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 ين يسائم املزني كتاب األيز ًاننيي عهى يعىن انشافعي

 ًحتقيقاً 
ً
 دراسة

 هللا الشعالن د. عبد الرمحن بن عبد

 قسم أصوؿ الفقو

 كلية الشريعة  

 جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

 يهخص انبحث:

ق( من الكتب ا١تهمة يف أصوؿ الفقو، كتظهر ٕٗٙكتاب األمر كالنهي على معٌت الشافعي لتلميذه ا١تزين ا١تتويف سنة )

كليف. كمؤلف الكتاب من أبرز تبلميذ الشافعي كناصرم مذىبو، أمهيتو من عدة كجوه، فاألمر كالنهي مها ا١تقصود األعظم من الت

كالشافعي ىو أكؿ مؤلف يف علم أصوؿ الفقو. كموضوع الكتاب ٦تا مل يتم بالقدر الكايف يف مؤلفات الشافعي. كبدأ البحث 

فتتح ا١تزين الكتاب بتقرير بدراسة عن ا١تؤلف ككتابو، كتبع ذلك نص الكتاب ٤تققان على نسختُت خطيتُت مع التعليق عليو، كقد ا

كمن رسولو  عز وجلاألصل يف داللة األمر كالنهي عند الشافعي، فبُت ا١تزين أف مذىب الشافعي عنده: أف األمر كالنهي من هللا 

فرع  ٤تموؿ على العمـو كالظاىر كاٟتتم أال أف يرد يف سياؽ ا٠ترب أك غَته ما يقتضي ٛتلو على خبلؼ ذلك، مث صلى هللا عليو وسلم

على ذلك اٟتاالت ا١تتعددة لؤلمر كالنهي، مع العناية بذكر األمثلة لكل حالة من الكتاب العزيز كالسنة النبوية، ٦تا جعل كفرة 

األمثلة من أىم ٦تيزات ىذا الكتاب، كما أف ٢تذا الكتاب أمهية لدارسي تاريخ أصوؿ الفقو، فهو يعترب مثاالن للمؤلفات األصولية 

 ث ا٢تجرم الذم تندر فيو الكتب ا١تؤلفة يف ىذا العلم.يف القرف الثال



752 

 

 املقذية:

اٟتمد هلل رب العا١تُت، الرٛتن الرحيم، مالك يـو الدين، الذم خلق اإلنساف من طُت، كجعل نسلو من سبللة من ماء 

، أما (ٔ)صلى هللا عليو كسلم، مهُت، كبعث الرسل مبشرين كمنذرين، كخصنا بالنيب ا١تصطفى، كالرسوؿ اجملتيب، ٤تمد بن عبد هللا

 بعد:

، كاجتناب نواىيهما، ك٢تذا امتؤلت صلى هللا عليو وسلمفإف من مقتضى البشارة كالنذارة امتثاؿ أكامر هللا تعاىل كأكامر رسولو 

 النصوص. نصوص الكتاب كالسنة باألكامر كالنواىي، كتصدل العلماء قدديان كحديثان لبياف درجات األمر كالنهي الواردة يف تلك

كحيث إف بياف درجات داللة األمر كالنهي على الفعل أك الًتؾ يف آحاد النصوص حيتاج إىل االنطبلؽ من قاعدة أك 

 أصل يقرره اجملتهد يف ىذه ا١تسألة فقد تصدل األصوليوف لبياف ىذه ا١تسألة. كأطالوا النفس فيها.

ا١تسألة، كما أنو يوضح طريقة التأليف يف أصوؿ الفقو يف  كىذا الكتاب الذم أقدمو ديثل جهدان مبكران يف دراسة ىذه

 أكائل أمرىا، كاليت تتمثل يف التأليف يف آحاد ا١تسائل، كداللة خرب الواحد، كعمل أىل ا١تدينة، كالقياس، كما أشبو ذلك.

ق(، ٕٗٙتويف سنة )ق( لتلميذه ا١تزين ا١تٕٗٓالشافعي ا١تتويف سنة ) (ٕ)ىذا الكتاب ىو كتاب األمر كالنهي على معٌت

كقد رأيت أف أٝتي ىذا البحث باسم الكتاب الوارد على ا١تخطوطة، مع إضافة ما يدؿ على كوف البحث يشمل ٖتقيق الكتاب 

)كتاب األمر والنهي على معىن الشافعي من مسائل املزين مع التقدًن لذلك بدراسة مناسبة عن ا١تؤلف كالكتاب، فسميتو 

 هللا تعاىل أف أكوف قد كفقت يف اختيار ىذا الكتاب كخدمتو ا٠تدمة ا١تناسبة ١توضوعو كمنزلة مؤلفو. كأسأؿ "دراسة وحتقيقاً"(

 أىًية املٌضٌع ًأسباب اختياره:

ىذا الكتاب يتعلق ببياف داللة األمر كالنهي من هللا عز كجل كمن رسولو صلى هللا عليو كسلم، كاألمر النهي مها   -ٔ

ق(: "الشريعة مبناىا يف التكليف على األمر ٜٚقاؿ الشاطيب )ت.  ا١تقصود األعظم للتكليف، كما

 .(ٔ)ق(: "متعلق التكليِف األمَر كالنهَي"ٖٙٗٔ، ككما قاؿ ابن بدراف )ت (ٖ)كالنهي"

                                                           

 (.ٛٔ/ ٔىذا االفتتاح مقتبس من مقدمة البيهقي لكتاب أحكاـ القرآف للشافعي، انظر: أحكاـ القرآف )( ٔ)
(، كمػن معػاين ا١تقصػػود كالقصػد )ا١تػػذىب( ٛٗٔ/ ٗمػة )مقصػود( انظػػر: مقػاييس الل ػػة )كلمػة )معػٌت( يف عنػػواف ىػذا الكتػاب يظهػػر أ ػا تقابػػل كل( ٕ)

(، فكأف العنواف ا١تراد للكتاب ىو: )كتاب األمر كالنهي على مذىب الشافعي(. كيشهد لذلك أنو كرد يف أكؿ الكتاب ٕٔٔانظر: ا١تصباح ا١تنَت )
 شافعي".ما نصو: "سئل ا١تزين عن ٥ترج األمر كالنهي على مذىب ال

 (.ٛٛ/ ٖا١توافقات )( ٖ)
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تظهر أمهية الكتاب من منزلة مؤلفو، فمؤلف الكتاب )ا١تزين( ىو أحد تبلميذ الشافعي، الزمو منذ قدكمو ١تصر   -ٕ

 ا١تتميزين يف معرفة أصوؿ الشافعي كفقهو، كما سيظهر من النظر يف ترٚتتو.حىت تويف، كىو من 

موضوع الكتاب مع أمهيتو ال يوجد يف مؤلفات الشافعي كبلـ يتناسب مع منزلتو، فالشافعي مل يفرد موضوع األمر   -ٖ

ا١تزين ، كلكن حديث (ٕ) ٔتبحث خاص يف شيء من كتبو، كموضوع النهي ٖتدث عنو يف )الرسالة( ك )األـ(

 عنو كاف أكثر تركيزان كتنظيمان، كخصوصان يف األمثلة.

٘تيز ىذا الكتاب مع ص ر حجمو بكثرة األمثلة من الكتاب كالسنة على حاالت األمر كالنهي اليت ذكرىا ا١تؤلف،   -ٗ

٢تذا ففيو من األمثلة من القرآف الكرًن حوايل ثبلثُت آية، كمن السنة حوايل ٜتسة كستُت حديثان، كىي ٦تيزة 

 الكتاب، كمفقودة يف كثَت من ا١تؤلفات األصولية.

ٖتقيق ىذا الكتاب كنشره يسهم يف إبراز منوذج من مناذج التأليف األصويل يف القرف الثالث ا٢تجرم، كالذم   -٘

 يبلحظ شح ا١تؤلفات األصولية فيو، كندرة ا١توجود منها.

 انذراسات انسابقة:

من ٖتقيق ىذا الكتاب على ضوء معٌت التحقيق ا١تصطلح عليو عند أىل مل أعلم بوجود ْتث بالل ة العربية يتض

االختصاص من مقارنة النسخ ا١تتعددة للكتاب من أجل الوصوؿ للنص األقرب ١تا أراده مؤلف الكتاب، مع خدمة النص بوجوه 

ات كال ريب، كتوثيق نصوص ا١تعركفة يف التحقيق من عزك اآليات لسورىا، كٗتريج األحاديث، كبياف معاين ا١تصطلحا٠تدمة 

 الكتاب توثيقان نصيان كموضوعيان.

، نشر فيو نص الكتاب فقط بالل ة العربية بناء على نسخة (ٖ)كلكن الباحث ركبَت بركنشفق أعد ْتثان بالل ة الفرنسية

اف البحث كالتايل )كتاب كاحدة، كىي نسخة ا١تكتبة الظاىرية، كما قدـ للكتاب، كترٚتو لل ة الفرنسية، كعلق عليو، كترٚتة عنو 

ـ، ٜٙٗٔ -ٜ٘ٗٔ(، سنة ٔٔاألمر كالنهي للمزين، نشره كترٚتو كعلق عليو: ركبَت بركنشفق(، كُنِشَر ىذا البحث يف العدد رقم )

                                                                                                                                                                                     

 (.ٙٗٔا١تدخل )( ٔ)
 (.ٜٕٔ/ ٚ(، كاألـ )ٖٖٗانظر: الرسالة )( ٕ)

 عنواف البحث بالل ة الفرنسية:( ٖ)
"LE LIVRE DE L'ORDRE ET LA DE'FENSE" D'AL-MUZANI Publie' traduit et annote par 

R.BRUNSCHVIG  
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اليت تصدر بالل ة الفرنسية عن ا١تعهد الفرنسي بدمشق. كمت النشر يف بَتكت سنة  (ٔ) من ٣تلة )منشور الدراسات الشرقية(

 (.ٖٙٔ( إىل ص )ٖ٘ٔ(. كيشمل النص العريب للكتاب من ص )ٜ٘ٔ( إىل ص )٘ٗٔيشمل البحث من ص )ـ، ك ٜٙٗٔ

 وقد متثل جهد الباحث يف اآليت:

التقدًن للبحث ٔتقدمة بالل ة الفرنسية، تقع يف حوايل سبع صفحات، تبُت يل من ترٚتتها أ ا تشمل عدة أمور،  أواًل:

 أبرزىا:

 ١تزين.تعريف ٥تتصر ٔتؤلف الكتاب ا -

 كصف النسخة ا٠تطية الوحيدة اليت اعتمد عليها، كىي نسخة ا١تكتبة الظاىرية. -

 منهجو. خطة الكتاب، كطرؼ من -

تعليق على القسم األخَت من الكتاب الذم يتعلق ببعض األحاديث اليت كاف ىناؾ ٣تاؿ لتأكيلها بصرفها عن  -

 ظاىرىا.

 دد بعض الكلمات عند إخراج الكتاب.ملحوظات تتعلق برسم ا١تخطوطة، كما صنعو الباحث بص -

 إيراد نص الكتاب بالل ة العربية، يف إحدل عشرة صفحة. ثانياً:

ترٚتة نص الكتاب من الل ة العربية إىل الل ة الفرنسية، مع التعليق عليو، كقد تضمنت التعليقات بياف معاين  ثالثاً:

 تعليقات حوايل ثبلثُت صفحة.بعض ا١تصطلحات. كٗتريج بعض األحاديث، كتش ل الًتٚتة مع ال

 أمهها:كمع كجود ىذا البحث إال أنٍت رأيت أف من ا١تناسب القياـ بتحقيق الكتاب، مث نشره، لعدة أسباب، 

أف الباحث اعتمد يف إخراج نص الكتاب على نسخة كاحدة، كىي نسخة ا١تكتبة الظاىرية، كقد يسر هللا يل  -ٔ

كتب ا١تصرية، كالنسخة الثانية كإف كانت منقولة من النسخة اٟتصوؿ على نسخة ثانية، كىي نسخة دار ال

الباحث إال أ ا أصبحت نسخة مهمة مع عدـ كجود نسخة ا١تكتبة الظاىرية بعد البحث عنها اليت اعتمدىا 

                                                           

  عنواف البحث بالل ة الفرنسية: (ٔ)

 BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES TOME 11 ANNE'EE 1945- 1046 PYROUTH 
1946 

 كاسم ا١تعهد الذم تصدر عنو ا١تلة بالل ة الفرنسية:
INSTTTUT FRANCAIS DE DAMAS 



767 

 

يف ا١تكتبة الظاىرية، كعدـ كجود نسخة ا١تكتبة الظاىرية بعد البحث عنها يف ا١تكتبة الظاىرية، كعدـ كجود 

ا يف ا١تكتبات األخرل، كما أف النسخة الثانية كإف كانت منقولة من األكىل إال أ ا تعطي طمأنينة صورة منه

 لصحة قراءة النص من األكىل.

أف الباحث اقتصر يف القسم العريب من البحث على إخراج نص الكتاب فقط، كمل يقم ٓتدمتو ا٠تدمة ا١تعتادة  -ٕ

 عند احملققُت.

 كتبها الباحث عن ا١تؤلف كالكتاب ٥تتصرة.  أف ا١تقدمة أك الدراسة اليت -ٖ

أف التعليمات اليت كتبها الباحث عن ترٚتة الكتاب، كا١تقدمة اليت كتبها عنو ىي بالل ة الفرنسية، كىي ل ة قل من  -ٗ

 يتقنها من طلبة العلم يف ببلدنا.

قليلة جدان، كقد طبع  ـ، كىي فًتة كانت ا١تصادر األصولية ا١تطبوعة فيهاٜٙٗٔأف البحث قد مت نشره يف سنة  -٘

 ىذا التاريخ مصادر كثَتة يف أصوؿ الفقو ديكن أف تساعد يف تصحيح الكتاب. كتوثيق نصوصو.

أف اجمللة اليت نشر فيها البحث نادرة جدان يف العصر اٟتاضر، كمل أجدىا يف معظم ا١تكتبات العامة يف ا١تملكة، كال  -ٙ

شبكة اإلنًتنت، ك٢تذا مل أ٘تكن من اٟتصوؿ على نسخة من يف أكعية ا١تعلومات اإللكًتكنية، كال عن طريق 

البحث إال عن طريق شخص ذىب بنفسو للمعهد الفرنسي بدمشق. كقاـ بتصوير نسخة من البحث، مث 

 إرسا٢تا إىل.

أف ىذا الكتاب يتناكؿ موضوعان من ا١توضوعات ا١تهمة بالنسبة للمسلمُت، فمن ا١تناسب أف يقـو أحد الباحثُت  -ٚ

  بتحقيقو كنشره.ا١تسلمُت

 خطة انبحث:

 تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسمني، وخامتة.
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 املقذية.
 كفيها: االفتتاح كذكر عنواف البحث، كأمهية ا١توضوع كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، كخطة البحث، كمنهج البحث.

 انقسى األًل: انقسى انذراسي.

 وفيو مبحثان:

 لف )ا١تزين(.التعريف با١تؤ  املبحث األًل:

 كفيو ٙتانية مطالب:

 اٝتو كنسبو. املطلب األول:

 مولده كنشأتو كحياتو. املطلب الثاين:

 صفاتو كمنزلتو العلمية. املطلب الثالث:

 : مذىبو الفقهي كعقيدتو.املطلب الرابع

 شيوخو. املطلب اخلامس:

 : تبلميذه.املطلب السادس

 مؤلفاتو. املطلب السابع:

 اتو.: كفاملطلب الثامن

 املبحث انثاني: انتعزيف بانكتاب.

 كفيو سبعة مطالب: 

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب.

 املطلب الثاين: حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف )املزين(.

 املطلب الثالث: موضوع الكتاب وخطتو.

 املطلب الرابع: مميزات الكتاب واملآخذ عليو.

 ع الكتاب.املطلب اخلامس: حتقيق مذىب الشافعي يف موضو 
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 املطلب السادس: نسخ الكتاب.

 املطلب السابع: منهج التحقيق والتعليق.

 انقسى انثاني: انقسى انتحقيقي.

 ويشمل نص الكتاب حمققاً، مع التعليق عليو.

 اخلامتة.

 وفيها أىم نتائج البحث باختصار، والتوصيات واملقرتحات.

 ينيج انبحث:

ا١تنهج الذم سرت عليو يف ٖتقيق الكتاب كالتعليق عليو يف آخر مبحٍث من أما بالنسبة للقسم التحقيقي فقد بينت 

 مباحث القسم الدراسي، أم قبل القسم التحقيقي مباشرة.

 وأما بالنسبة للقسم الدراسي فقد سرت يف كتابتو على املنهج املعروف الذي جرى عليو الباحثون، ومن أبرز عناصره:

 مباشرة.عزك نصوص العلماء كآرائهم لكتبهم   -ٔ

 ٘تييز ما ينقل بالنص عما ينقل با١تعٌت، ٔتراعاة الطريقة ا١تناسبة لكل منهما يف ا١تنت كا٢تامش.  -ٕ

 االعتماد على ا١تصادر األصلية فيما كاف عمدة الباحث فيو ىو النقل أك االقتباس.  -ٖ

 ىناؾ مواضع من البحث قائمة على استنتاج الباحث، ك٘تييزىا ٓتلوىا من التوثيق.  -ٗ

 نسبة لئلعبلـ مت االكتفاء ببياف تاريخ الوفاة نظران لشهرة األعبلـ الذين جرل ذكرىم.بال  -٘

 شكز ًتقذيز:
أشكر الزميل الدكتور/ ٤تمد مصطفى رمضاف على ما بذلو من جهد يف إحضار نسخة دار الكتب ا١تصرية من القاىرة، كالزميل 

بو من أجل اٟتصوؿ على صورة البحث ا١تتعلق بالكتاب من ا١تعهد الفرنسي الرشيد على اٞتهد الذم قاـ الدكتور/ أٛتد بن عبد الرٛتن 

 بدمشق، كاألخ كماؿ مستارم على ما قاـ بو من جهد يف ترٚتة أجزاء من البحث ا١تذكور من الل ة الفرنسية إىل الل ة العربية.

 كيف ختاـ ىذه ا١تقدمة أسأؿ هللا تعاىل أف أكوف قد كفقت يف ىذا البحث للصواب.

******* 
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 انقسى األًل: انقسى انذراسي:

 وفيو مبحثان:

 املبحث األًل: انتعزيف باملؤنف )املزني(:

، (ٔ)ا١تزين من مشاىَت أصحاب الشافعي، كلذلك ترجم لو عدد من ا١تؤلفُت يف تراجم الشافعية كغَتىم

َت منها مكرر بُت تلك كمع شهرتو يبلحظ ا١تطلع على مصادر ترٚتتو أف ا١تعلومات عن حياتو قليلة ك٥تتصرة، ككث

ا١تصادر، كمن أطاؿ من ا١تًتٚتُت يف ترٚتتو كاف سبب الطوؿ ىو ذكر مسائل علمية عنو، كليس بسبب ذكر 

 معلومات عن حياتو.

 املطلب األول: امسو ونسبو:

م، ا١تزين، ككنيتو أبو إبراىيم، كا١تزين بضم ا١تي (ٖ)ابن عمرك بن إسحاؽ (ٕ)ىو إٝتاعيل بن حيِت بن إٝتاعيل

كفتح الزام، ككسر النوف: نسبة إىل مزينة، كمزينة اسم ينطبق على شخصُت، كمها عثماف كأكس ابنا عمرك بن أد 

بن طآتة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معهد بن عدناف، كعثماف كأكس ا١تذكوراف ٝتياُ باسم مزينة نسبة ألمهما 

 . (ٗ)العرب مزينة بنت كلب بن كبرة، كمزينة قبيلة معركفة من قبائل

 املطلب الثاين: مولده ونشأتو وحياتو:

                                                           

/ ٕٔلنػػػببلء )(، كسػػػَت أعػػػبلـ إٚٔ/ ٔ(، ككفيػػػات األعيػػػاف )ٜٚ(. كطبقػػػات الفقهػػػاء )ٓٔٔانظػػػر: االنتقػػػاء يف فضػػػائل الثبلثػػػة األئمػػػة الفقهػػػاء )( ٔ)
(، كشػذرات الػذىب ٕٓ(، كطبقػات الشػافعية البػن ىديػة هللا )ٖٚٓ/ ٔ(، كحسػن احملاضػرة )ٚ/ ٔ(، كطبقات الشافعية البػن قاضػي شػهبة )ٕٜٗ

(ٕ /ٔٗٛ.) 
 (.ٓٔٔ)بن إٝتاعيل( مل ترد يف بعض ا١تصادر. انظر: االنتقاء )( ٕ)
 (.ٕٜٗ/ ٕٔ(، كسَت أعبلـ النببلء )ٕٚٔ/ ٔ(. ككفيات األعياف )ٓٔٔاء )كرد يف بعض ا١تصادر )مسلم( بدؿ إسحاؽ. انظر: االنتق( ٖ)
 (.ٕ٘ٓ/ ٖ(، كاللباب يف هتذيب األنساب )ٕٚٚ/ ٘(، كاألنساب للسمعاين )ٕٔٓانظر: ٚتهرة أنساب العرب )( ٗ)
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، كمل تذكر ا١تصادر مكاف مولده، كلكن من احملتمل أنو كلد يف (ٔ)كلد ا١تزين سنة ٜتس كسبعُت كمائو

 مصر، ألنو تلقى العلم على الشافعي يف مصر، كمل تذكر لو ا١تصادر رحلة إىل مصر.

ال الب أنو نشأ على ما نشأ عليو أقرانو من طلبة العلم. كمل تعسف ا١تصادر ٔتعلومات عن نشأتو. كلكن 

 ٔتبادئ العلم، مث االنتقاؿ كالًتقي فيو، كذلك ٔتبلزمة كبار علماء العصر. من االشت اؿ أكؿ األمر

كما مل تذكر ا١تصادر شيئان ذا باؿ عن حياتو، فلم تذكر األعماؿ اليت عمل فيها، كال ا١تهاـ اليت أنيطت 

أف ا١تزين كاف منصرفان لتعليم العلم، كالتأليف فيو، كيشهد لذلك ما ذكر من تعدد تبلميذه، كتعدد بو، كىذا يرجح 

 . (ٖ)، ككصفو بأنو كاف زاىدان كرعان متقلبلن من الدنيا(ٕ)مؤلفاتو

 املطلب الثالث: صفاتو ومنزلتو العلمية:

، بلغ من كرعو أنو مل (ٗ)مباىج الدنياكاف ا١تزين دنيان تقيان كرعان، ككاف صبوران على التقشف كالتقلل من 

يكن يتوضأ أك ينشرب من أكاين الفخار اليت تصنع من الطُت مث ٖترؽ بالنار، فلما قيل لو يف ذلك، قاؿ: بل ٍت 

، ككاف حريصان على العبادة كعلى ما يرقق القلب، فكاف (٘)أ م يستعملوف السرجُت يف صنعها، كالنار ال تطهرىا

، (ٙ)صلى منفردان ٜتسان كعشرين صبلة رجاء إدراكان فضيلة اٞتماعة اليت كردت يف األحاديث إذا فاتتو اٞتماعة

 . (ٚ)ككاف ي سل ا١توتى تعبدان كاحتسابان، كيقوؿ: تعانيت غسل ا١توتى لَتؽ قليب

                                                           

 (.25/ 2ي )(. وطبقات الشافعية لإلسنو22/ 7(، وطبقات الشافعية الكبرى )227/ 27انظر: سير أعالم النبالء )( ٔ)

(. كانظػر: سػَت أعػبلـ ٖٜ/ ٕمن ذلك قوؿ ابن السبكي: "أخذ عػن ا١تػزين خبلئػق مػن علمػاء خراسػاف كالعػراؽ كالشػاـ" طبقػات الشػافعية الكػربل )( ٕ)
 (.ٖٜٗ/ ٕٔالنببلء )

 (.ٖٚٓ/ ٔ(، كحسن احملاضرة )ٖٗ/ ٔ(، كطبقات الشافعية لئلسنوم )ٜٗ/ ٕانظر: طبقات الشافعية الكربل )( ٖ)
 (.ٓٔٔانظر: االنتقاء )( ٗ)
 (.ٜٗ/ ٕ(. كطبقات الشافعية الكربل )ٕٛٔ/ ٔانظر: كفيات األعياف )( ٘)
 (. ٕٛٔ/ ٔانظر: كفيات األعياف )(ٙ)
 (.225/ 27انظر: سير أعالم النبالء )( ٚ)
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 (ٔ)صدكؽ يث، ككصف بأنوداشت ل ا١تزين بركاية األحاديث، كٛتل عنو بعض تبلميذه عددان من األحا

 ، ك٢تذا مل تكن لو شهرة يف علم اٟتديث.(ٖ)، لكنو كاف قليل الركاية(ٕ)ديثثقة يف اٟت

لقد كانت شهرة ا١تزين يف علم الفقو كأصولو، فوصف بأنو كاف فقهيان، جليل القدر يف النظر، حسن 

، (ٗ)البياف، مقدمان يف مذىب الشافعي كحفظو كإتقانو، ككاف أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم كالفطنة

، يشهد لدقتو يف النظر قوؿ الشافعي عنو: "لو ناظر الشيطاف (٘)، ٤تجاجان غواصان على ا١تعاين الدقيقة(ٗ)كالفطنة

، كما (ٚ)، كقوؿ الشافعي عنو يف آخر حياة الشافعي: "لتدركن زمانان تكوف أقيس أىل ذلك الزماف"(ٙ)ل لبو"

 .(ٛ)مسالكويشهد لدقتو أنو ألف كتابان ٝتاه )العقارب( لصعوبة مسائلو كدقة 

ككاف بالنسبة ١تذىب الشافعي ركنان من أركاف ا١تذىب، حىت إف ٥تتصره ا١تشهور دارت عليو كثَت من 

مطوالت ا١تذىب الشافعي، كاٟتاكم للماكردم، ك اية ا١تطلب للجويٍت، كقاؿ عنو الشافعي: "ا١تزين ناصر 

 . (ٓٔ)ائو"ق(: "ناصر ا١تذىب كبدر ٝتٔٚٚ، كقاؿ عنو ابن السبكي )ت (ٜ)مذىيب"

، كفسر كلكن عاب عليو بعض العلماء أنو يتحامل على الشافعي، بل قاؿ بعضهم: إنو ظلم الشافعي

ة الشرائط، قد ذكرىا يف موضع آخر مستوفا ذلك بأنو رٔتا ٝتع ا١تسألة من الشافعي ٥تتصرة، ككاف الشافعي

سألة لدل تبلميذ الشافعي اآلخرين فذكرىا ٥تتصرة كأخذ يف االعًتاض على الشافعي فيها، كلو ٖترل عن ا١ت

                                                           

 (. ٕٗٓ/ ٕانظر: اٞترح كالتعديل البن أيب حامت الرازم )(ٔ)
 (.ٜ٘ٗ/ َٕٔت أعبلـ النببلء )(. كسٕٛٔ/ ٔانظر: كفيات األعياف )(ٕ)
 (.ٖٜٗ/ ٕٔانظر: سَت أعبلـ النببلء ) (2)
 (.ٓٔٔانظر: االنتقاء )( ٗ)
 (.ٜٚانظر: طبقات الفقهاء )( ٘)
 (.ٖٚٓ/ ٔ(، كحسن احملاضرة )ٖٗ/ ٔطبقات الشافعية لئلسنوم )( ٙ)
 (.ٜٗ/ ٕطبقات الشافعية الكربل )( ٚ)
 (.ٖ٘/ ٔ(، كطبقات الشافعية لئلسنوم )٘ٓٔ/ ٕانظر: طبقات الشافعية الكربل )( ٛ)
 (.ٜٚطبقات الفقهاء )( ٜ)
(.22/ 7طبقات الشافعية الكبرى ) (ٓٔ)
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لوجدىا مستوفاة الشرائط، فلو نقلها من ا١توضع اآلخر مستوفاة الشرائط الست ٌت عن االعًتاض عليها، كرٔتا 

 .(ٔ)يندرج يف ىذا تصرفو أحيانان فيما ينقلو عن الشافعي، ككانوا يستحسنوف نقل عبارة الشافعي كما ىي

سَتة، كلكنو قليل م تفر يف جانب ما بذلو ا١تزين من جهد يف ٚتع ما كىذا الكبلـ قد يصح يف مواضع ي

تفرؽ من كبلـ الشافعي كاختصار ما بسط من قولو كتقريبو للناس كٖترير ا١تذىب كخدمتو كنصرتو، كيشهد لذلك 

إف ما  ، كإقباؿ  كبار علمائهم على شرح ىذا ا١تختصر، مث(ٕ)ثناء عدد من علماء الشافعية على ٥تتصره يف الفقو

فعلو ا١تزين من بعض التصرؼ ٦تا حيتملو االجتهاد، كمل يكن يقصد بو اإلساءة للشافعي كعلمو؛ ألنو كاف كثَت 

، كقاؿ: "لو ُكزف عقل الشافعي بنصف عقل أىل (ٖ)التعظيم للشافعي، حىت قاؿ: "أنا ُخُلق من أخبلؽ الشافعي"

ظيم للعلم كأىلو، كمن يكوف هبذه الصفات يبعد أف ككاف عظيم الصبلح كالعبادة كالتع (ٗ)أىل األرض لرجح هبم"

 أف يقصد اإلساءة أك الظلم للعلماء.

كما يذكره ا١تزين من فقو إف كضح فيو نقلو عن الشافعي فهو منسوب للمذىب ببل إشكاؿ، كإف ظهر 

ع تابع فهو ٦تا تصح نسبتو للمذىب، ألف الفر  (٘)أنو خرجو: فإف صرح فيو بالتخريج على أصوؿ اإلماـ الشافعي

، كإف مل يظهر فيو شيء من (ٚ)فبل ينسب للمذىب (ٙ)رأم لو يف األصللؤلصل، كإف ترجح أنو خرجو بناء على 

من ذلك فاألقرب أنو ينسب للمذىب، ألف ال الب فيو التزامو بأصوؿ الشافعي، كما خرج على أصوؿ إماـ فإنو 

                                                           

 (.ٖٛٗ، ٖٚٗ/ ٕانظر: مناقب الشافعي للبيهقي )( ٔ)
 (.ٖٛٗ/ ٕانظر: ا١تصدر السابق )( ٕ)
 (.ٖٔ٘/ ٕا١تصدر السابق )( ٖ)
 (.ٖٕٚ/ ٕمناقب الشافعي للبيهقي )( ٗ)
 (.ٖٓٔ/ ٕياس مذىب الشافعي كذا ككذا. انظر: طبقات الشافعية الكربل )كأف يقوؿ: ق( ٘)
 (.ٖٔٔ/ ٕذكر ابن السبكي أف ا١تزين قد ينفرد برأم كخيرج عن ا١تذىب تأصيبلن كتفريعان. انظر: طبقات الشافعية الكربل )( ٙ)

قػوؿ الشػافعي، كمػن أمثلػة ذلػك أف حيكػي جػواب الشػافعي يف  كيظهر انفراده فيما إذا كاف حكػي جػواب الشػافعي، مث اسػتعمل لفظػة تشػعر با٨تيػازه عػن
 (.ٓٛٗ/ ٖٔمسألة ما، مث يقوؿ: ليس ىذا عندم بشيء. مث يندفع لتوجيو ما رآه. انظر:  اية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت )

/ ٕرح فيػو ٔتخالفػػة الشػافعي. انظػر: طبقػػات الشػافعية الكػػربل )كذلػك موجػود خػػارج كتابػة ا١تختصػر. مثػػل كتابػو ا١تسػمى  ايػػة االختصػار. فهػػو يصػ( 2)
ٖٔٓ.) 



762 

 

نو ذكر عن نفسو أنو قرأ كتاب الرسالة للشافعي ، ك٦تا يرجح التزامو بأصوؿ الشافعي أ(ٔ)يلحق ٔتذىب ذلك اإلماـ

 ٜتسمائة مرة، كىي قراءة فاحص مدقق، بدليل قولو: 

، كقولو: "أنا أنظر يف  (ٕ)"ما من مرة منها إال كاستفدت منها فائدة جديدة مل أستفدىا يف األخرل"

، (ٖ)ستفيد شيئان مل أكن عرفتو"كتاب الرسالة عن الشافعي منذ ٜتسُت سنة، ما أعلم أين نظرت فيو مرة إال كأنا ا

 كمن كاف هبو اٟتالة بالنسبة ٢تذا الكتاب ا١تشتمل على أصوؿ الشافعي فال الب عليو التزامو بتلك األصوؿ.

 املطلب الرابع: مذىبو الفقهي وعقيدتو:

١تسمى ا١تزين يف الفقو شافعي ا١تذىب، كىذا أمر ثابت كمتقرر، كال حيتاج إلقامة الداللة عليو، كمؤلفو ا

 )٥تتصر ا١تزين( أكرب شاىد على ذلك.

كىو يف العقيدة سلفي العقيدة، على مذىب أىل السنة كاٞتماعة، كىذا ظاىر من رسالة ص َتة لو 

 تتضمن عقيدتو، كىي رسالة مطبوعة باسم شرح السنة.

مصدر ، كلعل  (ٗ)كلكن آثار بعض معاصريو شبهة حوؿ عقيدتو، فقالوا: إنو يقوؿ: إف القرآف ٥تلوؽ

ا١تسائل اليت ابتلى هبا عدد من العلماء يف عصر من  -كىي مسألة خلق القرآف -ىذه الشبهة أف ىذه ا١تسألة

ا١تزين، فرأل ا١تزين أف اإلمساؾ عن ا٠توض فيها أسلم لو، ففهم بعض معاصريو من ذلك أنو ٦تن يقوؿ: إف القرآف 

 . (٘)٥تلوؽ

                                                           

 (.ٓٛٗ/ ٖٔانظر:  اية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت )( ٔ)
 (.ٖٕٙ/ ٔمناقب الشافعي للبيهقي )( ٕ)
 (.ٖٕٙ/ ٔا١تصدر السابق )( ٖ)
 (.ٓٔٔانظر: االنتقاء )( ٗ)
 (.ٚٙٗ/ ٔ)انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ( 5)
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ده يف ىذه ا١تسألة، فأجاب ّتواب صريح ال حيتمل كلكن ىذه التهمة مل تثبت، فقد سئل عما يعتق

، كبسبب جوابو ا١تختصر عن ىذه ا١تسألة حصل لو ما كاف يتخوؼ (ٔ)اللبس، كىو أف القرآف كبلـ هللا غَت ٥تلوؽ

 . (ٕ)منو، كىو مساءلتو من قبل بعض ا١تخالفُت فيما أبداه من جواب

 املطلب اخلامس: شيوخو:

 :  (ٖ)خ، كمن أبرز الذين ثبت أخذه عنهمتلقى ا١تزين عن عدد من الشيو 

ق، أخذ عنو ا١تزين منذ قدـ إىل مصر يف سنة ٕٗٓاإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي، ا١تتويف سنة  -ٔ

ق، أم أنو الزمو لتلقي العلم حوايل ٜتس سنوات، كتويف الشافعي ٕٗٓق إىل كفاتو سنة ٜٜٔ

شافعي ما يقارب ستُت سنة كىو خيدـ فيها كعمر ا١تزين يقارب الثبلثُت سنة، كعاش ا١تزين بعد ال

 ا١تذىب الشافعي كينشره.

