرابع ع�صر: القيا�ص.. 4)

)3572( النوع اخلام�ص ع�صر: العرتا�صات على القيا�ص.. 5)

)6)36( النوع ال�صاد�ص ع�صر: التعادل والرتاجيح.. 6)

)3785( النوع ال�صابع ع�صر: الجتهاد.. 7)

)3882( النوع الثامن ع�صر: املفتي وامل�صتفتي والإفتاء.. 8)

)3938( النوع التا�صع ع�صر: املدارك )الأدلة( املختلف فيها.. 9)
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)4039( النوع الع�صرون: ال�صتدلل.. 20

وهذا املنهج الذي �صار عليه ال�صفي الهندي هو ما �صار عليه الرازي يف 
املح�صول، ومل يختلف عنه يف �صيء، �صوى اأنه جعله املباحث »اأنواًعا«. 

ول يظهر اأثٌر لرتتيب الآمدي يف هذا الكتاب كما �صيظهر من ا�صتعرا�ص 
حمل  بتحرير  املت�صل  املنهج  يف  ال�صفي  به  تاأثر  واإنا  »الإحكام«،  كتاب 

النزاع يف امل�صائل، وحتقيق الأقوال واملذاهب فيها.

وقد �صار ال�صفي يف كتابه »الفائق« الذي هو خمت�صٌر من »النهاية« على 
الطريقة نف�صها يف ترتيب مو�صوعات الكتاب..

واأما كتاب الرازي الآخُر: »امَلَعامِل«))(، وهو موؤلٌَّف بعد كتاب »املح�صول«)2(، 
فرتتيبه م�صابٌه لرتتيب املح�صول، وهو على النهج الآتي:

))/37)( املقدمة.). 

))/45)( دللت الألفاظ )اأحكام اللغات، الأوامر والنواهي، العام 2. 
واخلا�ص، املجمل واملبني(.

)8/2)( الأفعال.3. 

)32/2( الن�صخ. 4. 

)54/2( الإجماع.5. 

)29/2)( الأخبار.6. 

)249/2( القيا�ض.7. 

)432/2( الجتهاد، واأدلة خمتلف فيها )ال�صت�صحاب، ال�صتح�صان(.8. 

عادل  بتحقيق  )ت/644هـ(،  التلم�صاين  لبن  املعامل«  »�صرح  �صمن  املطبوعة  الن�صخة  على  الإحالة  يف  اعُتمد   )((
عبداملوجود، وعلي معّو�ص، دار عامل الكتب.

انظر: �صرح املعامل )53/2)(.  )2(
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اأنه  اإل  اجلملة،  يف  »املح�صول«  لرتتيب  موافًقا  كان  واإن  الرتتيب  وهذا 
م ابن التلم�صاين  اخت�صر عدًدا من املباحث، واأ�صقط طائفًة منها، بحيث متَّ
)ت/644هـ( يف �صرحه للمعامل عدًدا كبرًيا من تلك امل�صائل كما يظهر ذلك 

ملن تتبع �صرحه.

الآمدي  علي  اأبي  بن  علي  لل�سيف  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 
)ت/)63هـ)))).

بالرغم من ا�صرتاك الآمدي مع الرازي يف اقتبا�ص الكتاب من امل�صنفات 
الأربعة: »الربهان للجويني، امل�صت�صفى للغزايل، الُعَمد للقا�صي عبداجلبار، 
املعتمد لأبي احل�صني الب�صري«، اإل اأنه اختلف يف منهجه مع الفخر؛ »فابن 
اخلطيب اأَْميُل اإلى ال�صتكثار من الأدّلة والحتجاج، والآمدّي مولع بتحقيق 

املذاهب وتفريع امل�صائل«)2(.

وكما اأن الرازي اتبع اأ�صلوًبا جديًدا يف الرتتيب، فقد �صلك الآمدي نًطا 
فريًدا واأكرث دقة، حيث رّتب كتابه وجعله يف اأربع قواعد:

ومبادئه. ).  الفقه  اأ�صول  مفهوم  حتقيق  يف  الأولى:  القاعدة   )5/((
وحتته ثالثة اأق�صام:

الأول: املبادئ الكالمية 

الثاين: املبادئ اللغوية.

الثالث: املبادئ الفقهية والأحكام ال�صرعية.

واأحكامها. 2.  واأق�صامها  ال�صرعية  الأدلة  الثانية:  القاعدة   )(58/((
وحتته ق�صمان:

اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي بتعليق ال�صيخ عبدالرزاق عفيفي، املكتب الإ�صالمي.  )((
مقدمة ابن خلدون )427(.  )2(
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الأفعال[،  مباحث  ]و�صمنه  ال�صنة  )الكتاب  املعتربة  الأدلة  الأول: 
]مباحث  �صنًدا  الثالثة  الأدلة  فيه  ت�صرتك  ما  الإجماع 
]مباحث دللت الألفاظ والن�صخ[، القيا�ض  الأخبار[، ومتًنا 

ال�صتدلل ال�صت�صحاب(.

الثاين: ما ُظنَّ اأنه دليل �صحيح )�صرع من قبلنا، مذهب ال�صحابي، 
ال�صتح�صان، امل�صالح املر�صلة(.

)62/4)( القاعدة الثالثة: اأحكام املجتهدين واأحوال املفتني وامل�صتفتني. 3. 
وحتته ق�صمان:

الأول: الجتهاد.

الثاين: التقليد والإفتاء وال�صتفتاء.

)239/4( القاعدة الرابعة: الرتجيحات. وفيه بعد املقدمة بابان:4. 

الأول: ترجيحات الأدلة ال�صرعية.

الثاين: الرتجيحات بني احلدود ال�صرعية الظنية.

 هذا ترتيب الكتاب، وقد نال ا�صتح�صان جماعٍة من الأ�صوليني، وقال 
الطويف )ت/6)7هـ(:

»وهو ترتيٌب خمت�صٌر جامٌع، انتظم جميَع ما ُيحتاج اإليه يف هذا العلم«))(.

• مقارنة بني ترتيب اأبي حامد الغزايل وال�سيف الآمدي:	

ميكن القول باأن التق�صيم الذي اأبدعته يراع ال�صيف الآمدي م�صابٌه يف 
نطه اإلى حدٍّ كبري لالأقطاب الأربعة، التي بنى عليها الغزايلُّ كتابه 
امل�صت�صفى، غري اأن الغزايل انطلق يف فكرة الرتتيب من كون مدار 
الثمرة،  الأول يف  ال�صرعي«، فجعل قطبه  الأ�صول على »احلكم  علم 

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/)0)(.  )((
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وهي »احلكم«، اأما الآمدي فو�ّصع القاعدَة الأولى بحيث ت�صمل املقدمَة 
الأ�صولية مع مباحِث احلكم ال�صرعي، واأتى يف مقدمته مبا مل ياأت به 

الغزايل.

واإذا ما اأتينا اإلى املبحث الثاين، فهما يتفقان يف انعقاده لبحث »اأدلة 
الأحكام«، ومن هنا يبداأ التباين بني املنهجني؛ فاأن�صاأ الآمدي مبحًثا 
ملا يقع فيه ال�صرتاك بني مباحث الكتاب وال�صنة والإجماع، وجمع فيه 
مباحَث الأخبار ودللِت الألفاظ والن�صَخ، وخل�ص من الإ�صكال الذي 
الكرمي  القراآن  الألفاظ بني مبحث  تفريق مباحث  اإلى  الغزايلَّ  اأجلاأ 

ومباحث كيفية ال�صتثمار يف القطب الثالث. 

والتقليد،  الجتهاد  مباحث  يف  الآمدي  فجعله  الثالث،  املبحث  واأما 
يف  البحث  و�صّمنه  الألفاظ،  دللت  لبحث  الغزايل  جعله  بينما 

القيا�ص، وهو ما �صّمنه الآمدي يف قاعدته الثانية كما �صبق.

واأما  دفعه،  وطرق  التعار�ص  الآمدي  فيه  فبحث  الرابع،  املبحث  واأما 
التعار�ص  مع  والتقليد  الجتهاد  ي�صمل  مبا  فيه  القول  فو�صع  الغزايل 

والرتجيح، باعتبار اأن التعار�ص اإنا يكون يف ظاهر نظر املجتهدين.

مراعاَة  الغزايل  ترتيب  يف  يلحظ  فاإنه  الرتتيبني،  كال  الناظر  تاأمل  واإذا 
ذلك  لديه  يظهر  فال  الآمدي  واأما  قطب،  كل  يف  املباحث  عدد  يف  التوازن 
ن هذه  ل ثالثة اأرباع الكتاب، لكونه �صمَّ التنا�صق؛ فـ«القاعدة الثانية« لديه ت�صكِّ
القاعدة البحَث يف الأدلة والدللت، وهي لب مباحث الأ�صول، ومتثل القواعد 

الثالث الأخرى: الأحكام، والجتهاد، واملرجحات الربع املتبقي منه.

ويبقى القول باأن الغزايل والآمدي كان لهما ق�صب ال�صبق يف الإبداع، وح�صن 
الرتتيب للمو�صوعات الأ�صولية، واإن كان الآمدي اأقرب اإلى ال�صبط، كما كان 

الغزايل اأقرب اإلى املوازنة وجودة التق�صيم، وكالهما مو�صٌل اإلى املق�صود.
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يف  الآمدي  كتاب  اخت�صر  الذي  )ت/646هـ(  احلاجب  ابن  اأن  وُيلحظ 
»منتهى ال�صول والأمل« واإن وافقه يف اأ�صل الرتتيب العام للمباحث، والإ�صارة 
اإلى الق�صمة الرباعية التي اأن�صاأها الآمدي، اإل اأن املباحث جاءت يف كتاب ابن 

احلاجب م�صرودًة وخالية من التق�صيمات الكربى.

وهذا الرتتيب الذي م�صى عليه الآمدي يف اإحكامه مل يغرّيه يف كتابه الآخر 
اأنه �صمى  »منتهى ال�صول يف علم الأ�صول« الذي هو خمت�صٌر لالإحكام، غري 

القواعد الأربع »اأ�صوًل« ))(. 

البي�ساوي  عمر  بن  لعبداهلل  الأ�سول،  علم  اإلى  الو�سول  منهاج 
)ت/685هـ)))).

 اإن كتاب »منهاج الو�صول« من اأ�صهر امل�صنفات واملتون الأ�صولية املتفّرعة 
احلاجب  ابن  مع خمت�صر  و�صار  الرازي)3(،  للفخر  »املح�صول«  كتاب  عن 
عمدَة املتاأخرين يف علم الأ�صول؛ نظًرا ملا ات�صما به من ا�صتيعاٍب للم�صائل، 
واخت�صاٍر يف العبارة، واإن وقع الختالف بينهما يف منهج الرتتيب، فكرثت 

عليهما ال�صروح والتعليقات)4(. 

 وقد رّتب البي�صاوي منهاجه، فجعله يف مقدمٍة و�صبعة كتب: 

))/0))( املقدمة )مباحث الأحكام(). 

))/329( الكتاب الأول: القراآن الكرمي، )وبحث فيه دللت الألفاظ 2. 
والن�صخ(

)49/2))( الكتاب الثاين: ال�صنة.3. 
انظر: منتهى ال�صول يف علم الأ�صول ))/3(.  )((

وولده  )ت/756هـ(  ال�صبكي  عبدالكايف  بن  لعلي  املنهاج«  �صرح  يف  »الإبهاج  �صمن  املطبوع  املنت  على  الإحالة   )2(
عبدالوهاب )ت/)77هـ(، طبعة املكتبة املكية ودار ابن حزم، بتحقيق د. �صعبان حممد اإ�صماعيل.

قال الإ�صنوي يف نهاية ال�صول ))/4(: »اعلم اأن امل�صنف ]البي�صاوي[ رحمه اهلل اأخذ كتابه من »احلا�صل« للفا�صل   )3(
تاج الدين الأرموي )ت/656هـ(، و«احلا�صل« اأخذه م�صّنفه من »املح�صول« لالإمام فخر الدين«.

انظر: مقدمة ابن خلدون )427(.  )4(
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)305/2)( الكتاب الثالث: الإجماع.4. 

)7/3)4)( الكتاب الرابع: القيا�ص.5. 

)703/3)( الكتاب اخلام�ص: الأدلة املختلف فيها. 6. 

)3/)77)( الكتاب ال�صاد�ص: التعادل والرتجيح.7. 

)859/3)( الكتاب ال�صابع: الجتهاد والإفتاء.8. 

ويلحظ كونه اأعاد النظر يف الرتتيب، واأعمل فيه يد التهذيب، الأمر الذي 
مل ي�صنعه التاج الأرموي )ت/656هـ( يف »احلا�صل«، حيث اقتفى اأثر الرازي 
ُبعيد  وجعله  الكتاب،  اآخر  فيها عن  املختلف  الأدلة  مباحَث  م  فقدَّ ترتيبه،  يف 

القيا�ص، اإحلاًقا للمتجان�صني، ول ريب اأنه اأن�صب.

وقد اقتفى اأثر املنهاج عدٌد من امل�صنفات الأ�صولية التالية، ومنها: 

• )ت/)77هـ(، 	 ال�صبكي  علي  بن  عبدالوهاب  للتاج  اجلوامع«،  »جمع 
وياأتي الكالم عليه.))( 

• الزرك�صي 	 بهادر  بن  عبداهلل  بن  حممد  للبدر  املحيط«،  »البحر 
)ت/794هـ(.

 ويعترب هذا الديوان غاية املطلب يف ا�صتيعاب املباحث الأ�صولية، والعناية 
وتعدد  الطالع،  �صعة  من  مل�صنفه  توافر  ملا  نظًرا  والأقوال؛  النقول  بتحرير 
�صمن  ًفا  م�صنَّ كتابه  جعل  ما  وهو  عليها)2(،  الوقوف  اأمكنه  التي  امل�صادر 

امل�صادر الأ�صولية املو�صوعية املقارنة.

يف املبحث الثالث: ترتيب املو�صوعات الأ�صولية على منهج اجلمع بني الطريقتني.  )((
يقول الزرك�صي يف مقدمة البحر املحيط ))/6(: »وقد اجتمع عندي بحمد اهلل من م�صنفات الأقدمني يف هذا الفن ما   )2(
يربو على املئني، وما برحت يل همٌة تهم يف جمع اأ�صتات كلماتهم وجتول، ومن دونها عوائق احلال حتول، اإلى اأن من اهلل 
العلماء،  من  املتاأخرين  �صرائع  ووردت  القدماء،  كتب  زبد  فمخ�صُت  املواد،  من  بكثري  بلطفه  واأمد  املراد،  بنيل  �صبحانه 
اأقوالهم، ون�صجت على منوالهم، وفتحت منه ما كان مقفال، وف�صلت ما كان جممال، بعبارة  وجمعت ما انتهى اإيل من 

ت�صتعذب، واإ�صارة ل ت�صت�صعب. وزدت يف هذا الفن من امل�صائل ما ينيف على الألوف، وولدت من الغرائب غري املاألوف«.
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 وقد �صار البدر الزرك�صي يف ترتيب كتابه وفق الآتي))(:

))/3( املقدمات )املبادئ الأ�صولية والكالمية(. ). 

))/56)( الأحكام ال�صرعية، واأحكام التكليف واملكلفني.2. 

)77/2)( الأدلة ال�صرعية )الكتاب( 3. 

ال�صتقاق 4.  اللغة  مبادئ  الألفاظ:  )دللت  اللغة  مباحث   )228/2(
والنهي،  الأمر  املعاين،  حروف  واملجاز،  احلقيقة  ال�صرتاك،  الرتادف، 
العام واخلا�ص، املطلق واملقيد، الظاهر واملوؤول، املجمل واملبني، املفهوم(.

)95/5)( الن�صخ.5. 

)5/6( ال�سنة.6. 

)378/6( الإجماع.7. 

)5/7( القيا�ض.8. 

)5/8( الأدلة املختلف فيها.9. 

)9/8))( التعادل والرتجيح.. 0)

)226/8( الجتهاد والتقليد والإفتاء وال�صتفتاء.. ))

ومن اأ�صهر امل�صادر املتاأخرة التي وافقت البحر املحيط: كتاب »اإر�صاد 
الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�صول« للقا�صي حممد بن علي ال�صوكاين 
)ت/250)هـ(، حيث ميكن القول ملن قارنه بالبحر املحيط باأنه خمت�صٌر 
ح ال�صوكاينُّ بذلك؛ نظًرا للت�صابه الكبري بينهما يف �صياق  منه، واإن مل ي�صرِّ
مباحث الكتاب، وطريقة بحث امل�صائل، اإل اأنه خمتلٌف عن البحر يف طريقة 

ترتيب الكتاب، بحيث جعله يف مقدمٍة، و�صبعِة مقا�صد، وخامتة)2(: 

الإحالة وفق طبعة دار الكتبي، بتحقيق جلنة من علماء الأزهر.  )((
الإحالة على طبعة دار الكتبي، بتحقيق د. �صعبان حممد اإ�صماعيل.  )2(
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املبادئ ).  ال�صرعي،  احلكم  الأ�صولية،  )املبادئ  املقدمة:   )46/((
اللغوية وتق�صيماتها(.

))/39)( املق�صد الأول: القراآن.2. 

))/55)( املق�صد الثاين: ال�صنة.3. 

))/283( املق�صد الثالث: الإجماع.4. 

العام 5.  والنهي،  )الأمر  الألفاظ:  دللت  الرابع:  املق�صد   )349/((
املنطوق  واملوؤول،  الظاهر  واملبني،  املجمل  واملقيد،  املطلق  واخلا�ص، 

واملفهوم، الن�صخ(.

)23/2)( املق�صد اخلام�ص: القيا�ص. )ويف اآخره بحث الأدلة املختلف 6. 
فيها �صمن ف�صل ال�صتدلل(

)293/2( املق�صد ال�صاد�ص: الجتهاد والتقليد. 7. 

)369/2( املق�صد ال�صابع: التعادل والرتجيح.8. 

)409/2( اخلامتة: وفيها م�صاألتان: الأ�صل يف الأ�صياء، ووجوب �صكر 9. 
املنعم عقاًل. 

وهذا النحو من الرتتيب مقارٌب لرتتيب الآمدي يف الإحكام، ومل يخالفه 
اإل يف اأمرين:

موافًقا  ال�صنة،  مباحث  �صمن  الرواية  م�صائل  بحث  يف  تو�صعه  الأول: 
للبي�صاوي والزرك�صي.

الثاين: اختتامه الكتاب بذكر م�صاألتي »الأ�صل يف الأ�صياء« و»وجوب �صكر 
املنعم عقاًل«))(.

الو�صول على  وكاأنه تابع يف ذلك بع�ص الزيدية؛ اإذ جرت عادتهم اأن يختموا كتبهم بـ”اأحكام العقل”. انظر: منهج   )((
معيار العقول للمهدي ابن املرت�صى )3)8(، هداية العقول للح�صني بن القا�صم اليمني )720/2(.
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�ملطلب �لثالث
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية يف م�صنفات �حلنابلة

 

على اأن احلنابلة مل يكن لهم من ال�صبق يف التاأليف الأ�صويل ما قد حظي 
به غريهم، اإل اأنه قد وقع يف بع�ص ت�صانيفهم من الإبداع يف ترتيب املباحث 
الأ�صولية، ما مل يوجد عند غريهم، كما �صياأتي يف كتاب الوا�صح لبن عقيل، 

و�صنعر�ص يف هذا املبحث ل�صبعة من اأهم امل�صنفات احلنبلية.

مقدمة الإر�ساد اإلى �سبيل الر�ساد، ملحمد بن اأحمد بن اأبي مو�سى 
الها�سمي )ت/8)4هـ)))).

تعد »املقدمة« الأ�صولية، التي ذكرها ابن اأبي مو�صى يف اأول كتابه الفقهي 
من اأقدم الكتابات الأ�صولية التي و�صلت اإلينا من علماء احلنابلة، وهي واإن 
كانت وجيزة يف األفاظها، ومل ُتفرد على جهة ال�صتقالل، اإل اأنها متّثل اللبنات 
اأ�صول  يف  املقدمة  مع  جعله  وقد  احلنبلي،  الأ�صويل  الفكر  تقدمي  يف  الأولى 

الدين متهيًدا للدخول يف اأبواب الفقه.

التي  املقدمة،  هذه  يف  الأ�صولية  املباحث  من  جملًة  ال�صريف  ذكر  وقد 
واخلا�ص،  العام  وذكر  الدين،  والتفقه يف  العلم  »باب ف�صل  بقوله:  لها  بوب 
وما ظاهره العموم واملراد به اخل�صو�ص، وما ظاهره اخل�صو�ص واملراد به 

العموم، وذكر الأ�صول التي عليها مدار الفقه، وما يف معنى ذلك«)2(.

وجاء ترتيب امل�صائل يف هذه املقدمة املوجزة على النحو الآتي:

)0)( الأدلة ال�صرعية )الكتاب، ال�صنة، الإجماع، خرب الواحد(.). 

الإحالة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق د.عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي.  )((
الإر�صاد )9(.  )2(
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املجمل 2.  واملقيد،  املطلق  واخلا�ص،  )العام  الألفاظ  دللت   )(((
واملف�صر، الأمر(. 

)3)( القيا�ض.3. 

)3)( الن�صخ.4. 

)3)( احلقيقة واملكني )املجاز(.5. 

)4)( العام املراد به اخلا�ص، واخلا�ص املراد به العام، واخل�صو�ص 6. 
من العموم.

هذا جممل ما ذكره يف مقدمته الأ�صولية، ول يلوح من ترتيب م�صائله 
منا�صبٌة ظاهرة، �صوى اأنه انطلق يف ذلك من كون الفقه يدور على الأ�صول 

الأربعة املذكورة.

ة يف اأ�سول الفقه، للقا�سي اأبي يعلى حممد بن احل�سني بن  الُعدَّ
الفراء )ت/458هـ)))).

اأوائل امل�صادر الأ�صولية املتكاملة لدى احلنابلة،  ُيعترب كتاب »العّدة« من 
اأبواب  »بيان  املقدمات ف�صاًل يف  بعد ذكر  كتابه  اأوائل  القا�صي يف  وقد عقد 
منا�صبة  اإلى  التنبيه  مع  الكتاب،  ترتيب  يف  منهجه  فيه  وذكر  الفقه«،  اأ�صول 

ذلك، فقال: 

»اأبواب اأ�صول الفقه: من ذلك الأمر والنهي؛ لأنه ُو�صع لالإيجاب والإلزام، 
ا، واأ�صل الكالم اخل�صو�ص،  وهو اأبلغ منازل اخلطاب؛ ولأن الأمر قد يقع خا�صًّ
والعموم داخٌل عليه، كما اأن اأ�صله التخفيف، والتثقيل داخٌل عليه، وتقدمي ما 

هو اأ�صل الكالم اأولى. 

النا�صخ  ثم  املف�ّصر،  ثم  املجمل،  ثم  اخل�صو�ص،  ثم  العموم،  يليهما  ثم 
الإحالة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق د. اأحمد علي �صري املباركي.  )((
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القيا�ص والجتهاد،  الأفعال، ثم الإجماع، ثم  بيان  الأخبار، ثم  واملن�صوخ، ثم 
بيان  ثم  وامل�صتفتي،  املفتي  �صفة  بيان  ثم  ال�صتخراج،  من  بذلك  يتعلق  وما 
اأ�صول  بذكر  ُيق�صد  فيما  اأهم  هو  ما  تقدمي  الواجب  فكان  والإباحة،  احلظر 
الفقه، وتاأخري ما يعود اإلى العقول، مثل اإثبات ُحجج العقول واإثبات اأحكامها.

والأَولى يف هذا الباب تقدمي الكالم يف املعاين؛ لأن اأ�صول الفقه اإذا كانت 
اأ�صول ال�صرع، والأقوال يف ال�صريعة هي اأ�صول الفقه، واملعاين مفهومة بها، 
اإما با�صتخراٍج منها اأو تنبيه، والأَولى تقدمي الأ�صل، مثل الأمور العقلية اإذا 

وقع الكالم فيها: كان تقدمي الكالِم يف اأ�صولها اأَولى.

ول يجوز اأن يقال: )مَلَّا كان الكالم متى وقع يف الدليل وجب تقدمي املعاين، 
كذلك يف م�صاألة الأوامر(؛ لأن ما ي�صتفاد بالدليل طريقه النظر وال�صتدلل، 
الذي  الدليل  معنى  يف  الكالم  فكان  عنها.  يعربَّ  ثم  اأول،  يعلم  اأن  فالواجب 
اأَولى من العبارة عنه. كذلك الأ�صل يف املعاين ال�صرعية، ملا كان  هو الأ�صل 

الأقوال كان تقدميها اأولى«))(.

اأبي  لأثر  اقتفاًء  اأولى؛  لكان  الكتاب  بداية  يف  الف�صل  هذا  عقد  اأنه  ولو 
احل�صني الب�صري الذي اأخذ منه هذا الرتتيب كما �صياأتي، ولكنه اآثر ال�صري يف 

ذلك على ما م�صى عليه القا�صي اأبو بكر الباقالين.

ونظًرا لكون القا�صي اأبي يعلى يف كالمه الآنف مل ي�صتوعب املباحث ال�صابقة 
ملبحث »الأمر«، فاإن الأمر يقت�صي اإيراد مباحثه بتمامها، وميكن اإيجازها يف 

الآتي: 

والكالم، ).  النظر،  واأق�صام  احلدود،  ذكر  )يف  املقدمة   )74/((
ومعاين احلروف، وبيان اأبواب الأ�صول(.

العدة ))/3)2(.  )((
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))/4)2( دللت الألفاظ )الأوامر والنواهي، العموم واخل�صو�ص، 2. 
املحكم  واخل�صو�ص[،  العموم  جهة  من  الن�صو�ص  يف  ]والتعار�ص 

واملت�صابه، احلقيقة واملجاز، املجمل واملبني(.

)734/3( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )و�صمنه بحث �صرع من قبلنا(.3. 

)768/3( الن�صخ.4. 

)839/3( الأخبار. )ويف اآخره بحث ترجيحات الألفاظ(.5. 

)057/4)( الإجماع.6. 

)6/4)2)( التقليد.7. 

ورود 8.  قبل  الأ�صياء  يف  )الأ�صل  فيها  خمتلف  مدارك   )(238/4(
ال�صرع، ال�صت�صحاب، اأقل ما قيل، النايف للحكم هل عليه دليل؟(. 

)273/4)( القيا�ض.9. 

