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العدد الثالث

اته سريح انثغذادي ومنارج مه آرائً االصونية
د .عابد حسن جميل

(*)

د .مصطفى محمد أمين
مهخص انثحث

(*)

ابف سريج البغدادي الشافعي هو مف كبػار لممػاا الشػافعيق واػد اشػلقر بمخػ
الشػػافعيق وكػػاف يخػػاؿ ل ػ

اصػػوؿ الهخ ػ
لطا

الب ػاز االشػػق

شػي

 ،ل ل ػ اراا ايمػػق يمكػػف االللمػػاد لميقػػا فػػي لمػػـ

واػػد لػػالؼ رمقػػور االصػػولييف فػػي بعػػض المسػػا ؿ وماقػػا دلػػوؿ الصػػبي فػػي

اللكميؼ واللمسػؾ بالعػاـ ابػؿ البعػ

لػف الملصػص ل كمػا لػالؼ ابػف سػريج االمػاـ

الشافعي اهس في مسألق اس الخرآف بالساق عي

روز ذلؾ.

ABSTRACT
Ibn Suraige Al-Baghdadi is a greatest science of Al – shafeia.
and he is known by ' shiakh al shafeia '. and he is known by 'Al-Baz
al Ashhab. He has an important idea which is dependent in Al fikeh
science. He differed the Usoolion general in some problems ,like the
entrance the boy in takleef telling and the keeping of the general
before the search on specialize. Also he differed the Al-Shafee
emam himself in the copy of Quran by the Sunna and he allow that.

املقذمة

العمػػد ل الػػذي رعػػؿ أصػػوؿ الش ػريعق ذريعػػق الػػ ،فرولقػػا ل وألػػاف أ مػػق الهخ ػ لمػػ،
اسػػلاباط ااعك ػػاـ م ػػف يابولق ػػال والص ػػن والس ػػنـ لمػػ ،م ػػف أرش ػػد أملػ ػ ال ػػ ،معخ ػػوؿ اادلػػق

وماخولقا ل ولم ،آل واصعاب اروـ القدايق وشمولقا ل وبعػد فػإف البوالػ
الكلابق في مسا ؿ اصوؿ الهخ هي :
* ،مدرس في كميق.
* ،مدرس في كميق.

ٔٓٔ

اللػي دفعلاػا الػ،

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

ٔ -اف اصػػوؿ الهخ ػ لمػػـ ال يسػػلغاي لا ػ ررػػاؿ الهخ ػ والخمػػاا والخػػااوف ممػػف يرومػػوف
لعاشي السطعيق في فقـ الاصوص ولهسيرها ولكييؼ الواا ع واسلاباط ااعكاـ.
ٕ -يلميز لمـ اصوؿ الهخ بأا يعيف ويسالد لم ،االسػلاباط يعصػـ الػذهف مػف اللطػأ
في االسلاباط.

ٖ -هااؾ شلصيات اصوليق كثير برلوا في هذا الهف ولكممػوا فػي مسػا ؿ لديػد إال أاػ

لقػػـ العػػظ لملػػأليؼ فػػي لمػػـ اصػػوؿ الهخػ علػػ ،لظقػػر مؤلهػػالقـ لمخػراا واامػػا

لػػـ يكلػ

راات ااوالقـ ملشػللق فػي بطػوف أمقػات كلػ

اكل ػ

االصػوؿ ولػذا رأياػا مػف المػروري أف

لػػف اعػػد ألػػنـ االصػػولييف وشػػي الشػػافعييف أال وهػػو ابػػف س ػريج البغػػداديل

وسالكمـ لف عيال وماقرػ مػف الااعيػق االصػوليق ل واػد اللراػا بعمػا مػف المسػا ؿ
اللي لالؼ فيقا الرمقور.

ويشلمؿ البع
المبع

لم ،مخدمق ومبعثيف:

االوؿ  :عيال ويشلمؿ لم ،ثنثق مطال .

المطم

االوؿ  :والدل ووفال .

المطم

الثااي :مسيرل العمميق ومصاهال

المطم

الثال  :ثااا العمماا لمي .

المبع

الثااي :بعض ا ار االصوليق مخاراق بػاراا ييػرم مػف االصػولييف ل ويشػلمؿ لمػ،

اربعق مطال

:

المطم

االوؿ :دلوؿ الصبي في لطا

المطم

الثااي :شرع مف ابماا.

المطم

الرابع :اس الخرآف بالساق.

المطم

اللكميؼ

الثال  :لدـ اللمسؾ بالعاـ ابؿ البع

لف الملصص.

ثـ للماا بعثاا باهـ مالوصماا الي لنؿ بعثاا .

ٕٓٔ
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املثحث االول

ويشلمؿ لم ،ثنثق مطال

حياتً انشخصية وانعهمية

:

المطمب االول  :والدتو ووفاتو.
المطمب الثاني  :سيرتو العممية ومصنفاتو
المطمب الثالث  :ثناء العمماء عميو

املطهة االول  :والدتً ووفاتً

هو أبو العبػاس أعمػد بػف لمػر بػف سػريجل الهخيػ الشػافعيل واػد اشػلقر بػابف سػريج
البغداديل ولخ

بالباز ااشق

فخي العػرااييفل ولػد سػاق لسػع واربعػيف ومػا ليف ٕٜٗهرريػق،

وول ،الخماا بشيراز وكاف امامػا الصػعا

الشػافع ،فػي والػ واػد شػر المػذه

وللصػ ل

ولمػػؿ المسػػا ؿ فػػي الهػػروع ل ولػػوف ،للمػػس بخػػيف مػػف رمػػادة ااولػػ ،سػػاق سػػت وثنثما ػػق ل
وايؿ :يػوـ االثاػيف اللػامس والعشػريف مػف شػقر ربيػع االوؿ ببغػدادل ودفػف فػي عرػر بسػويخق

يال ػ

بالراا ػ

الغربػػي بػػالخر مػػف معمػػق الكػػر ل ولم ػرم سػػبع ولمسػػوف سػػاق وسػػلق أشػػقر

رعم ػ ال لعػػال ،ل واب ػرم ظػػاهر فػػي مومػػع ي ػزارل ولػػـ يبػػؽ لاػػدم لمػػار وال ابػػر ل بػػؿ هػػو

ماهرد هااؾ ٔ .،وأما بالاسبق لمسػخط أرسػ فمػـ اعثػر بعػد البعػ
لمػػ ،مصػػدر معػػيف يػػذكر مسػػخط أرس ػ ل واامػػا ذكػػر أصػػعا

الخماا بشيراز فخط.

واللهلػيش وملابعػق المصػادر
الطبخػػات لػػأري والدل ػ وواليل ػ

وأما وفال كما ذكرلػ فقػو فػي سػاق  ٖٓٙهػػ ،ل ييػر اف ابػف الاػديـ ذكػر اف وفالػ

في ساق ٖ٘ٓ،هػ ٕ،ل اال اف الرارح هو ااوؿ لكثر مف ذكر هذا اللاري

ٖٓٔ

وال المـ .

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .عابد حسن مجيل

د .مصطػى حممد أمني

املطهة انثاوي  :سريتً انعهمية ومصىفاتً

سػػمع فػػي العداثػػق ولعػػؽ أصػػعا

سػػهياف بػػف ليياػػق ل ووكيػػعل فسػػمع مػػف :العسػػف

ب ػػف معم ػػد الزله ارا ػػي لممي ػػذ الش ػػافعي ٖ،ل وم ػػف لم ػػي ب ػػف اش ػػكا

ٗ،

ل واعم ػػد ب ػػف ماص ػػور
العطػارل ولبػاس

الرماديل ولباس بف معمد الدوريل وأبي يعي ،معمػد بػف سػعيد بػف يالػ

بف لبدال اللواهيل وابي داود السرسلااي ومعمد بف لبدالممؾ الػدايؽل والعسػف بػف المكػرـل
وعمداف بف لمي الػوراؽ ومعمػد ابػف لمػراف الصػا ل وابػي لػوؼ البػزوريل ولبػد بػف شػريؾ
البزار وطبخلقـ.ولهخ بأبي الخاسـ لثمػاف بػف بشػار االامػاطي الشػافعيل صػاع
االشر مذه

الشػافعي ببغػداد وللػر بػ االصػعا

.وعػد

المزاػي وبػ

لاػ ابػو الخاسػـ الطب اراػيل وابػو

الوليد عساف بف معمد الهخي ل وابو اعمد بف الغطريؼ الرررااي ل وييرهـ.

٘،

وامػ ػػا بالاسػ ػػبق لمصػ ػػاهال  :فم ػ ػ مصػ ػػاهات كثيػ ػػر علػ ػػ ،ايػ ػػؿ  :ااقػ ػػا بمغػ ػػت ٓٓٗ،

مصػػاؼل وماقػػا  :اااسػػاـ واللصػػاؿ فػػي فػػروع الهخػ الشػػافعي ل والودا ػػع لاصػػوص الشػ ار عل

وكلا

بيف المزاي والشافعي.

العيف والديف في الوصايال واللخري

،ٙ

املطهة انثانث  :ثىاء انعهماء عهيً

اثا ،العمماا لم ،ابف سريج ل عي
ااشػػق ل شػػي المػػذه
ليس مف ااصعا

يخػوؿ السػبكي "هػو ابػو العبػاس البغػدادي البػاز

وعامػػؿ لوا ػ ل والبػػدر المشػػرؽ فػػي سػػما ل والغي ػ

المغػػدؽ بروا ػ ل

اال مف هو عا ـ لم ،معيا ل ها ـ مف رػوهر بعػرم بثمياػ ل االقػت اليػ

الرعمقل فمربت االبؿ اعوم آباطقال ولمخت ب العػ از ـ مااطقػا واللػ أفػوا الطمبػقل ال لعػرؼ
اال امارؽ البيد بساطقا"
ويخػوؿ صػاع

،ٚ

شػػذرات الػذه

" :كػاف يخػػاؿ لػ البػاز ااشػػق

وولػ ،امػاا شػػيرازل

اػػاؿ االسػػاوي اػػاؿ الشػػي ابػػو اسػػعاؽ كػػاف ابػػف سػريج يهمػػؿ لمػػ ،رميػػع أصػػعا
عل ،لم ،المزايل وما االشر مذه

اإلماـ الشافعي في اكثر اآلفاؽ"

،ٛ

الشػػافعي

ويخػػوؿ الػػذهبي "ابػػف س ػريج * االمػػاـل شػػي االسػػنـل فخي ػ الع ػراايفل أبػػو العبػػاسل

أعمد بف لمر بف سريج البغداديل الخامي الشافعيل صاع

املثحث انثاوي
ٗٓٔ

المصاهات"

،ٜ
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العدد الثالث

تعض ارائً االصونية مقاروة تاراء غريي مه االصونيني

ويشلمؿ لم ،اربعق مطال

:

المطمب االول  :دخول الصبي في خطاب التكميف
المطمب الثاني :شرع من قبمنا.
المطمب الثالث  :التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص.
المطمب الرابع  :نسخ القرآن بالسنة.