 ق.ٕٛٔعلي بن معبد بن شداد ا١تصرم، اإلماـ اٟتافظ الفقيو، ا١تتويف سنة  -ٕ

ق، قيل لو الفارض ألنو كاف حسن ٕٕٛنعيم بن ٛتاد بن معاكية ا٠تزاعي الفارض، ا١تتويف سنة  -ٖ

 . (٘) ىذا العلم، فرٔتا تلقى منو ا١تزين(ٗ)ا١تعرفة بالفرائض

 املطلب السادس: تالميذه:

، كلكن (ٙ)أخذ عن ا١تزين خلق كثَت من ا١تشارقة كا١ت اربة، كعنو انتشر مذىب اإلماـ الشافعي يف اآلفاؽ

 التبلميذ الذين نصت ا١تصادر على أٝتائهم قلة، كمنهم:

                                                           

 (.ٖٖ٘/ ٕ(. كمناقب الشافعي للبيهقي )ٖٛانظر: شرح السنة للمزين )( ٔ)
 (.ٙٙٗ/ ٔانظر: مناقب الشافعي للبيهقي ) (ٕ)
 مت ترتيب شيوخو كتبلميذه ْتسب تاريخ الوفاة.( 2)

 (.ٗٓٗ/ ٕانظر: اللباب يف هتذيب األنساب )( ٗ)
 (.ٕٗ٘(، كتوايل التأسيس ١تعايل ٤تمد بن إدريس )ٖٜٗ/ ٕٔ(، كسَت أعبلـ النببلء )ٕٗٓ/ ٕانظر: اٞترح كالتعديل البن أيب حامت الرازم )( ٘)
 (.ٕ٘٘(، كتوايل التأسيس ١تعايل ٤تمد بن إدريس )ٜ٘ٗ، ٖٜٗ/ ٕٔانظر: سَت أعبلـ النببلء )( 6)
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 ق.ٕ٘ٚسليماف بن األشعث السجستاين، أبو داكد، صاحب السنن، ا١تتويف سنة  -ٔ

 ق.ٕٛٛعثماف بن سعيد بن بشار األمناطي، أبو القاسم، الفقيو الشافعي، ا١تتويف سنة  -ٕ

 ق.٤ٖٔٔتمد بن إسحاؽ بن خزدية، أبو بكر، اٟتافظ الفقيو، صاحب الصحيح، ا١تتويف سنة  -ٖ

أٛتد بن عمَت بن يوسف، أبو اٟتسن، ا١تعركؼ بابن جوصا، اإلماـ اٟتافظ، ٤تدث الشاـ، ا١تتويف  -ٗ

 .قٕٖٓسنة 

أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة الطحاكم، أبو جعفر، ٤تدث الديار ا١تصرية كفقيهها، طلب العلم يف أكؿ  -٘

مرة على ا١تذىب الشافعي على يد خالو ا١تزين، كركم عنو بعض كتبو، مث انتقل إىل مذىب أيب 

  ق.ٕٖٔحنيفة، ككانت كفاة الطحاكم سنة 

 ق.ٖٕٖاٟتافظ الفقيو الشافعي، ا١تتويف سنة  عبد ا١تلك بن ٤تمد بن عدم اٞترجاين، أبو نعيم، -ٙ

 ق. ٕٖٗعبد هللا بن ٤تمد بن زياد النيسابورم، أبو بكر، اإلماـ اٟتافظ، ا١تتويف سنة  -ٚ

عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس اٟتنظلي، أبو ٤تمد، ا١تعركؼ بابن أيب حامت الرازم، اإلماـ اٟتافظ،  -ٛ

 ق. ٕٖٚا١تتويف سنة 

 ق.ٖٖٚد الرٛتن الساجي، أبو حيِت، ٤تدث البصرة كمفتيها، ا١تتويف سنة زكريا بن  حيِت بن عب -ٜ

 .(ٔ)قٜٖٗأٛتد بن ٤تمد الصابوين، أبو الفوارس، مسند العصر ٔتصر، ا١تتويف سنة  -ٓٔ

 املطلب السابع: مؤلفاتو:

بن كغالبها يف الفقو، كىي مؤلفات ذات منزلة عالية، حىت قاؿ عندىا األف ا١تزاين عددان من ا١تؤلفات، 

، (ٕ)ق(: "لو على مذىب الشافعي كتب كثَتة مل يلحقو أحد فيها، كلقد أتعب الناس بعده"ٖٙٗعبد الرب)ت 

                                                           

(، ٖٜ/ ٕ(، كطبقػػات الشػػافعية الكػػربل )ٜ٘ٗ، ٖٜٗ/ ٕٔ(، كسػػَت أعػػبلـ النػػببلء )ٜٕٗ/ ٔانظػػر: اإلرشػػاد يف معرفػػة علمػػاء اٟتػػديث للخليلػػي )( ٔ)
 (.ٕ٘٘كتوايل التأسيس ١تعايل ٤تمد بن إدريس )

 (.ٓٔٔاالنتقاء )( 7)
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، كأما ا١توجود من مؤلفاتو فهو (ٔ)كلكن معظمها مفقود يف عصرنا. ك٢تذا ٘تت معرفتها من خبلؿ كتب الًتاجم

ألمر كالنهي الذم نقدـ لو هبذه الدراسة، ثبلث كتب، كىي ٥تتصره الفقهي ا١تشهور، ككتاب شرح السنة، ككتاب ا

 :  (ٕ)كىذا بيا ا

 ا١تبسوط. -ٔ

 .  (ٖ)ا١تختصر الكبَت، كنقل عنو بعض الشافعية يف مواضع قليلة -ٕ

اٞتامع الكبَت، كحيتمل أنو ىو نفس الكتاب السابق، كقد نقل عنو بعض الشافعية هبذا االسم يف  -ٖ

 . (ٗ)مواضع متعددة

 نفس كتاب ا١تختصر الص َت اآليت ذكره يف آخر ىذه القائمة. اٞتامع الص َت، كحيتمل أنو  -ٗ

 ٥تتصر ا١تختصر.  -٘

ق(، ككصفو بقولو: "كتاب  اية ٕٚٚر، كىذا الكتاب اطلع عليو اإلسنوم )ت  اية االختصا -ٙ

االختصار: ٣تلدان كاحد عزيز الوجود، ركاه ا١تزين عن الشافعي بلفظ ٥تتصر قريب من لفظ ٤ترر 

طلع عليو ابن السبكي، كظهر لو أف ا١تزين يذكر يف ىذا الكتاب آراء نفسو  كما ا (٘)الرافعي"

كثَتان، كيصرح يف مواضع منو ٔتخالفة الشافعي، كذكر أف ىذا الكتاب ٥تتصر جدان، لعلو ٨تو 

 . (ٙ)ربع كتاب )التنبيو( أك دكف الربع

 . (ٚ)ا١تنثور. كنقل عنو بعض الشافعية يف مواضع متعددة -ٚ

                                                           

 (.ٖٗ/ ٔ(، كطبقات الشافعية لئلسنوم )ٖٜ/ ٕ(، كطبقات الشافعية الكربل )ٜٚ(، كطبقات الفقهاء )ٓٔٔانظر: االنتقاء )( ٔ)
 اتو، كأنتهى با١توجود منها، ليكوف ىناؾ ٣تاؿ مناسب للحديث عن ا١توجود من مؤلفاتو.رأيت أف أبدأ بالكبلـ عن ا١تفقود من مؤلف( ٕ)
   (.ٜٖ٘/ ٘انظر: العزيز للرافعي ) (ٖ)
 (.ٜٔ٘/ ٔ(، اجملموع )ٖٖٛ/ ٖ(، كالعزيز )ٖ٘ٔ/ ٚٔ( ك )ٖٖ٘/ ٘ٔانظر: اٟتاكم )( ٗ)
 (.ٗٔٔ/ ٔ) ما١تهمات لئلسنو ( ٘)
 (.ٙٓٔ، ٖٓٔ /ٕانظر: طبقات الشافعية الكربل )( 6)
 (.ٜٚ/ ٕ(، كاجملموع )ٕٕٔ/ ٖ(، كالعزيز )ٕٙٚ/ ٔانظر: ا١تهذب )( ٚ)
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 كتاب الوثائق.  -ٛ

 الًتغيب يف العلم.  -ٜ

كتاب فقو مفرد على مذىبو ال على مذىب الشافعي، كىذا الكتاب ذكره أبو علي البندنيجي  -ٓٔ

  .(ٔ) ق( يف تعليقو ا١تسمى )اٞتامع(ٕ٘ٗالشافعي ا١تتويف سنة )

، كقد قاؿ عنو ابن السبكي: "كتاب (ٕ)كتاب العقارب، كقد ٝتاه بذلك لصعوبة مسائلو -ٔٔ

أربعوف مسألة. كلدىا ا١تزين، كركاىا عنو األمناطي، كأظن ابن نسج )العقارب( ٥تتصران فيو 

، كيظهر أف ابن السبكي قد اطلع عليو، بدليل أنو نقل منو بعض (ٖ))فركعو( على منوا٢تا"

 النماذج يف كتابو طبقات الشافعية الكربل. 

 . (ٗ)ا١تسائل ا١تعتربة، ذكره بعض فقهاء الشافعية يف مواضع قليلة جدان  -ٕٔ

األمر كالنهي، كسيأيت الكبلـ عنو بالتفصيل يف ا١تبحث الثاين من ىذه الدراسة، كحيتمل كتاب  -ٖٔ

 أنو جزء من الكتاب السابق.

شرح السنة، كىي رسالة ص َتة تقع إحدل نسخها ا١تخطوطة يف أربع كرقات، كىي ٘تثل عقيدة  -ٗٔ

قد كتبها بناء على ا١تزين، كظهر ٦تا ذكره ا١تزين فيها أنو على مذىب أىل السنة كاٞتماعة. ك 

استعبلـ بعض طبلبو لو حوؿ مسألة حقيقة القرآف. كىل ىو كبلـ هللا أك أنو ٥تلوؽ، فكتب 

ىذه الرسالة اليت أباف فيها ما يعتقدكه يف مسألة كبلـ هللا. كغَتىا من مسائل العقيدة، كقد 

ج بالرياض، سنة حقق ىذه الرسالة كعلق عليها الدكتور ٚتاؿ عزكف، كنشرهتا مكتبة دار ا١تنها 

 ق. ٖٓٗٔ
                                                           

 (.ٖ٘/ ٔانظر: طبقات الشافعية الكربل لئلسنوم )( ٔ)
 (.ٖ٘/ ٔانظر: طبقات الشافعية الكربل لئلسنوم )(ٕ)
 (.٘ٓٔ/ ٕطبقات الشافعية الكربل ) (ٖ)
 (.  ٜٓٗ/ ٔ(، كاجملموع )ٖٕٛ/ ٕانظر: حلية العلماء )( 2)
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كىو ٥تتصر من  ، (ٔ)ا١تختصر الص َت، كىذا ا١تختصر ىو الذم سار يف ببلد ا١تسلمُت كانتفعوا بو  -٘ٔ

كبلـ الشافعي، حيث قاؿ ا١تزين يف أكلو: "اختصرت ىذا الكتاب من علم ٤تمد بن إدريس 

يو عن تقليده كتقليد كمن معٌت قولو ألقربو على من أراده. مع إعبلمية   -رٛتو هللا -الشافعي

.كقد اجتهد ا١تزين يف تأليف ىذا الكتاب، (ٕ)غَته لينظر فيو لدينو كحيتاط لنفسو. كباهلل التوفيق"

. (ٖ)مكثت يف تأليف ىذا الكتاب عشرين سنة. كألفتو ثبلث مراتكشاىد ذلك قولو: "

 -، كقولو(ٗ)ة"كغَتتو، ككنت كلما أردت تأليفو أصـو قبلو ثبلثة أياـ كأصلي كذا ككذا ركع

بلغ ق( أنو ٛٗٚ،  كذكر الذىيب )ت (٘): "لو أدركٍت الشافعي لسمع مٍت ىذا ا١تختصر"-أيضان 

، كأثٌت كبار العلماء (ٙ)من عناية الناس بو: أف البكر يكوف يف جهازىا نسخة من ٥تتصر ا١تزين

كىو ق( ٖٙٓعلى ىذا ا١تختصر، كمن ذلك قوؿ أيب العباس بن سريج الفقيو الشافعي )ت 

، كيعد ىذا ا١تختصر أصل (ٚ)أحد شراحو: "خيرج ٥تتصر ا١تزين من الدنيا عذراء مل تفتض"

، كقاؿ (ٛ)الكتب ا١تصنفة يف مذىب الشافعي، كعلى مثالو رتبوا، كلكبلمو فسركا كشرحوا

اإلسنوم: "٥تتصر ا١تزين: كىو الكتاب ا١تبارؾ النافع ا١تشهور، كغالب الكتب ا١تطولة شركح 

، كقد شرحو عدد من (ٜ)ائلو مرتبة غالبان ٓتبلؼ غالب غَته من تصانيف اإلماـ"عليو، كمس

مشاىَت الشافعية بشركح مطولة، منها شرح البن سريج ا١تتقدـ، كشرح للشيخ طاىر بن عبد هللا 

                                                           

 (.ٖٗٗ/ ٕانظر: مناقب الشافعي للبيهقي )( ٔ)
 (.٥ٔتتصر ا١تزين )( ٕ)
 (.ٛٓٔ/ ٔيف بعض النسخ ا٠تطية من مناقب الشافعي للبيهقي ٙتاف مرات، ككذلك يف اجملموع النوكم )( ٖ)
 (.ٜٖٗ/ ٕمناقب الشافعي للبيهقي ) (ٗ)
 (.ٖٙٗ/ ٕا١تصدر السابق )( 5)
 (.ٖٜٗ/ ٕٔانظر: سَت أعبلـ النببلء )( ٙ)
 (. ٖ٘ٗ/ ٕمناقب الشافعي للبيهقي ) (ٚ)
   (.ٕٚٔ/ ٔانظر: كفيات األعياف ) (2)
 (.ٗٔٔ/ ٔا١تهمات لئلسنوم )( ٜ)
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، كشرح إلماـ اٟترمُت (ٔ)ق( ا١تسمى اٟتاكمٓ٘ٗ(، كشرح للماكردم )ت ٓ٘ٗالطربم )ت 

، كقد طبع ٥تتصر ا١تزين مع األـ (ٕ) اية ا١تطلب يف دراية ا١تذىبق( ا١تسم ٛٚٗاٞتويٍت )ت 

عدة طبعات، حيث طبع هبامش األـ يف بعض الطبعات، كطبع مستقبلن يف  اية كتاب األـ يف 

 طبعات أخرل.

كما ذكر ابن عبد الرب: أف للمزين ٨توان من مائة جزء مسائل منثورة يف فنوف من العلم كرد على  -

فمن احملتمل أف ما ذكره ابن عبد الرب عبارة عن أجزاء متفرقة ٢تا صفة االستقبلؿ. كمن  ،(ٖ)ا١تخالفُت

كمن احملتمل أ ا عبارة عن كتاب كاحد، كىو ما ذكره ا١تًتٚتوف اآلخركف باسم )ا١تنثور( كقد سبق 

 (.ٚالكبلـ عنو ٖتت رقم )

السؤاؿ عنا مل يكن، ق( أف للمزين كبلمان مستقصي فيمن أنكر ٖٙٗكذكر ا٠تطيب الب دادم )ت  -

كقد ساقو ا٠تطيب الب دادم يف كتابو الفقيو كا١تتفقو. أقوؿ: قد يكوف ىذا الكبلـ جزءان من ا١تسائل 

 ا١تنثورة ا١تتقدمة.

 املطلب الثامن: وفاتو:

، سنة أربع كستُت كمائتُت، كصلى عليو الربيع بن (ٗ)تويف ا١تزين ٔتصر لست بقُت من شهر رمضاف

كدفن بالقرب من اإلماـ الشافعي بالقرافة الص رل بسفح جبل ا١تقطم، ككاف عمره عند كفاتو سليماف ا١ترادم، 

، كذكر بعض من شهد جنازتو أنو رأل عجبان، حيث رأل طَتان أبيض، جاءت فرفرت على (٘)تسعان كٙتانُت سنة

                                                           

 اٟتاكم مطبوع يف ٙتانية عشر ٣تلدان. ( ٔ)
  اية ا١تطلب مطبوع يف عشرين ٣تلدان، كنشرتو دار ا١تنهاج للنشر كالتوزيع. كمقرىا مدينة جدة. ( ٕ)
 (.ٓٔٔاالنتقاء )انظر: ( 2)
النتقػػاء ىػػذا مػػا اتفػػق عليػػو أكثػػر ا١تًتٚتػػُت لػػو ٦تػػن ذكػػر الشػػهر، كذكػػر ابػػن عبػػد الػػرب أنػػو تػػويف يػػـو األربعػػاء لسػػت بقػػُت مػػن شػػهر ربيػػع األكؿ. انظػػر: ا( 2)

(ٔٔٔ.) 
(، كطبقػػات ٜ٘/ ٕعية الكػػربل )(، كطبقػػات الشػػافٜ٘ٗ/ ٕٔ(، كسػػر أعػػبلـ النػػببلء )ٕٛٔ/ ٔ(، ككفيػػات األعيػػاف )ٜٚانظػػر: طبقػػات الفقهػػاء )( ٘)

 (.ٖ٘/ ٔالشافعية لئلسنوم )
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ىا، فإنا ما رأيناىا إال يف جنازة ا١تزين، كجعلت تلقى نفسها عليو كتتمسح بو، فقاؿ الربيع بن سليماف: ال تنفرك 

 ، أقوؿ هللا أعلم بصحة ىذه اٟتكاية كداللتها.(ٔ)جنازة ذم النوف ا١تصرم، فإ ا فعلت بو مثل ما فعلت با١تزين

 املبحث انثاني: انتعزيف بانكتاب:

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب:

من  رمحو هللاى معٌت الشافعي اتفقت النسختاف ا٠تطيتاف على تسمية الكتاب )كتاب األمر كالنهي عل

 ( كالظاىر أف ىذه التسمية ىي التسمية الصحيحة للكتاب، لؤلسباب اآلتية:رضي هللا عنومسائل ا١تزين 

أف األصل أك ال الب أف ما يرد على ا١تخطوطات من أٝتاء الكتب فهو يعرب عن االسم  السبب األول:

كبالنسبة ٢تذا الكتاب مل يظهر ما يعارض صحة التسمية الصحيح للكتاب، إال أف يرد ما يعارض ذلك االسم، 

 الواردة على النسختُت.

أف ىذه التسمية منطبقة مع أكؿ الكتاب، حيث جاء يف أكلو: "سئل ا١تزين رٛتو هللا عن  السبب الثاين:

 ٥ترج ٚتلة األمر كالنهي على مذىب الشافعي؟ فقاؿ: مذىب الشافعي عندم كباهلل التوفيق...".

أف ىذه التسمية متفقة مع كاقع اٟتاؿ بالنسبة للكتاب، كقد ظهر ذلك جليان من قراءة  الثالث:السبب 

 الكتاب.

 املطلب الثاين: حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف )املزين(: 

 نسبة ىذا الكتاب للمزين صحيحة، كيشهد لصحتها أمور:

من اسم الكتاب، كما يرد على كردت يف النسختُت ا٠تطيتُت ضاألمر األكؿ: أف نسبة الكتاب للمؤلف 

ا١تخطوطات من نسبة الكتب للمؤلفُت األصل فيو الصحة، أك ال الب عليو ذلك، إال أف يظهر ما يعارض تلك 

 النسبة، كمل يظهر ما يعارض صحة نسبة ىذا الكتاب للمزين.
                                                           

 (.ٖٚ٘/ ٕانظر: مناقب الشافعي للبيهقي )( 2)
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سبق نقل ذلك، التصريح بسؤاؿ ا١تزين عن ىذه ا١تسألة كجوابو عنها يف أكؿ الكتاب كما  األمر الثاين:

 ككذلك تكرر سؤاؿ ا١تزين عن مسائل أخرل يف أثناء الكتاب كجوابو عنها.

أسلوب الكتاب كجزالة تراكيبو كقوة عباراتو توحي بصدكره من شخص قد تتلمذ على  األمر الثالث:

ؿ الفقو، الشافعي، كأكؿ التبلميذ بنسبة ىذا الكتاب إليو ا١تزين، نظران ألف موضوع الكتاب من موضوعات أصو 

كقد ثبت ٘تيز ا١تزين يف أصوؿ الفقو كشدة عنايتو بو من بُت تبلميذ الشافعي، كالشاىد على ذلك ثناء الشافعي 

 على قوة حجة ا١تزين، ككثرة قراءة ا١تزين لكتاب الرسالة، كما سبق بياف ذلك.

ذا النص ىو ا١تتعلق كى -ق( نصان كنسبة للمزينٖٛٛنقل اإلماـ أبو سليماف ا٠تطايب )ت  األمر الرابع:

حيث قاؿ ا٠تطايب: "كسئل عن ىذا اٟتديث إٝتاعيل بن حيِت  -بتأكيل اٟتديث الوارد يف الوعيد على قطع السدر

ا١تزين؟ فقاؿ: كجهو أف يكوف صلى هللا عليو كسلم سئل عن من ىجم عل قطع سدر لقـو أك ليتيم أك ١تن حـر 

حق ما قالو ٢تجومو على خبلؼ أمر هللا، فتكوف ا١تسألة سبقت هللا أف يقطع عليو، فتحامل عليو فقطعو، فيست

السامع فسمع اٞتواب كمل يسمع ا١تسألة، فأدل ما ٝتع دكف ما مل يسمع، كنظَته ما ركم أسامة بن زيد أف رسوؿ 

وا الذىب هللا قاؿ: )إمنا الربا يف النسيئة( فسمع اٞتواب كمل يسمع ا١تسألة. كقد قاؿ صلى هللا عليو كسلم: )ال تبيع

 صلى هللا عليو وسلمإال مثبل ٔتثل يدا بيد من كرؽ السدر. كالورؽ من بعضها كال صن منها، كقد سول رسوؿ هللا 

أف  صلى هللا عليو وسلمفيما حـر قطعو بينو كبُت عضده، لقولو يف شجر مكة: )ال يعضد شجرىا( كيف إجازة النيب 

، كىذا النص (ٔ)مباح، كلو كاف حرامان مل جيز االنتفاع بو"ي سل ا١تيت بالسدر دليل على أف قطعة من شجرة 

، كمعظم التصرؼ باالختصار، كا٠تطايب قريب العهد من موجود يف ىذا الكتاب مع تصرؼ يسَت من ا٠تطايب

                                                           

( من ىذا البحػث. كىػذا الػنص نقلػو أيضػان عػددن ٕ٘(، كانظر النص نفسو ضمن منت الكتاب يف: ص )ٚٚٗ، ٙٚٗ/ ٔغريب اٟتديث للخطايب )( 2)
( كاٟتاكم الفتاكم للسيوطي ٔٗٔ/ ٙىؤالء العلماء البيهقي كالسيوطي، انظر: السنن الكربل للبيهقي ) من العلماء عن ا٠تطايب معزكان للمزين، كمن

(ٕ /٘ٗ.) 
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عصر ا١تزين؛ فهو من طبقة تبلميذ ا١تزين أك بعدىا بقليل، كمن كاف قريب العصر من ا١تؤلف فهو حرم ٔتعرفة 

  قد صحت نسبتها إليو.مؤلفاتو اليت

كبعد ٖتقيق اسم الكتاب كٖتقيق نسبتو ١تؤلفو ا١تزين يأيت سؤاؿ، كىو: ىل ىذا الكتاب كتاب مستقل 

 للمزين، أك ىو جزء من كتاب آخر؟

 ىناك احتماالن يف اجلواب عن ىذا السؤال:

نواف الكتاب، أف ىذا الكتاب كتاب مستقل، كيشهد ٢تذا تسميتو بكتاب كذا يف ع االحتمال األول:

 كإفراده هبذه النسخ ا١تخطوطة، كاختتامو بعبارة"... كباهلل التوفيق، مت الكتاب بعنواف هللا كإحسانو".

أف ىذا الكتاب جزء من كتاب آخر، كيشهد ٢تذا عدـ ذكره ضمن مؤلفات ا١تزين  االحتمال الثاين:

قل عنو من العلماء، كأما تسميتو بكتاب  لدل ٚتيع من ترجم لو، كعدـ النقل عنو بعنوانو ا١تستقل لدل من ن

فهي طريقة درج عليها بعض ا١تتقدمُت، حيث يطلقوف على بعض موضوعات  -كىو جزء من كتاب -كذا

 الكتاب الواحد كلمة كتاب، فيقاؿ مثبلن: كتاب الطهارة، أك كتاب الصبلة، أك ٨تو ذلك.

تاب الذم يعد كتاب األمر كالنهي جزءان كيف حاؿ ترجيح االحتماؿ الثاين يشأ سؤاؿ جديد، كىو ما الك

 منو؟

أنو جزء من كتاب )ا١تسائل ا١تعتربة( ألنو ىو الكتاب الوحيد من كتب ا١تزين اليت  -كهللا أعلم -األقرب

ذكرىا ا١تًتٚتوف لو كفيها كلمة )ا١تسائل( ككتاب األمر كالنهي قد كرد التصريح يف تسميتو أنو من مسائل ا١تزين، 

لكتاب يف النسختُت ىكذا )كتاب األمر كالنهي على معٌت الشافعي رٛتو هللا من مسائل ا١تزين حيث كرد اسم ا

 رضي هللا عنو(.

كعلى كل حاؿ: فا١تهم ىو ٖتقيق اسم الكتاب، كٖتقيق نسبتو للمزين، كأما البحث يف كونو كتابان 

 ١تًتتب عليو قليل.مستقبلن، أك جزءان من كتاب، كما ىو ىذا الكتاب، فذلك أمر سهل، كاألثر ا
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 املطلب الثالث: موضوع الكتاب وخطتو:

ا١توضوع األساس ٢تذا الكتاب ىو ٖتديد داللة األمر كالنهي عند الشافعي، مع توضيح ذلك باألمثلة من 

 الكتاب كالسنة، ألف ا١تقصود باألمر كالنهي أمر هللا عز كجل كأمر رسولو صلى هللا عليو كسلم.

لكتاب بتقرير األصل أك القاعدة يف داللة األمر كالنهي عند الشافعي، فبُت ا١تزين كقد افتتح ا١تزين ىذا ا

أف مذىب الشافعي عنده: أف األمر كالنهي من هللا عز كجل كمن رسولو صلى هللا عليو كسلم ٤تموؿ على العمـو 

 كالظاىر كاٟتتم إال أف يرد يف سياؽ ا٠ترب أك غَته ما يقتضي ٛتلو على خبلؼ ذلك.

قاـ دليل يقتضي ٛتل األمر كالنهي على خبلؼ مقتضى األصل فيهما لـز األخذ ٔتقتضى الدليل، فإف 

فاألصل ٛتل األمر كالنهي على العمـو إال أف يدؿ دليل يقتضي ٛتلو على ا٠تصوص فإنو يف ىذه اٟتالة حيمل 

، كىو يفعلى ا٠تصوص، كاألصل ٛتلة األمر كالنهي  األمر يقابل الوجوب، كيف  على اٟتتم، كاٟتتم معناه اللزـك

النهي يقابل التحرًن، فاألصل ٛتل األمر على الوجوب إال أف يدؿ دليل يقتضي ٛتلة على غَت الوجوب من 

ندب أك إرشاد أك إباحة، كاألصل ٛتل النهي على التحرًن إال أف يدؿ دليل يقتضي ٛتلو على غَت التحرًن من  

 كراىة أك إرشاد.

لى ما قرره بأف هللا تعاىل لو مل يرد العمـو كأراد غَته ألبانو للناس، فلما مل يبينو كبعد ذلك استدؿ ا١تزين ع

، كما مل يبينو هللا عز كجل يعد غيبان، كالتكليف بو يعد من قبيل (ٔ)علم أف مل يرد ما مل يبُت، كىو ا٠تصوص

لسنة أنو أريد بو معٌت غَت معناه التكليف بال يب، كهللا ال يكلف علم ال يوب، كمن أدعى فيما أطلقو القرآف أك ا

األصلي قيل لو: قولك )إنو أريد بو معٌت غَت معناه األصلي( غيب، كال يب ال يوصل إليو ٓتَت، فإف أباف لنا خربان 

 أك حجة قبلنا منو، كإال بقينا على األصل.

                                                           

لمػػا مل يبينػػو أقػػوؿ: ديكػػن أف يقػػاؿ مثػػل ذلػػك يف االسػػتدالؿ لبقيػػة األصػػل، فيقػػاؿ: إف هللا لػػو مل يػػرد اٟتػػتم يف األمػػر كالنهػػي كأراد غػػَته لبينػػو للنػػاس، ف( ٔ)
لنػاس، رد ما مل يبُت، كىو الندب أك الكراىيػة أك اإلرشػاد، أك غَتىػا، كيقػاؿ: إف هللا لػو مل يػرد الظػاىر يف األمػر كالنهػي كأراد غػَته لبينػو لعلم أنو مل ي

 فلما مل يبينو علم أنو مل يرد ما مل يبُت، كىو ا١تعٌت الباطن. 
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يكوف باقيان على أصلو فقد  مث انتقل ا١تزين للتمثيل ١تا قرره بأمثلة من الكتاب كالسنة، كنظران ألف الدليل قد

مثل ا١تزين بأمثلة من الكتاب كالسنة ١تا بقى على أصلو من العمـو أك الوجوب أك التحرًن أك الظاىر، كما أف 

الدليل قد يوجد صارؼ لو عن أصلو، كىذا الصارؼ قد يكوف من جنس الدليل، كقد يكوف من دليل آخر، 

القرآف الذم دؿ القرآف نفسو على أنو أريد بو ا٠تصوص، كمثل  ك٢تذا مثل ا١تزين لكل ذلك، فمثل للعمـو من

 للعمـو من القرآف الذم دلت السنة على أنو أريد بو ا٠تصوص، كىكذا.

 وقد سار املزين فيما ذكره من األمثلة على اخلطة التالية:

 أمثلة على عمـو األمر من القرآف. -

 أمثلة على عمـو النهي من القرآف. -

 مر من السنة.أمثلة على عمـو األ -

 أمثلة على عمـو النهي من السنة. -

 أمثلة على عمـو القرآف الذم دؿ القرآف على أنو أريد بو ا٠تصوص. -

 أمثلة على عمـو السنة الذم دلت السنة على أنو أريد بو ا٠تصوص. -

 أمثلة على عمـو القرآف الذم دلت السنة على أنو أريد بو ا٠تصوص. -

لقرآف كىو ٤تموؿ على اإلباحة لوجود دليل صارؼ عن اٟتمل على أمثلة على األمر الذم كرد يف ا -

 الوجوب.

 أمثلة على النهي الوارد يف السنة، كىو ٤تموؿ على التحرًن. -

 أمثلة على النهي الوارد يف السنة، كىو ٤تموؿ على االختيار لوجود صارؼ عن اٟتمل على التحرًن. -

٦تا مل حيمل على ظاىرة، كلكن مت تأكيلو ْتملو  أمثلة من السنة على بعض النواىي كاألكامر كغَتىا -

 على معٌت ما، مع توضيح الدليل الذم اقتضى ىذا التأكيل.



722 

 

كيبلحظ أف اٟتالة األخَتة قد أطاؿ ا١تزين يف التمثيل ٢تا، قياسان ٔتا ذكره من أمثلة للحاالت السابقة، 

دلة عن ظواىرىا، كىي حالة يقع فيها بعض كلعل يف ذلك إشعاران بأمهية اٟتالة األخَتة اليت تقتضي صرؼ األ

 اجملتهدين ٔتجرد احتماالت قد ال يسندىا دليل معترب.

 املطلب الرابع: مميزات الكتاب واملآخذ عليو:

 مميزات الكتاب:

 ٘تيز ىذا الكتاب ٔتميزات متعددة، أبرزىا ما يأيت:

من هللا عز كجل كمن رسولو  أمهية موضوع الكتاب، فالكتاب يعاًف داللة األمر كالنهي الصادرين -ٔ

 صلى هللا عليو كسلم، كداللة األمر كالنهي ٘تثل ا١تقصود األعظم من التكليف.

نضج الفكر األصويل يف الكتاب، على الرغم من أف الكتاب ألفو ا١تزين يف بداية التأليف يف ىذا  -ٕ

 اـ الشافعي.العلم، فلم يثبت أنو سبق بكتاب آخر يف أصوؿ الفقو غَت كتاب الرسالة لئلم

كضوح خطة الكتاب اليت سار عليها ا١تؤلف، كاليت ٘تثلت يف تقرير القاعدة يف ىذا ا١توضوع، مث  -ٖ

االنطبلؽ للتمثيل ٢تا، مع مراعاة التسلسل ا١تنطقي يف التمثيل للحاالت اليت ديكن اندراجها يف 

 القاعدة، كقد سبق بياف ذلك بالتفصيل يف ا١تطلب السابق.

 كتاب غالبان، كجزالة ألفاظو.كضوح أسلوب ال -ٗ

كثرة األمثلة يف الكتاب مع ص ر حجمو، حيث بل ت اآليات اليت مت التمثيل هبا حوايل ثبلثُت آية،  -٘

كبل ت األحاديث حوايل ٜتسة كستُت حديثان، كىذه ا١تيزة ٢تذا الكتاب تعاًف قضية يبلحظ 

 .كجودىا يف ا١تؤلفات األصولية البلحقة، أال كىي قلة األمثلة
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، كىذه ا١تيزة تربز عناية ا١تزين بالسنة، (ٔ)اليت مثل هبا ا١تؤلف من السنة معظمها صحيحةاألمثلة  -ٙ

كٖتسب لو باعتباره أصوليان، فقد انتشر بُت بعض أىل العلم يف فًتة الحقة أف عددان من 

 األحاديث اليت يذكرىا األصوليوف غَت صحيحة أكال أصل ٢تا.

األصولية اليت جاءت عرضان. مثل: داللة األمر بعد اٟتظر، كبعض  بياف ا١تؤلف لبعض القضايا -ٚ

صوارؼ النهي، كتقدًن ا١تثبت على النايف، كمن عنده زيادة يف ا٠ترب على من مل يذكر تلك 

 الزيادة.

بسط القوؿ يف االمثلة ا١تتعلقة بالتأكيل عن طريق ٛتل اللفظ على غَت ظاىرة، كإذ الحظنا أف  -ٛ

لكتاب االختصار تُت أف ا١تزين يريد أف يؤكد على أف تأكيل األدلة قضية ال الب على أمثلة ا

 مهمة، كأف التأكيل البد أف يكوف لو دليل صحيح أك مستند بَُت.

ىذا الكتاب يعد منوذجا من مناذج التأليف األصويل يف الفًتة اليت ألف فيها، كىي النصف األكؿ  -ٜ

فات األصولية الباقية من ىذه الفًتة فإف ىذا الكتاب من القرف الثالث ا٢تجرم، كنظران لندرة ا١تؤل

يعد أثران ٙتينان ١تا ديثلو من إبراز خصائص التأليف األصويل يف ىذه الفًتة، كمن خصائص اليت 

ديكن استنتاجها من دراسة الكتاب: أف التأليف يف ىذه الفًتة يتجو للتأليف يف موضوع أصويل 

ها: إبراز أصوؿ اإلماـ الذم يتبعو مؤلف الكتاب من غَت معُت ال يف أصوؿ الفقو بعمومو. كمن

مقارنة مع أصوؿ العلماء اآلخرين. كمنها: عدـ االستدالؿ لؤلصوؿ، أك إيراد األدلة بشكل 

٥تتصر، ألف ا٢تدؼ من التأليف بياف األصوؿ اليت سار عليها اإلماـ كليس بياف صحتها؛ كليس 

ؿ كالدفاع عنها جاء يف فًتة الحقة عندما ظهر بياف صحتها؛ فإف التصدم لبياف صحة األصو 

التنافس بُت أتباع ا١تذىب، كادعى أصحاب كل مذىب صحة أصوؿ مذىبهم، كمنها: اٟترص 
                                                           

ٜتسػُت حػديثان يف الصػحيحُت أك أحػدمها، كمنهػا أحػد عشػر حػديثان يف السػنن أك  مثل ا١تؤلف ْتوايل ٜتسة كستُت حديثان، تبُت من ٗترجيها أف منها( ٔ)
 بعض ا١تسانيد، كقد حكم أىل االختصاص بأ ا يف درجة الصحيح اك اٟتسن، كالباقي مل أقف على حكم عليو أك قيل بأنو ضعيف. 



722 

 

على تعدد األمثلة، ألف ىذه األمثلة كإف كانت موضحة لؤلصل إال أ ا من كجو آخر ىي 

 بة للمذىب.مستند إثبات األصل، فتعددىا ٦تا يبُت اطراد األصل كصحتو بالنس

 املآخذ عهى انكتاب:

 صعوبة بعض األساليب، حىت إف القارئ رٔتا ظن كجود خطأ يف األسلوب. -ٔ

 ركاكة أك خطأ بعض العبارات الواردة يف الكتاب، كال الب أف ذلك صادر من النساخ. -ٕ

عليها يف كجود ألفاظ جارية على غَت ا١تشهور أك الفصيح من ل ة العرب، كذلك يف مواضع قليلة، كقد نبهت  -ٖ

 مواضعها.

 املطلب اخلامس: حتقيق مذىب الشافعي يف موضوع الكتاب.

موضوع ىذا الكتاب يشمل تقرير مذىب الشافعي يف ثبلث قضايا، األكىل: أف كبلن من األمر كالنهي حيمل 

وجد ما يقتضي على العمـو حىت يوجد ما يقتضي أنو أريد بو ا٠تصوص، كالثانية: أف كبلن منهما حيمل على الظاىر حىت ي

 اٟتمل على الباطن، كالثالثة: أف كبلن منهما حيمل على اٟتتم حىت يوجد ما يقتضي خبلؼ ذلك.

 كىذا ا١تطلب معقود لتحقيق مذىب الشافعي يف ىذه القضايا الثبلث.

كاف فأما القضية األكىل كالثانية فما نسبو ا١تزين فيهما للشافعي صحيح، ألف الشافعي قد نص عليو، كذلك أنو  

يتكلم عن حديث فيو  ي، مث قاؿ بعده: "... كىكذا غَت ىذا من حديث رسوؿ هللا، ىو على الظاىر من العاـ حىت 

تأيت الداللة عنو كما كصفت، أك بإٚتاع ا١تسلمُت: أنو على باطن دكف ظاىر، كخاص دكف عاـ، فيجعلونو ٔتا جاءت 

ينب ي التنبيو إىل أف طائفة من الشافعية نسبوا للشافعي خبلؼ ذلك؛  . لكي(ٔ)عليو الداللة، كيطيعونو يف األمرين ٚتيعان"

حيث ذكركا أف مذىب الشافعي أف اآلية إذا كردت ظاىرة يف العمـو فإنو ال يقضي عليها بعمـو كال خصوص إال 

ما أنكر أف يقاؿ ق( ىذه النسبة أشد اإلنكار ١تخالفتها ١تا اشتهر يف كتبو، كٖٖٓ. كأنكر أبو بكر الصَتيف )ت (ٕ)بدليل

                                                           

 (.ٖٔٗ( كانظر منها: )ٖٕٖالرسالة )( ٔ)
 (.ٛٔ/ ٖلدالئل كاألعبلـ للصَتيف، كمل يسم الصَتيف أحدان من ىذه الطائفة، انظر: البحر احمليط )ىذا القوؿ نقلو الزركشي عن كتاب ا( ٕ)
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إف للشافعي قولُت يف ىذه ا١تسألة، ك٦تا قالو يف ىذا الشأف" كىذا الذم قالوه ضد قوؿ الشافعي سواء، ألف الذم قد 

اشتهر بو يف كتبو، كعند خصومو: أف الكبلـ على عمومو كظاىره، حىت يأيت داللة تقـو على أنو خاص دكف عاـ، كعلى 

 أنو باطن دكف ظاىر... ... ... 

كال يقاؿ: إف لو يف ا١تسألة قولُت، ألف ىذا غَت معركؼ، بل ا١تعركؼ بينو كبُت أصحابو ما كصفت لك، منهم 

بالصَتيف يف ىذا ا١تقاـ: فهو أحد شراح الرسالة، كما كصف كحسبك  (ٔ)ا١تزين، كأبو ثور، كالبويطي، كاٟتسُت الكرابيسي"

 . (ٕ)بأنو أعلم الناس بأصوؿ الفقو بعد الشافعي

ا القضية الثالثة فهي تشمل مسألتُت، ا١تسألة األكىل: أف األمر يدؿ على الوجوب كا١تسألة الثانية: أف النهي كأم

 يدؿ على التحرًن، إال أف يوجد دليل صارؼ عن ذلك. 