اآخره . 0) يف  )وبحث  وامل�صتفتي.  واملفتي  الجتهاد   )(540/5(
ال�صتح�صان(.

)622/5)( اللفظ املحتمل من كالم الإمام اأحمد. )وذكره ا�صتطراٌد . ))
يف علم الأ�صول(.

لأبي  »املعتمد«  كتاب  على  العام  منهجه  يف  يعلى  اأبو  القا�صي  اعتمد  ولئن   
ا يف ذلك مل اأقف  احل�صني))(، فلقد خالفه يف ترتيب امل�صائل، واعتمد منهًجا خا�صً
على َمن �صبقه اإليه. فتقدميه »التقليد« �صمن الأدلة مما مل يوافق فيه من تقدمه 
ممن طبعت م�صنفاتهم الأ�صولية، ومثل ذلك: تفريُقه مل�صائل التعار�ص والرتجيح 

يف اأكرث من موطن، ولذا كان ترتيبه حمل انتقاد لدى بع�ص الأ�صوليني)2(.

انظر: العّدة مقدمة املحقق ))/)5(.  )((
انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/06)(.  )2(
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التمهيد يف اأ�سول الفقه، لأبي اخلطاب حمفوظ بن اأحمد الكلوذاين 
)ت/0)5هـ)))).

يظهر للمتاأمل يف كتاب »التمهيد« تاأثره الكبري بـ »املعتمد« لأبي احل�صني 
الب�سري )ت/436هـ(، �صواء يف ذلك عبارات الكتاب اأو املنهج العام، ولقد 
الفقه«، ذكر فيه جممل ترتيبه  اأ�صول  باًبا يف »ترتيب  اأوائل كتابه  عقد يف 

للكتاب ومنا�صبة ذلك، فقال: 

»واأ�صول الفقه طريق تو�صل اإلى معرفة الفقه، ينبغي اأن يعرف مراتبها 
وطرقها، وكيفية ال�صتدلل بها. 

حدود  ُيعلم  ينبغي  ما  فاأول  باخلطاب،  متعلقة  لأنها  ذلك  ذكرنا  واإنا 
ولهذا  له،  واملغرية  عليه،  الداخلة  واحلروف  وجمازه،  وحقيقته  اخلطاب 

املعنى بداأنا بذكرها.

و�صنذكر اخلطاب، واأول ما ينبغي اأن نبداأ به من اخلطاب: الأمر والنهي؛ 
لأنه اأعلى حالت اخلطاب؛ لأن به يثبت الإيجاب، ويتحتم الإلزام.

منا الأمر والنهي على اخلا�ص والعام؛ لأن اخلا�ص والعام من فوائد  واإنا قدَّ
الأمر والنهي، والأولى اأن يعرف ال�صيء يف نف�صه، ثم يعرف بعد ذلك فوائده.

والإثبات  والنهي منفي،  الأمر مثبت  لأن  النهي؛  الأمر على  م  ُيقدَّ واإنا 
مقدم على النفي.

لأنه  واملف�صر؛  املجمل  على  مه  نقدِّ واإنا  والعام،  اخلا�ص  ذلك  بعد  ونذكر 
خطاب مفهوم جلي، واملجمل واملف�صر، خطاٌب خفي، واجللي مقّدم على اخلفي.

مه على الأفعال، واإنا كان كذلك؛  ونذكر بعد ذلك املجمل واملف�صر، ونقدِّ
ٌم على الأفعال. لأنه واإن كان جمماًل فهو من اخلطاب، واخلطاب مقدَّ

الإحالة على طبعة جامعة اأم القرى م�صورة املكتبة املكية بتحقيق د.مفيد اأبو عم�صة ود.حممد علي اإبراهيم.  )((
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ونذكر بعد ذلك الأفعال، ونقدمها على النا�صخ واملن�صوخ، واإنا كان كذلك، لأن 
الأفعال موجبة ومثبتة، ويدخل عليها الن�صخ، فلهذا املعنى اأحلقناها باخلطاب.

ونذكر بعد ذلك النا�صخ واملن�صوخ، ونقدمه على الإجماع، لأجل اأنه يدخل على 
اخلطاب والأفعال، ويغري الأحكام فيها، فال يدخل على الإجماع، فلهذا قدمناه.

ونذكر بعد ذلك الإجماع، ونقدمه على القيا�ص، واإنا كان كذلك لأنه دليل 
مقطوع، وبه ن�صتدل على جواز ال�صتدلل بالقيا�ص؛ لأن ال�صحابة اجتمعت 

على ال�صتدلل بالقيا�ص، فكاأنه اأ�صل للقيا�ص، والأ�صل مقدم على الفرع.

املفتي،  وعلى  والإباحة،  احلظر  على  ونقدمه  القيا�ص،  ذلك  بعد  ونذكر 
واإنا كان كذلك لأنه دليل من اأدلة ال�صرع مثبت، واإنا يكون احلظر والإباحة 
اأن  اإذا عرف ما القيا�ص وما الدليل، ول يجوز له  اإنا يفتي  بينهما، واملفتي 
يفتي حتى توجد يف حقه، وامل�صتفتي ل يجوز اأن ي�صتفتي حتى يعدم يف حقه، 

فلهذا قدمناه. 

ونذكر بعد ذلك املجتهد، وهل كل جمتهد م�صيب، واحلظر والإباحة...«))(.

وُيلحظ يف كالمه اأنه اأَتبع مبحَث الن�صخ مببحث الإجماع من غري وا�صطة، 
والواقع اأنه ذكر مباحث الأخبار بينهما.

وميكن تف�صيل مباحثه على النحو الآتي:

))/3( املقدمة )احلدود، املجمل واملبني، معاين احلروف، ترتيب ). 
اأ�صول الفقه(

واخل�صو�ص، 2.  العموم  والنهي،  )الأمر  الألفاظ  دللت   )(24/((
احلقيقة  واملبني،  املجمل  وفحواه،  اخلطاب  دليل  واملقيد،  املطلق 

واملجاز، املحكم واملت�صابه، البيان(.

التمهيد ))/)2)(.  )((
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)3/2)3( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.3. 

)335/2( الن�صخ )وبحث �صمنه �صرع من قبلنا(.4. 

ويف 5.  الفقه،  اأ�صول  ترتيب  باب  يف  اإليه  ي�صر  )ومل  الأخبار.   )9/3(
اآخره بحث الرتجيحات(.

)224/3( الإجماع. 6. 

)358/3( القيا�ص. )ويف اآخره ترجيحات املعاين(7. 

يلزمه 8.  النايف  )ال�صت�صحاب  فيها،  خمتلف  مدارك   )25(/4(
الدليل، اأقل ما قيل حكم الأ�صياء قبل ورود ال�صرع.

)307/4( الجتهاد والتقليد.9. 

اإلى حدٍّ  ي�صابه  اأنه  اإل  يعلى،  اأبي  �صيخه  ترتيب  فيه  واإن خالف  وترتيبه 
كبري ترتيب اأبي احل�صني الب�صري على ما �صياأتي. 

البغدادي  َعقيل  بن  علي  الوفاء  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  الوا�سح 
)ت/3)5هـ)))).

اإل  احلنبلي)2(،  الأ�صويل  الفكر  يف  واأثره  »الوا�صح«  كتاب  جاللة  على   
اأنه يعدُّ من امل�صادر الأ�صولية ذات الطابع الرتتيبي الغام�ص؛ نظًرا ملا وقع 
اأورث تكراًرا ظاهًرا  يف الكتاب من ترامي املو�صوعات واملباحث على وجٍه 
عقد  قد  امل�صنِّف  اأن  مع  الكتاب،  مواطن  من  كثرٍي  يف  الأ�صولية  للم�صائل 

ف�صاًل يف »تراتيب اأ�صول الفقه«)3(.

يلحظ  الناظر  فاإن  عقده،  الذي  الف�صل  يف  الرتتيب  ا�صُتعر�ص  ما  واإذا 

الإحالة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي.  )((
جاء يف امل�ّصودة )65(: »قال ال�صيخ جمد الدين: هلل َدرُّ الوا�صح لبن عقيل من كتاٍب ما اأغزر فوائده، واأكرث فرائده،   )2(

واأزكى م�صائله، واأزيد ف�صائله، من نقل مذهٍب، وحترير حقيقة م�صاألة، وحتقيق ذلك«. 
الوا�صح ))/)26(.  )3(
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�صريه على خطى القا�صي اأبي بكر الباقالين، حيث جعل ترتيب امل�صائل يف 
ثمانية مباحث:

مراتب . ) من  بهما  به  يتعلق  وما  وال�صنة  الكتاب  يف  الوارد  اخلطاب 
واأحكام.

اأفعال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الواقعة موقع البيان.. 2

الأخبار وطرقها واأق�سامها.. 3

اأخبار الآحاد.. 4

الإجماع.. 5

القيا�ض.. 6

املفتي وامل�صتفتي والتقليد.. 7

احلظر والإباحة قبل ورود ال�صرع.. 8

بذكره  يتعلق  فيما  حتى  بكر،  اأبي  القا�صي  لرتتيب  حريف  نقٌل  وهذا 
منا�صبات الرتتيب بعد ذلك))(.

ويف نهاية مقدماته التمهيدية يف ذكر احلدود ال�صطالحية، يف�صح ابن 
عقيل عن منهجه يف ترتيب الكتاب، فيقول:

الأ�صول،  واحلدود ومتهيد  العقود  قّدمُت هذه اجلملة من  ملا  اأنني  »واعلم 
اأُ�صفعها بذكر حدود اجلدل، وعقوده،  وميزتها عن م�صائل اخلالف، راأيُت اأن 
و�صروطه، واآدابه، ولوازمه؛ فاإنه من اأدوات الجتهاد، واأوؤخر م�صائل اخلالف 
بني  بذلك  فجمعُت  مثله،  اإلى  �صيء  كل  و�صم  ب�صكله،  �صيء  لكل  اإحلاًقا  فيه، 
رُت م�صائل اخلالف فيهما؛  قواعد هذين العلمني: اأ�صول الفقه، واجلدل. واأخَّ

فاإن الأ�صول بالأ�صول اأ�صبه، واإليها اأقرب، واخلالف باخلالف اأ�صبه«)2(. 
قارن الوا�صح ))/)26ـ267( بالتقريب والإر�صاد ))/0)3ـ5)3(.  )((

الوا�صح ))/295(.  )2(
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الأ�صوليني فيما  اأحٌد من  اإليه  ي�صبقه  الرتتيب غريب، مل  وهذا نٌط من 
لًة  اأمكن الوقوف عليه، وحتديًدا فيما يت�صل باإدخال مباحث علم اجلدل مف�صّ
�صمن مباحث علم اأ�صول الفقه، والبداية مب�صائل التفاق يف الِعلمني: )علم 

الأ�صول، وعلم اجلدل(، وتعقيبها مب�صائل اخلالف فيهما.

التي  املباحث  التزامه برتتيب  ُيلحظ عدم  املو�صوعات  ومن خالل �صرب 
�ص الكالم عليها يف اأوائل الكتاب، وميكن بيان ترتيب م�صائل الكتاب على  اأ�صَّ

النحو الآتي:

اأوًل: ))/7( املقدمة ال�صطالحية، )وفيها تعريف الفقه واأ�صوله، واحلكم 
واأدلته، وبيان حدود، ور�صوم، وح�صور، ل ُي�صتغنى عن بيانها(. وفيها 

ا�صتيعاب ملا اأمكنه من التعريفات واأ�صهر التق�صيمات.

وا�صتناد  الكتاب،  يف  مبّددًة  »حل�صولها  املقدمة  يف  جمعها  واإنا 
الأبواب والف�صول اإليها، واعتمادنا يف هذا الكتاب عليها«))(. 

وُيلحظ اأنه عقد ف�صوًل بعد ذلك يف »جمع احلدود والعقود واحلروف 
الألفاظ  من  اإليه  ُيحتاج  ما  وجميع  الكتاب،  اأبواب  يف  تدخل  التي 
الفقه«)2(،  باأ�صول  العلم  اأراد  من  عنها  ي�صتغني  ل  ملعاٍن  املت�صمنة 
والظاهر،  والن�ص  كالعام  احلدود،  من  جلملة  تكراًرا  وت�صمنت 
وغري ذلك، مع بيان مباحث اأخرى جديدة، كاأق�صام الكالم، ومعاين 

احلروف، وغريها.

بل  امل�صطلحات،  اأهم  تعريف  تكن خال�صًة يف  التمهيدات مل  وهذه 
ورمبا  والتق�صيمات،  وال�صروط  الفروقات  اأهمَّ  فيها  وذكر  زادها، 

خرج عن �صرطه، وذكر بع�ص اخلالفيات)3(.
الوا�صح ))/46(.  )((
الوا�صح ))/90(.  )2(

انظر مثاًل: الوا�صح ))/)8و83و28)و79)و222و238(.  )3(
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)وتت�صمن  الفقهاء،  طريقة  على  اجلدلية  املقدمة   )296/(( ثانًيا: 
ف�صوًل يف حدود اجلدل، وعقوده، و�صروطه، واآدابه، ولوازمه(. وقد 
�ص فيها اإلى مباحث تتعلق  طالت هذه املقدمة اإلى )357/2(، وتعرَّ
ومل  الفقهية،  الأحكام  على  الأدلة  هذه  ومراتب  ال�صرعية،  بالأدلة 
يلتزم بذكر امل�صائل جمردًة عن اخلالف، بل كان يذكر اخلالف ولو 
على �صبيل الإجمال، ثم يحيل التف�صيل يف ذلك اإلى الق�صم الأخري 
املتعلق بـ »م�صائل اخلالف«))(، وختمه بف�صول الرتاجيح، وبها يتم 

»جدل الفقهاء« كما يقول.

حماولَة  وت�صمنت  الفقه،  اأ�صول  يف  اخلالف  م�صائل   )360/2( ثالًثا: 
ا�صتيفاء م�صائل الأ�صول، وقد رتبها على النحو الآتي:

)360/2( ف�صول اخلطاب )وت�صمنت املبادَئ اللغوية، ومباحث ). 
يف  القيا�ص  واملجاز،  احلقيقة  اللغات،  مبداأ  الألفاظ:  دللت 
]وبحث �صمنه الأداء، والق�صاء، والإعادة،  اللغة، الأمر والنهي، 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأمر  ال�صحابي:  وقول  املو�صع،  والواجب  والفوات، 
اخلطاب،  فحوى  ال�صريعة[،  بفروع  الكفار  وخطاب  واأُمرنا، 
ودليله، حروف املعاين، العموم واخل�صو�ص، )وتعار�ص الن�صو�ص 

ا(، املجمل، واملحكم، واملت�صابه(. عموما وخ�صو�صً

)97/4)( الن�صخ.2. 

)323/4( الأخبار. )ويف اآخره مباحُث الرتجيح �صنًدا ومتًنا(.3. 

)04/5)( الإجماع.4. 

)237/5( التقليد.5. 

)270/5( القيا�ض.6. 

انظر مثاًل: الوا�صح )320/2و324(.  )((
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)5/)35( الجتهاد.7. 

وذكر يف خامتة هذا الق�صم منهجه ومنا�صبة ذلك، فقال:

»واإنا �صلكُت فيه تف�صيل املذاهب، ثم الأدلة، ثم الأ�صئلة، ثم الأجوبة 
عنها، ثم ال�صبهات، ثم الأجوبة؛ تعليًما لطريقة النظر للمبتدئني«))(.

وف�صوٌل  اأغفلُتها،  كنُت  مما  تتبعُتها  »م�صائل  يت�صمن  بف�صٍل  ختم  ثم 
لقطُتها من الكتب واملجال�ص من غرائب امل�صائل والف�صول«)2(.

اأن ما  اإل  التق�صيم وغرابته،  وعلى ما ت�صمنه ترتيب ابن عقيل من جّدة 
من  كبرية  جلملة  والتكرار  الواحد)3(،  املو�صوع  ملباحث  تفريٍق  من  فيه  وقع 
الكتاب  اأهميَة و�صع فهر�ٍص خا�ص لرتتيب م�صائل  يوؤكد  اأمٌر  لهو  امل�صائل)4(، 
وجمع  الواحد،  املو�صوع  مباحث  من  تفرق  ما  �صتات  ملَّ  يت�صمن  وجه  على 
ر فيها بحُث امل�صاألة الواحدة؛ منًعا لنت�صار كالمه، وحفًظا  املواطن التي تكرَّ

لأوقات الناظرين فيه.

ويف تقدير الباحث اأْن لو اأُتيح لبن عقيل رحمه اهلل اأن ُيعاود النظر يف 
كتابه لأعاد ترتيبه على وجٍه اأقرب للقارئني.

ابن  اأحمد  بن  املناظر، لأبي حممد عبداهلل  الناظر وجّنة  رو�سة 
ُقدامة )ت/0)6هـ))5).

ر اأن كتاب »الرو�صة« م�صتقى من م�صت�صفى الغزايل )ت/505هـ(،  من املقرَّ
وغالب مادته منه، اإل اأنه مل يتابع اأبا حامد يف ترتيب الكتاب من جهة التق�صيم 

الوا�صح )469/5(.  )((

الوا�صح )469/5(.  )2(
ور�صَمه يف احلدود  ه  قّدمنا حدَّ »وقد  اأوله )04/5)(:  الإجماع قال يف  �صرع يف مباحث  ملا  النماذج يف ذلك:  من   )3(

والعقود التي افتتحنا بها كتابنا هذا«.
قارن مثاًل بحث الإجماع ال�صكوتي يف مو�صعني من الوا�صح ))/42( و)5/)20(.  )4(

الإحالة على طبعة مكتبة الر�صد، بتحقيق اأ.د عبدالكرمي بن علي النملة.  )5(
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الرباعي لالأقطاب، واإن كان قد تابعه يف اأ�صل ترتيب امل�صائل بدًءا باملقدمة. 
ر لنا الطويف )6)7هـ( واقع احلال، وبنّي �صبب عدول ابن قدامة عن  ولقد �صوَّ

اأ�صلوب الرتتيب لدى الغزايل، فقال:

»تابع ال�صيُخ اأبو حممد يف كتابه ال�صيخ اأبا حامد الغزايل يف )امل�صت�صفى( 
اأ�صحابنا وغريهم ممن  اأوله، وحتى قال  اإثبات املقدمة املنطقية يف  حتى يف 
اإن )الرو�صة( خمت�صٌر )امل�صت�صفى(، ويظهر ذلك قطًعا يف  الكتابني:  راأى 
اإثباته املقدمة املنطقية، مع اأنه خالف عادة الأ�صوليني من اأ�صحابنا وغريهم، 

ومن متابعته على ذكر كثرٍي من ن�صو�ص األفاظ ال�صيخ اأبي حامد.

فيها  اأبواب )امل�صت�صفى(، فت�صرف  التقط  اأبا حممد  ال�صيخ  اإن  فاأقول: 
بح�صب راأيه، واأثبتها، وبنى كتابه عليها، ومل ير احلاجة ما�صًة اإلى ما اعتنى 
به ال�صيخ اأبو حامد من درج الأبواب حتت اأقطاب الكتاب، اأو اأنه اأحب ظهور 
لكتابه، وهو  لئال ي�صري خمت�صًرا  الرتتيب،  الكتابني باختالف  المتياز بني 
كتابه؛  حامد  اأبو  فيه  و�صع  الذي  املذهب  غري  يف  م�صتقالًّ  كتاًبا  ي�صنع  اإنا 
لأن اأبا حامد اأ�صعريٌّ �صافعي، واأبو حممد حنبليٌّ اأثري، وهو طريقة احلكماء 
بطت  �صُ وقد  اإل  فل�صفة  اأو  كتاًبا يف طبٍّ  لهم  تكاد جتد  ل  وغريهم،  الأوائل 
مقالته واأبوابه يف اأوله، بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما 

يف اأثنائه من تفا�صيله«))(.

وما يذكره الطويف من المتياز بني الكتابني باختالف الرتتيب، اإنا اأراد 
به عدم متابعة ابن قدامة للغزايل يف ذكر الأقطاب الأربعة، ومل يق�صد نفي 
وقد  الكتابني،  بني  متطابٌق  الأ�صولية  املباحث  ترتيب  اإن  اإذ  مطلًقا؛  املتابعة 

جعل ابن قدامة كتابه يف مقدمٍة وثمانية اأبواب:

))/58( املقدمة )الأ�صولية واملنطقية(.). 

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/98(.  )((
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))/46)( الباب الأول: حقيقة احلكم واأق�صامه.2. 

)الكتاب 3.  عليها:  املتفق  ال�صرعية  الأ�صول  الثاين:  الباب   )264/((
»و�صمنه الكالم يف الن�صخ« ال�صنة، الإجماع ،ال�صت�صحاب(.

قبلنا، 4.  فيها: )�صرع من  املختلف  الأ�صول  الثالث:  الباب   )5(7/2(
قول ال�صحابي، ال�صتح�صان، ال�صت�صالح(.

اللغات، 5.  والأ�صماء.)مبداأ  الكالم  تقا�صيم  الرابع:  الباب   )543/2(
القيا�ص يف اللغة، احلقيقة واملجاز، الن�ص والظاهر، واملوؤول املجمل 

واملبني(.

)594/2( الباب اخلام�ص: دللت الألفاظ )الأمر والنهي، العموم 6. 
واخل�صو�ص، اأنواع املفاهيم(.

)797/3( الباب ال�صاد�ص: القيا�ص.7. 

)959/3( الباب ال�صابع: املجتهد واملقلد.8. 

)028/3)( الباب الثامن: ترجيحات الأدلة املتعار�صة.9. 

فالباب الأول يقابل القطب الأول عند الغزايل، والبابان الثاين والثالث 
ميثالن القطب الثاين، والرابع واخلام�ص وال�صاد�ص من اأبواب الرو�صة ميثل 
جمموعها القطب الثالث، والبابان الأخريان ميثالن القطب الرابع والأخري 

عند اأبي حامد.

ومن الأمور امللحوظة فيما يخ�ص ترتيب كتاب الرو�صة، اأن ابن قدامة مل 
يذكر مبحث اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكاأنه مل يرت�ص و�صع الغزايل لهذا املبحث 
يف اآخر مباحث الدللت، فاأراد تقدمي مبحث الأفعال ليكون �صمن مباحث 

ال�صنة، وفاته الوفاء بذلك.
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ومما ُيذكر يف هذا املقام اأن الطويف اأ�صار يف خمت�صره للرو�صة امل�صمى 
بـ»البلبل« اإلى اأنه مل يرت�ص طريقة التق�صيم لدى ابن قدامة، وقال:

»ووجه عدم حمبتي لرتتيب ال�صيخ اأبي حممد وقربه من قلبي: اأنه رتب كتابه 
على ثمانية اأبواب، هكذا: حقيقة احلكم واأق�صامه، ثم تف�صيل الأ�صول الأربعة، 
ثم بيان الأ�صول املختلف فيها، ثم تقا�صيم الأ�صماء، ثم الأمر والنهي، والعموم 
وال�صتثناء، وال�صرط، ودليل اخلطاب، ونحوه، ثم القيا�ص، ثم حكم املجتهد، 
ثم الرتجيح. وقد كان القيا�ص تقدمي تقا�صيم الأ�صماء، وهو الكالم يف اللغات، 
اأبي  لل�صيخ  العذر  لكن  بها،  لوروده  ال�صرع على فهمها،  لتوقف معرفة خطاب 

حممد عن هذا اأنه تابع يف كتابه ال�صيخ اأبا حامد الغزايل يف امل�صت�صفى«))(.

اأن ت�صرفه  ولأجل ذلك فقد ت�صّرف الطويف يف ترتيب خمت�صره، وراأى 
ل يخل مبعنى الخت�صار، فاإن »حقيقة الخت�صار: هو ذكر جميع املعنى دون 
ترتيبه  يف  ت�صرفُت  اأين  غري  ذلك،  يف  له  مدخل  ل  الرتتيب  وتغيري  اللفظ، 
ت�صرًفا ما، بح�صب ما ينبغي ويقرب على الفهم. فمن ذلك: تقدمي املقدمة 
املذكورة اأوله؛ ل�صتمالها على ف�صوٍل هي كلياٌت للكتاب، اأو كالكليات، وتقدمي 
الأمور الكلية على اجلزئية، معلوُم احل�صن مبنا�صبة العقل؛ لأن الكليات هي 

قواعُد يرد اإليها، وينبني عليها جزئيات العلم املتكلم فيه«)2(.

وميكن بيان الت�صرفات التي اأجراها الطويف يف ترتيب خمت�صره يف الآتي: 

حذفه املقدمة املنطقية؛ نظًرا ل�صقوطها من الن�صخ، وملا ثبت عنده . )
من رجوع ابن قدمة عن اإثباتها، ولأ�صباب اأخرى)3(.

تقدميه مباحث تقا�صيم الأ�صماء واللغات قبل مبحث الأدلة ال�صرعية؛ . 2

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/98(.  )((

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/97(.  )2(
انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/00)(.  )3(
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نظًرا لكون الكالم يف اللغات هو كاملدخل اإلى علم الأ�صول من حيث اإنه 
اأحد مفرداته، وهي: الكالم، والعربية، وت�صور الأحكام ال�صرعية))(. 

لكونه . 3 الإجماع؛  دليل  وقبل  ال�صنة،  دليل  بعد  الن�صخ  مبحث  تاأخريه 
الغزايل  ل�صنيع  انتقاًدا  هذا  ت�صرفه  ن  �صمَّ وقد  الأ�صلني،  يتناول 
ومتابعة ابن قدامة له يف جعلهما مبحث الن�صخ بعد دليل القراآن وقبل 

دليل ال�صنة، وقال:

»وما ذكره الغزايل عذًرا يف تقدميه ]يعني الن�صخ[ على ال�صنة غري 
موا�صعها،  الأ�صياء  و�صع  منا�صبة  مع  املذكور  مق�صده  لأن  مر�صي؛ 

طرديٌّ حم�ص، فاملنا�ِصب متعنُي التقدمي«)2(.

منا�صبة . 4 وبنيَّ  الن�صخ،  الكالم يف  ُبعيد  الألفاظ  مباحث دللت  �صم 
ومعنوية؛  لفظية  اأحكاٌم  تلحقهما  وال�صنة  الكتاب  دليل  باأن  ذلك 
كالأمر والنهي، والعموم واخل�صو�ص، ونحو ذلك، فنا�صب تعقيبهما 

بذكر هذه املباحث)3(. 

