








القدط

أنفسنا،شرور من باض ونعوذ ونستغفره، نستعينه فه، الحمد إن 

هاديفلا يضلل ومن له، مضل فلا افه يهدم من أعمالنا، سيئات ومن 
محمداأن وأشهد له، شريلث، لا وحده اطه، إلا إله لا أن وأشهد له، 

ورسوله.عبده 

٩^لأمىمحأءصن 

م٣اووجهاوثلذة؛^،3 يسب، بن رهءلإ١قتم، أدقوأ انس ؤثأةا 
عومحإوالآمحءامإنآقكا0 وآممأه^لكا محبمآأ نبميثابَكبجإ 
بجثا0هر٢،.

ه١رتز١ظيثاممد ^لص 

عمران.آل صورة من ١ ٠ ٢ آية )١( 
)أ(آيةامنّورةالاء.

•تماواماسّورةالأحزاب.)آ(الآظن 



أْابعيراا؛
منؤإن وأنفعها، وأزكاها العلوم أشرف من الفقه أصول فان 

فالقواعدوموردأ، مصدرآ بالوحيض اشتغال أنه شرفه مصادر أعفلم 
آياتموصعه إنما ؤإعمالها والستة، القرآن من متنبعلة الأصولية 

منهما.الأحكام لاستخراج المهلهرة السنة وأحايين، المطهر الكتاب 
جاءتوقد الوحتتن، وأحل الصدرين، أعظم الكريم والقرآن 

أعفلمهو الكريم القرآن فكان الأصولية، القواعد تقرر كثيرة آيات 
الأصولي.التقعد منه سمتمل. مصدر 

الفنأهل عناية وبجلأء يدرك الفقه أصول كتب ش والناظر 
الكريم.الكتاب من الأصولية للقواعد بالامتدلأل 
ْعؤإلماحات إشارات بعضها ش الكريم القرآن نفير وكتس، 

؛الأيات،الأصولية للقواعد ؛الاستدلال العناية ي مرين المقتفاوت 
بعضمعتن ومن مقل، ذاكر ومن البتة، محرض فن 

التيأصحاب من منة رواها أصحابه ه المي يعلمها كان الش لحاجة ١ هو■حطبة مدم ما ( ١ ) 
~الجمعة ~كتاب مسلم رواه الذي عنهما الاه رمى عباس بن عبداش حديث منها* 

(.٢٠٤٥)ح١١/٣بصاسواسة
بالاسدلألاهتماما الممسرين أعفلم من أن لي يظهر الذي فإن التفسير لكتب وبتبي )٢( 

وابنشير0، ش عرفة وابن الكبير، التفسير كتابه ز الرازي الفخر الأصولية للقواعد 



امتناطي الإكليل كتاب قرأت أن لي تعالى اممه توفيق من وكان 
اختصارهمع فيه فرأيت السيوطي، الدين حلال العلامة للأمام التنزيل 

القرآنية.الايات من الأصولية للقواعد حما استنباطا 
كثرتهاأدركت، الأصولي بالامتنباهل معتنيا مدققا قرأته ولما 
تكنلم كثيرة أحرى وامتنباطات الأصوليون، به يستدل مما وتنوعها 

الأصوليين.اهتمام محل 
الأصوليةالأستنباطات بهده للعناية قائمة المحاجة أن فرأيت، 

التأليم،نسق على وترتيبها الأصولية، بالقواعد وربهلها ؤإفرادها 
الأصولية.الدرامات ي الباحثين متناول ش لتكون الأصولي 
بعنوان:الكتاب هدا فاكان 

ليوطيالأموليةنىكتابالإكاإيل سطاد،
ودرامةجمع 

أهمها:علمية غايات لى إ ، فيهن. البحتف هن،ا كان لقد 
القرآنىبالأستدلأل بالتفسير المشتغلين الخلماء عناية بيان ١~ 

الأصولية.للقواعد 

حنوصديق المعاني، روح ي والألوّي الكتاب، علوم ش اللماب تقم ى عادنا 
تفسيره.ش حان 

العامة.التفسير كب من والفقهي الأصولي للأستدلأل أقرب هي القرآن أحكام وكب 





ءالاكاليا، كناس ف/ الأصملة الاسساطات 
—غًً—ًثًذذ—ءً—ً^ًكي

الإكليل،وكتابه السيوطي الدين بجلال بكتاب تعريف اكمهيد! 
تالأصولية وامسباطاته 

مياحشرتثلاثة وفيه 

السيوطي!الإمام ترجمة الأول! المحث، 
مهلال٣،!ستة وفيه 

وكنيته.به ونامحمه ! الأول مهللس، لا 

ونشأته.مولده ! ي الثانالمطلي، 
سم؛.طلبه ! الثافث،اسمي، 
ه.مؤلفات! الرابع الم3لال_، 

ه.صفاتاام3لاوّ_جالخاْس! 

ه؟وفاتالمادس! المهلليج 

اكزيل!امتباط ي الإكليل كتاب الثاني! المحث، 
مءلال._إ!ستة وفيه 

القرآنية.اا.تإ يالدرا<االيوطى عناية ! الأول المهليج، 
الكتاب.اسم ! ي الثاناوطاو_، 
الكتاب.موصؤع الثالث! المعللي، 
الكتاب.محاسن ! الرابع المهللمج 



العلمة.الكتاب منزلة I الخامس المطلب 

الكتاب.طعان ت المادس الطلب 

الأراستنباطتفير السوءليإ ومنهج الأصولي الاّستتباط الث١لثات المحث 
مطالب!أربعة وفيه 

اJرادبالأسشاطفىاسة.:الطالبالأول 
الأتاطسالأصوبي،.:الطلباكاني 

المرض،.عند الاستنباط : الثالث الهللب 

الأصولي.الاستنباط ض اليوحلي منهج ! اراح الهللب 

الشرعي:الحكم و الأصولية الأستتثاظت الأول: الباب 
نمول:ثلاثة وفيه 

التكلف:الأول: الفصل 
مسألة:عشرة أرع وفيه 

البعثة.مل لأحكم ةالأول: ال_أل
تعالل.لا وأفعاله اش أحكام : ة الثانيالمسألة 
لأيجوزاسبمالأيطاق.: ة الثالثالخألة 
اصفيكونباللوغ.: ة الرابعالمسألة 



بالاحتلأم.يكون البلؤغ I الخامسة المسألة 
مكلف.غير المكره ت المادّة المسألة 
مكلف.فر النامي . امة ايالمالة 

اسق.إليه ذكرعاد انّبىإذا : ة الثامنالمألة 
مكلف.المكران ! عة التاسألة ملا 

الأمعال.دون بالأقوال علف الكران : العاشرةالمسألة 
الخهلئغيرمكلف.: عشرة الخادية المسألة 
ّالشريعة بفرؤع مكلفون الكفار عشرة: الثاية المألة 
الفوائت.بقضاء يخاحلبون لا الكفار عشرة: ة الئاكالمسألة 

عمله.على الكافر إثابة عدم عشرة: الرابعة ألة ملا 

اككلثفتة:الأحكام الثاني: الفصل 
مسائل:مع وفيه 

فيها.الشرؤع بعد والنوافل الفرائص إتمام يجب • الأولى المسألة 
الكل؟أم البعض به مخاحلب هل الكفاية فرض ة: الثانيالمسألة 
النيابة.^دخلها العبادات ة: الثالثالمسألة 

الإباحة.الأشياء ق الأصل الرابعة: المسألة 
به.مأمور المباح ة: الخامالخألة 





1الأكلما كتا|_، ف/ الأصملية الاسساطات 
—وت0ء

الكريم.القرآن ش واقع غير المعرب ابعة؛ الس—المسالة 
بالأعجمية.الكريم القرآن قراءة جواز •' ة الثامنالمسالة 
القرآن.في العقالي الجاز وقؤع التاّس—عة! المسالة 

النبوية.المسة حجية '' العاشرة الة ملا 
القرآن.ش فهو النبي. عن ثبت ما كل عشرة؛ الحائية المسالة 
ؤالأنبياء عصمة I عشرة الثانية المسالة 
الأنبياء.من الصغاثر وقؤع • رة عشالثالثة المسالة 
سهوا.الأنبياء من المعاصي وقؤع جواز عشرة؛ الرابعة المسالة 
نسيانا.الأنبياء مجن المعاصي جوازوقؤع • عشرة الخامة المسألة 
وحى.الأنبياء رؤيا عثرة؛ السادسة المسألة 
بأفعالهالتاٌّي وجوب ت عشرة المائعة المسألة 
تجوزروايهابالمض.لا الخصومجة الأقوال عشسرة الثامنة المسألة 
عشر.اثنا التواتر عدد عشرة التاسعة المسالة 
١أربعون التواتر عدد ت رون العشالمسألة 

الواحل..حبر قبول وجوب I الخسألةالحاديةوالعشرىن 
الواحد.لخبر المرأة قبول والعشرون؛ الثانية المسألة 
العدالة.الراوي ش شرط والمثرون: الثالثة المسألة 



الفاسق.حبر رد ت والعشرون الرابعة المسالة 

الظالم.رواية تقبل لا I والعشرون الخامة المسالة 
الفلن.غالب استعمال .' والعشرون السادسة الخالة 
سواء.الرواية ش وأخبرنا حي.ثنا ت والعشرون المائعة الخالة 
انيهمساويمحفىالأئكام.كرون:الثامنة الخالة 

حم1ع.الإ حجية ت والعشرون التاسعة سألة خلا 
الإحماعؤمخالفة تحريم I ون الثلاثألة خلا 

الخن؛:إجماعأهل الخسألةالحاديةوالثلأثون 

الأدلةاستالفضا:الثاني:الفصل 
مسألة:عشرة ثتا وفته 

الصحابي.قول حجية ى: الأولالخالة 
عنهم.اض رصي الأربعة الخلفاء قول حجية ة: الثانيالخالة 
عنهما.افه رصي وعمر بكر أبى قول حجية ة: الثالثالخسألة 
الصالح.بالملق الأقتال.اء : ة الرابعالخالة 
القياس.حجية : الخامة الخالة 

الأولى.قياس حجية : الادّ-ة الة خلا 
المجتهل.يناعلى كفاية فرض القياس السابعة: المسالة 



؟لما شيع هو هل ملما من شؤع ة: الثامنالمسألة 
الذرائع.سد القول عة: المامالمسالة 
الأسحمان.حجية ت العاشرة المسألة 
الإلهام.حجية ت عشرة الحائيه المسألة 
للأحكام.العقول إدبراك I عشرة الثانية المسألة 

الألفاظ:دلالات ز الأصولية الأساطات الثالث: الباب 
فصول:سة وفيه 

الأول:وصعالأكاظ:الفصل 
ألتان:موفيه 

المنة.الألةالأولى:مشأ 
ّتوفيقية افه أمماء الثانية: المسألة 

المح:الثاني: الفصل 
ائل:متع وفيه 

الخسألةالأولى
الثانيةالمسألة 
الثالثةالمسألة 

المسح.جواز 
المسخ.وقؤع 

المسح.منكري على الرد 



Qi>
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

التمكن,قبل الفعل نسخ جواز ة؛ الرابعالمسألة 
بدل.إلى النسخ جواز ت ة الخامالمسألة 
أثقل.بدل إلى النسخ يجوز لا •' ة ايادمالخألة 
أحف,بدل إلى المخ ت ة ايمايالمسألة 
بالة.القرآن ة;نخ الثامنالخالة 

يالقرآن.ة:نخاك المألةالتاّع

والخاص;العام الثالث؛ الفصل 
تائل متسع وفيه 

الخصوص.به ؤيراد العام يرد I الأولى المسألة 
أمته,يعم للني. الخْلاب ة'' الثانيالمسألة 
بالمنة.القرأن تخصيص ة: الثالثالمسألة 
بالقرآن.المنة تخصيص ت ة الرابعالمألة 
؟,الاتصال شرطه الاستثناء هل الخامسة: الخالة 
الأسشاء.على الأمشاء عهلف المادسسة: المسالة 
بأحدهما,يتنجز لا شرطين على المعلق المائع—_ة المالة 
الخصر,يفيد لا التقديم I ة الثامنالمسألة 
صحح.عقد العدد من الاستثناء صحة عة التاسالمسألة 



عالأكليإ، كتاى ذ/ الاسساطات 
رىء—قذ^ًذذ—٠—ءءء"ا

والهي:الأمر اراع: الفصل 
ائل:مّت وفيه 

شالأمرالخلوولأالأذ!ء.ب يى: اJألةالأول
امحاءالأصاترجوب.الألةاس:

الأمر.عموم ش يدخل لا الأمر ة: الثالثالمالة 
الفور.الأمر اقتضاء ة: الرابعالمألة 
أفضل.الطاعات تعجيل ة: الخامالمسألة 
الإباحة.يقتفى الخظر بعد الأمر ة: اد'ا،الالمسألة 

والمين:المجمل الخامس: الفصل 

مائل:مح وفيه 
^ًلةاص:ومعاسلفىاممابوالة.

الخاحة.ونت إلى البيان تاخير جواز • ة الثانيالمسألة 
لمعرفته.الخاحة قامت لما يكون البيان ة: الثالثالمسألة 
نص.أودلالة بنص يكون البيان • ة الرابعالمسألة 
بالقرآن.المنة بيان ة: الخامالمسألة 
القول.البيان من والإشارة بالرمز البيان ة: المادمالمسألة 
للفظ.المخالف التأويل ذم ة: ابعايالمسألة 



الأكفا،كناس ف الأسلات اطات الأستن٨

تالمعاني حروف الادست الفصل 

مسائل:أرع وفيه 
^لأالأوش;»الواو«لأفلالرس.

الترتيب.تفيد لا ررثم،ا ت ة الثانيالمسالة 
للتكثير.ررثي« إفادة ة: الثالئالمسألة 
الحكم.ي التسوية يفيد لا بالخلف الاقتران الرابعة: المسألة 

والتعارضوالتقليد، الاجتهاد و الأصولية الامتناٍنات الراح: الباب 
والترجح؛

فصول،:أربعة وفيه 

الاجتهاد:الفصلالأول: 
ألة:معشره حمس وفيه 

الاجتهاد.مشروعية ى: الأولالمسألة 
البيه.اجتهاد ة:حكم فألةالثاني

للأنبياء.الاجتهاد وقوع ة: الثالثالمسألة 
ؤالأنبياء لاجتهاد لحكم ا تفويض جواز ة: الرابعألة خلا 

الاجتهاد.فير الّكا.ؤ حطا وقؤع جواز • الخامسة المسألة 



فه.حكم من الومحاغ حلو يمتغ • ايادمة الماله 
للمجتهد.العلم اشتراط السابعة! مسألة لا 

الاجتهاد.ش العقلة الحجج اصتعمال ة! الثامنالمسألة 
المجتهد.لاجتهاد الأمر تفويض جواز عة؛ التاسالخالة 
المجتهد.من ي الكلأ أالعاشرة الخالة 
اجتهاده.عن الرجؤع للمجتهد I عشرة الحائية المسألة 

مأجور.المخهلئ المجتهد ت رة عشالثانية سألة خلا 
المخطئ.المجتهد إعذار رة؛ عثالثالثة المسألة 
والاختلاف.التنانع ذم عشرة! الرابعة المسألة 

شة لحرموا الحل إطلاق ة كراهعشرة! الخامة سألة خلا 
الاجتهادية.المائل 

التقليد:الثاني: الفصل 
مساءل:ثلاث وفيه 

العقائد.فير التقاليد مغ الأولى: المسألة 
الفرؤع.ي التقاJال ة: الثانيالمسألة 
إبانةدون الأحكام ز المجتهد قول يقبل لا الثالثة: المسألة 

الدليل.



والمتفتي!والمفي الفتوى الثالث،I الفصل 

ماز!مع وفيه 
الض.ى شرط العدالة ى: الأولالمألة 
مفتيا.يكون لا الفلالم ة:الثانيالمالة 
الحال.مجهول استفتاء يجوز لا ة: الثالثالماله 
المفتين.العلمام طاعة نج.؛، ة: الرابعالمسالة 
الفتيا.عالي الأجرة أحد تحريم ة: الخامالمسالة 
٠المتفتى طلهب عن الفتيا همئ الزيادة ة. السائمالمسالة 

الفتيا.من اسير ة:ايعااهألةال

والترجح؛التعارض الرابع؛ المصل 
مسائل:أرع وفه 

الكريم.الةرا'ن ز التمارض نفي ى: الأولالمسألة 
المحي.يقدم والقياس المحي تعارض إذا ة: الثانيالمسالة 

المحن.ة:إذاتحارضالهبىوالأحتهارمدم ^كالنم
بالأيسر.يزحد التعارض عند ة: الرابعالمسألة 

هن.امن علمية وثمراُت، نتائج من إليه توصالت، ما فيها ئت الخاتمة: 
الحث،.



الإكاليلكتاب فى الأصولية الأستنياطات 
>قبم

ثوهي الفهارس، 
فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

لقرآنية.اس 

النبوية.لأحاديث 
_ارؤلآث

والمراحح.لمصادر 
لموصوعات.

التالي؛المنهج البحث في واتخذت 
لهالسيوحلي أورد الذي القول وفق الأصولية للمسألة أعنون ~١ 

الأمشاط.

عنوانمحاصع الممالة ي قول س لأكثر امتنباطه كان فان 
منها.معين قول دون بجملتها المسألة 

دليلس بأكثر القول أو للمسألة، الميوحلي استنباطات تعدد _ ٢— 
الشريف.الصحف ش ترتيبها حب الأدلة أرتب فإني 

إنفيها الأصوليين وحلاف للخسألة تصوير بذكر المسألة 'ُآ~أ؛دأ 
خلاف.فيها وجد 

عنهوأنقل الأصولي، القول الميوحلي منها امتنبهل التي الأية ٤—أذكر 



الاكيا,كتا0 ف ية الأصم الأستشاطات ح

ذكره.إن الأسشاط على الأية دلالة وجه 

ذكرهي أجتهد فإني الامحتناط وجه السوؤلي يذكر لم إن ~٥ 
واستخراجه.

يماالاصولة الة للمالأنة من امتنياحله الوحلى هتمد يأ*~حن 

أوالصحابة أحد عن أر أو نبوي، حديث من الاستنباط هدا يؤيد 
أذكره.فانى التمر، أوأئمة التابعين، 

استشاطش السيوطي وافق من الأصوليين كتب، ز ي-أ؛ءمحث، 
لمؤإن ذكره، من ذكرت وجد فإن الأية، من الأصولية المسالة 

-الأصوليين عند الاستنباط هذا وجود عدم على دليل فهو أذكر 
-.اطلاعي حكا 

علىركزت والأصولمن الميوطي امتناط بين المقارنة خ-فى 
امتعرصت،أصلا جعالته١ الأصولية الكتب، من مجموعة 

إماتميزها، فيها لعان اخترتها الكتب، وهذه كاملا، استدلالهم 
يفوتهالا فهي العلية، لمعتها أو لذهبط، أصول، فهي لتقدمها، 

الذاه.بااكل من مختارة وجعلتها غالبا، الخقول، الاستدلال، 

الأسراركثف وسرحه الثزدوي، أصول( ال1ءنفيةت كنب، فمن 
للجصاص،الأصول( ش والفصول( المرخى، وأصوله للبخاري، 



٠الإ3كانمل، كتا0 ذ/ الأميولة الأستتياطات 

*للمرهندى الأصول ومران 

لابنوالمحصول القصار، ابن مقدمة المالكيةت كتب ومن 
الباحي،الوليد لأبي كلاهما والإشارة الفصول ؤإحكام العربي، 
للشاهلي.والموافقات للقرافى، الفصول تنقيح وشرح 

إسحاقلأبي والتمرة للشافعي، الرسالة الثافعية؛ كتح-، ومن 
والمتصفىللجويني، الفقه أصول ش والتلخيص الشيرازي، 
للكي•المنهاج شرح ي والإبهاج للغزالي، والمحول 

الفقهأصول ش والتمهيد يعلى، لأبي العدة الحتابلة! كتب ومن 
ثرحوالتحسر للهلوش، الروضة مختصر وثؤح الخهلاد_،، لأبي 

•النجار لاين النير الكوكب وشؤح للمرداوي، التحرير 
الأحكامأصول ي الإحكام الأربعةت المدام، كتب غير ومن 

ؤإحابةللثوكاني، الفحول ؤإرشاد حزم، لابن وكلاهما والنبي 
للشتسملي.الفقه أصول ومجدكر٥ ١^^١^، السائل 

مصدر0.وسهل  viLJjJلحاجة ا دعت، إذا غيرها من أوثق وقد 

الشريف،.المصحف، ي لموضعها القرانية أعزوالايايتط ٩— 

السنة.كتبه من من والأثار الأحايين، ~أحرج ١ ٠ 





1:ظ

التمهيد

تماحث ثلاثة وفيه 

السوطي.الإمام ترجمة ؛ الأول المحث 
اكزيل.اسباط في الإكليل كتاب ت الثاني المبحث 

الأساطاهمليصاضطي^س:
لأسباط.از 





،١ ادسؤاشل \إا0ام 1اخمة \إاول: اسث 

وثنيته:ونمبه اسمه الأوو: ألطف 

سابقبن محمد بن بكر أبي بن عدالرحمن الدين جلال هو 
أوالأسيوطى الخضيري حفر بن محمد ين عثمان الفخر بن الدين 

خصوصااطه رحمه اليوطي الإمام عن المؤلفة والكتب البضة الدراسات هي ثيرة كا 
وتحقيقآجمعآ وتراثه صيرته ش يه عنت والش المعاصرة، الأكاديمية الدراسات 

بالإصافةإركبالمثروسواضم.
نشأته،على نمرها ؤإن ، ١  ١٣/ ١ الحاصرة حن كتابه ر لفه ترجم والسيوطي 

ومؤلفاته.وشيوخه، وطالبه، 

اهلهء,بنعمة التحدث وهواركتات سيرته، عن فيه تحدث أفردكتابا أنه كما 
هولأءتومن بكتان، سيرته أفرد من وتلاميده السيوطي معاصري من وهناك 

السيوطي.ترجمة جمع الداودي محمل الدين ممس الملامة تلميده "١ 
مجلو، ®ijالكتاب؛فوله؛  ١٢٤ / ا السائرة الكواكب ز الخزي النجم وصفح وند 

صخمء.
جلالالصر حاففل بترجمة المابدين ربهجة كتاب ل الشاذلي محمد ٢—عبدالقادربن 

الدين"•
.٠٤٤٣٦برقم ترذي زالاعلأم؛/مف«لنخةضلوطةتيننالالزركا1ي 

المقدماتخصوصا ومؤلفا علما باليوطى عنيت معاصرة كثيرة دراسات وهناك 
تحصر.أن من أكثر وص كجه، محققوا بها نام التي ااا.راّية 

وبيانمخطوطة، وجودها وأماكن السيوطي كتي، برصد الباحثين من جملة وعني 
كته.عن الكلام ر ميأتير كما والمطبؤع، منها المحقق 













وبيانالسيوطي بكتب قوائم بإعداد الدوامات بعض عنتت وقد 
ومنهاتوحد، إن نسخه وحول وأماكن والمخهلوهل، منها، المهلبؤع 

شنثر ا،ه  ٠٣عام منسوخ فهرس السيوطي؛ مؤلفات هرس ف~ 
الساعاتي.محمود يحيى د. وتحقيق دراسة الكتب، عالم مجلة 
أحمدإعداد وحولها: وأماكن السيوطي مخطوطات ليل د~ 

بالكويت.تيمية ابن مكتب، الشيباني، ومحمدإبراْيم الخازندار 
طعإقبال، الثرياوي أحمد للدكتور السيوطي: الجلال كتبة م- 

فىالر؛اطما\،''آاه.

الحروف:على منسوقة المهلثوعة السيوطي مؤلفات هرس ف~ 
الكتب.عالم مجلة ش نثر نثهان، عثدالإله الدكتور صنعه 

العقيدة،ى الفنون: كل ش يجدها كتبه فهرمحت، ش والناظر 
وغيرها.واللغة، والفقه، والأصول، 

مؤلفاته—عرض المختصرة الترجمة هده ~فى يمكننا ولا 
الأصولية:بالدراسات يتعلق ما بدكر ساكتفي ولكن لكثرتها، 

جمعفيه نقلم الجوامع: جمع نظم فير الماطع الكوكب —١ 
بيت.وألف وأربعمائة ولمانين بواحد المبكي لأبن جواْع لا 

الفلمشرح الجوامع• جمع نظم محا الساني الكوكب شرح ٢" 
الن.كور.