املطهة االول  :دخول انصثي يف خطاب انتكهيف

ابؿ أف اهصؿ الكنـ في هذم المسػألق مػف المػروري أف اػذكر رأي ابػف سػريج اخػن

لف بعض االصولييفل بعد البع

واالطنع لم ،أمقػات كلػ

االصػوؿل ورػدت فػي البعػر

المعيط لإلماـ الزركشي اصوصا ياخؿ اإلماـ فيقا رأي ابف سريج في لمؾ المسألق وماقا-:
لف ابي العبػاس بػف سػريج "أف الصػن لرػ

يأثـ بلركقال اذ لو لـ لر

لمي لما مر لميقا"

ٓٔ،

لمػ ،ابػف العشػر ورػو مثمػ واف لػـ

اف مػػدار اللػػنؼ فػػي لكميػػؼ الصػػبي اػػالج لػػف امػػر الشػػارع الػػولي بػػأف يػػأمر ابا ػ

بالصػػن لسػػبع ويم ػرب لعشػػرل فخػػد ثبػػت فػػي العػػدي
الورو ؟ او دالؿ فػي لمػوـ اإليرػا
باإليرػػا

كمػػا سػػيأليل فقػػؿ الصػػبي دالػػؿ فػػي

اال اف الورػو للمػؼ لاػ لعػارض الصػغر؟ فػالمراد

اامػػر الرػػازـ كخول ػ لعػػال ،وأايمػػو الصػػن 

ٔٔ،

فػػاامر لإليرػػا ل واػػد يللمػػؼ

الورػػو لػػف بعػػض ااف ػراد :الصػػبي والمراػػوفل وهاػػاؾ مػػف الهخقػػاا واالصػػولييف مػػف ذه ػ
م ػػذه

اب ػػف سػ ػريجل واعلرػ ػوا ب ػػأف الص ػػبي مث ػػا

وسااااش آراا الطرفيف مع اادلق في هذا البع .
كلػػا

فقاػا ااخػػؿ اصوصػػا مػػف كلػ

لم ػػ ،ص ػػنل ل فق ػػذا ي ػػدؿ لم ػػ ،لكميهػ ػ ل

الهخقػػاا واالصػػولييف فػػي المسػػألقل وماقػػا مػػا رػػاا فػػي

رومػػق الاػػاظر بشػػر ازهػػق اللػػاطر العػػاطر لمعاابمػػق "فأمػػا الصػػبي والمراػػوف فغيػػر

مكمهػػيف الف مخلمػػ ،اللكميػػؼ الطالػػق واالملثػػاؿ وال لمكػػف اال بخصػػد االملثػػاؿ وشػػرط الخصػػد
العمـ بالمخصود والهقـ لملكميؼ إذ مف ال يهقـ كيػؼ يخػاؿ لػ افقػـ ومػف ال يسػمع ال يخػاؿ لػ

لكمـ واف سمع ولـ يهقـ مػا سػمع كالبقيمػق فقػو كمػف ال يسػمع ومػف يهقػـ فقمػا كغيػر المميػز

٘ٓٔ

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

فلطاب ػ ممكػػف لكػػف االمػػ ،االملثػػاؿ ما ػ مػػع اا ػ ال يصػػح ما ػ اصػػد صػػعيح ييػػر ممكػػف
وورػػو الزكػػا والغ ارمػػات فػػي مػػاؿ الصػػبي والمراػػوف لػػيس لكميهػػا لقمػػا اذ يسػػلعيؿ اللكميػػؼ
وااما معاام اف اإللنؼ وممؾ الاصا

للطا

الولي بااداا في العاؿ وسب

الزكػا الػ  /رػوا

سب

للطا

لثبوت هذم العخػوؽ فػي ذملقػا بمعاػ ،ااػ سػب

الصػبي بعػد البمػوغ وهػذا ممكػف" ٖ ،وورػو

سػؤاؿ مخػػدر لخػديرم إف الصػبي والمراػوف اذا كااػػا ييػر مكمهػيف فمػـ أوربػػلـ

ي ارمػػق مػػا المهػػام فػػي مالقمػػا والزكػػا والغ ارمػػات اامػػا ثبلػػا بلطػػا

الصبي والمراوف فور
مالقما لػيس مػف بػا

اف يكواا ملاطبيف .ولخرير الروا

الشػػرع واػػد ثبلػػا فػػي عػػؽ

اف ورو الزكا والغ ارمػات فػي

اللكميػؼ اللطػابي لقمػا واامػا هػو مػف ابيػؿ ربػط ااعكػاـ بأسػبابقا كمػا

أف البقيم ػػق إذا ألمه ػػت زرل ػػا بالمي ػػؿ او بالاق ػػار بلهػ ػريط ص ػػاعبقا او بغي ػػر ذل ػػؾ م ػػف ص ػػور
الم ػ ػػماف بأفع ػ ػػاؿ الم ػ ػػماف م ػ ػػمف ص ػ ػػاعبقا م ػ ػػع أف البقيم ػ ػػق ليس ػ ػػت ملاطب ػ ػػق وال مكمه ػ ػػق

باإلرماع" ٕٔ.،

لبػػيف لاػػا بعػػد لػػرض هػػذا الػػاص أف الصػػبي ييػػر مكمػػؼل وأمػػا ورػػو الزكػػا فػػي

مالػ ػ ل والغ ارم ػػات بس ػػب

اإلل ػػنؼل فاللط ػػا

بالمسػػبباتل فكممػػا لعخػػؽ الاصػػا
وهذا ليس مف با

لطا

مورػ ػ ال ػػ ،ال ػػولي وم ػػف ابي ػػؿ رب ػػط ااس ػػبا

وربػػت الزكػػا او المػػؼ الصػػبي مػػاؿ ييػرم ورػ

اللكميؼ وااما هو مف لطا

المػػمافل

الومػعل فكممػا لعخػؽ السػب

ورػ

المسب .
واؤكػػد مػػا اماػػام بمػػا اال ػ الػػدكلور مصػػطه ،الزلمػػي "ولإلاسػػاف فػػي هػػذا الػػدور أهميػػق

الورػػو الكاممػػقل وهػػي صػػنعيق اإلاسػػاف الف يكػػوف ل ػ العخػػوؽ ولمي ػ بعػػض االلل ازمػػاتل
يير اف هذم االللزامات ليست مف با

ااسبا

ااعكاـ اللكميهيق وااما هي مف لطا

الومػع ربػط

بالمسببات ،ولم ،سبيؿ المثاؿ فالخاصر الػذي يممػؾ اصػابا مػف اامػواؿ اللػي لرػ

فيقا الزكا كالاخود واابخار واايااـ ير

لم ،المسلعخيف" ٖٔ.،

لم ،ولي لاد اكثر الهخقاا إل ار الزكا ولوزيعقػا

ويخػػوؿ ابػػف ادامػػق المخدسػػي مػػف العاابمػػق "ويػػؤد

الغػػنـ لمػػ ،الطقػػار والصػػن إذا

لمػت لػ لشػػر سػايف /معاػػ ،اللأديػ  :المػػر والوليػد واللعايػػؼ ل اػاؿ الخامػػي يرػ

ٔٓٙ

لمػػ،
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ولػػي الصػػبي اف يعمم ػ الطقػػار والصػػن اذا بم ػ سػػبع سػػايف ويػػأمرم بقػػال ويمزم ػ اف يؤدب ػ

لميقا إذا بم لشر سايف.،ٔٗ .

وااصؿ في ذلؾ :اوؿ الابي  ،مروا الصبي بالصػن إذا بمػ سػبع سػايفل واذا

بم لشر سايف فامػربوم لميقػا،ٔ٘ ،،ل وهػذا اللأديػ

المشػروع فػي عػؽ الصػبي للمرياػ لمػ،

الصن كي يألهقػا ويعلادهػال وال يلركقػا لاػد البمػوغ وليسػت واربػق لميػ فػي ظػاهر المػذه .

ومف أصعاباا مف اػاؿ لرػ

فػاف العخوبػق ال لشػرع إال للػرؾ وارػ  .والف

لميػ لقػذا العػدي

اعمد اد اخؿ لا في ابػف أربػع لشػر  :اذا لػرؾ الصػن  :يعيػد ل ولعػؿ اعمػد رعمػ ال أمػر

بذلؾ لم ،طريؽ االعلياط  :فاف العدي

اد ثبػت لػف رسػوؿ ال  ،رفػع الخمػـ لػف ثنثػق

لف الاا ـ عل ،يسليخظ ولف الصبي عل ،يعلمـ ولف المراوف عل ،يعخػؿ،،
فمـ ير

،ٔٙ

لمي كالصغير" .،ٔٚ

وااؿ الشي لز بف لبد السنـ" :الصبي ليس ملاطبال وامػا هػذا العػدي

لألولياال الف اامر بالشيا ليس ام ار بذلؾ الشيا" .،ٔٛ

بعد لرض هذيف الاصيف ظقػر لػي اف مػف أصػعا

والاػ صػبي
فقػو أمػر

اإلمػاـ اعمػد مػف اػاؿ بورػو

الصػػن مػػف الصػػبيل واعلرػوا بػػاف لشػريع العخوبػػق دليػػؿ لمػػ ،الورػػو ل واخػػوؿ :اف العخوبػػات
والمعرمػػات لػػـ لػػرد فػػي الشػريعق دا مػػا لػػذالقال فػػالولي مػػأمور بػػاف يمػػر اباػ الداا الصػػن
لعشػرل لػػيس الرػػؿ الورػو ل واامػػا مػػف بػػا

االعليػاط علػػ ،يعلػػاد الصػبي فػػن يلػػرؾ الصػػن

لاػػد البمػػوغل وهكػػذا الاظػػر إلػػ ،الم ػ أر اارابيػػق فمػػـ يعرم ػ الشػػارع لذال ػ ل واامػػا سػػدا لذريعػػق
الوصػػوؿ الػػ ،المعػػرـ ااكبػػر وهػػو الزاػػال وبقػػذا ااػػدررت عرمػػق الاظػػر لعػػت إعػػدة مصػػادر

الشريعق اإلسنميق وهو سد الذ ار ع.