كما اأ�صار اإلى منا�صبة تقدمي الن�صخ على مبحث الدللت، بقوله:

»وكان تقدمي الن�صخ اأولى من تقدمي عوار�ص الألفاظ املذكورة، لأن اللفظ 
اإنا ُينظر يف اأحكام عوار�صه اإذا كان معموًل به، واملن�صوُخ غري معمول به، 
فاإذا تبنيَّ مبعرفة النا�صخ واملن�صوخ ما اللفُظ الذي ُيعمل به وُيعتمد عليه، ُنظر 

حينئٍذ يف اأحكام عوار�صه؛ لئال ي�صيع النظر يف لفٍظ قد بطل بالن�صخ«)4(.

ومن هنا فقد جعل الطويف خمت�صره مبنيًّا على مقدمة ذات ف�صوٍل اأربعة:

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/468(.  )((
�صرح خمت�صر الرو�صة )250/2(، وقد م�صى كالم الغزايل يف امل�صت�صفى ))/204(.  )2(

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )340/2(.  )3(
�صرح خمت�صر الرو�صة )345/2(.  )4(



102

د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

))/4))( الف�صل الأول: يف تعريف اأ�صول الفقه.). 

))/76)( الف�صل الثاين: يف التكليف.2. 

))/247( الف�صل الثالث: يف اأحكام التكليف.3. 

))/468( الف�صل الرابع: يف اللغات.4. 

وتقدميه لهذه املباحث الأربعة نظًرا ملا ا�صتملت عليه من اأمور كلية))(، ثم 
اأكمل خمت�صره على ترتيب ابن قدامة، اإل فيما يت�صل مببحثي الن�صخ والدللت 
مغايًرا  ترتيًبا  الرو�صة  ملخت�صر  باأن  القول  فيمكن  وعليه  اآنًفا،  اإليهما  امل�صار 
الأخرى  للمخت�صرات  خالًفا  الكتاب،  من  جزء  يف  ذلك  واإن  اأ�صله،  لرتتيب 
ترتيب  على  فيه  �صار  الذي  )ت/709هـ(،  الفتح  اأبي  ابن  كتلخي�ص  للرو�صة؛ 

اأ�صله من غري اختالف.

ومل يكتِف الطويف بالرتتيب الذي م�صى عليه يف خمت�صر الرو�صة، بل اإنه 
بعد اأن ا�صتعر�ص جملًة من ترتيبات الأ�صوليني ا�صتظهر ترتيًبا يراه »طريقة 
الكيفية  لكن  قالوه،  ما  حقيقة  عن  تخرج  ل  كانت  واإن  جامعة،  متو�صطة 
متغايرة، وهو اأن املق�صود من و�صع ال�صريعة: امتثال املكلفني لأحكامها قول 

وعمال.

اه  فاحلكم ال�صرعي له م�صدر، وهو ال�صرع، ومورد، وهو املكلَّف الذي يتلقَّ
ليمتثله.

ثم مورد احلكم وهو املكلَّف قد يكون جمتهًدا ي�صتقل مبعرفة احلكم عن 
دليله، فال حاجة له اإلى وا�صطة، وقد يكون قا�صًرا عن ذلك، وحكمه التقليد 
لذلك  اإي�صال احلكم، فوجب  وال�صرع يف  املقلِّد  وا�صطٌة بني  للمجتهد، فهو 

النظر يف احلكم، ودليله، ومورده، وهو �صربان: املجتهد، واملقلد.

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة ))/2))(.  )((
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والنظر يف احلكم ي�صتلزم النظر يف متعلقاته، وهي احلاكم، وهو ال�صارع، 
واملحكوم عليه، وهو املكلف من حيث هو مكلف، ل من حيث هو جمتهد ول 
وجوب  من  ال�صرعي  باحلكم  املت�صفة  الأفعال  وهو  فيه،  واملحكوم  مقلد، 

وندب وكراهة وحظر و�صحة وف�صاد.

وال�صنة  الكتاب  وهي  اأق�صامه،  يف  النظر  ي�صتدعي  الدليل  يف  والنظر 
وغري  احلال،  وا�صت�صحاب  وال�صت�صالح  وال�صتح�صان  والقيا�ص  والإجماع 

ذلك مما زاد فيه املجتهدون ونق�صوا.

والنظر يف مورد احلكم ي�صتدعي الكالم يف الجتهاد والتقليد، واملجتهد 
واملقلد، من حيث هما كذلك.

فهذا �صبٌط جامع، متو�صٌط بني الإجمال املخل والبيان اململ، وهي طريقة 
غريبة ل توجد اإل هاهنا«))(.

اأ�صول  مباحث  اأهمَّ  فيه  يذكر  مل  الطويف  اخرتعه  الذي  الرتتيب  وهذا 
واإن  املخل،  الإجمال  من  ذكره  ما  يخلو  فال  الألفاظ،  دللت  وهو  الفقه، 

ت�صمن �صنيعه اإبداًعا من حيث اعتباُر التق�صيم.

َدة يف اأ�سول الفقه، لآل تيمية: اأبي الربكات عبدال�سالم ابن  املُ�َسوَّ
)ت/)68هـ)،  عبداحلليم  املحا�سن  اأبي  وولده  )ت/)65هـ)،  تيمية 

وحفيده �سيخ الإ�سالم اأبي العبا�س اأحمد )ت/8)7هـ)))).

دة«، فقد وقع �صيٌء من التكرار جلملة من امل�صائل،  مبا اأن الكتاب »ُم�َصوَّ
واختلفت ُن�صخ امل�صودة يف ترتيب بع�ص امل�صائل، ومل اأقف على اأ�صباب خا�صة 

لهذا التكرار، ول عن م�صدر اختالف الرتتيب بني الن�صخ.

�صرح خمت�صر الرو�صة ))/07)ـ08)(.  )((
الإحالة على طبعة دار الف�صيلة، بتحقيق د. اأحمد بن اإبراهيم الذروي.  )2(
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، فثمة ترتيٌب جملي يظهر من تتبع الكتاب، وميكن اإي�صاحه على  وعلى اأيٍّ
النحو الآتي:

م�صائل ).  من  جملة  »و�صمنه  )الأوامر  الألفاظ  دللت   )8(/((
والنواهي،  ملسو هيلع هللا ىلص«،   النبي  اأفعال  وم�صائل  ال�صرعية،  والأحكام  التكليف، 
العموم واخل�صو�ص، املطلق واملقيد، املحكم واملت�صابه، احلقيقة واملجاز، 

املجمل واملبني، »و�صمنه م�صاألة �صرع من قبلنا«(. 

))/403( الن�صخ.2. 

))/465( الأخبار.3. 

))/599( الرتجيح.4. 

)5/2)6( الإجماع، )و�صمنه م�صاألة ا�صت�صحاب حال الإجماع(.5. 

)673/2( املنطوق واملفهوم، )و�صمنه مبحث حروف املعاين(.6. 

)707/2( القيا�ص والرتجيح بني العلل.7. 

)2/)82( تعادل الأدلة.8. 

)830/2( الأدلة املختلف فيها )امل�صالح املر�صلة، ال�صتح�صان، الأ�صل 9. 
يف الأ�صياء، ال�صت�صحاب، اأقل ما قيل، النايف للحكم عليه الدليل(.

م�صائل . 0) من  جملة  )وذكرت  والفتوى،  والتقليد  الجتهاد   )895/2(
التقليد ُبعيد ال�صتح�صان(. 

)977/2( امل�صائل الكالمية )العلم واأق�صامه(.. ))

)987/2( امل�صائل اللغوية )مبداأ اللغات: احلقيقة واملجاز، احلقائق . 2)
اللغوية، ال�صتقاق(.

)977/2( ف�صول يف حدود األفاٍظ م�صهورة.. 3)
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وميكن القول باأن ترتيب الكتاب م�صابه لنمط احلنفية من حيث اجلملة، 
وبخا�صة ترتيب ال�صيمري )ت/436هـ( منهم))(، اإل اأن الالفت هو تاأخري 
مباحث جرى الأ�صوليون على تقدميها، وهي املقدمات ال�صطالحية واملبادئ 
الكتاب من م�صادر  اأقف عليه يف غري هذا  اأمٌر مل  واللغوية، وهو  الكالمية 

الأ�صول.

اأ�سول الفقه، لأبي عبداهلل حممد بن مفلح املقد�سي )ت/763هـ)))).

ة بنقل املذاهب وحترير  يعد اأ�صول ابن مفلح من الدواوين الأ�صولية املعنيَّ
الأقوال، وقد اأبان يف كتابه عن جهد كبري جتاه هذا الأمر، اإ�صافة اإلى عنايته 
اأحكامها: �صحًة و�صعًفا، فجاء متميًزا  الظاهرة بتخريج الأحاديث، وبيان 

يف هذا ال�صدد عن �صائر كتب الأ�صول. 

وفيما يت�صل برتتيب املو�صوعات، فقد ذكر يف مقدمة كتابه اأنه جرى يف 
ذلك »على ترتيب ما غلب تداوله والعتناء به يف هذا الزمان«)3(.

الكتاب  ترتيب  يف  اعتمد  مفلح  ابن  اأن  ُيلحظ  املقارنة  خالل  ومن 
احلاجب  ابن  وتلميذه  )ت/)63هـ(،  الآمدي  احل�صن  اأبي  طريقة  على 

)ت/646هـ(، فرتَّب مباحث الكتاب على النحو الآتي:

))/0)( املقدمات )الفقه واأ�صوله، املبادئ الكالمية، املبادئ اللغوية(.). 

))/49)( الأحكام ال�صرعية.2. 

))/306( الأدلة ال�صرعية )الكتاب، ال�صنة، الإجماع(.3. 

)456/2( ما ي�صرتك فيه الكتاب وال�صنة والإجماع �صنًدا )الأخبار(.4. 

ق ))/9)( باأن الكتاب من امل�صنفات اجلامعة بني الطريقني راجٌع اإلى اأ�صباٍب منها طريقة ترتيبه. ولعل راأي املحقِّ  )((
الإحالة على طبعة مكتبة العبيكان، بتحقيق اأ.د فهد بن حممد ال�صدحان.  )2(

اأ�صول ابن مفلح ))/9(.  )3(
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)دللت 5.  متًنا  والإجماع  وال�صنة  الكتاب  فيه  ي�صرتك  ما   )643/2(
الألفاظ: الأمر والنهي، العام واخلا�ص، املطلق واملقيد، املجمل واملبني، 

الظاهر واملوؤول، املنطوق واملفهوم الن�صخ(.

)89/3))( القيا�ض.6. 

)3/))4)( اجلدل. 7. 

)429/4)( ال�صتدلل والأدلة املختلفة فيها )ال�صت�صحاب، �صرع من 8. 
قبلنا، ال�صتقراء مذهب ال�صحابي، ال�صتح�صان، امل�صالح املر�صلة(.

)469/4)( الجتهاد والتقليد.9. 

)4/)58)( التعار�ص والرتجيح.. 0)

وهذا الرتتيب هو ترتيب الآمدي وابن احلاجب، ومل يخالفهما يف �صيء، 
�صه من كالم ابن عقيل  �صوى اأنه زاد بعد القيا�ص مبحث »اجلدل«، وقد خلَّ
يف  )ت/885هـ(  املرداوي  العالء  يقوله  كما  »الوا�صح«  يف  )ت/3)5هـ( 

التحبري))(.

م�صنفاتهم،  ترتيب  يف  مفلح  ابَن  احلنابلة  اأ�صوليي  من  عدٌد  تابع  وقد 
ومن هوؤلء:

اأبو احل�صن علي بن حممد البعلي ال�صهري بابن اللحام )ت/803هـ(، . )
زماننا«)2(،  اأبناِء  ترتيَب  ًبا  »مرتَّ ال�صهري  »املخت�صر«  و�صع  فقد 
ترتيبه،  مفلح يف  لبن  التامة  متابعته  يلحظ  والناظر يف خمت�صره 
اأ�صول ابن  ويف كثرٍي من عباراته، لذا عّده الباحثون خمت�صًرا من 

مفلح)3(، اإل اأنه اأ�صقط املبحث املتعلق باجلدل.

انظر: التحبري )3694/7(.  )((
املخت�صر يف اأ�صول الفقه )30(. حتقيق د.حممد مظهر بقا.  )2(

انظر: اأ�صول ابن مفلح مقدمة املحقق ))/75(.  )3(
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اأبو احل�صن علي بن �صليمان املرداوي )ت/885هـ( يف كتابه »حترير . 2
املنقول وتهذيب علم الأ�صول«، وقد ذكر يف مقدمته اأنه رتب كتابه يف 
مٍة واأبواٍب م�صتملٍة على ف�صوٍل وفوائَد وتنابيه، واأبان يف �صرحه  مقدَّ
»التحبري« اأن كتاب ابن مفلح »اأ�صل كتابنا املنت، فاإن غالب ا�صتمدادنا 

فيه منه«))(.

وبالنظر يف ترتيب مو�صوعاته ُيلحظ مطابقته لرتتيب ابن مفلح، حتى 
فيما يت�صل باإيراد مبحث اجلدل. بل زاد مباحث جديدة، كاإ�صافته املبحث 

املتعلق بالقواعد الفقهية يف نهاية مباحث الأدلة)2(.

�ملطلب �لر�بع

ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية يف م�صنفات �لظاهرية

ُي�صنَّف مذهب الظاهرية �صمن طريقة اجلمهور؛ نظًرا لعتمادهم يف 
تاأ�صيل الفروع على الن�صو�ص ال�صرعية، واإن كان العتماد يتجه اإلى ظواهر 

التحبري ))/4)(.  )((
انظر: التحبري )3835/8(، وهو متابعة منه لبن ال�صبكي )ت/)77هـ( يف »جمع اجلوامع« كما �صياأتي يف املبحث   )2(

الثالث املتعلق بامل�صنفات اجلامعة بني الطريقتني.
تنبيه: نقل الطويف يف �صرح خمت�صر الرو�صة ))/06)( �صمن �صياقه مناهج عدد من العلماء يف الرتتيب: منهج ابن ال�صيقل 

احلنبلي )ت/)60هـ( يف كتابه »النكت والإ�صارات يف الأ�صول النظريات« وهو من امل�صادر الأ�صولية املفقودة، فقال: 
اأبو حممد عبداملنعم بن علي بن ن�صر بن من�صور بن ال�صيقل احلراين احلنبلي،  »ومنهم: ال�صيخ الإمام الدين 
ال�صرعية، ووجوه  الأحكام  باأدلة  العلم  الفقه: هو  اأ�صول  قا، فقال:  الفقه �صبًطا ح�صًنا حمقَّ اأ�صول  �صبط مقالت 

دللتها اإجماًل ل تف�صيال.
 وقد ا�صتمل هذا احلد على ذكر العلم والأدلة والأحكام ال�صرعية ووجوه دللتها، وهي اأجزاء احلد املذكور، فوجب 

اأن يفرد لكل جزء منها مقالة، فا�صتمل كتابنا لهذا املعنى على اأربع مقالت:
املقالة الأولى: يف العلم. املقالة الثانية: يف الأحكام ال�صرعية. املقالة الثالثة: يف الأدلة. املقالة الرابعة: يف وجوه دللتها.
قال: وقدمنا النظر يف العلم؛ لأنه كالتمهيد ل�صائر املقالت، ل يوقف عليها اإل بعد حتقيق القول يف العلم. وقدمنا النظر 
يف الأحكام على الأدلة؛ لأن الدليل يراد لالإي�صال اإلى معرفة احلكم، واحلكم يراد لذاته، فكان تقدمي ما يراد لذاته على 
ما يراد لغريه اأولى. وقدمنا النظر يف الأدلة على النظر يف وجوه دللتها؛ لأنها حالة للدليل، فكان النظر فيما له احلال 

مقدما على النظر يف احلالة. قال: والنظر يف هذه املقالت على وجه ال�صتق�صاء مت�صرب اإلى جميع م�صائل الأ�صول«.
وهذا الرتتيب كما يقول الطويف �صبيٌه يف التلخي�ص والخت�صار ب�صبط ال�صيخ �صيف الدين الآمدي.
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الفئة.  هذه  اأرباب  من  معدودون  اجلملة  يف  اأنهم  اإل  اأحياًنا،  الن�صو�ص 
وبالرغم من قلة م�صنفاتهم املطبوعة، اإل اأن اآثار ابن حزم الأ�صولية كانت 

كافية يف تو�صيح منهجهم يف تناول م�صائل الأ�صول.

حزم  بن  اأحمد  بن  علي  حممد  لأبي  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 
الأندل�سي )ت/456هـ)))).

لقد اعتمد ابن حزم يف و�صع كتابه على خطة منهجية فريدة، ميكن اأن 
تو�صف باأنها »وليدة الإبداع الذاتي«)2(، فجعل مباحث »الإحكام« يف اأربعني 

باًبا، وفق الرتتيب الآتي)3(: 

•  ))/3( الباب الأول: املقدمة، وذكر الغر�ص من الكتاب.	

• ))/))( الباب الثاين: ترتيب اأبواب الكتاب.	

• ))/3)( الباب الثالث: اإثبات حجج العقل، وبيان ما يدركه على احلقيقة.	

• ))/29( الباب الرابع: كيفية ظهور اللغات التي يعرب بها عن جميع 	
الأ�صياء، ويتخاطب بها النا�ص.

• ))/35( الباب اخلام�ص: الألفاظ الدائرة بني اأهل النظر.	

• اأو 	 احلظر  على  العقل  يف  الأ�صياء  هل  ال�صاد�ص:  الباب   )52/((
الإباحة اأو ل على واحد منها؟

• املعارف، 	 واأق�صام  الديانة،  اأحكام  اأ�صول  ال�صابع:  الباب   )65/((
وهل على النايف دليل اأو ل.

• ))/80( الباب الثامن: معنى البيان.	

العتماد يف الإحالة على الطبعة املنريية ت�صوير دار الآفاق اجلديدة بتحقيق ال�صيخ اأحمد حممد �صاكر.  )((
مقدمة د. اإح�صان عبا�ص ))/ج(.  )2(

قد خ�صَّ ابن حزم الباب الثاين من الكتاب يف »ترتيب الأبواب«. انظر: الإحكام ))/))(.  )3(
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• ))/84( الباب التا�صع: تاأخري البيان.	

• ))/95( الباب العا�صر:القول مبوجب القراآن.	

• بع�ص 	 ال�صن، ويف  التي هي  الأخبار  الباب احلادي ع�صر:   )96/((
ف�صول هذا الباب: �صبب الختالف الواقع بني الأئمة.

• القراآن 	 يف  الواردة  والنواهي  الأوامر  ع�صر:  الثاين  الباب   )2/3(
وال�صنة والأخذ بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور اأو 

الندب اأو الرتاخي.

• )97/3( الباب الثالث ع�صر: يف حملها على العموم اأو اخل�صو�ص.	

• )2/4( الباب الرابع ع�صر: اأقل اجلمع.	

• )0/4)( الباب اخلام�ص ع�صر: ال�صتثناء. 	

• )26/4( الباب ال�صاد�ص ع�صر: الكناية بال�صمري.	

• )27/4( الباب ال�صابع ع�صر: الكناية بالإ�صارة.	

• )28/4( الباب الثامن ع�صر: املجاز والت�صبيه.	

• )39/4( الباب التا�صع ع�صر: اأفعال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويف ال�صيء يراه 	
اأو يبلغه، فيقره �صامًتا عن الأمر به اأو النهي عنه.

• )59/4( الباب املويف ع�صرين: الن�صخ.	

• )4/)2)( الباب احلادي والع�صرون: املت�صابه من القراآن واملحكم، 	
والفرق بينه وبني املت�صابه املذكور يف احلديث بني احلالل واحلرام.

• )28/4)( الباب الثاين والع�صرون: الإجماع.	

• )2/5( الباب الثالث والع�صرون: ا�صت�صحاب احلال، وبطالن العقود 	
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وال�صروط، اإل ما ن�ص عليه منها، اأو اأجمع على �صحته، وهو باب من 
الدليل الإجماعي.

• من 	 نوع  اأي�صا  وهو  قيل،  ما  اأقل  والع�صرون:  الرابع  الباب   )50/5(
اأنواع الدليل الإجماعي.

• )64/5( الباب اخلام�ص والع�صرون: ذم الختالف والنهي عنه.	

• و�صائر 	 واحد  يف  احلق  اأن  يف  والع�صرون:  ال�صاد�ص  الباب   )70/5(
الأقوال كلها خطاأ.

• اللفظة، 	 هذه  ومعنى  ال�صذوذ،  والع�صرون:  ال�صابع  الباب   )86/5(
واإبطال التمويه بذكرها.

• يف 	 بهم  املعتد  الفقهاء  ت�صمية  والع�صرون:  الثامن  الباب   )89/5(
. اخلالف بعد ال�صحابة 

• بينه 	 والفرق  النظري،  الدليل  والع�صرون:  التا�صع  الباب   )(05/5(
وبني القيا�ص.

• )08/5)( الباب املويف ثالثني: لزوم ال�صريعة الإ�صالمية لكل موؤمن 	
وكافر، ووقت لزوم ال�صرائع لالإن�صان.

• )5/)2)( الباب احلادي والثالثون: �صفة طلب الفقه، و�صفة املفتي، 	
و�صفة الجتهاد، وما يلزم لكل واحد طلبه من دينه.

• )5/)4)( الباب الثاين والثالثون: وجوب النيات يف الأعمال، والفرق بني 	
اخلطاأ املق�صود بال نية، واخلطاأ غري املق�صود، والعمد املق�صود بالفعل 

والنية جميعا، وحيث يلحق عمل املرء غريه من اإثم وبر وحيث ل يلحق.

• ملسو هيلع هللا ىلص: 	 نبينا  قبل  الأنبياء  �صرائع  والثالثون:  الثالث  الباب   )(60/5(
اأتلزمنا اأم ل؟
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• )2/6( الباب الرابع والثالثون: الحتياط وقطع الذرائع.	

• )6/6)( الباب اخلام�ص والثالثون: اإبطال ال�صتح�صان وال�صتنباط 	
والراأي.

• )59/6( الباب ال�صاد�ص والثالثون: اإبطال التقليد.	

• )2/7( الباب ال�صابع والثالثون: دليل اخلطاب.	

• )53/7( الباب الثامن والثالثون: اإبطال القيا�ص.	

• اأهل 	 يدعيها  التي  العلل  اإبطال  والثالثون:  التا�صع  الباب   )76/8(
القيا�ص، والفرق بينها وبني العلل الطبيعية، التي هي العلل على احلقيقة، 

والكالم يف الأ�صباب والأغرا�ص واملعاين والعالمات والأمارات.

• هو 	 ومن  وبيانه،  هو؟  ما  الجتهاد  اأربعني:  املويف  الباب   )(33/8(
اأخطاأ  اأنه  عليه  ُيقطع  ومن  به،  معذوًرا  لي�ص  ومن  باجتهاده،  معذور 
اأنه  عليه  ُيقطع  ل  ومن  اجتهاده،  اإليه  اه  اأدَّ فيما  وجل  عز  اهلل  عند 

خمطىء عند اهلل عز وجل واإن خالفناه.

ومن الوا�صح يف ظل ما بني اأيدي الباحثني من مطبوعات اأ�صولية اأن ابن 
مه، واإنا اختطَّ لنف�صه  حزم مل يراِع يف ترتيب الكتاب موافقَة اأحٍد ممن تقدَّ
ًدا يف ترتيب امل�صائل، فقد  ا، ونظًرا لكونه مل يراِع اعتباًرا حمدَّ ترتيًبا خا�صًّ
جاءت مباحُث الكتاب يف هذا العدد الكبري من الأبواب، وهو اأمٌر مل ُيعهد يف 

التاأليف الأ�صويل.

اأكرث ح�صًرا  اإلى ما هو  واإذا ما حاول الناظر رّد هذه الأبواب الأربعني 
وتقريًبا، فاإنه ميكن ذلك على النحو الآتي:

))/4( املقدمة )التمهيد، وترتيب الأبواب، واإبطال احلجج �صوى ما ). 
اأثبته ال�صرع(.
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))/29( املبادئ اللغوية وال�صطالحية )كيفية ظهور اللغات األفاظ 2. 
ا�صطالحية البيان(.

))/95( القراآن.3. 

))/96( ال�سنة.4. 

)2/3( ما ي�صرتكان فيه من مباحث الدللت )الأمر والنهي العام 5. 
واخلا�ص، املجاز والت�صبيه(.

)39/4( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.6. 

)59/4( الن�صخ. )وبحث بعده املحكم واملت�صابه( 7. 

)28/4)( الإجماع.8. 

الدليل 9.  قيل،  ما  اأقل  )ال�صت�صحاب،  فيها  خمتلف  مدارك   )2/5(
الإجماعي والن�صي، �صرع من قبلنا، �صد الذرائع، ال�صتح�صان، التقليد، 

)و�صمنه البحث يف عمل اأهل املدينة( دليل اخلطاب، القيا�ص(.

)33/8)( الجتهاد. . 0)

عدٌد  ذلك  اأثناء  ويف  الكتاب،  مباحث  من  ترتيبه  اأمكن  ما  جممل  هذا 
لب علم الأ�صول، مثل »باب وجوب النيات«، و«باب  من الأبواب لي�صت من �صُ

ت�صمية ال�صحابة الذين ُرويت عنهم الفتيا«.

وُيلحظ اأن ابن حزم مل يف�صح القول يف بحث م�صاألة »الأحكام ال�صرعية« 
وتق�صيماتها، ول يف »اأحكام التكليف واملكلفني«، واإنا يذكر م�صائلها مفرقًة 
ها، كما يظهر بالتدقيق يف الباب الثالثني: »يف لزوم ال�صريعة  ويف غري مظانِّ
لالإن�صان«))(،  ال�صرائع  لزوم  ووقت  الأر�ص،  يف  وكافر  موؤمٍن  لكل  الإ�صالمية 

الإحكام )08/5)(.  )((
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يف  ذكر  وقد  ال�صريعة،  بفروع  الكفار  تكليف  م�صاألة  لبيان  عقده  مبحٌث  وهو 
اأثنائه جملًة ي�صرية من الكالم يف اأحكام التكليف واملكلفني.

�صيء  على  النيات«  »وجوب  والثالثني:  الثاين  الباب  اآخر  يف  عّرج  كما 
اأحكام »الإكراه«.