يقا
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

عبدالرحمنمحمود د. بتحقيق التي أميرها طيعات عدة له 
عبدالثافي.محمد منتصر ود. عثدالمتعم 

أدبالفتيا.٣- 

المحاص.رةراآ.حسن هوش كداصمام 
الفتوى.آداب والغدادىأ٣آ حليفةأ٢ا، حاجي وصمام 

ومحمدعماوي مليمان عبدالفتاح محمد بتحقيق مطبؤع وهو 
الرواثدة.أحمد 

المجتهدين■نصرة إر المهتدين إرشاد "٤ 
المهالالقأاأ؛آ.المجتهد شروط فيه رابين الظتوزت كشف ش قال 

البيضاوي.يعلى أبي بتحقيق وهومضع 
السنةلْ،ؤز الاعتصام ز الجنة ه-مجفتاح 

أوفيالأحتجاج؛السة.
بها•والاحتجاج السنة أنكر من عر فيه رد 

.١ ١ ٤ / ١ المحاصرة حن ( ١ ) 
.^r٦(كثف\إم^\إ(

.٢  ٧٨/ ١ العارنين جدية )٣( 
)؛(كثلأفاممونا/0ف

. ١١٣ا/الحاصرة حن )٥( 





،.الظنوزر١ كشف ش خليفة حاجي إليه به نكما 
•الاجتهاد تر ش ناد الإصتقرير ٨" 

المحاصرةأ؟ا.حمن في ذكره 
أحمد.عبدالمنعم فواد الدكتور بتحقيق متلبؤع وهو 
الفرؤع.ى الاختلاف أسباب ٩" 

العارفينرّآا.هدية ش ذكره 
سأخلدإلالأرضدأنالأجتهادفىم

فرض.عصر 

الميس.خليل الشيخ بتحقيق التي منها طبعات مطبؤع 

لفاته.ااذاهأما: اليلف 

العلمتحصيل ى والصبر والجد الجلد ذكر السيوطي ذكر إذا 
الفنون.جل ى موموعيا عالما أصبح حتى وكتابته 

العبادةأبرزها من والتي أمجابه، العلمي التصدر لهذا كان وقد 

)ا(كثشالظونا/ا،«أ.
)'آ(حناوحاضرة\/ماا.

.YUAالعارض\/سة )٣( 



ءالإكليل كتاب فى الأصولية الأستنباطات 
ءًً^ً^ً—ضً—==—===ًءمقبم

الدنيارا،.عن والانقطاع والممرغ 
يعما ؤإعراض الدنيا، ي زهد ذا كان بأنه له ترحم من وصفه 

الولاةمن والأعطيات الأموال عليه تعرض فكانت الناس، أيدي 
فيردهال٢،.والأثرياء والأمراء 

عليه؛والثناء مدحه ى قيل ومما 

المدققالمحقق، الإمام العلامة، والشيخ الغزى؛ النجم قال 

الإملأم،،ر'آ،.شيح المسند، 
صاحب،المدقق، المحقق والخد الحنبلي! العماد ابن وقال 

الافعة(<ر؛آ.الفائقة المؤلفات 
آ.ل الكبير والإمام بقوله؛ الثوكاني ونعته 
واشتهرالأقران، وفاق الفنون حمح ي لأبرز أيضا؛ عنه وقال 

الفيدة،،لاُآ.التصانيف، وصنف صيته، وبعد ذكره، 

السافرالور ١،  ٤٣ا/ ٧٧١الكواكب شهدا/ يطر )١( 
.٢ النورالمافرمرا، 0، ١ A/ الذهب شذرات ، ١  ٤٣/ ١ السائرة الكواكب )٢( 
الأرةا/'آ؛دالكواكب )٣( 

.a٥١/اااJهب شاورات ( ٤ ) 
.٣١١ا/)ه(الورالطالع 
.٣١)ا-(الورالطالع



الإكليلكناس ى/ الأصملمة الاسساطات ء
—ض—

أديبا،لمؤرخ حافظ ررإمام الزر'كاليت وقال 
آلاتالأن عندي كملت رروقد ت ه نفعن له يمقولة وأحتمها 

فخرأ،لا لى تعا اش بنعمة تحدثا ذلك أقول لى، تعا اممه بحمد الاجتهاد 
الرحيلأزف وقد بالفخر، تحصيلها يطالب حتى الدنيا ز ثيء وأي 
مسألةكل ش أكتب أن ثشت ولو العمر، أطسب، وذهب الشيب، وبدا 

ونقوصهاومداركها والقيامبة، التقلية وأدلتها بأقوالها مصنفا 
ذلكعلى لقدرت فيها المذاهب احتلاف بين والموارنة وأجوبتها، 

شاءما باض، إلا قوة ولا حول فلا بقوتي، ولا بحولي لا اش، فضل من 
افلأقوةإلأ؛اله«رآأا.

وفاته.المادس: الد11ب 

يومعن صباحه المسفر الفجر أذان بعد السيوطي الإمام نوش 
منوتسعمائة عشرة إحدى متة الأولى جمادى عشر تامع الجمعة 
المئوية.الهجرة 

\ميموالجم ،، الثوكاني١٣حدده كدا 

)ا(الأءلأم
.١١٢/١)٢(حنالمءاصرة

البدرالظبع)٣( 
ائرةا/ه؛ا.ال)؛(الكواكب 



عالأكليل ا كتايف، الأص4ددة الاسساطات 

وقتحدده فقد السافر النور ش العيدروس الدين محنى وأما 
العصرأ١ا.

يسير.والخلاف 

المقياس.بروصة منزله ش وفاته كانت 

رحمهالأيمرأآ، ذراعه ز شديد بورم أصابه مرض وفاته ومحبب 
واسعةر٣،.رحمة افص 

الأم)ا(الور 

)'ا(اماكباوارةا/هأا.
تترجمته ش يفر )٣( 

.١ ١ • / ١ له المحاصرة من ح— 
. ١٢٣ Y/ للمخاوي اللامع لضوء ا— 

.٣١١ا/-الدراظالعسوكاني 
.٥ ١ a/ العماد لأبن الذهب مازرات ث— 
.١ ٤ ٢ / ١ الغزى للجم التامة باصان ^؛ ٧١لكواكب ا— 
•٢ ءسآ المدروس الدين لمحيي العاشر القرن أحبار عن السافر لنور ا— 
.١ »_UT المالحي الدين لشمس ارمان حوادث نر الخلان فاكهة م— 
•٥ ١ ص الغزي الدين لشمس الإسلام يوان د~ 
-٠u٢٧٨/١ةالعارفين.
.٥ / Y حان حن لصديق العلوم بجد أ— 

•١/٣.٣-الأءلأملالزرلكي
.١  ٥Y٨/ لكحالأ الموشن عجم م— 



 )J_\ :اسJH ) >اللنإ)دواسلناط \إاممل

|إقأآذية.، jLiil|aJLالطفالأوو؛يايتالميوطس

العلومشتى ش موصوعيأ إماما اليوؤلي الدين جلال كان لما 
الدراماتش ثديية عناية له يكون أن الطبعى من كان الشرعية 
الكريم.بالقرآن التعلمه 
القرآنية،الدرامايت، ش الكثيرة كتبه له العناية هده عن أنبآُت، وقد 

والتفسيربالأثررآا، والتفسير التفسيرأاا، قواعد ثملت، والتي 

الدراسا>ت،أوجه من وغيرها النرولأ؛آ، أّجاب ومح، خ بالرأيأ 
القرآنية.

صغوالذي الكريم، القرآن من بالأستنياؤل عنايته ذللئ، من فكان 
البارك.الكتاب، هدا له 

القرآن.علوم ى والإتقان الضير، علم ر النمير له: )١( 
القرآن,وترجمان المنثور، الدر ت له )٢( 
ومفاتيحالّماوي، ير نفعر وحاشية الحل، الدين جلال، لتفير تكملة له؛ )٣( 

الف_،فىالضير.

النول.أساب ش المتقول لباب له؛ )٤( 



biUsoJI  :أكتاب.اسم اكانس

التزيل.امتناط ى الإكليل امماب: اسم 

بعده.من اسمه في عليه يختلف ولم آ، هول سماْ كذا 

IsoJI !اكتاب.موضوع اكاك: ،،؛

حبمرتبة القرآنية للأستنباطات الميوؤلي وصعه الكتاب 
استنبطما يذكر ثم الأية يذكر المصحف، في والايات السور ورود 

سالآة.
القرآنية،الايات من يستنبهل ما كل ش عامة الأستنباءلات وهذه 

العلوم.سائر وش 
لكلتبيان القرآن أن الكتاب مقدمة في يقرر أن بعد والسيومحلي 

رالقضية لهذه واستا.لأله واستثهاده ثيء، كل حكم وفيه ثيء 
الكتاب.لهذا تأليفه على عزمه مبب هي القضية هذه تقرير يجعل 

المقاصد،مهذب ذللثا في كتاب وصع على رافعزمتج يقول: 

٤.٣ ٠ القران؟/ علوم في الإتقان ، ٤ ص؛ ١^ _o ، ٣٣٩/ ١ المحاضرة حن )١( 
.ir-yr)؟(الإكليل,_



Ql>
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

منعليه به استدل أو منه، امتنبط ما كل فيه أورد الماللث،، محرر 
مقروناذلك، سوى مما وبعضا اعتمادية، أو أصلية أو فقهية مسألة 

منهائلمه إلى معروأ عليه الاستنباط فهم توقف حيث الأية بتمير 
الأئمةمن ناقله كتابح من مخرجا والتابعين، الصحابة 

أ١،.١١المعتبرين.....
كتاب،القرآنية بالدراسايت، المشتغلين العلماء بعض عد وقد 
حنمحمد الدكتور فعل كما القرآن أحكام تفامير صمن الإكليل 
والممسرونأآا.التفسير في الذهي 

كتابهعن ه نفالسيوؤلي كلام هدا على حملهم مما ولعل 
شوصمت، راثم قال! حين أحكام كتاب، بأنه وصفه لما الإكليل 
مجلدوهو التنزيل، استنباط ي الإكليل كتاب الأحكام 

كان؛الاستنباط مشتغلا كان لما ازكتاب أن لي يظهر والذي 

)ااالإمملما'آف
)آ(اكمرواسمونأ/م1آ

التحقيقان وحث الدرامية، المهدمة ز  ٦٦ص السام؛ البدور كتاب محقق ل نب )٣( 
المحْق;من الجمالة مده تكن غلم الكتاب، من لقْلمة 



ءالأكليا، ، كنا)ذ، الأصملهة املآ،1س|اطات 
—كي———ً

يتناولهالا للأحكام ذكره عند هو ثم بالأحكام، اختصاصه من أرصع 
الأستنباهل.بيات لعنايته القرTن أحكام كتب ي كما بالدراسة 

القرآنعلوم ش الإتقان كتابه ش السيوحلي عرض لما وليلك 
جامعكتاب أته رآى بما ختمها بالقرآن المتعلقة التصانيف لأنولع 
فيهذكرت التنزيل امتنبامحل ز الإكليل أسمتته كتابا ألفت اروقد فةالت 

مماوبعضا اعتقاديه أو أوأصولية فقهية مسألة من منه امتنبهل ما كل 
لماالشرح مجرى يجرى العائدة، حم المائدة، كثير ذللئ،، سوى 

أ ١١النؤع.......هده ش أحملته 
بسهلهاالش بمقدمته ومقارنتها واستتباهناته الكتاب تامل وعند 

منالأبعد الواسع بمفهومه الأستنثاهل أراد اليوحلي أن أجد وفصلها 
يالفوائد من الكريم القرآن من يتنبهل ما فهم إلى الأحكام مجال 

ميء.كل علم القرآن ش أن اطة رحمه اليوهلي ليقينية العلوم كل 
اممهقال فقي. وبعد، . ١ رر... الافتتاحية! ج الإكليل مقدمة ش يقول 

يناوثاوقال: ^٢٢، م وإ آلكمح،بمثا يك تحار: 

٤.٣ ٠ / Y القرأن علوم ي الإتقان )١( 
انمل-سورة من  ٨٩منآة )٢( 



الأكليلكناس ف، الأصيلة الاسساطات ع

وماقيل: ض، بعدى من ررمتكون وقال ،، ١ ل ه ثيىءِ ثن ألكتف ؤ( 
بعدكم،ما وحبر قبلكم، من نبا فيه الله، كتاب قال: منها؟ المخرج 
والقولالرؤيامت، ذكر ز أّمهب ثم بينكم.......«أأا، ما وحكم 

٠مؤاء كل لخبر القران امحمتعامب عن 

منمنه واستقائهم العلوم أهل جمح اهتمام مجالات ساق ثم 
العلوموأهل لارويا، انمر وأهل والأصوليين، والمفسرين، المحاه، 

وأصحابالإثارايت،، وأرباب والشعراء، والكتاب، الكونية، 
والمقابلة،والجبر، والهتدسة والهيئة، والجدل، والهلب، الحقيقة، 

العلوم.من ذللئ، وغير والمحامة، 

)ا(.نآةا/مأسّورةالأنمام.
صُّاهآ*القرآن نضل بي جاء ما "باب القرآن فضائل "كتاب الترمذي روا0 )٢( 

^٢٩٠٦.)
الحارثوش مجهول ؤإسناده الوجه هدا من إلا نعرفه لا حديث هدا عيسى أبو نال 

وثض\لأو\و.
(.٣٣٣)^،١ ٥ ٢ ٦ Y/ القرآن قرأ من فضل -باب القرآن فقائل من -محاب واكرامي 
(.١١٨١)ح ٤ ^١٣ / ٤ القرآن تلاوة قفل —باب المنة شرح ش والبغوي 
(.١ ^٨٨٧  T٣٣٥/ القرآن تعلم و -نمل الإبمان شب ز والمهقي 

ص٤٨١القرآن وتعاهد والأسماع القرآن نخل -باب القرآن طائل ش والغريايى 
)ح'ه.



القرانمن هؤلاء علوم استفادة على الأمثلة بعمى وصرب 
شقرره ما أن تجد الكتاب ى اّمتش,اءلاه تامل وعند الكريم، 
يمكنما كل منه امتنط حسث، بالكتاب، عمله في الأصل هو المقدمة 

وغيرها.العلوم هد0 من اصتتباش 

أكتاب.محاسن اللعق 

قراءتهحنن أسرك التنزيل اتاْل ز الإكليل كتاب 
امتدلاليةإبداءادت، من حواه بما البديعة مؤلفه باستنباؤنات 

دقيقة.واسماؤلية 

^امحاسن أبرز إجمال يمكن للكتاب قراءتي حلال ومن 
الكتاب:

كاملا.ر تعا اش كتاب من بالاسبماٍل القول حوي كتاب الإكليل - ١ 

القرآنبتفسير الاشتغال ي يوهلي التجربة نتاج هو الإكليل ٢" 
كالدرالأحرى كبمه من استفادته وخلاصة زبدة وهو الكريم، 

دليل.خير يالمرؤيات؛ ت ١١٥الامتنياالمنثوربتقوية 

قارئهيفع أنه -غير مرححة أحكاما يقرر لا كان -ؤإن كتاب الإكليل - ٣ 
التموصن.استثمار لحسن استدلالية وملكة علمية تربية التأمل 



بثتب
الإكليلكتاب في الأصولية الأستتباطات 

والإيجاز.الاختصار من الكتاب في حاء ما — ٤ 
العلوم.مائر ش وتنوعها مصادره كثرة ~ ٥ 
لهكان بل بالأية والاستدلال بالأتاط اليور اكتفاء عدم - ٦ 

الأية.من الدلالة بوحه كبيرة عناية 

والاثارالنبوية، بالأحاديث اّثباحئاته من لكثير الاستدلال ٧- 
ويزيدينصر مما التفسير وأئمة والتابعين الصحابة عن المروية 

الأستناحل.هدا 

يثصولكن يغفلها لا فهو الأستتباءلات،، بعض بضعف تصريحه ٨" 

للنصوصمعارضتها أو عليها، اللففل دلالة لضعفا ضعفها؛ 

عليها.الأية هدْ من الأقوى 
قراءتيحلال من التقهلتها التي المزايا هده فع وبالجملة ٩" 

النهجبهذا اليوحلي تمرد مزاياه أعفلم من أن أرى فإني للكتاب، 
كتابفهو عدمها، نقل لم إن فيه المولفايت، وقلة الأستنباكلي، 

بحقهميدفىبابم•

اكلهيت.اكتاب صق1ت ااذامأس: الطف 

علىدليل أكر ولعل العلماء، عند الحز بالقول حظي الإكلثل 
أمران:ذللث، 



الكتاب؛على العلماء من كثير ثناء أولهما؛ 
ذلك:ومن 

حان.حن صديق العلامة -١ 

امحتنبْلمجا كل فيه ارأورد الإكليل؛ يض العلوم أبجد كتابه ش قال 
فاشدداعتمادية، أو أصولية، أو فقهية، مسألة محن عليه به وامتدل منه 
٠٢١رناجذيك((أعليه وعفن يديك، الكتاب،  ٠٧١؛!.

السعودية.الديار مفتي إبراهيم بن محمد '؛أ-العلأمة 
الإكليل،كتاب من كراسة به ومرفق الكتاب عن استفتاء ورده فقد 
حدأا......«للإا.نفيس الكتاب هدا أن ررنفيل.كم فأجاب؛ 

اّتتباءلاىه؛السوهلي عن النقل وثانيهما؛ 
التوؤليعن بالقل عنوا الكريم للقرآن الممرين بعض 
—؛اطلاعي —حس، هؤلاء ومن الآياتا، من استنباطاته 

المعانير٣،.روح تفسيره ش الألومحي الدين شهاب "١ 
مواصع.عرة من أكر هم، له يالشبة عنه نقل 

.٢٠١أ/العلوم )ا(ابجا. 
/١ ٣ الشخ آل إبراهيم ين •،حمد ورسائل فتاوى ( ٢) 

 )١)٣Jو٤٣٩/٢عانيروحT٨٧/٧



اكت1دذ/ الأصملمة الاسساطات ٨
بيةاًءًًء^ء^ءضًًثذءضش=

.التأويلر١، محامن تفسره ى القاممى الدين آ~حمال 
أبرزأحد هو بل الإكليل، عن الناقلين المفسرين أكثر من هو بل 

موصعمائتي على تريد فيها عنه نقل التي فالمواضع مصادره، 
أضواءتفسيره ش الشنقيطى المختار محمد ٣—العلامة 

ابنرآ<.

فىْوصمن•

أكتاب.طبعاتث المادس: 1اهدا1ب 

حبرهاتأوعلى عليها، وقفتر التي محلبعاته فان للكتايث، بالتتع 
٠التلبرى ؤمر بحانه محيلمه هندله محليجه — ١ 

فتواْأم•ش إبراهيم ين محمد العلامة إليها أشار التي وهي 
الصلءيقمحمد عبداممه الفضل أبي ونصحح بمراجعة ٢—ءليعة 

تمبمتلحسسنى، ا درابروؤئ اسعد د البنفقة لحني ١ العمارى 

ه. ١٣٧٣عام العربي؛القاهرة الكتاب دار بمهلاع 

محاسنالتاؤيل)١( 
)آ(أصواءاويان

الشيخأل _ بن محمد ورسائل فتاوى )٣( 



Iالأكليإ كناي ف الأصملة الاسساطات 
——ًً——^لئئم

 _r ه.١ ٤ ٠ ١ عام الملمة الكب دار
شالعرابي علي بن عامر الدكتور ذكرهما الْلبعتان وهاتان 

الكتاب.لتحقيق الدرامية مقدمته 

١الأورر عن مصوره يبدوأنها الثانية الهلعة أن وأفاد 
الكتبدار من الكاتب عبدالقادر الا.ين مبق بتحقيق هلعة ~٤ 

ه.١٤٢٨ءامالعلمية 
إليثر ولم اليسترة، التعلتقات بعض على المؤلف اقتصر 

المخهلوؤلة.الكتاب نسخة مصدر 

تحقيقوهي الرابي، علي بن عامر الدكتور بتحقيق ه-ءلعة 
نح،ثلايث، من الكتاب مقايالة وتم علمية، رسالة ش للكتاب 

والتوثيقات،التعليقايت، ْع الذكر مابقة المماري نسخة إلى بالإصافة 
١ه. ٤٢٢عام بجدة الخضراء الأندلس دار نثر 

الشيخومراحعة ؤإشراف ثوثة، عائل بتحقيق ا"~هلبعة 
ه.١  ١٤٣ عام بمصر فياض مكتة نثر المدوي، مصعلفى 
التعليقاتْع الكنم، دار لنمخة بالإصافة نسختتن على قابله 

•المص—، هدا ش إليها رجعت التي، وهي، والتوثيقات، 

.٢٣• ا/ الكتاب كحقيق لمدئ ا١ 



الإيكليلكتاب في الأصولية الأستتباطات ًرج

\س\س
اإاسساطة ال|||بمدبي ا<سهة  ٠٥١٠٣١١١اإااساا»ي 

ا1كة.اJرادبالأسنباطقس الأوو: الطف 

دلألأتهتومن نبط، الثلاثي من مأخوذ اللغة! ش الأمشاط 
إذاالبئر! نبطت دريد! ابن قول ومنه الماء، المع 

ماءهارمامتخرحمت، 

غضراء!ي الرحل أنبط العرب! تقول الاستخراج، على ؤيطلمق 
الماءأى.عذبة المرية طيبة سهلة أرض ش الماء استخرج إذا 

يممآلأتر ؤه وإك ألرسول إل، ردوه ؤوؤ تعالى! قوله ومنه 

يستخرجونه((رن.اللغة! ى يمتنبعلونه ارمعنى الريدي! قال 
الخبرذللث، حقيقة ارلعلم الأية! تفسير ش الهلبري جرير ابن قال 

)ا(السابالزما/آ؟م.

١٧١ا/لابزالأناري )أ(الزام 
)ّأ(سآة"آخ.نّورةاس.

'آ/أّاا•)؛<تااجالمدس-



حالإكليل كتاب فى الأصولية الأستنباطات 
—ءس—^ًض——=—==

أولييعني• منهم، ويستخرحونم عنه يبحثون الذين به حاءهم الذي 
يقول:الأمر، أولي ذكر من 4 بنم ؤ قوله؛ في والميم والهاء الأمر، 
كانشنئا متخرج وكل يستنبعله، من الأمر أولي من ذلك للم 

مستنيهل،له فهو القلوب معارف عن أو العيون، أبصار عن متترآ 
أماءها....،؛ استخرجت، إذا الثكية! امتنبهلت، يقال: 

الحميةالأمور ق يكون الاستخراج بمعنى والامتنبامحل 
والمعنوية.

أنيهلتهفقد حفائه بعد أظهرته ثيء اروكل دريد: ابن قال 
استخرجتهإذا مالأ أو حبرآ أو علما فلأن من واستنبهلم، واصتنبهلته، 

فاظهرته((لى.فيه فكرت إذا الأمر: هدا واستنيهلت منه 

ااإئو1يين.ااإ،سباطض ألطفأكانس: 

الأيةهو به الاشتغال مصدر فإن الاصطلاح: ز الامتنيامحل وأما 
أنعر دلتا الأية أن 4؛اءتبار يمم بمث-بكلومم كريمه ت١ 

عنيولذا الأدلة، من الاصتنبامحل للأحكام المجتهد فهم آلة من 

.٥٧٢و٥٧١/٨)١(حاْعاuن
.١٦٨/١)٢(جمهرةالاJغة



الإكليلكتاب فى الأصولية الاسساطات ء
——ًوى—

بالامتشاط.الراد بيان فى الأصوليون 
المعنىاستخراج إلا ليس رروالامتتباط السر-محميت قال 

•، بالرأى٠٠ل المنصوصى 
محاقوة تحتاج لأحكام ولكنه الدليل، من استخراج فهو 

أوماشرته•بمريحه النص من تستمال أحكام لمستا هي إذ المعاني؛ 
المدلولمن الدليل استخراج هو راالأّتنباط؛ الثوكانيأ وقال 

أوالتقييد، أو الإؤللاق، أو والخصوصى، العموم من يفيده فيما بالفلر 
يكونمما ذلك نحو أو الموصى، نفس ش التيين أو الإجمال، 

الدليلريuإرامتخراج 

الأصولتتر،ربعض عنه نقله ~كما مرج ابن وحمحر 
بالقياس.الاستنباط 

يالقياسلللاحتجاج بالأية المستدلين بعضن تبعه ثم 
عندالمبكي يقول وليلك، لدلالها، الحصر هدا من أعم والأية 

)ا(أصولاور-تحبى'؛/امأا.
.Y٨٥٢/الفحول )آ(إرشاد 

.Y٨٥٢/الفحول إرشاد )٣( 
،٣٩١؛/الحاجب رفع ، YY1/Yالمصفى ، Y٩٣/الرحي أصول يفلر/ )٤( 

فىالأصول؛/ما■؟.الفصول 



ءالاكانما، كتاى ف/ الأصملية الأستتاطأت 

المولعللمعنى الاستخراج هو رروالأواستساءل الأ>ستنباهلت على كلامه 

اشاس((رموهويشمل وفلهر، فتبرز لص، اي 
منه.أعم كونه دليل للقياس وشموله 

الاّستنباؤلش القياس دخول على اعتراضه يفلهر الشوكاني إن بل 
إذالقياس؛ كن.لك وليس النصوصى من هو إنما الامحتتبامحل أن معللا 

تحتالقياس اندراج سلمنا ررولو قالت النصوصى، بحكم إلحاق هو 
المتصوصنالقياس بمثل مخصوصا ذلك لكان الأستنباهل مى م

سلك بمملحقا كان بما لا ونحوه، الفحوى وقياس علته، على 

الشرع،،أأ،.س دليل عليها يدل، لم رأي محص هي التي العلة اللث، م
من؛4 الراد حفي ما استخراج رروالأستنبا٠لت النووي• قال 

اللففل((رم.