واما الشافعيق فيخوؿ الشيرازي مػاقـ " :وامػا الصػبي فػن يػدلؿ فػي لطػا

فاف الشرع اد ورد بإسخاط اللكميؼ لا ل واما إيرا
ك ػػالزكوات والاهخ ػػاتل ف ػػاف اللكمي ػػؼ واللط ػػا

اللكميػؼل

العخوؽ فػي مػا لػ فيرػوز اف يػدلؿ فيػ

ف ػػي ذل ػػؾ لم ػػ ،وليػ ػ دواػ ػ "

،ٜٔ

ويخ ػػوؿ اإلم ػػاـ

السبكي في كلاب اإلبقػا لمػ ،الماقػا لمبيمػاوي" :فػاف امػت كيػؼ أمػرت الصػبي بالصػن
وهػو ابػػف سػػبع سػػايف ومػربل لميقػػا وهػػو ابػػف لشػػر؟" امػػت :اػػد لممػػت اف العخػػؿ بعػػد بمويػ

سػف اللمييػػز ال يماػػع مػػف ذلػػؾل ومػػف معاسػػف الشػريعق الاظػػر فػػي مصػػمعل ولمرياػ لمػػ ،مػػا

ٔٓٚ

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .عابد حسن مجيل

يلاط

د .مصطػى حممد أمني

ب علما فيما يؤوؿ وليس لم ،الولي أف يػأمرم بقػا وال لبعػق لمػ ،الصػبي فػي الرلػ

بلركقػػا  .ولنصػػق ذلػػؾ اف العممػػاا الهخ ػوا لمػػ ،أف شػػرط اللكميػػؼ اف يكػػوف المكمػػؼ لػػاان
فاهمػػال الف اللكميػػؼ لطػػا ل ولطػػا

مػػف ال لخػػؿ ل ػ وال فقػػـ معػػاؿل كالرمػػاد والبقيم ػػقل
رممػق ال لهصػينل فالصػبي واف كػاف يهقػـ مػاال

كذلؾ مف شػرط اللكميػؼ فقػـ اصػؿ اللطػا

يهقم يير المميزل اال أا يير فاهـ فقما كامن وعخيخيا لورود ال لعال،ل ولما كػاف الهعػؿ
والهقػػـ لهيػػيف في ػ ال يظق ػراف رعػػؿ ل ػ الشػػارع مػػابطا يعػػرؼ ب ػ  :وهػػو البمػػوغل وعػػط لا ػ

اللكميؼ ابم للهيها لمي ل ويسلهاد مف ذلؾ .
أ-

اف العخؿ لماد اللكميؼل فمف ال يعخؿ ال يمكف لور اللطا

الي .

 اف العخؿ يامو ويلدر ل وأا ال يصؿ ال ،عد اللكميؼ اال اذا لكامؿ اموم. اف اللػػنؼ فػػي هػػذم المسػػألق إامػػا هػػو فػػي العكػػـ اللكميهػػيل أمػػا العكػػـ الومػػعي فػػنلػػنؼ بػػيف العممػػاا فػػي أا ػ لػػيس مػػف شػػرط العخػػؿل ف ػإف المراػػوف والصػػبي ييػػر

المميػػز للعمػػؽ بقمػػا ااعكػػاـ الومػػعيقل ف ػاذا المػػؼ أعػػدهما شػػي ا ورػ

مػػماا لمػػ،

فالشػػافعيق ايمػػا لػػالهوا ابػػف س ػريج فػػي لكميػػؼ الصػػبيل وأمػػا اللطػػا

المور ػ الػػ،

وليقما ٕٓ.،

الصػػبي فقػػو مػػف بػػا

اللطػػا

لممكمهػػيف اف يلػػاطبوا الصػػبي ل ولمػػ ،الػػولي أداؤم مػػف ابػػؿ

الصبي.
وأما المالكيق فخالوا :الصبي مكمؼ بالمادوبات الا مثا

لمػ ،صػنل ل وأمػا البمػوغ

فقػػو شػػرط فػػي اللكميػػؼ بلػػرؾ المعرمػػات واإلليػػاف بالواربػػاتل واسلشػػقد لػػذلؾ بمػػا رػػاا فػػي
عاشيق الدسواي لم ،الشر الكبير "والصبي مأمور بهعمقا وهذا أي كوف الصػبي مػأمو ار مػف

رقق الشارع بهعمقا بااا لم ،أف اامر باامر بالشيا أمر بذلؾ الش،ا ولمػ ،هػذا فالصػبي
مكمؼ بالمادوبات والمكروهات لاداا ويلرل

لم ،لكميه بالمادوبات أاػ يثػا

لمػ ،الصػن

وأما لمػ ،الخػوؿ بػأف اامػر بػاامر بالشػيا لػيس أمػ ار بػذلؾ الشػيا فيكػوف الػولي مػأمو ار مػف

رقػػق الشػػارع الرػػؿ لدريبػ وعيا ػػذ فػػن يكػػوف مكمهػػا بالماػػدوبات و ال ثػوا
لميقا ابوي "

ٕٔ،

ٔٓٛ

ل ػ لميقػػا والث ػوا
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وكأف المالكيق الهخوا مع ابػف سػريج واعلرػوا بػأف الصػبي يثػا
يكف مكمها لور

أف يكوف الولي المأمور مثابا لم ،صن ابا .

والػػذي يبػػدو لػػي أف مػػذه

العاهيػػق فػػي كلػػا
اللأديػ ػ ػ

مكمهوف"

الرمقػػور هػػو ال ػرارح واسلشػػقد لصػػعل بمػػا رػػاا لػػف

ف ػوالح الرعمػػوت" :وم ػرب لعشػػر لمػػ ،الصػػن لأديبػػا أي م ػرب الرػػؿ

ال الر ػ ػػؿ اللع ػ ػػذي

لنللي ػ ػػاد ال لكميه ػ ػػا أي مػ ػ ػرب الر ػ ػػؿ أف يعلادوه ػ ػػا ال الاق ػ ػػـ

ٕٕ،

فػػي هػػذا المبع ػ

املطهة انثاوي  :شرع مه قثهىا

س ػالكمـ لػػف مػػذه

ابػػف س ػريج فػػي ابػػوؿ شػػرع مػػف ابماػػا ومػػدة

ملالهل لرأي الرمقور .يذكر االماـ الزركشي في البعر المعيط مذه
مف ابماا عي

لمػ ،صػنل فمػو لػـ

ابػف سػريج فػي شػرع

يخوؿ" :ااؿ ابف الخطػاف :كػاف ابػو العبػاس بػف سػريج يخػوؿ  :مػا عكػ ،ال فػي

كلابػ لػػاقـ فقػػو عػػؽل وهػػو وارػ

فػػي شػريعلاا اال أف يغيػػر لاػ  .واػػد كػػاف سػػا ر أصػػعاباا

يخولػػوف :مػػا عكػػ ،لاػػا لػػاقـ ممػػا لخػػوـ ب ػ العرػػق مػػف المسػػلهيض والمل ػوالر س ػواا"

ٖٕ،

وأمػػا

االصػػوليوف فخػػد اللمه ػوا فػػي هػػذم المسػػألق إلػػ ،أا ػواؿل وسػػأذكرها علػػ ،يلمػػح الموافػػؽ البػػف
سريج الملالؼ وهي:
الخػػوؿ ااوؿ  :أا ػ لػػـ يكػػف ملعبػػدا بألبالقػػا بػػؿ كػػاف ماقيػػا لاقػػا

ٕٗ،

والي ػ ذه ػ

الشػي أبػو إسػعاؽ الشػيرازي فػي آلػر اوليػ .ااؿ الشػيرازي فػي كلابػ اللبصػر "شػرع مػف ابماػا
شػػرع لاػػا إال مػػا ثبػػت اسػػلق"

ٕ٘،

فخػػد لػػالؼ الشػػيرازي رمقػػور الشػػافعيق ل إذ اكثػػر أصػػعا

الش ػػافعي لم ػػ ،إف الاب ػػي لميػ ػ الس ػػنـ ل ػػـ يك ػػف ملعب ػػدا بع ػػد البعػ ػ

بش ػػرع اب ػػي ابمػ ػ ل االّ اف

الشػػيرازي ررػػع لػػف أري ػ فػػي كلاب ػ الممػػع "والػػذي يصػػح اآلف لاػػدي اف شػػي ا مػػف ذلػػؾ لػػيس
بشػػرع لاػػال والػػدليؿ لمي ػ اف رسػػوؿ ال  ،لػػـ يررػػع الػػ ،شػػيا مػػف ااعكػػاـ وال أعػػد مػػف

الصعابق الػ ،شػيا مػف كلػبقـ وال الػ ،لبػر مػف اسػمـ مػاقـل ولػو كػاف ذلػؾ شػرلا لاػا لبعثػوا
لا وررعوا إلي "

،ٕٙ

واللار الغزالي هذا المػذه

عيػ

يخػوؿ " :والمللػار أاػ لػـ يلعبػد ،

بشريعق مف ابم ل ولدؿ لمي مسالؾ :المسمؾ ااوؿ أا  ،لمػا بعػ معػاذا إلػ ،الػيمف اػاؿ
ػاؿ أَ ْا ِ
لػ َكْيػ َ ِ
ػاؿ فَػِإ ْف لَػػـ لَ ِر ْػد ِفػػي ِكلَػػا ِ
مػػي بِ ِكلَػػا ِ المَّػ ِ اَػ َ
مػػاا اَ َ
ض لَ َ
ػؾ اَ َ
ػؼ لَ ْخمػي إِ َذا َلػ َػر َ
ْ