ومن الأمور امللحوظة: تفريُقه الكالم لبع�ص املباحث يف اأكرث من موطن، 
»�صفة  والثالثني:  الباب احلادي  الأنبياء يف  اجتهاد  م�صاألة  بحثه  ذلك  ومن 

التفّقه يف الدين«، مع اأنه جعل الباب الأخري يف »الجتهاد وحكم املجتهد«.

ويف كتابه الآخر »النبذة الكافية« وهو خمت�صٌر من كتابه »الإحكام« كما 
يف مقدمة الكتاب))( ُيلحظ اأنه خالف يف الرتتيب كتاب الإحكام، فجعله على 

النحو الآتي:

)5)( املقدمة )يف وجوب الطاعة، واتباع احلق بدليله(.). 

)8)( الإجماع. )وبداأ به لكونه ل اختالف فيه، فاإذا وقع الختالف 2. 
وجب الرد اإلى الكتاب وال�صنة(.

)29( املتواتر )القراآن وال�صنة املتواترة(.3. 

)29( الآحاد. )وفيه م�صائل الأخبار(.4. 

)36( التاأويل، واملجاز، مقت�صى الأمر، تاأخري البيان.5. 

)42( الن�صخ.6. 

)43( الأحكام ال�صرعية.7. 

)44( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.8. 

)49( املخالفة وال�صذوذ. 9. 

)49( حكم اخلطاأ والن�صيان والإكراه.. 0)
انظر: النبذة الكافية )5)(، طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق حممد اأحمد عبدالعزيز.  )((
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))5( توقيتات الأحكام.. ))
)52( اأحكام املكلفني.. 2)
)52( ال�صتثناء.. 3)
)53( جهالة الراوي، وخمالفة الراوي ملا رواه.. 4)
)55( املت�صابه يف ال�صرع.. 5)
)55( التكليف مبا ل يطاق.. 6)
)56( ما يحتج به من الأدلة.. 7)
)57( �صرع من قبلنا.. 8)
)59( بطالن الراأي والقيا�ص.. 9)
)67( الأحكام التكليفية.. 20
)69( دليل اخلطاب. . )2

))7( التقليد.. 22

ا من ترتيب اأ�صله، اإل اأن  وميكن القول باأن ترتيب »النبذة« اأكرث غمو�صً
الكتابني  فاإن  ؛  اأيٍّ وعلى  حجمه،  ل�صغر  نظًرا  اأي�صر،  مباحثه  على  الوقوف 
ع م�صائَل الكتاب اإلى ترتيٍب اأكرَث اأُلفة، وفق ما �صار  بحاجة اإلى فهر�ٍص ُيخ�صِ

عليه اأكرث الأ�صوليني.

�ملطلب �خلام�س

ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية يف م�صنفات �ملعتزلة

مما مييز م�صنفات املعتزلة يف اجلانب الأ�صويل ات�صامها بالوجود املبّكر 
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واتباع  الأ�صولية من خمتلف املذاهب،  اإذا ما قورنت بكثري من امل�صنفات 
للمو�صوعات،  الرتتيب  �صياق  يف  املعتزلة  لأ�صلوب  الأ�صوليني  من  طائفة 
وما يت�صل بذلك من منا�صبات. ويظهر ذلك بجالء يف م�صنفات القا�صي 
عبداجلبار املعتزيل )ت/5)4(، واأبي احل�صني الب�صري )ت/436هـ(، وهو 

ما �صيجري ا�صتعرا�صه يف هذا املطلب.

املغني، للقا�سي عبداجلبار بن اأحمد الهمداين )ت/5)4هـ)))).

عقد القا�صي عبداجلبار يف جزء »ال�صرعيات« من كتابه الكبري »املغني«، 
ليبحث فيه جملًة من م�صائل اأ�صول الفقه، مما مت�ص احلاجة اإليه)2(، وعلى 
الأولى  الأجزاء  يف  وخا�صة  متفرقٍة،  موا�صَع  يف  خروم  من  الكتاب  يف  ما 
منه)3(، اإل اأنه قد ذكر ُقبيل �صروعه يف مباحث »الإجماع« ما يدل على خطته 

يف ترتيب الكتاب، فقال:

نا اأدلة اخلطاب، ف�صنبنّي ما عداه من اأدلة ال�صمع، من الإجماع  »واإذ قد بيَّ
والأفعال، ثم نبنّي ما به ُيعلم زوال الأحكام ال�صرعية من َن�صٍخ وغريه، ونبنّي 

ه النا�ص من اأدلة ال�صمع ولي�ص منه«. ما عدَّ

وبالنظر يف اجلزء املطبوع من الكتاب، ميكن بيان ما حواه من امل�صائل 
الأ�صولية على الرتتيب الآتي:

واملبني، ).  املجمل  واخل�صو�ص،  )العموم  الألفاظ  دللت   )(4/(7(
الأمر ]وبحث �صمنه الأحكام التكليفية[ والنهي(.

)7)/)5)( مباحث الأحكام ال�صرعية )الو�صعية(. 2. 
اعُتمد يف الإحالة على الطبعة التي باإ�صراف د. طه ح�صني.  )((

املغني )7)/52)(.  )2(
الكتاب، واملثبت يف هذا اجلزء ثالثة ع�صر ق�صًما من مباحث  ال�صابع ع�صر من  الفقه يف اجلزء  اأ�صول  يقع ق�صم   )3(
الأ�صول، �صقط منها: )الأول والثاين بتمامهما، وجزٌء من الثالث، واآخر الثالث ع�صر(، ول ُيدرى كم عدد الأق�صام 

ق )7)/4(. املتبقية بعد ذلك، كما يقول املحقِّ
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)7)/53)( الإجماع.3. 

)7)/246( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.4. 

)7)/276( القيا�ض.5. 

)7)/355( الجتهاد.6. 

)7)/380( خرب الواحد.7. 

القا�صي  كالم  من  وُيفهم  املذكور،  الكتاب  من  املوجود  القدر  هو  هذا 
الآنف اأن الكالم بعد ذلك يف مباحث »الن�صخ«، ثم يف »الأدلة غري املعتربة«. 

واأما يف كتابه الآخر »الُعَمد« فقد جاء يف القطعة من �صرحه املطبوع لأبي 
احل�صني الب�صري ِذكر املباحث الآتية))(:

ذكره ).  مبا  الإجماع  مباحث  ق  املحقِّ متم  )وقد  الإجماع.   )5(/((
القا�صي يف »املغني«(.

))/)28( القيا�ص والجتهاد )وبحث �صمنه دليل ال�صتح�صان(.2. 

ل معطياٍت  وهذه البقّية من الإرث الأ�صويل للقا�صي عبداجلبار، ل ُت�صكِّ
كافيًة لإدراك النمط الذي �صار عليه يف ترتيب كتابه، واإن كان الن�ص الذي 

ُنقل عنه اآنًفا ُي�صري اإلى �صيء من ذلك.

الب�سري  علي  بن  حممد  احل�سني  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  املعتمد 
)ت/436هـ)))).

وميّثل القدر املطبوع بتحقيق الدكتور عبداحلميد اأبو زنيد الثلث من حجم الكتاب تقريًبا. انظر مقدمة املحقق ))/7(.  )((
الإحالة على مطبوعة املعهد العلمي الفرن�صي للدرا�صات العربية بدم�صق، تهذيب وحتقيق: حممد حميد اهلل، وحممد   )2(
هو  اأم  الأ�صل،  »املعتمد«  هو  هل  فيه:  اختلف  املطبوع  هذا  اأن  اأولهما:  اأمران،  بالذكر  وجديٌر  حنفي.  وح�صن  بكر، 
مة  قون تفا�صيَل ذلك يف املقدِّ التجريد واملخت�صر منه، كما يف نهاية بع�ص الن�صخ اخلطية )990/2(، وقد ذكر املحقِّ
زيادات  يف  الأولى  احل�صني:  لأبي  بر�صالتني  مطبوعتهم  ختموا  قني  املحقِّ اأن  ثانيهما:  �ص37ـ)4.  للتحقيق  الفرن�صية 
مة على  املعتمد، اعتماًدا على ن�صخٍة وحيدة، والثانية: ر�صالة القيا�ص ال�صرعي، وهي من م�صنفات اأبي احل�صني املتقدِّ

املعتمد. انظر: )2/)99ـ050)(.
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اأ�صار  وقد  الُعَمد،  على  ل�صرحه  تالًيا  احل�صني  لأبي  »املعتمد«  كتاب  يعدُّ 
يف مقدمة كتابه اإلى اأنه مل يرت�ِص منهج القا�صي يف الُعمد؛ نظًرا لأ�صلوب 
ترتيبه الذي اأورث تكراًرا لبع�ص املباحث، ولإدخاله ما لي�ص من علم الأ�صول 
من مباحث علم الكالم. الأمر الذي حدا باأبي احل�صني اإلى ت�صنيف كتاب 
بة اأبوابه غري مكررة، واأعدل فيه عن ذكر ما ل يليق باأ�صول الفقه من  »مرتَّ

م زياداٍت ل توجد يف ال�صرح«))(.  دقيق الكالم... واأُقدِّ

عليه  �صار  ملا  خمالًفا  الرتتيب،  يف  جديًدا  نًطا  الب�صري  اتخذ  وقد 
�صيخه، ور�صم يف مقدمة املعتمد باًبا يف »ترتيب اأبواب اأ�صول الفقه«، فقال:

»اعلم اأنه ملا كانت اأ�صول الفقه هي: طرق الفقه وكيفية ال�صتدلل بها وما 
يتبع كيفية ال�صتدلل بها. وكان الأمر والنهي والعموم من طرق الفقه، وكان 
الف�صل بني احلقيقة واملجاز تفتقر اإليه معرفتنا باأن الأمر والنهي والعموم 
ما الذي يفيد على احلقيقة وعلى املجاز: وجب تقدمي اأق�صام الكالم، وذكر 
احلقيقة منه واملجاز واأحكامهما وما يف�صل به بينهما على الأوامر والنواهي، 

لي�صح اأن نتكلم يف اأن الأمر اإذا ا�صتعمل يف الوجوب كان حقيقة.

ثم احلروف؛ لأنه قد يجري ذكر بع�صها يف اأبواب الأمر، فلذلك قدمت 
عليها. 

يعرف  اأن  ينبغي  لأنه  اخلطاب؛  باقي  على  والنواهي  الأوامر  نقدم  ثم 
فائدة اخلطاب يف نف�صه.

وتف�صيلها،  اإجمالها  الفائدة وخ�صو�صها، ويف  تلك  �صمول  نتكلم يف  ثم 
ونقدم الأمر على النهي؛ لتقدمي الإثبات على النفي.

ثم نقدم اخل�صو�ص والعموم على املجمل واملبني؛ لأن الكالم يف الظاهر 
اأولى بالتقدمي من اخلفي. 

املعتمد ))/7ـ8(.  )((
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ولأن  اخلطاب،  قبيل  من  لأنهما  الأفعال؛  على  واملبني  املجمل  نقدم  ثم 
املجمل كالعموم يف اأنه يدل على �صرب من الإجمال فجعل معه. 

ونقدم الأفعال على النا�صخ واملن�صوخ؛ لأن الن�صخ يدخل الأفعال، ويقع بها 
كما يدخل اخلطاب.

�صبحانه  اهلل  يدخل يف خطاب  الن�صخ  لأن  الإجماع؛  على  الن�صخ  ونقدم 
وخطاب ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص دون الإجماع.

ونقدم الأفعال على الإجماع؛ لأنها متقدمة على الن�صخ، والن�صخ متقدم 
على الإجماع، ولأن الأفعال كالأقوال يف اأنها �صادرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اأبواب اخلطاب على الإجماع؛ لأن اخلطاب طريقنا  واإنا قدمنا جملة 
اإلى �صحته، ولأن تقدمي كالم اهلل �صبحانه وكالم نبيه ملسو هيلع هللا ىلص اأولى.

ثم نقدم الإجماع على الأخبار؛ لأن الأخبار منها اآحاد ومنها تواتر، اأما 
الآحاد فالإجماع اأحد ما يعلم به وجوب قبولها، وهي اأي�صا اأمارات، فجاورنا 
بينها وبني القيا�ص، واأما املتواتر فاإنها واإن كانت طريًقا اإلى معرفة الإجماع، 
فانه يجب تاأخريها عنه كما اأخرناها عن اخلطاب ملا وجب اأن نعرف الأدلة 

ثم نتكلم يف طريق ثبوتها.

واإنا اأخرنا القيا�ص عن الإجماع، لأن الإجماع طريٌق اإلى �صحة القيا�ص.

واأما احلظر والإباحة؛ فلتقدمه على اخلطاب وجٌه، غري اأنه ملا كان اأكرث 
الغر�ص بهذا الكتاب الأدلة ال�صرعية املح�صة ُقدمت على احلظر والإباحة 

والقيا�ص من الأدلة ال�صرعية، فُقّدم على احلظر والإباحة.

ويجب تقدمي احلظر والإباحة على الكالم يف طريق الأحكام الذي هو 
كما  الإجمال  من  �صرٍب  على  والإباحة  احلظر  يف  تكلمنا  لأنا  اإجمال؛  اأقل 

تكلمنا يف الأمر والنهي، فجعلنا احلظر والإباحة يف هذه اجلملة.
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مناه على كيفية  ثم انتقلنا اإلى الكالم يف الطرق التي هي اأقل اإجمال، وقدَّ
ال�صتدلل بها؛ لأن كيفية ال�صتدلل بها فرٌع عليها.

منا جملَة هذه الأبواب  ثم تكلمنا يف كيفية ال�صتدلل بطرق الأحكام. وقدَّ
على �صفة املفتي وامل�صتفتي؛ لأن املفتي اإنا يجوز له اأن يفتي اإذا عرف جميع 
ما ذكرناه من الأدلة وكيفية ال�صتدلل بها، وامل�صتفتي اإنا يجوز له اأن ي�صتفتي 
املعرفة  على  فرًعا  وامل�صتفتي  املفتي  يف  الكالم  ف�صار  ذلك،  يعرف  مل  اإذا 
اأو  لنف�صه  اجتهد  اإذا  املجتهد  اإ�صابة  يف  ننظر  ذلك  وبعد  تقدم،  ما  بجملة 
ليفتي غريه. فقد اأتينا على ذكر الغر�ص بالكتاب وق�صمة اأبوابه وترتيبها«))(.

اأبي احل�صني املن�صو�صة يف ترتيب الكتاب ومنا�صباته،  هذه هي طريقة 
وميكن تف�صيلها على النحو الآتي:

))/7( املقدمة )املبادئ الأ�صولية واللغوية: حقيقة الكالم واأق�صامه، ). 
احلقيقة واملجاز، معاين احلروف(.

واخل�صو�ص، 2.  العموم  والنهي،  )الأمر  الألفاظ  دللت   )43/((
املطلق واملقيد، املجمل واملبني(.

))/363( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.3. 

))/393( الن�صخ.4. 

)457/2( الإجماع.5. 

)2/)54( الأخبار.6. 

)690/2( القيا�ص والجتهاد. )ويف �صمنه البحث يف ال�صتح�صان(7. 

)868/2( احلظر والإباحة.8. 

املعتمد ))/3)(.  )((
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)879/2( طرق الأحكام ال�صرعية وكيفية ال�صتدلل )ال�صت�صحاب 9. 
ومدارك اأخرى(.

)929/2( املفتي وامل�صتفتي واأحكام الجتهاد والتقليد. . 0)

د،  وقد انتقد بع�ص الباحثني ترتيَب اأبي احل�صني، وا�صًفا اإياه باأنه ترتيٌب معقَّ
اإل بعد جهد، ول ي�صتقر يف  دة، ول يحيط به القارئ  ُيبنى على فكرٍة موحَّ ل 
الذهن طويال))(، وهذا �صحيٌح اإذا ما ُقورن برتتيبات اأ�صبط واأي�صر ا�صتيعاًبا، 
كما هو ال�صاأن يف امل�صت�صفى للغزايل، والإحكام لالآمدي، اإل اأن اإطالق القول 
اأبا  ُي�صلَّم باإطالق؛ فاإن  باأنه »ترتيٌب معّقد ل ُيبنى على فكرة موّحدة« مما ل 
احل�صني انطلق يف تق�صيم املو�صوعات من تعريف اأ�صول الفقه وحقيقته، وهي 
املكّونات الثالثة: )طرق الفقه، كيفية ال�صتدلل، حال امل�صتدل(. وبنى على 
اأكرث  كان  اأبا احل�صني  باأن  القول  املبالغة  ولي�ص من  ترتيب مو�صوعاته،  ذلك 
دقًة يف حكاية منا�صبات ترتيب الأبواب، بل كان يبنّي منا�صبات ترتيب املباحث 
يف الباب الواحد، مع احلر�ص على التعليل لكل ما يورده، وهو اأمٌر مل ي�صنعه 

الغزايل يف امل�صت�صفى. 

ولأجل ذلك تبنى جماعٌة من الأ�صوليني ترتيَب اأبي احل�صني يف م�صنفاتهم، 
كاأبي اخلطاب )ت/0)5هـ( يف »التمهيد«، والأُ�صَمندي )ت/552هـ( يف »بذل 
»العدة«،  يف  )ت/458هـ(  يعلى  اأبي  القا�صي  ترتيب  منه:  وقريٌب  النظر«، 

والرازي )ت/606هـ( يف »املح�صول«.

انظر: مقدمة حتقيق امل�صت�صفى ))/5)(.  )((
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�ملبحث �لثاين
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية على منهج �حلنفية

كان للحنفية منهجهم اخلا�ص يف الت�صنيف الأ�صويل، وذلك ب�صلوك الطريقة 
اأئمتهم،  عن  الواردة  الفروعية  والتطبيقات  ال�صواهد  كرثة  على  املبنية  الفقهية 
وبناء التقعيدات عليها، فكان لهم »اليد الطولى من الغو�ص على النكت الفقهية، 
م�صنفاتهم  متيزت  كما  اأمكن«))(،  ما  الفقه  م�صائل  من  القوانني  هذه  والتقاط 
بتو�صيع القول يف ال�صتدللت املبنية على الراأي، كالقيا�ص، وال�صتح�صان، وغري 
ذلك، ول يعتنون بذكر املبادئ الأ�صولية اأو الكالمية يف مقدمات ت�صانيفهم، واإنا 

ي�صرعون يف مباحث دللت الألفاظ، مبتدئني يف الأغلب مبباحث الأمر والنهي.

الرازي  ا�س  اأحمد بن علي اجل�سَّ الف�سول يف الأ�سول، لأبي بكر 
)ت/370هـ)))).

يعترب كتاب »الف�صول« اأقدم كتاب اأ�صويل متكامل و�صل اإلينا بعد ر�صالة 
الأ�صولية،  امل�صائل  بالتو�صع يف بحث  ال�صافعي )ت/204هـ(، ومتيز  الإمام 
واإطالة النف�ص يف الأدلة واحِلجاج، والنت�صار للفقهاء واأهل الأثر، مع الإكثار 

من الأمثلة وال�صواهد.

لدى  املو�صوعي  الرتتيب  لنمط  الأولى  النماذج  »الف�صول«  كتابه  وميّثل 
احلنفية، وقد جعل كتابه وفق الرتتيب الآتي:

مقدمة ابن خلدون )426(.  )((
الإحالة على طبعة وزارة الأوقاف الكويتية، بتحقيق د. َعِجيل بن جا�صم الن�صمي.  )2(
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)وذكر ).  العام  مو�صوعات  فيه  وبحث  الألفاظ:  دللت   )40/((
�صمنه: الن�ص، الظاهر، املجمل، معاين احلروف( اخلا�ص، احلقيقة 

واملجاز، املحكم واملت�صابه، البيان، الأمر والنهي.

)97/2)( الن�صخ. 2. 

باأق�صامها، 3.  النبوية  ال�صنة  )3/)3( الأخبار. وبحث فيه مو�صوعات 
اخلربين  باب  ال�صنة:  ن�صو�ص  يف  التعار�ص  بحث  �صمنه  يف  وذكر 

املت�صادين )3/)6)(.

)257/3( الإجماع. ويف اآخره تعّر�ص ملباحث التقليد.4. 

)7/4( القيا�ض.5. 

)223/4( ال�صتح�صان.6. 

)273/4( الجتهاد.7. 

وُيلحظ يف ترتيب اجل�صا�ص اأنه جعل مباحث التعار�ص يف اأثناء الكالم 
الأهلية  عوار�ص  مبباحث  كتابه  ختم  يلتزم  مل  اأنه  كما  الآحاد،  اأخبار  عن 
كما هو معهود احلنفية، واإنا ختم مبباحث الجتهاد على ما هو املعروف 
عند اجلمهور، واإن كان قد ف�صل مباحث التقليد عنه، واملعروف بحثهما يف 
م�صى  الذي  الرتتيب  هذا  اإلى  ال�ّصبق  للج�صا�ص  يبقى  ولكن  واحد،  موطن 

عليه يف اجلملة غالب الأ�صوليني.

ُبو�سي )ت/430هـ)))). تقومي الأدلة، لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر الدَّ

يف  الوا�صح  التاأثري  لهم  كان  الذين  الأحناف  كبار  من  الدبو�صي  ُيعدُّ 
وا�صتحدث  القيا�ص،  مباحث  يف  القول  اأو�صع  حيث  الأ�صويل،  الت�صنيف 

مباحث اأخرى مل تكن مذكورة يف م�صنفات الأ�صول. 
الإحالة على طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق ال�صيخ خليل املي�ص.  )((
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قال ال�صمعاين )ت/489هـ(: »قد ذكر القا�صي اأبو زيد الدبو�صى يف اآخر 
كتابه الذي �صنفه يف اأ�صول الفقه، و�صماه )تقومي الأدلة( ف�صوًل ل ُتوجد يف 
ا يف الطريقة التي هي معهود  �صائر الأ�صول، وللفقهاء حاجٌة اإليها، خ�صو�صً

الوقت...«))(. 

وقد رّتب الدبو�صي كتابه »التقومي« على النحو الآتي:

)3)( اأق�صام احلجج املوجبة: الكتاب، ال�صنة املتواترة، الإجماع.). 

)34( دللت الألفاظ: الأمر والنهي.2. 

التكليفية 3.  ال�صرعية:  الأحكام  واأق�صام  ال�صرائع  اأ�صباب   )6((
والو�صعية.

94( اخلا�ص والعام، والظاهر واملوؤول.. 4

ثبت 5.  الذي  العام  املوؤولة  الآية  وهي:  املجّوزة:  احلجج   )(70(
اأخبار  مبحث  اآخر  يف  وذكر  القيا�ص.  الآحاد،  اأخبار  خ�صو�صه، 

الآحاد م�صائل التعار�ص يف ن�صو�ص الأخبار.

وهو 6.  التبديل  التغيري،  التف�صري،  )التقرير،  البيان  اأوجه   )22((
قبلنا،  من  و�صرع  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأفعال  يف  الكالم  اآخره  ويف  الن�صخ(. 

وقول ال�صحابي.

)260( القيا�ض.7. 

))37( تتمة الأحكام الو�صعية.8. 

)472( احلجج ال�صعيفة: التقليد، الإلهام، ال�صت�صحاب الطرد.9. 

يف  فكتب  اأئّمتهم،  من  بو�صّي  الدَّ زيد  اأبو  »وجاء   :)426( مقدمته  يف  خلدون  ابن  وقال   .)(78/5( الأدلة  قواطع   )((
القيا�ص باأو�صَع من جميعهم، ومّتم الأبحاَث وال�ّصروَط اّلتي ُيحتاج اإليها فيه، وكملت �صناعُة اأ�صول الفقه بكماله، 

وتهّذبت م�صائُله، ومتّهدت قواعُده«. 
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)404( ال�صتح�صان.. 0)

)407( الجتهاد.. ))

)7)4( عوار�ص الأهلية.. 2)

)472( احلجج العقلية.. 3)

وُيلحظ يف ترتيب الدبو�صي اأنه من اأوائل احلنفية اإدخاًل ملبحث »عوار�ص 
الأهلية« �صمن مباحث اأ�صول الفقه، كما اأنه بحث م�صائل »اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص« 
يف اآخر مباحث البيان والن�صخ، واملعتاد بحثه �صمن مباحث الأخبار، كما هو 
ا�ص )ت/370هـ( وغريه، واإنا ذكره الدبو�صي �صمن البيان؛  �صنيع اجل�صّ

لكون الأفعال النبوية مما يقع بها البيان.

ال�سيمري  علي  بن  للح�سني  الفقه،  اأ�سول  يف  اخلالف  م�سائل 
)ت/436هـ)))).

بروؤو�ص  املعنية  الأ�صولية  امل�صنفات  من  اخلالف«  »م�صائل  كتاب  اإن 
اأبو  �صلكه  الذي  الجتاه  وهو  ومن خالفهم،  احلنفية  بني  امل�صائل اخلالفية 
اإ�صحاق ال�صريازي يف »التب�صرة«، كما متيز ال�صيمري بالهتمام مبباحث 

الرواية على جهة اخل�صو�ص. وقد �صار يف كتابه وفق الرتتيب الآتي:

))( الأمر والنهي.). 

)44( العموم واخل�صو�ص.2. 

)96( البيان.3. 

)08)( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.4. 

)22)( الن�صخ. 5. 
الإحالة على الن�صخة املحققة )ر�صالة الدكتوراه( بجامعة بروفان�ص مبر�صيليا فرن�صا، بتحقيق عبدالواحد جهداين   )((

�سنة )99)م.
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)44)( الأخبار. 6. 

)86)( الإجماع.7. 

))23( القيا�ض.8. 

)278( ال�صتح�صان. 9. 

)297( الجتهاد. . 0)

ملسو هيلع هللا ىلص« بعد مباحث »البيان« خمالٌف ملا �صار  وَجْعله مباحث »اأفعال النبي 
فعل  كما  »ال�صّنة«  دليل  اأو  »الأخبار«  م�صائل  حتت  بحثه  من  الأكرث  عليه 

اجل�صا�ص، ولكنه تبع يف ذلك الدبو�صيَّ فيما يظهر.

اأ�سول الفقه، لفخر الإ�سالم علي بن حممد البزدوي )ت/)48هـ)))).

علماء  لدى  املعتمدة  الأ�صولية  املتون  من  الإ�صالم  فخر  اأ�صول  يعترب 
العبارة، و�صعوبتها، مع ترتيب م�صتوٍف  احلنفية، وقد ا�صتهر الكتاب بدقة 
»ك�صف  اأميزها  ومن  ال�صروح،  عليه  كرثت  ولذا  الأ�صولية،  املباحث  لغالب 
ببع�ص  عنايًة  اأظهر  الذي  )ت/730هـ(،  البخاري  لعبدالعزيز  الأ�صرار« 
النحو  على  اأ�صوله  البزدوي  رتَّب  وقد  الكتاب،  مباحث  لرتتيب  املنا�صبات 

الآتي:

القيا�ص ).  ورجوع  الإجماع(،  ال�صنة  )القراآن  ال�صرع  اأ�صول   )(9/((
اإليها.