أنهإلا اللغوي المعنى عن يخرج لا كان ؤإن العلماء عن نقله وما 
البص.الواضح لا للخفي استخراج بأنه محييه 

استخراجررالأستنباءلت يقول! حين المعنى هذا القيم ابن ؤيوافقه 

)ا(رءعالحاجب؛/اا،مآ.
.AoTj Y٨٥٢/ الفحول )؟(إرشاد 

٤٣٤واللغاتم/ الأسماء تهذيب )٣( 



.تنبطه......،، مغير على يخفى أن ثأنه ْن الذي الأٌر 
فهممجرد على زائد قدر ١١الامتتياط بأن المعنى هدا ويوصح 

الالألفاظ موضوعات إذ الاّمتنباط؛ طريقه ليس ذلك فان اللفظ، 
والفلاJروالأشباه والعاني العلل به تنال ؤإنما بالأستنباط، تنال 

الخ5لم.....«رآ/ومقاصد 
الاستدلالنظير الاستنباط اص لجص ا الإمام جعل وقد 

والأّتعلأملم.
بالقياسالقول وجوب على يه للأمر بالأية الاستدلال عليه وبني 

الحوادثر؛ا.أحكام ي الرأي واجتهاد 
وإكأؤول روؤردوْأل تعالى؛ قوله من ئ الغرا استفاد وقد 

همالأتاط ^ ٥١أن i \ؤئ قئ أو4الأمِم 
كثيرةأحبار وردت وقد النزلع، عند إليهم بالرجؤع أمر لأنه العلماء؛ 
بالجهلالعامة فتوى وتحريم للعلماء، الراجعة بايجاب 

T٩V)١(إءلأماJونمن٢/
.٣٩٧)لإ(إءلأماوونمنآآ/

.r١٨٣/القرآن أحكام )٣( 
.١٨٣م القرآن )إ(أحلكم 



والهوى....«راا.

أدقمن هو بل اجتهاد، الامتنياط أن حنث من واضح وهو 
دلالتهاخلال من الأدلة من الأحكام ز نفلرآ كان لما إذ الاجتهاد؛ 

المجتهدين.خواصي صنعة هذه كانت الماشره الذلاهرة غير 

الأتي؛إلى أحلص تقدم ومما 
الفهمإذ الدليل؛ فهم مجرد من أخص هو الأستشاط ١-أن 

فيوالامتنباؤل الخفي، وبالمعنى المباشر بالمعنى يكون للدليل 
الثانيلأالأول.

دإكألرّول إئ ردوه ؤوؤ الأية تويدْ الأصولي المهم وهدا 
إدراكيجعل فلم ممره تقبثلومح  ٧١تيه ئ؛م آلأم ؤ}، 

أنهعلى دل مما الأّتنباءل أهل به خص ؤإنما العلما•؛، لكل الردود 
وأدق.العلم مجرد من أضيق 

شالخلاف، على يصح لا القياس بإزاء الامتنياٍل إٍللاق ٢-^ 
فيه.القياس دخول 

بثامن القياس دارمى على نحفى لا أمور الاختلاف ومرد 

)ا(المتضأ/أآأ.



أويدخل، فلا المجتهد فعل القياس وهل بالنهس، وارتباطه أنواعه 
فيدخل.النص فمصدره الحكم إبانة 

المجتهدين.هوفعل الاستنباط 'ُآ~أن 
الكتاب،من النصوصى لكل الأصولسن عند الاستنباط عموم ~٤ 

الأحكام.من عليه بها يستدل ما ولجمِح والسنة، 

1لفاس،ين.1اإسنب1طض اكاك: الطب 

خلالمن إلا الأصوليين عند الاستنباط معنى يفارق لا هو 
الكريم.القرآن من الاستنباط على وقصره حصره 

بمدلولمعنى له كلام ررربط بقولهت الطيار اعد مالدكتور يعرفه 
دلالةأم إثارة بدلالة يكون كان الربهل، أنولع من نؤع بأي الأية 

ا.غيرها١١ل أو مفهوم، 
منالاستنباط منهج عن أطروحته ش الوهي فهد الدكتور وبين 

ملخصه؛بما والنفير الاستنباط بين الفرق الكريم القرآن 
هوالاستنباط ومرحع لف، الوكلام اللغة هو التفسير مرجع أن — ١ 

الآيات•مح،والتأمل التدبر 

._UAوالمفسر والتدير والأسباط والتأويل التفسير فهوم م٠ 



س، الاكالما كتاu فّ/ الأصملية الاسساطات 

بامتخراجمحممى والاستنباط المعاني، بمعرفة محتقس التفسير ٢" 
الخفية.والأحكام الفوائد من المعاني وراء ما 

المنةى يكون حيث أعم والاستنباط بالقرآن، خاص التفسير ٣— 
والتابعين.الصحابة وأقوال 

الواصح هو ما ومنه دهن، وقوة لجهد يحتاج ما منه التفسير ~ ٤ 
ذهن.وقوة جهد إلى يحتاج والاستنباط يحتاجه، 

ينقعيررلا مسمر والاستنباط وعلم، استقر التنفير ~ ٥ 

ااإد،واس.الأسناط قس الميوطس صمي اعرابء: الطف 

خلالمن الأصولي الاستنباط ي الميومحلي منهج إبراز يمكن 
الأتية:القاط 

الإكليلكتاب كان فإذا الأصولية، للمائل الاستنباط كثرة أولا: 
منالختنبهل فإن القرآن، ش التي العلوم لجمع استنباط كتاب 

الكتابحجم صغر مع يعتبر الأيات من الأصولية والأقوال الفوائد 
القليل.ولا بالهين ليس واختصاره 

bu : منلكثير كانت الميوش عند الأصولية الأستنثاطات أن

.٦ ص٨٥—٠ الكريم القرآن هن الاستنباط منهج 



الإكليلكتاب غي الأصولية الأستنباطات ء)جً

والأدلةالشرعي، الحكم أبوابها: شش وش الأصولية، المائل 
والقياس،الألفاظ، ودلالات، فيها، والمختلم، عليها، الخفق 

والترحيح.والتعارصى والتقليد، والاجتهاد، 
أصوليمعنى س استنبتله ّ الأيات س الدلالة لوجه بيانه ثالثا: 

زاسشأطاتملاا.الأعلم،، هذاهوالأعم 
شبالماثور الأصولية امتنباطاته س كثيرآ يوهلى الربط رابعا: 

وشوالتابعين، الصحابة عن آثار أو نبوية أحاديث من الأية ير نف
بالأيةله المستدل الحكم لهدا وجمع الامتنباطات، لهده تقوية هذا 
٠محكما واستنباطا ص-ححا تمرا كونه بن 

كتابهش ؤيعتمد اليوؤلي يستند أن الهلثيعي س كان حاما: 
ىحضوره الأصولي للكتابؤ وكان والراجع، الكشب، بعض على 

الاستنباطهدا دعم الة ممن أصوليا حكما استنيهل إدا فإنه الكتاب، 
إليها؛رجع التي الأصولية الكتب ومن عنهم، بالنقل الأصوليين بفهم 

ا-الرّالةللأيمالشاضيرم.

م١٢و٤٢٧و٤٢٦و٣٧١و٣٥٨و٦•٣و٢٦٦و٢٥٨و١٨و•^٧٦١)أ(الإكل؛ل 
)مالإكللبأآلأْأ.



ءالاكاليا، ا كتايف/ الأصدثية الأسنماطات 

،.لالزرك٠ثى١٢الجوامع جمع شرح السامع '؟"تشنيف 
ة-المفىسماليرم.

عداللأمل٤،.بن للز الأحكام أدلة ز ه-الإطم 
ا.الخاحبأ ان ٦—مختصر 

•للمثكى لحاحما ا ابن محتمر ّرح الحاجهبح لأ~ر 
أحكامبكتب اّتنثاءلامم من كثير في السيوطي امتني مادّات 

وهي:الأصولية، للقضايا بالامتدلأل محاية لها وام الهرض، 
ا'-أحكامالةرآ0لأبنالأرسس.

لأنلإ-أحكامالقرآن 

)آ(الإكلٍلص\^
)مالإلكولصْف
A0_jjsy\u)

صس.)ه(الإكلل 
)آ(الإلكلصْ-ْ.
ثواأ،-.• و١ ٣٣٧و٢٥٨و٢٤)٧(الإلكJلص٩٥و•

.ص٣١٤)ار(الإلكول 



للكتاالهرا-يرا،•القرآن ّآ-أحلكم 
علميةاصافات الأصولية السيوطي استنباطات تميزت مائعات 

خلالمن الكريم الكتاب من الأصولية ايا لالقخ,الاستدلال أثرت 
عنده'امحق ما وهذا كتبهم، نخ الاصولسن عند تكن لم استدلالايت، 

تعالى.اممه ثاء إن البحث تمة ا خش 

م١٥و٣١٨و٢٣و•١١٨لص•٦و٩٧و J١(١سم ;







ِالأكفا، كناس ىَ الأصءيه الأستفاطات 
——كًذضً———ًًً^كي

ام،لالأوو؛اص،

الوسةًقبل حكم لا ١^^: السالة 

اللامعليهم الأنبياء يعثة قيل حكم لا أنه الأصوليين مذهب 
حرمة.ولا بحل 

إلىراجع التكليف فقالوا؛ العقل لتحكيمهم المعتزلة وحالفت 
منهي•فهو شح أو مأمور، فهو بحن العقل به قضى ما 

بعضهمأ١آ.وتوقف 
هي!الجمهور لقول أدلة أربعة الإكلل ش السيوؤلي امتشتل 
بم•ذص ص ۶ 'مار: قدلء الأيل"': الديل 

<.؟١٣ظ ة|نهوأشِئئةت 
قيلحكم لا أنه السنة؛ أهل لقول دليل ررفيه قال؛ 
،.٤١...((العثة.... 

._Trالغثالهاْع ، ١٤٩٦/ الفاثق زالسألة/ )١(بمظر 
)مآ(الإكاولصأأآا.

اء.التسورة من ١ ٦ ٥ اية من )٣( 
.)٤(الإكاJلص٦٦٢



الأكليل| كتا)ف/ الأصملمة الاسساطات م

الرمل،بعل للعباد الحجة نفى سبحانه أنه ظاهر الدلالة ووجه 
ليس'كدك.قبلها ما أن فدل 

والصفيا، العدةر ش يعلى أبو للمسألة بالأية استدل وقد 
الهديفىالفاسى•

ثهمومحاظن.هل؛ا.
.ا<لْ،.البعثة...... قبل تكليف لا أنه على دليل »فيه قال: 

تتهيوالغفلة غفكهم، حين لظلمهم إهلاكهم نفى ووجهه: 
بالرمالة.

رسولاثعث حئ معدين ؤوماَة تعالى: قوله الئاكرا'ا: الدليل 

)ا(اسأ/ا،ا'آا.

)مالإكاولصاا"آ.
.نّورةالأنعام. ١٣١)إ(آ؛ة 

)ه(الإكاولصاام.

)أ(الإلكولصا*اإ.
الإسراءمحورة محن ١ ٠ 1ة من )ما( 



.٢١البعثة......،(ل قبل تكاليف لا أنه عالي به ءاصتدل قال؛ 
غترأنهم عر فدل العثة، نل فعلوا بما عذابهم ض ووجهه؛ 

م^كالفينفلها.

الموامماتر٣ا،ش والشاطئ العدةر'آا، في أبويعلى يالأية امتدل 
القريرر الحاج أمير وابن التحريرر؛ا، رح ث التحير ر والمرداوي 

والتحيرأى.

بذدم؛ر هاد ؤ وأهلها؛ النار عن تعالى قوله ر الدليل 
مء؟؟أثمحمح©4س.

العثة((لى.قبل تكليف لا أنه عر به اراستاJل قال: 

أزؤ الإنكاري؛ بالسؤال لهم توجه اللوم أن الامتناط؛ ووجه 

ااالإمملصا"ائ•

ما(اووافقات؛/"\.

.Y٧٢٣/ انمرير ثرح اكمير ٤( 
.١٧٨ه(الممريرواكم؛رم/ 
أ(الإمملصاآآ•.

الملك.محورة من ٨ اية ٧( 
م(الإمملصاأأء



لممن أن ت ويالمفهوم الندير، جاءكم لما لكم عذر فلا نذبره قك 
يعذبون.فلا كذلك لسرا نذير يأتهم 

تعلل:لا وأفعاله الك آذكأم اJJانإJة: السالة 

معللة،وأفعاله الله أحكام أن والجماعة المنة أهل مذهب 
ؤإنتعالى، اممه وأفعال أحكام تعليل عدم إلى الأشاعرة وذهست، 

ومصالححكم إلى تر"ثع سبحاه وأحكامه أفعاله أن على اتفقوا 
بحانهر١،.منه تمحلأ للعباد 

محبممبمعل عما تثن لا ؤ تعالى؛ قوله من اليوض امتشط 
تعلل.لا وأفعاله افٍ أحكام أن على ئمح0؟هرأ، 

تعللااأ'آآالا وأحكامه اممه أفعال أن على نة الأهل به ءامتدل قال؛ 
فدليقحل، عما أل يلا سبحانه كان لما أنه الأمتيلأل! ووجه 

والمفاسد.بالصالح وأفعاله أحكامه تعليل عن متنزه أنه على ذلك 

تثبابن فتاوى ٌجمرع ، ٢٦•/ ا المنهاج ثرح ذ الإبهاج المسالة/ ز ينظر )١( 
Mالة مهاج ، ٨٤ /Yالتحرير شرح اكصر ، ١  ٨٣ /Y ٢UO ، الخالقعلى الخق ليثاي

٣. ١١٣/ المتر الكوكب شرح ، ١٢٨٥/ الهة الأنوار لواح ، ص٨٨١ 
)آ(آيانمآس-ورةالأنب؛اء.

.)٣(الإكاJلص٣٤٤



اممهرحمه متهم لأنه الأشاعرة؛ وقصده السنة، لأهل القول ونسب 
تعار.

إلاوأفعاله الله أحكام تعاليل نفي عر بالأية حرم ابن امتدل وهد 
.٢١كدارلأحل كذا فعل أنه سبحانه هو عليه نءس ما 

يطاق:لا بما التكليف موز لا الثالثاة: السالة 

يْلاق،لا بما التكليف بجواز القول إر الأشاعرة بعض ذهب 
وقوعه.ى اخلفوا ؤإن 

الويثقل يثق ما بها المراد بأن المآله الأصوليين بعض وتأول 
0عالقالر٥ لأن عاليها؛ قدرتهم قيل بما وآخرون أصلا، عليه يقدر لا ما 

يآحريهلاق لا بما ١^^^.، يجوز لا بأنه للقول السيومحر امحتنبهل 
٠٢البقرةر سورة من اية 

)ا(الإحكامفىأصولالأحكامم/ها"ه.
لاينالسرل ، ٢٩١ا/ لاجوبي الش أصول، ز اسص المالأ/ ر يظر )٢( 

١، ٣١٣١; التحرير ثرح التمير ، ٢٢١ا/ الروضة مخمر شرح ، ص٥٢الربي 
.١٠٩/٢والتحير الممرر 

)م(الأكاولصها-اوم\آا.



الأكلملكتاي، ذ/ الأصيلة الاسساطات ٠
—ف—-ضثذضذ

الآ؛ة1من مقطعين من امتنباش ولكن 

هل١آ.وسمها مثاإلا آثم لا ؤ ت تعالى قوله الأول; 

،.٢١٠ؤنقاثيصانالأسكالأ الثانى: 
الأن تعالى اممه من إخبار هو إذ ءلاهر؛ فهو الأول المقطع أما 
ووسعها.طاقتها إلا القس يكلف 

به،لهم طاقة لا ما يحملهم لا بأن دعاء كان فهوؤإن الثاني: وأما 
فحلتاار٣ا.قد اممه قال ١١بقوله: أجابهم تعالى اممه فان 

وأبوالحفيدر؛،، رشد ابن للمسألة الأول يالمقهلمر امتد.ل وقو 
والمرداوىر٧،.تيميةراُ،، وابن الخهلابرْا 
البما التكليف لمعر الأية من بالمقعلمر اّتالل الأصوليين وبحص 

المرة.محورة من  ٢٨٦آية من )١( 
القرة.محورة من ٢٨٦)٢(منآية

عنتعار اش تجاوز بيان ~باب الإبمان ~كتاب مسلم رواه هماست ابن حديث محن )٣( 
ماإلا يكلف لم سحانه اف أن وبيان تتمر، لم إذا يالقلب والخواحنر النفس حدث 
(؟)حء٤٣ا/١٨ نةوافة والخ>الهم حكم ريان ^تاق، 

١٠ صأ الفقه أصول ر الضروري )٤( 
)ه(اكمهيدا/م'ا.

• ١٣٧/١٤)٦(•ج٠رعاكاوى
)؛\(اكم؛رنرحالخريرم/مماا.



طاقدالأمّلكماليأ^
قولهوهو الآية، من الثاني بالمقهني امتدل فقد العربي ابن وأما 

وهوالمخالم، ^ JuJJه تام، هلاده لا ما همحتثا ولا ۶^١ تعار؛ 
يالقول.للقائلين به ونيطاق، لا بما التكليم، جواز 

ولا;يثا ؤ تعار! افه ؛فول، ذللئج على علماؤنا ارواحتج قالا1 
دفعه((لأا.مالوا ما وقوعه حمن ولولا لاهلالأك١دءيم جتثاما 

بالبلؤغ.يكون التكليف الرابعة: السالة 

إذبالبلوغ؛ تكون إنما واJؤاخازة التكليف أن الإسلام أهل اتفق 
الشارع.-خط\ب وفهم الإدراك هومفلتة 

إلىالمالكية وذم، كالمميز، قبله تكليف، لا أنه على والجمهور 
بالصلأةأّآا.أحمد وحصه الواحبامحت،، دون بالمندوبات، تكليفه 

مظأآمحءلثل^ بخ قإ، تعالى• قوله من الستوطيأ؛ا استنبط 

.٨ • ص المنخول ، ٢ ٩  ٢Aj ٨ ٩ / ١ المتمفى ( ١ ) 
.٢ صء اسمبي لأن المحصول ( ٢) 

المنيرالكوكي، ثرح ، ١٦١ا/المنهاج شرح ني الإبهاج المسألة/ في ينفلر )٣( 
.Y١٠٥٧/اكحرير ■سير ، ١٤الوافقات؛/، ١ ٤ ١ ا/ 

)أ(الإكاولصاا/إوآا/إ.



.٢١محالحكماذنتت0ِآؤ-يآكينؤتؤي آنثوثكتثدمإ 
باواووغا<.يكون إنما التلكيف أن رافيه قالت 

الطفولة،دائرة من حرجوا لما يالاصتئدان أمروا أنهم ووجهه• 
إجراةسمف.ذلك فكان 

بالاحتلأم.يكون الملؤغ الخامسة: السالة 

مكئأآمحءلمنز بخ ؤؤإدا تعالى; قويه من ا<ستنهل 
يكونالبلؤخ أن ^٣، مهر ين اؤزك< آنثدذ ٍىا هكتثدؤ آلئمحِ 

يالاحتلأم.

ذلك،وعلق لبلوغهم، يالاّمتئدان كلفهم أن الاستدلال: ووجه 
بالاحتلأم.يكون البلؤخ أن فدل احتلامهم، على 

غيرمكلف.التكره السادسة: السالة 

ْعالأشاعرة وجوزه المكره، تكليف، مغ إلى المعتزلة ذهسّت، 
وقوعه.بعدم قولهم 

الور.محورة من ٥٩أية )ا(س 
)آ(الإكاولصاار؛وآأ،مإ.

الور.محورة من ٥ ٩ ي من )٣( 



الأربعة.المذاهب من لجمهور ا مذهب هو بتكاليفه والقول 

وغيربمكلف، فليس الملجئ الإكراه بين بعضهم وفصل 
علفر١،.فهو الملجئ 

قولهمن غير المكره أن الإكليل قي اليوطي امتس2ل. 
وهلثثُلتكره مى إلا إلمنندء بمني ثى إش لكمت من ؤ تعالى! 
آشترنث> غضب هعاي-ههِ ألكزصديإ قج س وؤى إ'لإبمني ثنلعجف 

الأيةواستثنت اش، غضب محل فهو كفر من أن على تدل والأية 
فدلتبالإيمان، مهلمئن وقلبه ازكفر على أكره من الوعيد هذا من 

تكليفه.عدم على ذلك دل يعاقب لم لما إذ >نكلم(؛ غير أنه على 
الإحك1مأ؛،ؤي حزم ابن بالأية استدل وقد 

الغيث، ١٤ ٨٧٠الذهب سلاصل ، ١ ٩ ٤ / ١ الروضة مختمر نرح المسألة/ ش ينظر ( ١ ) 
.١  ٦٢ا/ الخهاج شرح و الإبهاج ٩، ٢; والطائرممسكي الأشباه صأ"ا، الهامع 

)آ(الإلكلصماأ.
)*أ(آيةأ'اسمورةالحل.

.١ ٤ ٥ ه/ الأحكام رأصول الإحكام )٤( 



الأكليلكتان فَ الأصءية الأسنشاطات ٨

غيرالناسي السابعة: ايسالة 

لعدميانه ناستمرار حال مكلف غير النامي أن على الجمهور 
قال!من ومنهم بالمحال، التكليف بناء جوزه من ومنهم الفهم، 

الوحود_،رأ،.ذات ى لا العقل ى شركل النسيان 
أدلة:ثلاثة من نسيانه حال النامي تكليف عدم السيوطي استنيط 
ؤدس_؛بما إن دو١حئذا لا نقا ؤ تعالى: قوله الأولأ٢،: الدليل 

آ.أ مكلفينغير والمخهلئ النامي أن قاعدة أصل ررهذا قال: 
وقالالنسيان، حال احد٥ المiJبعدم دعوا قد المؤمنين أن ووجهه• 

فعلت،.قد اش: 

والمنير٧ا.-^٦،، وابن المرقتديلْ،، بالآية واسدل 

المودةءسأا، الفقه أصول ى الضروري ، ٩١/ ا الرهان المسألة/ ى ينظر )١( 
سلاسل، ص٥٩الأصول على الفرؤع نحريج ١  ٩٦\ا الروضة مختمر ثرح صهّا، 
١م التحرير شرح اكمير ، ١ ٤ ٠ ص الدب  ٠١٢٣.

)مأ(الإكللصهأا.
القرة.سورة من  ١٠٨٦منآية )٣( 

)؛(الإكللصْأا.
.١ ءسوا/ الأصول ميزان )٥( 

اكويةه/هم>ا.المنة )أ(منهااج 
ص.الفقه أصول ماوكرة )٧( 



ثنشن خ< \ص محقق ره تعار: قوله اكاتيل١،: الدليل 

آلبمقنئ؛؛١^١^
،,((١٣مكلف غير النامي أن على به تدل رريمستدلا: قال 

حامحلبهالذكرى وبعد نسيانه، حال عيره محبحانه اممه أن ووجهه: 

المسيان.حال علىإعدارْ فدل مجالمتهم، من بالمنع 

هاؤ والخضر: موصى قصة ر تعار قوله الئالثر٤،: الدليل 

\ئؤأهرْ،.ذو؛وئلإذونآ١ضهءالأ١^٥^؛،^ 
يه٠مواحذ عير الميان أن الأيه من اممتنيهل 

إرآوى حمن للحوت بسمانه اعتدر موسى فتى أن ووجهلأت 
أومؤاخذة.لوم له منه يصدر ولم الصخرة، 

)\(الإكاولص؛>"آ.
)'آ(سيا/آ'سآيةالأىم.