فإف ما نسبو ا١تزين فيها للشافعي صحيح أيضان. ألف  -كىي داللة النهي على التحرًن -فأما ا١تسألة الثانية

قد ص عليو. كذلك بقولو: "كما  ي هللا عنو فهو ٤تـر حىت توجد الداللة عليو بأف النهي عنو على غَت التحرًن،  الشافعي

، (ٖ)كأنو إمنا أريد بو اإلرشاد أك تنزىان أك أدبان للمنهي عنو، كما  ي عنو رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كذلك أيضان"

 . (ٗ)هو على التحرًن، حىت تأيت داللة عنو على أنو أراد بو غَت التحرًن"كبقولو أيضان: "كما  ي عنو رسوؿ هللا ف

فهي ٦تا مل ينص الشافعي على رأيو فيها، كلذلك  -كىي داللة األمر على الوجوب أك غَته -كأما ا١تسألة األكىل

 اختلف األصوليوف يف ٖتديد مذىب الشافعي يف ىذه ا١تسألة، فنسب لو فيها عدة أقواؿ:

 .(٘)أف األمر يدؿ على الوجوب ول:القول األ

 .(ٙ)أف األمر يدؿ على الندب القول الثاين:

 . (ٔ)أف األمر مًتدد بُت الوجوب كالندب القول الثالث:
                                                           

 (.ٜٔ، ٛٔ/ ٖالبحر احمليط ) (ٔ)
 (.ٕٕٓانظر: طبقات الفقهاء )( ٕ)
 (.ٖٗٔ/ ٘األـ )( ٖ)
 (.ٜٕٔ/ ٚ(، كانظر: األـ )ٕٚٔالرسالة )( 2)

 (.ٖٗٓٔ/ ٗ(، كاإلهباج )ٕٓٔ/ ٕ(، كاإلحكاـ )ٛٓٔ(، كا١تنخوؿ )ٕٙٔ/ ٔ(، كالربىاف )ٕٗٙ/ ٔانظر: التلخيص )( ٘)
 (.ٕٓٔ/ ٕ(، كاألحكاـ )ٕٙٗ/ ٔانظر: ا١تستصفى )( ٙ)
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كرٔتا توسع بعض العلماء يف النسبة للشافعي، حىت إف إماـ اٟترمُت بعد أف حكى عدة أقواؿ يف ا١تسألة قاؿ: 

ادعى كل من أىل ا١تذاىب انو على كفاقو، ك٘تسكوا بعبارات متفرقة لو يف كتبو، حىت "كأما الشافعي رضي هللا عنو فقد 

 .(ٖ)بألفاظ لو من كتبو كاستنبط منها مصَته إىل الوقف" (ٕ)رضي هللا عنواعتصم القاضي 

 يعود ألسباب، منها ما يأيت: -فيما يظهر -كا٠تبلؼ يف النسبة للشافعي

أيو يف داللة األمر يف نفس ا١تقاـ الذم بُت فيو رأيو يف داللة النهي، حيث أف الشافعي مل يبُت ر  السبب األول:

نص يف النهي على أنو يدؿ على التحرًن، كاكتفى بالنسبة لؤلمر باإلشارة إال دليل من فرؽ بُت األمر كالنهي، كإيراد 

 .(ٗ)الزمُتاحتماؿ أف يقاؿ بأف األمر يف معٌت النهي، فيكوناف الزمُت، إال بداللة أ ما غَت 

كجود اجتهادات ٥تتلفة من الشافعي عند تطبيق داللة األمر يف أفراد ا١تسائل الفقهية ا١تتصلة  السبب الثاين:

، كيشهد (ٙ)، كتردد يف بعضها اآلخر بُت الوجوب كالندب(٘)بأسلوب األمر، حيث ٛتل األمر يف بعضهما على الندب

فقد ادعى كل من أىل ا١تذاىب أنو على  رضي هللا عنو"كأما الشافعي  ٢تذا السبب قوؿ إماـ اٟترمُت يف النص السابق:

 . (ٚ)كفاقو، ك٘تسكوا بعبارات متفرقة لو يف كتبو"

 والراجح يف النسبة للشافعي ىو أن األمر يدل على الوجب، وللرتجيح أسباب، أمهها: 

ذ الشافعي، ك٦تن الزمو حىت تويف،  أف ىذا القوؿ ىو القوؿ الذم نسبو ا١تزين للشافعي، كا١تزين من خواص تبلمي -ٔ

كما أنو من أكثر الناس عناية بفقو الشافعي كأصولو فلعلو جـز بنسبة ىذا القوؿ للشافعي لكونو تلقاه منو 

                                                                                                                                                                                     

 (.ٕٙٗ/ ٔانظر: ا١تستصفى )(ٔ)
كاإل}شػػػاد  ىػػػو القاضػػػي أبػػػو بكػػػر لبػػػاقبلين يف كتابػػػة التقريػػػب كاإلرشػػػاد الكبػػػَت، كالػػػذم اختصػػػر منػػػو إمػػػاـ اٟتػػػرمُت كتابػػػو التلخػػػيص، كانظػػػر: التقريػػػب(ٕ)

 (.ٛٗ -ٙٗ/ ٕللباقبلين )
 (.ٕٙٗ/ ٔالتلخيص ) (ٖ)
 (.ٖٗٔ/ ٘انظر: األـ )(ٗ)
 (.ٕٛٔ/ ٕ( ك )ٖٚٔ/ ٔ(، كأحكاـ القرآف للشافعي )ٕٛ/ ٚانظر: األـ )(٘)

 (.ٖٕٔ/ ٕ(، كأحكاـ القرآف للشافعي )ٖٗٔ، ٕٗٔ/ ٘انظر: األـ )(ٙ)
 (.ٕٗٙ/ ٔالتلخيص )(ٚ)
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، أك لعلو قد تبينو من تطبيقات الشافعي مشافهة يف آخر عمره كإف مل يدكنو الشافعي يف شيء من كتبو

 بو ا١تزين أشد العناية. ٢تذا األصل من خبلؿ فقهو الذم اعتٌت

أف ىذا القوؿ ىو القوؿ الذم نسبو للشافعي ٚتع من احملققُت من أتباعو، كمن ذلك أف إماـ اٟترمُت ١تا ذكر  -ٕ

أف أىل كل مهب يدعوف أف الشافعي على فاؽ مذىبهم، قاؿ: "كىذا عدكؿ عن سنن اإلنصاؼ، فإف 

 . (ٔ)"الظاىر كا١تأثور من مذىبو ٛتل مطلق األمر على الوجوب

أف ما كرد من اجتهادات يف أفراد ا١تسائل الفقهية ال تعارض األصل العاـ يف ىذه ا١تسألة، كذلك أف تقرير داللة  -ٖ

األمر على الوجوب ال دينع كونو ٤تتمبلن للندب يف بعض ا١تواضع، كلكن داللتو على الندب عند الشافعي 

نظر فيما ذكره الشافعي من تطبيقات ٛتل فيها على ىذا الكبلـ تدقيق البسبب الدليل الصارؼ، كالشاىد 

الندب، فقد تبُت فيها أف الشافعي اىتم ببياف الصوارؼ يؤكد أف الشافعي قد تقرر عنده أصل األمر على 

يف ىذه ا١تسألة يريد أف خيرج عنو، كىذا األصل ىو داللة األمر على الوجوب، كىذا شبيو ٔتا قرره الشافعي 

ى التحرًن، فإف داللتو على التحرًن ال ٘تنع من صرفو عنها إذا كجد الدليل نفسو يف داللة النهي عل

الصارؼ، كما قاؿ الشافعي: "كما  ى هللا عنو فهو ٤تـر حىت توجد الداللة عليو بأف النهي على غَت 

 . (ٕ)التحرًن"

 املطلب السادس: نسخ الكتاب.

 الكتاب نسختاف، كىذا تعريف هبما:

(. كمل أجد ىذه ١ٕٔٓتكتبة الظاىرية بدمشق، ضمن ٣تموع رقمو )أصوؿ الفقو/ : نسخة االنسخة األوىل

( R.BRUNSCHVIGالنسخة يف ا١تكتبة ا١تذكورة يف كقتنا اٟتاضر، كلكن كجدىا الباحث ركبَت بركنشفق )

                                                           

 ( فقد أسند الزركشي نسبة ىذا القوؿ للشافعي لعدد من كبار ٤تققي مذىب الشافعية.ٖ٘ٙ، ٕلبحر احمليط )(، كانظر: إٗٙ/ ٔالتلخيص )(ٔ)
 (.ٖٗٔ/ ٘األـ )(ٕ)
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ة قد ، أم قبل حوايل ٜتس كستُت سنة قمرية، كىي فًت (ٔ)ـٜٙٗٔكأخذ نص الكتاب منها كنشره بالل ة العربية سنة 

إين مل أ٘تكن من . كحيث (ٕ)تفقد فيها بعض ا١تخطوطات، كخصوصان إذا استصحبنا الظركؼ ا١تختلفة اليت مرت هبا سوريا

اٟتصوؿ على ىذه النسخة، كالباحث بركنشفق قد أخذ نص الكتاب منها، فإين سأعترب ما نشره الباحث ا١تذكور قائمان 

 .(ٖ)تبُت يل أف الباحث كاف دقيقان يف النقل مقاـ ىذه النسخة كمعربان عنها، ال سيما كقد

ىذا كقد قاـ الباحث لعملو ٔتقدمة بالل ة الفرنسية، كقد ترٚتتها عن طريق أحد اإلخوة، ك٦تا جاء فيها من 

معلومات عن ىذه النسخة: أ ا تقع يف تسع أكراؽ من ٣تموع يقع يف اثنيت عشرة كرقة، من ٥تطوط ص َت اٟتجم، 

األخَتة من ا١تخطوط ٖتتوم على مسائل فقهية منسوبة كذلك للمزين، كبالنظر لنوع الورؽ كا٠تط يبدك كاألكراؽ الثبلث 

، كأصلو كقف للمدرسة اٟتنبلية الصدرية (ٗ)أف ا١تخطوط قدًن، يعود للقرف الثاين عشر كرٔتا اٟتادم عشر ا١تيبلدم

أبو إسحاؽ  -٢تا، كىو تلميذ مباشر للمزينككتب بعد عنواف الرسالة اسم الراكم  -كقد اندرست اآلف -(٘)بدمشق

                                                           

(. كالػنص العػريب ٔٔٔنشره ضمن ْتث يف ٣تلة )منشور الدراسات الشرقية( اليت تصدر بالل ػة الفرنسػية. عػن ا١تعهػد الفرنسػي بدمشػق. العػدد رقػم )(ٔ)
 (.ٖٙٔ( إىل ص )ٖ٘ٔ) ا١تكتوب من ص

أعطيػت قد يتبُت يف قادـ األياـ أف النسخة مل تفقػد. كأ ػا موجػودة. كيكػوف عػدـ العثػور عليهػا يف الوقػت اٟتاضػر لكو ػا قػد نقلػت ١تكػاف آخػر. أك (ٕ)
اٞتػػامع األمػػوم، كأكدعػػت يف رقمػان آخػػر، أك ل ػػَت ذلػك مػػن األسػػباب، ال سػػيما كأف ٥تطوطػات ا١تكتبػػة الظاىريػػة قػػد نقلػت مػػن مكا ػػا القػػدًن بقػرب 

 قسم ا١تخطوطات ٔتكتبة األسد اليت تعد ا١تكتبة الوطنية بسوريا.
ؼ علػى نظران ١تا سبق ديكن أف يقاؿ: إف ما صػنعتو ىػو يف حقيقتػو آيػل إىل اعتمػاد تلػك النسػخة ا١تطبوعػة أصػبلن يف التحقيػق، كذلػك يػدعو إىل التعػر (ٖ)

ٗتاذ النسخ ا١تطبوعة أصبلن، كخاصة اليت فقدت أصو٢تا ا١تخطوطة أك تعذر الوصػوؿ إليهػا، كقػد بػُت شػيخ رأيي ا١تختصُت يف ٖتقيق ا١تخطوطات يف ا
ققػُت، احملققُت األستاذ عب السبلـ ىاركف الرأم يف ذلك فقاؿ: "كالنسخ ا١تطبوعة الػيت فقػدت أصػو٢تا أك تعػذر الوصػوؿ  إليهػا يهػدرىا كثػَت مػن احمل

ويػة يف التحقيػق، كحجػتهم يف ذلػك أف مػا يػؤدم با١تطبعػة ىػو عػُت مػا يػؤدم بػالقلم، كال يعػدك الطبػع أف يكػوف على حُت يعدىا بعضػهم أصػوالن ثان
اؿ انتسػػاخان بصػػورة حديػػة، كإين ألذىػػب إىل ىػػذا الػػرأم مػػوع ٖتفػػظ شػػديد، كىػػو أف يتحقػػق االطمئنػػاف إىل ناشػػر ا١تطبوعػػة كالثقػػة بػػو، فمػػا نشػػره أمثػػ

وريٍت، كالشيخ قطة العدكم، ككذا أعبلـ ا١تستشرقُت الثقات... ... ... جدير بػأف يكػوف أصػوالن ثانويػة "ٖتيػق ا١تصححُت القدماء كالعبلمة نصر ا٢ت
( كىذا ما فعلتو يف البحث حيث جعلت ا١تطبوعة ٔتثابة نسػخة أخػرل معػربة عػن النسػخة الظاىريػة، نظػران لتػوافر القيػد التػذم ٜٕالنصوص كنشرىا )

كف حسػػب مػػا ظهػػر يل مػػن النظػػر فيعمػػل الباحػػث بركنشػػفق، ىػػذا كقػػد ذكػػر األسػػتاذ عبػػد السػػبلـ ىػػاركف يف نصػػو ذكػػره األسػػتاذ عبػػد السػػبلـ ىػػار 
خ السابق، أف النسخة ا١تطبوعة تصلح أف تكوف نسخة ثانوية، فأقوؿ: إف ذلك فيما يظهر مناسب يف حاؿ كجود ا١تطبوعة اليت معها عدد من النس

ة  ٥تطوطػة كاحػدة فالضػركرة تقتضػي جعػل ا١تطبوعػة نسػخة أصػلية، ال نسػخة ثانويػة كىػذا ىػو كاقػع اٟتػاؿ ا١تخطوطة كأما إذا كاف مع ا١تطبوعػة نسػخ
 بالنسبة لكتاب  )األمر كالنهي( الذم أحققو، فليس مع ا١تطبوعة إال نسخة ٥تطوطة كاحدة، فاضطررت إىل اعتبار نسخة أساسية ال ثانوية.

 .أم القرف السادس أك ا٠تامس ا٢تجرم تقريبان (ٗ)
ُت ىذه ا١تدرسة أك قفها صدر الدين أسعد بن عثمػاف بػن ا١تنجػا التنػوخي اٟتنبلػي، أحػد ذكم األمػواؿ كالصػدقات يف عصػره، ا١تتػويف سػنة سػبع كٜتسػ(٘)

يخ ق( أف ا١تدرسػة الصػدرية ٤تيػت آثارىػا يف عصػره، كصػارت دكران، انظػر: الػدارس يف تػار ٖٙٗٔكستمائة، كىي يف دمشق، كقد بُت ابن بدراف )ت 
 (.ٜٖٕ(، كمنادمة األطبلؿ )ٙٛ/ ٕا١تدارس )
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كاف شافعيان مث انتقل ١تذىب اٟتنابلة، كمن مث يتضح سبب االحتفاظ بالرسالة بُت أكساط   -إبراىيم بن إسحاؽ

 .(ٔ)اٟتنابلة

أقوؿ: أبو إسحاؽ إبراىيم بن إسحاؽ ا١تذكور ىو الراكم للكتاب عن ا١تزين كما ىو ظاىر من ىذه النسخة 

 الثانية اآليت بيا ا، كقد ماؿ الباحث إىل أف أبا إسحاؽ ىذا ىو إبراىيم بن إسحاؽ بن بشر اٟتريب.كمن النسخة 

كاٟتريب ا١تذكور ىو: بفتح اٟتاء ا١تهملة، كسكوف الراء ا١تهملة، كالباء ا١توحدة نسبة إىل ٤تلة اٟتربية بب داد، 

، كديكن ترجيح ما ذكره الباحث (ٕ)قٕ٘ٛق ككفاتو سنة ٜٛٔاإلماـ الزاىد احملدث الل وم الفقيو اٟتنبلي، مولده سنة 

بأنو قد تبُت من النظر يف عدد ف كتب الًتاجم كالتاريخ أف اٟتريب ىو الشخص الوحيد يف ىذه الفًتة الذم ينطبق عليو 

ق كتويف ٜٛٔق كاٟتريب كلد سنة ٕٗٙاسم ذلك الراكم ككنيتو، كما أف اللقاء بينو كبُت ا١تزين ٦تكن؛ فا١تزين تويف سنة 

بعد ا١تزين، كلكن قد يعكر على ىذا الًتجيح أنو مل يثبت أخذ اٟتريب عن ا١تزين، كال لقاؤه بو، ك٢تذا حيتمل أيضان أف أبا 

 إسحاؽ ا١تذكور ىو تلميذ للمزين، كلكنو مل يكن مشهوران كلذلك مل تذكره كتب الًتاجم.

 . (ٖ)ت ىذه النسخة ىي األصل، كٝتيتها األصلكحيث إف النسخة الثانية منقولة عن ىذه النسخة فقد اعترب 

 كسأكرد مناذج من ا١تطبوعة اليت نشرىا بركنشفق يف  اية القسم الدراسي، أم بعد  اية ا١تطلب القادـ.

                                                           

 (.ٙٗٔ(، ص )ٔٔانظر: ٣تلة )منشورات الدراسات الشرقية(، العدد رقم )(ٔ)
 (.ٖٗ٘، ٔ(، كاللباب )ٜٔ، ٙٛ/ ٔ(، كطبقات اٟتنبلة  ) ٔٚٔانظر: طبقات الفقهاء )(ٕ)
رجعت إىل ا١تطبوعة عنها، كبناء علػى مػا سػبق نقلػو عػن األسػتاذ عبػد السػبلـ قد يقاؿ: إنٍت يف اٟتقيقة مل أ}جع إىل نسخة ا١تكتبة الظاىرية، كلكن (ٖ)

نػػٍت ىػػاركف مػػن صػػحة جعػػل النسػػخ ا١تطبوعػػة أصػػبلن، يلػػزمٍت الًتجػػيح بػػُت ىػػذه النسػػخة ا١تطبوعػػة كنسػػخة دار الكتػػب ا١تصػػرية اآليت بيا ػػا، فػػأقوؿ : إ
طػػة يف درجػػة متقاربػػة، كذلػػك ألف كػػل نسػػخة مػػن ىػػاتُت النسػػختُت مػػأخوذة مػػن رأيػػت يف أكؿ األمػػر أف النسػػخة ا١تطبوعػػة كالنسػػخة ا١تصػػرية ا١تخطو 

تصػػف نسػخة ا١تكتبػة الظاىريػة، كتػػارخيهم متقػارب، فالنسػخة ا١تصػػرية مكتوبػة يف أكؿ القػرف الرابػػع عشػر، كا١تطبوعػة أخرجهػػا الباحػث بركنشػفق يف من
طة ا١تصرية، ك٢تذا اٗتذهتا أصبلن، ككجو الًتجػيح: أف ناسػخ ا١تخطوطػة ا١تصػرية القرف الرابع عشر: كلكنٍت رجحت يف آخر األمر ا١تطبوعة على ا١تخطو 

كىػو  -يف حُت ٧تد أف من أخرج ا١تطبوعة اعتمادان على أصلو -كىو نسخة ا١تكتبة الظاىرية -مل يظهر من عملو مزيد عناية كإتقاف بالنقد من أصلو
مػػا يظهػػر مػػن النظػػر يف تعليقاتػػو علػػى الػػنص، كىػػذا كجػػو مػػن كجػػوه الًتجػػيح معتػػربة عػػدد قػػد اعتػػٌت بالعمػػل عنايػػة فائقػػة، ك -نسػػخة ا١تكتبػػة الظاىريػػة

دـ التػاريخ علماء التحقيق، كقد أشار األستاذ عبد السبلـ ىاركف ٢تذا الوجو بقولو: "كعلى ذلك فإنو حيب مراعاة ا١تبدأ العاـ، كىو االعتماد علػى قػ
ارات أخػػػرل ٕتعػػػل بعػػػض النسػػػخ أكىل مػػػن بعػػػض يف الثقػػػة كاالطمئنػػػاف، كمصػػػحة ا١تػػػنت، كدقػػػة يف النسػػػخ ا١تعػػػدة للتحقيػػػق، مػػػا مل يعػػػارض ذلػػػك اعتبػػػ
 (.ٖ٘الكاتب، كقلة اإلسقاط" ٖتقيق النصوص كنشرىا )
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النسخة الثانية: نسخة دار الكتب ا١تصرية بالقاىرة، كىي األكىل ضمن اجملموع رقم )أصوؿ الفقو/ طلعت/ 

ات ال باألكراؽ كما ىو ا١تعتاد يف كثَت من ا١تخطوطات، كعدد صفحاهتا ثبلث كثبلثوف (، كىي مرقمة بالصفحٕٛٔ

( كلمات، كتبت ٓتط النسخ، كخطها كاضح، كىي سليمة ٛ( سطران، كيف السطر حوايل )٘ٔصفحة، يف كل صفحة )

 الشافعي رٛتو هللا من من اآلثار كالسقط، ككتب يف أعلى الصفحة األكىل من ا١تخطوطة: )كتاب األمر كالنهي على معٌت

مسائل ا١تزين رضي هللا عنو. ركاية أيب إسحاؽ إبراىيم بن إسحاؽ عنو( ككتب يف أسفل الصفحة األكىل )إٝتاعيل بن عبد 

هللا بن ٤تمد بن حيِت بن اٟتكم الدمشقي نفعو هللا بو آمُت رب العا١تُت( كمل أجد ٢تذا الشخص ترٚتة، كحيتمل أنو ٦تن 

ب يف الصفحة األخَتة )كتب ٤تب الدين يف دمشق سلخ رمضاف من شهور سنة عشرين كثبلٙتائة ملك النسخة، ككت

من كتب أصوؿ الفقو، كىي نسخة  ٕٓٔكألف للهجرة، نقبلن عن نسخة مكتبة دمشق العمومية، تومرك ]أك تومرت[ 

ب يف أكؿ صحيفة أمنوذجان من ذلك قريبة العهد من ا١تؤلف فيما يظهر من قدـ الورؽ كقلم كتابتها اليت جعلنا اسم الكتا

 ا٠تط كهللا ا١توفق: كمل أ٘تكن من البحث عن ترٚتة ٢تذا الناسخ لعدـ اكتماؿ اٝتو، بل لعلو لقب لقب بو نفسو.

كقد رمزت ٢تا برمز )ط( أخذان من كلمة )طلعت( كىو اسم ا١تكتبة ا٠تاصة اليت ٖتفظ هبا ضمن ٥تطوطات دار 

 الكتب ا١تصرية بالقاىرة.

 كرد مناذج منها يف  اية القسم الدراسي، أم بعد  اية ا١تطلب القادـ.كسأ

 املطلب السابع: منهج التحقيق والتعليق:

 منهج التحقيق:

للمحققُت منهجاف يف التحقيق: أحدمها: منهج اٗتاذ إحدل النسخ أصبلن، كالثاين: منهج النص ا١تختار، 

يت يقف عليها، كقد رأيت أف أسلك منهج اٗتاذ إحدل النسخ أصبلن كالباحث خيتار أحد ا١تنهجُت ْتسب حاؿ النسخ ال
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بعض ا١تؤلفُت يف ألنو تبُت أف إحدل النسختُت منقولة من األخرل، كألف ىذا ا١تنهج أضبط يف التحقيق كما ذكر ذلك 

 ، كأحرل ٓتركج نص للكتاب موافق يف غالبو لنسخة معينة.(ٔ)مناىج ٖتقيق ا١تخطوطات

ذهتا أصبلن ىي نسخة ا١تكتبة الظاىرية أل ا ىي األصل لنسخة دار الكتب ا١تصرية، كتبعان ١تا كالنسخة اليت اٗت

 سبق سرت يف التحقيق على ا١تنهج اآليت:

نقلت نص الكتاب من النشرة ا١تطبوعة اليت أخرجها بركنشفق نظران لعدـ التمكن من اٟتصوؿ على   -ٔ

ات ك العبارات اليت صححها الناشر إىل أصلها  كأعدت الكلم ٓكىو نسخة ا١تكتبة الظاىرية -أصلها

 كما يف ا١تخطوطة، كذلك بناء على ما ذكره يف ىوامش البحث، كاعتربت ىذا النص ىو األصل.

 قابلت ما نقلتو على نشرة بركنشفق للتأكد من عدـ كجود سقط أك خلل عند النقل.  -ٕ

ة )مكتبة طلعت( اليت رمزت ٢تا بالرمز قابلت ما نقلتو )كىو ديثل األصل( على نسخة دار الكتب ا١تصري  -ٖ

)ط(، كأثبت ما اتفقت عليو النسختاف، فإف اختلفت النسختاف قمت بإثبات ما كرد يف األصل، مع 

التنبيو على ما كرد يف نسخة مكتبة طلعت يف ا٢تامش، إال أف تبُت أف ما يف األصل خطأ، فأثبت 

 يف ا٢تامش.الصواب من نسخة )ط(، مع التنبيو على ما يف األصل 

إف اتفقت النسختاف على خطأ أثبت الصواب يف ا١تنت، كبينت مصدره، كنبهت على ما يف النسختُت يف   -ٗ

ا٢تامش، كإمنا استجزت ذلك ألف نسخة األصل ليست من النسخ اليت ديتنع ا٠تركج عنها يف مناىج 

 احملققُت: فهي ليست نسخة ا١تؤلف، كليست مقركءة عليو.

سقط يف النسختُت ال يستقيم الكبلـ إال بو، أثبتو بُت معقوفتُت، فإف كاف موجودان يف إف كاف يف الكبلـ   -٘

 ا١تطبوعة بينت ذلك، كإف كاف من عندم سكت عن ذلك.

                                                           

ة أمػر نسػخكمنهم الدكتور الصادؽ ال رياين، حيث قاؿ: كعلى الرغم من أف احملققُت احملدثُت ٢تم يف ىو ا١تسألة طريقػاف: طريقػة احملػدثُت ىػذه ّتعػل ( ٔ)
ىل )طريقػة يسَت عليها ا١تنت باألصل، كالطريقة األخرل طريقة النص ا١تختار بأف جيمع يف ا١تنت من النسػخ كلهػا مػا يعتقػد صػحيحان: فػإف الطريقػة األك 

مػان صػحيحان، ٖتقيػق نصػوص احملدثُت( أكثر أمانان، من حيث أف الطريقة الثانية تعتمد اجتهاد احملقق يف اختيار مػا يػراه صػوابان، كاختيػاره ال يكػوف دائ
كتور إياد خالد الطباع، حيػث قػاؿ: "كالػنهج األمثػل يقتضػي أال يلجػأ إىل التلفيػق إال \(. كرجح الطريقة نفسها الدٕٚالًتاث يف القدًن كاٟتديث )

 (.ٗ٘يف حدكد ضيقة، كعند الضركرة القصول منهج ٖتقيق ا١تخطوطات )
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صي ة الصبلة على النيب صلى هللا عليو كسلم، كردت يف مواضع متعددة ناقصة كلمة )كسلم( كقد  -ٙ

 . (ٔ)موضع بعينوأكملتها يف ا١تواضع الناقصة دكف تنبيو على كل 

كردت بعض الكلمات على خبلؼ ا١تشهور من قواعد النحو، كمعٌت ذلك أ ا كإف كانت غَت مألوفة إال  -ٚ

أ ا صواب على ل ة من الل ات أك على رأم لبعض النحاة، كلذلك أثبت ىذه الكلمات يف ا١تنت كما 

 كردت، كبينت ٗترجيها أك توجيهها يف ا٢تامش.

خبلؼ قواعد النحو، ْتيث ظهر يل أ ا خطأ على كل حاؿ، كال تصح على  كردت بعض الكلمات على  -ٛ

 أم ل ة، كلذلك أثبت الصواب يف ا١تنت، كنبهت يف ا٢تامش على ا٠تطأ.

رٝتت نص الكتاب بالرسم ا١تعاصر، مع مبلحظة أف ىناؾ كلمات كثَتة رٝتت يف النسختُت ٓتبلؼ   -ٜ

مضى، ركل، أتى، الشراء، إكراء، معٌت، ثبلث،  الرسم ا١تعاصر: مثل:  ى، يستوىف، استقى، قضى،

حيث رٝتت ىكذا على التوايل:  ا، يستوفا، استقصا، قضا، مضا، أتا، الشرل، إكرل، معنا، الزكوة، 

 ثلث، كقد رٝتتها كلها على كفق الرسم اإلمبلئي ا١تعاصر، دكف التنبيو على كل موضع.

النص ا١تطبوع بأحد أصولو ا١تخطوطة، كقد  بينت  اية أرقاـ الصفحات من نسخة )ط( ليتم ربط -ٓٔ

حددت ذلك بالصفحات على خبلؼ ا١تألوؼ يف التحقيق من التحديد باألكراؽ ألف نسخة )ط( 

 مرقمة بالصفحات.

 قمت بتقسيم النص إىل الفقرات ا١تناسبة، كتوضيحو باستعماؿ عبلمات الًتقيم يف مواضعها ا١تناسبة. -ٔٔ

 ينيج انتعهيق:

 ، مع بياف أرقامها، كإثباهتا يف الفنت برسم ا١تصحف.عزك اآليات لسورىا -ٔ

 ٗتريج األحاديث من مصادرىا من كتب السنة، كبياف اٟتكم عليها إف مل تكن يف الصحيحُت، أك أحدمها. -ٕ

                                                           

سػػلم( كػػاف مألوفػػان يف الفػػًتة الػػيت كتػػب فهػػا الشػػافعي كتابػػو الرسػػالة، انظػػر: مقدمػػة ٖتقيػػق الشػػيخ أٛتػػد ذكػػر الشػػيخ أٛتػػد شػػاكر أف إسػػقاط كلمػػة )ك ( ٔ)
، فلعل ما جرل من ا١تؤلف أك الناسخ كاف على كفق مػا كػاف مألوفػان يف ذلػك العصػر، لكػن الشػك أف االمتثػاؿ ألمػر هللا ٕ٘شاكر لكتاب الرسالة، 

 ى هللا عليو كسلم، كاألدب مع نبينا يقتضي كتابان صي و الصبلة كالسبلـ كاملة.عز كجل بالصبلة كالسبلـ على الرسوؿ صل
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 توثيق مسائل الكتاب توثيقان موضوعيان. -ٖ

 التعريف باألعبلـ غَت ا١تشهورين، بذكر ترٚتة ٥تتصرة للعلم. -ٗ

 كاأللفاظ ال ريبة من مصادرىا كمراجعها ا١تناسبة.بياف معٌت ا١تصطلحات  -٘

 التعليق ٔتا يستدعيو ا١تقاـ من بياف غامض، أك توضيح عبلقة للكبلـ ببعضو، أك ما أشبو ذلك. -ٙ

 ضبط الكلمات اليت ٖتتاج لضبط بالشكل. -ٚ

 كفيما يأيت مناذج من النسخة ا١تطبوعة اليت نشرىا بركنشفق، كنسخة دار الكتب ا١تصرية.

*** 
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 تاب األيز ًاننييك

 عهى يعىن انشافعي رمحو اهلل

 ين يسائم املزني رضي اهلل عنو

 بن اسحاق عنوإبزاىيى رًاية أبي أسحاق 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

سئل ا١تزين رٛتو هللا من ٥ترج ٚتلة األمر كالنهي على مذىب الشافعي *فقاؿ مذىب الشافعي عندم كباهلل التوفيق 

 عز كجل كمن رسولو صلى هللا عليو على العمـو كالظاىر كاٟتتم إال أف يأيت يف سياؽ ا٠ترب أك يف أف األمر كالنهي من هللا

غَته ما يدؿ على أنو أريد بو ا٠تصوص أك باطن أك إرشاد أك إباحة أك داللة فيلـز قبوؿ الدليل* فإذا أمر هللا عز كجل أك 

 صلى هللا عليوكمو على العمـو كاٟتتم ألف هللا تبارؾ كتعاىل أك رسولو رسولو صلى هللا عليو بأمر كسناء فألزمو اٝتو لزمو حُ 
أك مل يرد العمـو كأراد غيو ألبانو قلتما مل بينو علمنا أنو مل يرد ما مل يبُت كما مل يأمر إال ٔتا يبُت كما مل يأمر إال ٔتا  (ٔ)

َماَواِت َواأَلْرِض اْلَغْيَب ِإاّل اّللَُّ ُقْل ال يَ ْعَلُم مَ قال هللا عز وجل بُت ألنو ال يكلف علم ال يوب*  َوَما * وقال  ْن يف السَّ

َ ََلُمْ  ُقونَ * وقال  َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لُِيبَ نيِّ َ ََلُْم َما يَ ت َّ  َوَما َكاَن اّللَُّ لُِيِضلَّ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحَّتَّ يُ بَ نيِّ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوال َوال* وقال  فمن أدما فما أطلقو  * تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

قيل لو قوفك إنو أريد بو غيب كال يب ال يوصل إليو إال  (ٕ)القرآف أك السنة بُت سناء يف الل ة أنو أريد بو مبٌت دكف سناء

 إال بينو كال تزاؿ دميمة ب َت حقبو* (ٖ)حق حىت منفرد كال يثبل من مدعي كا١تدعي لذلك ب َت ٓترب

إنو مل  (ٗ)ىذا جواب مسئلة يستدؿ هبا من نظر كحيتاج إىل شرحها من مل ينظر* كقد كصفت لك من كل كجو يسَت

 علم كثَت إف شاء هللا*

َوَآُتوا النَِّساَء * قال  نَّ اّللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْىِلَهاإِ فبُت عمـو األمر من القرآف قوؿ هللا تبارؾ كتعاىل 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواََلُمْ * وقال  َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلةً    اآلية* فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ
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 ( ُمدعِ ٖ)       ىذه الكلمة مزاده ّتاشية األصل                    (ٔ)

 ( يسرا، راجع بعده "كثَت" فهذا سجع.ٗيف األصل: "سناء دكف سنة"                      ) (ٕ)

 )الصفحة األوىل من النسخة املطبوعة(
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 )صفحة العنوان من نسخة دار الكتب املصرية(
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 )الصفحتان األخريتان من نسخة دار الكتب املصرية(
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 انقسى انثاني

 يانقسى انتحقيق

 )ًيشًم نص انكتاب حمققًا، يع انتعهيق عهيو(
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 كتاب األيز ًاننيي

 عهى يعىن انشافعي رمحو اهلل

 (ٔ)ين يسائم املزني رضي اهلل عنو

 (ٕ)اسحاق عنو إبزاىيى بنرًاية أبي أسحاق 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

فعي، فقاؿ: مذىب الشافعي عندم على مذىب الشا (٘)ٚتلة األمر كالنهي (ٗ)عن ٥ترج(ٖ) -رٛتو هللا -سئل ا١تزين

 (ٚ)كالظاىر (ٙ)على العمـو -صلى هللا عليو كسلم -كمن رسولو -عز كجل -باهلل التوفيق: أف األمر كالنهي من هللا

                                                           

يػث يبلحظ أف الناسخ ترحم على الشافعي، كترضػى عػن ا١تػزين، ككػاف األكؿ بػو الػًتحم علػى اٞتميػع، كإف أراد ا١ت ػايرة، فا١تناسػب عكػس مػا قػاؿ، ح(ٔ)
 يناسب الًتضي عن الشافعي، كالًتحم على ا١تزين. 

، د يف ىػذا ا١توضػع مػن )ط( يف سػطر مسػػتق عبػارة: إٝتاعيػل بػن عبػد هللا بػػن ٤تمػد بػن حيػِت بػن اٟتكػػم الدمشػقي، نفعػو هللا بػو، آمػُت رب العػػا١تُتكر (ٕ)
 أقوؿ: حيتمل أف ىذا الشخص ٦تن ملك ىذه النسخة.

 صي ة الًتحم ساقطة من )ط( .(ٖ)
يان ٤تػػددان، كلكػػن مػػن خػػبلؿ تأمػػل عبػػارات العلمػػاء ا١تشػػاهبة ظهػػر أف معنػػاه ٤تمػػل الشػػيء لفػػظ ا١تخػػرج يف ىػػذا السػػياؽ مل يظهػػر أف لػػو معػػٌت اصػػطبلح(ٗ)

ـو فمعٌت العبارة على ىذا األساس: أف ا١تزين سأؿ عن ٤تمل األمػر كالنهػي عنػد الشػافعي، فأجػاب بػأف األمػر كلنهػي عنػد الشػافعي حيمػل علػى العمػ
 يدؿ عل خبلؼ ذلك. كالظاىر كاٟتتم إال أف يأيت يف سياؽ ا٠ترب أك غيو ما

ء" األمػر كالنهػػي مػػن مباحػػث أصػػوؿ الفقػو ا١تهمػػة، كقػػد قيػػل يف تعػػريفهم أقػواؿ كثػػَتة، منهػػا أف األمػػر ىػػو: "طلػب الفعػػل بػػالقوؿ علػػى سػػبيل االسػػتعبل(٘)
/ ٔكقواطػع األدلػة ) (،ٚٔ(*، كالنهي ضده، فهو طلب الػًتؾ بػالقوؿ علػى سػبيل االسػتعبلء كقيػل غػَت ذلػك، انظػر: التبصػرة )ٕٕ/ ٕ/ ٔاحملصوؿ )

 (.ٜٛٔ/ ٕ( كاإلحكاـ )ٔٔٗ/ ٔ( كا١تستصفى )ٜٓ
ىػػو اشػتهر عنػد الكثػَت مػن األصػوليُت تعريػف العمػػـو بأنػو اللفػظ الشػامل لشػيئُت فصػاعدان أك ٨تػو ذلػػك، كلكػن التحقيػق يف ىػذا: أف اللفػظ الشػامل (ٙ)

يصلح لو، أك تناكؿ اللفظ ١تا يصلح لو، فالعمـو مصدر، كالعاـ ىو اسػم الفعػل  العاـ، كأما العمـو فهو مشوؿ الفظ ١تا يصلح لو، أك تناكؿ اللفظ ١تا
، انزر: البحر احمليط )  (ٚ/ ٖا١تشتق من ىذا ا١تصدر، كىو اللفظ الداؿ على العمـو

ولػو: اللفػظ الظػاىر: مػا داؿ (. كعرفػو اآلمػدم بقٛٗالظاىر عرفة الشَتازم بقولو: كأما الظاىر ىو كل لفػظ احتمػل أمػرين كيف أحػدمها أظهػر اللمػع )(ٚ)
( ٕ٘ٓ( كانظػػػر: الورقػػػات مػػػع شػػػرحو البػػػن الفركػػػاح ()ٖٚ/ ٖعلػػػى معػػػٌت بالوضػػػع األصػػػلي أك العػػػريف كحيتمػػػل غػػػَته احتمػػػاؿ مرجوحػػػان" اإلحكػػػاـ )

وح كٛتػل اللفػظ (. كاٟتاصل من كبلـ األصوليُت: أف الظاىر ىو اللفظ الداؿ على معٌت راجػح، مػع احتمػاؿ ١تعػٌت آخػر مرجػٖ٘ٗ/ ٔكا١تستصفى )
 عل الظاىر ىنا يراد بو ٛتل اللفظ عل ا١تعٌت الراجح
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أك  (٘)أك إرشاد (ٗ)أك باطن (ٖ)أف يأيت يف سياؽ ا٠ترب أك يف غَته ما يدؿ على أنو أريد بو ا٠تصوص (ٕ)إال (ٔ)كاٟتتم

بأمر كٝتاه، فما لزمو  -صلى هللا عليو وسلم -أك رسولو -عز كجل -، فإذا أمر هللا(ٛ)فيلـز قبوؿ الدليل (ٚ)لةأك دال (ٙ)إباحة

مل العمـو  (ٔٔ)رسولو صلى هللا عليو كسلم لو (ٓٔ)أك -تبارؾ كتعاىل -، ألف هللا(ٜ)لزمو اٝتو لزمو حكمو على العمـو كاٟتتم

بُت،  ألنو ال يكلف علم  (ٖٔ)مل يرد ما مل يبُت، كما مل يأمر إال ٔتا علمنا  أنو (ٕٔ)العمـو كأراد غَته ألبانو. فلما مل يبنو

َماَواِت َواأَلْرِض اْلَغْيَب ِإاّل اّللَُّ )): عز وجلال يوب، قاؿ هللا  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن ))كقاؿ:  (ٔ()ٗٔ) ((ُقْل ال يَ ْعَلُم َمْن يف السَّ

                                                           

، قاؿ ابػن منظػور اٟتػامت: الػبلـز الواجػب الػ(ٔ) ذم البػد مػن لفظ اٟتتم ىنا ليس مصطلحان أصوليان كلكنو مستعمل ٔتعناه الل وم، كمعناه يف الل ة: البلـز
ابل الوجوب كالًتحيم/ فػإف كػاف األسػلوب أسػلوب أمػر فحملػو علػى اٟتػتم معنػاه: ( كىو من الناحية االصطبلحية يقٖٔٔ/ ٕٔفعلو لساف العرب )

 ٛتلو على الوجوب كإف كاف األسلوب أسلوب  ي فحملو على اٟتتم معناه: ٛتلو على التحرًن
 إال: ساقط من )ط((ٕ)
، كقد تبُت سابقان أف العمـو ىو مشوؿ اللفظ ١تا يصلح لو، (ٖ) معناه اقتصار اللفظ على بعض  -فيما يظهر -فا٠تصوصا٠تصوص ىنا يف مقابل العمـو

 (ٕٕٚ/ ٖبعض ما يصلح لو. كىو هبذا ا١تعٌت القريب من التخصيص عند بعض العلماء، انظر: رفع اٟتاجب )
 

كذكر بعض  اإلرشاد يأيت يف األمر كالنهي، فأمر اإلرشاد فسره بعض األصوليُت بأنو ٔتعٌت التنبيو إىل األحوط للمكلف، كىو ٔتعٌت الندب،(٘)
(، كا١تستصفى ٖٗٔ/ ٔاألصوليُت أنو ديكن أف يفرؽ بينهما: بأف الندب لثواب اآلخرة، كاإلرشاد للتنبيو على ا١تصلحة الدنيوية، انظر: الربىاف )

 (ٖٚ٘/ ٕ( كالبحر احمليط )ٕٔٓٔ/ ٗ(، كاإلهباج )ٕٚٓ/ ٕ(، كاألحكاـ )ٜٔٗ/ ٔ)
 