والنهي، 2.  الأمر  واخل�صو�ص،  )العموم  الألفاظ:  دللت   )26/((
الن�ص والظاهر، احلقيقة واملجاز، حروف املعاين( 

)298/2( الأحكام ال�صرعية: العزمية والرخ�صة.3. 

الإحالة على املنت املطبوع �صمن �صرحه »ك�صف الأ�صرار« للبخاري، دار الكتاب الإ�صالمي.  )((
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ومنا�صبته اأنه ملا فرغ من بيان اأق�صام الكتاب وما يتعلق بها �صرع يف 
بيان اأق�صام الأحكام الثابتة بها، فقال: باب العزمية والرخ�صة))(.

)339/2( اأ�صباب ال�صرائع.4. 

ومنا�صبته اأنه ملا فرغ من بيان املقا�صد وتق�صيمها، وهي الأحكام، �صرع يف 
بيان الو�صائل اإليها، وهي الأ�صباب، فقال: باب بيان اأ�صباب ال�صرائع)2(.

)359/2( ال�صنة. )وميثل الق�صم الثاين بعد القراآن(5. 

)76/3( املعار�صة يف الن�صو�ص.6. 

ومنا�صبته اأنه ملا ذكر احلجج اخلربية اأ�صار اإلى اأنها ل تتعار�ص يف 
نف�صها ول تتناق�ص، واإنا ُيظن ذلك للجهل بطرق البيان)3(.

)04/3)( اأق�صام البيان )التقرير التف�صري التغيري ال�صرورة التبديل 7. 
وهو الن�صخ(.

)99/3)( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 8. 

اإنا  املق�صودة  النبوية  الأفعال  لكون  البيان؛  بعد  جميئه  ومنا�صبة 
جاءت لبيان القتداء)4(.

)2/3)2( �صرائع من قبلنا 9. 

ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  مبعث  اإلى  بقيت  ملا  لأنها  املوطن؛  هذا  يف  ُبحثت  واإنا 
و�صارت �صريعًة له: كانت من �صننه ملسو هيلع هللا ىلص، واأّخرها البزدوي اإلى هذا 

املو�صع، نظًرا لالختالف يف كونها �صريعًة لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

انظر: ك�صف الأ�صرار )298/2(.  )((

انظر: ك�صف الأ�صرار )339/2(.  )2(
انظر: ك�صف الأ�صرار )76/3(.  )3(

انظر: ك�صف الأ�صرار )99/3)(.  )4(

انظر: ك�صف الأ�صرار )2/3)2(.  )5(
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)7/3)2( قول ال�صحابي والتابعي.. 0)

واإنا ُبحث هاهنا نظًرا ملا يف قول ال�صحابي من ال�صبه بال�صماع من . ))
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنا�صب اأن يلحق باآخر اأق�صام ال�صنة))(. 

)226/3( الإجماع.. 2)

)266/3( القيا�ض.. 3)

)2/4( ال�صتح�صان.. 4)

)4/4)( الجتهاد.. 5)

اأثنائه . 6) )ويف  دفعها،  ووجوه  العلة  تخ�صي�ص  يف  الكالم   )32/4(
الكالم عن مباحث الرتجيح(.

)34/4)( اأق�صام الأ�صباب والعلل وال�صروط . 7)

ومنا�صبة اإحلاق هذا املبحث بباب القيا�ص »ليكون معرفُتها و�صيلًة اإلى . 8)
القيا�ص، ول ُيقال: )ملا كانت معرفُة هذه اجلملة و�صيلًة اإلى القيا�ص 
كان ينبغي اأن ُتذكر هذه اجلملة قبل القيا�ص؛ اإذ الو�صائل مقدمة على 
املقا�صد(؛ لأنا نقول: كون القيا�ص اأ�صاًل من اأ�صول ال�صرع وحجًة من 
لزم  فلذلك  عليها،  وترتيبه  املتقدمة  باحلجج  و�صله  اأوجب  حججه 

تاأخري بيان هذه اجلملة اإلى الفراغ واإحلاقه به«)2(. 

)229/4( اأحكام العقل وعوار�ص الأهلية.. 9)

عدمي  حق  يف  تثبت  ل  الأحكام  هذه  لأن  املبحث؛  بهذا  ختمه  ومنا�صبة 
العقل، فال بد من بيانه، واخلطاب ل يثبت يف حق من ل عقل له، فكان بيان 

العقل واأحكامه من اللوازم)3(.
انظر: ك�صف الأ�صرار )7/3)2(.  )((

ك�صف الأ�صرار )34/4)(.  )2(
انظر: ك�صف الأ�صرار )229/4(.  )3(
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اإلى املنا�صبات الداعية  وهذا الرتتيب، واإن ا�صتند يف كثري من مواطنه 
مباحث  بعد  التعار�ص  ملباحث  فذكره  النتقاد،  من  ي�صلم  مل  اأنه  اإل  اإليه، 
ال�صنة، مل يكن دقيًقا؛ نظًرا لوجود الأدلة الأخرى التي �صاقها بعد ذلك، ول 

تخلو هي كذلك من وجوه يف التعار�ص.

اأ�سول الفقه، لأبي بكر حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي )ت/490هـ)))).

احلنفية؛  مبوؤلفات  يت�صل  فيما  اجلليلة  الأ�صولية  امل�صنفات  من  وهو 
ال�صرخ�صي يف الفقه، وعنايته بالتعليل يف امل�صائل، والتنظري  نظًرا جلاللة 

بالفروع. وقد رّتب كتابه على النحو الآتي: 

))/))( الأمر والنهي.). 

وقد اأبان عن منا�صبة البداءة بهذا املبحث، فقال: »فاأحقُّ ما ُيبداأ به 
يف البيان: الأمر والنهى؛ لأن معظم البتالء بهما، ومبعرفتهما تتم 

معرفة الأحكام، ويتميز احلالل من احلرام«)2(.

))/00)( اأ�صباب ال�صرائع والأحكام ال�صرعية.2. 

اخلا�ص 3.  اخلطاب(:  �صيغة  )اأ�صماء  الألفاظ  دللت   )(24/((
والعام، احلقيقة واملجاز، حروف املعاين 

))/277( احلجة ال�صرعية واأحكامها )الأدلة(: الكتاب.4. 

))/282( الأخبار )املتواترة(5. 

))/295( الإجماع.6. 

))/)32( اأخبار الآحاد.7. 

الإحالة على املطبوعة بتحقيق اأبي الوفا الأفغاين، ت�صوير دار الكتب العلمية.  )((
اأ�صول ال�صرخ�صي ))/))(.  )2(
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)2/2)( املعار�صة بني الن�صو�ص.8. 

)26/2( البيان والن�صخ.9. 

)86/2( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.. 0)

)99/2( �صرع من قبلنا.. ))

)43/2)( القيا�ص. ويف اأثنائه تكلم عن ال�صتح�صان.. 2)

)5/2)2( احلجج الفا�صدة )الحتجاج مبا لي�ص بحجة(. 3)

)289/2( اأق�صام الأحكام واأ�صبابها وعللها و�صروطها وعالماتها.. 4)

)340/2( مباحث الأهلية. . 5)

وُيلحظ تقدمي ال�صرخ�صي ملباحث الأحكام ال�صرعية على الدللت، وهو 
ر  خمالٌف ملا �صار عليه من قبله من اأ�صوليي احلنفية كما �صبق، كما اأنه اأخَّ
مبحث »البيان« اإلى ما بعد مباحث الإجماع والأخبار، وامل�صهور عند عامة 

احلنفية تقدميه.

معرفة احلجج ال�سرعية، لأبي الي�سر حممد بن حممد البزدوي 
)ت/493هـ)))).

�صهولة  فيها  راعى  التي  املخت�صرة،  امل�صنفات  من  الي�صر  اأبي  وكتاب 
يف  وتف�صيل  امل�صائل،  يف  اإغراق  غري  من  العبارة،  وو�صوح  الأ�صلوب، 

اخلالفيات. وقد رّتب كتابه على النحو الآتي:

)22( احلدود الأ�صولية.). 

)52( احلجج املعتربة الأربعة: اأولها الكتاب.2. 

الإحالة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق د. عبدالقادر بن يا�صني اخلطيب.  )((
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)53( دللت الألفاظ: الأمر والنهي، العموم واخل�صو�ص، احلقيقة 3. 
واملجاز، اأنواع الدللت.

)7))( ال�صنة. ويف اآخرها بحث التعار�ص.4. 

)42)( الن�صخ5. 

)من امللحوظ اأنه مل يطل الكالم فيه، »لأنه ل ُيحتاج اإليه يف زماننا« 44)(6. 

)45)( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.7. 

)48)( الإجماع. 8. 

)56)( القيا�ض.9. 

)80)( العلة وال�صرط وال�صبب . 0)

)232( طرق ثبوت الأحكام: القت�صار الظهور ال�صتناد. . ))

بذكر  احلنفية  عامة  بني  من  انفراده  الكتاب  هذا  ب�صاأن  يلفت  ومما 
م�صنفات  به  اخت�صت  مما  وهذا  امل�صطلحات،  واأهم  احلدود  يف  مقدمة 
اجلمهور، كما اأنه اأوجز القول يف مباحث الن�صخ بدعوى اأنه: »ل ُيحتاج اإليه 

يف زماننا«))(، خمالًفا يف ذلك عامة الأ�صوليني.

ال�سمرقندي  اأحمد  بن  حممد  بكر  لأبي  الأ�سول،  ميزان 
)ت/539هـ)))).

وقد و�صع كتابه؛ لكون اأكرث امل�صنفات الأ�صولية »لأهل العتزال املخالفني 
لنا يف الأ�صول، ولأهل احلديث املخالفني لنا يف الفروع«)3(، وراأى اأكرث اأهل 
ع�صره يف املذهب مالوا اإلى ت�صنيف الأ�صول ذات الطابع الفقهي املح�ص، 

معرفة احلجج ال�صرعية )44)(.  )((
الإحالة على طبعة مكتبة الرتاث، بتحقيق د.حممد زكي عبدالرب.  )2(

ميزان الأ�صول )2(.  )3(
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الأ�صويل  ال�صتدلل  بني  يجمع  بحيث  املذهب،  لأهل  متو�صًطا  كتاًبا  فو�صع 
والتفريع الفقهي))(. ورّتب كتابه يف ف�صلني:

)3)( الف�صل الأول: الأحكام ال�صرعية.). 

)67( الف�صل الثاين: ما ُيعرف به الأحكام ال�صرعية )الأدلة(2. 

)77( الكتاب.3. 

امل�صرتك 4.  واخلا�ص،  العام  والنهي،  الأمر  الألفاظ:  دللت   )80(
واملوؤول، احلقيقة واملجاز، املطلق واملقيد.

)9)4( ال�صنة. ويف اآخره بحث �صرع من قبلنا.5. 

)489( الإجماع.6. 

))55( القيا�ض.7. 

بالنفي، 8.  التعليل  والطرد،  ال�صبه،  قيا�ص  الفا�صدة:  احلجج   )656(
ال�صت�صحاب، التقليد، الإلهام.

)686( املعار�صة: وبحث فيه م�صائل التعار�ص والن�صخ والرتجيح.9. 

)742( اأهلية الأحكام.. 0)

اأثنائه . )) يف  وذكر  املجتهدين.  اأحكام  القيا�ص:  توابع   )75((
العرتا�صات على العلة.

ويظهر من اأ�صلوب الكتاب تاأثره ب�صيخه الفخر البزدوي، واإن خالفه يف 
ترتيب املباحث.

انظر:  الطريقتني.  بني  اجلمع  منهج  على  موؤلَّف  كتابه  اأن  الباحثني  بع�ص  يرى  ولذا  الأ�صول )3(،  ميزان  انظر:   )((
مقدمة حتقيق امليزان بتحقيق د.عبدامللك ال�صعيدي ))/)6(.



132

د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

بذل النظر، للعالء حممد بن عبداحلميد الأُ�سَمندي )ت/)55هـ)))).

وقد �صار على ترتيب اأبي احل�صني الب�صري يف كتابه »املعتمد« من حيث 
الأُ�صمندي عقد  اأن  املقام  واملهم يف هذا  ترتيبه،  بيان  وقد م�صى  اجلملة، 
يف اأول الكتاب باًبا يف »ق�صمة اأ�صول الفقه«، واأ�صار فيه اإلى منا�صبة ترتيب 

اأبوابه على غري الطريقة التي �صار عليها اأبو احل�صني الب�صري، فقال: 

الأحكام  وكانت  ال�صرعية،  الأحكام  اإلى  الفقه طرٌق  اأ�صول  اأن  ثبت  »ملا 
طريق،  ولذلك  طريق  لهذا  يكون  اأن  بد  فال  املجتهد،  وغري  املجتهد  تلزم 
فطريق غري املجتهد: فتوى املجتهد، وذلك يوِجب اأن نتكلم يف �صفة املفتي 

وامل�صتفتي، وما يدخل فيها من الأبواب.

وطريق املجتهد �صربان، اأحدهما: الرجوع اإلى حكم العقل؛ لأنا متعبدون 
اأن  يوجب  وذلك  عنه،  بالنقل  ال�صرع  يرد  اأن  اإلى  العقل  على حكم  بالبقاء 
نتكلم يف اأن احلظر والإباحة ثابتان بق�صية العقل، لي�صح لنا التم�صك بهما 
اأن يرد ال�صرع بالنقل عنهما، فلذلك �صار الكالم يف احلظر والإباحة  اإلى 

من اأ�صول الفقه.

والآخر �صربان: اأفعال واأقوال، فالأقوال: القول ال�صادر من اهلل تعالى، 
الكذب  عليه  يجوز  ل  غني  حكيم  كالم  اأنه  فيه  الدللة  ووجه  الكتاب،  وهو 
اأنه  فيه  الدللة  ووجه  وهو اخلرب،  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  اأو من  واملغالطة.  والهذيان 
كالم خمرب �صادق موؤّيد باملعجزة، ل يكذب فيما يوؤدي عن اهلل تعالى، ول 
يق�صر يف تبليغ الر�صالة، اأو من الأمة، وهو الإجماع، ووجه الدللة فيه: اأنه 
عقائد قوم ل يجتمعون على �صالل، ُعرف ذلك بكتاب اهلل وخرب ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.

والأفعال: هي الأقي�صة والجتهادات. فهذه جملة اأ�صول الفقه واأق�صامها«)2(.

الإحالة على طبعة مكتبة الرتاث، بتحقيق د.حممد زكي عبدالرب.  )((
بذل النظر )9(.  )2(
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اأ�سول الفقه، لنظام الدين ال�سا�سي )من علماء القرن ال�سابع)))).

وقد جرى ترتيب الكتاب وفق ال�صياق الآتي:

)7)( الكتاب.). 

احلقيقة 2.  واملقيد،  املطلق  واخلا�ص،  العام  الألفاظ:  دللت   )(8(
واملجاز، متعلقات الن�صو�ص، الأمر والنهي، حروف املعاين.

)64)( البيان.3. 

))9)( ال�سنة.4. 

)208( الإجماع.5. 

)5)2( التعار�ض6. 

)8)2( القيا�ض7. 

)245( الأحكام ال�صرعية.8. 

)266( الحتجاج بال دليل )احلجج الفا�صدة(.9. 

ال�صابقني  من  اأحًدا  يوافق  مل  ال�صا�صي  اأن  الكتاب  ترتيب  يف  وامللحوظ 
»الإجماع«،  بعد  »التعار�ص«  مبحث  فتاأخريه  املذكور،  الرتتيب  الأحناف يف 
اأحد  اأقف على  وبحثه »الأحكام ال�صرعية« بعد »القيا�ص«، كل ذلك مما مل 
واإن  املباحث،  هذه  على  الوقوف  ت�صّهل  الكتاب  وجازة  اأن  اإل  اإليه،  �صبقه 

اختلف موطنها عما هو امل�صهور يف ترتيب عامة الأ�صوليني.

املغني يف اأ�سول الفقه، لأبي حممد عمر بن حممد اخلبازي )ت/)69هـ)))).

تعليًقا  به  واعتنوا  احلنفية،  لدى  الأ�صولية  الت�صانيف  عيون  من  وهو 

الإحالة على طبعة دار الغرب، بتحقيق حممد اأكرم الندوي.  )((
الإحالة على مطبوعة جامعة اأم القرى، بتحقيق د. حممد مظهر بقا.  )2(
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و�صرًحا، لر�صانة عبارته، ومتانة نكته، وكونه حمتوًيا على املقا�صد الكلية، 
وال�صواهد اجلزئية، جامًعا باخت�صار بني اأ�صول ال�صرخ�صي، واأ�صول الفخر 

البزدوي. ورّتب كتابه على النحو الآتي:

)27( الأمر والنهي.). 

)80( الأحكام ال�صرعية )اأ�صباب ال�صرائع(.2. 

)93( دللت الألفاظ )النظم(: اخلا�ص والعام، امل�صرتك واملوؤول، 3. 
احلقيقة واملجاز، وجوه الن�ص. 

)85)( احلجج ال�صرعية: الكتاب.4. 

)89)( ال�سنة.5. 

)224( املعار�صة.6. 

)237( البيان. 7. 

)262( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�صرع من قبلنا.8. 

)273( الإجماع.9. 

)285( القيا�ض.. 0)

)335( الأحكام ومتعلقاتها: ال�صبب والعلة وال�صرط.. ))

)353( احلجج الفا�صدة )الحتجاج بال دليل(.. 2)

)362( الأهلية وعوار�صها.. 3)

)407( حروف املعاين.. 4)

يف  اإل  اأ�صوله،  يف  ال�صرخ�صي  لرتتيب  اجلملة  يف  موافق  الرتتيب  وهذا 
مو�صعني:
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بعد  ما  اإلى  ال�صرخ�صي  اأخرهما  فقد  والبيان،  الآحاد  اأخبار  الأول: 
مباحث  �صمن  »الآحاد«  فذكر  اخلبازي،  قدمها  بينما  الإجماع، 
اإحلاًقا  اأوفق،  وهو  الدللت،  مباحث  �صمن  و«البيان«  ال�صنة، 

للنظري بنظريه.

كتابه على غري  به اخلبازي  اختتم  املعاين، وهو مبحٌث  الثاين: حروف 
ومل  الدللت،  مباحث  �صمن  يذكرونه  الذين  الأ�صوليني  عادة 

يظهر يل وجه اختتامه بذلك.

منار الأنوار لأبي الربكات عبداهلل بن اأحمد الن�سفي )ت/0)7هـ)))).

وهو من اأ�صهر متون احلنفية لدى املتاأخرين، وقد �صار الن�صفي يف كتابه 
على الرتتيب الآتي:

)7( الكتاب. ). 

امل�صرتك 2.  واخلا�ص،  العام  والنهي،  الأمر  الألفاظ:  دللت   )(3(
واملوؤول، احلقيقة واملجاز، حروف املعاين.

)94)( الأحكام ال�صرعية )امل�صروعات(.3. 

)205( ال�سنة. 4. 

)226( التعار�ض.5. 

)234( البيان.6. 

)248( اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.7. 

))25( �صرع من قبلنا.8. 

)254( الإجماع.9. 

الإحالة على املنت املطبوع �صمن �صرح ابن مَلك، الطبعة العثمانية عام 308)هـ.  )((
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)260( القيا�ض.. 0)

)284( ال�صتح�صان.. ))

)288( الجتهاد.. 2)

)3)3( الأحكام الو�صعية )الأحكام امل�صروعة ومتعلقاتها( . 3)

))33( الأهلية وعوار�صها.. 4)

 وهذا الرتتيب موافٌق يف اجلملة لرتتيب الفخر البزدوي يف اأ�صوله.
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�ملبحث �لثالث
ترتيب �ملو�صوعات �لأ�صولية

على منهج �جلمع بني �لطريقتني

ي�صعوا  اأن  املذاهب  خمتلف  من  الأ�صوليني  من  جماعٌة  ا�صتح�صن 
م�صنفاتهم الأ�صولية وفق منهٍج يت�صم باجلمع بني حما�صن كل طريقة، بحيث 
ين�صم مع العناية بالدليل ال�صرعي والتاأ�صيل العقلي: اإبراُز الأثر التطبيقي 
هم  التاأليف  يف  املنهج  هذا  �صلك  من  غالب  اأن  وُيلحظ  الفقهي،  والتفريع 
من اأ�صوليي احلنفية، مع طائفة من اأ�صوليي املذاهب الأخرى ارت�صوا هذا 

امل�صلك، ومن اأهم امل�صنفات وفق هذا املنهج:

اجلامع  النظام  بـ«بديع  املعروف  الأ�سول،  علم  اإلى  الو�سول  نهاية 
تغلب احلنفي،  بن  بن علي  والإحكام«، لأحمد  البزدوي  اأ�سول  بني 

ال�سهري بابن ال�ساعاتي )ت/694هـ)))).

فخر  اأ�صول  كتابي  بني  اجلمع  اأراد  اأنه  الكتاب  عنوان  من  وظاهر   
الطريقتني؛  بني  منه  جمًعا  الآمدي،  لل�صيف  والإحكام  البزدوي،  الإ�صالم 
لكون الكتابني هما »البحران املحيطان بجوامع الأ�صول، اجلامعان لقواعد 
]اأي:الإحكام[ حاٍو للقواعد الكلية الأ�صولية، وذاك  املعقول واملنقول، هذا 
ب  ]اأي:البزدوي[ م�صحوٌن بال�صواهد اجلزئية الفروعية، وهذا الكتاب يقرِّ

لمي. الإحالة على مطبوعة جامعة اأم القرى، بتحقيق د. �صعد بن غرير ال�صُّ  )((
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ا�صطالَح  ويعّرفك  الطريقني،  لك  د  ويعبِّ ال�صريد،  ويوؤلِّف  البعيد،  منهما 
الفريقني، مع زياداٍت �صريفة، وقواعَد منّقحٍة لطيفة«))(.

 وقد ذكر يف املقدمة اأنه رّتب الكتاب »على اأربع قواعد: الأولى يف املبادئ، 
والثانية يف الأدلة ال�صمعية واأق�صامها واأحكامها، والثالثة يف اأحكام الجتهاد 

واملفتي وامل�صتفتي، والرابعة يف ترجيحات طرق املطلوبات«)2(. 

البديع  اح  �ُصرَّ »الإحكام«، وقد �صّرح  الآمدي يف كتابه  بعينه ترتيب  وهذا 
باأن امل�صّنف اأراد اأن يكون كتابه مرتًبا على ترتيب كتاب الآمدي)3(، اإل اأنه قد 

اأ�صاف بطبيعة احلال مباحَث ا�صُتهر اخت�صا�ص احلنفية بها، ومنها:

مباحث ).  نهاية  يف  وجعلها  وعوار�صها،  الأهلية  مباحث   )2((/((
املتعلق  الثانية  القاعدة  يف  �صروعه  قبيل  وذلك  ال�صرعية،  الأحكام 

بالأدلة ال�صرعية.

)509/2( تق�صيمات البيان وبحث الن�صخ �صمن بيان التبديل.2. 

)656/2( اإ�صافة ف�صل يف تق�صيم الأحكام ومتعلقاتها من ال�صبب 3. 
والعلة وال�صرط. وذلك يف اآخر كالمه على القيا�ص.

التنقيح يف اأ�سول الفقه، ل�سدر ال�سريعة عبيد اهلل بن م�سعود املحبوبي 
احلنفي )ت/747هـ))4).

اأ�صار املوؤلِّف يف مقدمته اأنه و�صع الكتاب على »ترتيٍب اأنيق، مل ي�صبقني على 
مثله اأحد، مع تدقيقاٍت غام�صة مل يبلغ فر�صان هذا العلم اإلى هذا الأمد«)5(.

بديع النظام ))/5(.  )((

بديع النظام ))/6(.  )2(
ق البديع يف هام�ص ))/6(. انظر: �صرح التربيزي )ت/770هـ( على البديع، نقله حمقِّ  )3(

الإحالة على مطبوعة حممد علي �صبيح 377)هـ �صمن �صرحه »التو�صيح« للم�صنِّف، وحا�صيته »التلويح« للتفتازاين.  )4(
ًحا: »يريد به بع�َص ما ت�صّرف فيه من التقدمي  التو�صيح ))/4(. ويقول التفتازاين )ت/792هـ( يف التلويح ))/4( مو�صِّ  )5(

والتاأخري يف املباحث والأبواب على الوجه الأح�صن الأليق، وقوله: )مل ي�صبقني على( ال�صواب: مل ي�صبقني اإلى«.



139

ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

ثم ذكر اأن �صبب تاأليفه هو ما راآه من ا�صتغال الطلبة باأ�صول الفخر البزدوي، 
غري اأنه ملا وجد بع�صهم تقا�صر فهمه لكتاب البزدوي، »اأردُت تنقيحه وتنظيمه، 
وحاولُت تبيني مراده وتفهيمه، وعلى قواعد املعقول وتاأ�صي�صه وتق�صيمه، مورًدا 
فيه زبدة مباحث املح�صول، واأ�صول الإمام املدقق جمال العرب ابن احلاجب، 

مع حتقيقاٍت بديعة، وتدقيقات غام�صة منيعة، تخلو الكتب عنها...«))(.

وهذا الن�ص يفيد باأن �صدر ال�صريعة اعتمد يف تاأ�صي�ص كتابه »التنقيح« على 
ثالثة م�صادر: اأ�صول البزدوي، واملح�صول للرازي، وخمت�صر ابن احلاجب.

وقد �صار يف الرتتيب على نٍط جديد، فجعل الكتاب يف مقدمة وق�صمني: 
الأدلة والأحكام؛ نظًرا لكون البحث يف فن الأ�صول اإنا هو عن اأحوال الأدلة 
لها على النحو الآتي:  والأحكام)2(، فرتب مو�صوعات الكتاب بهذا العتبار، وف�صّ

))/8( املقدمة )تعريف اأ�صول الفقه ومو�صوعه(.). 

))/26( الق�صم الأول: الأدلة ال�صرعية، وجعله يف اأربعة اأركان:2. 