)مالإكاولصأ'،آ.

الكهف.صورة من  ٦٣آية من ( ٥ ) 



بثقا
الإكليلكتاب في الأصولية الأستتباطات 

التكليف.عادإليه ذكر إذا الناسي الثامنة: الساًلة 
ندكره.حال إليه يعود التكلف فان النامي، تكليف بعدم القول على 

شمينلثؤإما م تعالى! قوله من المعنى هذا السيوءلىأاآ امعتنبهل 

جبمل٢آ.تدآسى;عالهم\صن آيقثن 
علف:غير الماسي أن عر بالأية الامتدلأل ذكر أن بعد قال 

نسيانه،،رماا.حال ر ارتكبه عما فية-لح المكليف، إليه عاد ذكر إذا رروأنه 
المذكريحد وأمر الميان، حال عفا حيث الأية من هر ٧٠وهو 

الفتالمين.القوم مجالسة وعدم بالقيام 

مكلفالسكران التاسعة: السالة 

منالمتكلمون ومنحه المكران، تكليف على الذاهب جمهور 

مكلفالمكر ؛*LJ أنه ؛المكاليف المائلون وأراد والمعتزلة، الشافعية 
أماإليه، الخهلابا توجه عدم على بحضهم وحمله الكر، ر كان بما 

يمغر؛ا.فلا أقواله بعفس وتنفيذ الأحكام ثبوت، 

)ا(الإكدلص؛."آ.
الأنعام.محورة من  ٦٨آية من )٢( 

المنهاجشرح ش الإبهاج صا"أ، المربي لابن المحمول الخالة/ ى ينفلر )٤( 



بمأهؤ تحار؛ بقوله استدلاله الفرس ابن عن السوطيلاا نقل 
^٢٢نمولون d ^١ ثق ثكزى نأقن \لك1َؤة شزرأ لا وبن:١^١ 

تكليمهمعلى فدل الخطاب، توجيه بدليل السكران ذكليف على 
،.الخطاب١٣تحت ودخولهم 

شالخطاب بان استدلاله الفرس ابن على السيوطي واستدرك 
حالفير صلوا الذين به قصد أنه تقدير وعلى مؤمن، لكل عام الأية 

ا.صحوهمل بعد نزل فإنما السكر، 
التكليف،على بالأية الاستدلال من السيوطي نقله وما 

خصوإن العرُيأه،، كابن الأصوليين بعض حأكاه فقد 
،،البزدوي١٦وكدا اللتجي، دون باكثى الاستدلال 

أصولمذكرة ا/ه'ه، المنير الكوكب نرح ، ١ ٢ Y/٤ المسوول تحفة ، ٢٨٢ا/
.٤ ءسأ للثنقيش الفف 

)ا(الإىولص-؛أو\؛آ.
)آ(منآ؛ةمآأس.ررةاواء.

.١ ٩ و٠ ١  ٢٨٩; الفرس لأبن ال،نرآن أحكام )٣( 
)؛(الإكللصا؛آ.

•٢ ص،" العر;ي لابن المحصول )٥( 
)1(أصولاوزدويصا-؛مآ.



(viH
الأكللكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

والشنبدأن•والمرداويأ٣آ، تجمل٢ا، وابن والغزاررا،، 
يعنيلالفريقين،اأْا معتصْأ تصلح الأية رءإن ؛قول.' بكي وال
وعدمه.القاJالين 

دونمكلف السكران انماشرة: السالة 

بها،فيلكلف أقواله بين السأكران ذكليف ز فرق من أجد لم 
سعدبن للأمام الفرس ابن به نما غير بها، يكلف فلا وأفعاله 

يقول؛هراُ،.نه أس 
فقدالسكران، تكليف حكم ز الميوحلي استدلألأت صمن 

أنعلى هآرص غوؤ)؛ ما ثلموأ قولهت وهو نفها، بالأية امتدل 
الأ/اللبن.طزْه ولا الأفعال، يارمه السكران 

٠٨٦و٨٥صيالتحول ، ٢٨١ا/ا(المتصفى 
والفلاترص'امآ.آ(الأشاْ 

.١ ١  ٨٩م التحرض ثرح اكصر *١( 
.٤ و٤ ءسّا٤ الفض اصول مذكرة ٤( 
.١  ٥٨/ ١ المنهاج شرح ز الإبهاج ٥( 
.١ ٩ ١ Y/ الفرس لأبن القرآن أحكام ٦( 
اكماء.مزموره  ٤٣منآيأ ٧( 

خ(الإكاولصاإآ.



|}قبمالإكليلكتاب في الأصولية الأستتباطات 

مايعلم لا كونه حال الصلاة من منعه ربطت الأية أن الدلالة! ووجه 
الأصل.على بالأفعال اك١كلف وبقي القول حال النكليف فشت يقول، 

غير4آ5إك.الخطى عشرة: الحادية السالة 

اثارعنه الله أسقهل وقد لى، تعا الله حق فى بخعلئه محدور المخهلئ 
كانؤإن والعقوبة، الإثم يرفع فهو تعالى، اممه حق في المتعلمة حهلئه 
تداركه.يمكنه ما تدارك عليه بمصا 

لكنوالحقوبة، للاثم رافع فالخهلا الخلوفن حق في وأما 
ا.التلضر صمان المخهلئ على يجنمسا 

دليلين:من المخقلئ تكليما عدم السيوطي امشط 

أومثآ إن لا ؤرق١ تعالى؛ قوله الأولر٢ا؛ الدليل 
ممأئ؛بمم.

مكلفج.غير المختلئ أن قاعدة أصل الأية ححل حيث 

واكحريرالتقرير ، ص٩٨١الأصول ميزان .< oyأإالموافقات المسالة/ في يفلر )١( 
.١ ٢ ٢ ٢; القواعد ز \ّ ، ١ ٠ ص"ا المودة ، ٤ إ/ 

)\(الإكللصها-و
القرة.مورة من  ٢٨٦منآية )٣( 



الأكيا،كتا)_، ف/ الأصملية الاسساطات ح
—ءًْض^ًًغذًءفض—

اش;وقال الخطأ، حال المواخدة بعد دعوا المؤمنين أن ووجهه! 
قدفراوت،رم

السمرقاويأأ،.امتدل وقد 

فآثج  •_تطو:ؤنلمح  Jyلثاني^: ا_ 

المخهلئ،،.على إثم ولا مرفؤع الخطأ أن ررفيه قال؛ 
أنثابت أبى بن حييب عن ورد بما لاستدلاله اليوتلى واستند 

يعيروني،لا أن فظننت، حاجة، طالبوني قوما رءإن فقال؛ سأله رجالآ 
فمالت،المنزل، في حاجتكم كانت، إن لي مملوك يعتق فحلفت، 
لث،أمباس لا فقال؛ بالأمس، فلأن ردها المنزل في حاجتهم المرأة؛ 
الآية((رْ،,هده وتلا مملوكك، عليك 

رتبه•سق ، ١١
)أ(مزا0الأصولصأ،خ\.

رمالإكللباْ•
الأحزاب.محورة من ٦ أية من ( ٤ ) 

.— عليه اطلعت ما ~حب حسب أثر على أعثر لم )٥( 





علىتوعدهم فلما الزكاة، ومنعهم لشركهم وعيدهم جعل حث 
تكليمح.بلا عقاب لا إذ بها؛ مكلفون أنهم على لتا كفار وهم منعها 

يعرأم،وأبو والجودنيأ٢آ، ا، أ الرحمى .ايعيو1 وامتدل 
والقرافىأ٧،،الاجيلْاوارتجابيأ٦ا، الوليد وأبو الخْلابلإا، وأبو 

النار:لأهل الجنة أهل ->ال ز : ٢١الئازل٠ الدليل 

الناردخلوا حيث الأولى الآياتا من الدلالة لوحه مماثل وهو 

٤.٧ / ١ الرحى أصول ١( 
.١٣٩٣/ الفض أصول ر اسص ٢( 
.٣٦آآ/'ا-آواالعدة ٣( 

٤٠٣٠٤/١JLf(اك

.٢٣٠ا/ الفصول ه(إحكام 
.ص٩٩الأصول عر الفروع نحرج ٦( 
٠١٦٤ص الفصول تشح نرح ٧( 

م(الإحكامفىأصولالأحكاما/مآا
٠ ١١٨٣/ المنهاج شرح ر الإبهاج ٩ا 

•ا(الإمملص•^■
اا(الآياتآأ-ثإسمورةالدثر.





بْشاءالفوائت.الكفارلاخاطبون عشرة: الثالية ايسالة 

المسألةز أعلم لم فاته ما بقضاء يخاطب لم الكافر أملم إذا 
خلافارم

فاتهما بقضاء يخاطب لا أملم إذا الكافر أن ا أ سيوطي الامتتبهل 
ناهدلهر ثنتهوأبممز يكرواإن لمحبي ئل ءؤ قوله من 

ثفه>م.

الأملم إذا اعافر وأن قباله، ما يجب الإسلام أن ارفته قال: 
نفس،أو مال، إتلاف، أو زكاة، أو صلاة، من فاته ما بقضاء يخامحلمج 
الآية((رملعموم المرتد ز كله ذلك، اّلكية وأجرى 

عمله.الكافرعلى إثابة عدم عشرة: الرابعة السالة 

عملوهاإذا فهل الشريعة، بفرؤع ١تكفار تكليف، مسالة على تفريعا 
؟يثابون 

.٣٧٢أ/ الأمرار كشف ، ١ ١ ٤ ٩ م/ اض شرح اكصر المألة/ ز بمفر )١( 
)أ(الإكاولصا-إآ.

)م(سآةخمسمورةالأم1ل.
)إ(الإكاولصا-إموبإم.

.٢ ١ ص الفقهية القوانين المرتد/ ش للمالكية به نما وينفر 



ءالإكليل كتاب فى الأصولية الأستنياطات 
—ءً—ء^ًً^^وتب

هوائيهامن بالمرؤع الكمار مخاطبة إن الأصوليينI بعض يمول 
قال!بعضهم فان يها عمل فان لها، لتركه الأخر٥ ز عليها ااعقاء-_، 
منأحد ولم الأحرة، ى العذاب عنه ويخففا لننام، ش بها يجازى 

الآحرةأ١،.ش فعلها على يثاب إنه قال! 
قولامار:س همطه على يثاب لا ازكافر أن السيوطىرى اتْل 

ذلكطرد من به واستدل لعمله، ثواب لا الكافر أن ررفيص قال! 

كمره((ر؛زحال الخير من قدمه ما على يثاب لا إنه وقال! أسلم فيمن 
والرازيأاُ،.،، تمسيرهر ى المرطبي بالأية استدل وقد 

،Y٦٩٧/الأصول نفائس ءسهآاوآآا، الفصول تشح رح ث المسألة/ في يفلر )١( 
.١١٥٨ fxالتحرير نرح التحسر ، ٥ صس٦ الزوائد نرح الفوائد 

)\(الإلكلصبمه"آ.
التوبة.مآ0سسورة )٣(آية 

)إ(الإكاولصآه'اا
)ه(تمرالقرطيخ/اآا.

٦٨/١٦)٦(شرالرازي





فيه،بالشرؤع يلزم المندوب أن ز الحتمية أدلة من هي والأية 
الأسرارأمكشف فى البخاري بها امتدل 

والطارر؛آ،الجارر٣آ، واين الرداويل٢،، بها الأستدلأل ذكر ^١ 
الأنصاريرْ/وزكريا

المعصبه صخاطب هل الكفاية فرص الثانية: السالة 
الكل؟أم 

أمالبعض به مخامحلب هل الكفاية فرض ش الاختلاف وج 
_.iUlعن مقط البعض فعل فإذا الكل؟ 

الكل،به مخاطب الكفاية فرض أن إر والغزالي القراش، ذهب 
البعض.بفعل مضل ؤإن 

لجمح.ا على متوجه أنه للأصوليين الشاطي ونب 
الكلر٦،.لا البعض يه مخاطب الكفاية فرض أن المبكي ورجح 

)>(كشفالأمرارإ/ا،ما.
.٩٩٢؟/ السرير ثرح التمتر )٢( 
.٤ ٠ ٨ المرا/ الكوكب شرح )٣( 

.fYA؟/العطار )إ(حاش؛ة 

._A الوصول غاية ( ٥ ) 

شالروق أنواء ، ٧١٠٠٠٢٠التمرة ١، ٠ ٠ / ا المنهاج شرح الإبهاج المسألة/ ز ينفلر )٦( 



الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

بدليل•قول لكل للقولين، اليوش امتدل 
البعهس:به يخاطب الكفاية فرص إن قال: من دليل أولا: 

^سأوثمحةبممح.َمح?َ»إ-َبمَء>َ 
الدر:نال ' #٠٠١ممفييئ ئء ثأويق أكم م جمن 

الكلااُآأا.لا البعض به يخاف الكفاية فرض ْن بها ووامتدل 
.بيانية لا تثعيضية الأية ش ارمزا؛ كون حال متوجه والاستدلال 

بكيءى،الوابن الغزار'؛*، للقول بالأية استدل وقد 
الأنمارىءى.والمافى'؛*،ونميا

ْعالجوامع جمع ، ٢٧٨ا/الموافقايتج ، ١٨٤؟/ المتمني ، y/٥٧الفروق أنولع 
.٢٩٨/٣واكحريرالتقرير مزام، الهامع الغيث شرحه 

عمران.آل محوره من ١ ٠ ٤ آية ( ١ ) 
)آ(الإك،ولصآما.

؟أوللتبعيض للبيان الأية ش ®من® هل المقرين؛ عند الخلاف وقع )٣( 
المعودأيي ير نف، ٤ ٤ ٩ ا/ الكتاب عازم ز اللباب ،  ٤٣• / ١ الممون الدر يفلر/ 

)؛(المتمني

■١ ' • ا/ المنهاج رح ث ش الإبهاج رْ، 
,_YAالهامع الغيث )٦( 
•١ صزم الوصول غاية )٧( 



الكل،به يخاطب المماية فرض رن قال: من دليل داذيا؛ 

بالبعض:ؤسمط 

رموآلأتال عثبمتقم ؤ'ثث ث تعالى قوله عند السوطيلا، نمل 
ضواجب الكنايت زض •إن قال: لمن دلل الأية أن ، نلإ٠٠١ؤ: 

■الآصدلين' س الجمهور ُءودأي ُيقءل؛المض، الكل، 
عليهمواجب فهو حميعا، لهم توجه الخطاب أن ووحههت 

كدس،.جميعا 

النيابة.تدحالها لا العبادات التالتة؛ اسلة 

ومنهاوالجهاد، كالصلاة النيابة يقبل لا ما منها البدنية العبادات 

ماومنها والعمرة، والحج والصدمة كالدعاء بإجماع الميابة يقبل ما 
الميتاأ؛ا.عن والحج المست، عن كالصوم حلاف محل هو 

البقرة.سورة من  ٢١٦آية من ( ٢ ) 

قواعد، ٢٤٥ة/ تيمية لابن المماثل جامع ، ٣٨•Y/ المراساأت، الخسألة/ فى سظر' )٤( 
.٢ ١ ٢ r/ القواعد ز الخثور ، ١ ٤ ٦ Y/ الأحكاز 



الإكليلالأصوليةفىكتاب الأستنباطات ٨
—ً——صءًً

ثىما إلا ؤلإحي ؤن نآن أؤ 3ولهتعالىثمحي ا السيوطير١ نقل 
عنالعبادات و المائة يحول عدم عر بالأية الاستدلال 

والميت.الحي 
غيره،معي لثمرة الأمان لإدراك الأية نفي ر ظاهر وذلك 

الغير.من سعي الطاعات فعل ر والمابة 
العباداتر اليابة في اكحول عدم الأية عموم من وامتفّاد 

والموت.الحياة حال 

•الإباحة الإشيأء ق الإصل الرابعة: اأسالة 

مهلحوممن الماء من أنزل وما الأرض، ر تعار الله حلق ما 
المذاهّتامن الجمهور النافع، وسائر وملبوس ومشروب ومأكول 
تحريمه.عر اكليل دستا ما إلا الحل فيها الأصل أن الأربعة 

الحظرعر هي، الحنابلةت من، حامد وابن، المعتزلة، بعقم، وقال 
حمح(يقومالهح•

حكملا أنه الواقفية1 من، وطائفة الجزري، الحسرإ أبو وذهب 
لها)ص.

)ا(الإكللصههه.

ا/\،أ،مالروضة مخمر شرح ، ١٢•Y/ المرخي أصول المألة/ ز يفلر )٠١( 



ؤ،ما حأرآت<ئم آلذى هو ءؤ تعالى! قوله عند ا اليومحرأ ذكر 
الأشٍاءز الأصل أن على بها اّحدل الأية أن ٩ بجثا ا'لأثني 

بتحريu،ر٣ا.الترع ورد ما إلا الإباحة 
واللاملنا، خلقه الأرض ش ما أن أنبأنا اض أن ذلك،! ووجه 

لماكون أن معنى لا إذ الحل؛ على دلالة فهو للاخمحاص، 
منه.منوعون مو 

وأبومرقنديلْا، والالسرحمىأ؛آ، لأية با ل استن. 
المجاررا،آ،واين والمرداوىر٨،، والءلوفىأ٧،، الخْلابرآ"ا، 

شرح_Y5،\، الوصول غاية ،  ١٧٦ا/ المثور صّا"اا، لاووْلي وص الأشباه 
الكوك_،الم؛را/أ'ام.

ا(الإمملصْه.
اكرة.سررة من ٢ ٩ اية من ٢( 

"آ(الإكللصهه.
إ(أصولالرحي'آ/>آاا.

ه(مزانالأصولصآ'أ.
آ(اكهياوأ/اار'آ.

مخمرالروضةي(ثرح 
.Y٧٦٧/ التحرير ثرح التحبير ٨( 

ا،(شرحالكوكبالم؛را/آأم.





حسن.الباح السادسة: السالة 

المعتزلةتبعضي وقال حسن، المباح أن إلى الجمهور ذهبإ 
نيح•ولا بحن لتس المثاح 

فاعلهعن الحرج رفع المراد كان بأن الأصوليين; بعض وفصل 
الثوابفاعله يستحق ما أريد ؤإن حمن، فالمباح لا أو عليه أثيب 

■يحن لس لمثاِح فا 

ايتين.من حمن المياح ان الوطي امتشط 
محمو:ك؛أئووومحألآ/الآةالأولىرى:ملخممار: 

دونالفرائص وهو فيها كتب ما بأحسن ررقيل؛ مستدلات قال 
بصيغةللإتيان حسن المباح أن فيفيد فيه، ثواب لا الذي المباح 

أفحل«رن.

عرالفرؤع نحريح في التمهيد ،  ٥٧٧ص المودة ، ١  ٦٨/ ١ العدة الخالة/ في يفلر ( ١ ) 
•٨ ٠ ص الزوائد شرح الفواند ٣، ١ ٥ / ١ للارموى التحصيل ، ٦١ص الأصول 

)آا(الإلكولصْم"ا.
الأعراف.سورة من  ١٤٥آية من )٣( 

)أ(الإكاولصهّا'آ.



ئاب|لإمق

بمنلمهُ صبروأ  ٠٧١تحار؛ؤولج>تث قوله : ١^^١٢الأية 
توأ؟هلأ/نايتقايآظى 

لحن،ا ثم ي داحل المباح إن قال• من به ®استدل قال؛ 
أحسوالواجب المشاركة، يقتمئ تفضيل أفعل أحن أن ووجهه* 

فيه،ثواب لا إذ المباح؛ ْبن أحسن والمندوب قطعا، الندوب من 
فيض

الخلال.بحرم لا النفس على السابعة؛ السألة 
ينقلهلا ه نفعلى الثيء الإنان تحريم أن فيه حلاف لا مما 

المشهمن فها ولما دلل، بغير المرح من فيها لما المحرم لرتبه 
،.اش١٤أحل عما بالامتاع القس على 

لايكونمسه ■ئى مسا حرم من ان السيوطي امسشهل 
دليلين•من عاليه شرعا محرما ^^٠٠ 

)ا(الإكللص\اأ.
الحل.)آ(آةا"ا،س-ورة 

حا«ع، ١  ٧٦و/ للتووي ملم شرح بم/ْ، للغوي الستة شرح المسالة/ ش سقلر )٤( 
١.٢ ٢ ; ٣٢تمة ابن فتاوى مجموع ، ١  Y٩٢/ والحكم العلوم 



محزمألأ ءامنوأ أؤ؛و( يتأ؛، ؤ تعارث محوله ١^٧١٢! اتدأليل 
4رى.ولامثدوأ محإ ثأتل\ثك يج 

حرممن ءأن على بالأة استدلاله ه عود مابن عن نقل حيث 
لمونحوم ؤلعامآ نمه على 

والتقيدالتطع ترك ش أصل ااوالآية النقل؛ بعد السيوش قال 
فىاكبو«لسم

JJI  نكلمواثث آ م ي آلي ^^١ تحار: محوله الثاذيلْآ: ليل

.)١(الإكاJلص١٩٢
سورةمن  ٨٧آية من )٢( 
يوردهالذي دلكن منه، ريب أد ينمه مسعود لابن الميدُلي نسبه  ١٠أجد لم )٣( 

إنينقال: رحل صش ممع عداه •أتي عد مسعود ابن عن الأية عد القرون 
هلمحن قعلأقه تآ قين محزمأ لا »امنوأ يتآ؛نا'١^ ۶ ؛ _jiji4فقال حرت، 

(.^٥OU Y٣٣/ شيرْ ني رواْ 
١jSJ٩٨/٨في١دصفyi(.١٦'^)ح

(.٨٨١)حء، ١ ٠ ١ والطراتيفىاسمامر٨/ 
(.٧٣)ح• ٤  T٤٣/ الضير -محاب ١^٠ ني مصور بن وسبي 

أحرى.نمص ش مسعود ابن عن له مقارب ورد كما 
)أ(ا>كاولصاا،أّ

رْ(الإكللباآ•



QD
الإكليلكتاب في الأصولية الاّساطات 

أوأمه ه نفعلى حرم من أن على بها ررفامحتدل ت الأية عند قال 
يمين،،رأا.كفارة وتلزمه عليه، تحرم لم زوجة أو طعاما 

ررونزلت،قال! حيث الأية، نزول بسبب الاستدلال لهدا واستند 

كلمتد قولان العسل، رب ث أو ماؤية، سريته . حريمه تش 
الزول((رم.أمساب ز بيه صحيحة أحاديث، 

اكحريم•محورة س ١ الأية ا ١ ر 
)آآ(الإكاولصا/اآ.
)مآ(الإكاولصا/ا\.

عتهاتاف رصي مائة قمة الأية نزول ب وكون 
عليأنت لأت قال من ~;اب والطلاق الخلع الكرى-كتاب المن ز التهقي دوام 

حراملأيردعتاةالأ/أهم)حميأهاء
٥(.• ^٤ ٢ ٣• ا/ الكير٩ والطراززالمعجم 

هنفعر الخل تحريم نمة الأية نزول ب وكون 
(.٤٩١)ح؟  ١٩٤أ/ التحريم —سورة التغير —كتاب المخاري دواء 

الطلاقينو ولم امرأته حرم من عر ال!كفار0 وجوب -باب الهللاق -كتاب لم وم
)حاهلإ*آ(. ١٨٤؛/



اس!الأمح1مممجالنمل 

الفوائت.قفطء وحوب الأول: السالة 

قفاوهايجب هل وقتها فات إذا بالواجبات الأصوليون اخلف 
عندقضائها أمر بها الأمر فيكون بحكمها، حاء الذي الأول بالأمر 

؟جديد أمر على يتوقف بالقضاء الأمر أن أو فواتها، 
يتناولالأول الأمر أن على الأربعة المداهب، من الجمهور 

القضاء.