 (.ٖٚٔحة فتخَت بُت فعليُت ال يتميز أحدمها عن اآلخر بندب كال كراىية" ا١تنخوؿ )اإلباحة عرفها ال زايل بقولو "كأما اإلبا(ٙ)
 
(، كديكػن ٘تييػزه ٕٕٔٛ/  ٘لفظ الداللة ىنا مل يظهر يل معناه كلكن حيتمل أف معناه: اإلرشاد إىل األحوط، انظر: التحيَت شرح التحرير للمػرداكم )(ٚ)

 ثواب اآلخرة، كقصر اآلخر  على ما تعلق با١تصلحة الدنيوية٘تييزه عن اإلرشاد السابق بكسر أحدىم عن ما تعلق ب
الكبلـ السابق يتضمن لب موضوع الكتاب كأساسو، كحاصلو أف سئل عن معٌت الذم حيمػل عليػو األمػر كالنهػي عنػد الشػافعي فأجػاب أف مػذىب (ٛ)

كاٟتػتم ىػو الوجػوب يف  -ل علػى العمػـو كالظػاىر كاٟتػتمكمػن رسػولو صػلى الللػو عليػو كسػلم حيمػ -الشافعي ىو: أف األمر كالنهي مػن هللا/ عػز كجػل
إال أف يأيت يف سياؽ اآلية أك ا٠ترب ما يدؿ على خبلؼ ذلك، فإف كجد ما يدؿ على خػبلؼ ذلػك فيلػـز قبػوؿ مقتضػي  -األمر، كالتحرًن يف النهي

كمػن الوجػوب بالسػبة لؤلمػر إىل اإلرشػاد أك  - ا١ترجػوحكالبػاطن ىػو ا١تعػٌت -الدليل، فيصرؼ اللفظ من العمـو إىل ا٠تصوص كمن الظاىر إىل الباطن
صران على ذلك، اإلباحة، كمن التحرًن بالنسبة للنهي إىل اإلرشاد أك الداللة أك غَتىا من معاين األمر كالنهي، كبعد ىذا استدؿ ا١تؤلف استدالالن ٥تت

 ت كالصور اليت ذكرىا يف أكؿ الكتابمث اشت ل يف بقية الكتاب بذكر األمثلة من الكتاب كالسنة على ىذه اٟتاال
 يف )ط( كاٟتر(ٜ)
 يف )ط( ك(ٓٔ)
 يف ىامش ا١تطبوعة أف ىذا اٟتر فمزاد ْتاشية األصل(ٔٔ)
 يف )ط) يبينو(ٕٔ)
 يف )ط( ما(ٖٔ)
 ( من سورة النمل٘ٙمن اآلية رقم )(ٗٔ)
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َ َلَُ  ُقونَ ))، كقاؿ: (ٕ) ((مْ َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لُِيبَ نيِّ َ ََلُْم َما يَ ت َّ  ((َوَما َكاَن اّللَُّ لُِيِضلَّ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحَّتَّ يُ بَ نيِّ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوال))، كقاؿ: (ٖ) ، فمن أدعى (ٗ) ((َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

، قيل لو: قولك )إنو أريد بو( غيب، كال يب (٘)فيما أطلقو القرآف أك السنة بُت معناه يف الل ة أنو أريد بو معٌت دكف معناه

 إال ببينة، كال تزاؿ حجة ب َت حجة. (ٚ)، كال يقبل من مدعي(ٙ)ال يوصل إليو إال ٓتَت، كا١تدعي لذلك ب َت حق منفرد

ينظر، كقد كصفت لك من كل كجو  (ٓٔ)شرحها من مل (ٜ)، كحيتاج إىل(ٛ)دؿ هبا من نظرىذا جواب مسألة يست

 كثَت إف شاء هللا. (ٕٔ)إنو لو علم  (ٔٔ)يسَت

، (ٖٔ) ((ِإنَّ اّللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْىِلَها: ))-تبارؾ كتعاىل -فمن عمـو األمر من القرآف: قوؿ هللا

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواََلُمْ  (٘ٔ)فَِإْن َآَنْسُتمْ ))، كقاؿ: (ٗٔ) ((َآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلةً وَ قال: ))  .    (ٕ)اآلية  (ٔ) ((ِمن ْ

 .    (ٕ)اآلية

                                                                                                                                                                                     

 ( من نسخة )ط(ٕ اية صفحة )(ٔ)
 ( من سورة إبراىيمٗمن اآلية رقم )(ٕ)
 (من سورة التوبة٘ٔٔرقم )من اآلية (ٖ)
 ( من سورة اإلسراءٖٙاآلية رقم )(ٗ)
 يف النسختُت معناه دكف معٌت ا١تثبت من اجملموعة، كىو الصواب(٘)

 (ٕٗٗ/ ٜ( كتاج العركس )ٜ٘ٗ/ ٖكلمة )منفرد( معناىا فيما يظهر، أنو شاذ، ألف الشيء ا١تنفرد يف الل ة ىو الشاذ، انظر: لساف العرب )((ٙ)
 (ٖٚٙ )النسختُت(، كىو جائز ل ة، كلكن  األرجح حذؼ الياء، انظر: أكضح ا١تسالك البن ىشاـ )ىكذا يف(ٚ)
ألدلػة النظر كضحو الشَتازم بقولو: انظر: ىػو الفكػر يف حػاؿ ا١تنظػور، كىػو طريػق إىل معرفػة األحكػاـ إذا كجػد بشػركطو "اللمػع )د(، كانظػر: قػاطع ا(ٛ)

(ٔ /ٗٔ) 
 يف )ط( للنهي(ٜ)
نفػػػي )"( )يسػػػَتان(، كىػػػو ا١توافػػػق لل ػػػة أكثػػػر العػػػرب، كا١تثبػػػت يف ا١تػػػنت مػػػن )األصػػػل(، كىػػػو جػػػار علػػػى ل ػػػة ربيعػػػة، كحاصػػػلها الوقػػػف علػػػى يف )ط( آ(ٓٔ)

/ ٜا١تنصوب ا١تنػوف بالسػكوف، كحػذؼ التنػوين بػبل بػدؿ، كمػا يفعػل أكثػر العػرب يف الوقػت علػى ا١ترفػوع كاجملػركر، انظػر: شػرح ا١تفصػل البػن يعػش )
، ٕٗٗ، ٕ٘، ٜ٘(، كىذه الل ة استعما٢تا الشافعي يف مواضع متعددة، انظػر: الرسػالة )ٕٚاىد التوضيح كالتصحيح البن مالك )(، كشو ٓٚ، ٜٙ

 ( فلعل ا١تزين تأثر بشيخو الشافعي يف استعماؿ ىذه الل ة، حيث تكررت من ا١تزين يف ىذا الكتابٛٓ٘، ٗ٘ٗ، ٖ٘ٗ
 يف )ط( يدؿ على، كىو أكضح ٦تا يف األصل(ٔٔ)
 ( من سورة النساءٛ٘من اآلية رقم )(ٕٔ)
 ( من سورة النساءٗمن اآلية رقم )(ٖٔ)
 ( من نسخة )ط(ٖ اية صفحة )(ٗٔ)
 ( من سورة النساءٙمن اآلية رقم )(٘ٔ)



222 

 

ْفَس الَِِّت َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ )): عز وجلمن القرآف: قاؿ هللا  (ٖ)كمن عمـو النهي َقِّ َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ ْْ َواَل ))، كقاؿ: (ٗ) (( بِا

 .(ٚ) ((ْضَعافًا ُمَضاَعَفةً اَل تَْأُكُلوا الّرِبَا أَ ))، كقاؿ: (ٙ) ((ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل  (٘)تَ ْقَربُوا الّزِنَا

إذا  (ٛ)صلهاكمن عمـو األمر من السنة: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم: )من ناـ عن صبلة أك نسيها فلي

 (ٔٔ)ا١تستحاضة بال سل النقضاء صلى هللا عليو وسلمكأمر  (ٓٔ()ٜ) ((َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري))ذكرىا، فإف هللا عز كجل يقوؿ: 

                                                                                                                                                                                     

ْف َكَمػػػْن َكػػػاَف َفِقػػػَتنا فَػْلَيْأُكػػػْل َكاَل تَْأُكُلوَىػػػا ِإْسػػػرَافنا َكبِػػػَدارنا أَْف َيْكبَػػػػُركا َكَمػػػْن َكػػػاَف َغِني ػػػا فَػْلَيْسػػػتَػْعفِ ك٘تػػػاـ اآليػػػة قولػػػو تعػػػاىل: ))(ٔ)
 ((بِاْلَمْعُركِؼ فَِإَذا َدفَػْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَوا٢َتُْم فََأْشِهُدكا َعَلْيِهْم كََكَفى بِاَّللِه َحِسيبنا

 يف النسختُت كرد بدؿ ىذه الكلمة كلمة )األمر( ككردت كلمة النهي باٟتاشية، كالوارد باٟتاشية ىو الصواب(ٕ)

 ( من سورة األنعاـٕ٘( من سورة اإلسراء، كجاءت أيضان يف اآلية رقم )ٖٖاآلية رقم ) من(ٖ)
 يف )ط(: الربا(ٗ)
َكاَل تَػْقَربُػوا الزِّنَػا ِإنهػُو  ( مػن سػورة اإلسػراء، ك٦تػا ينب ػي التنبيػو عليػو أنػو كرد يف نسػختُت زيػادة كلمػة )كمقتػا( فػوردت اآليػة ىكػذا: ))ٕٖاآلية رقم )(٘)

َكاَل ( مػػن سػػورة النسػػاء، كنصػػها))ٕٕ(( كلكمػػة مقتػػا مل تػػرد يف آيػػة سػػورة اإلسػػراء، كلكػػن كردت يف اآليػػة رقػػم )َشػػةن َكَسػػاَء َسػػِبيبلن َكػػاَف فَاحِ 
 ((تَػْنِكُحوا َما َنَكَح َآبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإاله َما َقْد َسَلَف ِإنهُو َكاَف فَاِحَشةن َكَمْقتنا َكَساَء َسِبيبلن 

( من سػورة آؿ عمػراف، ك٦تػا ينب ػي عليػو أنػو كرد يف النسػختُت زيػادة حػرؼ )ك( قبػل ىػذا القػدر مػن اآليػة، فػوردت اآليػة ىكػذا: ٖٓٔية رقم )من اآل(ٙ)
وا اَل تَػػْأُكُلوا يَػػا أَيَػَهػػا الهػػِذيَن َآَمنُػػ(( كحػػرؼ )الػػواك( مل يػػرد يف اآليػػة، كنػػص اآليػػة كػػامبلن ىػػو: ))اَل تَػػْأُكُلوا الرِّبَػػا َأْضػػَعافنا ُمَضػػاَعَفةن ))ك

َ َلَعلهُكْم تُػْفِلُحوفَ   ((الرِّبَا َأْضَعافنا ُمَضاَعَفةن َكاتػهُقوا اَّلله
 يف األصل: فليصليها، كيف )ط(: فليصليها(ٚ)
 ( من سورة )ط(، لكن الوارد يف أكؿ اآلية مل ترد يف نسختُت، كلكن مل أستطع حذفها من برنامج مصحف ا١تدينةٗٔمن اآلية رقم )(ٛ)
( اٟتػػديث رقػػم ٓٚ/ ٕبنحػػو ىػػذا الفػػظ أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب مواقيػػت الصػػبلة، بػػاب مػػن نسػػي صػػبلة فليصػػل إذا ذكرىػػا، صػػحيح البخػػارم )(ٜ)

( ٚٚٗ، ٔٚٗ/ ٔ(، كمػػيلم يف كتػػاب ا١تسػػاجد كمواضػػع الصػػبلة، بػػاب قضػػاء الصػػبلة الفائتػػة كاسػػتحباب تعجيػػل قضػػائها، صػػحيح مسػػلم )ٜٚ٘)
 (ٖٙٔ، ٜٖٓاٟتديث رقم )

 يف النسختُت: االنقضاء، كلكن يف األصل ىناؾ ضرب على األلف األكىل، كىو ا١توافق للمطبوعة كىو الصواب(ٓٔ)
(، كمسػػػلم يف كتػػػاب اٟتػػػيض، بػػػاب ٖٙٓ( اٟتػػػديث رقػػػم )ٜٓٗ/ ٔأخرجػػػو البخػػػارم يف كتػػػاب اٟتػػػيض، بػػػاب االستحاضػػػة، صػػػحيح البخػػػارم )(ٔٔ)

 (ٕٙاٟتديث رقم )( ٕٕٙ/ ٔاالستحاضة كغسلها كصبلهتا، صحيح مسلم )
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يف الصبلة أال ينصرؼ حىت يسمع صوتان  (ٕ)، كأمر النيب الذم خيل إليو الشيء(ٔ)اٟتيض، كبالصبلة يف أياـ االستحاضة

 . (ٖ)صوتان أك جيد رحيان 

كمن عمـو النهي من السنة:  ى النيب عليو السبلـ عن الذىب بالذىب كالورؽ بالورؽ كالرب بالرب كالشعَت بالشعَت 

، (ٙ()٘)، ك ى عليو السبلـ عن بيع الطعاـ حىت يستوىف(ٗ)كالتمر بالتمر كا١تلح با١تلح إال مثبلن ٔتثل سواء بسواء عينان بعُت

 . (ٚ)، ك ى عن الدين بالدين(ٙ()٘)يستوىف

َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ))العمـو الذم دؿ القرآف على أنو أريد بو ا٠تصوص: قاؿ هللا عز كجل يف ا١تشركُت: كمن 

يُن ُكلُُّو ّلِلَِّ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ ، فلما أمر بقتاؿ ا١تشركُت من أىل الكتاب (ٛ) ((ِفت ْ ، فلو مل يقل غَت ىذا كانت على العمـو

الشرؾ صنفاف، أىل كتاب كأىل أكثاف، فجمعهما  (ٔٔ)أف أىل (ٓٔ)دؿ ذلك على ا٠تصوص، كعلى (ٜ)حىت يعطوا اٞتزية

                                                           

 يف )ط( شيء(ٔ)
(، كمسػلم يف كتػاب ٖٚٔ(، اٟتػديث رقػم )ٖٕٚ/ ٔأخرجو البخارم يف كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ من الشك حىت يستقيم، صحيح البخارم )(ٕ)

يث رقػم (  اٟتػدٕٙٚ/ ٔكتاب اٟتػيض، بػاب الػدليل علػى أف مػن تػيقن الطهػارة مث شػك يف اٟتػدث فلػو أف يصػلي بطهارتػو تلػك، صػحيح مسػلم )
(ٜٛ) 

( اٟتػديث رقػم ٕٓٔٔ/ ٖأخرجو مسلم من حديث عبادة بن الصامت يف كتاب ا١تساقاة، باب الصرؼ كبيػع الػذىب بػالورؽ نقػدان صػحيح مسػلم )(ٖ)
(ٛٓ) 

 ( من نسخة )ط(ٗ اية صفحة )(ٗ)
(، كمسػلم يف كتػاب البيػوع، ٖٕٙٔرقػم ) ( اٟتػديثٜٖٗ/ ٗأخرجو البخارم يف كتػاب البيػوع، بػاب بيػع الطعػاـ قبػل أف يقػبض صػحيح البخػارم )(٘)

 (ٜٕ( اٟتديث رقم )ٜ٘ٔٔ/ ٖباب بطبلف بيع ا١تبيع قبل القبض، صحيح مسلم )
 بيػػع الػػدين بالػػدين ىػػو ٔتعػػٌت بيػػع الكػػايل بالكػػايل، كحػػديث النهػػي عػػن بيػػع الكػػايل بالكػػايل أخرجػػو عبػػد الػػرازؽ يف كتػػاب البيػػوع بػػاب أجػػل بأجػػل،(ٙ)

( كقػػاؿ: "ىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم كمل ٚ٘/ ٕ(، كاٟتػػاكم يف كتػػاب البيػػوع، ا١تسػػتدرؾ )ٓٗٗٔقػػم )(، اٟتػػديث ر ٜٓ/ ٛا١تصػػنف )
خيرجػػاه كىػػذا كػػبلـ ٤تػػل نظػػر كمػػا سػػيأيت عػػن ابػػن اٞتػػوزم كابػػن حجػػر، كمػػا أخرجػػو البيهقػػي يف كتػػاب البيػػوع بػػاب مػػا جػػاء عػػن  ػػي عػػن بيػػع الػػدين 

زم: قاؿ أٛتد... ... ... ليس يف ىذا حديث صحيح، كإمنػا إٚتػاع النػاس علػى أنػو ال جيػوز دم ( كقاؿ ابن  اٞتو ٜٕٓ/ ٘بالدين، السنن الكربل)
( كقػاؿ أيضػان: "ركاه ٕٙ/ ٖ( كقاؿ ابن حجر: قاؿ الشافعي: أىل اٟتػديث يرىنػوف ىػذا اٟتػديث التلخػيص اٟتبػَت )ٕٔٔ/ ٕبدين "العلل ا١تتناىية )

 (ٖٖٓإسحاؽ كالبزار بإسناد ضعيف" بلوغ ا١تراـ )
 ( من سورة األنفاؿٜٖمن اآلية رقم )(ٚ)
ُ َكَرُسػولُُو كذلك يف قولو تعاىل: ))(ٛ) َكاَل يَػِديُنوَف ِديػَن قَاتُِلوا الهِذيَن اَل يُػْؤِمنُػوَف بِػاَّللِه َكاَل بِػاْليَػْوـِ اآْلَِخػِر َكاَل حُيَّرُِمػوَف َمػا َحػرهـَ اَّلله

 ( من سورة التوبةٜٕ(( الية رقم ) يُػْعطُوا اٞتِْْزيََة َعْن يٍَد َكُىْم َصاِغُركفَ اٟتَْقِّ ِمَن الهِذيَن أُكتُوا اْلِكَتاَب َحىته 
 يف )ط(: كىو(ٜ)
 جاء يف ىامش ا١تطبوعة أنو كرد يف ىذا ا١توضوع من األصل عبارة )الكتاب( كأ ا قد ضرب عليها(ٓٔ)
 (ٕٚٔ/ ٗانظر: األـ )(ٔٔ)
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الكفر كاألمر بقتا٢تم ٔتعٌت كاحد، كفرؽ بينهما يف إعطاء اٞتزية، فقبلت من الكتايب كحـر قتالو، كمل تقبل من الوثٍت فحـر 

ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ وَ ))،  كقاؿ: (ٔ)تركو ، كلو مل يقل غَت ىذا جلد مائة كل حر (ٕ) ((اِحٍد ِمن ْ

دؿ  (ٖ) ((فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتَ نْيَ ِبَفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ ))كعبد، فلما قاؿ يف اإلماء: 

 ٔتعٌت كاحد، كفرؽ بينهما يف أف: جعل ا١تائة على اٟتر البكر، كالنصف دؿ ذلك على ا٠تصوص، فجمع العبد كاٟتر الزىن

حلت فلو مل يقل غَت ىذا  ((فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْ ىَن َوُثاَلَث َورُبَاعَ ))،  كقاؿ عز كجل: (٘)العبد (ٗ)على

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َوال تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرِكَ ))كل مؤمنة كمشركة، فلما قاؿ: (ٙ)حلت  اِت َحَّتَّ يُ ْؤِمنَّ َوأَلَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخي ْ

 (ٜ)دؿ ذلك على ا٠تصوص، مث (ٛ)(((7)َأْعَجَبْتُكمْ 

ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  (ٓٔ)َواْلُمْحَصَناتُ ))لو مل يقل غَت ىذا ما حلت مشركة كتابية كال كثنية، فلما قاؿ:  

 الكتاب.    (ٕٔ)دؿ على أف التحرًن على غَت أىل (ٔٔ) ((قَ ْبِلُكمْ 

: )فيما سقت -صلى هللا عليو وسلم -بو خاص:  قاؿ رسوؿ هللا (ٖٔ)كمن العمـو من السنة اليت دلت على أنو أريد

فلو مل يقل غَت ىذا كانت الزكاة يف ا١تد كأقل، فلما قاؿ: )ليس  (ٔ) نصف العشر( (ٗٔ)السماء العشر، كفيما سقى بال رب

                                                           

 ( من سورة النورٕمن اآلية رقم )(ٔ)
 ( من سورة النساءٕ٘ة رقم )من اآلي(ٕ)
 ( من نسخة ) ط (٘ اية صفحة )(ٖ)

 ( ٕٙٗانظر : الرسالة )(ٗ)
 ( من سورة النساءٖمن اآلية رقم )(٘)
 ( ىف )ط( : جازٓٔ)(ٙ)
 ( يف )ط(: أعجبكمٔٔ)(ٚ)
 ( من سورة البقرةٕٕٔمن اآلية رقم )(ٛ)
 ىف )ط( : ك(ٜ)
 يف ) اآلصل ( : احملصنات(ٓٔ)
 ( من سورة ا١تائدة٘)من اآلية رقم (ٔٔ)
 (ٜٕٙ/ٗساقطة من )ط( . كانظر ا١تسألة يف األـ )(ٕٔ)
 بياض يف )ط((ٖٔ)
اف يف )ط( : بػػالقرب . كال ػػرب : ىػػو الػػدلو الكبػػَت . كىػػو كعػػاء يسػػتعمل لبلسػػتقاء بػػو مػػن الئػػر . كىػػو آلػػة معركفػػة يف الػػزمن السػػابق . انظػػر : لسػػ(ٗٔ)

 (ٕٗٙ /ٔالعرب )
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صلى ، كقاؿ (ٗ)دؿ على أنو أراد بو ا٠تاص، كىو ما بلغ ٜتس أكسق فصاعدان  (ٖ) صدقة( (ٕ)فيما دكف ٜتس أكسق)ليس 

فلو مل يقل إال ىذا كاف لكل جار شفعة، فلما قاؿ: )فإذا كقعت اٟتدكد  (ٚ)((ٙ)جاره (٘): )اٞتار أحق بسقبهللا عليو وسلم

)عن بيع  صلى هللا عليو وسلم، ك ى (ٜ)ا١تخالط ا١تشانع دكف ا١تقاسمدؿ على أنو أراد ا٠تاص كىو اٞتار  (ٛ) فبل شفعة(

 (ٗٔ)كىو ٘تر -(ٖٔ)برطب أبدان ، فلما أرخص يف بيع العرايا (ٕٔ)كلو مل يقل غَت ىذا مل جيز بيع ٘تر (ٔٔ) بالرطب( (ٓٔ)التمر

 . (٘ٔ)برطب دؿ على أنو أراد بالتحرًن ما سول العرايا

                                                                                                                                                                                     

( اٟتػػػديث رقػػػػم ٖٚٗ /ٖخػػػارم يف كتػػػػاب الزكػػػاة . بػػػػاب العشػػػر فيمػػػػا يسػػػقي مػػػػن مػػػاء السػػػػماء . صػػػحيح البخػػػػارم )بنحػػػو ىػػػػذا اللفػػػظ أخرجػػػػو الب(ٔ)
 (ٚ( اٟتديث رقم )٘ٚٙ /ٕ(. كٔتعناه اخر جو مسلم يف كتاب الزكاة . باب ما فيو العشر أك نصف العشر . صحيح مسلم )ٖٛٗٔ)

عان بصاع النيب صلى هللا عليو كسلم، فخمسة األكسق تساكم ثبلٙتائة صاع، انظر: لساف الوسق: مكيلة معركفة يف الزمن السابق، كيساكم ستُت صا(ٕ)
 (ٖٛٚ/ ٓٔالعرب )

(، كفيػػو لفػػظ ٘ٓٗٔ( اٟتػػديث رقػػم )ٕٔٚ/ ٖهبػػذا اللفػػظ أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا أدل زكاتػػو فلػػيس بكنػػز، صػػحيح البخػػارم )(ٖ)
 ( كفيو لفظ )ٜتسة( بالتأنيثٔ( اٟتديث رقم )ٖٚٙ/ ٕدكف باب، صحيح مسلم ))ٜتس( بالتذكَت، كمسلم يف كتاب الزكاة، ب

 (ٜٗٔ/ ٚانظر: األـ )(ٗ)
(، ٜٙٗ/ ٔ( كلسػػاف العػػرب )ٖٔ/ ٗيف )ط( بشػػفقة. كالسػػقب بالسػػُت، كيػػركم بالصػػاد: القػػرب كا١تبلصػػقة، انظػػر: كشػػف ا١تشػػكل البػػن اٞتػػوزم )(٘)

 (ٖٙ/ ٖ( كتاج العركس )ٕٓٛكا١تراد هبا الشفعة، انظر: ا١تصباح ا١تنَت )
 ( من نسخة )ط(ٙ اية صفحة )(ٙ)
 (ٕٕٛ٘( اٟتديث رقم )ٖٚٗ/ ٗهبذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، صحيح البخارم )(ٚ)
عليػو كسػلم ال مػن قولػو كذلػك يف كتػاب الشػفعة، بػاب  أخرجو البخارم من حديث جابر بن عبد هللا بلفظ يػدؿ علػى أنػو مػن قضػاء النػيب صػلى هللا(ٛ)

(، كأخرجػو علػى أنػو مػن قػوؿ النػيب صػلى ٕٕٚ٘( اٟتػديث رقػم )ٖٙٗ/ ٗالشفعة فيما مل يقسم فإذا كقعت اٟتػدكد فػبل شػفعة، صػحيح البخػارم )
د ككقعػػػت السػػػهاـ فػػػبل شػػػفعة، سػػػنن (، كالًتمػػػذم يف كتػػػاب األحكػػػاـ، بػػػاب مػػػا جػػػاء إذا حػػػدت اٟتػػػدك ٔٛٔهللا عليػػػو كسػػػلم الشػػػافعي يف مسػػػنده )

(، كقاؿ: "ىذا حديث حسن صػحيح "كالنسػائي يف كتػاب البيػوع، بػاب ذكػر الشػفعة كأحكامهػا، سػنن ٖٓٚٔ( اٟتديث رقم )ٕ٘ٙ/ ٖالًتمذم )
 (ٖٓٔ/ ٙ(، كالبيهقي يف كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما مل يقسم، السنن الكربل )ٕٖٔ/ ٚالنسائي )

 (ٓٔٔ/ ٚانظر: األـ )(ٜ)
 يف )ط(: الثمر(ٓٔ)
(، كمسػلم يف كتػاب ٖٕٛٔ( اٟتػديث رقػم )ٖٖٛ/ ٗأخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب بيع ا١تزاينة كىي بيع التمر بالثمر، صحيح البخارم )(ٔٔ)

 (ٜ٘( اٟتديث رقم )ٛٙٔٔ/ ٖالبيوع، باب ٖترًن بيع الرطب بالتمر، صحيح مسلم )
 يف )ط(: ٙتر(ٕٔ)
( اٟتػديث ٖٖٛ/ ٗب البيوع، باب بيػع ا١تزاينػة كىػي بيػع التمػر بػالثمر كبيػع الزبيػب بػالكـر كبيػع العرايػا، صػحيح البخػارم )أخرجو البخارم يف كتا(ٖٔ)

 (ٜ٘( اٟتديث رقم )ٛٙٔٔ/ ٖ(، كمسلم يف كتاب البيوع، باب ٖترًن بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا، صحيح مسلم )ٕٗٛٔرقم )
 يف )ط(: ٙتر(ٗٔ)
 (ٜٗ٘، ٖٖٗانظر: الرسالة )(٘ٔ)
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن )): -تبارؾ كتعاىل -: قاؿ هللا(ٔ)لسنة على أنو أريد بو ا٠تاصكمن العمـو من القرآف الذم دلت ا

، فلو مل يقل غَت ىذا كاف على (ٕ) ((َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ ))إىل قولو  ((َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكمْ 

، فلما صلى رسوؿ هللا صلوات (ٖ)ة أف يتوضأ، على كضوء كاف أك على غَت كضوءعلى العباد كلما قاـ رجل إىل الصبل

، ك١تا مسح على ا٠تفُت دؿ على أنو (ٗ)بوضوء كاحد دؿ ذلك على أنو أراد من القائمُت إىل الصبلة من ليس على كضوء

 . (ٚ)الصبلة من ال خفُت عليو (ٙ)من القائمُت إىل (٘)أنو أراد بو

ا))كقاؿ عز كجل:  ارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَا َكَسَباَوالسَّ ، فلو مل يقل غَت ىذا (ٛ)صلى هللا عليو وسلم ((ِرُق َوالسَّ

دؿ على أف هللا عز كجل أراد بعض (ٜ) (: )القطع يف ربع دينار فصاعدان عليو السالمقطع من لزمو اسم سرقة، فلما قاؿ النيب 

 .(ٔٔ)دكف بعض (ٓٔ)بعض السراؽ

َرهُ فَ ))كقاؿ:  ، فلو مل يقل غَت ىذا مث نكحت غَته مث (ٔ) ((ِإْن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ لَُو ِمْن بَ ْعُد َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

كطلقاىا ثبلثان  (٘)رفاعة (ٗ)المرأةصلى هللا عليو وسلم حلت لؤلكؿ، فلما قاؿ رسوؿ هللا  (ٖ)أف يصيبها (ٕ)طلقها قبل

                                                           

، ىذا ا١تقطع من الكتاب يؤخذ منو جواز ٗتصػيص عمػـو القػرآف بالسػنة، كيف ا١تقطعػُت السػابقُت مػا يؤخػذ منػو جػواز ٗتصػيص عمػـو القػرآف بػالقرآف(ٔ)
 كٗتصيص عمـو السنة بالسنة

 ( من سورة ا١تائدةٙىذا القدر كالذم قبلو ىو جزء من اآلية رقم )(ٕ)

((، كإطبلؽ العمـو علػى عمػـو األحػواؿ مسػألة ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصهبلِة فَاْغِسُلوا ُكُجوَىُكمْ اؿ من قولو تعاىل: ))العمـو ىنا ىو عمـو األحو (ٖ)
 (ٜٕ/ ٖمسألة أصولية خبلفية دقيقة، عرب عنها الزركشي بقولو: )العاـ يف األشخاص ىل ىو عاـ يف األحواؿ( انظر بشأ ا: البحر احمليط )

 سخة )ط(( من نٚ اية صفحة )(ٗ)
 ساقطة من )ط((٘)
 يف )ط(: من(ٙ)
ثبت أف النيب صلى هللا عليو كسلم صلى يـو الفتح عددان من الصلوات بوضوء كاحد، كمسح على خفيو، فقػاؿ لػو عمػر رضػي هللا عنػو: لقػد صػنعت (ٚ)

لصلوات كلهػا بوضػوء كاحػد، صػحيح صنعت اليـو شيئان مل تكن تصنعو؟ قاؿ: )عمدان صنعتو يا عمر( أخرجو مسلم يف كتاب الطهارة، باب جواز ا
 (ٚٗ٘(، كانظر: الرسالة )ٙٛ( اٟتديث رقم )ٕٖٕ/ ٔمسلم )

 ( من سورة ا١تائدةٖٛمن اآلية رقم )(ٛ)
( ٖٛم )(( ]مػن اآليػة رقػَكالسهػارُِؽ َكالسهػارَِقُة فَػاْقطَُعوا أَيْػِديَػُهَمابنحو ىذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتػاب اٟتػدكد، بػاب قػوؿ هللا تعػاىل: ))(ٜ)

(، مسػػػلم يف كتػػػاب اٟتػػػدكد، بػػػاب حػػػد السػػػرقة كنصػػػاهبا، ٜٛٚٙ( اٟتػػػديث رقػػػم )ٜٙ/ ٖٔمػػػن سػػػورة ا١تائػػػدة[ كيف كػػػم يقطػػػع، صػػػحيح البخػػػارم )
 (ٕ( اٟتديث رقم )ٕٖٔٔ/ ٖصحيح مسلم )

 يف )ط(: السارؽ(ٓٔ)
 (ٖٕٕانظر: الرسالة )(ٔٔ)
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دؿ على أنو أراد الزكج  (ٚ) رجعي إىل رفاعة؟ ال: حىت تذكقي عسيلتو كيذكؽ عسيلتك(: )أتريدين أف ت(ٙ)كتزكجت

 .(ٛ)ا١تصيب دكف الزكج الذم مل يصب

١تا كاف االنتشار كاالبت اء من فضل هللا مباحُت،  (ٕٔ):(ٔٔ)أنو مباح (ٓٔ)بنفسو (ٜ)كمن األمر الذم أطلقو القرآف يدؿ

َوِإَذا رََأْوا ِِتَارًَة َأْو ََلًْوا ))، كقاؿ: (ٗٔ) ((صَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اّللَِّ ِإَذا نُوِدَي ِلل))منهما بقولو:  (ٖٔ)منع

َها َوتَ رَُكوَك قَائًِما يًتكوا رسوؿ هللا  (ٙٔ) فأعلم منعهم من ا١تباح ما ألزمهم من إتياف اٞتمعة كألف ]ال[ (٘ٔ) ((انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

                                                                                                                                                                                     

 ( من سورة البقرةٖٕٓمن اآلية رقم )(ٔ)
 صل، كيف )ط( فسئل، كالظاىر أ ا مصفحة من كلمة )قبل( كىي الصواب، كىو ما أثبتوغَت كاضحة يف األ ( (ٕ
 يف )ط(: يصبها(ٖ)
 بياض يف )ط((ٗ)
 .ىو رفاعة بن ٝتواؿ، كقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي، من بٍت قريظة، كىو خاؿ أـ ا١تؤمنُت صفية بنت حيي، كأما أمرأتو فهي ٘تيمة بنت كىب(٘)

 (ٗٓ٘/ ٔ( كاإلصابة )ٓٛٔ/ ٕ(، كأسد ال ابة )ٕٜٗ/ ٔانظر: االستيعاب )

كإف يف )ط(: فتزكجت، أقوؿ: ككانت قد تزكجت بعد رفاعة عبد الرٛتن بن الزبَت، ك١تا أتت الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم قالت عن عبد الرٛتن: )(ٙ)
ك، كذكر أنو يأتيها، كلكنها ناشز تريد أف ترجع إىل رفاعة، ك٢تذا ما معو مثل ىدبة الثوب(، كىي بذلك تدعي عليو أنو ال يأتيها، فأنكر عبد الرٛتن ذل

 (ٕٓٔ/ ٜ( ك )ٔٛٗ، ٜٚٗ/ ٚقاؿ ٢تا الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم ما قاؿ، انظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )
 

(، كمسػػلم يف كتػػاب ٜٖٕٙرقػػم )( اٟتػػديث ٜٕٗ/ ٘هبػػذا الفػػظ أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب الشػػهادات، بػػاب شػػهادة ا١تختػػيب، صػػحيح البخػػارم )(ٚ)
( اٟتػػديث رقػػم ٘٘ٓٔ/ ٖالنكػػاح، بػػاب ال ٖتػػل ا١تطلقػػة ثبلثػػان ١تطلقتهػػا حػػىت تػػنكح زكجػػان غػػَته كيطأىػػا مث يفارقهػػا كتنقضػػي عػػدهتا، صػػحيح مسػػلم )

(ٔٔٔ) 
 (ٜ٘ٔانظر: الرسالة )(ٛ)
 ( من نسخة )ط(ٛ اية صفحة )(ٜ)
 يف )ط(: تبيينو(ٓٔ)
ف على ىذا تندرج عند األصػوليُت يف مبحػث يعنػوف لػو بعضػهم: بػاألمر بعػد اٟتظػر، كداللػة األمػر بعػد اٟتظػر ٤تػل خػبلؼ األمثلة اليت ذكرىا ا١تؤل(ٔٔ)

( كقواطػع ٖٛ(، كالتبصػرة )ٕٛ/ ٔبُت األصوليُت، كظاىر قوؿ الشافعي، كبعض الشافعية، ككثَت من األصوليُت: أ ا تفيد اإلباحػة، انظػر: ا١تعتمػد )
(، كا١تؤلػػف يػػرل أف كػػوف األمػػر كاردان بعػػد اٟتظػػر ٖٛٚ/ ٕ(، كالبحػػر احملػػيط )ٕٓٙ/ ٕ(، كاإلحكػػاـ )ٜ٘ٔ/ ٕ/ ٔصػػوؿ )(، كاحملٛٓٔ/ ٔاألدلػػة )

كلكن يراد بو اإلباحة، فما ذكره يعد أمثلة لؤلمر الذم قامت الداللػة علػى صػرفو عػن اٟتػتم  -أم الوجوب -يعد داللة على أنو ال يراد باألمر اٟتتم
 إىل اإلباحة

 ىذا ا١توضوع من )النسختُت( حرؼ كاك، كإثباتو غَت مناسبيف (ٕٔ)
 يف )ط(: دينع(ٖٔ)
 ( من سورة اٞتمعةٜمن اآلية رقم )(ٗٔ)
 ( من سورة اٞتمعةٔٔمن اآلية رقم )(٘ٔ)
 ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من )األصل((ٙٔ)
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  (ٔ) ((فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اّللَِّ ))ا عليهم من فرض الصبلة، ك١تا قاؿ: قائمان فيم

 كاف معناه إباحتهما كما كانا، ال أف فرضان عليهم ذلك.