• ))/26( الركن الأول: الكتاب، وفيه بابان:	

تق�صيمات  وفيه  املعنى.  الكتاب  اإفادة  الأول:  الباب   )29/((  -
اللفظ باعتبارات اأربعة:

املطلق  واخلا�ص،  )العام  للمعنى  اللفظ  و�صع  باعتبار  اأ-   
واملقيد، امل�صرتك(.

ب- باعتبار ال�صتعمال )احلقيقة واملجاز، املرجتل واملنقول، 
حروف املعاين(.

واملحكم  والظاهر،  )الن�ص  واخلفاء  الظهور  باعتبار  ج- 
واملف�صر، واخلفي وامل�صكل، واملجمل واملت�صابه(.

التو�صيح ))/7(.  )((
انظر: التلويح ))/26(.  )2(
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د- باعتبار كيفية الدللة )دللة العبارة والإ�صارة واملقت�صى 
»ويف اآخره الكالم يف املفاهيم«(.

- ))/49)( الباب الثاين: اإفادة الكتاب احلكم. )الأمر والنهي، 
»وفيه الكالم عن الأداء والق�صاء والإعادة والتكاليف«(. 

• )2/2( الركن الثاين: ال�صنة )ويف اآخره بحث اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 	
و�صرع من قبلنا، وقول ال�صحابي، ومباحث البيان، والن�صخ(.

• )2/)4( الركن الثالث: الإجماع.	

• )52/2( الركن الرابع: القيا�ص. )وفيه الكالم عن ال�صتح�صان(	

- )2/)0)( ذّيل مبحث القيا�ص بالكالم يف ثالثة مباحث: 

ال�صت�صحاب،  الفا�صدة:  )احلجج  فيها  املختلف  الأدلة  اأ- 
التعليل بالنفي، الحتجاج بتعار�ص الأ�صباه(.

ب- التعار�ص والرتجيح.

ج- الجتهاد.

)2/)2)( الق�صم الثاين: احلكم، وجعله يف ثالثة اأبواب:3. 

• )22/2)( احلكم )وقد ح�صره اأنواعه وفق املذهب احلنفي يف 	
تق�صيٍم اخرتعه(. 

• )50/2)( املحكوم به )فعل املكلف(	

• )56/2)( املحكوم عليه )املكلَّف(، وختمه مببحث الأهلية وعوار�صها.	

 والالفت يف ترتيب »التنقيح« و�صعه جلملٍة من املباحث يف مواطن غري 
ماألوفة؛ كتخ�صي�صه الكالم يف اأحكام البيان بعد دليل ال�صنة، واإفراده عن 
بقية مباحث الدللت، وذكره ملباحث الرتجيح والجتهاد بعد دليل القيا�ص، 

وقبل مباحث احلكم ال�صرعي. 
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ع مباحث الدللت عن دليل الكتاب،  ومن الأمور املنتقدة على ترتيبه اأنه فرَّ
وكان الأن�صب تاأخري ذلك اإلى ما بعد دليل ال�صنة؛ نظًرا ل�صرتاكهما يف هذه 
اإلى ما  املباحث، ولذا وقع يف ترتيبه ال�صطراب، حيث ف�صل مبحث البيان 

بعد ال�صنة، وهو من جملة مباحث الدللت))(.

وممن �صار على طريقة التنقيح يف الرتتيب: حممد بن فراموز احلنفي 
ال�صهري باملال ُخ�صرو )ت/885هـ( يف كتابه »مرقاة الو�صول«)2(، حيث رتب 

الكتاب على مقدمة، ومق�صدين، وخامتة:

))/6)( مقدمة )حد علم اأ�صول الفقه ومو�صوعه(.). 

))/)8( املق�صد الأول: الأدلة واأحوالها، وفيه اأربعة اأركان:2. 

• ))/84( الركن الأول: الكتاب. وفيه مبحثان:	

الأول: يف املباحث اخلا�صة بالكتاب.

الثاين: يف املباحث امل�صرتكة بني الكتاب وال�صنة )دللت الألفاظ 
بالتق�سيم الرباعي، الأمر والنهي(.

• ال�صنة )وذيله مببحث �صرع من قبلنا، 	 الثاين:  )96/2)( الركن 
وقول ال�صحابي(

• )252/2( الركن الثالث: الإجماع.	

• )275/2( الركن الرابع: القيا�ص )وفيه الكالم عن ال�صتح�صان(. 	
وذيله مببحثني:

الأول: الأدلة الفا�صدة )ال�صت�صحاب، ال�صتدلل بعدم املدارك، 
التقليد(.

ملا كان متواتًرا حمفوًظا كانت مباحث  الكتاب  باأن »نظم  واأجاب  النتقاد،  التلويح ))/29( هذا  التفتازاين يف  اأورد  وقد   )((
النظم به األيق واأل�صق، فُذكر عقيبه«، ول يخفى �صعف هذا اجلواب؛ اإذ من ن�صو�ص ال�صنة ما هو متواتٌر قطعي كما ل يخفى.

الإحالة على الطبعة العثمانية �صنة 285)هـ مع �صرحه »مراآة الأ�صول« للم�صنِّف وحا�صية الأزمريي.  )2(
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الثاين: املعار�صة والرتجيح.

)387/2( املق�صد الثاين: الأحكام، وفيه اأربعة اأركان: 3. 

- )388/2( الركن الأول: احلكم.

- )2/)42( الركن الثاين: احلاكم.

- )428/2( الركن الثالث: املحكوم به.

- )432/2( الركن الرابع: املحكوم عليه )ويف اآخره مبحث الأهلية 
وعوار�صها(.

)464/2( اخلامتة: الجتهاد.4. 

حاول  اأنه  اإل  اجلملة،  يف  التنقيح  �صاحب  تابع  خ�صرو  املال  اأن  وُيلحظ 
ا�صتدراك بع�َص ما انتقد على التنقيح، فجعل مبحث الدللت �صمن املباحث 
ره �صاحب التنقيح من مبحثي  امل�صرتكة بني الكتاب وال�صنة، و�صمَّ اإليها ما اأخَّ
البيان والن�صخ، كما اأ�صاف خامتًة يف مباحث الجتهاد. وقد كان �صدر ال�صريعة 
تكلم عليه يف اآخر مبحث القيا�ص بعد كالمه يف املعار�صة والرتجيح. كما جعل 

للمق�صد الثاين اأركاًنا اأربعة يف مقابلة اأركان املق�صد الأول.

جمع اجلوامع، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي ال�سبكي ال�سافعي 
)ت/)77هـ)))).

ت مداركها؛ ملا ا�صتملت عليه  ت م�صالكها، ورقَّ وهو من الكتب التي »دقَّ
واملو�صوعات  املنيعة،  واحلدود  العجيبة،  وامل�صائل  الغريبة،  النقول  من 
وتهذيبه  وحتريره،  جمعه  يف  تعب  اأنه  ف  امل�صنِّ ذكر  وقد  البديعة«)2(، 
�صرحيه:  يف  ما  بزبدة  واأحاط  م�صنَّف،  مئة  زهاء  من  واألفه  وتنقيحه، 

الإحالة على املنت امللحق ب�صرحه: »ت�صنيف امل�صامع« للبدر الزرك�صي حتقيق د.عبداهلل ربيع ود.�صيد عبدالعزيز.  )((
ت�صنيف امل�صامع ))/97(، وانظر كالم امل�صنف عنه كتابه يف منع املوانع )84(، وو�صفه باأنه »نفي�ص عمري، ونخبة فكري«.  )2(
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»الإبهاج يف �صرح املنهاج«، »ورفع احلاجب عن خمت�صر ابن احلاجب« مع 
زيادات كثرية))(.

 وقد رتَّب كتابه يف مقدمات و�صبعة كتب:

))/8))( املقدمات )تعريف اأ�صول الفقه، احلكم ال�صرعي، واأق�صامه(.). 

الألفاظ: املنطوق 2.  الكتاب. )و�صمنه دللت  الأول:  الكتاب   )305/((
ن�صبة  بالقيا�ص،  اللغة  اإثبات  واملت�صابه،  املحكم  اللغة،  و�صع  واملفهوم، 
الألفاظ للمعاين، ال�صتقاق، احلقيقة واملجاز، معاين احلروف، الأمر 
الإجمال  والتاأويل،  الظاهر  واملقيد،  املطلق  واخلا�ص،  العام  والنهي، 

والبيان، الن�صخ(.

)899/2( الكتاب الثاين: ال�صنة ومباحث الأخبار.3. 

)75/3( الكتاب الثالث: الإجماع.4. 

)50/3)( الكتاب الرابع: القيا�ص.5. 

فيها: 6.  املختلف  )الأدلة  ال�صتدلل  اخلام�ص:  الكتاب   )408/3(
بالنفي  ال�صتدلل  العك�ص،  وقيا�ص  وال�صتثنائي،  القرتاين  القيا�ص 
يف  الأ�صل  قبلنا،  من  �صرع  قيل  ما  اأقل  ال�صت�صحاب،  ال�صتقراء، 
الإلهام،  ال�صحابي،  قول  ال�صتح�صان،  ال�صرع،  ورود  قبل  الأ�صياء 

القواعد الفقهية(.

)474/3( الكتاب ال�صاد�ص: التعادل والرتاجيح.7. 

)563/4( الكتاب ال�صابع: الجتهاد والتقليد.8. 

)622/4( مباحث اأ�صول الدين. 9. 

انظر: ت�صنيف امل�صامع ))/5))(.  )((



144

د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

واملتاأمل يف ترتيب كتابه يلحظ اأنه جاٍر وفق »منهاج« البي�صاوي، اإل فيما 
يت�صل باإ�صافة املبحث الأخري املتعلق باأ�صول الدين، فهذا من خلط العلوم.

ف اإنا  ولقد اأ�صار بع�ص �صّراح الكتاب اإلى منا�صبة ترتيبه، فذكر اأن امل�صنِّ
قّدم الكتاب على ال�صنة؛ لأنه اأ�صلها، وقّدم الكتاب وال�صنة على الإجماع؛ لأنه 
وقّدم  فرعها،  لأنه  القيا�ص؛  على  والإجماع  وال�صنة  الكتاب  وقّدم  عنهما،  فرٌع 
عليها،  متفٌق  اأدلتها  لأن  ال�صتدلل؛  على  والقيا�ص  والإجماع  وال�صنة  الكتاب 
واأدلته خمتلٌف فيها، واملتفق عليه اأقوى من املختلف فيه، وقّدم الكتاب وال�صنة 
والإجماع والقيا�ص وال�صتدلل على التعادل والرتاجيح؛ لأنها اأدلة، والرتاجيح 
على  ال�صتة  هذه  وُقّدمت  املو�صوف،  عن  متاأخرٌة  وال�صفة  الأدلة،  �صفة  من 

الجتهاد؛ لأن الجتهاد يتوقف على الأدلة وعلى ترجيح بع�صها على بع�ص))(. 

وهذه املنا�صبات ظاهرة، اإل ما كان من تقدمي التعادل والرتاجيح على 
والآمدي  الغزايل  �صنيع  هو  كما  امل�صادر،  اأكرث  يف  املعهود  فاإن  الجتهاد، 
اإدراك  لأن  نظًرا  الرتجيح؛  مبحث  على  الجتهاد  مون  يقدِّ اأنهم  وغريهما، 

التعار�ص والقدرة على دفعه اإنا ُيناط باأهل الجتهاد.

ف�سول البدائع يف ترتيب ال�سرائع، ملحمد بن حمزة الفناري احلنفي 
)ت/834هـ)))).

العناية  اأظهرت  التي  الأ�صولية  امل�صادر  من  البدائع«  »ف�صول  كتاب  يعد 
برتتيب املو�صوعات على ن�صٍق يجمع حما�صن الأقدمني وفق تق�صيماٍت من اإبداع 
الن�صفي،  ومنار  البزدوي،  اأ�صول  بني  كتابه  يف  جمع  الذي  الفناري  ف  امل�صنِّ
وتنقيح �صدر ال�صريعة، ومغني اخلبازي، مع حم�صول الرازي، وخمت�صر ابن 
احلاجب، ومنهاج البي�صاوي، و�صروحها، ف�صار يف كتابه »التلفيق بني �صتائت 

انظر: الثمار اليوانع على جمع اجلوامع خلالد الأزهري ))/28(.   )((
الإحالة على الطبعة العثمانية �صنة 289)هـ.  )2(
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املباين من كنوز املذهبني، والتوفيق بني اأباعد املعاين من رموز املق�صدين«))(، 
بالرتتيب  بالٍغ  اهتماٍم  عن  �صنة)2(.  ثالثني  ا�صتغرق  الذي  عمله  يف  اأبان  وقد 

والتق�صيمات، وجعل مو�صوعات الكتاب يف »فاحتة« و«مطلب«:

اأربعة ).  وتت�صمن  الأ�صول(،  بعلم  تعريفية  الفاحتة: )مقدمة   )4/((
مقا�سد:

• ))/5( املق�صد الأول: املاهية.	

• ))/0)( املق�صد الثاين: الفائدة. 	

• ))/))( املق�صد الثالث: املو�صوع.	

• ))/4)( املق�صد الرابع: ال�صتمداد. 	

))/6)( املطلب: وفيه مقدمتان، ومق�صدان، وخامتة:2. 

اأوًل: املقدمتان:

• ))/6)( املقدمة الأولى: يف عدة املو�صوع واأهليتها. 	

• ))/8)( املقدمة الثانية: يف املبادئ التف�صيلية، وفيه مقا�صد ثالثة: 	

اأق�صام: الدللة، وال�صتدلل،  اأربعة  اأ- ))/8)( الكالمية. وفيه 
والدليل، واملدلول.

ومعاين  الكالم،  واأق�صام  اللغات،  )مبداأ  اللغوية   )69/(( ب- 
احلروف(.

ج- ))/59)( الأحكامية، وفيه اأربعة اأق�صام: احلاكم، واملحكوم 
به، واملحكوم فيه، واملحكوم عليه.

ف�صول البدائع ))/2(.  )((
انظر: اإنباء الغمر )266/2(، بغية الوعاة ))/98(، البدر الطالع )266/2(.  )2(
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ثانًيا: املق�صدان: )الأدلة، والتعار�ص والرتجيح(.

اأ- )2/2( املق�صد الأول: الأدلة. وفيه اأربعة اأركان:

)2/2( الكتاب. وفيه مقدمة وع�صرون ف�صاًل يف اأحكام ع�صرين ). 
ق�سًما.

الأمر  بحث  »و�صمنه:  الألفاظ: اخلا�ص  مباحث دللت  )وفيه 
والنهي« والعام املطلق، واملقيد امل�صرتك، املوؤول الظاهر، الن�ص، 
»و�صمنه:  املت�صابه،  املجمل  امل�صكل،  اخلفي  املحكم،  املف�صر 
الإجمال والبيان، وبحث التخ�صي�ص، واأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقول 
واملجاز،  احلقيقة  البيان«  اأنواع  �صمن  والن�صخ،  ال�صحابي، 

ال�صريح والكناية، الدال بعبارته واإ�صارته ودللته واقت�صائه(.

)98/2)( ال�صنة. وفيها مقدمة و�صتة ف�صول وتذييل.2. 

)254/2( الإجماع. وفيه مقدمة وع�صرة ف�صول.3. 

مباحث 4.  يف  ف�صول  خم�صة  يف  وجعله  القيا�ص.   )274/2(
القيا�ص، ثم ا�صتدرك وزاد ف�صلني:

- )367/2( الف�صل ال�صاد�ص: بيان اأ�صباب ال�صرائع، وفيه ق�صمان 
اأربعة )العتقادات،  )الأ�صباب واحِلَكم(، يف كل منهما مباحث 

العبادات، املعامالت، املزاجر(.

- )382/2( الف�صل ال�صابع: يف غري الأدلة الأربعة، وهو ق�صمان:

الأول: الأدلة ال�صحيحة )�صرع من قبلنا، قول ال�صحابي، ال�صتدلل(.

بعدم  ال�صتدلل  )ال�صت�صحاب،  الفا�صدة  الأدلة  الثاين: 
املدارك، التقليد الإلهام(. 
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ركنان:  وفيه  والرتجيح.  التعار�ص  الثاين:  املق�صد   )392/2( ب- 
التعار�ص، والرتجيح.

ثالًثا: )5/2)4( اخلامتة: الجتهاد والتقليد والفتوى.

 وقد اأ�صار الفناري اإلى منا�صبة التق�صيم بقوله:

»ووجه ال�صبط: اأن ما يت�صمنه الكتاب: اإما م�صمى العلم، اأو ما يتوقف عليه 
ال�صروع بالب�صرية فيه، والثاين: »الفاحتة«، وامل�صمى: هو »املطلب«، وذلك اإما 
هلية املو�صوع، واإما مبادئ، وهما »املقدمتان«، واإما م�صائل باحثة عن الأدلة من 
حيث الإثبات بها، وهو »املق�صد الأول«، اأو من حيث تعار�صها، وهو »املق�صد 
الثاين«، اأو من حيث طلب الإثبات، وهو »اخلامتة«. واحل�صر ا�صتقرائيٌّ حا�صٌل 
بتتبع جزئيات جزء الكتاب املت�صورة، ل عقلي؛ لعدم اقت�صاء العقل اأن ل يذكر 

يف كل ق�صٍم اإل ما فيه«))(.

اأنه مل  اإل  وعلى الرغم من الدقة املتوخاة يف ترتيب الفناري وتق�صيماته، 
يخل من الإ�صكال، فقد جعل الكالم يف التقليد �صمن الأدلة الفا�صدة، مع اأن 
حمله مباحث الجتهاد، ولذا ا�صطر اإلى اإحالة بع�ص م�صائل التقليد اإلى اآخر 
الكتاب)2(، الأمر الذي اأدى اإلى تفريق مباحث التقليد، وقد تابعه يف هذا املال 

خ�سرو )ت/885هـ( يف »املرقاة« كما مرَّ اآنًفا.

احلنفي  الُهمام  بن  عبدالواحد  بن  حممد  للكمال  التحرير، 
)ت/)86هـ))3).

ذكر ابن الُهمام يف مقدمة التحرير اأنه ملا �صرف طائفًة من عمره »للنظر 
يف طريقي احلنفية وال�صافعية يف الأ�صول: خطر يل اأن اأكتب كتاًبا مف�صًحا 

ف�صول البدائع ))/3(.  )((
انظر: ف�صول البدائع )390/2(.  )2(

الإحالة على املنت املطبوع مع �صرحه »التقرير والتحبري« لتلميذه ابن اأمري احلاج، طبعة بولق عام 6)3)هـ.  )3(
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ا اإليه ما ينقدح يل من  عن ال�صطالحني... ف�صرعُت يف هذا الغر�ص، �صامًّ
بحث وحترير...«))(. 

وقد اأثنى عليه �صارحه وتلميذه ابن اأمري احلاج )ت/879هـ(، وذكر باأنه »قد 
ره كثري، مع جمعه بني ا�صطالحي  ر فيه من مقا�صد هذا العلم ما مل يحرِّ حرَّ
احلنفية وال�صافعية على اأح�صن نظام وترتيب، وا�صتماله على حتقيقات الفريقني 

على اأكمل توجيٍه وتهذيب«)2(. 

ورتب ابن الُهمام خمت�صره يف مقدماٍت وثالث مقالت:

))/5)( املقدمات: وتت�صمن اأربعة اأمور: )املفهوم املو�صوع املقدمة ). 
املنطقية ال�صتمداد(.

))/68( املقالة الأولى: املبادئ اللغوية، وفيها ثمانية مقامات:2. 

)معنى اللغة، �صبب و�صع اللغة، الوا�صع، اعتبار املنا�صبة، املعنى املو�صوع، 
ذاته  »باعتبار  الألفاظ  تق�صيم  اللغة،  يف  القيا�ص  اللغات،  معرفة  طرق 
الألفاظ«،  دللت  مباحث  وهي  وا�صتعماله،  ومدلوله  ومقاي�صته  ودللته 

وتتمة يف احلروف ومعانيها(.

)76/2( املقالة الثانية: يف اأحوال املو�صوع، وتت�صمن خم�صة اأبواب 3. 
وخامتة:

• )76/2( الباب الأول: الأحكام ال�صرعية. وفيه اأربعة ف�صول )احلكم، 	
واحلاكم، واملحكوم فيه، واملحكوم عليه(.

• )2/2)2( الباب الثاين: اأدلة الأحكام ال�صرعية: الكتاب.	

• )223/2( الباب الثالث: ال�صنة. وبحث يف اآخره: �صرع من قبلنا، 	

التقرير والتحبري ))/))(.  )((
التقرير والتحبري ))/3(.  )2(



149

ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

وقول ال�صحابي، وختم مبو�صوعني:

- )2/3( الأول: التعار�ص والرتجيح.

- )35/3( الثاين: البيان والن�صخ.

• )80/3( الباب الرابع: الإجماع.	

• )7/3))( الباب اخلام�ص: القيا�ص.	

• )285/3( اخلامتة: يف اأدلة اأخرى )ال�صتدلل بالعدم امل�صالح 	
املر�صلة، تعار�ص الأ�صباه، ال�صتدلل(.

)3/)29( املقالة الثالثة: يف الجتهاد والتقليد والإفتاء.4. 

حيث  من  اجلملة،  يف  �صبقه  من  ترتيب  مع  يلتقي  الُهمام  ابن  وترتيب 
البداية باملقدمات الأ�صولية، فالكالمية، فاللغوية، فمباحث الأحكام، فالأدلة 
ال�صرعية، ثم الجتهاد والتقليد. اإل اأنه يختلف �صكاًل يف اأ�صلوب التق�صيم، حيث 
تاأخري الأحكام ال�صرعية عن املقدمات واملبادئ، خالًفا لالآمدي وابن احلاجب، 
اأن  امللحوظ  ومن  تابعه.  ومن  ال�صريعة  ل�صدر  خالًفا  الأدلة،  على  وتقدميها 
يف  الكالم  ي�صمل  مبا  اللغة  مباحث  لكل  حاويًة  اللغوية  املبادئ  جعل  امل�صنِّف 
رون  دللت الألفاظ، خمالًفا يف ذلك جماهري الأ�صوليني الذين عادًة ما يوؤخِّ
مبحث الدللت نظًرا لتعلقها بالأدلة،بالرغم من اإدراك امل�صنِّف وجوَد مباحث 

م�صرتكة بني الكتاب وال�صنة، كالتعار�ص والن�صخ، ول �صك اأن الدللت منها.

ُم�سلَّم الثبوت، ملحب اهلل ابن عبدال�سكور البهاري )ت/9)))هـ)))).

يفيد  فيما  مقدمة  »على  الكتاب  رّتب  اأنه  الكتاب  مقّدمة  يف  ذكر  وقد 

الإحالة على املنت املطبوع مع �صرحه »فواحت الرحموت« لعبدالعلي الأن�صاري، طبعة بولق 322)هـ، ولبن عبدال�صكور   )((
ترجمٌة نادرة يف نزهة اخلواطر )793/6(.
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الب�صرية، ومقالٍت يف املبادئ، واأ�صوٍل يف املقا�صد، وخامتٍة يف الجتهاد«))(، 
وتبيانه على النحو الآتي:

• ))/8( املقدمة: )حد اأ�صول الفقه ومو�صوعه وغايته(.	

• ))/7)( املقالة الأولى: املبادئ الكالمية.	

• ))/24( املقالة الثانية: الأحكام ال�صرعية. )احلاكم، واحلكم، واملحكوم 	
فيه، واملحكوم عليه(.

• ))/77)( املقالة الثالثة: املبادئ اللغوية. )القيا�ص يف اللغة، ال�صتقاق، 	
واخل�صو�ص،  العموم  املعاين،  حروف  واملجاز،  احلقيقة  ال�صرتاك، 

املطلق واملقيد، الأمر والنهي، الدللت الأربع عند احلنفية(.

• )2/2( املقا�صد، وتت�صمن اأربعة اأ�صول:	

)7/2( الأ�صل الأول: الكتاب. )و�صمنه ف�صول يف التاأويل والإجمال ). 
والبيان والن�صخ(.

)96/2( الأ�صل الثاين: ال�صنة. )و�صمنه الكالم يف اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 2. 
و�صرع من قبلنا، وقول ال�صحابي(. 

)89/2)( وذّيله بباب »التعار�ص والرتجيح«.

)2/))2( الأ�صل الثالث: الإجماع.3. 

)246/2( الأ�صل الرابع: القيا�ص. )و�صمنه الكالم يف الرتجيحات 4. 
القيا�صية واآداب املناظرة(

• الدليل 	 )عدم  فيها  املختلف  الأدلة  يف  بتكملة  وذيله   )358/2(
ال�صتقراء ال�صت�صحاب التالزم(.

• )362/2( اخلامتة: الجتهاد والتقليد.	
فواحت الرحموت ))/8(. 	(((
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جعل  اأنه  غري  الُهمام،  ابن  ترتيب  من  مقتب�ٌص  ترى  كما  الرتتيب  وهذا 
الكالم يف الإجمال والبيان والن�صخ، �صمن مباحث دليل »الكتاب«، ول يخفى 
اأن �صنيع ابن الُهمام اأقرُب يف املنا�صبة؛ نظًرا ل�صرتاك الكتاب وال�صنة يف 
م الأحكام ال�صرعية على مباحث  هذه املباحث. كما اأن ابن عبدال�صكور قدَّ
اللغة، على العك�ص مما فعله الكمال ابن الُهمام، ولعل �صنيع �صاحب امل�صلَّم 
هاهنا اأن�صب؛ نظًرا لطول الكالم يف مباحث اللغة مبا ي�صمل دللت الألفاظ 

ذات الت�صال املبا�صر مبباحث الأدلة الآتية بعدها.
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خامتة
 

نبينا حممد  على  اهلل  و�صلى  ال�صاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل 
املبعوث باحلق والبينات، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، وبعد:

التي  الن�صبية  الق�صايا  من  ومنا�صباته  املو�صوعات  ترتيب  يف  الكالم  فاإن 
تختلف فيها نظرات العلماء وامل�صنفني، وكما اأن ل م�صاحة يف ال�صطالح اإذا 
ُفهم املق�صود، فكذلك ل م�صاحة يف الرتتيب متى اأُدرك امل�صمون. ويبقى الكالم 
لكمال  واأجدى  الت�صوير،  ح�صن  اإلى  اأقرُب  الرتتيبات  هذه  من  اأيٍّ  حتديد  يف 
التقريب، وهو واإن كان يتعلق ظاهًرا باأمور �صكلية، اإل اأن الأ�صوليني اأكدوا على 
قبل  للفن  الكلي  الت�صور  يف  ُي�صهم  كونه  الأ�صول؛  علم  لدار�ص  اإدراكه  اأهمية 

ه. اخلو�ص يف جزئياته، ولت�صهيل الوقوف على املبحث الأ�صويل يف مظانِّ

وهذا الهتمام بتخ�صي�ص الكالم يف ترتيب م�صائل الفن مما ل نكاد جند 
له نظرًيا يف الفنون الأخرى، كالفقه، والتف�صري، واحلديث، وعلوم العربية، 
ونحوها، فهوؤلء واإن كانت لهم اإ�صارات يف ثنايا امل�صائل عن منا�صبة الرتتيب، 
اإل اأنهم ل ُيفردون لذلك اأبواًبا اأو ف�صوًل للحديث عنه على جهة التف�صيل، 

الأمر الذي يعك�ص الدقة عند علماء الأ�صول.