قياما.يتناوله أنه الدبومى أبوزيد وذهب 
يتناوللا الأول الأمر أن أصحابه وبعض الثافعي، وذهب 

قيامار١،.ولا لففلآ لا القضاء 

٢٣١٠٤يجثتآ قولهتعالى: عد السيوءررآ، 

،١٢٥٢/ الخطاب لأيي المه؛او ، ٢٩٣>/!_ ، ١ ١ ص٩ الراأة ز يطر )١( 
،١٢ص'المنخول صآ'م، الزواثن. رح ث المواتي ، ١٥٥ا/الأصول إلى الوصول 

•١ ٥ صواّ النار على مللث، ابن نرح ، ١٤ءسإ الفصول تنقيح ئرح 
.)٢(الإكاJلص٢٩

القرة.سورة عن ١ ٨ ٥ أين من )٣( 



ءرحئاءء_^ً_ء_ض^ء^شمقءخض_الأكلملكناس ف/ الأصملية الاسساطات ح

الصوموجوب على يالأية استدلالهم الأصوليين بعض إلى نسب 
فوجبالشهر شهدوا لأنهم والحائفى؛ والمريفى المسافر على 

القضاء.وجب متهم ولامتناعي عليهم، 

عليه،يدل كلامه فسياق القضاء، يال.لاك يريد أنه الهلعى ومن 
الأصوليونيقول لا والمريفي والمسافر الصوم، تباشر لا فالحاممى 

عليهم.الصوم بوجوب غيرهم ولا 
ؤالأنصاري١٢٢ونكرا السكىرا،، استدلبالأية وقد 

الرحمن٠ترك كراهية الثانية: السالة 

تركهاويكره إتيانها، يستحب لعباده بها افه رخص التي الرخصة 

بخلقه.ؤإحسانا رحمة فيه الله رخص فيما زهدآ 
الواحعبخصوصا الترخصن ترك من على لفج النكر استتد وقل 

والتكلضل٣،.التنطع من ذللث، أن ورأوا منه، 

• ١٣٢ا/ المنهاج شرح ش االإبهاج 
١۵•م  ٠١١ءا.ت .م 

.١ ١ آ / ١ اسهاج ضرح ش يهاج ام ا ١ ر

.الوصولص٥١)؟(غاية 
بابن فتاوى مجمؤع ، ٤٢؟/المهذب رح ث المجمؤع المسالة/ ش يتظر )٣( 

بللعز المغرى القواعد ، ٣٨٦اللحام\/لاين القواعد ، 0٣٧/ الاسدكار ،  ١٣/ ١٨
. ١٧٧/ ١ الأحكام أصول ز الإحكام ، ١ ١ مرأ همدالملأم 



حالأكلعا، ا كتايف/ الأصملة الاسساطات 
—ًً—ًسكاً

ما■؛أؤإتمإ ت الصوم آيات قي تعالى قوله من ال«سوءليراآ امتنبط 
فعلها.واستحباب الرخص، ترك كراهية ؟؛■رأ، محأ اس حقتب 

حنللأيه قتادة تفر على استنباحله ش الومحلى استند وقي. 

لكم«لمباف النىكتب الرخص ارابتغوا قال: 

.)١(الإكاJلص٨٩

القرة.سورة من ١  ٨٧آية من )٢( 
قادة:أثر )٣( 

٢(. ٠٩٨ )ح ٥ ٠ ٨ "V/ يرْ تغفير الطبري روا0 
(.١ ^٩٨ ٣ ١ ١ / ا تفسره ش وعبدارزاق 





ظ

اسسدبم:

القدسيا،>هلة هي ا،أمءلءة اادما1لام 

محصلان:وفيه 

شا.المتفق الأدلة الأول: القمل 
الأدلةاسلفنيا.اا؛1نى:القمل 





اصوالأول:الإسمصص1

التكريم.القرآن ححية الأول؛ السالة 

المصدروهو خلقه، على البالغة اممه حجة هو الكريم القرآن 
منأحد فيها ينانع ولا ولن لم والاحتجاج للتشريع الأول 

٠اللين 

دليلين؛من الكريم القرآن حجية الستوش اسط 
ولاجعيعتا أش محتإذ .ِوآغمنوأ ؤ تعالى؛ قوله الأولل٢نم الدليل 
.)٣(^

الخف،سرينأئمة عن الواردة الروايات بالأية استدلاله متبع كان 
المأموراش حبل أن رحمهم و عنهم اممه رصي والتابعين الصحابة من 

فسرحيث ه عود مابن نفير ذلك ومن القرآن، هو به ؛الاعتصام 
بالقرآن.اف حبل 

إعلام، ٥٧٧\االنمول إحكام ، ٢ ٩ ٤/ الأصول من الفصول ص\\، الرسالة يتغلر/ )١( 
.٦٧/٢اJونمن

)مأ(الأكللص.ها.
عمران.-ورةآل س ١ ٣• منآية )٣( 



سإلأج^فيكثبللإكيث،

مادبتهمن فتعلموا اش مأدبة القران هذا ءإن عود مابن قال 
أمريه.....ا<أا٢.الذي اممه هوحبل القرآن هذا إن اسطسم، ما 

Jjjt ،!ؤوأ ذأَجا ؤ تحار: قوله ،: اتثاذي١٢،؛\ \%c أقَمحنيأ
ردوْإئآشدأملفيسم،ء 

موضعين!ش السيوطي ذكر كما الدلالة ووجه 
التابعينأئمة بتفسير مستدلا ه أق أطيمأ ؤ تمار: قوله أوتهما: 

الرّمولراطاعة قال: عطاء ير نفى كما الكتاب، اتياع اف طاعة أن 

)ا(اثرابنمعودت
أ/هأ،ه)حمآأا"ه(.زالسيرك رواءالحاكم 

الل«هى•ووانقه يخرحاْ، ولم الشيخين شرهي على صحيح حديث هذا وغال؛ 
)حاُاُهب(. U٧٢/ تفسيره ش الطري حرير ابن روا0 

(.٨٥٦٧^٣٥فىاسمالكبير٨/ والطراتي 
(.٥٩٦^Y٣٣/اكوبو ماوْفىئاب وابن 

"امآ'آ)حا"ح؟ا(.نمالإبمان-كلفىمملماكرآنم 
٦(.> ^٧١  ٣٧٥م/ وكله القرآن -مليم -باب انمثس ز وعدالرزاق 

الماسوتعليمه وتعالمه القران يفل -باب القرآن فقاتل ش سلام بن والقاسم 
ا/ا'إ)حه(.

رآ(الإكليلصأإآوهإ\.
الماء.سورء من ٥ ٩ اية من )٣( 



والة((أاا.الكتاب اتبيع 
^L^jl : قولهتعالى ي I 4زثثجذلإ3ك}ءف ^ؤ؛ ؛ؤ؛نمحيم
وسةايئه كتاب ارإلى قال: تفسيرها ي مجاهد عن ورد كما متدأ 

المرؤياتإيراد بعد الاستنباط اليوهلي حتم وليلك ،، رسوله٠٠أ 
والة٠٠^٣،.الكتاب حجية ااففيه بقوله: 

الأصوليينمن كثير القرك حجية على الأية بهذه امتدل وقد 
كالإمامكليهما، أم الثاني أم الأول الموصع قي مواء 

القصازراّ^،وابن الجصاوسلْآ، باكر وأبي الثافعيأ٤،، 

٥(.)حاِمآ٥  ٨٩٧مآ/ زتمرْ حاتم أي ابن أحرجه )١( 
)حّا0مبم(. a٤٩٦/تمسرْ في جرير وابن 

٢(.١ ^٩  ٨٣الاقتداءبالعلماءا/ ~؛اب —المقدمة صنته قى والدارمي 
حميد.بن لعبد ٥ ٠ ١ المنثور؛/ الدر ز اليوش وءراْ 

(.0 0 ٤ ١ )ح ٩ ٩ • م/ تمرْ ز حاتم أبي ابن روا0 ( ٢ ) 
0 تفسيره ز واللبراتي  /a  • (.٩٨٨• )ح ٥

(.٦٥٦)ح  ١٢٩٠ة/ لتفسير ١ —كتاب مننه ش منصور ين ومعيل 
المنير.وابن حميد بن لبد ٥  ١٣إ/ المنثور الدر ش اليوؤلي وءزاْ 

)م(الإكاليلصهأآ.
ء١٨/١٢الةص٨٨،الأم')٤(الر،

رْ(الضولفىالأصرلأ/هأّ
.ص٢٤١الأصول ز المقدمة )٦( 



حزمأ٤،،وابن والآمدىل٣ا، ^٢^، ٧١الوليد وأبي ا، ر-تحىر وال
والثوىني)\ر(إوابن والشاطيأ٦ا، ا، الهتدير والصفي 

،.واكمطي١٩

ْعهدربسورة.القرآن الثانية: السالة 

إعجاز0صور من وأن معجز، القران أن على لمون الم اتفق 
الإعجاز.في المقدار أدنى ش واختلفوا وبلاغته، لغته 

بسوره،ت يعضهم وقال باية، يحصل الإعجاز إن السنةأ فاهل 
١^.أ القرآن بجمح متعلق الإعجاز أن إلى المعتزلة وذهس، 

.Y٩٧/، ١^٢٢)ا(أصول 
.Y٥٧٧/الفصول إحكام )٢( 
.٤٣٢; فىأصولالأحكام الإحكام )٣( 

.١١١٦/٧و١١٧/١)٤(الإحكامفىأصولالأحكام
.٨٦١م/الوصول )؛،(نهاية 

.٣٢١أ/)!(الواممات 

.و٦٧/٢٩٨)٧(إعلأماJونمن
.٣٧٣/١الفحول )٨(إرشاد 

.الفف»؛_UUأصول مذكرة )٩( 
,TTl\/الكتاب علوم ز اللباب ممر ابن ض المسالة/ و ينثلر ١( )• 

ذوىصائر ، Y٣٢٤/القرآن علوم ز الإقان \< yr<{iTالحرير شرح الممر 



نمارما ؤ، حتفنم وإن ؤ تعارت قوله من اوسوطيلاا امتط 
إنأش دون تن تثيدءوأدعوأئهدآم تن هأوأيثورآ عد، عق رة 

هداوأن محورة، من بأقل يتعلق الإعجاز أن ؟؛اى ؛ ٢٢صندتين َمحتن 
بأنهالمعتزلة من قال من على به رد - يوتلي اليقول -كما الأستاحل 

القرآزربجمع يتعلق 
المجاررن.ابن بالأية الأّتدلأل ذكر وقد 

•قسء كل علم الكريم القرآن ق الثالية: السألة 

شكان ؤإن تفريعا، أو اصيلأ العلوم كل حوي الكريم القرآن 
المويةالمة ز والتفصيل واليتان التفرع أن إذ أكثر، التأصيل 
أكثررْا.

الم؛زا/آإ،همحامفانيأ/مام
)ا(الإكولصهه.

.٣٢٤الهم1نآ/وا إيظرذ،بضاسة 
)إ(شرحامكباكرأ/خاا.

نمير، ١٢٨٦؛/حاتم أبي ابن ير نفا"/آ"إ، المتنور الدر المسالة/ ش يطر )٥( 
،٣٨٤أ/ والمقرون الضير ، ٢٧٧ا/ الخرآن علوم ز ايرهان ، ١  Y٩٦/ القرطى 



الإكليلضتاب مي الأصولية الأستنباطات 

تعالى!قوله من ثيءل١آ كل علم القرآن ش أن السومحلي امحتنيط 
؛٢٦٦^تأ-يدا اثي قق يئتدون ؤآممنكث ؤأدزلث> 

دليلففيه افه، علم على مشتملا »أي الأية: عن الكلام ش قال 
ءرأنفىالقرآنكلبي((لم

تفسيرهو هذا بأن الحكم لهذا واراسخراحه نفيره فى وامتند 
للآيةل؛آ.السلمي عدالرحمن أبى 

السلميعبدالرحمن أبو ررأقرأنى قال؛ السائب بن ءهلاء عن 
اممه،علم أحدت قد قال: القرآن أحدنا عليه قرأ إذا وكان القرآن، 

يمثمهء\وز}ن, ؤ قرأ؛ ثم يعمل، إلا منك أفضل اليوم أحد فليس 
تئ'؛مح((لْا.شدا اس قق وآزككه 

.ص'٩ الم أصول ي الضروري ، ٥٧الأحكام؛/ أصول همر الإحكام 
)ا(الإكاولبا"آ.

النماء.)أ(سآةا"أاس-ررة 
)مالإكاولصأا-آ.

)؛(الإكليل
.١١٢١؛/زسيرْ حاتم ابنابي رواْ )٥( 



طالبه.من كل يفهمه القرأن الرابعة: السالة 

الرامقةوذهب علمه، هللّ_، من كل معانيه يفهم العظيم القرآن 
الإمامنمير أو .، الني بتفسير إلا معناه يفهم لا القرآن أن إلى 

الأئمةأحد هو بقيم إلا بحجة ليس القرآن قالوا؛ حتى المعصوم، 
الأضعشرل١آ.

وأوأليءاة مدبثو0 ه ب قولهتحالى: من اوسوطىرآا اممهل 
عرالرد  ٢٣١٩ك لكثجنمأ كقما فه لوجدوأ عيرآف عند مى ^١^ 

أوالرسول.، بتفسير إلا معناه يفهم لا القرآن إن بقولهم؛ الرافضة 
كلأمالإمامل؛آ.

منلكل عام وأنه الخ3لاب، عموم من مدرك يوؤلي القاله وما 
هدايؤيد مما بل ه آلهمءان مديرويا للأ ؤ حاطبهم حسئط القرآن، قرأ 

وأمرهمالمنافقين عن الحديث، سياق في حاءين، الأية أن ويؤكد٥ 

والشيعةالسنة يين التفسير ، ٤ ١ ١ / ١ و٦ ؛/٠٧ تيمية ابن الإسلام نخ فتاوى مجمؤع ا ١ ) 
.ص٦٣مختار يد للالإمامية 

.)٢(الإكاليلص٦٤٢
سّورةاJاء.٨٢)٣(آية 

)أ(الإكاليلصا-؛آآ.



ًلقتب
الأكلملكتاب في الأصولية الأستنباه0ت 

أولى,لمسيون فا تديره، عند يه ليهتدوا بالتدبر 

والتشاه،الكريم القرن ق الخامسة: السالة 

باتفاقالمشابهة والأيات المحكمة الايات الكريم لقرآن او 
كلحد ي الاختلاف وقع ؤإن ذلك، على القرآن لنص العلم أهل 

ا.منهمار 

علتكأزل ٢^^ هو •۶ تعالى! قوله من الميومحلي استنبط 

ومتثا؛4اا.محكم إلى القرآن ام انقارفيه قال! 
والصتعانيأ٦آ،الخءلابرْا، وأبو الغزاليل٤،، دالآية واستدل، 

والضلكنى>ص.

\ا\'دالول نهاية ، Y١٦٣/المؤول تحفة ، ٦٦٨٤! العدة الخالة/ يطلري )١( 
. ٤٣/ Y الروضة مختمر ح رث 

.)٢(الإكJلص٧٦١
عمران.ال محورة من ٧ اية من )٣( 

.)٤(الختض٢/٩٢
.YrU/؛،)ه(التمه؛د 

الائلص0ي.)آ(إحابة 
ا/تمالأا.)ي(إرشادالفحول 



ءالاكانما، كناس ذ/ الأصملية الأستنماطات 

اليشاه.تعريض السادسة: السالة 

وبعضهاللمتشالأ، المران وعلوم الأصول أهل تعريفات كثرت 
مساعد.وبعضها متقارب 

والمشترك،كالجمل المحنى حفي المتشابه بعضهم1 فقال 
ماالمتشابه I بعضهم وقال يعله، اممه استأثر ما المتشابه آخرون! وقال 

^^لاشل،ومرئسالأماللا،.

وماؤ المتشابه! وصف، في تعالى قوله من اوسيوءلىأى امتنبهل 
بحلمه.اش اصتاثر مما هو لتشابه ١ بان ا أ ه آثع إلا داوياهُ بمسلم 

أمورر؛،!بثلاثة ، التعريفسلهدا امتتباطه السيوطي ويؤكد 
أنشك ولا بالزخ، ووصفهم تاؤيله ميعي ذم اف أن الأول! 

علىذلالثا فدل وتأويلهما، بيانهما تيع مذموما ليس والظاهر الجمل 

السؤل، Y٢٧٢/ الرفان مامحل ، ٥ ٢; القرآن علوم ز الإتقان المالأ/ ز يفلر )١( 
العدة، ٥٢١؛/حزملابن الأحكام أصول همي الإحكام صاُم، العريي لابن 
،IT/yالروضة مخمر ثرح  i\UA\/الفقه أصول ش التلخيص ، ٦٨٨آ/

.٩ صرم أحمد الإعام هب، من. إلى المدخل 
.١٦٧)٢(الإكللص

عمران.آل سورة من ٧ آية من ( ٣) 
.١٦٧ص)؛(الإكليل 



إدراكهلعدم ، Jbjtjادياع ذم ولذا الله، إلا يعلمه لا مما هو المتشابه أن 
منه.والمنفعة 

ررويقولمحهما افه رصي -ماص ابن قراءة واكاني؛ 
أنهممعي تقهير القرآن ى ررومولا٠ زيادة إن حيث ،، أ الرامحون،؛ 

آلةإلا ئأوه _تنأ وتتا ؤ قوله؛ ز بدونها المحتملة يعلمونه 

ادو(،((لى.عند إلا تأويله )رؤإن ه! مسعود ابن قراءة واكالثث 

الغدادىل٤،.والخطيب الرقدىل٣،، بالأية الاستدلال وذكر 

عنهما:اش رصي عاس ابن ثراءة آ ل١ 
ص؛حآ)حس.تفمْ ز صدارزاق رواها 

(.٦٦٢٧^ ٢٠٢ا/زشرْ والطري 
(.٢١٧٢^صا"ه المصاحف كتاب داودش أبي وابن 

مصور.بن عيد ل٣ ٠ ١ U/ الهرة إتحاف ي حجر ابن وعزاه 
(.^١٣٨٥ ٠ ٠ آ/ الصحيحة ش الألباني وصححه 
عوده:م)لإ(هماءةا؛ن 

.٢ ٠ ٤ ميرْ ز الطري جرير ابن عنه رواها 
صآا-ّآوماا-آالأصول ميزان )٣( 

)أ(الفق؛هواسقها/'م؟.



الكريم.القرآن ق غيرواخ العربر١ا الس1وعةث السالة 
القرآن.قي المعرة العربية غير الألفاظ وقؤع ي احتلفوا 

ليسأنه إلى المالكية! وبعض الحنابالة، وأكثر الشافعي، فقال 
فىالةرآنإلأءر؛ي.

أنإلى ومجاهد! وعكرمة، عنهما، اممه رصي عباس ابن وذهب 
العربية.بغير ألفاظا فيه 

فعربتهاأعجمية، أصولها كالخات، بأنها القولين بين وجمع 
ءر؛يةر'آ،.فصارت نتها، العرب؛أل

دليلين.من القران همي السرب وهمع منع الميوؤليي استتعط 
U/Vl !^ ثلمويا ي>نا أزئ إنآ ؤ تحالى! فوله

•لغتهم غير ش له وضع معنى ز العرب امتعمك ما المعرب! ( )١ 
. Y٤٧٥/الخرير شرح التحسر ينفلر/ 

المخمر، ١٢٧٨; المهاج رح ث ز الإبهاج ، Y٢٧/ الممني الخالة/ يطر؛ي )٢( 
الخريرشرح التحير ١، ٠ ١ Y/ الموائمات _U؟، اللحام لأبن الفقه صول أش 
.١٨٠/١،إرUدالفحول٢٤٧0/

.)٣(الإكليلص٧٨٣
يوسم،.سورة محن ٢ آية )٤( 



عربيا.( jTj.،Jiيكون ألا منه يلزم المعربة الألفاظ وحوي فإن 
وأبواوشيرازىر'أآ، إسحاق وأبو المسكيأا،، بالأية استدل وقد 
والهلوفىلْا.الخهلابأ٤،، وأبو يعرأم، 

كالؤإأمحنا مءايا ؤولوجع1ث4 تعالى! قوله اJثاذير٦،! اتدليل 

وير،لو ذلك، ولأنكروا الأعجمية القرآن عن نفى أنه ت ووجهه 
كله.عربي أنه على فدل يحصلإنكارهم، ولم 

بالأية،الاستدلال رد أنه إلا للقول للأية الميوحلي ذكر ومعر 
استدلالوهو القرآن، ش العرب، وقؤع مغر من به رراستدل فقال! 

ءر؛ي،،أين.ومخاطسؤ أعجمي أكلأم المياق! من المعنى لأن مردود؛ 

. ٢٧٩/ ١ المنهاج شرح ش الإبهاج ١( 
.١٨١ص التمرة ٢( 
y-A/rالعدة ٣( 

.٢٧٨؟/أ(المه؛د 

.١٠٦أ/ الروضة مختمر شرح ٥( 
.ص٨٤٥آ"(الإكلل 

نمك.سورة من ٤ ٤ آية من ٧( 
_A؛o.خ(الإك،ول 



سالأكليا/ Lu،^3 الأصم الأسن،اطات 

رصيعباُس ابن لتفسير الاستدلال رد في السيوًلي استند وقد 
أنإنكار هو المراد أن ز للأيه جبير بن وسميد وعكرمة، عنهما، افه 

عربيآ,والمخاطب أعجميا الكلام يكون 
آعجهماالقران جعلتا ررلو عنهمات الله رصي عباس ابن هال 
أومختلفا يه يأتينا وعربي أأعج٠ى لقالوا عريي محمد يا ولسانك 

مخظوهلا((رم

كيفالمشركون! لقال أعجميا نزل ارلو حبير! بن معيد وقال 

وهوءربيل٢،.أعجميا يكون 
مقلته.ي أحده فلم عكرمة ير نفوأما 
أبوالقرآن ى المعرب وحول نفي على بالأية استدل وقد 
وأبووالغزاليرْا، الباجىر٤ا، الوليد وأبو السيرازيرم، إسحاق 

.٠٢٦٧٣\ا)\(ب 
ض.لأبن  ١٢٣/١٣ونباسمضفيانمراص

)يءذ\0\وو,نيو\}وو\سمو؟\إق^\بينب.
(.٣٠٨٢٦^؛؛ ٠U/Y فىتمرْ الطبري ورواه 

.١٨١ص التمرة )٣( 
الخمول)أ(إحك1م 

.YA/Y__J1(،J)



والثشطير٤،.والطوفىر٣ا، والسمرى، الخطابر١،، 

^.U^_^Lاميم،القرآن قراءة حواز الثامنة: السالة 

إلاوغيرها بالصلاة القرآن قراءة يجوز لا أنه على جمهور لا 

بها.اممه أنزله التي بالعربية 
بالفارسيةالصلاة ي القراءة جواز إلى الحنفية; بعض وذهب 

ونكانعاجزأعنالخر؛يةلْ/
دليلين;من بالجواز القول السيوحلى امضعل 

روؤثُفيةرمههرى.قولهوُاو: اكأيلالأولر٦،: 
القرآنقراءة جواز على حنيفة أبو به رراستدل السيومحلي; قال 

بألفاؤلهايمعناه السابقة الكتب ش هو إنما لأنه قال; بالفارسية، 

.YUA/T)ا(اكهٍاو 

.٢٧٩المنهاج\إ شرح ز الإبهاج )٢( 
Y/٢٣الروضة مخصر شرح )٣( 

.٩ ١ صن الفقه أصول مذكرة ( ٤ )
الرائقالبحر ، ١٩٩; للسرمحى ،ابط ٢٦١/٢^^/ض١ساج

ت.
منسورةاكعراء٠ ١٩٦)٧(آية 



العرُى،،أاا.لابلفظه ونحوها السريانية 
الصناغر٢،،بياع ش الكاماني للحنفية الأية بهدم استدل وقد 
الحقاسلص•محن ز والرمحلعي 

امح¥هآ.ؤإنسانيأمح_،الدليل 

شالدلالة وجه أنه وبين بها، حنيفة لأبى الاستدلال نب حيث 

الآيةكاهوفىالآيةالأولىرا"ا.
والكاسانيل٨،،،، الرخى١٧للحنفية بالأية استدل ومحي 

•١٢١^^ ابن والكمال والريلعيأاّ،، 

)ا(الإكاولصآا،أو-آ\،أ.
.٤٦٣/١)٢(داتعاكا•ع

)؟(يو\ص^إ\أ.
)إ(الإكللص؛؛ا•.