ٜٔٓ

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
صػمَّ،
صمَّ ،المَّ ُ َلمَْيػ ِ َو َسػمَّ َـ اَ َ
المَّ ِ اَ َ
ػاؿ فَػِإ ْف لَ ْػـ لَ ِر ْػد فػي ُس َّػاق َر ُسػوؿ المػ َ
اؿ فَبِ ُسَّاق َر ُسوؿ الم َ
َرلَ ِق ُد ْأريِي وَال آلُو فَمر رسو ُؿ المَّ ِ صمَّ ،المَّػ لمَْيػ ِ
المَّ ُ َلمَْي ِ َو َسمَّ َـ َوَال ِفي ِكلَا ِ المَّ ِ اَ َ
ُ َ
َ
ََ َ َ ُ
اؿ أ ْ َ َ
ػوؿ المَّػ ِ لِمػا ير ِ
َّ
ػوؿ رس ِ
ػوؿ المَّػ ِ  .،ٕٚ ،،ولػـ
مػي َر ُس َ
ص ْػد َرمُ َواَ َ
ػاؿ اْل َع ْم ُػد لِمَّػ ِ الَّ ِػذي َوفَّ َ
ػؽ َر ُس َ َ ُ
َو َسم َـ َ
َ ُْ
يػذكر اللػػو ار واإلاريػؿ وشػػرع مػػف ابماػال المسػػمؾ الثػػااي  :أاػ
مرارعلقا والبع

 ،لػػو كػػاف ملعبػدا بقػػا لمزمػ

لاقا ولكاف ال يالظر الوعي وال يلواؼ في الظقار"

،ٕٛ

الخوؿ الثااي  :أا كاف  ،ملعبدا بشرع مف ابم إال ما اس ماػ وبقػذا اػاؿ اكثػر

الشافعيق واكثر العاهيقل واسلدلوا بخول سبعاا  وَمَتَبْنَا عَيَيْهٌِْ فِيهَا أََُّ اىننَّْسشَ ِِناىنَّْسشِ

،ٕٜ

فػاف

ذلؾ مما اسلدؿ ب في شرلاا لم ،ورو الخصػاص ولػو لػـ يكػف ملعبػدا بشػرع مػف ابمػ لمػا
صح االسلدالؿ بكوف الخصاص واربا في شرع باي إس ار يؿ لم ،كوا واربا في شرل .

ٖٓ،

وبقذا لبيف لي أف رمقور االصولييف اللمهػوا فػي االعلرػا بشػرع مػف ابماػال فمػاقـ

المثبػػت لػ ل ومػػاقـ الماكػػر لػ ل وأمػػا ابػػف س ػريج فخػػد اشػػلرط فػػي االعلرػػا بػ ل أف يكػػوف ممػػا
عك ،ال لاقـ في الخرآف فخط.

وفػػي الللػػاـ أود أف أذكػػر اف المػػررح لاػػداا أف شػػرع مػػف ابماػػا شػػرع لاػػا مػػا لػػـ يخػػـ

دليؿ لم ،اسل ل سواا عكي لاا لاقـ في الخرآف او في الساق.

املطهة انثانث  :انتمسك تانعاو قثم انثحث عه املخصص

سالعد

لف آراا االصولييف في ورو العمؿ بالعاـ ابؿ البع

لػف الملصػصل

ولكف أرياا مف المروري أف اذكر لعريؼ العاـ والللصيص ابؿ الكنـ لف لمؾ المسألق.

العػػاـ" :لهػػظ يسػػلغرؽ الصػػالح لػ مػػف ييػػر عصػػر" ٖٔ،ل ويخػػوؿ اإلمػػاـ الشػػيرازي "والعمػػوـ كػػؿ

لهظ لـ شي يف فصالدا واد يكوف ملااوال لشي يف" ٕٖ.،

ا كلهػػي بػػذكر لعري ػػؼ السػػبكي والش ػػيرازي فػػي بي ػػاف معاػػ ،العم ػػوـ الف ييرهمػػا م ػػف
االصػػولييف لقػػـ لعريهػػات مماثمػػق للعريهقمػػا وكمقػػا لػػدور عػػوؿ معػػور واعػػد هػػو اف العػػاـ ل ػ
اكثر مف فردل او اا يلااوؿ أفرادا ملعدد ٖٖ.،

ٓٔٔ
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فالعاـ اذا لو لصص بدليؿ العؽ صار مف ابيػؿ العػاـ الملصػوصل كخولػ لعػال،
 وَاىسَُطَيَّقَاتُ يَتَرََِّصَِْ ِِأَُّْسِهَِِّ ثَيَاثَةَ قُرُوءٍ .،ٖٗ لصص بخول لعال  ،وَأُوْىَاتُ اىسأَحََْاهِ أَجَيُهَُِّ أَُْ يَضَعَِْ
حََْيَهُ نَِّ .،ٖ٘ فاآليػػق ااولػػ ،أفػػادت اف المطمخػػق لعلػػد بثنثػػق اػػروا عػػامن او عػػا نل واآليػػق
الثاايػػق ألرر ػت العامػػؿ مػػف عكػػـ العػػاـ فػػي اآليػػق ااولػػ ،وبياػػت أف العامػػؿ لػػدلقا ومػػع

العمؿ.

ولم ،هذا فالعاـ ابؿ البع

اللمسؾ بػ ؟ اـ ال ؟ فيػ لػنؼ

بملصص هؿ ير

االصػػوؿ لبيػػاف مػػذه

ابػػف سػريج فػػي

ساومػػع

وهػػا اعػػف ااخػػؿ اصوصػػا مػػف أمقػػات كلػ

ابؿ البع

لف الملصص الهااا كما االػ ااسػلاذ ابػو االسػعاؽ االسػهراياي وكػذا بعػد الوفػا

المسألقل وماقا ما راا في رمع الروامع بشر المعمي "ويلمسؾ بالعاـ فػي عيػا الابػي ،

لنفا البف سريج ومف لبع في اول ال يلمسؾ ب ابؿ البع

العلماؿ الملصص" .،ٖٙ

بعد لرض هذا الاص ظقر لي أف السبكي ادل ،االلهػاؽ لمػ ،اللمسػؾ بالعػاـ ابػؿ
البعػ

لػػف الملصػػصل وهػػو العمػػؿ بالعػػاـ ابػػؿ معرفػػق ملصصػ ل ولاصػػق فػػي عيػػا الابػػي

 ،فعياػػذاؾ كػػاف العػػاـ يػػرد لوااعػػق معياػػقل ولػػدلؿ لمػػؾ الوااعػػق فػػي عكػػـ العػػاـ ل ودلػػوة

االلهاؽ هذم لرد بملالهق رمع مف االصولييف لمذه

اللمسؾ .

فاإلمػاـ الشػيرازي يخػوؿ فػي اللبصػر " :إذا ورد لهػظ مػف ألهػاظ العمػوـ لػـ يرػز اللخػػاد
لموم عل ،ياظر في االصوؿل فإف لـ يرد ما يلص

اللخد لموم في اػوؿ ابػي لبػاسل

واػػاؿ أبػػو بكػػر الصػػيرفي يعلخػػد فػػي العػػاؿ لموم ػ ل لاػػا هػػو أف الػػذي يخلمػػي اللخػػاد العمػػوـ

لررد هػذم الصػيغق لمػا يلصػقا ااقػا إذا وردت ولػـ للرػرد لػف دليػؿ الللصػيص لػـ لخػلض
العم ػػوـل وال اعم ػػـ لررده ػػا لم ػػا يلص ػػقا إال ب ػػالاظر والبعػ ػ

الاظر والبع " .،ٖٚ

فاإلم ػػاـ الش ػػيرازي ذهػ ػ

م ػػذه

اب ػػف سػ ػريجل وام ػػا الص ػػيرفي فلالهػ ػ وه ػػو م ػػذه

الرمقورل الا لو لـ يرز اللمسؾ بالعاـ اال بعد طمػ
اال بعد البع

فم ػػـ ير ػػز اللخ ػػاد لمومق ػػا اب ػػؿ

الملصػص لػـ يرػز اللمسػؾ بالعخيخػق

هؿ يورد ما يخلمي صػرؼ المهػظ لػف العخيخػق الػ ،المرػاز وهػذا باطػؿل الف

ااصؿ في الكنـ العخيخق ابؿ البع

لف المراز فميكف العاـ هكذا.

ٔٔٔ

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

وااصؿ في الللصيص لدم وهذا يورػ

ظػف لػدـ الللصػيص فيكهػي فػي إثبػات

ظف العكـل وال عارق ال ،الاظر والملابعق لمملصص.
وأما الشيرازي في الممع فخد صر بأصعيق مػذه

ابػف سػريجل فيخػوؿ "وذهػ

أصػػعاباا ابػػو العبػػاسل ابػػو سػػعيد االصػػطلريل وابػػو اسػػعاؽ المػػروزي أا ػ ال ير ػ
لمومقا عل ،يبع

الصعيح" .،ٖٛ
البع ػ

لف الدال ؿل فاذا بع

لامػق

اللخػػاد

ولـ يرد ما يلصػقا اللخػد عيا ػذ لمومقػال وهػو

وأمػػا الغ ازلػػي فيخػػوؿ " :ال لػػنؼ فػػي أا ػ ال يرػػوز المبػػادر الػػ ،العكػػـ بػػالعموـ ابػػؿ

لػػف اادلػػق العشػػر اللػػي أوردااهػػا فػػي الملصصػػات الف العمػػوـ دليػػؿ بشػػرط االهػػاا

الملصػػص والشػػرط بعػػد لػػـ يظقػػر"  .،ٖٜوكػػأف اإلمػػاـ الغ ازلػػي ادلػػ ،اإلرمػػاع فػػي المسػػألق ل
ورعؿ شرط العمؿ بالعاـ لدـ ظقور الملصصل وال يمكف اإلسراع فػي لاهيػذ عكػـ العػاـ اال

بعد يمبق الظف بعدـ ورود الملصص.
ومف ذه

مذه

ابػف سػريج مػف الشػافعيق اآلمػدي ل و الغ ازلػي ل والشػيرازي عيػ

يخوؿ االمدي" :اذا ورد لهظ لاـ بعبػاد او بغيرهػا ابػؿ دلػوؿ واػت العمػؿ بػ ل اػاؿ ابػو بكػر
الصػػيرفي ير ػ

اللخػػاد لموم ػ رزمػػا ابػػؿ ظقػػور الملصػػصل واذا ظقػػر الملصػػص لغيػػر

ذلػػؾ االللخػػادل وهػػو لطػػأ وذه ػ

ابػػف س ػريج وامػػاـ العػػرميف والغ ازلػػي واكثػػر االصػػولييف الػػ،

املااع اشلراط الخطع في ذلؾ وهو المللار"
فاآلمدي ررػح مػذه

ٓٗ،

.