ممَّا  (ٖ)ُمَكلِِّبنَي تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ  (ٕ)اجْلََوارِحِ  َوَما َعلَّْمُتْم ِمنَ )): عز وجلكمن ذلك: أف الصيد ١تا كاف مباحان، يقوؿ هللا 

اَل تَ ْقتُ ُلوا )): عز وجلفلما قاؿ  (٘) ((تَ َنالُُو أَْيِديُكْم َورَِماُحُكمْ ))، كقاؿ: (ٗ) ((َعلََّمُكُم اّللَُّ َفُكُلوا ممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ 

كاف أكالن، ال أف   (ٛ)كاف معناه أف ردىم إىل ا١تباح كما  (ٚ) ((َذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواَوإِ ))مث قاؿ:  (ٙ) ((الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرمٌ 

    عليهم. (ٜ)أف ذلك فرضان 

َوال َيَِلُّ َلُكْم َأْن ))أصدقو امرأتو قاؿ هللا عز كجل:  (ٓٔ)كمن ذلك: أف مباحان للرجل أف يأكل من مالو كيًتؾ، فلما

فأعلم أف منعو  (ٕٔ) ((وََكْيَف تَْأُخُذونَُو َوَقْد َأْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإىَل بَ ْعض))كقاؿ:  (ٔٔ) ((َشْيًئا تَْأُخُذوا ممَّا َآتَ ْيُتُموُىنَّ 

 (ٗٔ) ((فَِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَ ْفًسا َفُكُلوُه َىِنيًئا َمرِيًئا))ملكها عليو إال أف تطيب بو نفسان، فلما قاؿ:  (ٖٔ)ألنو

، كما ارتفع (ٔ)ا١تنع، كصار إىل ا١تباح كما كاف أكؿ، ال أف فرضان ذلك عليو (٘ٔ)سان ارتفع التحرًن بارتفاعفإذا طابت بو نف

                                                           

 ( من سورة اٞتمعةٓٔمن اآلية رقم )(ٔ)
 يف )ط(: ا٠توارج(ٕ)

 يف )ط(: يعلمو م(ٖ)
 ( من سورة ا١تائدةٗن اآلية رقم )م(ٗ)
ُ ِبَشػػْيٍء ِمػػَن الصهػػْيِد تَػَنالُػػُو ( مػػن سػػورة ا١تائػػدة، كمػػن ٘تػػاـ ا١تعػػٌت قولػػو تعػػاىل: ))ٜٗمػػن اآليػػة رقػػم )(٘) لُػػَونهُكُم اَّلله يَػػا أَيَػَهػػا الهػػِذيَن َآَمنُػػوا لََيبػْ

 ((أَْيِديُكْم َكرَِماُحُكم
 ( من سورة ا١تائدةٜ٘من اآلية رقم )(ٙ)
 ( من سورة ا١تائدة، كقد كردت اآلية يف النسختُت بالفاء بدؿ الواك، ىكذا )فإذا( كالصواب ما أثبتو.ٕمن اآلية رقم )(ٚ)
 ( من نسخة )ط(ٜ اية صفحة )(ٛ)
 النصب لو كجو من الل ة، لكن الوجو الظاىر ىو الرفع(ٜ)
 يف )ط(: كلما(ٓٔ)
من اآلية يف النسختُت قولو تعاىل )حيل لكم أف( فوردت اآلية يف النسختُت ىكذا: )كال تأخػذكا ( من سورة البقرة، كقد سقط ٜٕٕمن اآلية رقم )(ٔٔ)

 ٦تا آتيتموىن شيئان(
 ( من سورة النساء.ٖٔمن اآلية رقم )(ٕٔ)
 يقابل الكلمتُت السابقتُت بياض يف )ط((ٖٔ)
 ( من سورة النساءٗمن اآلية رقم )(ٗٔ)
 يف )ط(: ارتفاع(٘ٔ)
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ٖترًن االنتشار كاالبت اء من فضل هللا بانقضاء الصبلة، ككما ارتفع ٖترًن الصيد بارتفاع اإلحراـ، كرجع ا١تعٌت يف ذلك كلو 

 نتشركا كال أف يبت وا من فضل هللا، كال أف يصيدكا، كال أف يأكلوا، كنظَتهإىل ا١تباح كما كاف أكؿ، ال أف فرضان أف ي

من  (٘)، فتفهمو كال تقلد(ٗ)ال فرض أف تأكلو (ٖ) ((َفُكُلوا ممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ ))، ك(ٕ) (((َٗفُكُلوُه َىِنيًئا َمرِيًئا)))

 . (ٚ()ٙ)كصفو

 اننيي احملزو ين انسنن:

، كعن بيع (ٛ)احملرمة فقاؿ: من ذلك؛  يو عن بيع ال رر -صلى هللا عليو وسلم -ن رسوؿ هللاسئل ا١تزين عن بعض سن

 . (ٔ)، كعن بيعتُت يف بيعة(ٔٔ)، كعن حبل اٟتبلة(ٓٔ)، كعن الدين بالدين، كعن احملاقلة، كا١تزابنة، كا١تنابذة(ٜ)السنُت

                                                                                                                                                                                     

 يف )ط(: عليها((ٔ)

 ( من سورة النساء.ٗمن اآلية رقم )(ٕ)
 ( من سورة ا١تائدة، كقد كردت الكلمة األكىل من النسختُت بدكف الفاء يف أك٢تا، ىكذا )كلوا(.ٗمن اآلية رقم )(ٖ)
 (.ٕٗٔ/ ٘يف )ط(: يأكلو، كانظر ا١تسألة يف: األـ )(ٗ)
 يف )ط(: تقلو.(٘)
  القراءتُت.يف )ط(: كضعو، كمل يظهر يل معٌت الكلمة على كبل(ٙ)
 ( من نسخة )ط(.ٓٔ اية صفحة )(ٚ)
(، ك٦تا ينب ي التنبيو ٗ( اٟتديث رقم )ٖ٘ٔٔ/ ٖأخرجو مسلم يف كتاب البيوع، باب بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذم فيو غرر، صحيح مسلم )(ٛ)

 يث.عليو أف بعض البيوع التالية منهي عنها لكو ا من بيع ال رر، فهي داخلة يف عمـو ىذا اٟتد
/ ٔ) كبيع ال رر: قيل يف معناه عدة أقواؿ، من أحسنها: أنو"ما شك يف حصوؿ أحد عوضيو، أك مقصود منو غالبان" حدكد ابػن عرفػة مػع شػرحو للرصػاع

ٖ٘ٓ.) 
 (.ٔٓٔ( اٟتديث رقم )ٛٚٔٔ/ ٖأخرجو مسلم يف كتاب البيوع، باب كراء األرض، صحيح مسلم )(ٜ)

 (.ٕٕٕ/ ٕبيع الثمر لعدة سنُت، كىو من ال رر، انظر: مشارؽ األنوار )كبيع السنُت: يسمى ا١تعلومة، كىو 
(، ٕٕٚٓ( اٟتديث رقم )ٗٓٗ/ ٗاٟتديث يف شأف ىذه األمور الثبلثة أخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب بيع ا١تخاضرة، صحيح البخارم )(ٓٔ)

 (.ٔٛ( اٟتديث رقم )ٗٚٔٔ/ ٖلنهي عن احملاقلة كا١تزابنة، صحيح مسلم )كاٟتديث يف شأف احملاقلة كا١تزابنة أخرجو مسلم يف كتاب البيوع، باب ا
(. ٜٕٓ/ ٔكاحملاقلػػة ىػػي: كػػراء األرض للزراعػػة ّتػػزء ٦تػػا خيػػرج منهػػا، كقيػػل: ىػػي بيػػع اٟتػػب يف سػػنبلة باٟتنطػػة، كقيػػل غػػَت ذلػػك. انظػػر: مشػػارؽ األنػػوار )

 (.ٜٕٛ/ ٔكالفائق )
(. كالنهايػة يف ٜٕٛ/ ٔبالتمر، ٝتيت بذلك ١تا تؤدم إليو من الزبن، كىػو النػزاع كا١تدافعػة. انظػر: الفػائق ) كا١تزابنة ىي: ىي بيع الرطب يف رؤكس النخل

 (.ٜٕٗ/ ٕغريب اٟتديث كاألثر )
/ ٕنوار )(، كمشارؽ األٜٜٖ/ ٖكا١تنابذة ىي: أف يقوؿ الرجل لصاحبو: انبذ إىل ا١تتاع أك الشيء أك نبذه إليك، كقد كجب البيع كذا، انظر: الفائق )

ٔ.) 
(، كمسلم يف كتاب البيوع، ٖٕٗٔ( اٟتديث رقم )ٖٙ٘/ ٗأخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب بيع ال رر كحبل اٟتبلة، صحيح البخارم )(ٔٔ)

 (.٘( اٟتديث رقم )ٖ٘ٔٔ/ ٖباب ٖترًن بيع حبل اٟتبلة، صحيح مسلم )
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، كما كاف (ٙ)، كعن الش ار(٘)، كعن نكاح ا١تتعة(ٗ)صبلحها (ٖ)، كعن بيع الثمار حىت يبدكا(ٕ)كعن ربح ما مل يضمن

 . (ٚ)يف معٌت ىذا

 :  (9)معىن االختيار (8)النهي على

، فمخرج ذلك عندنا على أدب (ٕ)، كالتمر ملك لآلكل(ٔ)سئل ا١تزين عن ذلك فقاؿ:  يو عن الِقراف بُت التمرتُت

 . (ٗ)وفهاعما يف ج (ٖ)عن كشف التمرة -صلى هللا عليو وسلم -األكل، ك يو

                                                                                                                                                                                     

(، ٘ٚٔ/ ٔلناقػػة إذا كلػػدت، مث كلػػد كلػػدىا، باعػػو كلػػد الولػػد، انظػػر: مشػػارؽ األنػػوار )كحبػػل اٟتبلػػة: ىػػو بيػػع نتػػاج النتػػاج، بػػأف يقصػػد البػػائع: أف ىػػذه ا
 (.ٜٔٔ(، كا١تصباح ا١تنَت )ٜٖٔ/ ٔٔكلساف العرب )

(، كالًتمذم من حديث أيب ٖٔٙٗ( اٟتديث رقم )ٕٗٚ/ ٖأخرجو أبو داكد يف كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتُت يف بيعة، سنن أيب داكد )(ٔ)
( كقاؿ الًتمذم: "حديث أيب ىريرة ٖٕٔٔ( اٟتديث رقم )ٖٖ٘/ ٖكتاب البيوع، باب ما جاء يف النهي عن بيعتُت يف بيعة، سنن الًتمذم )ىريرة يف  

 (. ٜٕ٘/ ٚحديث سنن صحيح، كالعمل على ىذا عند أىل العلم"، كالنسائي يف كتاب البيوع، بيعتُت يف بيعة، سنن النسائي )
معنػػاه عػػدة أقػػواؿ: منهػػا: أف يقػػوؿ أبيعػػك ىػػذه السػػلعة بالنقػػد بكػػذا، كباألجػػل بكػػذا، كيفًتقػػاف مػػن غػػَت جػػـز بأحػػد األمػػرين،  كالبيعتػػاف يف بيعػػة: قيػػل يف

(، كالنهايػػة يف غريػػب ٓٔٔ/ ٗكمنهػػا: أف يقػػوؿ: بعتػػك ىػػذه السػػلعة بكػػذا علػػى أف تبعيػػٍت السػػلعة الفبلنيػػة بكػػذا. انظػػر: غريػػب اٟتػػديث للهػػركم )
 (.ٖٚٔ/ ٔاٟتديث كاألثر )

( كقاؿ الًتمذم: ٖٕٗٔ( اٟتديث رقم )ٖ٘٘/ ٖأخرجو الًتمذم يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراىية بيع ما ليس عندؾ، سنن الًتمذم )(ٕ)
(، كابن ماجو يف كتاب التجارات، باب النهي عن ٜٕ٘/ ٚ"كىذا حديث حسن صحيح"، كالنسائي يف كتاب البيوع، شرطاف يف بيع، سنن النسائي )

 (.ٕٛٛٔ(. اٟتديث رقم )ٖٚٚ/ ٕا ليس عندؾ كعن ربح ما مل يضمن، سنن ابن ماجو )بيع م
ا مل يضػمن كربح ما مل يضمن معناه: أف يربح يف السلعة قبل أف تدخل يف ضمانو. بأف يبيع سلعة قد اشػًتاىا كمل يقبضػها بػربح، كٝتػي الػربح ىنػا ربػح مػ

(، ٕٛٔ/ ٕف البػػائع األكؿ، لكو ػػا مل تقػػبض. انظػػر: النهايػػة يف غريػػب اٟتػػديث كاألثػػر )ألف السػػلعة ليسػػت يف ضػػماف ىػػذا الػػربح، كلكنهػػا يف ضػػما
 (.ٖٗٗ/ ٕكلساف العرب )

 يف )األصل(: يبدكا.(ٖ)

 (.ٜٕٗٔ( اٟتديث رقم )ٜٖٗ/ ٗأخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أف يبدك صبلحها، صحيح البخارم )(ٗ)
 (.ٜٗ( اٟتديث رقم )٘ٙٔٔ/ ٖالنهي عن بيع الثمار قبل بدك صبلحها ب َت شرط القطع. صحيح مسلم ) كمسلم يف كتاب البيوع، باب

( اٟتػػديث رقػػم ٙٙٔ/ ٜأخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب النكػػاح، بػػاب  ػػي رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلم عػػن نكػػاح ا١تتعػػة أخػػَتان، صػػحيح البخػػارم )(٘)
 (.ٕٗ( اٟتديث رقم )ٕٙٓٔ/ ٕتعة، صحيح مسلم )(، كمسلم يف كتاب النكاح، باب نكاح ا١ت٘ٔٔ٘)

(، كمسلم يف كتاب النكاح، باب ٖترًن ٕٔٔ٘( اٟتديث رقم )ٕٙٔ/ ٜأخرجو البخارم يف كتاب النكاح، باب الشعار، صحيح البخارم ) ( ٙ)
 (.ٚ٘( اٟتديث رقم )ٖٗٓٔ/ ٕالش ار كبطبلنو، صحيح مسلم )

 .(ٖٛٗ، ٖٚٗانظر: الرسالة )(ٚ)
 عُت.يف )ط(: (ٛ)
ح الداللة األمثلة اآلتية ىي على النهي الذم كجدت الداللة على صرفة عن التحرًن إىل االختبار، كىو إرشاد ا١تكلف إىل ما فيو ا٠تَت لو، مع توضي(ٜ)

 الصارفة عن التحرًن إىل االختيار.
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ب َتىا كال تطب نفسو بأكلها.  (ٙ)عندم أف يكوف ذلك لئبل جيد يف جوفها ما يستقذرىا بو، كيظن ذلك (٘)فيشبو

 حُت يبلغ ذلك منها.  (ٚ)أك ال يقنع ٔتا أنعم هللا عليو منها فيأكلها

ولو: )فإ ا مأكل اٟتيات( ، فمعناه عندم على حسن النظر للبائت، كيف ق(ٜ)على قارعة الطريق (ٛ)ك يو عن التعريس

 على الطريق.  (ٓٔ)دليل على أف ذلك خوؼ عليهم من إذائهم لشفقتو كرأفتو عليهم عليو السبلـ ال ٖترديان للتعريس

دليل على أنو أراد  (ٖٔ) ، كقولو: )فإف الربكة تنزؿ من فوؽ((ٕٔ)عن أف يؤكل من فوؽ رأس الثريد (ٔٔ)كمن ذلك:  يو

 ٖترديان ألكلو من فوؽ.استدامة الربكة لؤلكل ال 

                                                                                                                                                                                     

(، ٜٕٛٗ( اٟتديث رقم )ٖٔٔ/ ٘بو، صحيح البخارم )أخرجو البخارم يف كتاب الشركة، باب القرآف يف التمر بُت الشركاء حىت يستأذف أصحا(ٔ)
( اٟتديث رقم ٚٔٙٔ/ ٖكمسلم يف كتاب األشرية، باب  ي اآلكل مع ٚتاعة عن قرآف ٘ترتُت ك٨تومها يف لقمة إال بإذف أصحابة، صحيح مسلم )

(ٔ٘ٔ.) 
 يف )ط(: اآلكل.(ٕ)
 يف )ط(: الثمرة.(ٖ)
كن قاؿ ا٢تيثمي عن ىذا اٟتديث: "ركاه الطرباين يف األكسط، كفيو قيس بن الربيع، كثقو شعبة مل أجده فيما كقفت عليو من كتب السنة، كل(ٗ)

(، كمل أجده يف معجم الطرباين األكسط، كذكره السيوطي يف اٞتامع الص َت ٕٗ/ ٘كالثورم، كضعفو حيِت القطاف، كبقية رجالو ثقات "٣تمع الزكائد )
قاؿ: )أتى النيب صلى هللا عليو  -رضي هللا عنو -ث آخر يدؿ على جواز تفتيش التمر، كىو حديث أنس( كرمز لو يرمز اٟتسن، ككرد حديٜ٘ٔ/ ٕ)

/ ٖد )كسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشو، خيرج السويس منو( أخرجو أبو داكد يف كتاب األطعمة، باب يف تفتيش التمر ا١تسوس عند األكل، سنن أيب داك 
(، كقد أشار ٖٖٖٖ( اٟتديث رقم )ٙٓٔٔ/ ٕ كتاب األطعمة، باب تفتيش التمر، سنن ابن ماجو )(، كابن ماجو يفٕٖٖٛ( اٟتديث رقم )ٕٖٙ

، كالذم ركيناه البيهقي إىل اٞتمع بُت اٟتديثُت، حيث أشار ٟتديث النهي، مث قاؿ: "فإف صح فيشبو أف يكوف ا١تراد بو كهللا أعلم إذا كاف التمر جديدان 
(، كما أشار للجمع بُت اٟتديثُت ٤تمد مشس اٟتق العظيم آبادم فقاؿ: "قاؿ القارم: كركم ٕٔٛ/ ٚسنن الكربل )كرد يف التمر إذا كاف عتيقان ))ال

على بياف  الطرباين بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعان:  ي أف يفتش التمر عما فيو، فالنهي ٤تموؿ على التمر اٞتديد دفعان للوسوسة، أك فعلو ٤تموؿ
 (.ٕٕٓ/ ٓٔنزيو "عوف ا١تعبود )اٞتواز، كأف النهي للت

 ىذه الكلمة غَت منقطة يف )ط(.(٘)
 ( من نسخة )ط(.ٔٔ اية صفحة )(ٙ)
 يف )ط(: فيبل ها، كلعل الصواب؛ فبل يأكلها.(ٚ)

 (.ٖٙٔ/ ٙ(، كلساف العرب )ٕٙٓ/ ٖيف )ط(: الت ريس ىو: نزكؿ ا١تسافر آخر الليل. انظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )(ٛ)
راعػػػاة كذلػػك بقولػػو صػػػلى هللا عليػػو كسػػػلم: )كإذا عرسػػتم بالليػػػل فػػاجتنبوا الطريػػػق فإ ػػا مػػػأكل ا٢تػػواـ بالليػػػل( أخرجػػو مسػػػلم يف كتػػاب اإلمػػػارة، بػػاب م(ٜ)

 (.ٛٚٔ( اٟتديث رقم )ٕ٘٘ٔ/ ٖمصلحة الدكاب يف السَت كالنهي عن التعريس يف الطريق، صحيح مسلم )
 يف )ط(: للت ريس.(ٓٔ)
 ساقطة من )ط(.(ٔٔ)
(، كا١تصػباح ا١تنػَت ٜٕٓ/ ٔالثريد نوع من الطعاـ، يصنع من ا٠تبز، بأف يفت ا٠تبػز، مث يبػل ٔتػرؽ اللحػم، انظػر: النهايػة يف غريػب اٟتػديث كاألثػر )(ٕٔ)

 (.ٔ٘٘/ ٜ(، كفتح البارم )ٔٛ)

(. كالًتمذم يف  ٕٖٚٚ( اٟتديث رقم )ٖٛٗ/ ٖأخرجو أبو داكد يف كتاب األطعمة، باب ما جاء يف األكل من أعلى الصفحة، سنن أيب داكد )(ٖٔ)
(، كقاؿ الًتمذم: "ىذا حديث ٘ٓٛٔ( اٟتديث رقم )ٕٓٙ/ ٗكتاب األطعمة، باب ما جاء يف كراىية األكل من كسط الطعاـ، سنن الًتمذم )
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 .(ٖ)على حسب األدب كٚتيل ا١تؤاكلة (ٕ) هللا، وكل مما يليك( (ٔ))َسمِ : صلى هللا عليو وسلمكقولو 

: قاؿ )الذم يشرب يف آنية الفضة صلى هللا عليو وسلم: من ذلك: أنو (٘)األفعاؿ يف ا١تلك على التحرًن (ٗ)كمن  يو على

كلبس  (ٜ)فيها، كقد فرض هللا يف الفضة الزكاة (ٛ)للشارب (ٚ)فقد تكوف الفضة ملكان  (ٙ) إمنا جيرجر يف جوفو نار جهنم(

، كالفعل فيها كما  ى النيب عليو (ٔٔ)، كٖتلى منها نساء ا١تؤمنُت، كالفضة حلى(ٓٔ)خامت فضة صلى هللا عليو وسلمالنيب 

فتحرديو كٖترًن الذىب على  لنسائهم، . كىو ملك للمؤمنُت، كحبلؿ(ٔ()ٗٔ)، ك ى عن لبس اٟترير(ٖٔ)حراـ (ٕٔ)السبلـ

                                                                                                                                                                                     

(، كالدرامي ٕٖٙٚرقم )( اٟتديث ٜٓٓٔ/ ٕحسن صحيح". كابن ماجو يف كتاب األطعمة، باب النهي عن األكل من ذركة الثريد، سنن ابن ماجو )
( من عدة طرؽ، كقاؿ: ٜٙٔ/ ٕ(، كاٟتاكم يف كتاب النكاح، ا١تستدرؾ )ٖٚٔ/ ٕيف كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح ب َت كيل، سنن الدرامي )

 "ىذه األسانيد كلها صحيحة".
 .يف )األصل(: ٝتي(ٔ)
(، ٖٙٚ٘( اٟتػديث رقػم )ٕٔ٘/ ٜالطعػاـ كاألكػل بػاليمُت، صػحيح البخػارم ) هبذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب األطعمة، بػاب التسػمية علػى(ٕ)

 (.ٛٓٔ( اٟتديث رقم )ٜٜ٘ٔ/ ٖكمسلم يف كتاب األشرية، باب آداب الطعاـ كالشراب كأحكامهما. صحيح مسلم )
 (.ٕٖ٘، ٖٓ٘انظر: الرسالة )(ٖ)
 ىكذا يف )النسختُت(: كاألكىل )عن(.(ٗ)
ؿ أشار إىل أف القرينة الصارفة لو من النهػي إىل االختيػار ىػي كػوف ا١تنهػي عنػو ملكػان للمكلػف. كنظػران ١تػا يومهػو ىػذا الكػبلـ ١تا ذكر ا١تؤلف ا١تثاؿ األك (٘)

ف الشػيء من جعل ا١تلك قرينو صارفة لكل  ي من التحرًن إىل االختيار: أراد ا١تؤلف، أف يبُت أف ىذه القرينة ليست صارفة دائمان، كلذلك قد يكػو 
مكلف، كمع ذلك يكوف النهي على معٌت التحرًن، كقد يكوف التحرًن لوجود قرينة مؤكدة للتحرًن، كشدة الوعيػد، أك التصػريح بػالتحرًن، أك ملكان لل

 ما أشبو ذلك.
بػػاس (، كمسػػلم يف كتػػاب اللٖٗٙ٘( اٟتػػديث رقػػم )ٜٙ/ ٓٔهبػػذا اللفػػظ أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب األشػػرية، بػػاب آنيػػة الفضػػة، صػػحيح البخػػارم )(ٙ)

 (.ٔ( اٟتديث رقم )ٖٗٙٔ/ ٖكالزينة، باب التحرًن استعماؿ أكاين الذىب كالفضة يف الشرب كغَته على الرجاؿ كالنساء، صحيح مسلم )
 يف )النسختُت(: ملك.(ٚ)
 ( من نسخة )ط(.ٕٔ اية صفحة )(ٛ)
ْرُىْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم  َكالهِذيَن َيْكِنُزكَف الذهَىَب َكاْلِفضهَة َكاَل كذلك يف قولو تعاىل: "" (ٜ) "". من اآليػة رقػم يُػْنِفُقونَػَها يف َسِبيِل اَّللِه فَػَبشِّ

 -رضي هللا عنهمػا -( من سورة التوبة، كذلك ألف من أخرج زكاة مالو فإنو مل يكنزه كخرج من ىذا الوعيد، كقد كرد ىذا التفسَت عن ابن عمرٖٗ)
ابن عمر عن ىذه اآلية فقاؿ ابن عمر: )من كنزىا فلم يؤد زكاهتا فويل لو، إمنا كػاف ىػذا قبػل أف  ( أف أعرابيان سأؿٕٔٚ/ ٖففي صحيح البخارم )

 تنزؿ الزكاة، فلما أنزلت جعلها هللا طهران لؤلمواؿ(.
زينػػة، (، كمسػػلم يف كتػػاب اللبػػاس كالٕٚٛ٘( اٟتػػديث رقػػم )ٖٕٖ/ ٓٔأخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب اللبػػاس. بػػاب نقػػش ا٠تػػامت، صػػحيح البخػػارم )(ٓٔ)

 .(ٕٙ( اٟتديث رقم )ٛ٘ٙٔ/ ٖباب يف خامت الورؽ فصو حبشي، صحيح مسلم )

 يف )ط(، حل.(ٔٔ)
 يف )ط(: زيادة حرؼ )عن(.(ٕٔ)
 بياض يف )ط(.(ٖٔ)
 يف )ط(: اٟتديد.(ٗٔ)
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حراـ، كما حيـر الشرب يف آنية الفضة من جهة السرؼ كا٠تيبلء حراـ، ك يو عن اشتماؿ  (ٕ)الرجاؿ من جهة الزين

، كالثوب قد يكوف ملك ا١تشتمل كاحملتيب، (٘)الرجل يف الثوب الواحد ليس على فرجو منو شيء (ٗ)، كأف حيتيب(ٖ)الصماء

، كالعفل اٟتراـ يف شراب آنية الفضة، كلبس اٟترير كما كصفت، كىذا (ٙ)كفعلو بو حراـ لعلو كشف العورة فملكو حبلؿ،

 ٨تو مذىب الشافعي فتفهمو كال تقلد من كصفو كباهلل التوفيق. 

بت أف فقاؿ: إف ث؟(ٜ) قطع سدرة صوب هللا رأسو يف النار( (ٛ): )منصلى هللا عليو وسلمعن قوؿ النيب  (ٚ)كسئل ا١تزين

على قطع سدرة للرجل أك ليتيم أك ١تن حـر هللا عليو أف  (ٖٔ)ىجم (ٕٔ()ٔٔ) ]من[ (ٓٔ)النيب قالو فيشبو أف يكوف سئل عن

                                                                                                                                                                                     

(، كمسلم يف  ٕٛٛ٘) ( اٟتديث رقمٖٗٛ/ ٓٔأخرجو البخارم يف كتاب اللباس، باب لبس اٟترير للرجاؿ كقدرىا ما جيوز منو، صحيح البخارم )(ٔ)
/ ٖكتػػاب اللبػػاس كالزينػػة، بػػػاب ٖتػػرًن اسػػتعماؿ إنػػاء الػػػذىب كالفضػػة علػػى الرجػػاؿ كالنسػػػاء كخػػامت الػػذىب كاٟتريػػر علػػػى الرجػػاؿ، صػػحيح مسػػػلم )

 (.ٖ( اٟتديث رقم )ٖ٘ٙٔ
  يف )ط(: الدين.(ٕ)
رفػع منػو جانبػان، كٝتيػت ىػذه ا٢تيئػة بػذلك ألنػو يسػد علػى يديػو اشتماؿ الصماء عند علماء الل ة ىو: أف يلف الرجل الثػوب علػى جسػده كلػو، كال ي(ٖ)

كرجليػػو ا١تنافػػذ كلهػػا، فيصػػب كالصػػخرة الصػػماء، كعنػػد الفقهػػاء: أف يشػػتمل بثػػوب كاحػػد لػػيس عليػػو غػػَته، مث يرفعػػو مػػن أحػػد جانبيػػو، فيضػػعو علػػى 
فسو فيهلك، كعلػة ا١تنػع علػى قػوؿ الفقهػاء خػوؼ انكشػاؼ منكبو، فتبدك عورتو بسبب ذلك، كعلة ا١تنع على قوؿ علماء الل ة احتماؿ أف ينسد ن

 (.ٖٙٗ/ ٕٔ(، كلساف العرب )ٗ٘/ ٖالعورة، انظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )
ال و إاالحتباء ىو: أف يضم اإلنساف رجليو إىل بطنو، كيشدمها إىل ظهره بيديو، أك بثوب أك حيل يلفها بو، كعلة النهي عن ذلك إذا مل يكن علي(ٗ)

 (.ٔٙٔ/ ٗٔ(، كلساف العرب )ٖٖ٘/ ٔثوب كاحد ىي أنو إذا ٖترؾ رٔتا بدت عورتو، انظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )
(، كمسػػلم يف  ٖٚٙ( اٟتػػديث رقػػم )ٙٚٗ/ ٔىػػو حػػديث كاحػػد أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب الصػػبلة، بػػاب مػػا يسػػًت مػػن العػػورة، صػػحيح البخػػارم )(٘)

 (.ٓٚ( اٟتديث رقم )ٔٙٙٔ/ ٖالنهي عن اشتماؿ الصماء كاالحتباء يف ثوب كاحد، صحيح مسلم )كتاب اللباس كالزينة، باب 
 (.ٖٔ٘، ٜٖٗانظر: الرسالة )(ٙ)
كيلهػػا، اٟتػديث التػايل فمػا بعػػده إىل  ايػة الكتػاب يعتػػرب أمثلػة لؤلحاديػث الػيت مل ٖتمػػل علػى ظاىرىػا، كلػػذلك قيػل بتأكيلهػا، مػع بيػػاف بعػض كجػوه تأ(ٚ)

 تند ذلك التأكيل.كتوضيح مس
 ( من نسخة )ط(.ٖٔ اية صفحة )(ٛ)
(، كالنسػائي يف كتػاب السػَت، ٜٖٕ٘( اٟتديث رقم )ٖٔٙ/ ٗهبذا اللفظ أخرجو أبو داكد  يف كتاب األدب، باب يف قطع السدر، سنن أيب داكد )(ٜ)

ارعة، بػاب مػا جػاء يف قطػع السػدرة، السػنن الكػربل (، كالبيهقي يف كتاب ا١تز ٔٔٙٛ( اٟتديث رقم )ٕٛٔ/ ٘قطع السدر، سنن النسائي الكربل )
(ٙ /ٖٜٔ). 

 يف )ط(: من.(ٓٔ)

 ما بُت ا١تعقوفتُت ال يوجد يف النسختُت، كالبد منو الستقامة الكبلـ.(ٔٔ)
 يف.ط(: زيادة كلمة )ىم(.(ٕٔ)
( كيستعمل الفقهاء لفظ ا٢تجـو أحيانان ٜٓٔ/ ٗ)(، كالقاموس احمليط ٖٚ/ ٙا٢تجـو على الشيء: فعلو كاإلقداـ عليو ب تة. انظر: مقاييس الل ة )(ٖٔ)

طػاىر ك٧تػس، ٔتعٌت اإلقداـ على الشيء من غَت اجتهاد كال ٖتػر، يف مقػاـ حيتػاج فيػو إىل االجتهػاد كالتحػرم، فيقولػوف مػثبلن: إذا اشػتبو عليػو إنػاءاف، 
 و ا١تراد يف كبلـ ا١تؤلف فيما يظهر.فهجم على أحدمها، ٔتعٌت أنو استعمل أحدمها من غي اجتهاد كال ٖتر، كىذا ا١تعٌت ى
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أك بداللة فيستحق ما قاؿ  عليو وسلم صلى هللاأك  ي رسولو  عز وجلفقطعها بعد  ي هللا  (ٔ)يقطعها عليو، فتحامل عليها

للسامع للجواب، فسمع اٞتواب كمل يسمع ا١تسألة،  (ٖ)، فتكوف ا١تسألة سبقتعلى خبلؼ هللا أك رسولو (ٕ)هبجومو

فيحتمل ٥ترج  (ٙ) )إمنا الربا يف النسيئة(أسامة، أف رسوؿ هللا قاؿ:  (٘)ما ٝتع دكف ما مل يسمع، نظَت ما ركاه (ٗ)فأدل

فسمع اٞتواب كمل  الربا يف النسيئة( )إمنا: أف يكوف رسوؿ هللا سئل ىل يف الذىب بالذىب مثبل ٔتثل ربا؟ فقاؿ: (ٚ)ذلك

ِبثل  (ٓٔ)مثال (9))ال تبيعوا الذىب بالذىب إال: صلى هللا عليو وسلم، كالدليل على ذلك قوؿ النيب (ٛ)كمل يسمع ا١تسألة

 (ٖٔ)كباهلل التوفيق: أف ا١ترء أحق ٔتالو كأنو جائز لو أف جيعل جنانو دار (ٕٔ)كالدليل على قطع السدرة عندم بيد( (ٔٔ)يدا

أحدان ديتنع من كرؽ السدرة، كالورؽ من  (ٙٔ)مل أرل (٘ٔ)السدر كغَته، ك١تا (ٗٔ)كنها فيقطع ما فيها من الشجر كيس

                                                           

 (.ٚٚٙٔ/ ٖٗتامل عليها ٔتعٌت: ماؿ عليها، انظر: الصحاح )(ٔ)
 يف )األصل(: ىجومو.(ٕ)
 يف )ط(: سلفت.(ٖ)
مػع ظػل  يف )األصل(: فإذا. كيف )ط( فإذا، كالصواب ما أثبتو كيظهر أ ا مصحفة من )فأدا( على طريقة من يرسم مػا آخػره ألػف مقصػورة با١تػدكدة.(ٗ)

(، كقد صرح ا٠تطايب ٚٚٗ/ ٔظل الناقل أف الدلل ا١تهملة ذاؿ معجمة، كقد كردت ىذه الكلمة على الوجو الصواب يف غريب اٟتديث للخطايب )
 بنقل ىذا النص عن ا١تزين.

 يف )األصل(: ركا عن.(٘)
(، كمسػلم ٕٛٚٔ( اٟتػديث رقػم )ٖٔٛ/ ٗصػحيح البخػارم )بنحو ىذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب بيػع الػدينار بالػدينار نسػاءن، (ٙ)

 (.ٔٓٔ( اٟتديث رقم )ٕٚٔٔ/ ٖيف كتاب ا١تساقاة، باب  بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل، صحيح مسلم )
 يف )ط(: كلد.(ٚ)
 (.ٕٓٛانظر: الرسالة )(ٛ)
 ( من نسخة )ط(.ٗٔ اية صفحة )(ٜ)
 ساقط من )ط(.(ٓٔ)
 بياض يف )ط(.(ٔٔ)
 على التأكيل الذم ذكره سابقان بشأف اٟتديث الوارد يف الوعيد على قطع السدرة. لعلو يقصد: كالدليل(ٕٔ)
 ىكذا يف )النسختُت( كىو صواب، كجار على ل ة ربيعة، كقد ينت ذلك بالتفصيل يف أك الكتاب.(ٖٔ)
 حرؼ الواك ساقط من )ط(.(ٗٔ)
 يف )ط(:  ككما.(٘ٔ)
. كىػػي ل ػػة لػػبعض ىكػػذا يف )النسػػختُت( بإثبػػات األلػػف يف آخػػره، كلػػو عػػد(ٙٔ) ة ٗترجيػػات، منهػػا: أنػػو مرفػػوع، كحػػرؼ )مل( ٔتعػػٌت )ال( فهػػو غػػَت جػػاـز

، كلكن ثبتت األلف يف آخره من باب إجراء ا١تعتل ٣ترل الصحيح، فهو ٣تزـك بالسكوف ا١تقدر علػى األلػف، كذلػك جػا ئز العرب. كمنها: أنو ٣تزـك
(. كم ػػٍت اللبيػػػب عػػن كتػػػب ٕٔك، انظػػر: شػػػواىد التوضػػيح كالتصػػػحيح البػػن مالػػػك )ل ػػة، كإف كػػػاف خػػبلؼ ا١تشػػػهور، كيكثػػر فيهػػػا آخػػره يػػػاء أك كا

اسػػتعملها الشػػافعي يف مواضػػع متعػػددة،  -كىػػي إثبػػات حػػرؼ العلػػة يف آخػػر الفعػػل ا١تعتػػل مػػع دخػػوؿ اٞتػػاـز عليػػو -(، كىػػذه الل ػػةٖ٘ٙاألعاريػػب )
 الشافعي يف استعماؿ ىذه الل ة. ( فلعل ا١تزين قد تأثر بشيخوٕٖٚ، ٖٚٔ، ٖٔٔ، ٕ٘ٚ، ٕٓٙانظر: الرسالة )
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منها، كقد سو رسوؿ هللا فيما حـر قطعو بينو كبُت عضده بقولو يف شجر مكة: )ال يعضد (ٔ)الشجر بعضها، كال صن

ز النيب أف ي سل بالسدر ، دليل على أنو لو كاف قطعة من فكاف العضد يف معناه القطع يف النهي، كقد أجا (ٕ) شجرىا(

 . (ٗ)ما أجاز االنتفاع ٔتا حيـر قطعو، كيف ذلك دليل على إباحتو (ٖ)شجرة حراـ

ما نقلتو خاصة العلماء فالقبوؿ ألـز  (ٙ)ال داللة من حديث غَته كال إٚتاع كال(٘)كلو جاز أال أفارؽ لفظ اٟتديث ك

كاف لو بيع ابنو كما يبيع (ٛ)فلو مل يستدؿ بتأكيل  (ٚ) قاؿ رسوؿ هللا: )أنت كمالك ألبيك(ألـز من طرح االستدالؿ: فقد 

نفسو ألف الفرج ل َته، كمىت مات كرث اٞتد بقدر مورثو من  (ٔٔ)حرا (ٓٔ)، كال حيل البنو كطء(ٜ)يبيع عبده كماؿ عبده

 يرثو ابنو كال زكجتو كال كلده ألنو ال ماؿ لو ماؿ االبن اٟتي، كلبطل بيع االبن كشراؤه إال بإذف أبيو، كإذا مات االبن مل

أف  (ٕٔ)من بره بأبيو عليو السالم( عندم كباهلل التوفيق: أف ألزمو )أنت ومالك ألبيككإمنا ىو ألبيو، ك٨تو ىذا كثَت، فتأكيل 

                                                           

ث يف )األصل( كالعضد. كا١تثبت يف ا١تنت من )ط(، كيشهد  لصحتو كركده عن ا١تزين يف بعض ا١تصادر اليت نقلت ىذا النص. كمنها: غريػب اٟتػدي (ٔ)
 (.ٗ٘/ ٕ( كاٟتاكم للفتاكم للسيوطي )ٔٗٔ/ ٙ(، كالسنن الكربل للبيهقي  )ٚٚٗ،  ٙٚٗ/ ٔاٟتديث للخطايب )

(، كمسػػلم يف  ٜٖٗٔ( اٟتػػديث رقػػم )ٖٕٔ/ ٖذا اللفػػظ أخرجػػو البخػارم يف كتػػاب اٞتنػػائز، بػػاب اإلذخػر كاٟتشػػيش يف القػػرب، صػػحيح البخػارم )هبػ(ٕ)
 (.ٛٗٗ( اٟتديث رقم )ٜٜٛ/ ٕكتاب اٟتج، باب ٖترًن مكة كصيدىا كخبلىا كشجرىا، صحيح مسلم )

 مثلو.ىكذا يف )النسختُت(. كىو صواب. كما سبق التنبيو على (ٖ)
عػن ا١تػزين:  العبارة السابقة فيها نوع ركاكة. كقد نقػل ا٠تطػايب ىػذا الػنص عػن ا١تػزين بصػورة أفضػل ٦تػا ىنػا، كلػذا أكرد نػص كبلمػو، قػاؿ ا٠تطػايب نػاقبلن (ٗ)

ـ قطعػػو بينػػو كبػػُت "ك١تػػا مل أر أحػػدان دينػػع مػػن كرؽ السػػدر، كالػػورؽ مػػن بعضػػها كال صػػن منهػػا، كقػػد سػػول رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلم فيمػػا حػػر 
عضػػده، لقولػػو يف شػػجر مكػػة: )ال يعضػػد شػػجرىا( كيف إجػػازة النػػيب صػػلى هللا عليػػو كسػػلم أف ي سػػل ا١تيػػت بالسػػدر دليػػل علػػى أف قطعػػة مػػن شػػجرة 

 (.ٚٚٗ/ ٔمباح، كلو كاف حرامان مل جيز االنتفاع بو "غريب اٟتديث للخطايب )
 حرؼ الواك ساقط من )ط(.(٘)
 يف )ط(: كإال.(ٙ)
/ ٕ(، كابػػن ماجػػو يف كتػػاب التجػػارات، بػػاب مػػا للرجػػل مػػن مػػاؿ كلػػده، سػػنن ابػػن ماجػػو )٘ٗٔ/ ٕذا اللفػػظ أخرجػػو سػػعيد بػػن منصػػور، السػػنن )هبػػ(ٚ)

(، كقػػاؿ ابػػن القطػػاف عػػن إسػػناد ابػػن ٓٛٗ/ ٚ(، كالبيهقػػي يف كتػػاب النفقػػات، بػػاب نفقػػة األبػػوين، السػػنن الكػػربل )ٜٕٕٔ( اٟتػػديث رقػػم )ٜٙٚ
 (.ٖٖٚ/ ٖ" نصب الراية )ماجو: "إسناده صحيح

 يف )ط( بنا كبك.(ٛ)
 ( من نسخة )ط(.٘ٔ اية صفحة )(ٜ)
 .يف )ط( كطر(ٓٔ)

 يف )األصل( جوا. كالصواب فيما يظهر )حر( كاٟتر بتخفيف الراء. كمنهم من يشددىا: الفرج. كيقاؿ إف أصلو: حرح بكسر اٟتاء كسػكوف الػراء،(ٔٔ)
(، كحيتمػػل أنػػو ىػػذه الكلمػػة مػػع الػػيت بعػػدىا مصػػفحة عػػن كلمػػة )جواريػػو(، كعلػػى كػػل ٖٖٗ/ ٕعػػرب )(، كلسػػاف الٚٛٔ/ ٔانظػػر: مشػػارؽ األنػػوار )

 حاؿ فهذا مثاؿ على األساليب اليت يظهر فيها ركاكة أك خطأ.
 يف )ط( ألبيو.(ٕٔ)
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خيرجو  (ٔ)لزمو إال أفال ديتنع ٦تا أراد أبوه من نفسو كمالو، إال أف يسأؿ شططان أك ٤ترمان فبل يكوف ذلك من الرب الذم ي

 أنو كمالو ملك ألبيو. 