الأعالي.صورة من  ١٨آيت )٥( 
.)٦(الإكاJلص٤٤٦

)ما(البوطا/ا،أ<.
.٤  ٦٣/ ١ المناع لأواغ )٨( 

)\،(سنالحقاثق؟/لأ.
.T٤٥/القدير >(ذح )•



بهاالاستدلال وأبطل للحنفية، دليلا الأية هدم حزم ابن ذكر وقد 
القرآزرا،.الزبرإنماهومعنى ش ما بأن 

،♦J^lق الهدا3 وقؤع التاسعة: السالة 

ينفاه من فكل التكريم، القرآن ش المجاز وقؤع ش اختلفوا 
ينفاه فقد الفارمي علي وأبي الأمفرايتني، إسحاق كأبي اللغة 

القرآن.

ىوحوله ش ا وحالفالقرآن، في وقوعه على والجمهور 
المالكية،من منداد حويز وابن الظاهرية، وبعض الرافضة، القرآن 

وابنتيمية، وابن الشافعية، من فورك بن يكر وأبو القاص، وابن 
الحنابلة.من حامد وابن القيم، 

الحكمر٣،.ش وغيره العقلي الجاز بين فرق من أر ولم 

)ا(الإحلكمفىأصولالأحلكم
وقرية.هولعلاقة غيرْا إلى معناه ش أوما الفعل هوإماد العقاي• المجاز  ٢٢١

إفادةالتأول من لفرب الحكم من المتكلم عثد ما حلاف به المفاد الكلام أوهوت 
الحكمي.المجاز ؤيمى وضع، بوساطة لا للخلاف 

٠صي'آاُ التعاريم، مهمات على التوقيف ٣، * ص اللاغة علوم ش الإيضاح ينظر/ 
اللغةعلوم ى الزهر ، ٢٩٦ا/النهاج شرح ز الإبهاج المسألة/ ش ينفلر  ٢٣)

الإحكام، ٢٧٢\إ التاتلر روضة ١، • ا/"الأصول إلى الوصول ، ٣٦٦ا/ وأنوامها 



عالأكفإ، كت1ى ف/ الأصملة الاسساطات 
—ًوئلز(ء

>إثاتعال: بقوله امتدلالهم الساق أهل اويوٍليرا،عن نقل 
تاسرادتألمعثهم يتق نإدا محلئ ذكنأممه  ١١٥١^؛؛؛،آلثوينوث 

صاسزاصفىمآلآ/
زيادةبإستاد تجوز حث واضح الأية ل التممل والمجاز 

منوهذا تعار، اممه من والزيادة سببه، أنها مع للايايتح الإيمان 
الحقالي.المجاز 

علومى الإيضاح في القزويني ذكرْ ما هو البيان لأهل به نوما 
الكفويالبقاء وأبي ا، الثلأغةأ أسرار ش والجرحاني البلأغةر؛ا، 

لوالكاكي العاني^، مختصر و والتفتازاني لكالياُت،را■،، از 

تيميةابن كاوي مجمؤع ، Y٦٩٥/ العدة ؛/'؟اة، حزم لابن الأحكام صول أز 
.T٦٣٢/ الرسالة الصواعق ٤، • • / ؟• 

)ا(الإكاولص؛أم.
)آ(.نآيةآ.نمورةالأمال.

)م(الإكاولصأأم.
._rr)٤(الإبماحفىUوماJلأغة 
)ه(أماراولأغةصهمم.
)ا"(ىاباستصههه.

.العانىص٥٣مختمر )٧( 



(Tu)-
الإكليلكتاب في الأصولية لأسنياطات 

العالومأ١،.مفتاح 
علىؤإنما الاستدلال، مبتل على يورده لم هنا القزويني أن غر 

دليلالوقؤع كان ؤإن القرآن، من العقلي للمجاز التمثل سبيل 
صمنا.استدلال فهو جواز لا 

النيوية.السنة حجية العاشرة: السالة 

لملمين المباتفاق للتشرع الثاني المصدر هي النبوية الستة 
خالففىذلك٠المر٢،.

نأدلة أربعة من السنة حجية الميوؤلى استنبط 

أقأطنوا c%\ :ييأل؛ئ ؤ ممار: قوله الأوور■**؛ الدليل 

ءندأوبمدل أقء إو ردوه 4 كئعم محتؤت؛ؤن م وأه 

.١ ٧ ٤ / ١ العلوم عفتاح ( )١ 
الأدلةقواطع ، ١٠٦آ/رحى الأصول »_AA، الرسالة المسألة/ ز ينفلر )٢( 

YYU/Y ، ونمنإعلام ، ٣٢إ/١ الوافقات ، ٨٤للماوردي!ا/ اتك؛ر الحاويJا
. ١١٨٧/ الفحول إرشاد ، ٢٩٩آ/ والتجرير التقرير ، ٨٩ ١٦

)م(الإكاولصأإآوهإ؟.
 ٤( C اء٠التسورة من ٥ ٩ آية من



٨الاكانمل كناس ف/ الأصهد4ة الأستفاطات 

القرآنلححة بها كاستدلاله المسنة لحجية دالآية واستدلاله 

الصحابةلتفسير وبالأستناد الآية، ش الموضعين ومن المتقدمة، 
بالردالتنانع عند وأمر رسوله اممه؛aلاعة أمر فقد للأية، والتابعين 

سنته:حجية عر دالان وكلاهما إليه، 

وابنكالش-افديأا،، الأصوليين من كثير بالأية استدل وقد 
وابنحزملْا، وابن والآمدىر؛ا، والمر-خ-يرم، القصارأى، 

القمر٨،•وابن والشاطئ^، تيْيةلاُل 
أءل_اغصد الزسزل، يه من ؤ تعار؛ قوله ،؛ اتدديل 

أشَ

ا(الرالةصا/ا/،الأم'آ/أآا"أ.
\{سئ'و\همد

•^n/Yالمرخى مآ(أصول 
.٣٢أ/ ؛(الإحكام 

١١ ٦ A/ الأحكام أمحول ش الإحكام ص\اآ، الشاو 0( 
••٢ ٦٨/٢(٠ج٠وعاكاوى•

.٣٢١الموافقات؛/٧( 

ا،(الإكللصآ؛؟.
النساء.سورة من ٨ ٠ آية من ( ١٠



وينهىبه يأمر فيما الرسول ءuعة وجوب ارفيه السيوهلىت قال 

عنه«أاآ.

علىالواحية سحانه طاعته من رسوله طاعة جعل حيث 

المكلفين.

والشاطىل٤،،القصارص، وابن الثاضل٢ا، بالأية امتدل وقد 
وابنحزمأْا،والفلأتيل٦،.

أنِ،هةعهالفو0ص منحدر٢^^( ؤ تعالى! قوله الثاأثرَا،! اثدليل 

مخالفته،،ل؟ا.من والتحذير نبيه، أمر امتثال وجوب ررفيه قال! 
منعلى لخائف ُرإذي صالح• بن الحز بقول استدلاله وأكد 

.١(الإكللص٦٤٢
_v.العلم جماع ، _YAارّالأ ٢( 

ّآ(الشرءةفىالأصرلص«ا.
؛(اوواممات؟/'ّاا.

ه(المذصأ؛.

-ص؛ الأبصار أولي همم إيقاظ ٦( 

النور،سورة من  ٦٣آية من ٨( 
ا،(الإكللص1خ؛.



الآيةا(لاآ.هذه ش داخلا يكون أن الخفين على المح ترك 
..أمره حالف أن ووجهه؛ 

القصارأم،وابن الشافعىل٢ا، الإمام يالأية الاستدلال وذكر 
يعلىُا'ا،وأبو الثيرازيُْا، إسحاق وأبو ، والزدوي 

واكاضرموائوفىس.

ىثثأدة أؤثود *هآ،'١۴ -سار: نود *؛■؛: Jjipiاكليل 
.بم'اء.يمتئ؛أءوا

ه^ا(لا١،.ونواهيه أوامره امتثال وجوب ررفيه الميومحرت قال 

تصالح بن الحسن أثر ( ١ , 
٤^٨٣٩ ٢ ٦  A٥٧/ -فترم ز حاتم أبي ابن أحرجه 

•لأ ص العلم  ٤١٠٢صزإه، الرسالة ٢( 
.١ »_TA الأصول ش اامةالمة ٣( 

.»_AYY أ(أصولاوزدوى 
. YA_Sالتمرة ٥( 

.٦YY'A(اسة١/

.YY-؟/؟؟(الوافقات 
 )A الروضة مختمر ثرح /Y٦٧.

ا،(الإكاولصآ؟ه.
الحشر.سورة من ٧ آية من ( ١* 

.أ.اا(الإ5اولصا،ا<هو.



الأكليا،كناس ف/ الأصيلة الاسساطات / \

وابنلكلشافعير١،، الأصوليين من كثير بالأية وامتدل 
بكيرْ،،والوالجصاءسرن، والسرحسىأمآ، ^١^٢،، ٥٥١١

واكاطير٦آ.

فهوالض، عن ثبت ْا كل عشرة: الحادية السالة 

لقرن.اق 

فإنالقرآن، عن زائدة أحكامآ فيها وأن السنة، بحجية القول ْع 
شموجود هو بنصه القرآن ش يدكر لم مما حتى السنة ش ما كل 

الجمالةر٧ا.ز السنة ش ما لكل متضمن فالقرآن باصاله، القرآن 

ثمحدؤهأؤمن ؛اس٠لإ تعالى؛ بقوله التو امتدل 

.»،_A٤العالم جميع )١( 
. ١٨٢ص الفقه أصول ش مقدمة )٢( 
.٣٧٤ا/الرخي أصول )٣( 

)أ(الفصولفيالأصولآ/هأم.
)ْ(الإبهاجفىشرحاسم/آهم.

م/أ،؟آ.)ا-(اووافقات 

الموافقات، Y١١٩٠/ وفصاله العلم بيان جامع صزأم، الرسالة المسألة/ ش ينظر )٧( 

ع



عالأكفا، ا كتامف/ الأصدتية الاسساطات 

ىفهو الستة ش بت ما كر بأن للقول محأ١ا ؤاننهؤأ عنه بنلإ' وما 
القرآن.

Ljأخدآالقرآن ى إنها يقال؛ أن يصح عنه بك ما اروكل ! ؛
.^١١١١هذه من 

>ةهلبمعود مابن عن جاء بما الاستدلال لهذا يوؤلى الاااسننل وهد 

والمتنمصات،توثمات، والمالواشمات اممه ررلعن قال؛ أنه 
أمد،بتي من امرأة ملغ الله، حلق المغيرات للحسن والمممالجات 

اللي ما قال! ؟ وكسنؤ كسن، قلت،؛ أنك بلغني فقالت؛ إليه فجاءت 
مالأقرأ إني قالت،! اممه، كتاب ى وهو و. اممه رسول لعن من ألعن 

قرأت!أما وجدتيه، فقد قرأتيه كنت، إن قال! ؟ وحدته فما لوحيه بين 

قال:بمر، قاك صسرثنثاجمتئةءوأ4؟ 
فإن

الحثر.محورة من ٧ آية من ( ١ ) 
(.٤٨٨٦^ ١٨٤ا"/ فخدوه الرسول وماآتاكم —باب التفسير —كتاب البخاري روا0 )٢( 

والواصمةوالمتوصلة، الواصلة فعل تحريم باب — والزينة اللباس —كتاب ومسالم 
١٦٦/٦اش حلق والمغيرات والمفلجات والمتنمصة، والتاممة والمتوممة، 

)حهبما"ه(.



الإكليلكتاب فى ٧٠٠٥١٢١الاسساطات -

وأمير،، والشاطيأ اوسكيأى، و ااعلأJيأ١، يالأية استدل وقد 
والشوكانيأاُ،.،، والصنعازل Jادثا٥أ٤،، 

عصمةعشرة: الثانية السالة 

اشعن به يخبرون فتما معصومون عليهم اممه صلوات الأنبياء 
عصمتهمعلى الإحماع الباقلأني القاصى وحكى إجماعا، سبحانه 

الكبائر.هن 

الذنوبعلى الإقرار من العصمة إثبات الجمهور عليه والذي 
•منهمل٧، الصغائر وقؤع في الخلاف وقع ؤإن مهللقا، 

وسأربمل وما'؛ا0ذى ؤ ن تعالى قوله من السيوحلىلخا ا>ثثهل 

.)١(إحuلالإصاةص٨٦

)"أ(الوامماتإ/آماو؛/أأ'؟.
)؛(سراكمير"ا/ا.

'ّآ•صا'المائل رْ،إجابة 
.UY'،\/Yالفحول )1(إرثاد 

المبيلابن المحصول بعدها، وما  ٢٨٩ا/ • الفتاوى مجمؤع / المالت ر يفلر )٧( 
.١ ٩ ٠ / ١ الفحول إرشاد ، ١ ٤  Y"•، /Y-التحرير شرح التحمر ، ١ ٠ مزآ 

.ص٧٨١)ح(الإكاول 



معصومون.الأنيLء بأن ا ١ ^أ آلمتمإ نوم عر ث يأت يث1ل 
المعاصىمن عمل وهو الغلول، عن نزهتهم الأية أن ووجهه؛ 

ضه.متوعد مح 

امحًساء.الصغائرمن وقؤع عشرة: الثالثة السالة 

علىليست خاصة معاصي ولكنها الأنبياء، من الصغائر تقع قد 
هيوعصمتهم عليهم، اممه ؤيتوب يتوبون ما ومرعان الدوام، صفة 

والخهلآرى.الدنوبر على يمروا أن من 
الاستدلالمهللقارى الأنبياء على الصغائر بجواز للقايلين نب 

^٤،.ءؤوآمستعفرؤنة^ تعالىت بقوله 
الأنيياء®.على الصغائر أجاز من به ررواستدل قال! 
وبهياوقوعه، هوبعد إنما الدنت، من الاستغفار أن المعلوم ومن 

دلت،الآرة.

عمران.آل صورة من  ١٦١آة من )١( 
بوعاكاوىيم'1وم/بىا،خ.عسما/آ1مآ.

رمالإكللصآآآ"ْ•
محمل.صورة من ١ ٩ آيه من ( ٤ ) 



الإكليلكتاب في الأصولية الاسساطات 

سهو؛من العاصي حوازوفؤع عشرة: الرابعة السالة 

الأنبياءرا،من سهوا المعاصي وقؤع بجواز اكايلن عن نقل 
ولاياإلاثبمؤل ثن ملك أربم-لثاين ؤبما ا؛ؤ تعالى! بقوله ١لأمتيلأل 

ثرآلقيثن يتق م؛ اثه ئمح محتيتدء ؤآ آلسطنن أش ثق إدا 
محثأشُهللإ0بمم

وأنهماالمني بمعنى الرسول إن قال من به ررامتدل قال! 
المعاصيالأنبياء على أحاز من الأية ببقية واستدل مترادفان، 
ءا«رم.

السهو.سبيل على باللسان منه الغلهل بوقؤع استدلال فهو 

الآساءنسيانأمن العاصي حوازوقؤع عشرة؛ الخامسة السالة 

عنمالدر يد ؤلم جبؤأ تعالى! قوله عند السيوطي قال 
العاصيبوقؤع قال من آ رمُ ءادم ؤؤعمئ وبقوله! به رراستدل 

)ا(الإكللبْإ.

٠لج ا سورة من ٥ ٢ آية )٢( 
)مالإكدلبْإ.

طه.محورة من ١ ١ ٥ اية من ( ٤ ) 

طه.صورة من  ١٢١آية عن ( ٥ ) 



٨الادكلما، ، كتا>فّ الأصءلة الأستشاطات 

ْنالأنياء«لم
دلتحنث الآيين، بين والجمع الاقتران بدلالة استدلاله وهو 

يانا.نكونه على والأولى منه، المعصية وقؤع على الثانية 

وحي•رويا عشرة؛ السادسة االسالة 

الأمدي؛قال به، معمول وحي هو المنام فير الأنبياء يرام ما 
المام«لى.بملريق كان الأنبياء وحي رروأكثر 

عليهإبراهيم قمة غآ تعار قوله من اليومحليررم استنبط 
أذبحكأف، 4<آلتايّ أئ إق تني يثاد آلثص تنه ج ممنا ؤ السلأم: 

ؤزآمحنمنحاثاءآف إن سبدهآ مانؤمر اسل ثادكأتت نكث هأطزم١د١ 

ُحم•الأنا، روا ى4ر؛؛أن 
منوحي أنه لعلمه بالتنفيد حزم اللام عليه إبراهيم أن ووجهه؛ 

الأحكامأصول في الإحكام •٣، ٠ • \ا ١^ شرح ١^ السألة/ يظر'فى )٢( 
jr  • الروضة مخمر شرح ١، ٤ /Yوالتحريراكرض ، ٨٥أ/ العطار حاشية ، ٢٨٥
/r■٣٩٤.

)م(الإكلٍل،صحآه.
الصافات.صورة من ١ • ٢ )٤(آية 



الأكليإ،كناي ف/ الأصمنية الأستنياطات ح

الذياش أن حازما ه نؤمر ما لأبيه• قال والذبيح تعار، الله 
وحيا.رؤياْ فكانت الرزيا، خلال من أمره 

بأضاكالناسي وحوب عشرةث السابعة السالة 

اختلفؤإن ه^، ُافعاله التأّى وجوب على الملمون اتفق 
أبرزومن الحجية، ونؤع الأفعال أنولع بعض حجية ش الأصوليون 

؟لا أم منه التأمي يجب هل الجرد الفعل الخلاف! موصع الصور 
المشتركالقدر على أنه بعضهم وذهب الوجوب، على فالجمهور 

وتوقفآخروزأ١ا.والإباحة، والدب الوجوب بين 

د؛ملآمحؤ، ذكأ لثدَ؛0 ؤ تعار؛ قوله من اليوءليل٢، ا>ستنبهل 

فعاله.مثل فحل هو إنما واكأمى 

،٧٩٣ّآ/١^٥ ، ٢٤هزاالتمرة آ/٧٨، رحى الأصول( المسالة/ ز ينظر )١( 
،٣١٧/٢الخطامح، لأبي التمهيد ، YUAالوصول،»_تقريب ، ٣١٧ا/الفصول، إحكام 
._YAائل انإجابة ، ١  ٩٨/ ١ الفحول، إرثاد ، ٦٢صرأ الزوائد شرح الفوائد 
.ص٣١٥)؟(الأكلل 

الأحزاب،.مورة س )مسآيةاأ 
)؛(الإكاولصماْ.



وأبو^٢،، ٧١الوليد وأبو القصارراد ابن دليلا الأية وذكر 
الشيرازىأ٦،،وأبوإمحاق والآمدىأْ،، وأبوالخهلابر٤ا، يعرلّأا، 

^بموسبيلموالخوكابير'ا،.والمداويلَاا، 

تدلالأية أن وهو الحكم، نقيض على آخرون بالأية احتج بينما 
التأمى.وجوب عدم على 

بهالتامي أن على رردليل I الأية موق بعد مستدلا مرخى القال 
أنالكلام حق من لكان واجبا كان لو لأنه بواجب؛ ليس فعاله أش 

أنلا لما مباح ذلك أن على دليل ه 3^؛ ؤ قوله: ففي عليكم، يقول 

•؛.>(القال.ةفىالأصولصا■
الفصول؛/U؛T"؛(أحلكم 
.٣٧٣٩; م(اس 

((التمهيد

الأحكامأصول ز الإحكام ٥( 
ا"(التمرةص؛إ؛.

.١  ٤٧٩م/ اكحرير شرح التمر ٧( 
ه(شرحالكوكبالمبر؛/«ها.

._1Aالمائل و(إحاة 
•ا(إرشادالفحولا/م•؛.



QFj-
الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنماطات 

لأزاعاوظ«لا/يكون 
دلالتهاعدم حنث من بالأية الاستدلال إلى آخرون نظر بينما 

هحثئه  ٥٣١ؤ تعالى: قوله وهو آخر، وجه من الوجوب على 

فكانالمندوب، الحنة درجات، وأدنى حنة، به التامي فجعل 
((أمفيه فهومشكوك زاد وما محمولاعليه، 

تجوزلا النصوصة عشرة: الثامنة المسالة 
يانمض.روايتها 

بلمهلهإلا القرآن رواية يجوز لا أنه على لمين الماتفاق وير 
به.للتعبد 

يكونأن بشرط جوازه على فالأكثر ، الخلافوقع فقد المنة وأما 
.رسول للفظ اويا ومالألفاظ ومدلولأت باللغة عارفا الراوي 

بلفغلهمتعبد هو مما يكون ولا يتقحى، ولا يزيد فلا بالمعنى، 
كالأذكار.

بنعبداممه مهللقا ومنعه اللففل، نسيان مع يجوز الماوردي وقال 

.T٨٨/ الرخى أصول )١( 
.yxo /yالك أصول ر التلخيص ، ٢٣٤/ ا الأحكام أصول ز الإحكام )٢( 



ءالاكاليل ا دكتايف/ الأصدلمة الأسشاطات 
ءذًًء—شمشمذًثذء=^=س=^رئثنبم

التابعيزرا،.من وجماعة عنهما الثه رصي عمر 
الأقوالتغثتر جواز عدم ، ١^١^١٧۶عن ا التوًليأ نقل 

مدلؤ تعالى! امتدلألأبقوله اتياعها يتعين وأنه عليها، المنصوص 

•مولاعثاكا0تيلصر خدلتؤأ 'أفيض 
لهل٤،.القرزن أحكام ش هوبنصه الكّاالهرامي عن نمله وما 

الروايةمع على يالأية استا٠لأله الراوي عن السيوؤلي نقل ثم 
حائزغير وبأنه والأقوال، الأذكار ى ، التوقيفمجن ورد فيما للأقوال 

تميرهال٥/
الناسص أن ررواعلم قال: تفسيره ي هو الرازي عن نقله وما 

بهورد ما أن على ه ْينمأ مدل'الهى ؤ تعالى؛ بقوله يحتج من 

أصولي الإحكام ، ١ ٨ ٠ / ١ رحى الأصول ، ٢٨١ص المودة المسألة/ ي يقلو )١( 
الحاجم،رسر ، ص١٧٤الهامع الغيث، ، ص٩٥١البزدوى أصول ، Y١١٥/ الأح،كام 

 /Y اروصة مختصر شرح ، ٤٤٢ Y / علمي الموقفلة ، ١ ٢ ص؛ الأل إجابة ٢، ٤ ٤
. ٩٨/ Y الراوي تدري—، ، ١ صّآ الحديث، مصطلح 

)؟(الإلكيلص-1.
القرة.سورة من ٥ ٩ آية من )٠١( 

القرآنا/آ.)؛(أحكام 
)ه(الإكللص.1.



الأكليلكناس ذ/ الأصمل4ة الأسإساْىت ،-، 
—ذ——ثذًذذث

وربمابغيرها، تبديلها ولا تغييرها حائز غير أنه الأذكار من التوقيف 
؛لمقلالصلاة تحريك يجوز لا أنه ش الشافعي أصحاب احتج 

يالماروسة((أاا.القراءة تجوز ولا والتسبيح، التعفليم 

عشر.اثنا ١^١^ عدد عشرة: التاسعة السالة 

فالجمهورالتواتر، به يبلغ الذي العدد ش الأصوليون احتلف 
العلمحصول ذلك صابعل بل لالمخبرين، عدد يشتركل لا أنه على 

ب•ض من يخرم 
وعثرة،ة، وحمأربعة، ت فقيل احتالفوا1 ثم يشترحل، بل وقيل! 

وبقعةوثلاثماثة وسبعون، وأربعون، وعشرون، عشرة، واثنا 

■٠٢٧
الاسدلألعمءم اثا التوم عدد إن قال لمن الموطئ ب

الرازيّآ/ا'ح•را(تمر 
تحفة، ٥٧\/ الأصول ش الفصول ، ٣٥ص١ الفصول تتقح شرح المسالة/ نر ينغلر )٢( 

التحريرشرح التحسر ، ٣١٩٢;الخهاج شرح و الإبهاج ، X٣٢٤/المؤول 
الهاْعالبث، ص ١٢التحرير سر ، ١٩٨؛/انمطار حاشية أ/آا/با، 

ص'اأوآاأ،رفعالحاحِح
.)٣(الإكJلص١٨٢



سالأكليا، كتا0 ف/ الأصدثية الاسساطات 

ن4ئنسصسآمحلا/
لكلجصاصالأصوليين بعض لهم الاستدلال ب وقد 

والمداوىرْ،.واأمافىا؛؛، رافمءم 
العلملحصول العدد بهيا القباء حص الله أن هنا الدلالة ووجه 

بهم■

أربعون.التواتر عدد العشرون: السالة 

الاستدلالأربعون التواتر عدد إن قال! لمن ا التوحرل نسب 

•؟ورص ينأدؤطتت< تعارإ بقوله 
ابنقاله ما وهو الأية، نزول مسسا الاستدلال هدا متند وكان 

أريحين،اأسمتمام عموتيء أسالم حين لأونزلت عنهما! الله رصي عباس 

المائدة.صورة من ١ ٢ آية من ( ١ 
.OUAالأصول ز الخمول ٢( 

مالإهاجفىشرحالمهاجم/آا<\.
٠٣٥٢صن الفصول تنقح شرح ا ٤ 

.١٧٨٩الحرير1ااكصرشرح ٥( 
أ(الإكللص-ه"آ.