واإن واقع الرتتيبات املختلفة، والتكوينات املتباينة ملو�صوعات اأ�صول الفقه 
ٍد ُتبنى عليه م�صائُل هذا  ملن الأمور الباعثة لالتفاق على ترتيٍب حُمَكٍم وموحَّ
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العلم، وُتن�صاأ مبراعاته مكانُز املو�صوعات يف برامج الن�صر الآيل، وتعتمد على 
م�صمونه املعاجُم الأ�صولية، والفهار�ُص املو�صوعية.

الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  تبنتها  التي  الأ�صولية«  »املو�صوعة  فكرة  ولعل 
من  عدٍد  اإلى  الو�صول  �صعوبة  اأهمها:  من  اأ�صباٍب،  من  نابعٌة  بالكويت 

امل�صطلحات وامل�صائل يف دواوين اأ�صول الفقه املتباينة منهًجا وترتيًبا.

اأهمها يف  النتائج، جنمل  من  بعدد  �صبق ميكن اخلروج  ما  ومن خالل 
الآتي:

• مما 	 ذلك  يف  املنا�صبات  واإدراك  الأ�صولية،  املو�صوعات  ترتيب  اإن 
يعني على ا�صتيعاب مباحث الفن.

• العناية 	 اأظهروا  الذين  اأوائل  من  الباقالين  بكر  اأبو  القا�صي  يعد 
برتتيب املو�صوعات والكالم يف منا�صباتها.

• الباحث 	 مييل  الأ�صولية،  امل�صادر  اأهم  يف  للرتتيبات  ا�صتقراٍء  من 
امل�صائل  ترتيب  الإبداعي يف  ال�صبق  لهما  اأ�صوليني  ترتيب عاملني  اإلى 
عن�صري  بني  باجلمع  املجال  هذا  يف  جهودهم  ومتيزت  الأ�صولية، 
التنا�صب وال�صمول، وهما: اأبو حامد الغزايل يف »امل�صت�صفى«، وال�صيف 
الآمدي يف »الإحكام«؛ وذلك ملا يت�صمنه ترتيب الكتابني من ال�صبط 
التكّلف  من  وخلٍو  املنا�صبة،  ظهور  مع  الفن،  هذا  ملو�صوعات  املحَكم 
الكتابني،  من  املرّجح  هو  الآمدي  ال�صيف  ترتيب  اأن  على  والتعقيد. 

والأوفق من الرتتيبني.

وثمة عدد من التو�صيات، ميكن اإجمالها يف الآتي:

العناية ببيان امل�صائل الأ�صولية املذكورة يف غري مظانها، وهي التي . )
لّقبها الزرك�صي: )خبايا الزوايا(.
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فهر�ًصا . 2 تت�صمن  دقيقة،  فهر�صة  الأ�صولية  الكتب  بفهر�صة  الهتمام 
اأ�صحاب  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  واإلزام  تف�صيليًّا،  واآخر  اإجماليًّا، 

الأطروحات املت�صلة بتحقيق الكتب الأ�صولية مبراعاة ذلك. 

اأعمال . 3 على  بالتي�صري  يعود  الأ�صولية،  للم�صائل  موّحد  ترتيب  تبني 
الدقيق  بالعزو  الحتفاظ  مع  الآلية،  والربامج  العلمية  املو�صوعات 

للم�صائل اإلى موا�صعها من دواوين الأ�صول املطبوعة.

اإلى و�صع  املعا�صرين  بع�ص  اأبرز احلاجة لدى  الرتتيب  التباين يف  هذا 
ترتيب معجمي قامو�صي، كما �صنع القائمون على املو�صوعات ال�صرعية.

ق بهذا اجلهد ما ي�صبو اإليه البحث من خدمة  اأ�صاأل اهلل عّز وجل اأن ُيحقِّ
وباهلل  للراغبني،  العلم  هذا  مو�صوعات  وتقريب  والباحثني،  العلم  طالب 

تعالى الع�صمة والتوفيق.
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ملحق 

فيه م�صتخل�ص جامع لرتتيب املو�صوعات يف اأهم املدونات
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الف�صول
للج�صا�ص

)ت/370هـ(

دللت 
الألفاظ

الن�صخ
الأخبار

الإجماع
القيا�ض

ال�صتح�صان
الجتهاد

*
*

*

تقومي النظر
للدبو�صي

)ت/430هـ(

حلجج 
ا

املوجبة
)الكتاب 
واملتواتر 
والإجماع(

دللت 
الألفاظ

الأحكام 
ال�صرعية

اأخبار 
الآحاد

البيان 
والن�صخ 
واأفعال 

ملسو هيلع هللا ىلص 
النبي 

القيا�ض

حلجج 
ا

ال�صعيفة 
)التقليد 

الإلهام الطرد(

ال�صتح�صان
الجتهاد

عوار�ص 
الأهلية 

حلجج 
وا

العقلية

ف 
خلال

م�صائل ا
لل�سيمري

)ت/436هـ(
الأمر والنهي

العموم 
خل�صو�ص

وا
البيان

اأفعال 
النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

الن�صخ
الأخبار

الإجماع
القيا�ض

ال�صتح�صان
الجتهاد

اأ�صول
البزدوي 

)ت/482هـ(
الكتاب

دللت 
الألفاظ

الأحكام 
ال�صرعية

اأخبار 
الآحاد

اأق�سام 
البيان

الإجماع
القيا�ض

ال�صتح�صان
الجتهاد

عوار�ص 
الأهلية

اأ�صول 
ال�سرخ�سي 

)ت/490هـ(
الأمر والنهي

الأحكام 
ال�صرعية

دللت 
الألفاظ

الكتاب 
وال�سنة 
املتواترة

الإجماع
اأخبار 
الآحاد

البيان
القيا�ض

حلجج 
ا

الفا�سدة
عوار�ص 
الأهلية

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات احلنفية(
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

حلجج 
ا

ال�صرعية 
للبزدوي 

)ت/493هـ(

حلدود 
ا

الأ�صولية
الكتاب

دللت 
الألفاظ

ال�سنة
الن�صخ

اأفعال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص

الإجماع
القيا�ض

طرق ثبوت 
الأحكام

*

ميزان الأ�صول 
لل�سمرقندي 
)ت/539هـ(

الأحكام 
ال�صرعية

الكتاب
دللت 
الألفاظ

ال�سنة
الإجماع

القيا�ض
حلجج 

ا
الفا�سدة

املعار�صة
اأهلية 

الأحكام
الجتهاد

اأ�صول ال�صا�صي 
القرن ال�صابع

الكتاب
دللت 
الألفاظ

البيان
ال�سنة

الإجماع
التعار�ض

القيا�ض
الأحكام 
ال�صرعية

حلجج 
ا

الفا�سدة
*

املغني للخبازي 
)ت/)69هـ(

الأمر والنهي
الأحكام 
ال�صرعية

دللت 
الألفاظ

الكتاب 
وال�سنة

املعار�صة 
والبيان

الإجماع
القيا�ض

حلجج 
ا

الفا�سدة
الأهلية 

وعوار�صها
ف 

حرو
ين

املعا

املنار للن�صفي 
)ت/0)7هـ(

الكتاب
دللت 
الألفاظ

الأحكام 
التكليفية

ال�سنة
املعار�صة 

والبيان
الإجماع

القيا�ض
الجتهاد

الأحكام 
الو�صعية

الأهلية 
وعوار�صها
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د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

املقدمة لبن 
الق�سار 

)ت/397هـ(

الجتهاد 
والتقليد

الأدلة 
ال�صرعية 

الأربعة

دللت 
الألفاظ

الأخبار
اإجماع 
اأهل 

املدينة
املخ�ص�صات

التعار�ض

الدللت 
والأدلة 
املختلف 

فيها

الإجماع
القيا�ض

التقريب 
والإر�صاد 
ين 

للباقال
)ت/403هـ(

املقدمات
التكليف 
والأحكام 
ال�صرعية

دللت 
الألفاظ

الأخبار
الن�صخ

الإجماع
ال�صت�صحاب

القيا�ض
الجتهاد 
والتقليد

حلظر 
ا

والإباحة

اإحكام 
الف�صول 
للباجي 

)ت/474هـ(

املقدمة
الكتاب

دللت 
الألفاظ

ال�سنة
الن�صخ

الإجماع

معقول 
الأ�صل: اللحن 

والفحوى 
والدليل 
والقيا�ض

الأدلة 
املختلف 

فيها

الجتهاد 
والتقليد

الرتجيح

املح�صول
لبن العربي 
)ت/543هـ(

املقدمة
اأحكام 
التكليف

دللت 
الألفاظ

اأفعال 
ملسو هيلع هللا ىلص 

النبي 
الأخبار

الإجماع
القيا�ص واأدلة 

اأخرى
الن�صخ

الرتجيح
الجتهاد 
والتقليد

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات املالكية(
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

منتهى ال�صول 
حلاجب 

لبن ا
)ت/646هـ(

املقدمة 
ومبادئ 

اللغة
الكتاب

ال�سنة
الإجماع

الأخبار
دللت 
الألفاظ

الن�صخ
القيا�ض

الأدلة 
املختلف 

فيها

الجتهاد 
والتقليد 
والرتجيح

تنقيح 
الف�صول 
للقرايف 

)ت/684هـ(

املقدمة 
ومباحث 
الأحكام

دللت 
الألفاظ

اأفعال 
ملسو هيلع هللا ىلص

النبي 
الن�صخ

الإجماع
خلرب

ا
القيا�ض

التعار�ض

الجتهاد 
والتقليد 

وبقية 
الأدلة

تقريب 
الو�صول 

لبن جزي 
)ت/)74هـ(

املقدمة 
الأ�صولية

ف 
املعار

العقلية 
)املنطقية(

ف 
املعار

اللغوية 
)الدللت(

الأحكام 
ال�صرعية

الأدلة 
ال�صرعية

الجتهاد 
والتقليد

التعار�ض 
والرتجيح

*
*

*

املوافقات
املقدمات

الأحكام 
ال�صرعية

املقا�صد 
ال�صرعية

الأدلة 
ال�صرعية

الجتهاد 
والتقليد

التعار�ض 
والرتجيح

جلدل
اأحكام ا

*
*

*
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د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

الر�سالة 
لالإمام 

ال�صافعي 
)ت/204هـ(

البيان
العموم 

خل�صو�ص
وا

وجوه 
ال�سنة مع 

القراآن
النهي

العلم
خلا�صة 

خرب ا
)الآحاد(

الإجماع
القيا�ض

الجتهاد 
وال�صتح�صان

ف
الختال

النكت 
لبن فورك 
)ت/406هـ(

اأق�صام اأدلة 
ال�صرع

وجوه اأدلة 
الكتاب 

)الدللت(

وجوه اأدلة 
ال�سنة 
الثالثة

الإجماع

معقول 
الأ�صول 

)املفاهيم 
والقيا�ض(

ال�صت�صحاب
*

*
*

*

الفقيه 
واملتفقه 
للخطيب 

)ت/463هـ(

مقدمة
الكتاب 

دللت 
الألفاظ 
والن�صخ

ال�سنة
الدللت 

والن�صخ يف 
ال�سنة

الإجماع
القيا�ض

خمتلف 
اأدلة 

فيها
ترتيب الأدلة 

جلدل
وا

الجتهاد 
والتقليد 
والفتوى

اللمع 
لل�صريازي 

)ت/476هـ(

مقدمة 
ا�سطالحية

دللت 
الألفاظ 
)وفيه 
الن�صخ(

اأفعال 
النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

خلرب
ا

الإجماع
القيا�ض

م�صائل يف 
الأدلة

التقليد 
والجتهاد 

والفتوى
*

*

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات ال�صافعية(
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

الربهان 
للجويني 

)ت/478هـ(

املقدمة 
الأ�صولية 
والكالمية

دللت 
الألفاظ

اأفعال 
النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

�صرع من 
قبلنا

التاأويالت

الأخبار 
)وفيه 

القراءة 
ال�صاذة(

الإجماع
القيا�ض 

وال�صتدلل
الرتجيح 
والن�صخ

الجتهاد 
والفتوى

قواطع الأدلة 
ين 

لل�صمعا
)ت/489هـ(

املقدمات
دللت 
الألفاظ

اأفعال 
النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

الأخبار
الن�صخ

الإجماع
اأنواع من 

الأدلة

القيا�ض 
وال�صتدلل 
وال�صتح�صان

عالمات 
حلكم 

ا
واأ�صباب 
ال�صرائع

الجتهاد 
والتقليد 
والأهلية

امل�صت�صفى 
يل 

للغزا
)ت/505هـ(

املقدمات
حلكم 

ا
ال�صرعي

الأدلة 
املتفق 
عليها

الأدلة 
املختلف 

فيها

دللت 
الألفاظ

اأفعال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص

القيا�ض
الجتهاد

التقليد 
وال�صتفتاء

التعار�ض 
والرتجيح

الو�صول 
لبن َبرهان 
)ت/8)5هـ(

املقدمة
م�صائل يف 

الأحكام
كتاب 

التكاليف
دللت 
الألفاظ

الن�صخ
الإجماع

الأخبار
القيا�ض

الأدلة 
املختلف فيها

الجتهاد 
وفيه قول 
ال�سحابي
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د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

التنقيحات 
لل�صهروردي 
)ت/587هـ(

املقدمة
دللت 
الألفاظ

دليل 
الكتاب

ال�سنة
الن�صخ 

وترجيحات 
الأخبار

الإجماع
القيا�ض

تعار�ص الأدلة 
وتزاحمها

الأدلة 
املختلف فيها

الجتهاد 
ومباحث 

جلدل
ا

املح�صول 
للرازي 

)ت/606هـ(
املقدمات

دللت 
الألفاظ

الإجماع
الأخبار

القيا�ض
التعادل 
والرتجيح

الجتهاد 
واملفتي 

وامل�صتفتي

الأدلة 
املختلف فيها

*
*

الإحكام 
لالآمدي 

)ت/)63هـ(

املبادئ 
الكالمية

املبادئ 
اللغوية

املبادئ 
والأحكام 
ال�صرعية

الكتاب 
وال�سنة 
والإجماع

الأخبار
دللت 
الألفاظ 
والن�صخ

القيا�ض 
وال�صتدلل 

وال�صت�صحاب

الأدلة غري 
املعتربة

الجتهاد 
والتقليد

الرتجيحات

املنهاج 
للبي�صاوي 

)ت/685هـ(

املقدمة 
)مباحث 
الأحكام(

الكتاب
دللت 
الألفاظ

الن�صخ
ال�سنة

الإجماع
القيا�ض

الأدلة 
املختلف فيها

التعادل 
والرتجيح

الجتهاد 
والإفتاء
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

الإر�صاد لبن 
اأبي مو�صى 

)ت/428هـ(
الكتاب

ال�سنة
الإجماع

خرب 
الواحد

دللت 
الألفاظ

القيا�ض
الن�صخ

حلقيقة 
ا

واملجاز

اجتماع 
العام 

خلا�ص
وا

*

العّدة 
لأبي يعلى 

)ت/458هـ(
املقدمة

دللت 
الألفاظ

اأفعال النبي  
ملسو هيلع هللا ىلص

الن�صخ
الأخبار

)واآخره 
الرتجيحات(

الإجماع
التقليد

مدارك 
فيهاخمتلف 

القيا�ض
الجتهاد 
واملفتي 

وامل�صتفتي

التمهيد لأبي 
خلطاب 

ا
)ت/0)5هـ(

املقدمة
دللت 
الألفاظ

اأفعال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص

الن�صخ
الأخبار

)واآخره 
الرتجيحات(

الإجماع
القيا�ض

مدارك 
فيهاخمتلف 

الجتهاد 
والتقليد

*

الوا�صح 
لبن عقيل 

)ت/3)5هـ(

املقدمة يف 
حلدود 

ا
والعقود

املقدمة 
جلدلية

ا

م�صائل 
ف: 

خلال
ا

دللت 
الألفاظ

الن�صخ
الأخبار

)واآخره 
الرتجيحات(

الإجماع
التقليد

القيا�ض
الجتهاد

م�صائل 
م�صتدركة

ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات احلنابلة
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د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

رو�سة الناظر 
لبن قدامة 

)620هـ(
املقدمة

حلكم 
ا

ال�صرعي
الأدلة املتفق 

عليها

الأدلة 
املختلف 

فيها

دللت 
الألفاظ

القيا�ض
الجتهاد 
والتقليد

الرتجيحات
*

*

امل�صّودة لآل 
تيمية

دللت 
الألفاظ

الن�صخ
الأخبار

)واآخره 
الرتجيحات(

الإجماع
املنطوق 
واملفهوم

القيا�ض
تعادل 
الأدلة

الأدلة 
املختلف 

فيها

الجتهاد 
والتقليد 
والفتوى

املبادئ 
الكالمية 
واللغوية

اأ�صول الفقه 
لبن مفلح 

)ت/763هـ(
املقدمات

الأحكام 
ال�صرعية

الكتاب 
وال�سنة 
والإجماع

الأخبار
دللت 
الألفاظ

القيا�ض
جلدل

ا
الأدلة 

املختلف 
فيها

الجتهاد 
والتقليد

التعار�ض 
والرتجيح
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

الإحكام 
لبن حزم 

)ت/456هـ(
املقدمة

املبادئ اللغوية 
وال�سطالحية

القراآن
ال�سنة

دللت 
الألفاظ

اأفعال النبي  
ملسو هيلع هللا ىلص

الن�صخ
الإجماع

مدارك 
فيهاخمتلف 

الجتهاد

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات الظاهرية(
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د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

املغني 
للقا�سي 

جلبار 
عبدا

)ت/5)4هـ(

دللت 
الألفاظ

الأحكام 
ال�صرعية

الإجماع
اأفعال 
النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

القيا�ض
الجتهاد

خرب 
الواحد

الن�صخ 
)�ساقط 

من 
الن�صخة(

الأدلة غري 
املعتربة 

)�ساقط من 
الن�صخة(

؟

املعتمد لأبي 
حل�صني 

ا
)ت/436هـ(

املقدمة
دللت 
الألفاظ

اأفعال 
ملسو هيلع هللا ىلص 

النبي 
الن�صخ

الإجماع
الأخبار

القيا�ض 
والجتهاد

حلظر 
ا

والإباحة

طرق 
الأحكام 
وكيفية 

ال�صتدلل

الجتهاد 
والتقليد 
والفتوى

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات املعتزلة(
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ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

بديع النظام 
لبن ال�ساعاتي 

)ت/694هـ(

املبادئ 
الكالمية 
واللغوية 

والأحكامية

الأهلية 
وعوار�صها

الكتاب 
وال�سنة 
والإجماع

الأخبار
دللت 
الألفاظ

القيا�ض
ال�صتدلل

خمتلف 
اأدلة 

فيها
الجتهاد 
والتقليد

الرتجيحات

التنقيح ل�صدر 
ال�صريعة 

)ت/747هـ(
املقدمة

الكتاب
دللت 
الألفاظ

الأمر 
والنهي

ال�سنة

اأفعال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص و�صرع 
من قبلنا 
والبيان 
والن�صخ

الإجماع
القيا�ض 

وال�صتح�صان

الأدلة 
املختلف فيها 
والرتجيحات 

والجتهاد

حلكم 
ا

ال�صرعي 
ومباحث 

الأهلية

جلوامع 
جمع ا

لبن ال�سبكي 
)ت/)77هـ(

املقدمات
الكتاب

دللت 
الألفاظ 
والن�صخ

ال�سنة 
والأخبار

الإجماع
القيا�ض

ال�صتدلل
التعادل 

والرتاجيح
الجتهاد 
والتقليد

مباحث 
اأ�صول 
الدين

ف�صول البدائع 
للفناري 

)ت/834هـ(

حتة 
الفا

الأ�صولية
املقدمة 
الكالمية

املقدمة 
اللغوية

الأحكام 
ال�صرعية

الكتاب 
و�سمنه 
دللت 
الألفاظ

ال�سنة
الإجماع

القيا�ض 
واأ�صباب 
ال�صرائع 
والأدلة 
الأخرى

التعار�ض 
والرتجيح

الجتهاد 
والتقليد 
والفتوى

)ترتيب املو�صوعات الأ�صولية يف اأ�صهر م�صنفات اجلمع بني الطريقتني(



170

د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

التحرير 
لبن الُهمام 

)ت/)86هـ((
املقدمات

املبادئ 
اللغوية

الأحكام 
ال�صرعية

الكتاب
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ثبت امل�سادر

القراآن الكرمي.. )
حممد . 2 للباحث  وجمع«  وحتقيق  درا�صة  الأ�صولية:  واآثاره  ُفورك  ابن 

ح�صان اإبراهيم عو�ص، جامعة اأم درمان الإ�صالمية، ال�صودان.
الإبهاج �صرح املنهاج، لتقي الدين ال�صبكي وابنه تاج الدين، حتقيق/ . 3

د. �صعبان اإ�صماعيل، املكتبة املكية مبكة، ودار ابن حزم ببريوت، ط)، 
425)هـ.

بكر . 4 اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جلالل  القراآن،  علوم  يف  الإتقان 
امل�صرية  الهيئة  اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  حممد  حتقيق/  ال�صيوطي، 

العامة للكتاب، القاهرة، ط)، 394)هـ.
خلف . 5 بن  �صليمان  الوليد  لأبي  الأ�صول،  اأحكام  يف  الف�صول  اإحكام 

الإ�صالمي،  الغرب  دار  تركي،  عبداملجيد  حتقيق/  املالكي،  الباجي 
بريوت، ط2، 5)4)هـ.

الإحكام يف اأ�صول الأحكام، لأبي حممد علي بن اأحمد بن �صعيد بن . 6
حزم الأندل�صي، حتقيق/ اأحمد �صاكر، مكتبة الآفاق، القاهرة، ط)، 

404)هـ.
الإحكام يف اأ�صول الأحكام، لأبي احل�صن �صيف الدين علي بن حممد . 7

الآمدي، تعليق ال�صيخ عبدالرزاق عفيفي، املكتب الإ�صالمي، بريوت، 
ط2، 402)هـ.

علي . 8 بن  ملحمد  الأ�صول،  علم  من  احلق  حتقيق  اإلى  الفحول  اإر�صاد 
ال�صوكاين / حتقيق د. �صعبان حممد اإ�صماعيل، دار الكتبي، القاهرة، 

ط)، 3)4)هـ.
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الإر�صاد اإلى �صبيل الر�صاد، لل�صريف حممد بن اأبي مو�صى الها�صمي . 9
احلنبلي، حتقيق/د.عبداهلل الرتكي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط)، 

9)4)هـ.
احلنبلي، . 0) املقد�صي  مفلح  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  مفلح،  ابن  اأ�صول 

حتقيق/ اأ.د. فهد بن حممد ال�صدحان، مكتبة العبيكان، ط)، 420)هـ.
اأ�صول ال�صرخ�صي، لأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �صهيل ال�صرخ�صي . ))

احلنفي، حتقيق/ اأبي الوفا الأفغاين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط)، 
4)4)هـ )م�صورة عن طبعة اإحياء املعارف النعمانية بالهند(.

اأ�صول ال�صا�صي، لنظام الدين ال�صا�صي، حتقيق/ حممد اأكرم الندوي، . 2)
دار الغرب الإ�صالمي، بريوت، ط)، 2000م.

للماليني، بريوت، ط0)، . 3) العلم  دار  الزركلي،  الدين  الأعالم، خلري 
992)م.

حجر . 4) بن  علي  بن  اأحمد  الف�صل  لأبي  العمر،  باأبناء  الغمر  اإنباء 
الع�صقالين، حتقيق/ د.ح�صن حب�صي، جلنة اإحياء الرتاث الإ�صالمي، 

م�سر، 389)هـ.
اإنباه الرواة على اأنباء النحاة، جلمال الدين القفطي، حتقيق/ حممد . 5)

اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط)، 406)هـ.
األفية ابن مالك، لعبداهلل بن يو�صف بن ه�صام، . 6) اإلى  اأو�صح امل�صالك 

حتقيق/ حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت، 2)4)هـ.
با�صا . 7) لإ�صماعيل  الظنون،  ك�صف  على  الذيل  يف  املكنون  اإي�صاح 

البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، 3)4)هـ.
الزرك�صي . 8) عبداهلل  بن  بهادر  بن  حممد  الدين  لبدر  املحيط،  البحر 

القاهرة،  الكتبي،  دار  الأزهر،  علماء  من  جلنة  حتقيق/  ال�صافعي، 
ط)، 4)4)هـ.
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د. عبداهلل . 9) ابن كثري، حتقيق/  الفداء  اأبي  للعماد  والنهاية،  البداية 
ابن عبداملح�صن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�صات بدار 

هجر، القاهرة، ط)، 7)4)هـ.
علي . 20 بن  ملحمد  ال�صابع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر 

ال�صوكاين، دار الكتاب الإ�صالمي، القاهرة، بدون تاريخ.
علي . )2 بن  لأحمد  والإحكام،  البزدوي  كتاب  بني  اجلامع  النظام  بديع 

ابن تغلب بن ال�صاعاتي احلنفي، حتقيق/ د. �صعد بن غرير ال�صلمي 
)ر�صالة دكتوراه(، جامعة اأم القرى، 8)4)هـ. 

احلنفي، . 22 الأ�صمندي  عبداحلميد  بن  ملحمد  الأ�صول،  يف  النظر  بذل 
حتقيق/د. حممد زكي عبدالرب، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط)، 

2)4)هـ.
بن . 23 عبدامللك  املعايل  اأبي  لإمام احلرمني  الفقه،  اأ�صول  الربهان يف 

عبداهلل اجلويني ال�صافعي، حتقيق/ د. عبدالعظيم حممود الديب، 
دار الوفاء، م�صر، ط4، 8)4)هـ.