 (ٖ)، ألنو ال خبلؼ عندنا أف بيع ما حوتو آنية الرجل(ٕ)عن بيع ا١تاء صلى هللا عليو وسلمكنظَت ذلك أيضان: ما  ى عنو 

ال مينع بيع ا١تاء يف مكانو الذم خلق فيو، كقولو: ) (٘)، فكاف ٥ترجو عندنا  ي خاص، كىو عن(ٗ)حبلؿ (ٖ)الرجل

منعو  (ٛ) فأباح  ذلك ١تن يرعى يف الكؤل، ك ى أف دينع فضل ا١تاء، ألف ]يف[ (ٚ()ٙ) ]الكؤل[ضل املاء ليمنع بو أحدكم ف

فقد  (ٕٔ)أخذ ما نقلتو (ٔٔ)من استقى بدلوه أك (ٓٔ)على الكؤل، ألنو ال قواـ ٢تا إال با١تاء، فأما (ٜ)منعو منع إقامة ا١تاشية

 .(ٖٔ)صار ىذا بعينو ملكان لو يبيعو كيورث عنو

                                                           

 قوؿ ا١تؤلف )إال أف( ىو يف موضع الواك، كلو عرب بالواك بدلو لكانت العبارة أرشق.(ٔ)
/ ٖب ا١تسػػاقاة، بػػاب ٖتػػرًن بيػػػع فضػػل ا١تػػاء الػػذم يكػػوف بػػالفبلة كحيتػػاج إليػػػو لرعػػي الكػػؤل كٖتػػرًن منػػع بذلػػو، صػػحيح مسػػػلم )أخرجػػو مسػػلم يف كتػػا(ٕ)

 (.ٖ٘( اٟتديث رقم )ٜٚٔٔ
 يف )ط( الناس.(ٖ)
 يف )النسختُت(: حبلالن.(ٗ)
 يف )ط( غَت.(٘)
 لفظ اٟتديث كما ظهر من مصادر اٟتديث كالصحيحُت..ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من )النسختُت(، كمثبت يف ا١تطبوعة، كىو من (ٙ)
( اٟتػػديث رقػػم ٖٔ/ ٘هبػػذا الفػػظ أخرجػػو البخػػارم يف كتػػاب ا١تسػػاقاة، بػػاب مػػن قػػاؿ إف صػػاحب ا١تػػاء أحػػق با١تػػاء حػػىت يػػركم، صػػحيح البخػػارم )(ٚ)

/ ٖلرعػي الكػؤل كٖتػرًن منػو بذلػو، صػحيح مسػلم )(، كمسلم يف كتاب ا١تساقاة، باب ٖترًن بيع فضػل ا١تػاء الػذم يكػوف بػالفبلة كحيتػاج إليػو ٖٖٕ٘)
 (.ٖٙ( اٟتديث رقم )ٜٛٔٔ

 ساقط من )األصل( كمثبت من )ط(.(ٛ)
 ( من نسخة )ط(.ٙٔ اية صفحة )(ٜ)
 يف )ط( كأما.(ٓٔ)
 .يف )ط( ك(ٔٔ)

كلػػذلك حيتمػػل عنػػدم قػػراءة  ىكػػذا كردت ىػػذه الكلمػػة كضػػبطت يف )ا١تطبوعػػة(، كأمػػا يف نسػػخة )ط( فلػػم يكػػن اٟتػػرؼ األكؿ كالثػػاين معجمػػُت،(ٕٔ)
يكػوف أخرل ٢تذه الكلمة، كىي أ ا )بقلتػو(، كمػا حيتمػل أف مػا قبلهػا ىػي كلمػة )مػاء( علػى طريقػة مػن يتسػاىل يف حػذؼ ا٢تمػزة ا١تتطرفػة أحيانػان، ك 

ذلػػك يف معناىػا، انظػر: لسػػاف ا١تعػٌت: أنػو أخػػذ مػاء بقلتػو. أم بوعائػػو ا١تسػمى القلػة. كىػػي حػب عظػيم. أك جػػرة عظيمػة، أك اٞتػرة عامػػة، كقيػل غػَت 
 (.٘ٙ٘/ ٔٔالعرب )

 (.ٜٗ/ ٗانظر: األـ )(ٖٔ)
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، كأف (ٕ)، كافًتاس السبع(ٔ) ى يف الصبلة عن ثبلث، عن نقرة ال راب صلى هللا عليو وسلمكمنها: ما ركم أف رسوؿ هللا 

، قاؿ ا١تزين: ٥ترج ىذا النهي عندم كباهلل التوفيق على كجهُت، أحدمها: أف ال (ٗ()ٖ)كأف يوطن الرجاؿ ا١تقاـ كإيطاف البعَت

موضع منو ١تن سبق إليو: فبل حيتظرنو  (ٙ)غَته منو فيصَت كا١تالك، كأما ا١تسجد ككلباإليطاف فيمتنع  (٘)ال حيتظر ا١توضع

كل   (ٛ)فناؿ الثواب باإليطاف، كاٟتجة يف ذلك: أف (ٚ)حيتظرنو يف منع غَته، كالوجو اآلخر: أف يرل إيطانو أعظم آلخذه

هللا ١تا جاز للرجل أف يصلي ، كلوال ذلك كما كصفت إف شاء (ٓٔ)ا١تسجد نظَت مثلو، كأف الناس فيو شرع (ٜ)موضع يف

مراران متوالية يف مكاف كاحد يف ا١تسجد ليس فيو غَته كال من يؤذيو بالصبلة فيو، ك١تا جاز أف جيعل الرجل يف منزلة قبلة 

 . (ٕٔ)فيها، كيف ذلك دليل على ما قلنا كباهلل التوفيق (ٔٔ)يوطن الصبلة

                                                           

 (.ٗٓٔ/ ٘ىذا إشارة إىل ٗتفيف السجود ٗتفيفان ٥تبلن، ْتيث يكوف كوضع ال راب منقاره فيما يريد أكلو، انظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )(ٔ)
ٔٓٗ.) 

(، كالنهايػػة يف غريػػب ٓٔٔ/ ٕود كمػػا يفعػػل السػػبع، انظػػر: غريػػب اٟتػػديث للهػػركم )فػػًتاش السػػبع: أف يلصػػق الرجػػل ذراعيػػو بػػاألرض فيحػػاؿ السػػج(ٕ)
 (.ٜٕٗ/ ٖاٟتديث كاألثر )

، انظػر: معٌت ذلك: أف يألف الرجل مكانان ٥تصوصان يف ا١تسجد ال يصلي إال فيو، كالبعَت الذم ال يربؾ إال يف موطن معُت دمت قد اٗتذه لو مناخان (ٖ)
 (.ٔ٘ٗ/ ٖٔ(، كلساف العرب )ٕٗٓ/ ٘األثر )انظر: النهاية يف غريب اٟتديث ك 

(، كالنسػائي ٕٙٛ( اٟتػديث رقػم )ٕٕٛ/ ٔأخرجو أبو داكد يف كتػاب الصػبلة، بػاب صػبلة مػن ال يقػيم صػلبو يف الركػوع كالسػجود، سػنن أيب داكد )(ٗ)
الصبلة كالسنة فيها، باب ما جاء يف توطُت (، كابن ماجو يف كتاب إقامة ٕٗٔ/ ٕيف كتاب االفتتاح، باب النهي عن نقرة ال راب، سنن النسائي )

(، كابػن خزديػة يف ٚتػاع أبػواب فضػائل ا١تسػاجد، بػاب النهػي عػن ٜٕٗٔ( اٟتػديث رقػم )ٜ٘ٗ/ ٔا١تكاف يف ا١تسجد يصػلي فيػو، سػنن ابػن ماجػو )
( كقاؿ: ٜٕٕ/ ٔة، ا١تستدرؾ )(، كاٟتاكم يف كتاب الصبلٜٖٔٔ(، اٟتديث رقم )ٕٓٛ/ ٕإيطاف الرجل ا١تكاف من ا١تسجد. صحيح ابن خزدية )

 "ىذا حديث صحيح، كمل خيرجاه".
 (.ٖٕٓ/ ٗمن اٟتظر: كىو اٟتجر كا١تنع/ انظر: لساف العرب )(٘)
كؿ ىكػذا يف النسػػختُت )ككػػل( بػالواك قبػػل )كػػل(، كيف ا١تطبوعػة )فكػػل(. ككجػػو مػا يف ا١تطبوعػػة: أف قولػػو )فكػل ( جػػواب ألمػػا، كلكػن ال ينب ػػي العػػد(ٙ)

ختُت إف كاف لو ٗتريج أك توجيو، كمن توجيهو: أف يكوف جواب أما ىو قولو فبل حيتظرنو كٚتلة )ككل موضع ١تن سبق إليو( فاصلة بػُت عما يف النس
 (.ٕٛأما كبُت الفاء، كالفصل بينهما جائز ببعض األمور، كىذه اٞتملة ليست ٦تا ذكر منها، لكن قد تلحق هبا، انظر: م ٍت اللبيب )

 ، كساقط من )ط(، كلعلها: ألجره.ىكذا يف األصل(ٚ)
 عبارة )إيطانو أعظم آلخذه فناؿ الثواب باإليطاف كاٟتجة يف ذلك أف( ساقطة من )ط(.(ٛ)
 يف )ط( من.(ٜ)
 (.ٛٚٔ/ ٛكلمة شرع ٔتعٌت: سواء. فبل يفوؽ بعضهم بعضان، نظر: لساف العرب )(ٓٔ)
 ىكذا يف )النسختُت(: كيف ا١تطبوعة )للصبلة(.(ٔٔ)
 .( من نسخة )ط(ٚٔحة ) اية صف(ٕٔ)
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، كرجل من الشركاء غائب، فلما قدـ أيب أف (ٕ)ركاء كباعوهقاؿ: إف عبدان كاف بُت ش (ٔ)كمنها: أف ٥تلد بن خفاؼ

؛ فيؤخذ منو ا٠تراج، فوجد ا٠تراج (ٖ)جييز، فاختصموه يف ذلك إىل ىشاـ بن إٝتاعيل ، فقضى أف يرد العبد، كيتبعو القـو

لو، فقاؿ:  فذكرت ذلك (ٙ)عركة بن الزبَت (٘): فبيع غبلماف يل، قاؿ: فجئت(ٗ)فيما مضى من السنُت ألف درىم، قاؿ

عركة على ىشاـ، فحدثو ذلك، فرد بيع  (ٛ)قاؿ: كدخل (ٚ) فقاؿ: حدثتٍت عائشة أف رسوؿ هللا قاؿ: )ا٠تراج بالضماف(

فأصاب بو عيبا فقضى  (ٜ)ا٠تراج، قاؿ ا١تزين: كركم الشافعي أف ٥تلد بن جفاؼ ذكر لعركة يف عبد اتباعو ال بلمُت كرد

كىو الذم ركم اٟتديث عن  (ٔٔ) رسوؿ هللا يف مثل ىذا )أف ا٠تراج بالضماف(، فقاؿ عركة: قضي (ٓٔ)عليو برده كرد غلتو

                                                           

 ىو ٥تلد بن خفاؼ بن أدياء ال فارم، تابعي جليل، كاف ألبيو كجده صحبة.(ٔ)
 (.ٗٚ/ ٓٔ(، كهتذيب التهذيب )ٖٚٗ/ ٛ(، كاٞترح كالتعديل )ٕٗٚانظر: الطبقات الكربل "القسم ا١تتمم لتابعي أىل ا١تدينة" )

 يف )ط( فباعوه.(ٕ)
لقصػػة أف الػػذم اختصػػموه إليػػو ىػػو قػػاٍض با١تدينػػة يقػػاؿ لػػو ىشػػاـ بػػن إٝتاعيػػل، ك١تػػم أقػػف علػػى ترٚتػػة لقػػاض يف بعػػض مصػػادر السػػنة الػػيت أخرجػػت ا(ٖ)

ا١تدينػة  با١تدينة هبذا االسم، ك٢تذا حيتمل أف ىشاـ بن إٝتاعيػل الػذم اختصػموا إليػو ىػو كايل ا١تدينػة، كىػو مشػاـ بػن إٝتاعيػل ا١تخزكمػي، كػاف عامػل
 قٛٛق، ككيل مكانو عمر بن عبد العزيز، تويف سنة ٨ٛٚتوان من أربع سنُت. مث عزؿ عنها سنة لعبد ا١تلك بن مركاف، كليها لو 

 (.ٙٚ/ ٜ(، كالبداية كالنهاية )ٕٖٛ/ ٜ(، كنسب قريش )ٕٙٔ/ ٘انظر: الطبقات الكربل )
 ساقطة من )ط(.(ٗ)
 يف )ط( فجيئت.(٘)
ق، كقيػل غػَت ٜٔالفقهاء السبعة، كعاء من أكعيػة العلػم، إمػاـ زاىػد عابػد، تػويف سػنة ىو عركة بن الزبَت بن العواـ، سيد من سادات التابعُت، كأحد (ٙ)

 ذلك.
 (.ٓٛٔ/ ٚ(، كهتذيب التهذيب )ٕٔٗ/ ٗ(، كسَت أعبلـ النببلء )ٛٚٔ/ ٘انظر: الطبقات الكربل )

ن اشػًتل عبػدان فاسػتعملو مث كجػد بػو عيبػان، ىذا اٟتديث من طريق ٥تلد بن خفاؼ عن عركة عن عائشة أخرجو أبػو داكد يف كتػاب البيػوع. بػاب فػيم(ٚ)
(، كالًتمػػذم يف كتػػاب البيػػوع، بػػاب مػػا جػػاء فػػيمن يشػػًتم العبػػد كيسػػت لو مث جيػػد بػػو عيبػػان، سػػنن ٜٖٓ٘( اٟتػػديث رقػػم )ٕٗٛ/ ٖسػػنن أيب داكد )

ىػذا اٟتػديث مػن غػَت ىػذا (، كقاؿ الًتمذم عػن ىػذا اإلسػناد: "ىػذا حػديث حسػن صػحيح، كقػد ركم ٕ٘ٛٔ( اٟتديث رقم )ٔٛ٘/ ٖالًتمذم )
(، كابػن ماجػو يف كتابػو التجػارات، ٕٗ٘/ ٚالوجو، كالعمل على ىذا عند أىل العم"، كالنسائي يف كتاب البيوع، ا٠تراج بالضػماف، سػنن النسػائي )

 (.ٕٕٕٗ( اٟتديث رقم )ٗ٘ٚ/ ٕباب ا٠تراج بالضماف، سنن ابن ماجو )
 .يف )ط( فدخل(ٛ)

 يف )ط( أباعو. (ٜ)

 لة سختُت )فرد عليو(. كالصواب ما أثبتو. كيشهد لو ما كرد يف ا١تصادر اليت ذكرت القصة. كمنها ا١تصادر اليت كردت يف ا٢تامش التايل. كاليف الن (ٓٔ)
ليو من ع ٔتعٌت ا٠تراج، كىي ما حيصل أك ينتج من العُت ا١تشًتاة. كال لة من من كل عُت حيسبها، فعلو العبد ىي عملو. أك قيمة عملو، أك ما حيصل

( كلساف العرب ٖٔٛ/ ٖ( ك )ٜٔ/ٕ(، كالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )ٖٚ/ ٖماؿ من جراء عملو. ك٨تو ذلك، أنظر: غريب اٟتديث للهركم )
(ٔٔ /٘ٓٗ.) 

 (.ٕٛ(. ك٥تتصر ا١تزين )ٖٕٗ(. كمسند الشافعي )ٛٗٗانظر: الرسالة ) (ٔٔ)
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يف ملك ا١تشًتم  (٘)ال لة (ٗ)فحدثت (ٖ()ٕ) كفيو زيادة قولو يف مثل ىذا: )كىو البيع اٟتبلؿ الذم ملكو ا١تشًتم( (ٔ)عائشة

شًتم، كمل يرد غلتو أل ا مل يكن ذلك يف ملك البائع قط، فلما أصاب بو عيبان رده ألنو ا١ت (ٙ)ا١تشًتم عما اشًتل، مل

غضبان. أك غضب رجل  (ٜ)اٟتل كاف مثلو حبلن، كمن ذلك: يشًتم (ٛ)، كملكو كاف حبلن فما اكتسب ملك(ٚ)تشًتل

فلم ديلك شيئان من ذلك فيملك غلتو، فعليو رده غلتو، ألنو يف ملك غَته، ككذلك ما  (ٓٔ)عبدان. أك اشًتل شراء فاسد

كعلي ( ٕٔ)يطيب ما كاف ملكو ل َتم حل( ٔٔ)َت ما ملكت من حل أك اكتسبو أحل. كالاكتسب فرع ١تلك غَته، فنظ

                                                           

حديث )ا٠تراج بالضماف( أف ىناؾ أكثر من كاقعة كانت سببان يف ذكره. ككلها كاف ١تخلد بن يظهر من النظر يف كتب السنة كاآلثار اليت ذكرت  (ٔ)
لعزيز. كيف خفاؼ عبلقة هبا، كما يتبُت أف الوقائع نظر يف بعضها قاضي ا١تدينة ىشاـ بن إٝتاعيل. كنظر يف بعضها اآلخر كإىل ا١تدينة عمر بن عبد ا

األمر برد العبد على البائع. كرد غلة العبد من ا١تشًتم للبائع. فلما ذكر عركة بن الزبَت ٢تشاـ بن إٝتاعيل كلعمر  ىذه الوقائع قضي الناظر يف الواقعة أكؿ
لك بن عبد العزيز حديث )ا٠تراج بالضماف( رجع كل منهما عن قضائو برد ال لة، كحكم هبا للمشًتم. كإف كاف يرد العبد. ألف ال لة حدثت يف م

و ال لة خراج، فتكوف للمشًتم مقابلة ضمانو للعبد. ٔتعٌت أف العبد لو ىلك يف مدة كجود ال لة لكاف يهلك على حساب ا١تشًتم. فهي لو ألن
 ا١تشًتم.

 ىذا القوؿ مل أقف عليو يف شيء من كتب السنة كاآلثار. (ٕ)

 يف األصل زيادة )كما(. (ٖ)

 كلمة قد دخلها التصحيف.يف النسختُت )فحديث(. كالظاىر أف الصواب ما أثبتو. كأف ال (ٗ)

 يف األصل النخلة. (٘)

 ( من نسخة )ط(.ٛٔ اية صفحة ) (ٙ)

 ىكذا يف )النسختُت( بإثبات األلف يف أخره. كلو عدة ٗترجيات. سبق بيا ا. (ٚ)

 يف )ط( ملكو. (ٛ)

 ىكذا يف النسختُت. كاألكىل )اشًتل(. (ٜ)

 بياف ذلك.ىكذا يف )النسختُت( كلو كجو من الل ة. كقد سبق  (ٓٔ)

 ساقط من )ط(. (ٔٔ)

ىكذا يف )النسختُت( ك٢تا كجو من الل ة. كىو أف تكوف عبارة )ل َتم حل( ٚتلة أٝتية يف ٤تل نصب خرب كاف. كىناؾ كجو أخر يقضي بنصب   (ٕٔ)
 كلمة )حل( على أ ا ىي ا٠ترب، كاٞتار كاجملركر )ل َتم( متعلق هبا.
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كمن زاد يف ا٠ترب عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم معناه فهو مثبت. كمن مل يأت بو فليس ْتجة على من  (ٔ) حراـ.

ككما  (ٗ()ٖ)كقاؿ غَته مل يفعل ، ككاف معو أسامة كعثماف بن طلحة،(ٕ)أتى بو، كما ركل ببلؿ عن رسوؿ هللا يف البيت

كركل ابن مسعود: )أنو كاف  (ٙ)عمر كغَته: )أف النيب كاف يرفع إذا كرب لبلفتتاح، كإذا رفع رأسو من الركوع  (٘)ركل ابن

. أال ترل لو أف (ٕ)كمن مل يثبت غَت شاىد، كاف م فل (ٔ)شاىد (ٜ()ٛ)فكاف من ثبت (ٚ) يرفع يف أكؿ مرة مث ال يعود(

                                                           

ركة اسًتسل ىنا بذكر بعض األمثلة على األحاديث اليت فيها زيادة، كأ ا تكوف مقبوالن، ألف من زاد فقد ١تا ذكر يف اٟتديث السابق زيادة عن ع (ٔ)
 أثبت شيئا. كمن مل يأت بالزيادة فليس ْتجة على من أيت هبا مث سيعود بعد ذلك لذكر األمثلة على األحاديث اليت يرل أ ا مؤكلة.

 الكعبة ا١تشرفة.أم يف شأف الصبلة يف البيت، كا١تراد  (ٕ)

 (.ٖٕٓ/ٜ/ٚىكذا يف النسختُت. كلعل الصواب )مل يصل( كما ىو ظاىر من ٗتريج اٟتديث، كأنظر: األـ ) (ٖ)

م اٟتديث يف شأف دخوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم الكعبة كمعو ببلؿ كأسامة كعثماف بن طلحة، كإخبار ببلؿ بأف الرسوؿ صلى هللا عليو كسل (ٗ)
(. كمسلم يف كتاب ٜٕٛٛ( اٟتديث رقم )ٖٔٔ/ٙأخرجو البخارم يف كتاب اٞتهاد باب الردؼ على اٟتمار صحيح البخارم )صلى يف الكعبة 

 (.ٖٛٛ( اٟتديث رقم )ٜٙٙ/ ٕاٟتج، باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغَته كالصبلة فيها، صحيح مسلم )

الكعبة أخرجو مسلم يف كتاب اٟتج، باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغَته كأخبار أسامو بن زيد بأف النيب صلى هللا عليو كسلم مل يصل يف 
(. كاإلخبار بعدـ صبلة النيب صلى هللا عليو كسلم يف الكعبة من غَت نسبة ١تخرب معُت ٜٕ٘( اٟتديث رقم )ٜٛٙ/ٕكالصبلة فيها. صحيح مسلم )

 (.ٔٓٙٔ( اٟتديث رقم )ٛٙٗ/ ٖالبخارم )أخرجو البخارم يف كتاب اٟتج. باب من كرب يف نواحي الكعبة. صحيح 

 يف )ط( ككماء كابن. (٘)

( كمسلم ٖ٘ٚ( اٟتديث رقم )ٕٛٔ/ ٕأخرجو البخارم يف كتاب األذاف، باب رفع اليدين يف التكبَتة األكىل مع االفتتاح سواء، صحيح البخارم ) (ٙ)
 (. ٕٔ( اٟتديث رقم )ٕٜٕ/ ٔراـ كالركوع. صحيح ا١تسلم )كمسلم يف كتاب الصبلة. باب استحباب رفع اليدين حذك ا١تنكبُت مع تكبَتة اإلح

(. كقاؿ ٛٗٚ( اٟتديث رقم )ٜٜٔ/ ٔمعٌت ىذا اٟتديث أخرجو أبو داكد يف كتاب الصبلة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع. سنن أيب داكد ) (ٚ)
 أبواب الصبلة، باب ما جاء أف النيب صلى هللا عليو كسلم أبو داكد: "ىذا ٥تتصر من حديث طويل، كليس ىو بصحيح على ىذا اللفظ"، كالًتمذم يف

( كقاؿ الًتمذم: "حديث ابن مسعود حديث حسن" كالنسائي يف كتاب ٕٚ٘(، اٟتديث رقم )ٓٗ/ ٕمل يرفع إال يف أكؿ مرة، سنن الًتمذم )
، كقاؿ ابن ا١تبارؾ: مل  (، كقاؿ ابن حجر: "كىذا اٟتديث حسنوٜ٘ٔ/ ٕاالفتتاح، الرخصة يف ترؾ ذلك، سنن النسائي ) الًتمذم، كصححو ابن حـز

يثبت عندم. كقاؿ ابن أيب حامت عن أبيو، قاؿ: ىذا حديث خطأ. كقاؿ أٛتد بن حنبل كشيخو حيِت بن آدـ: ىو ضعيف نقلو البخارم عنهما، 
 (.ٕٕٕ/ ٔكتابعهما على ذلك "التلخيص اٟتبَت )

 يف )ط( يفت. (ٛ)

 ط(.( من نسخة )ٜٔ اية صفحة ) (ٜ)
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عليو. كزادا يف شهادهتا بأنو  (ٖ)هدا على رجل أنو قاؿ: امرأيت طالق ثبلثا. كشهد آخراف معهما ٔتا شهدأف رجلُت ش

كصل: إف دخلت الدار. أنو ال طبلؽ عليو لزيادة الشاىدين ما زاد من ا٠ترب يف شهادهتما، كال معٌت للذين قطعا 

من زاد معٌت عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كاف بالطبلؽ، كلسقوط علم ما أثبتو غَتمها، ككذلك قلنا يف ا٠ترب: 

 ، كمن مل يثبتو مل يكن لو يف ذلك معٌت.(ٗ)شاىد

قاؿ:  (ٚ)قاؿ: عن جابر بن عبد هللا: إنو كاف يسَت على ٚتل لو قد أعيا (ٙ)ما ركم عن عامر الشعيب (٘) كمنها:

، فبعتو منو بأكقية، كاستثنيت (ٛ)، مث فاؿ بعينو بأكقية)فلحقٍت رسوؿ هللا فضربو، كقاؿ: سر فسار سَتان مل يكن يسَت مثلو

ٛتبلنو إىل أىلي، فلما بل ت أىلي أتيتو باٞتمل فنقد ٙتنو، فرجعت، فأرسل على أثرم، فقاؿ: أترل أمنا ما كستكبل 

ؿ ، عن جابر بن عبد هللا قاؿ: )اشًتل رسو (ٔ)كا١تطلب بن حنطب (ٓٔ) (ٜ)آلخذ ٚتلك؟ خذ ٚتلك كدرامهك فهما لك(

                                                                                                                                                                                     

 ىكذا يف )النسختُت(، كلو كجو من الل ة، كقد سبق بياناتو. (ٔ)

 ىكذا يف )األصل( كلو كجو من الل ة، كقد سبق بيانو، كيف )ط( معقل. (ٕ)

 يف )ط( زيادة كلمة )بو(. (ٖ)

 ىكذا يف )النسختُت(، كلو كجو من الل ة، كقد سبق بيانو. (ٗ)

 ل التأكيل.رجع ا١تؤلف للتمثيل لؤلحاديث اليت ٖتتم (٘)

ىو عامر بن شراحيل الشعيب اٟتمَتم، من شعب مهداف، تابعي جليل، ركل عن عدد كبَت من الصحابة، منهم جابر ابن عبد هللا كغره، ٘تيز  (ٙ)
 ىػ، كقيل غَت ذلك.ٗٓٔبالفقو كشدة اٟتفظ، توىف سنة 

 (.٘ٙ/ ٘هذيب )(، كهتذيب التٜٕٗ/ ٗ(، كسَت أعبلـ النببلء )ٕٙٗ/ ٙانظر: الطبقات الكربل )

 (.ٖٛٔ/ ٜٖ(، كتاج العركس )ٔٗٗأعيا: تعب ككل من كثرة السَت، انظر: ا١تصباح ا١تنَت ) (ٚ)

( جراما، انظر: ٜٔٔ(، كتعادؿ األكقية با١تقادير ا١تعاصرة )ٜٔٔ/ ٔاألكقية كزف من الذىب يعادؿ أربعُت درمهان، انظر: غريب اٟتديث للهركم ) (ٛ)
 (.ٚٗمي يف ضوء التسميات العصرية )ا١تقادير يف الفقو اإلسبل

قصة جابر من ركاية عامر الشعيب أخرجها البخارم يف كتاب الشركط، باب إذا اشًتط البائع ظهر الدابة إىل مكاف مسمى جاز. صحيح البخارم  (ٜ)
 (.ٜٓٔ( اٟتديث رقم )ٕٕٔٔ/ ٖ(. كمسلم يف كتاب ا١تساقاة، باب بيع البعَت كاستثناء ركوبو، صحيح مسلم )ٕٛٔٚ( اٟتديث رقم )ٖٗٔ/ ٘)

 ( من نسخة )ط(.ٕٓ اية صفحة ) (ٓٔ)
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قاؿ ا١تزين: حيتمل ىذا كجوىا؛ منها: أف يكوف ىذا كاف جائزان قبل  (ٖ) ظهره إىل ا١تدينة( (ٕ)ؿ هللا مٍت بعَتا، كأقعدينرسو 

أف يقوؿ عليو السبلـ يف اشًتاط سادة بريرة على عائشة بأف الوالء ٢تم: )ما باؿ أناس يشًتطوف شركطان ليست يف كتاب 

كمعٌت: من أعتق أف لو الوالء، كمعٌت عن ملك بعَتا أف لو   (ٗ)  فهو باطل(هللا؛ من اشًتط شرطا ليس يف كتاب هللا

  (٘)الظهر، فيكوف ما قاؿ جابر منسوخا، كيكوف ما أباف رسوؿ هللا من فساد الشرط ناسخان. كمنها: أف يكوف كعد جابر

كال كعد قبل ذلك، فلما  على عقد، فإف شاء فعل كإف شاء مل يفعل. كمنها: أف ال يكوف كعد، ككاف الشراء مطلقا

اشًتل رسوؿ هللا تفضل بظهره على جابر. كال أعلم خبلفا بُت ا١تسلمُت: أف من ملك بعَتا إف لو ركوبو كبيعو كإكراءه. 

 عقدة الشراء. كيف ذلك دليل على أحد الوجوه اليت كصفنا. كباهلل التوفيق. (ٚ)٦تا لو يف (ٙ)كأنو ال جيوز أف يشًتط منعو

لو أرض فليزرعها، أك  (ٜ)أرض، فقاؿ لنا رسوؿ هللا: )من كاف (ٛ)م عن جابر قاؿ: كاف لنا فضوؿكمنها: ما رك 

قاؿ ا١تزين: حيتمل ما احتمل حديث أسامة عن النيب صلى هللا عليو كسلم: )إمنا الربا يف  (ٔ) ليمنحها أخاه، أك ليدع(
                                                                                                                                                                                     

يف  ىو ا١تطالب بن عبد هللا بن حنطب القرشي ا١تخزكمي، ركم عن ابن عمر كعائشة كجابر، كركل عنو أىل ا١تدينة، ككاف يرسل كثَتان، كاف حيان  (ٔ)
 حدكد سنة عشرين كمائة.

 (.ٛٚٔ/ ٓٔ(، كهتذيب التهذيب )ٖٚٔ/ ٘(، كسَت أعبلـ النببلء )٘ٔٔأىل ا١تدينة" ) انظر: الطبقات الكربل "القسم ا١تتمم لتابعي

كذا يف األصل، كيف نسخة )ط( يوجد مكاف ىذا الكلمة نقط، كالصواب أفقرين كما يف كتب السنة اليت أخرجت اٟتديث، كمعناه: أعارين ظهر   (ٕ)
 (.ٖٚٔ/ ٘(، كفتح البارم )ٖٓٙ/ ٕديث للحريب )البعَت، كىو من الفقار، كىي عظاـ الظهر، انظر: غريب اٟت

 (.ٖ٘ٓٗٔ(، اٟتديث رقم )ٓٙ/ ٛأخرجو عبد الرزاؽ يف كتاب البيوع، باب الشرط يف الكراء، ا١تصنف ) (ٖ)

حوه أخرجو (، كبنٕ٘٘ٔ( اٟتديث رقم )ٜٖٙ/ ٗهبذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب البيوع، باب الشعراء كالبيع مع النساء، صحيح البخارم ) (ٗ)
 (.ٙ( اٟتديث رقم )ٔٗٔٔ/ ٕمسلم يف كتاب العتق، باب إمنا الوالء ١تن أعتق، صحيح مسلم )

 ىكذا يف )النسختُت(، كلو كجو من الل ة، كقد سبق بيانو. (٘)

 يف األصل معو، كا١تثبت يف ا١تنت من )ط(. (ٙ)

 ( من نسخة )ط(.ٕٔ اية صفحة ) (ٚ)

 (.ٕٗ٘/ ٔٔلزائدة عن اٟتاجة، انظر لساف العرب )يف األصل فصوؿ، كالفضوؿ ىي ا (ٛ)

 يف )ط( كانت. (ٜ)
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فقاؿ النيب:  (ٖ)يب سئل عن ا١تخابرة اليت كانوا يفعلو ا، كٝتع اٞتواب فقد حيتمل أف يكوف الن (ٕ)النسيئة( سيق با١تسألة

)من كاف لو أرض فليزرعهما، أك ليمنحها أخاه، أك ليدع( يقوؿ النيب: تركها خَت من أف خيابرىا، ألف ا١تخابرة إكراء 

ل على ذلك: أف ٣تهوالن، فنهي النيب عن ذلك، كالدلي (٘)كعددا (ٗ)األرض عندنا ببعض ما خيرج منها. فيكوف كراء فاسدا

  (ٛ)كقد (ٚ)ركم: )أف النيب صلى هللا عليو كسلم. ى عن إكراء األرض، قيل لو: أبالذىب كالورؽ؟ فقاؿ: ال( (ٙ)رافعا

 مثلها يف القياس.  (ٜ)أجاز العلماء كراء الدكر كاألرضُت

و كسلم برأس األسود قاؿ: )أتيت النيب صلى هللا علي (ٓٔ)كمنها: ما ركم عن عبد هللا بن الديلمي، عن أبيو  

من ٨تن؟ قاؿ: إىل هللا، كإىل رسولو.  (ٔ)العنسي الكذاب، فقلنا: يا رسوؿ هللا، قد علمت من ٨تن، كمن أين ٨تن، كإىل

                                                                                                                                                                                     

(. كمسلم يف كتاب ٕٖٕٙ( اٟتديث رقم )ٖٕٗ/ ٘بنحو ىذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب ا٢تبة، باب فصل ا١تنيحة، صحيح البخارم ) (ٔ)
 (.ٜٛ( اٟتديث رقم )ٙٚٔٔ/ ٖالبيوع، باب كراء األرض، صحيح مسلم )

 ا١تسألة. يف )ط( يف (ٕ)

 يف )ط( يفعلوف هبا.(ٖ)

 يف )األصل( كذا فاسد. (ٗ)

 كذا يف )األصل( كيف )ط( غرزان. كحيتمل أ ا مصفحة من )غرران( كىو الصواب فيما يظهر.  (٘)

 ىػ.ٗٚىو رافع بن خديج بن رافع األنصارم. صاحيب جليل، شهد أحدا كا٠تندؽ كأكثر ا١تشاىد، توىف سنة  (ٙ)

 (.ٖٛٗ/ ٔ(. كاإلصابة )ٔ٘ٔ/ ٕ(. كأسد ال ابة )ٖٛٗ/ ٔانظر: االستيعاب )

(. كٔتعناه ٘ٔٔ( اٟتديث رقم )ٖٛٔٔ/ ٖبنحو ىذا اللفظ أخرجو مسلم يف كتاب البيوع، باب كراء األراض بالذىب كالورؽ، صحيح مسلم ) (ٚ)
 (.ٖٕٙٗ( اٟتديث رقم )ٕ٘/ ٘أخرجو البخارم يف كتاب اٟترث كا١تزارعة، باب كراء األرض بالذىب كالفضة، صحيح البخارم )

 ( من نسخة )ط(.ٕٕ اية صفحة ) (ٛ)

 ( فما بعدىا.ٖٓىكذا يف النسختُت. كلو كجو من الل ة، كلكن األفصح أف يقاؿ )األرضوف(. انظر: أكضح ا١تسالك ) (ٜ)

كذاب، كتويف فَتكز يف خبلفة عثماف رضي هللا عنو، عبد هللا بن فَتكز الديلمي أٛتد التابعُت، كأبوه فَتكز صحايب شارؾ يف قتل األسود العنسي ال (ٓٔ)
 كقدكمو على النيب صلى هللا عليو كسلم، لكن مل يثبت قدكمو برأس األسود.