ي(آة؛ا"سسورةالأمال.
ا ٠٢٣ ٠ )ح ٢ • ٦ ا/ • اص المعجم ز اممراتي رواْ ٨( 



الإكليلكتاب في الأصولية الاسساطات 

آوالسكيلم،الغزالير١اوالقرافى١٢الاّحدلأل ذكر وقد 
ادثاهرَا،،وأمر الحاجأ٦ا، أصر وابن والخاريلْا، والطوفىأ٤ا، 
والمرداوىأاّ،.والعطارل٨ا، 

الواحد.خير شول وحوب والعشرون: الحادية السالة 

ؤإنبه، والتعبد الواحد حبر قبول وجوب على الجمهور 

صوره.بعض حجية في احتالفوا 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

بنعمر بإملأم وأهاله الإسلام إعزاز ذكر ~باب الشريعة كتاب ر والآجرى 
(.١٣٢١)-،الخطابهم/ما/؛ 

وهوالكاهر، بشر بن إسحاق اونيه : ١ • ١ U/ الزوائد مجمع ز الهيثمي ونال 
كاواب«.

اسولصأ'آم.
شرحتشحانمولص؟هم.

٢. Y٩٢/ المهاج شرح ر الإبهاج 
.٨٩أ/ الروضة مخمر نرح 

ه.٢٢/٢كثفالأّرار
.Y٣١/• والتجرير القرير 

سرالتحريرم؟؛.
١٠  ٩٨إ/ انمنار حاشية 

٩٠^١١ ٠ إ/ التحرير شرح التحبير 



ءالأكليا، ا كتايفِ الأصملية الاسساطأت 
—ذًذخءًسءً—ًكئه

العمليجب لا فقالوات والرافضة داود، وابن اني، القاموحالف، 

نه

أدلة؛ثلاثة من الواحد حير قبول وجوب السيوطي اّتتيهل 
مىأزلتا »آ بمةئو0 ^٠٢؛ ءاة ؤ تعار• قوله الأوو(ألإ،ت الدليل 

أق،يلعثم آدكنف ق للنا؛ى بيكئه تند،؛I ين وأفثدئ أكش 
نبمبم؛؛محكههام.

وجوبعلى بالأية الاستدلال الكياالهرامى عن السوؤلي نقل 

الواحدأ؛ا.حبر قبول 
وجوبعلى دليل رروفيه الأية: نفير صمن الكياالهرامبى قال 

قبولوجس، وقد إلا عليه البيان يجب لا لأنه الواحد؛ قول قبول 

التمرة، ٠٣٤ ١; الفصول إحكام ، ٣٧٥; الأصول ى الفصول المسالة/ ي يقلو )١( 
أمحولز الإحكام ، ٣٣٥; الخطاب لأبي التمهيد ، Y٢٦٤/ الأدلة قواطع ، ٣٠صزل 

التحسر، ٤ ٩ ٥ / Y الروضة مختصر ثرح ، ١ ٥ ٤ / ١ الرحى أمحول ، ٧٢/ Y الأحكام 
١٠ ٨ ٤ ٧ / ٤ التحرير شرح 

)\(الإكللصوير
القرة.سورة من  ١٥٩آية )٣( 

.)٤(الإلكلص٩٧



الإكليل_ا كتااف، الاسساطات ع
^^٠—ص—ْءس—خ—^ثسا-غ

ءوله((لا،.

\ب>صم%ية الاسدلأل ذكر وقد 
أمروابن 

ينفثوأأكفينهمن موماَكارى ت تعالى قوله الثانيل٦آث الد،تيل 

ولبمذووأأندبن ؤ، تثممهوأ ثيمه ثرذلمو،ؤمح ْلولأ حقاثؤ 
ه١٧/؛ج؛ وينِإدا 
لأنالواحد؛ حبر قبول على قوم بها ررواستدل السيوطيI قال 

الءلائفةمرسر«ربن.
يبلغما قبول فوجب للعلم، ينفر أن ي يكفي الواحد كان ؤإذا 

له.

MUlTالأصول ش الخمول ٢( 
.Y٧٢/ الأحكام أصول ز الإحكام "٢( 

؛(اكم؛رمحاض؛/بإح؛.
•Y.٥١/٤(الممريرواكحرير

l(n؛_,_Y'U.
YY^l(U؛__؛.^l

خ(الإكاولص؛¥"ا.



ءالأكلمأ، كناس ف/ الأصملية الاسسماطأت 

أنمجاهد عن ورد بما المعتى هذا لتقرير اليومحلى واستند 

اكلائة-شضالواحدراا.
وأبووالرح٠بىر٣،، ١^٧٢٢، بالأية الأستدلأل وذكر 

والرنجانىالخطابل٦،، وأبو يعرأْ،، وأبو الشير١زيل٤،، إمحاق 
،،١١٧?-١^^حزمأا،،،أ'ا،، وابن والكيأ٨،، والغزاررص، 

الألف;إلى الواحد على تطلق الطائفة أن مجاهد وقول ١( 
.٩ ٤ / ١ ٩ مير0 ز الطري أحرجه 
لابزالمدر.٤  U٢٩/ المثور الدر ز اليوطى وعزاء 

التمر——كتاب المصنف فى عبدالرزاق عنه أحرجه فوقه، فما رجل ااااءل١ئفة وبلففل; 
(.١٣٥• )ح؛  U٣٦٧/ اض دين فى رأفة بهما ولا'احدكم باب 

 ٢ C ٠١٥٤صى البردوي أصول
أمولالرخىا/إها.٣( 

؛(التمرة

.٨٦١ه(العدةم 

A^/٦(١سر٣

ح(الإبهاجفىشرحالمهاجما-م.
١.ا،(الإحكامفيأصولالأحكام 

ءسلإآ.الأصول على المريع نحريج ( ١' 
؛٤ ٩ ٥ / Y الروضة مختصر نرح ( ١١



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباْتات ْرثتآي

واوضلكنى؛اء،واكتِشلأ،.

ندل؛نار:>كيمحتاضنيء'ءةلأالظُث؛م: الدليل 
^■مسيأءمحمح4؛؛ء.

.العدل -محوالواحد قبول على ^١١^ استدل حث 

الالواحد العدل حبر أن فبان الفاسق، خبر ش الثستا فامترهل 

متب،لبمل•

إسحاقوأبو القصاررآ■،، ابن بالأية الاسدلأل ذكر وفد 

١،،والمرداويأ الخطابأ؟ا، وأبو حزمأ٨،، وابن الشير١زىأ٧ا، 

ا/آهأ.إرشادالفحول ١( 
.١ ص٨٦ الفقه أصول مذكرة ٢( 

مالإكاولصتماآ-ْ.
الحجرات.محورة من ٦ آية ( ٤ 

ه(الإكاولصماا-ه.
.٦(الثJ٠ةفىالأصولص٤١٢

ا<(الممه؛دم/اه.

.١ ٨ ٤ ٧ / ٤ التحرير شرح اكحبير ا ١ ٠ 



والثنقينير٣ا.والص،نعابيأأا، و١لشولكتيل١ا، 

الواحد.لخثر الرأة ضول والعشرون: الثانية السالة 

زالرحل بين فرق من ~ عليه اطلعت فيما - أعلم لم 
الواحد.حبر قبول 

نتاتيكئو0 ال:اى إة ؤ تعالى: قوله من السيوطي امتبط 
خثرقبول عر فلا ثنا هء ويئروث آلءكس ة آس أنزل 

ذلكوجوب عدم على بالآية يستدل اروقد ذلك: بعد قال ثم الواحد، 
الرحالااأْا.حطاب ر يدخلن لا أنهم على بناء النساء على 

العدالة.الراوي ق يشةزْل والعشروزث الثالثة السالة 

المحدثينجمهور هوقول الراوي ر العدالة اشتراط ر القول 

اللأحمد رواية وش العدالة، بضابعل الاختلاف، مع والأصوليين 
■رحل ي

.٢٥٢ا/(إرشادالفحول )١ 
)آ(إحاةالئلصإ«ا.

.١ صSX" الفقه أصول مذكرة )٣( 
القرة.سورة من  ١٧٤آية من ا ٤ ) 

)ْ(الإكللصا^.



نب؟ روايته تقبل هل العدالة مجهول ش هو إنما وخلافهم 
ذلاكعنسسالخاطةلاا.

دليلينتمن العدالة اشتراط السيوطي امتتيهل 

،•ر ؛و اظ؛لمبم عهدي ثادلأثاو دربي وين للنابماإماثا3ال جاؤثك ،لإ4 
خليفةولا نبيا، الذلالم يكون أن يجوز ررفلأ ت السيوطي يقول 

منالدين أمور ي قوله نول الماص يلزم من ولا قاصا، ولا ض، 
أنالأية أفادت فقد حثرآ، . الحم، 'م، مخبر أو شاهد، أو مفت 
العدالةالدين أمور ش الإئتمام محل كان من حميع شرحل 

والصلاح...«لن.

حزملأبن الأحكام أصول ز الإحكام ٢، ٠ ٧ / ١ الرحى أصول السالة/ ي يطر ( ١ ) 
العدة،  ١٨٥/ Y الفقه أصول ني التلخيص ، ٠٣٦ ص الفصول تقيح شرح ، ١ • ٦ ١/ 

AU/r ، الروضة مخممر شرح/Yالأثلإحابة صما"ا، الزدوتم، أصول ، ١٣٦
نزهة_AU، الرواية علم ش الكفاية ، ١ ٠ ٢ / ا والتذكرة التمرة شرح ، ١١صْ 

.الذلرص٩٦
.)٢(الإكاJلص٨٦و٩٦

سمورةاوقرة. ١٢٤)٣(آية 
)ة(الإكاولصا<^



تآكونأن اللام عليه إبراهيم طلب رد تعال اممه أن ت ووجهه 
محلاليسوا فإنهم الفلالمين اض فامشى كالهم، ذؤيته ى الإمامة 

إمامة.نؤع اممه رسول عن والإخبار والرواية للامامة، 

بقوله؛للأية مجاهد ير بتفواستتباؤله لفهمه السيوحلى واستدل 

إماا«لا،.لايكون الظالم أرادأن »إنه 

ثآآؤئاثوأ4 اقن يتؤا ؤ تعار: بقوله الدليل 
ظطثئثأمح>ص.

كانراويا المخبر ل العدالة اشتراؤل الأية ل أن اليومحلي ذكر 
أوثاهدأأومفتيال؛ا.

علىفدل وردم، الفاسق حبر ل بالتثستج أمر اممه أن ووجهه؛ 
العدالة.اشتراط 

.٢ • / y تمره ر الطبري رواه )١( 
(.٢١١رح ٢ ٤ ١ / ١ البقرة مورة ير التمر"نف~كتأب ننه مش متصور ين ومعيل. 
حمين..بن وعبد لوكع، ٦ ١ ٥ / ١ المنثور الل.ر ش اليومحلي وءزاْ 

)\(الإكاولصم\\ه.
الحجرات.محوره من ٦ آية من )٣( 

صتماا"ه.رئ(الإكاول 



(m)-
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنياطات 

وابن،، والرخي١٢الجصاصأ١،، دليلا الأية ذكر وممن 
يعلىأا"ا،وأبو الشيرازىر٥آ، إمحاق وأبو والجوينيل٤،، ،، >رمل 

افىصوالآماولأ،،واظوفىر*ا،.وأبوالخطابر٧د 

الفاسق.حير رد والعشرون: الرابعة السالة 

حبررد لزم تقدم كما الراوي ي العدالة اشتراط تقرر لما 
القاص.

يكنلم إذا التأول القاص إن فقال: الأصولين بعض وفصل 
,٢١الخلأفأ١ يحتمل فانه داعية 

.٧٩م ا(الفصولفىالأصول 
.٢٧٠ا/■آ(أصولالرخي 

١. ٠٦/١فىأصولالأحكأم الإحكام ٣( 
.١  Y٨٥/ الفقه أصول ز التلغص ٤( 

ه(اكمرةصأ«آ.
.٨٦٣مأ/!(العدة 

.٠٣٦ ص الفصول تنقيح نرح ٨( 
٢٠٧١; ه(الإحكامفيأصولالأحكام 

. ١٣٦/ Y الروضة مختصر نرح ١( ٠
زالإبهاج ، ٣٧٢/ ١ الفصول إحكام ، ٠٢٧ / ١ رخي الأصول المسألة/ ز يقلو ( ١١ 

مذكرة، ص٧٥٢المودة أ/!ما، الروضة مختمر شرح ، ٣٠٣م/المنهاج ثرح 



٨الأكليل كتاس ف، الأص4لة الأسنعاطات 
^ول؛ئآً

إنادة؛انوا قي ؤ نمار: نود س الموْلياا؛ اّتط 
ءءسءئومح..ها'<ددضاس

منلأبد بل بخبره، إلثه الركون عدم على دلت الأية أن ذلك 
المخبر.لدات لخبره رد وهدا التثسى، 

،،اJاجي١٤الوليد وأبو ١^^٣^ الاستدلال ذكر وقد 
ا،حزمر وابن ا، الثيرازيأ إسحاق وأبو آ، الثغداديل والخهليب 
ا،.والشقيشل'واو.بمر^، ،، والآمدى١٨

.١ الفقه أصول 
ا(الإكاولهْ.

الخجرات.سورة من ٦ مزآية ٢( 
مأ(أصولالمر.تحىا/'يأ.

.٣٧٢ا/الفصول ؛(إحكام 
.١ ٤ ٤ / ١ والمتفقه الفقيه ( ٥ 

ت؛سس,.,^,
.Y٩٦/ الأحكام زأمول الإحكام ٨( 

ه(الإبءاجفىشرحاسم/م.م.
 ٠١ ).ijSju  الفقه أصول rU_ ١.



الإكليلكتايا ف/ الأصملية الاسساطات ء
نذْغ—طرئئثبمً^1-

روايةتقبل لا والعشرون: الخامسة السالة 

دمحثتمحيل' إكمحق> وإذأنتق ؤ تعالى! قوله من السوءليرا، استنبط 
عهديسال لا ئال، دييى وين مال إماما لفايى جاؤلك إل يأل قتحأ 

كونلا الراوي أن آلْسف.هر'آا 
نؤعالرواية أن من السابقة المسألة ى تقدم ما ذلك! ووجه 

ءلالم.من تصح محلا إمامة، 

الخلن.غالب استعمال وانمشرون: السادسة السالة 

أكثرمحال وبه والأحتكام، الأحبار ى وغالبه الفلز يستعمل 
والمتكلمين.الفقهاء 

إلىيودي بما إلا الخر يثبت لا الأثاعرة! بعض ومحال 

ا.القطع١٣

.)١(الإكللص٨٦و٩٦
سسورةاكرة. ١٢٤)آ(آة 

النائيأصول ٢، ٠ ٦ م الوافقات صّآ¥ة، المودة الخالة/ j يطر )٣( 
م/٨٧،التحرير سر صمآ-ا، اص اجاية •٣،  ٤٢آ■/الخحرير شرح الممر 
•يآ،ثماتالظرصأا•.\ا الأفكار توضيح 



ءالادكيا، ا كتايف/ الأصملية الأستشاطات 

تدليلين من الظن بغالب العمل السيوطي اّتتيط 

إسرائلبني بقرة قمة ي تعار قوله الأولأا،ت الدليل 
بهم؛يمولإم،ا هادإدئُ مايأ تآ تمط لما^٠ داؤأأنغ ؤ عنها؛ وسؤالهم 

دازأأئعأو؟ ^آملوأناوووث بجي ولادوعراة لأنارص 
بنتؤ،يعيمنآ يمولإم1 إئهُ و  ١٥لزيها ما ئ[ و»ثتك_ءوا تا 

ألمتنإن ِش نا ن نثك؛ه لما آدغ قالوأ ى دثزأفشث زنثا 
اليهمأ إمتا مود إدنُ هال ؤ؟ لثهتدو0 آممة ثآء عشاؤإدآإن 
قيأثازإألش.بمط ي ثثقأ مقآ.لزث ذزةؤذصزلا 

هبتنكه ؤ وبقوله هب، 0و ولا ت بقوله اممتدل حيث 
تحقق-أي ذلك »لأن قال: الأحكام ش الفلن غالب اسسال عر 

الاجتهاداءرم.من يعلم!لا —لا الأوصاف 
قهلعية.لا ظنية الاجتهاد نتيجة أن المعلوم ومن 

•)١(الإكللص١٦
القرة.سورة ْن -١٧ ٦٨اوات )٢( 

.)٣(الإلكلص١٦



^l(حاف I الوصية ثان ش تعالى قوله اثثاjىأ١ات الدليل 

منالخوف )رلأن قال! الفلن، غالب إعمال على بها امتدل 
الخاض«رم.خلن غالب ز يكون المل 

الروايةق وأخؤرنا حدثنا والعشرون: السابعة السالة 
سواء.

واحد،بمعنى وأحيرنا حدثنا والمحديين! الأصوليين يعفى قال 
حدتنا.يقول أن عنه روى إذا فيجوز أحبرنا بلفغل روى فإذا 

وبالأولأحمد، عن روايتان والقولان بالمرق، بعضهم! وقال 
قالأكثرالحالاءل٤ا.

تعالى!بقوله الاستدلال الفرس ابن عن ، اليوطيرأ نقل 

)ا(الإكلله.
منسورةالقرْ/ ١٨٢)■أأ(آة 

.An__i(r')
٣،• صْ الرواية علم ش الكفاية ص٦م^١، التحديث تواعد ءسٌاخآ، المودة )٤( 

الكتعالىايناسحمإخأ.
)ْ(الإكللصا،-ا■.



سالأكفل كتاس ف/ الأصءثية الاسساطات 

الروايةفي سواء وأخرنا حدثنا أن على هأ١، ا-صارها نحدث ؤ؛وند 
بينهمارأ،.فرق لمن خلافا 

أن!الأية هده من بعضهم ارانتنع الأية! عند الفرس ابن قال 
ا.وغيره.....،اأ ماللئ، وهوقول مواء، وأحبرنا حدثنا 

فدلوالإخبار، التحديث بين جمعت الأية أن الدلالة؛ ووجه 
واحد.بمعنى أنهما على 

الخهليبالحديث مصقللح علماء من بالأية الاستدلال ذكر وقد 
والقاصر٧ا.والزركثىر٦،، عياضلْآ، والقاضى ،، البغدادى١٤

اطلاعي~حب بها استدل من أحد فلم الأصوليون أما 

الزلزلأ.)ا(آة؛سمورة 
)أ(الإلكلصا1ا■.

.٦٢٤أحكامالقران■؟/)٣( 
٣.• ب الرواة ثم ر الكفاة )٤( 

)ه(الإواعص-"اا.
.٤٨٤؟/)أ(الكتضم،ةايناسمح 

ماعواكٍالثص1لأا.)٧( 



^^^|لأصظيكءب|لإطلق

قلمته مساوي النيى والعشرون: الثامنة السالة 

،^٠٣١٤٠

مشاركته. المي في الأصل أن إلى العلماء جمهور ذهب 
علىيدل المسألة فى مستقل بدليل إلا يخرج لا الأحكام في لأمته 
الحكم.ذلك ي لحوله عدم 

رأ بدليل إلا الأمة يشارك لا يعفهم، وحالف 
ؤحلمإتنتأ نني قهنئ كما ؤ تعالىت قوله نمير عند 

Si ' نينمحيأ ١^١ آد'عءهإ آى ؤآ لمج آتمحذ >، أئ لا
الأمةأن عر بالأية الكتاالهرا٠ى استدلال المثوٍلي نقل ^(٩ 

٢.نحميمه؛هل على دليل قام ما إلا الأحكام ر للشي. اؤية م
لبيهذلك فعل بأن صرح ررلأنه ت بقوله الدلالة وحه عته ونقل 

الوصول، ٤٣٢ / ١ العدة ، ٢٤٠ص التمرة ،  ٢٨٢/ ١ اليع شرح المالة/ همر يطر ( ١ ) 
الميرالكوكب شرح ، ٤٢ص•الزوائد نرح الفوائد ، ٢٢٤ا/الأصول إلى 

.٢٤٦١/٥،اكصرثرحانمرير٢٤٧/٣
)آ(.نآة'>مآ.نّورةالأحزاب،.

)'آ(الإكاولصهاهلأاه.



حالأكلمل كناس ف/ الأصمية الأستنياطات 
-—ءرثئ2ا

مثله«لا،.ى المومنتن عن الحرج ليرتفع 
الأمةأن اروالثالثات الأية! لأحكام عرصه ى مال 

أحازأنه أحبر تعالى، اممه خصه ما إلا الحكم ش للض. مساوية 
لفيه(( له اؤين مالمؤمنون ليكون للنبي ذلك 

أبوو والرخىل؛آ، الجصاءسرما، بالأية الاستدلال ذكر وهد 
والثاطبيل٨،،والآ٠دىل٧،،، ,^٦،، وأبو الشيرازىلْا، إّحاق 

وأمير؛ادثاْلأا،.، ٢١الجارل١ وا؛ن  ٢١وال٠رداوىأ ،، والهلوفي١٩

ا(الإلكلباه.
مآ(احك1مالقرآنإ/ب؛م.

.y^o/rالأصول ز الفصول ٣( 
؛(أصولانخىأ/ا،ح.

.٨٢٨٢ الأحكام أصول ز الإحكام ٧( 
ح(اوواساتأ/'اإوااأ.

.٩(ثرحمسرب٢/٣١٤
.٢٤٦١(اكمٍرثمحاضه/ \■ 

١٠٢ ٩ م الض الكوكب ثرح ( ١١
.١٢١م(سراض ١٢





_____الأكليل كنا)—ا ف/ الأصملمة الاسساطات 

حجةلتكونوا أي ررقيل! ق\ل.' حين الحجية على الاستدلال موصع 
هداعلى بتي ثم حجةا(أا،، بمعتى شهيد أنه كما به، تشهدون فيما 

الإحماع.حجية على الأية دلالة 
وابنأورده فقد الأصوليين، بين مشهور بالأية والاستدلال 

الوليدوأبو والمرقنديرْا، الزدويأموالسرح^؛أ؛ا، القصارأ٢، 
والغزالىلاٌ،،والجوينيل٨ا، ١^١^^٧^، وأبوإسحاق الباحيل٦،، 
وعترهم•آ، ١٢والطوفىلا، ١١الخهلابأوأبو ، ٢١أ وأبويعلى 

ا(الإكدلصأي.
أ(اوثوئنىالآصلصاأآ

.٢ ٤ صء البزدوي أصول ٣( 
ث(1صولالرخىا/ااّأ.

ه(ضالالأصولصا\،ةامه.
الفصول\/آهة.ا'(إحكام 

ي(اكصرةص؛ه"آ.
م(اسصفىأصولاصم/0أ.

.٩٢٩٨/٢(الستصنى
•ا(اسإ/«ِا'د

اا(المهيدفىأصولاسم/ه1أ.
.١٥م الروضة مختمر شرح ( ٢١ 



االأءكليا،كتايذ/ الأصمثية الأسمشاطات ء
كهًءءًًً^ًذً—ً

بمدين !، ١٣^١١ثثاءي وش ؤ ت تعالى قوله اأثانيرا،أ اثدلل 
وتصيزءوك ما ^.^؛٠ آلمويثن ممل غر وثح ألهدئ له سؤن ما 

ق،4لى.نمهإ وثاآث جهم 
عرويشمع ؤ I بقوله الناس وتابعه الشافعي امتدل  ٠١مستدلا! قال 

مخالفهلأن مخالفته؛ وتحريم الإحماع حجية على ه سيل 
,عليه،، توعد وقد المؤمتين، مبيل غير ّْتح 

لحجيةمستدلا تجد تكاد فلا بالأية الاستدلال تتاع وقد 
بها.ويستدل إلا الإجماع 

وابن، مرقندي وال، رحمي البها امتدل وممن 

١^١٠^وأبو الشيرازيأ٨،، إسحاق وأبو العر؛يأص، وابن القصارأ٦آ، 

)ا(الإكاولصبمهلإ.
)■آ(الآةهااسمرةاس.