ابػف سػريج ومػف لبعػ مػف الشػافعيقل اال أاػ لػـ يشػلرط الخطػع

في لػدـ ورػود الملصػصل واامػا رعػؿ يمبػق الظػف كافيػق لمػا فيػ لمعرفػق ورػود الملصػص
كمػػف يسلخصػػي بيلػػا لملابعػػق مػػا في ػ مػػف ملػػاع فػػإذا يم ػ

كه.،

لمػػ ،ظا ػ أا ػ ال يورػػد في ػ شػػيا

وأما العاابمق فمذهبقـ اللمسؾ بالعاـ والعمػؿ بػ ابػؿ البعػ
يخوؿ ابف ادامق المخدسي" :المهظ العاـ ير
لمعم ػػوـ فورػ ػ

لػف الملصػصل عيػ

اللخاد لموم في العػاؿ ولاػا أف المهػظ مومػوع

اللخ ػػاد مومػ ػػول كأس ػػماا العخ ػػا ؽ واام ػػر والاقػ ػػي و الف المه ػػظ ل ػػاـ فػػػي

االياف واازماف ثـ ير

اللخاد لموم في الزماف ما لـ يرد اس كذلؾ في االياف" ٔٗ.،

ٕٔٔ
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والذي يبدو لي أف المللار هػو اللمسػؾ بالعػاـ الف الاصػوص يرػ

العمػؿ بقػا الػ،

اف يخوـ الدليؿ لم ،العدوؿ لا ل كأف يكوف هااؾ ااسػ او مخيػد او مبػيفل فكػذا العػاـ يرػ
العمؿ ب ال ،اف يظقر ل ملصص.

وأمػػا العاهيػػق فقػػـ ايمػػا أرػػازوا العمػػؿ بالعػػاـ ابػػؿ البعػ

ف ػػي كل ػػا

فػ ػوالح الرعم ػػوت" :ير ػػوز العم ػػؿ بالع ػػاـ اب ػػؿ البعػ ػ

لػػف الملصػػص فخػػد رػػاا
ل ػػف الملص ػػص واسلخصػػاا

لهليش ػ لاػػداال ف ػػأمير المػػؤمايف لم ػػر  ،عكػػـ بالديػػق ف ػػي االصػػابع بمر ػػرد العمػػـ بكل ػػا
لمرو بف عػزـ  ،ولػرؾ الخيػاس والػرأي ولػـ يبعػ

لػف الملصػص ولػـ يسػأؿ لاػ ل وكػذا

سػػيد الاسػػاا فاطمػػق الزه ػراا رمػػي ال لاقػػا لمسػػكت بمػػا ظال ػ لامػػا فػػي المي ػ ار مػػع لػػدـ
البع

والسؤاؿ لف الملصص" ٕٗ.،

ثػػـ ظقػػر الملصػػص ظقػػور الشػػمس لمػػ ،اصػػؼ الاقػػار وهػػو عػػدي

لا شػػق اػػاؿ

رسوؿ ال ّ ،ااا معاشر االابياا ال اور ما لركاام صداق.،ٖٗ ،،
وأمػ ػػا اإلمػ ػػاـ البيمػ ػػاوي فيخػ ػػوؿ فػ ػػي كلاب ػ ػ الماقػ ػػا "يسػ ػػلدؿ بالعػ ػػاـ مػ ػػا لػ ػػـ يظقػ ػػر
ملصصل ولاا لو ور

باللمسؾ بالعاـ ابؿ البع
طم

لور

طم

المراز لملعرز لف اللطأ" ٗٗ ،فالبيمػاوي مػع الخػا ميف

لف الملصصل الا لو كاف البع

لف الملصص واربػال لمػزـ

المراز ابؿ العمؿ بالعخيخق وهذا مالؼل واذا فالرارح هو العمؿ بالعاـ ابػؿ البعػ

الملصص.

ٖٔٔ

لػف

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

املطهة انراتع  :وسخ انقرآن تانسىة

اب ػػؿ أف اهص ػػؿ الك ػػنـ ل ػػف اسػ ػ الخػ ػرآف بالس ػػاقل أود أف أب ػػيف لعري ػػؼ الاسػ ػ ف ػػي

االصػػطن

واػػد لػػرؼ بعػػد لعريهػػات ماقػػا مػػا رػػاا فػػي كلػػا

"رفػع العكػػـ الثابػػت بلطػػا

ملخػػدـ بلطػػا

رومػػق الاػػاظر البػػف ادامػػق:

ملػ ار لاػ " ٘ٗ،ل ويخػػوؿ السػبكي "اللمػػؼ فػػي ااػ

رفع او بيػاف الالقػاا امػدم ل والمللػار ااوؿ" ،ٗٙل والػذي يبػدو لػي أف الاسػ رفػع ولػيس بيااػا

إلاقاا أمدمل الا لو كاف الاس بمعا ،إاقاا امد العكـ لكاف شامن لمراوف والموت.
وأما اس الخرآف بالسػاق فيخػوؿ االمػدي " :اطػع الشػافعي واكثػر أصػعاب واكثػر أهػؿ
الظاهر باملااع اس الكلا

بالساق الملوالر والي ذه

اعمػد بػف عابػؿ فػي إعػدة الػروايليف

لا ل واراز ذلؾ رمقور الملكمميف مف ااشالر والمعلزلق ومف الهخقاا مالػؾ واصػعا

عايهق وابف سريج" .،ٗٚ

ابػي

واعلج الخا موف بالواوع بخولػ لعػال  ،مُتِنََ عَيَنيْنٌُْ ذِاَا حَضَنرَ أَحَنََمٌُْ اىسََنىْتُ ذُِْ
تَرَكَ خَيْرًا اىسىَصِيَّةُ ىِيسىَاىََِيِِْ وَاىسأَقسرَِِنيَ ِِاىسََعْرُوفِ حَقًّا عَيًَ اىسَُتَّقِنيَ
باآليػػق المػػذكور ثػػـ اسػػلت بعػػدي

،ٗٛ

فالوصيق لموالديف ثبلػت شػرليلقا

شػػرعبيؿ بػػف مسػػمـ اػػاؿ سػػمعت ابػػا امامػػق اػػاؿ سػػمعت

رسػػوؿ ال  ،يخػػوؿ  :إف ال اػػد ألطػػ ،كػػؿ ذي عػػؽ عخ ػ فػػن وصػػيق ل ػوار ،،
مػػف ابيػػؿ اس ػ الكلػػا

،ٜٗ

فقػػذا

بالسػػاق .واعلر ػوا ايمػػا بػػأف رمػػد ال ازاػػي الثابػػت بخول ػ لعػػال ،اىزَّاِّيَ نةُ

وَاىزَّاِّي فَاجْيَُِوا مُوَّ وَاحٍَِ ٍِنْهََُا ٍِائَنةَ جَيسنََ ٍ

ٓ٘،

اسػ بػالررـ الثابػت بالسػاق لػف ابػي هريػر ااػ

ااؿ أل ،ررؿ مف المسمميف رسوؿ ال  ،وهو في المسرد فاادام فخاؿ يػا رسػوؿ ال ااػي
زايت فألرض فلاعػ ،لمخػاا ورقػ فخػاؿ لػ يػا رسػوؿ ال ااػي زايػت فػألرض لاػ علػ ،ثاػ،

ذلؾ لمي أربع مرات فمما شقد لم ،اهس أربع مرات دلام رسوؿ ال ،  .فخػاؿ ابػؾ راػوف
ااؿ ال ااؿ فقؿ أعصات ااؿ اعـ فخاؿ رسوؿ ال  ،اذهبوا ب فاررموم.،٘ٔ ،،
ولق ػػذا ف ػػالرارح م ػػا ذهػ ػ

مػػذه

اليػ ػ رمق ػػور الملكمم ػػيف وه ػػو اسػ ػ الكل ػػا

ابػػف س ػريجل وكػػذا اس ػ السػػاق بالكلػػا

بالس ػػاق وه ػػو

ومػػف أمثمل ػ مػػا ذك ػرم اللرمػػذي فػػي المواه ػ

المدايػػق بمهػػظ كػػاف رسػػوؿ ال  ،يصػػوـ لاشػػوراا فممػػا اػػدـ المدياػػق صػػام و أمػػر بصػػيام

ٗٔٔ
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العدد الثالث

فمما افلرض رمماف كاف رممػاف هػو الهريمػق ولػرؾ لاشػوراا فمػف شػاا صػام ومػف شػاا

لرك .،ٕ٘ ،

واالف وبعد لرض أدلق الخا ميف برواز اسػ الكلػا

أدلق الماكريف لذلؾ ومف أدللقـ:

ٖ٘،

ٔ .اولػ لعػػال ،ىِتُبَ نيََِ ىِينَّ ناسِ ٍَننا ُّ نزَهَ ذِىَ نيْهٌِْ

ٗ٘،

بالسػاق واسػ السػاق بالكلػا

سػأذكر

وصػػؼ ابيػ بكواػ مبياػػال والااسػ ارفػػعل

والرفع يير البياف.
ٕ .اول لعال  ،وَذِاَا َََِّىسنَا آيَةً ٍَنَاَُ آيَةٍ

٘٘،

البر اا إاما يبدؿ اآليق باآليق ال بالساق.