 (.ٕٗٓ/ ٖ(. كاإلصابة )ٙٛٔ/ ٗ(. كأسد ال ابة )ٜٜٜٔ/ ٕانظر: االستيعاب )
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فقلنا: يا رسوؿ هللا، إف لنا أعنابان فما نصنع هبا؟ قاؿ زيبوىا. قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قاؿ: انبذكه على غذائكم، كاشربوا 

، فإنو إذا  (ٗ()ٖ)، كال تنبذكا يف القبلؿ (ٕ)كانبذكه على عشائكم، كاشربوه على غذائكم، كانبذكا يف الشناف على عشائكم،

على عشائكم، كانبذكه على   (ٙ)قاؿ ا١تزين: ليس يف قولو: انبذكا على غئايكم، كاشربوا  (٘) تأخر عن عصره صارخبلن(

ذلك كىو حلو ألنو يسكر، كلو كاف إمنا ىو على صفة ما كصف  عشائكم، كاشربوه على غذائكم إجياب ٖترًن شربو بعد

أك عشاء، فلما  (ٛ)كال حيل أبدان إال على غذاء (ٚ)يف اللفظة كحيـر ما خرج من اللفظة ٟتـر أف نشربو على غذاء كال عشاء

لى هللا عليو كسلم عشاء دؿ على أنو مل حيـر ما خرج من الصفة، ك١تا كاف ٖترًن النيب ص (ٜ)كاف حبل على غَت غداء ك

.كقد جيوز أف يكوف قرب ما كصف من نبيذ شربو على ال داء (ٔ) : كانت علة ٖترديو إسكاره((ٓٔ)النبيذ إذ أسكر كثَته

                                                                                                                                                                                     

 ىكذا يف )األصل(. كيف )ط( فإىل. كىو أكىل ٦تا يف األصل. (ٔ)

 (.ٕٔٗ/ ٖٔ(. كلساف العرب )ٓٗ/ ٕشن كشنة. كىي ا٠تلفة من القرب، أم القددية منها، أنظر: غريب اٟتديث للهركم ) الشتاف ٚتيع (ٕ)

 (.٘ٙ٘/ ٔٔالقبلؿ: ٚتع قلة "كالقلة: اٟتب العظيم. كقيل: اٞترة العظيمة، كقيل: اٞترة عامة/ كقيل: الكوز الص َت "لساف العرب ) (ٖ)

كقت ال داء كأشربوه يف كقت العشاء، أك انبذكه يف كقت العشاء كأشربوه يف كقت ال داء. كيف ذلك إشارة إىل قرب الزمن  ا١تعٍت: انبذكا الزبيب يف (ٗ)
فيما يظهر بُت كقت النبذ ككقت الشرب. كذلك احتياطا للت َت الذم يؤدم إىل اإلسكار. ككذلك اإلرشاد إىل النبذ يف الشناف دكف القبلؿ ألف الشناف 

اؿ، فتكوف أحرل لعدـ الت َت ا١تؤدم إىل اإلسكار، كذلك أمر أرشاد. كليس لتحديد الوقت كال الوعاء، كمدار األمر على الت َت ٟتاؿ أبرد من الق
 (.ٛٓ٘/ ٚاإلسكار كعدمو، انظر: احمللي البن حـز )

(، كالنسائي يف كتاب ٖٓٔٚاٟتديث رقم )( ٖٖٗ/ ٖهبذا اللفظ أخرجو أبو داكد يف كتاب األشربو، باب يف صفة النبيذ، سنن أيب داكد ) (٘)
 (.ٕٖٖ/ ٛاألشربة. ذكر ما جيوز شربو من األنذبة كما ال جيوز، سنن النسائي )

 يف )ط( أشربوه. (ٙ)

 ىكذا يف النسختُت، كلكن يظهر أف العبارة غَت صواب، كأف الصواب أف يقاؿ: ٟتـر أف نشربو على غَت غداء كعشاء. (ٚ)

 نسخة )ط(. ( منٖٕ اية صفحة ) (ٛ)

 يف )ط( أك. (ٜ)

( اٟتديث ٕٖٚ/ ٖيشَت هبذا اٟتديث: )ما أسكر كثَته فقليلو حراـ( أخرجو أبو داكد يف كتاب األشربة، باب النهي عن ا١تسكر، سنن أيب داكد ) (ٓٔ)
( كقاؿ الًتمذم: ٟ٘ٙٛٔتديث رقم )( إٜٕ/ ٗ(، كالًتمذم يف كتاب األشربة، باب ما جاء ما أسكر كثَته قليلو حراـ، سنن الًتمذيي )ٖٔٛٙرقم )

 (.ٕٓٓ/ ٛ"ىذا حديث حسن غريب" كالنسائي يف كتاب األرشبة، ٖترًن كل شراب أسكره كثَته، سنن النسائي )
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كالعشاء جيوز من أف ديسهل ذلك إىل الشدة فيدخل يف حد التحرًن، فاحتاط ٔتا ال إشكايل فيو أف ال يت َت عن حلو 

 توفيق.  لقرب الوقت من صنعو. كباهلل ال

 (ٖ) : )أفطر اٟتاجم كاحملتجم(-بن خديج قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم  (ٕ)كمنها: ما ركم عن رافع

قاؿ   (ٗ) كٝتعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم يقوؿ: )كسب اٟتجاـ خبيث. كمهر الب ي خبيث، كٙتن الكلب خبيث(

 –رسوؿ هللا أصحابو هبما بوحي هللا  (٘)احملجـو منافقُت فأفطر، فاعلمالزمٍت: حيتمل كجوىان، منها: أف يكوف اٟتاجم ك 

بعد الفجر كمل يعلما، فقاؿ رسوؿ هللا: )أفطر  (ٚ)أكبل (ٙ)بأعبلمو ذلك منهما. كحيتمل: أف يكونا مؤمنُت –جل كعز 

( ليخرب أ ما يقضيا، كحيتمل: أف يكونا قاؿ عليو السبلـ:  )أفطر اٟتاجم ، ف(ٜ)كقعا بال يبة يف أخيهما (ٛ)اٟتاجم كاحملجـو

                                                                                                                                                                                     

(، كيف الصحيحُت )كل شراب ٖٜٖٖ( اٟتديث رقم )ٕ٘ٔٔ/ ٕكابن ماجو يف كتاب األشربة، باب ما أسكر كثَته فقليلو حراـ، سنن ابن ماجو )
 حراـ( كىو يشَت إىل أف على التحرًن ىي اإلسكار. أسكر فهو

 يف النسختُت كردت الكلمة بدكف الضمَت يف آخرىا، ىكذا )إسكار(. كيظهر أنو البد من الضمَت الستقامة الكبلـ. (ٔ)

 يف )ط( زيادة: ىو. (ٕ)

، باب يف الصا (ٖ) ( أخرجو أبو داكد يف كتاب الصـو ( اٟتديث رقم ٖٛٓ/ ٕئم حيتجم، سنن أيب داكد )اٟتديث بلفظ: )أفطر اٟتاجم كاحملجـو
، باب كراىية اٟتجامة للصائم، سنن الًتمذم )ٖٕٚٙ) ( كقاؿ ٗٚٚ( اٟتديث رقم )ٗٗٔ/ ٖ(، كالًتمذم من حديث رافع بن خديج يف كتاب الصـو

حديث رافع بن خديج"، كابن ماجو الًتمذم: "حديث رافع بن خديج حديث صحيح، كذكر عن أٛتد بن حنبل أنو قاؿ: أصح شيء يف ىذا الباب 
، ا١تستدرؾ )ٓٛٙٔ) اٟتديث رقم )ٖٚ٘/ ٔيف كتاب الصياـ، باب ما جاء يف اٟتجامة للصائم، سنن ابن ماجو ) / ٔ( كاٟتاكم يف كتاب الصـو

 ( كقاؿ: "اٟتديث صحيح على شرط الشيخُت كمل خيرجاه".ٕٚٗ

لم يف كتاب ا١تساقاة، باب ٖترًن ٙتن الكلب كحلواف الكاىن كمهر الب ي. صحيح مسلم هبذا اللفظ مع اختبلؼ يف ترتيب العبارات أخرجو مس (ٗ)
 (.ٔٗ( اٟتديث رقم )ٜٜٔٔ/ ٖ)

 يف )ط( فأمر. (٘)

 ( من نسخة )ط(.ٕٗ اية صفحة ) (ٙ)

 ساقطة من )ط(. (ٚ)

 يف )ط( يكوف. (ٛ)

 كاحملجـو أم أكبل ٟتم أخيهما( ساقطة من )ط(.العبارة التالية، كىي قوؿ ا١تؤلف: )فقاؿ عليو السبلـ أفطر اٟتاجم  (ٜ)
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َْم َأِخيِو كاحملتجم( أم أكبل ٟتم أخيهما فنقضا بذلك صومهما، قاؿ هللا عز كجل يف كتابو: ) َْ َأَيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل 

أكل كا١تشرب ، كذلك أف هللا جل ثناؤه جعل الصياـ كفان عن ا١ت (ٕ)، ال أف اٟتجامة من اٟتاجم كاحملجـو إفطار(ٔ) (َمْيًتا

َياِم الرََّفُث إىَل ِنَساِئُكْم كاٞتماع: قاؿ تبارؾ كتعاىل: ) َلَة الصِّ َ َلُكُم ، كقاؿ: )(ٖ)(ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ وُكُلوا واْشَربُوا َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ

َياَم إىَل اللَّ  ، كليس فيما خرج من (ٗ)(ْيلِ اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن الَفْجِر ُثَّ َأمتُّوا الصِّ  (٘)فهذا معٌت الصـو

، (ٚ)كمذم ككدم، كاحتبلـ على غَت عمد، كعرؽ، كدـ، كغَت ذلك من البدف إفطاران  (ٙ)دبر كال قبل كال بدكف من خبلء

فبل قضاء عليو، كمن استقاء فعليو  (ٛ): )من ذرعو القيء-صلى هللا عليو كسلم  –، كلوال ا٠ترب عن رسوؿ هللا (ٚ)إفطاران 

حلقو طعامان أك شرابان مكرىان أك  (ٔ)٥تصوصان، أال ترل أنو إذا دخل (ٔٔ)االستقاء  (ٓٔ)لكاف سواء فكاف  (ٜ) ء(القضا

                                                           

 ( من سورة اٟتجرات.ٕٔمن اآلية رقم ) (ٔ)

 يف النسختُت )إفطاران(.  (ٕ)

 ( من سورة البقرة.ٛٚٔمن اآلية رقم )(ٖ)

 ( من سورة البقرة.ٚٛٔمن اآلية رقم ) (ٗ)

 يف )ط( عن. (٘)

 يف )ط( خبل. (ٙ)

 .(ٖٓ٘انظر: اختبلؼ اٟتديث للشافعي. ) (ٚ)

 (.ٜ٘/ ٛ(، كلساف العرب )ٜ/ ٕأم غلبو كسبقو، انظر: الفائق يف غريب اٟتديث ) (ٛ)

( كبنحوه أخرجو ٙٚٙٔ( اٟتديث رقم )ٖٙ٘/ ٔهبذا اللفظ أخرجو ابن ماجو يف كتاب الصياـ، باب ما جاء يف الصائم يقيء، سنن ابن ماجو ) (ٜ)
، باب الصائم يستقيء عامدان، سن (، كالًتمذم من حديث أيب ىريرة يف كتاب ٖٕٓٛ( اٟتديث رقم )ٖٓٔ/ ٕن أيب داكد )أبو داكد يف كتاب الصـو
، باب ما جاء فيمن استقاء عمدان، سنن الًتمذم ) ( كقاؿ الًتمذم: "حديث أيب ىريرة حديث حسن غريب.... ٕٓٚ( اٟتديث رقم )ٜٛ/ ٖالصـو

، ا١تستدرؾ )كالعمل عند أىل العلم على حديث أيب ىريرة"، كاٟتاكم يف كتاب ال  ( كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخُت كمل خيرجاه.ٕٖٚٗ/ ٔصـو

نية ىي ىذا ا١تثبت من ا١تطبوعة، كال أعلم اٟتاؿ يف األصل بسبب عدـ ظهور ا١تقصود من تعليق احملقق، كيف )ط( الكلمة األكىل غَت كاضحة، كالثا (ٓٔ)
 )مطلق(.

 ( من نسخة )ط(.ٕ٘ اية صفحة ) (ٔٔ)
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خرج من اٟتلق مثلو لكاف إذا ذرعو القيء مكرىان إفطاران، فلما مل ( ٖ)، فلو كاف ما(ٕ)جومعت امرأة مكرىة أف ذلك إفطارا

مفطران، فطار  (ٗ)يو سواء لوال أف النيب صلى هللا عليو كسلم جعلو يف االستقاءيكن ذرع القيء إفطاران كاف عمده كاإلكراه ف

 ٥تصوصانف كال قياس على ٥تصوص.

كمنها: ما ركم عن عبد هللا بن عمرك بن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم: )بل وا عٍت كلو آية، 

قاؿ ا١تزين: ٥ترجو عندنا كباهلل  (٘)ليتبوأ مقعده من النار(كحدثوا عن بٍت إسرائيل ال حرج، كمن كذب علي متعمدان ف

التوفيق، أنو ١تا قاؿ: )كحدثوا عن بٍت إسرائيل كال حرج( أكجب أف ال يقبل عنو إال الثقة عن الثقة، ألف ما قبل عنو فدين 

 (ٙ)، فليس عليو أفكما حدث عن بٍت إسرائيل فليس عليو يف قبوؿ ذلك دين بدين بو هللا –جل ثناؤه  –يداف بو هللا 

يطلب الثقة يف ذلك كما يطلبو يف اٟتديث عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم، ال أف يف ذلك ٕتويز أف يقبل من ٤تدث 

ألنو ال  (ٛ)((ٚ)عن بٍت إسرائيل من يرل حديثو كذبان، ألنو ركم: )أنو من ركل حديثان عن من يراه كاذبان فهو أحد الكذابُت

 عليو كسلم عن بٍت إسرائيل كال غَتىم، كحذر أف حيدث إال بالصدؽ، كأف ال يقبل إال ال جييز الكذب صلى هللا

                                                                                                                                                                                     

باحث بركنشفق ىذه الكلمة، كهبذا الضبط يستقيم نصب ما بعدىا، كلو كانت الكلمة )أدخل( لكانت العبارة أشرؽ، كاستقاـ ىكذا ضبط ال (ٔ)
 أيضا نصب ما بعدىا.

 يف النسختُت )إفطاران(. (ٕ)

 يف )ط( من. (ٖ)

 يف النسختُت )االستسقاء(، كيف ا١تطبوعة: االستقاء: كىي الصواب فيما يظهر. ( ٗ)

 (.ٖٔٙٗ( اٟتديث رقم )ٜٙٗ/ ٙاللفظ أخرجو البخارم يف كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل، صحيح البخارم )هبذا  ( ٘)

 ( من نسخة )ط(.ٕٙ اية صفحة ) ( ٙ)

 يف )ط( الكاذبُت. ( ٚ)

 (.ٜ/ ٔ، صحيح مسلم )بنحو ىذا اللفظ أخرجو مسلم يف مقدمة صحيحو، باب كجوب الركاية عن الثقات كترؾ الكذابُت ( ٛ)
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الصادقُت ا١تعركفُت، كمل جيعل ىذا االستقصاء يف اٟتديث عن بٍت إسرائيل، ألنو أجاز قبوؿ حديث الكاذبُت كال أف 

 .     (ٕ)يف ذلك (ٔ)حرج

وؿ هللا صلى هللا عليو كسلم سرية فاعتصم رجل من كمنها: ما ركم عن عبد هللا بن مسعود قاؿ: )بعث رس

، فأمر بالشجرة فأحرقت، فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليو كسلم فقاؿ: إين مل أبعث أف أعذب بعذاب (ٖ)ا١تشركُت بشجرة

أنو  (ٚ)التوفيق (ٙ)قاؿ ا١تزين: ٥ترج ما  ي عنو صلى هللا عليو كسلم كباهلل (٘)((ٗ)هللا، إمنا أمرت بضرب األعناؽ كشد الوثائق

 ي عن ا١تقاتلة بالنار، كإمنا يعذب ا١تعذب  (ٜ)، كليس يف ذلك(ٛ)أنو  ي أف يعذب من قدر عليو بعذاب هللا (ٚ)التوفيق

يكوف ذلك  (ٓٔ)ا١تعذب من قدر عليو فكاف يف معٌت من ىو يف يديو، قولو: )إمنا بعثت بضرب األعناؽ كشد الوثائق( كال

عن حرقو ألنو صار يف معٌت ا١تقدكر عليو، كالشجر ال يقع عليو تعذيب،  إال يف ا١تقدكر عليو، كيف ذلك دليل أنو ١تا  ي

                                                           

 ىكذا يف النسختُت، كحيتمل أف الصواب )كال أف ال حرج(. ( ٔ)

 ( فما بعده.ٜٖٛأنظر: الرسالة ) ( ٕ)

 (.ٗٓٗ/ ٕٔأم امتنع هبا من القتل، انظر: لساف العرب ) ( ٖ)

/ ٓٔ(، كلساف العرب )ٜٕٚ/ ٕظر: مشارؽ األنوار )الوثائق بفتح الواك ككسرىا: ما يوثق بو من حبل ك٨توه، كشد الوثائق إشارة إىل األسر، ان ( ٗ)
 (.ٓ٘ٗ/ ٕٙ(، كتاج العركس )ٖٔٚ

(. كٔتعناه ٖٖ٘ٗٔ( اٟتديث رقم )٘ٛٗ/ ٙبنحو ىذا اللفظ أخرجو ابن أيب شيبة يف كتاب الفضائل، من  ى عن التحريق بالنار، ا١تصنف ) ( ٘)
 (.ٜٜٔٗ(. اٟتديث رقم )ٕ٘ٔ/ ٘ف )أخرجو عبد الرزاؽ يف كتاب اٞتهاد، باب القتل بالنار، ا١تصن

 ( من نسخة )ط(.ٕٚ اية صفحة ) ( ٙ)

 يف )ط( زيادة:  ىو ( ٚ)

 (.ٕ٘ٗ/ ٗانظر: األـ ) ( ٛ)

 يف )ط( بذلك. ( ٜ)

 كذا يف النسختُت، كيف ا١تطبوعة: فبل، كىو الصواب فيما يظهر.  ( ٓٔ)
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 (٘)، مث حرؽ((ٗ)ذا صباح (ٖ)، كقاؿ ألسامة: )أثت بينا(ٕ)بٍت النضَت (ٔ)أمواؿ -صلى هللا عليو كسلم  –كقد حرؽ النيب 

حوسب هبا يـو القيامة( أف النيب قاؿ:  )من قتل عصفوران ب َت حقها  (ٛ)، أال ترل(ٚ)إال ذك ركح (ٙ)كال يتأمل (٘)حرؽ(

عن تعذيبها، كال عذاب  (ٓٔ)فنهى (ٜ) قيل: يا رسوؿ هللا كما حقها؟ قاؿ: )أف تذْتها فتأكلها، كال تقطع رأسها فًتمي بو(

                                                           

 يف األصل أحواؿ، كالتصويب من )ط(. ( ٔ)

(، كمسلم يف كتاب اٞتهاد ٕٖٔٓ( اٟتديث رقم )ٗ٘ٔ/ ٙتاب اٞتهاد، باب حرؽ الدكر كالنخيل، صحيح البخارم )أخرجو البخارم يف ك ( ٕ)
 (.ٜٕ( اٟتديث رقم )ٖ٘ٙٔ/ ٕكالسَت، باب جواز قطع أشجار الكفار كٖتريفها، صحيح مسلم )

(، كحيتمل أ ا: أبٌت: باأللف ا١تضمومة، مث الباء ٖٛ/ ٖ) يف )ط( ببناء، كا١تثبت من األصل، كىو ٤تتمل للصواب كما يظهر يف سنن أيب داكد ( ٖ)
(، ٔٓٔ/ ٔا١توحدة الساكنة، مث النوف ا١تفتوحة، مث األلف ا١تقصورة، بوزف حبلي. كىو موضع بالشاـ من جهة البلقاء، أنظر: معجم ما استعجم )

 (.ٜٚ/ ٔكمعجم البلداف )

 ( يف )ط( صاج. ٗ)

(، كابن ماجو يف  ٕٙٔٙ( اٟتديث رقم )ٖٛ/ ٖكد يف كتاب اٞتهاد، باب يف اٟترؽ يف ببلد العدك، سنن أيب داكد )بنحو ىذا اللفظ أخرجو أبو دا ( ٘)
(، كابن أ]م ٕ٘ٓ/ ٘(، كاإلماـ أٛتد يف ا١تسند )ٖٕٗٛ( اٟتديث رقم )ٜٛٗ/ ٕيف كتاب اٞتهاد، باب التحريق بأرض العدك، سنن ابن ماجو )

كعلتو صاٌف بن أيب األخضر اليمامي، موىل ىشاـ بن عبد ا١تلك، قاؿ فيو ابن معُت كالبخارم كالنسائي ( كقاؿ: ٖٕٔ/ ٔشيبة يف كتابو ا١تسند )
 كغَتىم: ضعيف.

 يف )األصل( تأمل. (ٙ)

 (.ٔٗٔ/ ٗانظر: األـ ) (ٚ)

 يف )ط( يرل. (ٛ)

(، كاإلماـ ٗٔٗٛ(، اٟتديث رقم )ٓ٘ٗ/ ٗصنف )بنحو ىذا اللفظ أخرجو عبد الرزاؽ يف كتاب ا١تناسك، باب ما ينهي عن قتلو من الدكاب، ا١ت (ٜ)
(، كاٟتاكم يف كتاب الذبائح، ٜٖٕ/ ٚ(، كالنسائي يف كتاب الضحايا، من قتل عصفوران ب َت حقها، سنن النسائي )ٙٙٔ/ ٕكاإلماـ أٛتد يف ا١تسند )

ف، كعد تصحيح اٟتاكم كالذىيب لو من ( كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كمل خيرجاه" كلكن حقق الشيخ األلباين أنو ضعيٖٖٕ/ ٗا١تستدرؾ )
 (.ٚٗٓٛٗتساىلها، انظر: غاية ا١تراـ يف ٗتريج أحاديق اٟتبلؿ كاٟتراـ )

 يف األصل منها. (ٓٔ)
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كباهلل  (ٕ) ي عن اإلحراؽ يف الشجرة إمنا ىو احملرؽ فيها عن قدرة عليو (ٔ)عذاب يف غَت اٟتيواف، فباف بذلك أف الذم

 التوفيق.

كعن   (ٗ) : )البيعاف با٠تيار ما مل يتفرقا( -صلى هللا عليو كسلم  –عن أيب عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  (ٖ)ا ركمكمنها:  م

، فاختلفا يف الثمن، فقاؿ عبد هللا: اجعل بيٍت كبينك (ٙ)جارية (٘)كعن عبد هللا بن مسعود: أنو باع من األشعف بن قيس

 أقضي بيٍت كبينك ما قضي بو رسوؿ هللا صلى هللا عليو ، فقاؿ: أنت بيٍت كبُت نفسك، فقاؿ: فإين(ٚ)كبينك من شئت

قاؿ ا١تزين: كل حديث منها قائم بنفسو كيف غَت  (ٛ) كسلم : )القوؿ قوؿ رب السلعة إذا كانت قائمة بعينها، أك يًتاداف(

شاء منهما  (ٜ)أيهمامعٌت ما جاء: حديث ابن عمر عن النيب: ا١تتبايعاف متفقاف على البيع كالثمن، فأثبت النيب ا٠تيار، ف

                                                           

 يف )ط( النيب. (ٔ)

 (.ٜٕٕ/ ٚ( ك )ٜٕ٘ٓٚٛ/ ٗانظر: األـ ) (ٕ)

 ( من نسخة )ط(.ٕٛ اية صفحة ) (ٖ)

(، كمسلم يف  ٕٕٓٔ( اٟتديث رقم )ٕٖٛ/ ٗاب البيعاف با٠تيار ما مل يتفرقا، صحيح البخارم )هبذا اللفظ أخرجو البخارم يف كتاب البيوع، ب (ٗ)
 (.ٚٗ( اٟتديث رقم )ٗٙٔٔ/ ٖكتاب البيوع، باب الصدؽ يف البيع كالبياف" صحيح مسلم )

سبلـ، مث رجع إىل اإلسبلـ يف  خبلفة أيب ىو األشعث بن قيس الكندم، كاف رئيسان مطاعان يف قومو يف اٞتاىلية كاإلسبلـ، إال أنو ارتد عن اإل (٘)
 ىػ.ٕٗبكر، كشهد فتوح العراؽ، تويف سنة 

 (.ٙٙ/ ٔ(، كاإلصابة )ٜٚ/ ٔ(، كأسد ال ابة )ٖٓٔ/ ٔانظر: االستيعاب )

 يف )ط( حارثة، كيف كتب السنة اليت كردت ىذه القصة: أف األشعث اشًتل من ابن مسعود رقيقان. (ٙ)

 غَت كاضحة يف األصل. (ٚ)

(، كابن ٖٔٔ٘( اٟتديث رقم )ٕ٘ٛ/ ٖاٟتديث مع القصة أخرجو أبو داكد يف كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعاف كا١تبيع قائن، سنن أيب داكد ) (ٛ)
(، ٙٙٗ/ ٔ(. كاإلماـ أٛتد يف ا١تسند )ٕٙٛٔ( اٟتديث رقم )ٖٚٚ/ ٕكابن ماجو يف كتاب التجارات، باب البيعاف خيتلفاف، سنن ابن ماجة )

( كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل خيرجاه ٘ٗ/ ٕ( كاٟتاكم يف كتاب البيوع، ا١تستدرؾ )ٕٓ/ ٖارقطٍت يف كتاب البيوع، سنن الدارقطٍت )كالد
 "كقاؿ ابن عبد ا٢تادم: "كالذم يظهر أف حديث ابن مسعود يف ىذا الباب ٔتجموع طرقو لو أصل، بل ىو حديث حسن حيتج بو" تنقيح التحقيق يف

 (.ٚٓٔ/ ٗ(، كنقل الزيعلي كبلـ ابن عبد ا٢تادم، انظر: نصب الراية )٘ٚ/ ٗيث التعليق )أحاد

 يف )ط( فإ ما. (ٜ)
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نقص البيع ما مل يتفرقا، فإف تفرقا فبل خيار ألحد منهما يف نقض العقدة إال بعلة سول العقدة من عيب أك غَته، 

من يديو إال بقولو، ك ى  (ٖ)، فجعل سلعة البائع ال ٗترج(ٕ)إذا اختلفا كإف تفرقا (ٔ)كحديث ابن مسعود يف ا١تتبايعاف

ن من ملكو إال بقولو، فادعى البائع كثَتان من الثمن ملكو بسلعتو، كادعى ا١تشًتم ملكها بقليل خيرج الثم (ٗ)ا١تشًتم ال

كل كاحد منهما لصاحبو كيربأ من دعول صاحبو، ك٦تا   (ٙ)كمدعي عليو، فيحلف (٘)الثمن، ككل كاحد منهما مدعي

 .(ٛ) ذلك قوؿ النيب: )على ا١تدعي البينة، كعلى ا١تدعي عليو اليمُت( (ٚ)يؤكد

                                                           

كموقع كذا يف )النسختُت(، كحق ىذه الكلمة حسب الظاىر ىو اٞتر كىكذا )ا١تتبايعُت(، لكن لعلو رفعها على اٟتكاية باعتبارىا جزءان من ٚتلة،   (ٔ)
 ىو الرفع.ىذه الكلمة يف اٞتملة 

 يف )ط( يعرفا. (ٕ)

 ( من نسخة )ط(.ٜٕ اية صفحة ) (ٖ)

 ىكذا يف النسختُت كيف ا١تطبوعة )أال(، كىو أكىل ٦تا يف النسختُت. (ٗ)

 (.ٖٚٙىكذا يف )النسختُت( كىو جائز ل ة كلكن األرجح حذؼ الياء، انظر: أكضح ا١تسالك البن ىشاـ ) (٘)

 يف )ط( فيختلف. (ٙ)

 د.يف )ط( يري (ٚ)

]من  (إنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اّللَِّ وَأمْيَاِِنِْم ََثًَنا قَِلياًل ُأْولَِئَك ال َخالَق ََلُمْ )الشطر الثاين من اٟتديث أخرجو البخارم يف كتاب التفسَت، باب  (ٛ)
 كتاب األقضية، باب اليمُت على ا١تدعى عليو، (، كمسلم يفٕ٘٘ٗ( اٟتديث رقم )ٖٕٔ/ ٛ( من سورة آؿ عمراف[ صحيح البخارم )ٚٚاآلية رقم )

( كالًتمذم يف كتاب األحكاـ، باب ما جاء يف أف ٜٔٔ( كاٟتديث كامبل أخرجو الشافعي يف مسنده )ٔ( اٟتديث رقم )ٖٖٙٔ/ ٖصحيح مسلم )
ا حديث يف إسناده مقاؿ" كالدارقطٍت يف ( كقاؿ: "ىذٖٔٗٔ( اٟتديث رقم )ٕ٘ٙ/ ٖالبنية على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى عليو، سنن الًتمذم )

(، كقاؿ ابن ٕٕ٘/ ٓٔ(. كالبيهقي يف كتاب الدعول كالبينات، باب البينة على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعي عليو، السنن الكربل )ٚ٘ٔ/ ٗسننو )
(، كقاؿ ابن بطاؿ: "األمة ٕ٘ٓ/ ٖٕ"التمهيد )عبد الرب: "كىذا اٟتديث كإف كاف يف إسناده لُت فإف اآلثار ا١تتواترة يف حديث ىذا الباب تعضده 

 (.٘/ ٣ٛتمعة على أف البنية على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى عليو يف األمواؿ، إال ما خصت بو القسامة" شرح صحيح البخارم )
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صلى هللا عليو  –، عن الزىرم، عن سعيد بن ا١تسيب، عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا (ٔ)كمنها: ما ركم عن معمر

: )كل مولود يولد على الفطرة،  حىت يكوف أبواه يهودانو أك ينصرانو أك ديجسانو، كما تولد البهيمة، ىل -كسلم 

هبذا الناس كأنت  (ٙ)قاؿ معمر: قلت للزىرم: مل حيدث  (٘) تدعو ا( أنتم (ٗ)حىت تكوموا (ٖ)فيها من جدعاء  (ٕ)ٖتسوف

كأنت على غَته؟ قاؿ: ٨تدث ٔتا ٝتعنا. قاؿ ا١تزين: ٥ترج ىذا عندم كباهلل التوفيق: أف هللا ١تا أداف العباد بأعما٢تم ككضع 

: )كل مولود يولد على الفطرة( أباف أف ال طاعة ٢تم كال معصية يف أفعا٢تم، فلما قاؿ النيب (ٛ)أص ارىم (ٚ)التكليف عن

، إما أف تكوف على اإلسبلـ، فلو كاف كذلك ٞتاز أف ينصر ا١تسلموف كيهودكا (ٜ)فبل ٗتلو الفطرة من إحدل ا١تنزلتُت

كديجسوا، فلما مل جيز أف ينصر ا١تسلموف كال ٕترم ىذه اللفظة عليهم بطل ذلك. كا١تنزلة األخرل: أف تكوف الفطرة 

 ا٠تلفة.

                                                           

 ىػ.ٖ٘ٔصدؽ كالتحرم كالورع، توىف سنة ىو معمر بن راشد البصرم، نزيل اليمن، ركم عن ثابت البناين كقتادة كا٢ترم، كاف من أكعية العلم مع ال (ٔ)

 (.ٖٕٗ/ ٓٔ(، كهتذيب التهذيب )٘/ٚ(، كسَت أعبلـ النببلء )ٙٗ٘/ ٘انظر: الطبقات الكربل )

 يف )ط( حيسوف.(ٕ)

 (.ٖٜ(، كا١تصباح ا١تنَت )ٖٕٔ/ ٕاٞتدعاء: مقطوعة األذف: انظر: الفائق ) (ٖ)

 يف األصل يكونوا. (ٗ)

(، كمسلم ٜٜ٘ٙ( اٟتديث رقم )ٖٜٗ/ ٔٔبخارم يف كتاب القدر، باب هللا أعلم ٔتا كانوا عاملُت، صحيح البخارم )بنحو ىذا اللفظ أخرجو ال (٘)
 (.ٕٗ( اٟتديث رقم )ٕٛٗٓ/ ٗكمسلم يف كتاب القدر، باب معٌت كل مولود يولد على الفطرة، صحيح مسلم، )

 ىكذا يف )النسختُت( كالصواب فيما يظهر )ٖتدث(. (ٙ)

 من نسخة )ط(. (ٖٓ اية صفحة )(ٚ)

 يف )األصل( التكلف عن ص ارهتم. كالتصويب من )ط(.(ٛ)

 يف )ط( منزلتُت. (ٜ)
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َمَواِت واأَلْرضِ )جل كعبل:  قاؿ هللا  ال تَْبِديَل ِلَخْلقِ ( ٕ)َعلَْيَهاِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر النَّاَس )كقاؿ:  (ٔ)(فَاِطِر السَّ

، كىذا أكىل األمرين با١تولود، إنو على ا٠تلقة مل يبلغ ما (٘)أحدثتها (ٗ)، كيقوؿ الرجل يف البئر:  )أنا فطرهتا( أم(ٖ)(هللاِ 

مسلمان كال غَت مسلم، فجعل رسوؿ هللا حكمو حكم أبويو، فصار معٌت يهودانو ٔتعٌت أف حكمو كحكمو،   يكوف بفعلو

 (ٙ)كما أف حكم مولود ا١تؤمن كحكمو، فمىت بلغ مولود اليهودم كأقاـ على اليهودية كفر بفعلو، كإف أسلم خرج من

لت: يا رسوؿ هللا: أىل الديار من ا١تشركُت قاؿ: ق (ٚ)دين أبويو بفعلو، كالدليل على ذلك: أف الصعب بن جثامة

يقوؿ: إ م يف معٌت آبائهم: أف ليس عليكم فيهم كفارة كال غرامة،   (ٜ) فنصيب من ذراريهم؟ فقاؿ: )ىم منهم( (ٛ)يبيتوف

                                                           

 ( من سورة األنعاـ.ٗٔكردت يف ستة مواضع من كتاب هللا تعاىل، أك٢تا: اآلية رقم ) (ٔ)

 يف ىذا ا١توضوع من ا١تطبوعة زيادة حرؼ كاك، كىو ليس يف اآلية. (ٕ)

.( من سو ٖٓمن اآلية رقم ) (ٖ)  رة الرـك

 يف )األصل( إين كالتصويب من )ط(. (ٗ)

(، كيشهد لو ما كرد عن ابن عباس، قاؿ: )كنت ال أدرم ما )فاطر السموات( حىت ٕٖٙ/ ٖٔ(. كتاج العركس )ٙ٘/ ٘انظر: لساف العرب ) (٘)
(، كابن عبد الرب يف التمهيد ٖ٘ٗيد يف فضائل القرآف )أتاين أعربياف خيتصماف يف بئر، فقاؿ: أحدمها: أنا فطرهتا، يقوؿ: أنا ابتدأهتا( أخرجو أبو عب

(ٔٛ /ٚٛ.) 

 ( من نسخة )ط(.ٖٔ اية صفحة ) (ٙ)

 ىو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي، شهد بعض فتوح ببلد فارس، تويف يف خبلفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنو كقيل غَت ذلك. (ٚ)

 (.ٛٚٔ/ ٕ. كاإلصابة )(ٜٔ/ ٖ(. كأسد ال ابة )ٜٔٔ/ ٕأنظر: االستيعاب )

/ ٔ(. كالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر )٘ٓٔ/ ٔالتبييت يف األصل: تدبَت األمر ليبلن، كا١تراد ىنا تدبَت القتاؿ ٓتصوصو، انظر: مشارؽ األنوار ) (ٛ)
 (.ٙٔ/ ٕ(، كلساف العرب )ٓٚٔ

(، كمسلم ٕٖٔٓ( اٟتديث رقم )ٙٗٔ/ ٙكالذرارم، صحيح البخارم ) أخرجو البخارم يف كتاب اٞتهاد، باب أىل الديار يبيتوف فيصاب الولداف (ٜ)
 (.ٕٙ( اٟتديث رقم )ٖٗٙٔ/ ٖكمسلم يف كتاب اٞتهاد كالسَت، باب جواز قتل النساء كالصبياف يف البيات من غَت تعمد، صحيح مسلم )
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، كمل (ٕ)الولداف ألف رسوؿ هللا  ى عن قتلهم على القدرة (ٔ)غرامة، كما ليس ذلك يف آبائهم. كليس يف ىذا إباحة قتل

 .(ٗ)، كالذم كصفنا من أمر ا١تولود على الفطرة دليل على ما قلنا كباهلل التوفيق(ٖ)عن قتلهم يف البيات باٞتهالة ينو

ليس فيها جدعاء حىت تكونوا أنتم  (ٙ)اإلبل على ا٠تلفية( ٘)أال ترل أف النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ: )كما تتناتج

 (ٛ)يعقل الكفر بعد حىت يبلغ فيحدث الكفر، كإمنا يسمى يهوديا ْتكم مل (ٚ)أنتم ٕتدعو ا( فكذلك ا١تولود: على ا٠تلقة

  (ٓٔ)ا١تؤمن مؤمنا ْتكم أبيو، كباهلل التوفيق (ٜ) أبيو، كما يسمى )مولود( (ٛ)ْتكم

 .(ٔٔ)مت الكتاب بعوف هللا كإحسانو

                                                           

 يف )ط( قبل. (ٔ)

هللا. فقاتلوا من كفر باهلل، اغزكا كال ت لوا كال ت دركا كال ٘تثلوا كال تقتلوا  كذلك يف مثل قوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم: أغزكا باسم هللا يف سبيل (ٕ)
( اٟتديث ٖٚ٘ٔ/ ٖكليدان( أخرجو مسلم يف كتاب اٞتهاد كالسَت، باب تأمَت اإلماـ على البعوث ككصيتو إياىم بآداب ال زك كغَتىا. صحيح مسلم )

 (.ٖرقم )

 يف )ط( البياف يف اٞتهالة. (ٖ)

 (.ٕٓٓالرسالة ) انظر: (ٗ)

 (.ٖٖٚ/ ٕ(، كلساف العرب )ٕٔ/ ٘أم تلد، أنظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر ) (٘)

ج ىذا العبارة من اٟتديث مل أقف عليها يف شيء من كتب السنة، كالذم كرد يف الصحيحُت )كما تنتج البهيمة هبيمة ٚتعاء( كا١تعٌت: كما تنت (ٙ)
 فيها. –كىو اٞتدع  –ة من العيوب، ليس فيها جدع مثبل حىت تكونوا أنتم ٖتدثوف ىذا العيب البهيمة هبيمة ٣تتمعة ا٠تلق سا١ت

 يف )ط( ا٠تليفة. (ٚ)

 يف )ط( اٟتكم. (ٛ)

 ما بُت ا١تعقوقتُت ال يوجد يف األصل. كمثبت من )ط(. (ٜ)

 ( من نسخة )ط(.ٕٖ اية صفحة ) (ٓٔ)

تبو ٤تب الدين يف دمشق سلخ رمضاف من شهور سنة عشرين كثبلٙتائية كألف للهجرة، ( ما نصو: "كٖٖجاء يف خا٘تة نسخة )ط( صفحة ) (ٔٔ)
من كتب أصوؿ الفقو. كىي نسخة قريبة العهد من ا١تؤلف فيما يظهر من قدـ الورؽ  ٕٓٔنقبلن عن نسخة مكتبة دمشق العمومية، تومرك )أكتومرت( 
 (.ٖٖا من ذلك ا٠تط كهللا ا١توفق" ص )كقلم كتابتها اليت جعلنا اسم الكتاب يف أكؿ صحيفة أمنوذج
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* * * 
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 اخلامتة:

 ، كالثاين: التوصيات كا١تقًتحات.ىذه ا٠تا٘تة تشمل أمرين، أك٢تما: أىم نتائج البحث باختصار 

 أواًل: أىم نتائج البحث باختصار.

كتاب األمر كالنهي كتاب مهم مع ص ر حجمو، نظران لطبيعة ا١توضوع الذم يتناكلو، كمنزلة مؤلفو، كتقدـ فًتة  .ٔ

 تأليفو.

بلميذ الشافعي، ىػ( من تٕٗٙىػ( كا١تتوىف سنة )٘ٚٔمؤلف الكتاب ىو إٝتاعيل بن حيِت ا١تزين، ا١تولود سنة ) .ٕ

ىػ(، ٘تيز بالتقي كالورع كالتقلل ٕٗٓىػ( إىل أف توىف سنة )ٜٜٔلـز الشافعي منذ قدـ الشافعي إىل مصر سنة )

من مباىج الدنيا، كبرع يف الفقو كاألصوؿ، ككاف سببان يف نشر مذىب الشافعي يف بقاع األرض بسبب طوؿ 

  ستُت سنة ينشر فيها ا١تذىب كيعلمو للناس.ا١تدل اليت عاشها بعد الشافعي، حيث عاش بعد الشايف

ألف ا١تزين عددان من ا١تؤلفات ا١تهمة يف مذىب الشافعية، كقد فقد معظمها كلكن بقي ٥تتصره الفقهي ا١تعركؼ  .ٖ

 ٔتختصر ا١تزين الذم لو ا١تنزلة الكربل بُت الشافعية، كالذم دارت كثَت من مطوالت ا١تذىب عليو بشرحو كبيانو.

ٖتقق أف أٝتو )كتاب األمر كالنهي على معٌت الشافعي رٛتو هللا من مسائل ا١تزين رضي هللا عنو(  ىذا الكتاب  .ٗ

 كما ٖتققت صحة نسبتو ١تؤلفو ا١تزين.