بهادر بن عبداهلل . 24 الدين حممد بن  لبدر  القراآن،  الربهان يف علوم 
الزرك�صي ال�صافعي، حتقيق/ حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء 

الكتب العربية )البابي احللبي(، القاهرة، ط)، 376)هـ.
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جلالل الدين عبدالرحمن . 25

عبداحلميد،  الدين  ميحي  حممد  حتقيق/  ال�صيوطي،  بكر  اأبي  بن 
املكتبة الع�صرية، بريوت، بدون تاريخ.

املرت�صى . 26 حممد  الفي�ص  لأبي  القامو�ص،  جواهر  من  العرو�ص  تاج 
الزبيدي، دار الهداية.

حتقيق/ . 27 الذهبي،  اأحمد  بن  حممد  الدين  ل�صم�ص  الإ�صالم،  تاريخ 
ب�صار عواد معروف، دار الغرب الإ�صالمي، ط)، 2003م.
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اإبراهيم بن علي ال�صريازي . 28 اإ�صحاق  اأ�صول الفقه، لأبي  التب�صرة يف 
ال�صافعي، حتقيق/ د. حممد ح�صن هيتو، دار الفكر، دم�صق، 403)هـ.

التحبري �صرح التحرير يف اأ�صول الفقه، لعالء الدين اأبي احل�صن علي . 29
عبدالرحمن  د.  حتقيق/  احلنبلي،  املرداوي  اأحمد  بن  �صليمان  ابن 
الر�صد،  مكتبة  ال�صراح،  اأحمد  د.  و  القرين  عو�ص  د.  و  اجلربين 

الريا�ص، ط)، )42)هـ.
حترير القواعد املنطقية �صرح الر�صالة ال�صم�صية، لقطب الدين حممود . 30

ابن حممد الرازي، مكتبة البابي احللبي، القاهرة، ط2، 367)هـ.
يحيى . )3 زكريا  لأبي  ال�صول،  منتهى  خمت�صر  �صرح  يف  امل�صوؤول  حتفة 

دار  القيم،  د.يو�صف  و  �صبيلي  حتقيق/د.الهادي  املالكي،  الّرهوين 
البحوث للدرا�صات الإ�صالمية واإحياء الرتاث، دبي، ط)، 422)هـ.

التحقيق والبيان يف �صرح الربهان، لأبي احل�صن علي الأبياري املالكي، . 32
حتقيق/علي ب�صام اجلزائري، دار ال�صياء، الكويت، ط)، 432)هـ.

ال�صهري . 33 الكيالين،  اأحمد  للح�صني بن  الورقات،  التحقيقات يف �صرح 
دار  ح�صني،  بن  عبداهلل  بن  �صعد  د.ال�صريف  حتقيق/  قاوان،  بابن 

النفائ�ص، بريوت، ط)، 9)4)هـ.
د. . 34 الأربعة،  املذاهب  يف  ومنا�صباته  الفقهية  املو�صوعات  ترتيب 

البحوث  القرى، معهد  اأم  �صليمان، جامعة  اأبو  اإبراهيم  عبدالوهاب 
العلمية واإحياء الرتاث الإ�صالمي، مكة املكرمة، ط)، 408)هـ.

بن . 35 بهادر  بن  حممد  الدين  لبدر  اجلوامع،  بجمع  امل�صامع  ت�صنيف 
عبداهلل الزرك�صي ال�صافعي، حتقيق/ د. �صيد عبدالعزيز و د. عبداهلل 

ربيع، موؤ�ص�صة قرطبة، م�صر، ط)، 8)4)هـ.
الأزهري، . 36 عبداهلل  بن  خالد  لل�صيخ  التو�صيح،  مب�صمون  الت�صريح 

ت�صحيح ومراجعة/ جلنة من العلماء، دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ. 
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التعريفات، لأبي احل�صن علي بن حممد احلنفي املعروف بال�صريف . 37
الكتب،  عامل  عمرية،  عبدالرحمن  د.  وتعليق/  حتقيق  اجلرجاين، 

بريوت، ط)، 407)هـ.
تقريب الو�صول اإلى علم الأ�صول، لأبي القا�صم حممد بن اأحمد بن . 38

جزي الكلبي الغرناطي املالكي، حتقيق/ د. حممد املختار بن حممد 
الأمني ال�صنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط)، 4)4)هـ.

بن . 39 حممد  بكر  لأبي  ال�صغري(،  اأول  من  )جزء  والإر�صاد  التقريب 
زنيد،  اأبو  علي  بن  املالكي، حتقيق/د.عبداحلميد  الباقالين  الطيب 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط2، 8)4)هـ.
التقرير والتحبري ب�صرح التحرير، لبن اأمري احلاج، املطبعة الكربى . 40

الأمريية، م�صر، 6)3)هـ.
تقومي الأدلة يف اأ�صول الفقه، لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر الدبو�صي . )4

ط)،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املي�ص،  خليل  حتقيق/  احلنفي، 
)42)هـ.

التلخي�ص يف اأ�صول الفقه، لإمام احلرمني اأبي املعايل عبدامللك بن . 42
عبداهلل اجلويني ال�صافعي، حتقيق/ د. عبداهلل جومل النيبايل و�صبري 

اأحمد العمري، دار الب�صائر الإ�صالمية، بريوت، ط)، 7)4)هـ.
التلويح على التو�صيح، ل�صعد الدين م�صعود بن عمر التفتازاين ال�صافعي، . 43

�صبيح،  علي  حممد  طبعة  عن  )م�صورة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 
م�سر، 377)هـ(.

التمهيد يف اأ�صول الفقه، لأبي اخلطاب حمفوظ الكلوذاين احلنبلي، . 44
املكية،  املكتبة  اإبراهيم،  علي  د.حممد  و  عم�صة  اأبو  حتقيق/د.مفيد 

مكة املكرمة، وموؤ�ص�صة الريان، بريوت، ط2، )42)هـ.
حممد . 45 اأبي  الدين  جلمال  الأ�صول،  على  الفروع  تخريج  يف  التمهيد 
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هيتو،  ح�صن  حممد  د.  حتقيق/  الإ�صنوي،  احل�صن  بن  عبدالرحيم 
موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط2، )40)هـ.

حب�ص . 46 بن  يحيى  الدين  ل�صهاب  الفقه،  اأ�صول  يف  التنقيحات 
ال�صهروردي، حتقيق/ اأ.د. عيا�ص بن نامي ال�صلمي، ط)، 8)4)هـ.

د.حممد . 47 حتقيق/  املناوي،  ملحمد  التعريف،  مهمات  على  التوقيف 
الداية، دار الفكر، دم�صق، ط)، 0)4)هـ.

الأزهري، . 48 عبداهلل  بن  خلالد  اجلوامع،  جمع  على  اليوانع  الثمار 
وزارة  من�صورات  اليعقوبي،  الهاليل  العربي  بن  حتقيق/حممد 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية باملغرب، ط)، 427)هـ.
جامع الفقه الإ�صالمي، دليل امل�صتخدم، �صركة حرف، القاهرة، 999)م.. 49
البابي . 50 مكتبة  املنطقية،  القواعد  حترير  على  اجلرجاين  حا�صية 

احللبي، القاهرة، ط2، 367)هـ.
حممد . )5 بن  زكريا  يحيى  لأبي  الدقيقة،  والتعريفات  الأنيقة  احلدود 

الأن�صاري ال�صافعي، حتقيق/ د. مازن املبارك، دار الفكر املعا�صر، 
لبنان، ط)، ))4)هـ.

ح�صن املحا�صرة يف تاريخ م�صر والقاهرة، جلالل الدين عبدالرحمن . 52
دار  اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  حممد  حتقيق/  ال�صيوطي،  بكر  اأبي  ابن 

اإحياء الكتب العربية، م�صر، ط)، 387)هـ.
الزرك�صي . 53 عبداهلل  بن  بهادر  بن  حممد  الدين  لبدر  الزوايا،  خبايا 

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  العاين،  حتقيق/عبدالقادر  ال�صافعي، 
الإ�صالمية بالكويت، ط)، 402)هـ.

د�صتور العلماء، امل�صمى بجامع العلوم يف ا�صطالحات الفنون، لعبد . 54
)رب( النبي بن عبد )رب( الر�صول الأحمدنكري الهندي، تعريب/ 

ح�صن هاين فح�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، )42)هـ.
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الدرر الكامنة يف اأعيان املئة الثامنة، لأبي الف�صل اأحمد بن علي بن . 55
جاد  �صيد  حممد  حتقيق/  الع�صقالين،  حجر  بابن  املعروف  حممد 

احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة، بدون تاريخ.
القرايف . 56 بن عبدالرحمن  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  ل�صهاب  الذخرية، 

املالكي، حتقيق/ د.حممد حجي، دار الغرب الإ�صالمي، بريوت، ط)، 
994)م.

ذيل تاريخ بغداد، لأبي عبداهلل حممد بن حممود بن النجار، حتقيق/ . 57
م�صطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 7)4)هـ.

ذيل طبقات احلنابلة، لعبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي، حتقيق/ . 58
د. عبدالرحمن بن �صليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، ط)، 425)هـ.

ال�صيخ . 59 ال�صافعي، حتقيق/  اإدري�ص  الر�صالة، لأبي عبداهلل حممد بن 
اأحمد حممد �صاكر، املكتبة العلمية، بريوت، بدون تاريخ.

رفع احلاجب عن خمت�صر ابن احلاجب، لتاج الدين عبدالوهاب بن . 60
علي بن عبدالكايف ال�صبكي، حتقيق/ علي معو�ص و عادل عبداملوجود، 

عامل الكتب، بريوت، ط)، 9)4)هـ.
عبداهلل . )6 الدين  ملوفق  الفقه،  اأ�صول  يف  املناظر  وجنة  الناظر  رو�صة 

اأ.د.  حتقيق/  احلنبلي،  املقد�صي  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  ابن 
عبدالكرمي بن علي النملة، مكتبة الر�صد، الريا�ص، ط2، 4)4)هـ.

�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، لأبي الفالح عبداحلي بن العماد . 62
ط)،  بريوت،  كثري،  ابن  دار  الأرناوؤوط،  حممود  حتقيق/  احلنبلي، 

406)هـ.
�صرح تنقيح الف�صول، ل�صهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن . 63

الكليات  مكتبة  �صعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق/  املالكي،  القرايف 
الأزهرية، القاهرة، ط2، 4)4)هـ.
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حتقيق/. 64 التفتازاين،  عمر  بن  م�صعود  الدين  ل�صعد  ال�صم�صية،  �صرح 
جاد اهلل ب�صام، دار النور املبني، عّمان، ط)، 432)هـ.

الب�صري . 65 الطيب  بن  علي  بن  حممد  احل�صني  لأبي  العمد،  �صرح 
واحلكم،  العلوم  مكتبة  زنيد،  اأبو  عبداحلميد  حتقيق/د.  املعتزيل، 

املدينة النبوية، ط)، 0)4)هـ.
ال�صافعي، . 66 ال�صريازي  علي  بن  اإبراهيم  اإ�صحاق  لأبي  اللمع،  �صرح 

ط)،  بريوت،  الإ�صالمي،  الغرب  دار  تركي،  عبداملجيد  حتقيق/ 
408)هـ.

�صرح خمت�صر الرو�صة، لنجم الدين اأبي الربيع �صليمان بن عبدالقوي . 67
الطويف احلنبلي، حتقيق/ د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي، موؤ�ص�صة 

الر�صالة، بريوت، ط)، 0)4)هـ.
�صرح املعامل يف اأ�صول الفقه، لأبي حممد عبداهلل الفهري ال�صافعي . 68

معو�ص،  وعلي  عبداملوجود  حتقيق/عادل  التلم�صاين،  بابن  املعروف 
عامل الكتب، بريوت، ط)، 9)4)هـ.

طبعة . 69 َمَلك،  بابن  ال�صهري  عبداللطيف  للمولى  الأنوار،  منار  �صرح 
الكتب  دار  308)هـ،  �صنة  العثمانية  املطبعة  ن�صخة  عن  م�صورة 

العلمية، بريوت، ط)، 424)هـ.
ال�صحاح: تاج اللغة و�صحاح العربية، لإ�صماعيل بن حماد اجلوهري، . 70

حتقيق/ اأحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط2، 
399)هـ.

دار . )7 البخاري،  اإ�صماعيل  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  البخاري،  �صحيح 
اجليل، بريوت،)م�صورة عن الطبعة اليونينية(.

حتقيق/ . 72 الني�صابوري،  الق�صريي  حجاج  بن  مل�صلم  م�صلم،  �صحيح 
حممد فوؤاد عبدالباقي، املكتبة الإ�صالمية، اإ�صتنبول، ط)، 374)هـ.
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املالكي . 73 ر�صد  بن  حممد  الوليد  لأبي  الفقه،  اأ�صول  يف  ال�صروري 
الإ�صالمي،  الغرب  دار  �صينا�صر،  )احلفيد(، حتقيق/ حممد عالل 

بريوت، ط)، 994)م.
ال�صوء الالمع لأهل القرن التا�صع، ملحمد بن عبدالرحمن ال�صخاوي، . 74

دار الكتاب الإ�صالمي، القاهرة، بدون تاريخ.
ال�صبكي . 75 بن  عبدالوهاب  الدين  لتاج  الكربى،  ال�صافعية  طبقات 

ال�صافعي، دار املعرفة، بريوت، ط2، بدون تاريخ.
العدة يف اأ�صول الفقه، لأبي يعلى حممد بن احل�صني الفراء البغدادي . 76

احلنبلي، حتقيق/ د. اأحمد بن علي �صري املباركي، ط)، 0)4)هـ.
الفروق يف اللغة، لأبي هالل احل�صن بن عبداهلل الع�صكري، حتقيق/ . 77

جلنة اإحياء الرتاث العربي بدار الآفاق، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، 
ط7، ))4)هـ.

الف�صول يف الأ�صول، لأبي بكر اجل�صا�ص الرازي احلنفي، حتقيق/ . 78
الإ�صالمية،  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  الن�صمي،  جا�صم  بن  عجيل  د. 

الكويت، ط)، 405)هـ.
ف�صول البدائع يف اأ�صول ال�صرائع، ملحمد بن حمزة الفناري احلنفي، . 79

مطبعة يحيى اأفندي، 289)هـ.
فهر�ص جمع اجلوامع يف اأ�صول الفقه، فهر�ص حتليلي األفبائي، وزارة . 80

ال�صوؤون والأوقاف الكويتية، 406)هـ.
فهر�ص م�صلم الثبوت يف اأ�صول الفقه، فهر�ص حتليلي األفبائي، وزارة . )8

ال�صوؤون والأوقاف الكويتية، 406)هـ.
نظام . 82 بن  حممد  لعبدالعلي  الثبوت،  م�صلم  �صرح  الرحموت  فواحت 

الدين الأن�صاري، دار �صادر، بريوت، م�صورة عن الطبعة الأمريية، 
بولق، 322)هـ.
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الفقيه واملتفقه، لأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت ال�صافعي املعروف . 83
ابن  دار  العزازي،  يو�صف  بن  عادل  حتقيق/  البغدادي،  باخلطيب 

اجلوزي، الدمام، ط)، 7)4)هـ.
)جمموعة . 84 املخطوط،  الإ�صالمي  العربي  للرتاث  ال�صامل  الفهر�ص 

الفقه واأ�صوله، احلديث النبوي، القراءات، التجويد(، املجمع امللكي 
لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، موؤ�ص�صة اآل البيت، الأردن.

الفريوزاآبادي، . 85 يعقوب  بن  حممد  الدين  ملجد  املحيط،  القامو�ص 
حتقيق/ مكتب التحقيق مبوؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط2، 407)هـ.

بن . 86 حممد  بن  من�صور  املظفر  لأبي  الفقه،  اأ�صول  يف  الأدلة  قواطع 
بن  حافظ  بن  عبداهلل  حتقيق/د.  ال�صافعي،  ال�صمعاين  عبداجلبار 

اأحمد احلكمي و د. علي بن عبا�ص احلكمي، ط)، 8)4)هـ.
الكا�صف عن املح�صول، لأبي عبداهلل حممد بن حممود الأ�صفهاين، . 87

حتقيق/ عادل عبداملوجود وعلي معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط)، 9)4)هـ.

التهانوي، . 88 الفاروقي  علي  بن  ملحمد  الفنون،  ا�صطالحات  ك�صاف 
حتقيق د.علي دحروج، مكتبة لبنان، بريوت، ط)، 966)م.

الدين . 89 لعالء  البزدوي،  الإ�صالم  فخر  اأ�صول  عن  الأ�صرار  ك�صف 
عبدالعزيز بن اأحمد البخاري احلنفي، دار الكتاب الإ�صالمي، بدون 

تاريخ. 
د. . 90 احلنفي، حتقيق/  الكفوي  مو�صى  بن  اأيوب  البقاء  لأبي  الكليات، 

ط2،  بريوت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  امل�صري،  حممد  و  دروي�ص  عدنان 
3)4)هـ.

ل�صان العرب، لبن منظور جمال الدين حممد بن مكرم الأن�صاري، . )9
دار �صادر، بريوت.



181

ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته

مكتبة . 92 ال�صافعي،  ال�صريازي  علي  بن  اإبراهيم  اإ�صحاق  لأبي  اللمع، 
البابي احللبي، القاهرة، ط3، 377)هـ.

جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، جمع/ عبدالرحمن بن حممد . 93
ابن قا�صم العا�صمي النجدي وابنه حممد، جممع امللك فهد، املدينة، 

ط)، 5)4)هـ )م�صورة عن طبعة احلكومة 399)هـ(.
العربي . 94 بن  بن عبداهلل  بكر حممد  لأبي  الفقه،  اأ�صول  املح�صول يف 

املالكي، حتقيق/ ح�صني علي البدري و �صعيد عبداللطيف فودة، دار 
البيارق، بريوت، ط)، 420)هـ.

ال�صافعي، حتقيق/ د.طه . 95 الرازي  للفخر  املح�صول يف علم الأ�صول، 
جابر العلواين، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط3، 8)4)هـ.

اأحمد بن حنبل، لأبي . 96 الإمام  الفقه على مذهب  اأ�صول  املخت�صر يف 
احل�صن علي بن حممد البعلي املعروف بابن اللحام، حتقيق/ حممد 
املكرمة،  القرى، مكة  اأم  العلمية بجامعة  البحوث  بقا، معهد  مظهر 

ط2، 422)هـ.
ال�صهري . 97 فراموز  بن  ملحمد  الو�صول،  مرقاة  �صرح  الأ�صول  مراآة  97ـ 

باملاّل خ�صرو، طبعة املكتبة الأزهرية امل�صورة عن الطبعة البو�صنوية، 
ومعها حا�صية ال�صيخ الأزمريي، 285)هـ.

98ـ م�صائل اخلالف يف اأ�صول الفقه، للح�صني بن عبداهلل ال�صيمريي، . 98
مبر�صيليا  بروفان�ص  بجامعة  الدكتوراه(  )ر�صالة  املحققة  الن�صخة 

فرن�صا، بتحقيق عبدالواحد جهداين �صنة )99)م.
الغزايل . 99 لأبي حامد حممد بن حممد  الأ�صول،  امل�صت�صفى من علم 

ال�صافعي، حتقيق/ د. حممد بن �صليمان الأ�صقر، موؤ�ص�صة الر�صالة، 
بريوت، ط)، 7)4)هـ.

الربكات . 00) اأبي  الدين  جمد  تيمية:  لآل  الفقه،  اأ�صول  يف  امل�صودة 
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عبدال�صالم، وابنه �صهاب الدين اأبي املحا�صن عبداحلليم، وابنه تقي 
الدين اأبي العبا�ص اأحمد، جمعها: �صهاب الدين اأبو العبا�ص احلراين 
دار  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  حتقيق/  احلنبلي،  الدم�صقي 

الكتاب العربي، بريوت، بدون تاريخ.
واإن وقعت الإحالة باجلزء وال�صفحة، فعلى الطبعة التي بتحقيق د. 

اأحمد الذروي، دار الف�صيلة، الريا�ص، ط)، 422)هـ.
علي . )0) بن  حممد  بن  لأحمد  الكبري،  ال�صرح  غريب  يف  املنري  امل�صباح 

الفيومي، مكتبة لبنان، بريوت، 987)م.
الطيب . 02) بن  علي  بن  حممد  احل�صني  لأبي  الفقه،  اأ�صول  يف  املعتمد 

الب�صري املعتزيل، حتقيق/ حممد حميد اهلل و حممد بكر و ح�صن 
حنفي، املعهد العلمي الفرن�صي للدرا�صات العربية، دم�صق، 384)هـ. 

املعجم الو�صيط، اإعداد/ د. اإبراهيم اأني�ص و د. عبداحلليم منت�صر . 03)
و عطية ال�صواحلي و حممد خلف اهلل، املكتبة الإ�صالمية، ا�صتنبول، 

ط2، 392)هـ.
معرفة احلجج ال�صرعية، لأبي الي�صر حممد البزدوي احلنفي، حتقيق/. 04)

عبدالقادر بن يا�صني اخلطيب، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط)، 420)هـ. 
املغني، للقا�صي عبداجلبار بن اأحمد الهمداين املعتزيل، اإ�صراف د. . 05)

طه ح�صني، املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة للتاأليف والأنباء والن�صر، مكتبة 
البابي احللبي، القاهرة، 385)هـ.

املغني يف اأ�صول الفقه، لأبي حممد عمر بن حممد اخلبازي احلنفي، . 06)
حتقيق/ د. حممد مظهر بقا، مركز اإحياء الرتاث العربي، جامعة اأم 

القرى، مكة املكرمة، ط2، 422)هـ.
مفاتيح الغيب، ال�صهري بتف�صري الرازي، للفخر حممد بن عمر الرازي . 07)

ال�صافعي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3، 420)هـ.
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الف�صل . 08) اأبي  اإلى  من�صوب  والر�صوم،  احلدود  يف  العلوم  مقاليد 
مكتبة  عبادة،  اإبراهيم  اأ.د.حممد  حتقيق  ال�صيوطي،  عبدالرحمن 

الآداب، القاهرة، ط)، 424)هـ.
املقايي�ص يف اللغة، لأبي احل�صني اأحمد بن فار�ص بن زكريا، حتقيق/ . 09)

عبدال�صالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت، ط)، 399)هـ.
مقدمة ابن خلدون، للتاريخ امل�صمى ديوان املبتداأ واخلرب، لأبي زيد . 0))

حتقيق/  الأ�صبيلي،  احل�صرمي  خلدون  بن  حممد  بن  عبدالرحمن 
دروي�ص اجلويدي، املكتبة الع�صرية، بريوت، ط2، 6)4)هـ.

ار املالكي، . ))) املقدمة يف الأ�صول، لأبي احل�صن علي بن عمر بن الق�صّ
الغرب  دار  ال�صليماين،  احل�صني  بن  حممد  عليها/  وعلق  قراأها 

الإ�صالمي، ط)، 996)م.
مناقب الإمام ال�صافعي، فخر الدين حممد بن عمر الرازي ال�صافعي، . 2))

املكتبة العالمية، القاهرة، بدون تاريخ.
منتهى الو�صول )�صوابه: ال�صول( والأمل علمي الأ�صول واجلدل، لأبي . 3))

اأبي بكر املعروف بابن احلاجب املالكي،  عمرو عثمان بن عمرو بن 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 405)هـ.

ال�صافعي، . 4)) املنخول من تعليقات الأ�صول، لأبي حامد حممد الغزايل 
حتقيق/ د. حممد ح�صن هيتو، دار الفكر، دم�صق، ط2، 400)هـ.

املالكي، . 5)) ال�صاطبي  مو�صى  بن  اإبراهيم  اإ�صحاق  لأبي  املوافقات، 
اخلرب،  عفان،  ابن  دار  �صلمان،  ح�صن  م�صهور  عبيدة  اأبي  حتقيق/ 

ط)، 7)4)هـ.
ميزان الأ�صول يف نتائج العقول، لأبي بكر حممد بن اأحمد ال�صمرقندي . 6))

احلنفي، حتقيق/ د. حممد زكي عبدالرب.
بعنوان: . 7)) حديًثا  املطبوع  والنواظر،  امل�صامع  وبهجة  اخلواطر  نزهة 
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الإعالم مبن يف تاريخ الهند من الأعالم، لعبداحلي بن فخر الدين 
احل�صني الندوي، دار ابن حزم، بريوت، ط)، 420)هـ.

نفائ�ص الأ�صول يف �صرح املح�صول، ل�صهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص . 8))
ابن عبدالرحمن القرايف املالكي، حتقيق/ عادل عبداملوجود و علي 

معو�ص، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، ط2، 8)4)هـ.
احل�صن . 9)) بن  عبدالرحيم  حممد  اأبي  الدين  جلمال  ال�صول،  نهاية 

الإ�صنوي، عامل الكتب، بريوت، بدون تاريخ.
نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول، ل�صفي الدين حممد بن عبدالرحيم . 20)

�صعد  د.  و  اليو�صف  �صالح  د.  حتقيق/  ال�صافعي،  الهندي  الأرموي 
ال�صويح، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط)، 6)4)هـ.

الظنون، . )2) ك�صف  من  امل�صنفني  واآثار  املوؤلفني  اأ�صماء  العارفني  هدية 
لإ�صماعيل با�صا البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، 3)4)هـ.

بن . 22) حممد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  لأبي  الفقه،  اأ�صول  يف  الوا�صح 
عقيل احلنبلي، حتقيق/ د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي، موؤ�ص�صة 

الر�صالة، بريوت، ط)، 420)هـ.
الوايف بالوفيات، خلليل بن اأيبك ال�صفدي، حتقيق/ اأحمد الأرناوؤوط . 23)

وتركي م�صطفى، دار اإحياء الرتاث، بريوت، 420)هـ.
اإلى الأ�صول، لأحمد بن علي بن َبرهان ال�صافعي، حتقيق/ . 24) الو�صول 

د. عبداحلميد بن علي اأبو زيد، مكتبة املعارف، الريا�ص، 403)هـ.
وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لأبي العبا�ص �صم�ص الدين اأحمد . 25)

ابن خلكان، حتقيق/د. اإح�صان عبا�ص، دار �صادر، بريوت.
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