ي ٍء
ٌ َأ َُّ اىيَّن َل َعيَنً مُن ٍو َن ْ
ٌ َت ْعيَن ْ
ٖ .اول لعػالٍَ  ،ا َّنسَخْ ٍِِْ آيَةٍ أَوْ ُّنسِهَا َّنأستِ ََِِيْنرم ٍِ ْنهَنا َأ ْو ٍِ سْ ِيهَنا َأىَن ْ
قََِيرٌ

،٘ٙ

واستدلوا باآلية من وجوه-:

أ .أا ااؿ َّأستِ ََِِيْرم ٍِنْهَا أَوْ ٍِْسيِهَا والساق ليست لي ار مف الخرآفل وال مثم .
 .إف ال لعػػال ،وصػػؼ اهس ػ بأا ػ الػػذي يػػأت بليػػر ماقػػال وذلػػؾ ال يكػػوف اال
والااس ارآف ال ساق.

واالف وبعػ ػػد لػ ػػرض أدلػ ػػق االصػ ػػولييف والهخقػ ػػاا وآ ار قػ ػػـ فػ ػػي ر ػ ػواز اس ػ ػ الكلػ ػػا
بالساقلفااي اريد اف اومح مدة ررعاف اوؿ المااعيفل وبياف ما ورد لاقـل فاخوؿ :فأمػا مػا

ذكر مػف اف أهػؿ الظػاهر ماعػوا ذلػؾل فاخػوؿ إف مػف أهػؿ الظػاهر مػف أرػاز كػابف عػزـ فااػ
اػػاؿ فػػي كلاب ػ اإلعكػػاـ فػػي اصػػوؿ ااعكػػاـ

،٘ٚ

"فخالػػت طا هػػق ال لاس ػ السػػاق بػػالخرآف و ال

الخػػرآف بالسػػاق .واالػػت طا هػػق رػػا ز كػػؿ ذلػػؾ والخ ػرآف ياس ػ بػػالخرآف وبالسػػاق والسػػاق لاس ػ

ب ػػالخرآف والس ػػاقل ا ػػاؿ اب ػػو معم ػػد وبق ػػذا اخ ػػوؿ وه ػػو الص ػػعيحل وسػ ػواا لا ػػداا الس ػػاق الماخول ػػق

بػػاللوالرل والسػػاق الماخولػػق بألبػػار اآلعػػادل كػػؿ ذلػػؾ ياسػ بعمػ بعمػػا وياسػػل اآليػػات مػػف
الخراف .وبرهاف ذلػؾ مػا بياػام فػي بػا

االبػار مػف هػذا الكلػا

مػف ورػو الطالػق لمػا رػاا

لػػف الابػػي صػػم ،ال لميػ وسػػمـ ،كػػوف الطالػػق لمػػا رػػاا فػػي الخػرآف وال فػػرؽل وأف كػػؿ ذلػػؾ
مف لاد ال لخول لعال ،وٍََا يَنْطِقُ عَِْ اىسهَىَي() 3ذُِْ هُنىَ ذِىَّنا وَحْنيٌ يُنىحًَ،٘ٛ ل فػإذا كػاف كنمػ وعيػا
مف لاد الل والخرآف وعيل فاس الوعي بالوعي را زل الف كؿ ذلؾ سواا في أا وعي.

٘ٔٔ

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

ولمػػ ،هػػذا فػػابف عػػزـ الظػػاهري يلهػػؽ مػػع الرمقػػور فػػي واػػوع اس ػ الكلػػا

بالسػػاق

وبػػالعكسل وأمػػا اإلمػػاـ الشػػافعي فخػػد رػػاا فػػي الرسػػالق لا ػ "وابػػاف ال لقػػـ اا ػ إامػػا اس ػ مػػا
اسػ مػػف الكلػػا

بالكلػػا

واامػػا هػػي لبػػع لمكلػػا

وأف السػػاق ال ااسػػلق لمكلػػا

اصا ومهسر معا ،ما أازؿ ال ما رمن" .،ٜ٘

والذي يبدو لي أف اإلماـ الشافعيل لـ يماع اسػ الكلػا

واامػػا اشػػلرط فػػي اس ػ الكلػػا

لموالػػديف الثابػػت ب ػػالخرآف بعػػدي

بمثػػؿ مػػا اػػزؿ

بالسػاق وال السػاق بالكلػا ل

بالسػػاق أف يكػػوف هاػػاؾ ا ػرآف لامػػدل كمػػا فػػي اس ػ الوصػػيق
ال وصػػيق لػ ػوار  ،،فيخػػاؿ اػػد اسػ ػ بػػالخرآف العامػػد وهػػو

يُىصِينٌُْ اىيَّلُ فِي أَوْىَادِمٌُْ ىِيذَّمَرِ ...وكذا اس الساق بالكلا ل كما في اس اللور
ال ،بيت المخدس الثابت بهعؿ الابي  ،لخول لعػال  ،فَىَهٍ وَجْهَنلَ َنطسرَ اىسََسْنَِِِ اىسََنرَاًِ
واد أدار الابي  ،ورق إل ،الكعبق وهو في الصن .

في للاـ بعثاا هذا لبيف لاا ما يمي :

اخلامتة

ٔ .ابف سريج البغدادي الشافعي هو مف كبار لمماا الشافعيق .
ٕ .اشلقر بمخ

شي الشافعيق وكاف يخاؿ ل

.،

الباز االشق

ٖ .ل اراا ايمق يمكف االللماد لميقا في لمـ اصوؿ الهخ .

ٗ .لالؼ رمقور االصولييف في بعض المسا ؿ وماقا دلوؿ الصبي في لطا
اللكميؼ .

٘ .كما لالؼ الرمقور ايما في اللمسؾ العاـ ابؿ البع

لف الملصص .

 .ٙكما لالؼ ابف سريج االماـ الشافعي اهس في مسألق اس الخرآف بالساق عي
روز ذلؾ .

مصادر انثحث

ٔٔٙ
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ٔ -اإلبقػ ػػا فػ ػػي شػ ػػر الماقػ ػػا لمػ ػػ ،ماقػ ػػا الوصػ ػػوؿ الػ ػػ ،لمػ ػػـ االصػ ػػوؿ لمخامػ ػػي
البيماوي الملوف ،ساق ٘،ٙٛهػ  /دار الكل

العمميق.

ٕ -ااعك ػػاـ ف ػػي اص ػػوؿ ااعك ػػاـ اب ػػ ،معم ػػد ب ػػف لم ػػي ب ػػف اعم ػػد ب ػػف س ػػعيد ب ػػف ع ػػزـ
الظػػاهري الملػػوف ،سػػاق  ،ٗ٘ٙهػ ػ  /دار اآلفػػاؽ الرديػػد –بيػػروت /بلعخيػػؽ الشػػي
اعمد معمد شاكر.

ٖ -ااعكاـ في اصػوؿ ااعكػاـ لػأليؼ سػيؼ الػديف ابػي العسػف لمػي ابػف ابػي لمػي بػف
معمد االمدي مبط وكل

بيروت لبااف.
ٗ-

عواشي الشي إبػراهيـ العرػور  /دار الكلػ

العمميػق –

إرشاد الهعوؿ ال ،لعخيؽ العؽ مػف لمػـ االصػوؿ لػأليؼ معمػد بػف لمػي بػف معمػد
الشوكااي الملوف ،ساق ٕ٘٘ٔ ،هػ /دار المعرفق –بيروت -لبااف .

٘ -اصػوؿ الهخػ اإلسػنمي فػػي اسػػير الرديػد لمػػدكلور مصػطه ،ابراهيمػػالزلم /،بغػػداد-
ٕٔٗٔ هػ ٜٜٔٔـ.

 -ٙالبعر المعيط في اصوؿ الهخ لمزركشي وهو بدر الديف معمد بػف بقػادر بػف لبػدال
الشػػافعي ٘ٗ ٜٚٗ-ٚه ػػ ،بلعريػػر الشػػي لبػػد الخػػادر لبػػدال العػػااي ورارع ػ لمػػر
سميماف ااشخر.
 -ٚالبدايػػق والاقايػػق لمعػػافظ أبػػي الهػػداا العػػافظ ابػػف كثيػػر الدمشػػخي الملػػوف ٚٚٗ ،ه ػػ،
الطبعق الثاايق /بيروت – لبااف.

 -ٛاللبصػػر فػػي اصػػوؿ الهخػ البػػي إسػػعاؽ الشػػيرازي إبػراهيـ بػف لمػػي لعخيػػؽ الػػدكلور
معمد هيلؤٜٛٓ /ـ /دار الهكر بدمشؽ.

 -ٜعاشػيق الدسػػواي لمػ ،الشػػر الكبيػر لمعػػالـ العنمػػق شػمس الػػديف الشػي معمػػد لرفػػق
الدسواي  /دار الهكر.
ٓٔ -عاشيق العنمق الباااي لم ،شر الرنؿ شمس الديف معمػد بػف اعمػد المعمػي لمػ،
مػػلف رمػػع الروامػػع لإلمػػاـ لػػا الػػديف لبػػد الوهػػا

مطبعق مصطه ،البابي العمبي بمصر.

ٔٔٚ

ابػػف السػػبكي – الطبعػػق الثاايػػق-

ابن سروج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية
د .مصطػى حممد أمني

د .عابد حسن مجيل

ٔٔ -الرس ػػالق لإلم ػػاـ معم ػػد ب ػػف إدري ػػس الش ػػافعي لعخي ػػؽ اعم ػػد ش ػػاكر /الطبع ػػق ااول ػػ،
.ٜٔٗٓ-ٖٔ٘ٛ
ٕٔ -رومق الاػاظر وراػق الماػاظر فػي اصػوؿ الهخػ لمػ ،مػذه

اإلمػاـ اعمػد بػف عابػؿ

لشي اإلسنـ موفؽ الديف ابػ ،معمػد لبػدال بػف اعمػد بػف ادامػق المخدسػي الدمشػخي

بشر ازهق اللاطر العاطر البف بدراف الدمشخيل دار الكل

ٖٔ -ساف ابي داود بشر لػوف المعبػود لمعنمػق أبػي الطيػ

العمميق – بيروت.

معمػد شػمس العػؽ العظػيـ

آباديل دار الهكر لمطبالق والاشر واللوزيع.