موضوع الكتاب ىو ٖتديد داللة األمر كالنهي عند الشافعي، مع توضيح ذلك باألمثلة من الكتاب كالسنة،  .٘

 كجل كأمر رسولو صلى هللا عليو كسلم.ألف ا١تقصود باألمر كالنهي أمر هللا عز 

افتتح ا١تزين الكتاب بتقرير األصل أك القاعدة يف داللة األمر كالنهي عند الشافعي، فبُت ا١تزين أف مذىب  .ٙ

الشافعي عنده: أف األمر كالنهي من هللا عز كجل كمن رسولو صلى هللا عليو كسلم ٤تموؿ على العمـو كالظاىر 

اؽ ا٠ترب أك غَته ما يقتضي ٛتلو على خبلؼ ذلك، مث فرع على ذلك اٟتاالت ا١تتعددة كاٟتتم إال أف يرد يف سي

 لؤلمر كالنهي، مع العناية بضرب األمثلة على كل حالة.
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داللة النهي على اٟتتم عند الشافعي كانت كاضحة بينة يف كتبو، كأما داللة األمر على اٟتتم أك عدمو فقد   .ٚ

 ٖتقيق مذىب الشافعي فيها. كانت ٤تل تردد، كقد حاكؿ الباحث

سبق نشر نص الكتاب بالل ة العربية بدكف تعليقات من قبل الباحث ركبَت بركنشفق اعتمادا على نسخة كاحدة  .ٛ

ىي نسخة ا١تكتبة الظاىرية، كنشره يف أحد أعداد ٣تلة منشور الدراسات الشرقية، اليت تصدر من ا١تعهد 

ـ، كمع ذلك رأيت مناسبة ٖتقيق الكتاب كنشره ٜٙٗٔ الفرنسي بدمشق، يف العدد اٟتادم عشر، سنة

 ألسباب ذكرهتا يف مقدمة البحث.

تبُت أف للكتاب نسختُت خطيتُت، إحدامها يف ا١تكتبة الظاىرية بدمشق، كالثانية يف دار الكتب ا١تصرية  .ٜ

نشرىا الباحث بالقاىرة، كنظرا لعدـ التمكن من اٟتصوؿ على النسخة األكىل فقد مت اعتبار ا١تطبوعة اليت 

بركنشفق قائمة مقامها كمت التحقيق بناء على ا١تنهج الذم ذكرتو يف آخر القسم الدراسي، أم قبل بداية القسم 

 التحقيقي.

 ثانيان: التوصيات كا١تقًتحات:

العناية بكتاب الرسالة من قبل ا١تتخصصُت يف أصوؿ الفقو، فهو ديثل اللبنة األكىل يف ىذا العلم، كيتميز  .ٔ

 ات كثَتة ال توجد يف كثَت من ا١تؤلفات األصولية البلحقة.ٔتميز 

دراسة ىذا الكتاب دراسة مقارنة بكتاب الرسالة، فهذه الرسالة حرية بأف تكشف التطور يف الدرس األصويل  .ٕ

 على الرغم من قرب العهد بُت مؤلف ىذا الكتاب كمؤلف الرسالة.

نشأة بعض ا١تصطلحات األصولية كتطورىا، فعلى سبيل ىذا الكتاب كمؤلفات الشافعي مهمة ١تن يريد دراسة  .ٖ

ا١تثاؿ جيد القارئ ٢تذه الكتب أف مصطلح اإلجياب كالتحرًن كاضح بُت، كأما مصطلح الندب كالكراىة فليس 

 بذلك البُت يف كبلمهم.

* * * 
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 فهرس املصادر واملراجع:

لده تاج الدين عبد ىػ، كك ٙ٘ٚاإلهباج: تأليف تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي ت  .ٔ
ىػ دراسة كٖتقيق: الدكتور أٛتد ٚتاؿ الزمزمي، كالدكتور نور ٔٚٚالوىاب بن علي السبكي ت 

ىػ، نشر: دار البحوث للدراسات اإلسبلمية ٕٗٗٔالدين عبد اٞتبار ص َتم. الطبعة األكىل، سنة 
 كإحياء الًتاث اإلسبلمي، ديب.

ىػ، كتب ٛ٘ٗظ أٛتد بن اٟتسُت البيهقي ت أحكاـ القرآف للشافعي. ٚتعو: اإلماـ اٟتاف .ٕ
 ىػ.ٓٓٗٔىوامشو: الشيخ عبد ال ٍت عبد ا٠تالق، تصور: دار الكتب العلمية، بَتكت، سنة 

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ. تأليف: سيف الدين أيب اٟتسن علي بن أيب علي اآلمدم ت  .ٖ
 ىػ.ٓٓٗٔىػ، نشر: دار الكتب العلمية، بَتكت، سنة ٖٔٙ

ىػ. مطبوع مع ٥تتصر ا١تزين. ٕٗٓث. تأليف: اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي ت اختبلؼ اٟتدي .ٗ
 نشر: دار ا١تعرفة، بَتكت.

اإلرشاد يف معرفة علماء اٟتديث. تأليف: أيب يعلى ا٠تليل بن عبد هللا بن أٛتد ا٠تليلي القزكيٍت  .٘
ػ. نشر: ىٜٓٗٔىػ. ٖتقيق: الدكتور ٤تمد سعيد عمر إدريس. الطبعة األكىل، سنة ٙٗٗت 

 مكتبة الرشد. الرياض.

ىػ. ٖٙٗاالستيعاب يف معرفة األصحاب. تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب ت  .ٙ
 مطبوع هبامش كتاب اإلصابة البن حجر، نشر: دار الكتاب العريب، بَتكت.

ابن األثَت أسد ال ابة يف معرفة الصحابة. تأليف عز الدين أيب اٟتسن علي بن أيب الكـر ا١تعركؼ ب .ٚ
 ىػ تصوير: دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت.ٖٓٙت 

اإلصابة يف معرفة الصحابة. تأليف: اٟتافظ أٛتد بن علي بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن حجر العسقبلين  .ٛ
 ىػ. نشر: دار الكتاب العريب، بَتكت.ٕ٘ٛت 

ار. نشر: ىػ تصحيح: ٤تمد زىرم النجٕٗٓاألـ. تأليف: اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي ت  .ٜ
 ىػ.ٖٜٖٔدار ا١تعرفة للطباعة كالنشر، بَتكت. سنة 

االنتفاء يف فضائل األئمة الثبلثة الفقهاء. تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الربت  .ٓٔ
 ىػ. تصوير: دار الكتب العلمية، بَتكت.ٖٙٗ
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قيق: عبد األنساب. تأليف: أيب سعيد عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعاين. ٖت .ٔٔ
 ـ، نشر: دار الفكر، بَتكت.ٜٜٛٔهللا عمر الباركدم. الطبعة األكىل، سنة 

أكضح ا١تسالك إىل ألفُت ابن مالك. تأليف: أيب ٤تمد عبد هللا بن يوسف بن أٛتد ا١تعركؼ  .ٕٔ
 ىػ. تصوير: دار الفكر، بدكف تاريخ النشر.ٔٙٚبابن ىشاـ ت 

ن ٤تمد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ت البحر احمليط يف أصوؿ الفقو تأليف: بدر الدي .ٖٔ
ىػ. ٖترير كمراجعة: الشيخ عبد القادر عبد هللا العاين، كالدكتور عمر سليماف األشقر، ٜٗٚ

ىػػ ٜٓٗٔكالدكتور ٤تمد سليماف األشقر، كالدكتور عبد الستار أبو غدة. الطبعة األكىل، سنة 
 نشر: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية، الكويت.

ىػ. الطبعة الثانية، ٗٚٚداية كالنهاية. تأليف: اٟتافظ أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت ت الب .ٗٔ
 الرياض. –بَتكت، كمكتبة النصر  –ـ، نشر: مكتبة ا١تعارؼ ٜٛٚٔسنة 

الربىاف يف أصوؿ الفقو. تأليف" إماـ اٟترمُت أيب ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد هللا اٞتويٍت ت  .٘ٔ
ىػ، توزيع" دار األنصار، ٓٓٗٔور عبد العظيم الديب. الطبعة الثانية، سنة ىػ. ٖتقيق: الدكتٛٚٗ

 القاىرة.

ىػ. ٕ٘ٛبلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ. تأليف: اٟتافظ أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين ت  .ٙٔ
ىػ، ٕٗٗٔحققو كخرج أحاديثو: أبو معاذ طارؽ بن عوض هللا بن ٤تمد. الطبعة األكىل، سنة 

 الرياض. نشر: دار العطاء.

ىػ. ٖتقيق: ٕ٘ٓٔتاج العركس من جواىر القاموس. تأليف: ٤تمد مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم ت  .ٚٔ
 ٣تموعة من احملققُت. نشر: دار ا٢تداية.

التبصرة يف أصوؿ الفقو. تأليف: الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم الفَتكز آبادم ت  .ٛٔ
 ىػ.ٓٓٗٔدار الفكر، دمشق، سنة  ىػ. ٖتقيق: الدكتور: ٤تمد حسن ىيتو. طبع: ٙٚٗ

التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو. تأليف: علي بن سليماف عبلء الدين ا١ترداكم ت  .ٜٔ
ىػ. دراسة كٖتقيق: الدكتور عبد الرٛتن بن عبد هللا اٞتربين، كالدكتور عوض بن ٤تمد القرين، ٘ٛٛ

 شر: مكتبة الرشد الرياض.ىػ، نٕٔٗٔكالدكتور أٛتد بن ٤تمد السراح. الطبعة األكىل، سنة 

ىػ. ٖٖ٘ٛٔتقيق النصوص كنشرىا. تأليف: األستاذ عبد السبلـ ىاركف. الطبعة الثانية. سنة  .ٕٓ
 طبع: مطبعة ا١تدين. القاىرة.
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ٖتقيق نصوص الًتاث يف القدًن كاٟتديث. تأليف: الدكتور الصادؽ عبد الرٛتن ال رياين،  .ٕٔ
 ـ.ٜٜٛٔمنشورات: ٣تمع الفاتج للجامعات، سنة 

ىػ. ٖٓٗالتقريب كاإلرشاد )الص َت(. تأليف: القاضي أيب بكر ٤تمد بن الطيب الباقبلين ت  .ٕٕ
ىػ، نشر: مؤسسة ٖٛٔٗٔتقيق: الدكتور عبد اٟتميد بن علي أبو زنيد. الطبعة األكىل، سنة 

 الرسالة، بَتكت.

بن يوسف التلخيص يف أصوؿ الفقو. تأليف: إماـ اٟترمُت أيب ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد هللا  .ٖٕ
ىػ. ٖتقيق: الدكتور عبد هللا جومل النيبايل، كشبَت أٛتد العمرم. الطبعة األكىل، ٛٚٗاٞتويٍت ت 

 ىػ، نشر: دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت.ٚٔٗٔسنة 

التلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت. تأليف: اٟتافظ أٛتد بن علي ا١تعركؼ بابن  .ٕٗ
حيح كتعليق: السيد عبد هللا ىاشم اليماين ا١تدين، سنة ىػ. تصٕ٘ٛحجر العسقبلين ت 

 ىػ. معلومات الطبع: بدكف.ٖٗٛٔ

التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد. تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب ت  .ٕ٘
ىػ. ٖتقيق: سعيد أٛتد أعراب كٚتاعة من علماء ا١ت رب. نشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف ٖٙٗ
 ىػ.ٕٓٗٔبلمية با١تملكة ا١ت ربية، ابتداء من سنة اإلس

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق. تأليف: اٟتافظ أيب عبد هللا ٤تمد بن أٛتد بن عبد ا٢تادم  .ٕٙ
ىػ. ٖتقيق: سامي بن ٤تمد بن جاد هللا كعبد العزيز بن ناصر ا٠تباين. الطبعة األكىل، سنة ٗٗٚت 

 ياض.ىػ، نشر: دار أضواء السلف. الر ٕٛٗٔ

هتذيب التهذيب. تأليف: اإلماـ اٟتافظ أٛتد بن علي ا١تعركؼ بابن حجر العسقبلين ت  .ٕٚ
 ىػ. طبع: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ النظامية، حيدر آباد الدكن، ا٢تند.ٕ٘ٛ

توايل التأسيس ١تعايل ٤تمد بن إدريس. تأليف: اإلماـ اٟتافظ أٛتد بن علي ا١تعركؼ بابن حجر  .ٕٛ
ىػ، نشر: ٙٓٗٔ. ٖتقيق: أيب الفداء عبد هللا القاضي. الطبعة األكىل، سنة ىػٕ٘ٛالعسقبلين ت 

 دار الكتب العلمية، بَتكت.

 ىػ. نشر: دار الكتب العلمية ٜٔٔاٞتامع الص َت، تأليف: عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ت  .ٜٕ

ىػ. ٕٖٚت اٞترح كالتعديل. تأليف: اإلماـ اٟتافظ أيب ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حامت الرازم  .ٖٓ
ىػ. طبع: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكن. ٖٔٚٔالطبعة األكىل، سنة 

 ا٢تند.



222 

 

ىػ. ٖتقيق: ٓ٘ٗاٟتاكم الكبَت. تأليف: أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاكردم ت  .ٖٔ
نشر: ىػ. ٗٔٗٔالشيخ علي ٤تمد معوض، كالشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الطبعة األكىل، سنة 

 دار الكتب العلمية، بَتكت.

ىػ. ٖتقيق: ٜٔٔاٟتاكم للفتاكم. تأليف:"جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ت  .ٕٖ
 ىػ، نشر: دار الكتب العلمية. بَتكت.ٕٔٗٔعبد اللطيف حسن عبد الرٛتن. الطبعة األكىل، سنة 

ىػ. كالشرح ٖٓٛرغمي ت حدكد ابن عرفو مع شرحو للرصاع. اٟتدكد تأليف: ٤تمد بن عرفو الو  .ٖٖ
ىػ. ٖتقيق: ٤تمد أبو األجفاف ٜٗٛتأليف: ٤تمد بن قاسم األنصارم ا١تعركؼ بالرصاع ت 

 ـ، نشر: دار ال رب اإلسبلمي، بَتكت.ٖٜٜٔكالطاىر ا١تعمورم. الطبعة األكىل، سنة 

طي حسن احملاضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة. تأليف: جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيو  .ٖٗ
ىػ. طبع: دار إحياء ٖٚٛٔىػ. ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، الطبعة األكىل، سنة ٜٔٔت 

 الكتب العربية. مصر.

رفة مذاىب الفقهاء. تأليف: سيف الذين ٤تمد بن أٛتد الشاشي القفاؿ ت حلية العلماء يف مع .ٖ٘
ـ، نشر: مكتبة ٜٛٛٔىػ. ٖتقيق: الدكتور ياسُت أٛتد إبراىيم درادكو. الطبعة األكىل، سنة ٚٓ٘

 الرسالة اٟتديثة، عماف.

ىػ. ٖتقيق: جعفر ٕٜٚالدارس يف تاريخ ا١تدارس. تأليف: عبد القادر بن ٤تمد النعيمي ت  .ٖٙ
 ىػ، نشر: دار الكتاب اٞتديد.ٔٓٗٔسٍت. الطبعة األكىل، سنة اٟت

ىػ. ٖتقيق كشرح: أٛتد ٤تمد شاكر. ٕٗٓالرسالة. تأليف: اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي ت  .ٖٚ
 ىػ.ٖٛ٘ٔطبع: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، القاىرة، سنة 

لي بن عبد الكايف رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب. تأليف: تاج الدين عبد الوىاب بن ع .ٖٛ
ىػ ٖتقيق: الشيخ علي ٤تمد معوض. كالشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الطبعة ٔٚٚالسبكي ت 
 . نشر عامل الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت.ٜٔٗٔاألكىل، سنة 

ىػ. ٖتقيق ٕ٘ٚسنن ابن ماجو. تأليف اإلماـ اٟتافظ أيب عبد هللا ٤تمد بن يزيد القزكيٍت ت  .ٜٖ
 عبد الباقي. تصوير: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.٤تمد فؤاد 

سنن أيب داكد تأليف: اإلماـ اٟتافظ أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاٌن اآلزدم ت  .ٓٗ
 ىػ. ٖتقيق: ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد. تصوير: دار الفكر.ٕ٘ٚ
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ق: أٛتد شاكر، ىػ. ٖتقيٜٕٚسنن الًتمذم. تأليف: أيب عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة ت  .ٔٗ
 ك٤تمد فؤاد عبد الباقي، كإبراىيم عطوه عوض. تصوير: دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت.

ىػ. ٖتقيق: السيد عبد ٖ٘ٛسنن الدارقطٍت. تأليف اإلماـ اٟتافظ علي بن عمر الدارقطٍت ت  .ٕٗ
 ىػ.ٖٙٛٔهللا ىاشم دياين ا١تدين. طبع: دار احملاسن للطباعة، القاىرة، سنة 

ىػ. ٕ٘٘رمي. تأليف: اإلماـ اٟتافظ عبد هللا بن عبد الرٛتن بن الفضل الدارمي ت سنن الدا .ٖٗ
 طبع بعناية: أٛتد دمهاف. نشر: دار إحياء السنة النبوية.

سنن سعد بن منصور. تأليف: اإلماـ اٟتافظ سعيد بن منصور بن شعبة ا٠تراساين ا١تكي ت  .ٗٗ
ىػ، نشر: الدار السلفية. ٕٓٗٔ، سنة ىػ. ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي. الطبعة األكىلٕٕٚ

 بومبام.

ىػ. ٖتقيق: ٖٖٓالسنن الكربل. تأليف: اإلماـ أيب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب النسائي ت  .٘ٗ
ىػ، نشر: ٔٔٗٔالدكتور عبد ال فار سليماف البندارم، كسيد كسركم حسن. الطبعة األكىل. سنة 

 دار الكتب العلمية، بَتكت.

ىػ. طبع: ٛ٘ٗماـ اٟتافظ أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي ت السنن الكربل: تأليف: اإل .ٙٗ
 مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكن، ا٢تند. تصوير: دار الفكر.

ىػ. تصوير: دار الفكر، ٖٖٓسنن النسائي: تأليف: اإلماـ اٟتافظ أٛتد بن شعيب النسائي ت  .ٚٗ
 ىػ.ٜٖٛٔبَتكت، سنة 

ىػ. ٛٗٚيف: اٟتافظ ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذىيب ت سَت أعبلـ النببلء. تأل .ٛٗ
ٖتقيق: ٣تموعة من األساتذة، أشرؼ على التحقيق: شعيب األرنؤكط. الطبعة الرابعة، سنة 

 ىػ، نشر: مؤسسة الرسالة. بَتكت.ٙٓٗٔ

ىػ. ٜٛٓٔت  شذرات الذىب يف أخبار من ذىب. تأليف: عبد اٟتي بن العماد اٟتنبلي  .ٜٗ
 ىػ.ٜٜٖٔار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع. سنة تصوير: د

ىػ. ٖتقيق: الدكتور ٚتاؿ ٕٗٙشرح السنة. تأليف: اإلماـ أيب إبراىيم إٝتاعيل بن حيِت ا١تزين ت  .ٓ٘
 ىػ، نشر: مكتبة دار ا١تنهاج. الرياض.ٖٓٗٔعزكف. الطبعة األكىل. سنة 

لك ا١تعركؼ بابن بطاؿ ت شرح صحيح البخارم. تأليف: أيب اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١ت .ٔ٘
ىػ. نشر: ٖٕٗٔىػ. ضبط نصو كعلق عليو: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم. الطبعة الثانية. سنة ٜٗٗ

 مكتبة الرشد. الرياض.
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ىػ. تصوير: عامل الكتب، ٖٗٙشرح ا١تفصل. تأليف: يعيش بن علي بن يعيش النحوم ت  .ٕ٘
 بَتكت. كمكتبة ا١تتبٍت. القاىرة.

ح ١تشكبلت اٞتامع الصحيح. تأليف: ٚتاؿ الدين ٤تمد بن عبد هللا شواىد التوضيح كالتصحي .ٖ٘
ىػ. ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة الثالثة، ٕٚٙالطائي النحوم ا١تعركؼ بابن مالك ت 

 ىػ. نشر: عامل الكتب. بَتكت.ٖٓٗٔسنة 

قيق: ىػ، ٖتٖٜٖالصحاح "تاج الل ة كصحاح العربية" تأليف: إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ت  .ٗ٘
 ىػ، نشر: دار العلم للمبليُت، بَتكت.ٜٜٖٔأٛتد عبد ال فور عطار. الطبعة الثانية، سنة 

ىػ. ٖتقيق: ٖٔٔصحيح ابن خزدية. تأليف: اإلماـ أيب بكر ٤تمد بن إسحاؽ بن خزدية ت  .٘٘
 ىػ. ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت.ٜٖٔٔالدكتور ٤تمد مصطفى األعظمي. الطبعة األكىل، سنة 

ىػ. ٕٙ٘. تأليف: اإلماـ اٟتافظ أيب عبد هللا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم ت صحيح البخارم .ٙ٘
رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: ٤تمد فؤاد عبد الباقي. مطبوع مع شرحو فتح البارم. نشر: مكتبة 

 الرياض اٟتديثة، الرياض.

ىػ. حققو كخدمو ٕٔٙصحيح مسلم. تأليف: اإلماـ اٟتافظ مسلم بن اٟتجاج القشَتم ت  .ٚ٘
عدة كجوه: ٤تمد فؤاد عبد الباقي. نشر كتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية كاإلفتاء  من

 كالدعوة كاإلرشاد، الرياض.

طبقات اٟتنابلة. تأليف: القاضي أيب اٟتسُت ٤تمد بن القاضي أيب يعلي ٤تمد بن اٟتسُت ت  .ٛ٘
 ىػ تصحيح: ٤تمد حامد الفقي. طبع: مطبعة السنة احملمدية. القاىرة.ٕٙ٘

ىػ. ٖتقيق: ٔٚٚطبقات الشافعية الكربل. تأليف: تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي ت .ٜ٘
 ٤تمود ٤تمد الطناحي، كعبد الفتاح ٤تمج اٟتلو: نشر دار إحياء الكتب العربية، القاىرة.

ىػ. ٖتقيق عبد ٕٚٚطبقات الشافعية. تأليف: ٚتاؿ الدين عبد الرحيم بن اٟتسن اإلسنوم ت  .ٓٙ
 ىػ.ٔٓٗٔنشر: دار العلـو للطباعة كالنشر، الرياض، سنة  هللا اٞتبورم.

ىػ. ٔ٘ٛطبقات الشافعية. تأليف:  أيب بكر بن أٛتد بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن قاضي شهبة ت  .ٔٙ
ىػ، طبع مطبعة ٜٖٛٔتصحيح كتعليق: الدكتور اٟتافظ عبد العليم خاف. الطبعة األكىل، سنة 

 لدكن. ا٢تند.٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد ا

ىػ. ٖتقيق: عادؿ ٗٔٓٔطبقات الشافعية. تأليف: أيب بكر بن ىداية هللا اٟتسيٍت ت  .ٕٙ
 ـ، نشر: دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.ٜٔٚٔنويهض الطبعة األكىل، سنة 



222 

 

طبقات الفقهاء. تأليف: الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم الفَتكز  .ٖٙ
ىػ، نشر: دار ٔٓٗٔتور إحساف عباس الطبعة الثانية، سنة ىػ. ٖتقيق: الدكٙٚٗآبادم ت 

 الرائد العريب، بَتكت.

ىػ. تصوير: ٖٕٓالطبقات الكربل، تأليف: ٤تمد بن سعد بن منيع ا١تعركؼ بابن سعد ت  .ٗٙ
 دار صادر بَتكت.

الطبقات الكربل "القسم ا١تتمم لتابعي أىل ا١تدينة كمن بعدىم" تأليف: ٤تمد بن سعد بن  .٘ٙ
ىػ. دراسة كٖتقيق: الدكتور زياد ٤تمد منصور. الطبعة ٕٕٓركؼ بابن سعد ت منيع ا١تع

 ىػ نشر: مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة.ٛٓٗٔالثانية، سنة 

ىػ. ٖٕٙالعزيز شرح الوجيز. تأليف: عبد الكرًن بن ٤تمد بن عبد الكرًن الرافعي ت  .ٙٙ
ىػ. ٚٔٗٔد، الطبعة األكىل. سنة ٖتقيق: علي ٤تمد معوض، كالشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجو 

 نشر: دار الكتب العلمية. بَتكت.

العلل ا١تتناىية يف األحداث الواىية. تأليف: أيب الفرج عبد الرٛتن بن علي ا١تعركؼ بابن  .ٚٙ
ىػ. نشر: إدارة ٔٓٗٔىػ. ٖتقيق: إرشاد اٟتق األثرم. الطبعة الثانية. سنة ٜٚ٘اٞتوزم ت 

 العلـو األثرية. باكستاف.

ىػ ١ٖٖٜٔتعبود شرح سنن أيب داكد. تأليف: ٤تمد مشس اٟتق العظيم آبادم ت عوف ا .ٛٙ
 ـ، نشر: دار الكتب العلمية، بَتكت.ٜٜ٘ٔالطبعة الثانية سنة 

غاية ا١تراـ يف ٗتريج أحاديث اٟتبلؿ كاٟتراـ. تأليف: الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين.  .ٜٙ
 دمشق. بَتكت.ىػ، نشر: ا١تكتب اإلسبلمي، ٓٓٗٔالطبعة األكىل سنة 

ىػ الطبعة األكىل، سنة ٕٕٗغريب اٟتديث. تأليف: أيب عبيد القاسم بن سبلـ ا٢تركم ت  .ٓٚ
 ىػ. طبع: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكن. ا٢تند.ٖٗٛٔ

غريب اٟتديث. اجمللدة ا٠تامسة، تأليف: أيب إسحاؽ إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب ت  .ٔٚ
ىػ. ٘ٓٗٔ: الدكتور سليماف بن إبراىيم العايد. الطبعة األكىل، سنة ىػ. ٖتقيق كدراسةٕ٘ٛ

 نشر: مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث اإلسبلمي ّتامعة أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة.
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ىػ. ٖتقيق: عبد ٖٛٛغريب اٟتديث. تأليف: أيب سليماف ٛتد بن ٤تمد ا٠تطايب ت  .ٕٚ
ي كإحياء الًتاث اإلسبلمي ّتامعة الكرًن إبراىيم العزباكم. نشر: مركز البحث العلم

 ىػ.ٕٓٗٔأـ القرل ٔتكة ا١تكرمة، سنة 

ىػ. ٖٛ٘الفائق يف غريب اٟتديث. تأليف: أيب القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ت  .ٖٚ
ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم، ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم، الطبعة الثانية، طبع: مطبعة 

 عيسى البايب اٟتليب كشركاه، القاىرة.

البارم بشرح صحيح البخارم. تأليف: اٟتافظ أٛتد بن علي بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن فتح  .ٗٚ
ىػ. حق بعضو: ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ٕ٘ٛحجر العسقبلين ت 

 باز، أشرؼ على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب. نشر: مكتبة الرياض اٟتديثة، الرياض.

ىػ. ٖتقيق: مركاف ٕٕٗسبلـ ا٢تركم ت فضائل القرآف: تأليف: أيب عبيد القاسم بن  .٘ٚ
 العطية ك٤تسن خرابة ككفاء تقى. نشر: دار ابن كثَت، دمشق، بَتكت.

ىػ. تصوير ٚٔٛالقاموس احمليط. تأليف: ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكز آبادم ت  .ٙٚ
 ا١تؤسسة العربية للطباعة كالنشر. بَتكت.

الظفر منصور بن ٤تمد السمعاين ت  قواطع األدلة يف أصوؿ الفقو. تأليف: اإلماـ أيب .ٚٚ
ىػ. ٖتقيق: الدكتور عبد هللا بن حافظ اٟتكمي، كالدكتور علي بن عباس ٜٛٗ

 ىػ، نشر: مكتبة التوبة.ٜٔٗٔاٟتكمي. الطبعة األكىل، سنة 

كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت. تأليف: أيب الفرج عبد الرٛتن بن أيب اٟتسن  .ٛٚ
يق: علي حسُت البواب. نشر: دار الوطن، ىػ. ٖتقٜٚ٘ا١تعركؼ بابن اٞتوزم ت 

 ىػ.ٛٔٗٔالرياض، سنة 

اللباب يف هتذيب األنساب. تأليف: عز الدين أيب اٟتسن علي بن أيب الكـر ا١تعركؼ باف  .ٜٚ
 ىػ.ٓٓٗٔىػ. نشر: دار صادر، بَتكت، سنة ٖٓٙاألثَت اٞتزرم ت 

ىػ. نشر ٔٔٚت لساف العرب. تأليف: ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكـر ا١تعركؼ بابن منظور  .ٓٛ
 دار صادر. بَتكت.
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اللمع مع أصوؿ الفقو. تأليف: الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم  .ٔٛ
ىػ، نشر: دار الكتب العلمية، ٘ٓٗٔىػ الطبعة األكىل، سنة ٙٚٗالفَتكز آبادم ت 

 بَتكت.

: ـ، إصدارٜٙٗٔ – ٣ٜٔٗ٘تلة منشور الدراسات الشرقية. العدد اٟتادم عشر، سنة  .ٕٛ
 ـ.ٜٙٗٔا١تعهد الفرنسي بدمشق، بَتكت، سنة 

Bulletin d’etudes orientales tome 11 antee 1945 1946 pyrouth 

1946 institut francais de damas. 
ىػ. نشر: دار ٣ٛٓٚتموع الزكائد كمنبع الفوائد. تأليف: علي بن أيب بكر ا٢تيثمي ت  .ٖٛ

 ىػ.ٚٓٗٔ، بَتكت، سنة القاىرة –الرياف للًتاث، كدار الكتاب العريب 

ىػ. تصوير: دار ٙٚٙاجملموع شرح ا١تهذب. تأليف: اإلماـ حيِت بن شرؼ النوكم ت  .ٗٛ
 الفكر.

احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو. تأليف: فخر الدين ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت الرازم ت:  .٘ٛ
ىػ، ٜٜٖٔىػ. ٖتقيق: الدكتور طو جابر فياض العلواين. الطبعة األكىل، سنة ٙٓٙ

 معة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض.نشر: جا

ىػ. ٖتقيق: أٛتد ٤تمد ٙ٘ٗاحمللى. تأليف: أيب ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز ت  .ٙٛ
 شاكر. نشر: دار الًتاث، القاىرة.

ىػ. نشر: دار ا١تعرفة، ٥ٕٙٗتتصر ا١تزين. تأليف: أيب إبراىيم إٝتاعيل بن حيِت ا١تزين ت  .ٚٛ
 بَتكت.

ب اإلماـ أٛتد. تأليف: الشيخ عبد القادر بن بدراف الدمشقي ت ا١تدخل إىل مذى .ٛٛ
ىػ. تصحيح كتعليق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي. الطبعة الثانية، ٖٙٗٔ

 ىػ. نشر: مؤسسة الرسالة. بَتكت.ٔٓٗٔسنة 

ا١تستدرؾ على الصحيحُت: تأليف: اإلماـ اٟتافظ أيب عبد هللا ٤تمد بن عبد هللا ا١تعركؼ  .ٜٛ
 ىػ. تصوير: دار ا١تعرفة، بَتكت.٘ٓٗباٟتاكم ت 

ا١تستصفى من علم األصوؿ. تأليف: حجة اإلسبلـ أيب حامد ٤تمد بن ٤تمد ال زايل ت  .ٜٓ
 ىػ، طبع: ا١تطبعة األمَتية ببوالؽ، القاىرة.ٕٕٖٔىػ الطبعة األكىل، سنة ٘ٓ٘
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ب اإلسبلمي، ىػ. تصوير: ا١تكتٕٔٗا١تسند. تأليف: اإلماـ أاٛتد بن ٤تمد بن حنبل ت  .ٜٔ
 ىػ.ٜٖٛٔبَتكت. سنة 

ىػ. ٖٕ٘مسند ابن أيب شيبة. تأليف: اإلماـ اٟتافظ عبد هللا بن ٤تمد بن أيب شيبة ت  .ٕٜ
ٖتقيق: عادؿ بن يوسف العزازم. كأٛتد بن فريد ا١تزيد. الطبعة األكىل، سنة 

 ـ، نشر: دار الوطن، الرياض.ٜٜٚٔ

 ، نشر: دار الكتب العلمية، بَتكت.ىػٓٓٗٔمسند اإلماـ الشافعي. الطبعة األكىل، سنة  .ٖٜ

مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار. تأليف: القاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن  .ٜٗ
ىػ. نشر: ا١تكتبة العتيقة، تونس، كدار الًتاث، ٗٗ٘عياض اليحصيب السبيت ت 

 القاىرة.

فيومي ت ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي. تأيل: أٛتد بن ٤تمد بن علي ال .ٜ٘
 ىػ. تصوير: ا١تكتبة العلمية، بَتكت.ٓٚٚ

ىػ. ٖٕ٘مصنف ابن أيب شيبة. تأليف: اإلماـ اٟتافظ عبد هللا بن ٤تمد بن أيب شيبة ت  .ٜٙ
ىػ. نشر: مكتبة الرشد. ٜٖٓٗٔتقيق: كماؿ يوسف اٟتوت. الطبعة األكىل. سنة 

 الرياض.

ىػ. ٕٔٔـ الصنعاين ت مصنف عبد الرزاؽ. تأليف: اإلماـ اٟتافظ عبد الرزاؽ بن مها .ٜٚ
ىػ. طبع: مطابع دار ٖٖٓٗٔتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي. الطبعة الثانية. سنة 

 القلم، بَتكت، توزيع: ا١تكتب اإلسبلمي.

ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو. تأليف: أيب اٟتسُت ٤تمد بن علي بن الطيب البصرم ا١تعتزيل ت  .ٜٛ
حسن حنفي. نشر: ا١تعهد ىػ، ٖتقيق: ٤تمد ٛتيد هللا، بتعاكف ٤تمد بكر ك ٕٙٗ

 ىػ.ٖٗٛٔالعلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، سنة 

ىػ. نشر: دار ٕٙٙمعجم البلداف: تأليف: أيب عبد هللا ياقوت بن عبد هللا اٟتموم ت  .ٜٜ
 ىػ.ٗٓٗٔبَتكت، كدار صادر، بَتكت، سنة 

ن عبد العزيز معجم ما استعجم  من أٝتاء الببلد كا١تواضع. تأليف:  أيب عبيد عبد هللا ب .ٓٓٔ
ىػ. ٖتقيق: مصطفى السقا. الطبعة الثالثة، سنة ٚٛٗالبكرم األندلسي ت 

 ىػ، نشر: عامل الكتب. بَتكت.ٖٓٗٔ
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ىػ، ٔٙٚم ٍت اللبيب عن كتب األعاريب. تأليف: ٚتاؿ الدين ابن ىشاـ األنصارم ت  .ٔٓٔ
ـ، ٜٜٖٚٔتقيق: الدكتور مازف ا١تبارؾ ك٤تمد علي ٛتد هللا، الطبعة ا٠تامسة، سنة 

 نشر: دار الفكر، بَتكت.

ا١تقادير يف الفقو اإلسبلمي يف ضوء التسميات العصرية، تأليف: الدكتور فكرم أٛتد  .ٕٓٔ
 ىػ. دار النشر: بدكف.ٗٓٗٔعكاز، الطبعة األكىل. سنة 

ىػ ٖتقيق: عبد ٜٖ٘مقاييس الل ة. تأليف: أيب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا ت  .ٖٓٔ
 لكتب العلمية، إيراف.السبلـ ٤تمد ىاركف تصوير: دار ا

ىػ، الطبعة األكىل ٖٙٗٔمنادمة األطبلؿ. تأليف: الشيخ عبد القادر بدراف الدمشقي ت  .ٗٓٔ
 طبع: ا١تكتب اإلسبلمي للطباعة كالنشر.

ىػ ٛ٘ٗمناقب الشافعي. تأليف: اإلماـ اٟتافظ أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي ت  .٘ٓٔ
 القاىرة.ٖتقيق: السيد أٛتد صقر. نشر: مكتبة دار الًتاث، 

ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ. تأليف: حجة اإلسبلـ أيب حامد ٤تمد بن ٤تمد ال زايل  .ٙٓٔ
ىػ. نشر ٓٓٗٔىػ. ٖتقيق: الدكتور/ ٤تمد حسن ىيتو. الطبعة الثانية، سنة ٘ٓ٘ت 

 دار: الفكر. دمشق.

ىػ، ٖٕٗٔمنهج ٖتقيق ا١تخطوطات. تأليف: إياد خالد الطباع. الطبعة األكىل، سنة  .ٚٓٔ
 ر الفكر. دمشق.نشر: دا

ا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي. تأليف: الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف  .ٛٓٔ
 ىػ. نشر: دار الفكر.ٙٚٗالشَتازم الفَتكز آبادم ت 

ا١تهمات يف شرح الركضة كالرافعي. تأليف: ٚتاؿ الدين عبد الرحيم بن اٟتسن اإلسنوم  .ٜٓٔ
د بن علي. كقدـ لو: أ.د. أٛتد بن ىػ. اعنت بو: أبو الفضل الدمياطي أٛتٕٚٚت 

ىػ نشر: مركز الًتاث الثقايف ا١ت ريب. ٖٓٗٔمنصور آؿ سباؾ. الطبعة األكىل، سنة 
، بَتكت.  الدار البيضاء. كدار ابن حـز

ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة. تأليف: أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى ا٠تمي الشاطيب ت  .ٓٔٔ
 . نشر: ا١تكتبة التجارية الكربل، القاىرة.ىػ. عٍت بضبطو: ٤تمد عبد هللا درازٜٓٚ
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نسب قريش. تأليف: أيب عبد ا١تصعب بن عبد هللا بن ا١تصعب الزبَتم. ٖتقيق: ليفي  .ٔٔٔ
 بركفساؿ. نشر: دار ا١تعارؼ القاىرة.

نصب الراية ألحاديث ا٢تداية. تأليف: اإلماـ اٟتافظ عبد هللا بن يوسف الزيلعي ت  .ٕٔٔ
 ىػ، نشر: دار ا١تأموف، القاىرة.ٖٚ٘ٔىػ. الطبعة األكىل. سنة ٕٙٚ

 اية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب. تأليف: إماـ اٟترمُت عبد ا١تلك بن عبد هللا بن يوسف  .ٖٔٔ
ىػ. ٖتقيق: األستاذ الدكتور عبد العظيم ٤تمود الديب. الطبعة األكىل، ٚٛٗاٞتويٍت 

 ىػ. نشر: دار ا١تنهاج، بَتكت.ٕٛٗٔسنة 

تأليف: ٣تد الدين أيب السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد  النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر. .ٗٔٔ
ىػ. ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم. ك٤تمود ٤تمد ٙٓٙا١تعركؼ بابن األثَت اٞتزرم ت 

 الطناحي طبعة مصورة، توزيع دار الباز للنشر كالتوزيع مكة ا١تكرمة.

ن عبد هللا بن الورقات مع شرحو البن الفركاح تأليف: إماـ اٟترمُت أيب ا١تعايل عبد ا١تلك ب .٘ٔٔ
ىػ. كالشرح: لئلماـ عبد الرٛتن بن إبراىيم الفزارم ا١تعركؼ ٛٚٗيوسف اٞتويٍت ت 
ىػ. دراسة كٖتقيق: الدكتورة سارة شايف ا٢تاجرم. الطبعة ٜٓٙبابن الفركاح ت 

 ىػ. نشر: دار البشائر اإلسبلمية. لبناف.ٕٙٗٔالثانية، سنة 

أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن خلكاف ت  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف تأليف: .ٙٔٔ
 ىػ. ٖتقيق: الدكتور إحساف عباس. نشر: دار صادر، بَتكت.ٔٛٙ

* * * 