ٗٔ -الساف الكبػرة – لمعػافظ اعمػد بػف العسػيف البيقخػي الملػوفي سػاق  ،ٗ٘ٛه ػ الطبعػق
ااول ٖٕٔٗ ،هػ .
٘ٔ -سير النـ الابنا .لإلماـ شػمس الػديف معمػد بػف اعمػد بػف لثمػاف الػذهبي الملػوف،
 ٚٗٛهػ ٖٔٚٗ -ـ ل مؤسسق الرسالق بلعخيؽ شعي

 -ٔٙشذرات الذه

في ألبار مف ذهػ

االر ووط.

لممػؤر الهخيػ ااديػ

ابػي الهػن لبػد العػي بػف

العماد العابمي الملوف ،ساق  ،ٜٔٓٛهػ ل دار الهكرل  ٜٔٛٛـ – ٜٔٗٓهػ.

 -ٔٚصعيح مسمـ بشر الاػووي ل الطبعػق الثاايػق لٕ ٖٜٔه ػ ٕٜٔٚـل دار اعيػاا اللػ ار
العربي – بيروت  -لبااف.
 -ٔٛطبخات الشافعيق الكبرة للا الديف ابي اصر لبػد الوهػا
السبكي ٚٚٔ-ٕٚٚهػل دار اعياا الكل

بػف لمػي بػف لبػد الكػافي

العربيق.

 -ٜٔطبخػػات الهخقػػاا البػػي إسػػعاؽ الشػػيرازي الشػػافعي الملػػوفي سػػاق  ،ٗٚٙهػ ػ ل لعخيػػؽ
الػػدكلور إعسػػاف لبػػاس – دار ال ار ػػد العربػػي بيػػروت لباػػاف – الطبعػػق الثاايػػق ٔٓٗٔ

هػٜٔٛٔ/ـ.

ٕٓ -العبػػر فػػي لبػػر مػػف يبػػر لمػػؤر اإلسػػنـ العػػافظ الػػذهبي ٚٗٚهػ ػ –ٖٔٗٚـ ل دار
الكل

العمميق – بيروت –لبااف.

ٕٔ -فػلح البػاري بشػر صػػعيح اإلمػاـ البلػاري البػف عرػػر العسػخنايل دار اعيػاا اللػ ار
العربي – بيروت.
ٕٕ -فوالح الرعموت بشر مسمـ الثبوت في الهخ دار العموـ العديثق – بيروت -لبااف.

ٔٔٛ
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ٖٕ -الممػػع فػػي اصػػوؿ الهخ ػ لنمػػاـ ابػػي اسػػعاؽ اب ػراهيـ بػػف لمػػي بػػف يوسػػؼ الشػػيرازي
الهيروز ابادي الشافعي الملوف ،ساق ٗٚٙهػل دار الكل

العمميق بيروت-لبااف.

ٕٗ -المسلصه ،مف لمـ اصوؿ الهخ لإلماـ الغزاليل بيروت -لبااف.

العربيػػقل لػػأليؼ لمػػر رمػػا كعالػػقل مكلبػػق

ٕ٘ -معرػػـ المػػؤلهيف .ل ػرارـ مصػػاهي الكل ػ

المثا – ،بيروت ودار اعياا الل ار العربي بيروت.

 -ٕٙالمغاػػي البػػف ادامػػق – البػػي معمػػد لبػػدال بػػف اعمػػد بػػف معمػػد بػػف ادامػػق المخدسػػي
الملوفي ساق ٕٓ ،ٙهػل مكلبق الرياض العديثق.

 -ٕٚالمواهػ ػ ػ

المداي ػ ػػق لإلم ػ ػػاـ الب ػ ػػاروري لم ػ ػػ ،ش ػ ػػما ؿ المعمدي ػ ػػق لملرم ػ ػػذي – مطبع ػ ػػق

االسلخامق.
 -ٕٛالاروـ الزاهر في مموؾ مصر والخاهر /لأليؼ رماؿ الديف أبي المعاسف يوسػؼ بػف
لغرة بردة االلابكي ٖٔ ،ٛٚٗ-ٛهػل مطابع كوسلا لوماس وشركامل الخاهر .

 -ٕٜوفيػػات االيػػاف وأابػػاا أباػػاا الزمػػافل البػػي العبػػاس شػػمس الػػديف اعمػػد بػػف معمػػد بػػف
أبي بكر بف لمكاف  ،ٙٛٔ-ٙٓٛهػ لعخيؽ إعساف لباس -بيروت.

ٌوامش انثحث
ٔ ،ياظر :وفيات االليػاف واباػاا الزمػاف البػي العبػاس شػمس الػديف اعمػد بػف معمػد بػف أبػي بكػر
بف لمكاف ت ٔٙٛهرريق ،لعخيؽ اعساف لباسل بيروت ٔ ٙٙ/ل العبر في لبر مف يبر
لم ػذهبي ت ٚٗٛهرريػػق ،طبػػع دار الكل ػ
لعخي ػػؽ ش ػػعي

العمميػػق ٕ  ٖٖٔ /س ػػير الػػنـ الاػػبنا لم ػػذهبي

االرا ػػؤوط طب ػػع مؤسس ػػق الرس ػػالق  ٕٓٔ/ٜالار ػػوـ ال ازه ػػر ف ػػي مم ػػوؾ مص ػػر

والخ ػػاهر ل لرم ػػاؿ الػ ػديف اب ػػي المعاس ػػف يوس ػػؼ االل ػػابكي ت ٗ ٛٚهرري ػػق ،مطبع ػػق كوس ػػلار
بالخاهر ٜٔٔٗ /ل

ٕ ،ياظػػر الهقرسػػت لمعمػػد بػػف إسػػعاؽ أبػ ،الهػػر الاػػديـ ل دار الاشػػر :دار المعرفػػق  -بيػػروت –
ٖٜٔٛهػ ٕٙٙ :
)ٖ ،العسػػف بػػف معمػػد الزله اراػػي االم ػاـ العنمػػقل شػػي الهخقػػاا والمعػػدثيفل أبػػو لمػػيل العسػػف بػػف
معمد بف الصبا ل البغدادي الزلهرااي ل يسكف معمق الزلهرااي.ولد ساق بمع وسبعيف وم قل

ٜٔٔ
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د .عابد حسن مجيل

وعػج.وسػمع مػف :سػػهياف بػف ليياػقل وأبػػي معاويػق المػريرل واسػماليؿ بػػف لميػقل ولبيػد بػػف
عميػػدل ووكيػػع بػػف الر ػ ار ل ولبػػد الوهػػا

الثخهػػيل ومعمػػد بػػف أبػػي لػػديل ويزيػػد بػػف هػػاروفل

وعرا بف معمدل وأبي لبد ال الشافعيل ولمؽ كثير.وا أر لم ،الشافعي كلاب الخػديـل وكػاف
مخدما في الهخ والعدي ل أبو الوليد الهخي ل ياظر سير النـ الابنا ٜٕ٘ٔٗ/ل ٓٔ . ٙٛ/
ٗ ،لمػي بػػف اشػكا

فامػؿ مػػلخف سػػمع أبػا معاويػػق المػريرل وعرػػا بػػف

هػػو أبػػو العسػفل معػػد

معمد االلػورل واسػماليؿ بػف لميػقل واسػعاؽ االزرؽل ومعمػد بػف ربيعػقل ولػد .وطػاؿ لمػرمل
ولزاعـ لمي الطػن .عػد

لاػ  :أبػو داودل وابػف مارػقل وأبػو العبػاس بػف سػريجل وأبػو معمػد

بف صالدل ومعمد بف ملمدل والعسيف بف يعي ،بف لياش الخطافل وثخ الاسا ي وييرم.مات
فػ ػػي الش ػ ػواؿ سػ ػػاق إعػ ػػدة وسػ ػػليف وم لػ ػػيف.ول ػ ػ بمػ ػػع وثمػ ػػااوف سػ ػػاق  ،سػ ػػير الػ ػػنـ الاػ ػػبنا
ٕٕٖٔ٘/

٘ ،ياظػػر :طبخػػات الهخقػػاا لمشػػيرازي الشػػافعي ت  ٗٚٙهرريػػق  ،لعخيػػؽ الػػدكلور اعسػػاف لبػػاسل
دار ال ار د بيروت ص  ٜٓ -ٜٛل وسير النـ الاػبنا ٜٔٛ/ٜل والبدايػق والاقايػق البػف كثيػر

ل بيروتل لبااف الطبعق الثاايق تٗ ٚٚهرريقٕٜٔ/ٔٔ ،ل والارػوـ ال ازهػر ٖٕٔ/ل وطبخػات
الشافعيق لمسبكي تٔٚٚهرريق ،دار اعياا الكل

العربيق ٖٛٚ /ل

ولـ الررـ لكؿ العمماا المذكوريف لكي اليطوؿ البع
 ،ٙياظر :شذرات الذه

في البار مف ذه

فاالصرت لم ،اهمقـ

لممؤر ابػي الهػن العابمػي ت ،ٜٔٓٛدار الهكػر

بيروت ٔ ٕٗٚ/ومعرـ المؤلهيف للػرارـ مصػاهي الكلػ

العربيػق ل لػاليؼ لمػر رمػا كعالػقل

مكلبق المثا ،بيروت ٖٔٔ:ل
 ،ٚياظر  :طبخات الشافعيق لمسبكي ٖٛٗ /
 ،ٛياظر  :شذرات الذه

البف العماد العابمي ٕٔٗٚ/

 ،ٜياظر سير النـ الابنا ٕٗٔٓٔ/

ٓٔ ،البع ػ ػ ػػر المعيطه ػ ػ ػػي اص ػ ػ ػػوؿ الهخػ ػ ػ ػ

لب ػ ػ ػػدر ال ػ ػ ػػديف معم ػ ػ ػػدبف بق ػ ػ ػػادر الزركش ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػافعي

تٜٗٚهرريق ،رارع الكلور لمر سميماف الطبعق االوؿ ساق  ٜٔٗٓهرريق ٔ.ٖٗٙ/
ٔٔ ،سور الاور االيق ٘ٙ

ٕٓٔ
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ٕٔ ،رومق الااظر وراق المااظرل لػأليؼ :لبػد ال بػف أعمػد بػف ادامػق المخدسػي أبػو معمػدل دار
الاشر :رامعق اإلماـ معمد بف سعود  -الرياض ٖٜٜٔ -ل الطبعق :الثاايقل لعخيؽ :د .لبد
العزيز لبد الرعمف السعيد.ٗٚ /ٔ :
ٖٔ ،اصػػوؿ الهخ ػ فػػي اسػػير الرديػػد لمػػدكلور مصػػطه ،إب ػراهيـ الزلمػػي طبػػع برامعػػق بغػػداد سػػاق
ٔ ٜٜٔمينديق ٕ . ٜٔ /

ٗٔ ،المغاي البف ادامق ٔ /ٙٔٙ-ٙٔ٘ /مكلبق الرياض العديثق .:
٘ٔ ،ساف ابي داود ٕ  ٛٚ /وااؿ ابف عرر  ، :وروامَ ا ْلع ِ
اك ُـ ِم ْف َع ِدي ِ َل ْم ِرو ْب ِف ُش َػع ْي ل َل ْػف
َ
طاِ ّي ِمػ ْػف َعػ ِػدي ِ َل ْبػ ِػد ا ْل َممِػ ِػؾ ْبػ ِػف َّ
أَبِي ػ ِ ل َلػ ْػف َرػػد ِم ل َو ُه َمػػا َوالل ْرِمػ ِػذي ل َوالػ َّػد َاراُ ْ
الربِي ػ ِع ْبػ ِػف َسػ ْػب َرَ
ا ْل ُرقَاِي َا ْع َومُ ل ياظر لمليص العبير ٔ.ٖ٘ٔ /
 ،ٔٙروام البيقخي في الساف الكبرة ٖٖٛ /
 ،ٔٚالمغاي البف ادامق /مكلبق الرياض العديثق ٔ  ٙٔ٘ /ل .ٙٔٙ

 ،ٔٛلوف المعبود في شر ساف ابي داود لنبادي لطبع دار الهكر ٕٖٔٗ /
 ،ٜٔالممػػع لإلمػػاـ ابػػي اسػػعاؽ بػػف لمػػي بػػف يوس ػؼ الشػػيرازي الشػػافعي ت  ٗٚٙهرريػػق  ،دار
الكل

العمميق ل بيروت ٕٓ :

ٕٓ ،اإلبقا في شر الماقا لمخامي البيماوي ت ٘ٙٚهرريق  ،لأليؼ لمي بػف لبػد الكػافي
السبكي وولدم لا الديف ل طبع دار الكل

العمميق ٔٔٙٓ/

ٕٔ ،عاشػيق الدسػواي لمػ ،الشػر الكبيػر لمعنمػق شػمس الػديف معمػد لرفػق الدسػواي لمػ ،الشػػر
الكبير البي البركات ل دار الهكر ل ٔ. ٔٛٙ/
ٕٕ ،فوالح الرعموت بشر مسمـ الثبوت  /دار العموـ العديثق – بيروت لبااف.ٔ٘٘/ٔ :
ٖٕ ،البعر المعيط في اصوؿ الهخ لمزركشي .ٗٗ/ٔ :

ٕٗ ،إرش ػػاد الهع ػػوؿ ال ػػ ،لعخي ػػؽ الع ػػؽ م ػػف لم ػػـ االص ػػوؿ لمش ػػوكااي ت ٕ٘٘ٔ ،دار المعرف ػػق
بيروتٕٗٓ:
ٕ٘ ،اللبصر البي اسعاؽ الشيرازي لعخبؽ الدكلور معمد هيلو طبع دار الهكر دمشؽٕٛ٘ :
 ،ٕٙالممع في اصوؿ الهخ لنماـ الشيرازي.ٖٙ:

) (ٕٚروام ابوداود في ساا ٜٗٛ/ٜ :
 ،ٕٛالمسلصه ،مف لمـ اصوؿ الهخ

لمغزالي دار العموـ العديثق بيروتٕٕ٘/ ٔ :ل

ٕٔٔ
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 ،ٕٜسور الما د االيق ٘ٗ
ٖٓ ،إرشاد الهعوؿ لمشوكااي.ٕٗٓ :
ٖٔ ،عاشػػيق العنمػػق الباػػااي لمػػ ،شػػر الرػػنؿ شػػمس الػػديف معمػػد بػػف اعمػػد المعمػػي لمػػ ،مػػلف
رمع الروامع لإلماـ لا الديف لبد الوها

ابف السبكي الطبعق الثاايق ٖٜٔٛ/

ٕٖ ،الممع لمشيرازي ٕٙ :

ٖٖ ،عاشيق الباااي لم ،رمع الروامعٕ/ٕ :
ٖٗ ،سور البخر ل اآليقٕٕٛ :
ٖ٘ ،سور الطنؽل اآليق ٗ:
 ،ٖٙرمع الروامع مع شرع .ٛ/ٕ :
 ،ٖٚاللبصر لمشيرازئٕٓ-ٜٔٔ :
 ،ٖٛالممع لمشيرازي ٕٛ :
 ، ٖٜالمسلصهٔ٘ٚ/ٕ :،
ٓٗ ،اإلعكاـ في اصوؿ ااعكاـ لسيؼ الػديف آبػي العسػف لمػي بػف أبػ ،لمػي بػف معمػد اآلمػديل
لعخيؽ الشي إبراهيـ العروز بيروتٗٛ-ٗٚ/ٕ :

ٔٗ ،رومق الااظر وراق المااظر.ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ/ٕ :

ٕٗ،فوالح الرعموت بشر مسمـ الثبوت في الهخ ٕٙٚ/ٔ :
ِ ِ
ص ِ
ػوص لَ ْهػظ " َا ْعػ ُػف "
الػق ِمػ ْػف ْااَِ َّمػق ل َو ُه َػو َكػ َذلِ َ
ٖٗ ،اػاؿ ابػف عرػر :فَخَ ْػد أ َْا َك َػرمُ َر َم َ
ؾ بِالا ْس َػبق ل ُل ُ
الاسا ِي ِمف َ ِ
ِ
ِ
ِ
ور "
لَ ِك ْف أ ْ
ْ
َل َر َر ُ َّ َ
ط ِريؽ ا ْبف ُلَي ْيَاقَ َل ْف أَبِي الزَااد بِمَ ْهظ " إَِّاا ُم َعاش َر ْاا َْابَِياا َال ُا َ
ِ
ؾ ِفػي ُم ْس َػاد ا ْل ُع َم ْي ِػدي
صور َل ْف ِا ْبػف ُلَي ْيَاػقَ َل ْاػ ُ ل َو ُه َػو َكػ َذلِ َ
ا ْل َع ِدي أ ْ
َل َر َر ُ َل ْف ُم َع َّمد ا ْبف َم ْا ُ
ِ
ِ
َص َعا ِا ْبف ُلَي ْيَاقَ ِفي ِ َ .وأ َْوَرَدمُ ا ْلقَْيثَـ ْبف ُكمَْيػ ِفػي ُم ْس َػادم ِم ْػف
َل ْف ا ْبف ُلَي ْيَاقَ َو ُه َو م ْف أَلْخَ ِف أ ْ
َلرر ػ َّ
َّ ِ
ِ
الطَب َرااِػػي ِفػػي " ْاا َْو َسػػط " بَِا ْعػ ِػو المَّ ْه ػظ
َعػػدي أَبِػػي َب ْكػػر الصػػديؽ بِػػالم ْهظ ا ْل َم ػ ْذ ُكور ل َوأ ْ َ َ ُ
طاِي ِفي " ا ْل ِعمَؿ " ِم ْػف ِروايػق أُـ َهػااِ ل ْػف فَ ِ
َل َر َر ُ َّ
َّػنـ َل ْػف
الد َاراُ ْ
اط َمػق َلمَْيقَػا الس َ
ا ْل َم ْذ ُكور ل َوأ ْ
َ
ََ ّ
ِ
ػوف " ااظػػر فػػلح البػػاري بشػػر صػػعيح البلػػاري
ورثُػ َ
أَبِػػي َب ْكػػر الصػػديؽ بِمَ ْهػػظ " ِإ َّف ْاا َْابَِيػػاا َال ُي َ
البف عرر العسخناي ل دار اعياا الل ار

ٗٗ ،اإلبقا في شر الماقا ٕ ٔٗٔ/

العربي بيروت ٕٔٔ /ٜٔ

٘ٗ ،رومق الااظر وراق المااظر البف ادامق ٔ ٜٔ/
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 ،ٗٙرمع الروامع بشر المعمي ٕ ٚٗ/
 ،ٗٚاإلعكػػاـ فػػي اصػػوؿ ااعكػػاـ البػػف عػػزـ الظػػاهرئٓٚ/ٗ :ل واإلعكػػاـ فػػي اصػػوؿ ااعكػػاـ
لنمدئٖٛ / ٖ :ل وياظر رومق الااظر وراق المااظر.ٕٕٗ /ٔ :
 ،ٗٛسور البخر اآليقٓٔٛ
 ،ٜٗروام ابو داود ٙٓ/ ٛل واللرمذي وااؿ عسف صعيح ٜٗٔ /ٚ
ٓ٘ ،سور الاور اآليق ٕ

ٔ٘ ،صعيح مسمـ بشر الاووي طبع دار اعياا الل ار

العربي بيروت ٔٔ ٜٖٔ /

ٕ٘ ،الشما ؿ المعمديقٕٕٗ :
ٖ٘ ،اإلعكاـ في اصوؿ ااعكاـ لنميدئٖٜ /ٖ :
ٗ٘ ،سور الاعؿ اآليق ٗٗ

٘٘ ،سور الاعؿ اآليق ٔٓٔ
 ،٘ٙسور البخر اآليق ٔٓٙ
 ،٘ٚااعكاـ في اصوؿ اإلعكاـ البف عزـ الظاهري ٗٔٓٚ /
 ،٘ٛسور الارـ اآليلاف ٖٗ-

 ،ٜ٘الرسالق لإلماـ الشافعي لعخيؽ الدكلور اعمد شاكر ل الطبعق االولٔٓٙ :،
ٓ ،ٙسور البخر اآليق ٗٗٔ.

ٖٕٔ