)مالإكاولصأ،هآ.
.٢٩٦/١)٤(lصلالر.خي

.٥ ٤ و١ ٤ ٩ ٤ ص الأصول ميزان )٥( 
. ١٨٤صالأصول ز المقدمة )٦( 
.١ ٢ _Y الربي لأبن المحمول )٧( 

،اضةص٦٦٨/٢٩٤T)٨(شرحاسع



وأبوالخطابلْا،، ٤٧والغزاوأبويعلىل٣،، وادجوض^^ ^١،، ٧١
والشنمطيل٧ا،والشولكتيلا"آ، 

ؤعندأش بمد مثك أوءءكار تعالى! قوله ادثاثثل؟،ت الدليل 
بم-ماكن:ا:ء 

اعتبارعلى فدل بمجمومم، أي ى ءامنؤأ آدن ؤعند ؤ ت فقوله 
مجتمعين.قولهم 

شه مسحود ابن عن رواه بما الفهم لهذا اليوؤلي استند وقد 
لمونالمرآه وما اطه، عند حمن فهو حسنا لمون المرآه راما قوله؛ 

.٢٧صءالأصول معرفة ز الإشارة ، ٤  ١٤٣/ الفصول إحكام ١( 
أا(اسصفىأصولاسمهد

.٣٦آآ/االعدة ٣( 

.٤ • ١ ص المنخول ٤( 
.٢٢٨م/ الفقه أصول ز التمهيد ٥( 

ا/تماهم.الفحول ٦(؛^ 
أصولالفقهص'آمآ.ي(.ذكرة 

.٣٢ص؛ الفصول تنقيح نرح ٨( 
ا،(الإكاولصآأهوآإه.

غافر.سورة من ٣ ٥ أية من ( ٠١ 



،L،^Vlكتا0 ذ, ء
كبم—ءً——^ذًء—ذًض—غ

ررفكانقوله! سفيان عن السيوطي ونقل ،، اش،ال عند ميء فهو سيئا 
لآمنوا(( الذين وعند اممه عند مقتا رركير بعاو1ْ يناول الأعمش 

•الإحماع الثلأيون: ا1سالة 

يحملوعليه مخالفته، يجوز فلا Jاللياله الإحماع انعقد إذا 
المخالف.على النكير وتشديد يالخالفة الوعيد 

بالدليلالثابت الإجماع مخالفة بين الأصوليين بعض وفرق 
الأولعلى والوعيد الحرمة فحملوا الفلني، بالدليل والئات القتلعي، 

لأالثاني.
الإحماع،مخالف بكفر القول لبعضهم العيد دقيق ابن ونسب 

تعود مابن أثر )١( 
(.٣٦" ٠ )ح  ٨٤أ/ مسناو0 ر أحمد الإمام رواه 
٥(.٤ ^١  ٣٦٧ا/ بكرالمديق أبي -فقاتل اكحا؛ة فف1ئل كاب وش 

المديقبكر ~أبو عنهم اف رصي الصحابة معرفة —كتاب المستاورك في والحاكم 
الدمى.وصححه ٤(،  ٤٦٥)^، ٨٣/٣

(.٣٦)ح؟•  ٥٨الأوط؛/المعجم ز واممراني 
".جيد إسادْ :" ٤ صء٢ الطالب تحفة ش كثير ابن قال 

الأعمش؛لأول )٢( 
(.١٨٤٣٢)ح٣٢٦٦/١ابنأييحاتمفىفرْ•رواء 



ا.الإح،<اعل لا المتواتر لمخالفة بالتواتر ثت ما إرادة على وحمله 
مىآلثتسود يثافي وش ؤ تعالى؛ قوله من آ الستوءليأ امتتبط 

وزمبم-إوءوك ث زف.، آلمومتن مايل عر ويئج ألهدئ لد -؟!، ؛؛ما بتد 
الإجماع.مخالفة تحريم ج'محلّآا جهنثوثاآثممّرا 

غيرمتع مخالفه ررلأن بقوله؛ الأية من الدلالة وجه بص وقد 
لعليه،؛ توعد وقد المؤمنين، سبيل 

والجوينيراُ،،، الشيرازيأ إسحاق أبو بالأية، استدل وقد 
والصنعانير٧،.

البيت.أهل إحصاع والملأيون: الحائية السالة 

حالفهمإذا بحجة ليس البيت أهل إ-^١٤ أن على الجمهور 

القواعدز المنثور ، ٣٤هره التمرة ٣، ٠ ٨ ١/ الر-تحبى أصول الخالة/ ز يفلر )١( 
 /T١ ص'اا■ المائل إجابة ٢، ٦ ١ الخيرأ/ الكوف رح ث ، ٨٦•

)أ(الإكاولصبمْآ.
.نّورةالاء. ١١©)٣(آية 

)؛(الإكاولص\<همآ.
.٣٤مره التمرة )٥( 

)1(التلخصنيأصولسم/مأ.
)ما(إجادةالاتلصم\آا.



وثن(
الإ9ظويلكتاب لهى الأصولية الأستنياطات 

أجميعإن وقالوا' الشيعة ذلك ز وحالف المجتهدين، من غيرهم 
ا.■ءدا٥أ١ فيما الإ وأنكروا حجة، البيت أهل 

أممه^4 ؤإدأتا ت تعالى بقوله الشيعة استدلال اليوءلير٢، نقل 
البيتأهل إجماع لاعتجار أديت تل المتبمس حمنهطم .لترهب 

منفيافيكون رجس الخطأ ررلأن بقولهI الأية من دلالتهم وجه مبينا 
٤٠٠٢٣•'

بالأية،الشيعة استدلال ؤيدكرون المسالة، يذكرون والأصوليون 
الاستدلال.عن يجيبون يم 

ا،السيرازير وأبؤإمحاق ،، المرحسىربها استدلالهم ذكر وممن 

،ا/؛١٣ازخي أصول ، ٢٧٧مالفقه أصول ي الممهيد المسألة/ ز يطر )١( 
الهاحانمث ، »_rrrالمودة ، ٣٠٥ا/الأحكام أصول ر الإحكام 

اكصر، ١.٧/٣الروضة مخمر شرح آ/أا،ا، الحاجّ، رفع ، ٤٩٤وص٣٩٤
.١ ٥  ٩٧إ/ التحرير شرح 

)أ(الإمملصهاه.
الأحزاب،.مودة س  ٣٣آية س )٣( 

)أ(الإكاولصْاه.
)ه(أمولالرخيا/؛ام.

صبما*م.)!(التمرة 



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

والسكيأأ،،والآمدير٣،، والطوفىل٢،، وأدوالخطابل١،، 
دادثاهل٨،.وأمير والشولكتيل٧،، والصنعانيل٦،، والمرداوىرْ،، 

)أ(شرحمسربم/ي«ا.
.٠٣٠ ا/ الأحكام زأصول الإحكام )٣( 

)إ(الإبهاجفىشرحاسم1ْآ
)ه(اكمٍرشرحاض؛/يه0ا.

.)٦(إحاةاuنلص٤٥١
ا/ا"ا<مآ.)٧(إرشادالفحول 

.٢٤١)\ّ(سراكءرير"آ/



الإكليلكتاب في الأصولية الأسساْلات 

ص؛سادفض1

الصحابي.قول حجية الأول؛ السالة 

ولمقولا قال إذا الصحابي قول حجية ش الأصوليون اختلف 
مخاك.ل فلهر ولم ينتشر 

القددم1ش والشافعي والحنابم، والمالكية، الحنفية، فذهي، 

إر،حجثته•

عاJمهل١ا.إلى لجديي ا ش الشافعي وذهب 
وؤلأؤ،ولا وآطعوأ أق أطيعؤأ ^١ ٠١٠■قآ ئآيثا ءؤ تعارن قو١١، عنطو 

٣،،الأم بأولي، المراد مح، المرئيات الموطئ أورد أمحهمةلآ4لآا 
الدعاةاض. رسول أصحاي، أنهم الضحاك عن ورد ما منها وكان 

ش،التلخيص  ٤٨ص• الأصول ميزان ، ٢٥ص،" الأدلة تقويم المسالة/ ز ينظر )١( 
البصرة٤، ٤ صء الفصول تشح رح ث ، Y٦٦٨/ والقوي الردود ، r٩٧/ الفقه أصول 

المودةص^، الإصابة إجمال ، Y٣٨/الفقه أمحول ز الواضح 
Yrr_ ، الفحول إرشاد ، ٢٥٢٥;الماظر روضة/Yالحريرشرح اكحبير ، ٩٩٥

المساء.محورة من ٥ ٩ آية من )٢( 
.)٣(الإكاJلص٤٤٢



„الأكلمل كت1س فَ الأصءلمة الأستناطات 
ًًًض^=^غذ^ذضءء=ً==^^كهنبم

ijliمن بها رريحتج التفسيرت بهذا استدلالا يومحلي الفقال الرواةأ١،، 
حجة((^٢،.الصحابة قول إن 

مجاهدرم،قول هو الصحابة الأمر بأولى المراد بأن والقول 
المزنيعبدافه بن وكر 

الأصبهانيذكره الصحابي قول حجية على بالأية والاستدلال 
شالبصري الحسين أبو و ا ال٠حجةأ بيان ى الحجة تاب كش 

العمدر٦،.ح رث 

)ا(أثراكحاكفىشالآة;
٥(. ٥٣)ح؟ r٩٨٩/ تفسير0 ش حاتم أيي ابن رواْ 

)آ(الإكاولصأ؛آ.
والخلافالإمام طاعة ز حاء ما السير~داب ~كتاب المصنف في شيبة أيي ابن رواه )٣( 

•١  U٨٢/ تفسيره في واتجري 
.٢  y٩٣/ التفسير ش عنه روى وما مجاهد ترجمة ش لخاليه ا ش نعيم وأبو 

المنذر.وابن حميد ين لعبد ١  y٩٧/المنثور الدر في السيوطي وعزاه 
.١ ١ ٧ Y/ المير زاد و الخوزي ابن إليه )؛(عزاه 

.٢٧٣/١)٥(الخجةفىبياoاسجة
.٢٦٣/١)٦(شرحانمد



عنهم.الله رضي الخلفاء^0^ قول حجبه الثانياة: السالة 
الصحابيقول لحجية المفصالة الأقوال صمن الأصوليون يدكر 

،.أ يتب لم ولكنه الأربعة، الخلفاء بأقوال الحجية يخص قولأ 
وآطعؤأآق أطيمأ ءامنوأ ١^؛؛ كأتنا ؤ نميرت قي تقدم ما وبمثل 

بأنهمالأمر أور بتفسير الميوؤلي استدل فقد ه أؤولوأؤفأمحممنتؤن 
قوله٠٢ل٢آ.حجية عل الأربعة الخلناء 

الخلفاءبأنهم الأمر أولي تفسير اممي عن نقل حيث 
الراشدوزرم.

عنهما.الله رضي ثروسر اقJالثةث السالة 

وعمربكر أبي قول ل هي الصحابة أقوال في الخجة بأن القول 
لالمذكورة المسألة في المفصلة الأقوال من هو عنهما افه رصي 

)ا(إج،الالإصاةصهم.

شحميد بن نمد ١  Y٩٧/الخثور الدر ش اليوش عزاْ الكلي عن المروى 
■تمسر0 



،.لأحدر ينب لا مما الأصول كتب 

كأتتاألإ-؛راءامتوأأطيمأأقؤ تعارن قوله من السيوءليل'آ، امتنبط 
وعمر.ُأكر أبى قول حجية 

أبوأنهما الأية ر الأمر أولي تفتر ر هو الاستدلال ومننع 
عكرمةر٤،.قاله كما وعمر، بمكر 

رصيالشيخض قول حجية على تدل الأية بأن السيوطي فاحتج 
محهماأْآ.اممه 

الصالح.بالسللف الاقتداء الرابعة: السالة 

القولتقدم وقد عنهم، افه رصي الصحابة أولهم الصالح لف ال

.١ ٥  ٩٢التحرير؛/ ترح التحسر صء"؟، الإصابة إجمال المسالة/ ش ينفلر )١( 
)آ(الإكاولص؛إآ.

النماء.)مآ(.نأيةآهسّررة 
(.٥0)حِامآ ٩٨٩-فر٣ْ;و حاتم )٤(رواءابنأيي 

زنما تعالى اش انترصه ما ~؛اب الناجية الفرقة شريعة عن الإبانة ش بملة وابن 
اكزيلسطاءةالرمل.ا/أاأ)حب0(.

.والطبرىفىشرْ

عساكر.وابن حميد، بن لعبان ١  Y٩٧/المنثور الدر في اليومحلي به ون
)ْ(الإكاولصأأأ.



قولهم.حجية ز

ْعأقوالهم، حجية عدم على والجمهور التابعون، ويليهم 
منغيره يخالفه لم إذا وبيانه التابعي يتمير الأحد ي الاختلاف 

خالفه.أم القياس وافق مواء التابعين 
منهم،أحد حجية عدم على منعقد فالإحماع التابعين بحد ومن 
العامةأ١،.من التقليد ولأئمتهم 

أ؟قإأآكم آك>ط آهدنا ؤ تعالى: قوله من ال-يوءليرى امتنيهل 
الصالح.يالمش، الاقتداء الآيةإليى هايمش\رأ 

ءلريقهملسلوك الهداية الله هللب من متحصل الاقتداء وهدا 
المستقيم.الصراؤل وهو إليهم افه أصافه الذي 

تركوا.ما ونترك فعلوا ما نفعل أن وصراطهم لسبيلهم والهداية 

الشاس.حجية الخامسة: السالة 

به.والتعبد القياس حجية على المداهسا جميع من الجمهور 
إبهلمالإلى والامامية; والنظام، الظاهر، وأهل داود، وذهبإ 

.٤  ٢٦الم؛ر؛/ اعوف شرح ، ٣٩٩م الفقه أصول ز الواضح بمفلر/ )١( 
)آ(الإكللص'آه.

الفاتحة.من ٧ ومنآية ٦، الأنة )٣( 



سُ الأك1دا ، 3كتاوف/ الأصملعة الأسن«اطات 

•القيارسرا، حجية 
امتدلألفيها قرآنية اتاطات الإكليل ش الموطئ ذكر 

حح؛ت4تلتفي أحرى استدلألأت وكذا القياس، لحجية 
المياس:تحج؛ه الاستدلال آولأ: 

إأدلة بأربعة القياس لأححية السيوطي استدل 

مآثكئت ولآإؤى ١؛! ؤ تعار: قوله ١^٧٢^; الدليل 
عنآثامبم1وشءىلم•

والقياس.الرأي إثات على يالأية استدلاله الفرس ابن عن نقل حيث 
لمنحلافا والقياس الرأي إثبات الأية هذْ في را الفرس: ابن قال 

الرأيفولهيحتمل بعضهم: وقال الناس، من يرْ لم 
والاجتهادءرأآ.

الطربذل الثاثى أصول ، ٣٢إ/ الأصول ز الفصول المألة/ ز يطر )١( 
_«0Ai ، الفصول إحكام ، ٧٥٧ ١٦اللع نرح ٩، أ/ الأدلة قواطع /Y • اس٦، ١
حزملأبن الأحكام أصول ز الإحكام أ/ماآ، المير الكوكب ثرح ، ٤٢٨٠; 

.WfK

)أ(الإكاولصحهأوهْأ.
)م(سليةه-ا.نّررةاس.

.٢٧٨آ/القرآن )أ(أحكام 



الإكليلكتاب فى الأصولية الأستساطات >قتا

دلالةصحة بعدم استدلاله ز الفرص ابن السيوطي تعقب وقد 
الماص.عر الأية 

بمالا ب أممه ذق يقول; واممه رأى، الاجتهاد لأن  ٠٠قال؛ 
رأيتأنتا،راا.

للأيةعنهما اممه رصي عباس ابن بتفسير لتعقبه السيوطي واستند 

>قثتجَثمحامح: لمه قال افه فان والرأي، »إياكم قال: حث 
رأ؛ت«لى. ١٠؛يقو ولم ه إآ 

الوليدوأبو رأم، الغزا القياس حجية ر دليلا الأية وذكر 
اواحمر"،ُاسضءْء،ُاسمىرم

)ا(الإممووصارهآاوا،همأ.
صمهلإوا،هآ.)أ(الإكاول 

محهما:اف رصي عاص ابن وأر 
(.٥٩٢^٩ ١ • ٥ ٩ أ/ حاتم آبي ابن رواء 
١(.٠  ٤١٣٤جريرفىالضرآ/مها)-وابن 

المذر.لابن  ٦٨٨انمثور؛/ الدر ز الموطئ وءزاْ 
)م(المتمسم/خأه.

.٦ ١ ٠ Y/ الفصول إحكام ( ٤ ) 
.١٨٢/٤)٥<الموافقات

'م•)اُاكشفالأ-رارّآ/تما-



J^JJI  :١،;؛^١^١^١^ ؤ قولهتعال: الثأذيراآ^^
آمح©<أو^صبجامحض:تيءامح 

القياس،<لم.صحة على يدل راهذا قال: 
قياس.والتشبيه يايتدائه، الخالق إعادة شبه اش أن ذلك 

ءثي٠ينلى.وابن الْلوفىأ؛،، بالأية الاستدلال وذكر 

ومن،خلثه>هادوضتبمثائ! ؤ تعار: قوله الثاثثأا"آ: الدليل 

اّسالعر بالأية استدلاله الكياالهراّى عن السوًلي نقل 
القياسرين.

)\(الإكللصإأْ.
فاطر.صورة من ٩ )٢(أية 

)مالإلكلص؛ماه.
•Yon/rر؛(محمخمراروضة 

٦٨٠٠الأصول علم من الأصول )٥(  ٠٢٥.
._UT0)٦(الإكاJل 

ص.محورة محن  ٧٩أية ومن ، ٧٨الأية )٧( 
.oyUjp)م(الإكلل 



القرآزرا،.أحكام ي قاله هوما عن ومانقله 
الأول.الشاة عر الثانية الشاة قاس 

حزملّأ،،وابن الباحيأ٢، الوليد أبو يالأية، الاستدلال وذكر 
وامفىر؛<،والضلكنىءْ/

بمأَاا.ؤهعشرؤأكأولأمحتمم تعار؛ قوله • ١^١^١٦٢^،؛؛^، 

القياس........ا،أ^'ا.حجية على به رراستدل قالت 
مامورأبه.فيكون اعتبار، نؤع والقياس 

)ا(أحلكمالقرآن؛/هه"ا.
.٦١٤/٢)٢(إحلكمالضول

.U٣٩٤/ الأحكام أصول ش الإحاكام )٣( 
.Yor/r)أ(نرحضاب 

.Y٨٥٣/الفحول )ه(إرشاد 

)أ(الإكاولصحآه.

الحثر.محورة من ٢ آية من )٧( 

صحبم0ّص(الإكدل 



ّالأكلمل كناس ف/ الأصمنية الاسساطات 

الأصولمن،هومماكثرواشتهرعند القياس حجية على دالآية والامحسدلأل 

اJا•جيأ٣،وأبوالوليد رحمى والوالجصاصز٢، القصاورا،، كابن 
والعاتير٨،،واوسقديس، واوزدوىراُآ، يعالىلى،رْآ، وأبو 

آ،١٢وامفىرآ، ١١الخطابروأبو والقرافىُ''اآ، والغزارراٌا، 

والشوكانيرا"ا،،الجارلْاا، وا؛ن والمرداويل؛اا، واوكيرّآا، 

.١ »؛_AA الأصول ز المقدمة ١( 
أ(الضولفىالأصول؛/لإما.

٣٠ص الأصول معرفة ش الإثارة ، ٥ ٥ وه ٥ ٥ A / ٢ الفصول إحكام ٣(  ٠.
؛(العدة؛/اا،مأا.

.Y١٠٦/ رحي الأصول ( ٥ 
٢ّ ٥ ٠ ص البزدوي أصول ٦( 
 )y ٥٦١ص الأصول ميزان.
 )Aّقواطعالأدلة؛/مه

_UY؛.ا'(المتصم/؛أه،اسول 
.ص٥A٣الفصول تنقيح شرح ( ١٠

اا(اكهيدم/ا،م\م.

.V٢٦٠/ الروضة مختصر ثرح ( ١٢
•٩ م/ المنهاج شرح ز الإبهاج ( ١٣

؛ا(اكميرشرحالخريريمأه؛م.
.٢١٦المنر؛/الموكب شرح ( ٥١ 

A٤Aّ(إرشادالفحول١٦/٢





أقوعق 1؛ز دؤ أذنك ءآممة محق وحثك -ماما تنه ئجعلثر نزف نت 
^كلإآ4أم

القياس،اأ'أ،.شاة به اسمتيل ر، ت الأية عند قال 

قيامهيصدر المجتهد ذات فمن اجتهاد، القياس أن ووجهه• 
الأية.أنكرته مما وهدا والتحريم، بالتحليل 

داينحزمأ؛ا•وذمالأتلألبالآةانمابي٣ا، 

تحال:رَوسثاصءيهح#رآ،.
بالأية.الاستدلال القياس لفاْ نب 

منومنعنا علم، به لما ليس ما عن نهى افه أن ذلك؛ ووجه 
ظن.هو بل بعلم ليس والقياس به، الاستدلال 

يونس•سورة من ٥ ٩ آية )١( 
_UUT)؟(الإكلل 

ماطعالأدلةأ/ارا.)٣( 
٠.٥ ٢ a/ الأحكام أصول ش الإحكام )٤( 

)ه(الإلكلصها؛.
)ا-(.نآية،"م؟.نّورةالإصاء.



الأكليل، كنايذ/ الاسساطات ع
ي\ئبمًً^ءء^ءءًف—سشمثذد—

حز؟١١^ابن بالأية استدل وقد 
واور-نميلم،الجصاصر٢ا الاستدلال وذكر 

وأبوالوليدوالزاليرا"ا. الشيرازيرْ،، وأبوإسحاق والسرقديأ؛،، 
والآ٠دىر٨،وابشر٩،.^٧٢، ٧١

بسمدمأ لا ءامنإ ألبن ؤكأإأ1 تعالى! قوته الراعأ'١،! اادليل 
/١١؛دىأشقلأءهر

باطلوهو القياس، نمام به احج رروربما اليومحلي! قال 

٠١٢١٠٢٣•

ا(الإحكامفىأصولالأحلكمار/مهف
.أ/١٨\(الضولفىالأصول 

.١٢١آ/المرخي أصول "٢( 
_U؛،>،.الأصول ؛(ميزان 

ه(اكصرةص'م؛ّ
٠٥٥٢م/"ا-(اسنى 

الفمولإحكام ٧( 
ح(الإحكامفىأصولالأحكامأ/،هب

.١٦المهاج؛/نرح ى الإبهاج ٩( 
٠ْ(الإكللص١٠٦٦
لحجرات.ا محورة من ١ آية من ( ١١



فيكونوالسنة، الكتاب يدي بين تقدمة القياس أن ذلاكات ووجه 

منهيامحه.

القياسلفي بها احتج فقد قال، كما فهو بالآية احتجاجهم أما 

ا•١vحرابن 
الجصاصلأ،واسمحمبىأمللنفاه بها الاستدلال ذكر كما 

والآمديراُآ،الخلابلْ،، وأبو ١^٧٤٢، وأبوإمحاق 
والمرداوىأ٨،.واوسكيلص، 
الأقن نإة هو0ِإلأآئ رإن تعالى: قوله : ١^١^٩٢الدليل 

بالأيةالأمتدلأل للفلامية هل'اآبثإبح ثبما ائو بن ثئف 

٧.ص٠ المد ٤،  ٩٣ا/ الأحكام أصول ز الإحكام )١( 
.أ/١٨)أ(الفصولفىالأصول 

.Y١٤١/المرتمي أصول )٣( 
)أ(اكمرةصامإ.

•؛.)ه(اكهٍدم/•

٥ّ • ٤; الأحكام أصول ر الإحكام )٦( 
• ١٥المنهاج"آ/ثرح ز الإبهاج )^١( 
.١٣٥ ١ U/ التحرير شرح التحبير )٨( 

)آ(الإكاولصإخهّ
الجم.صورة من ٢ ٨ آية من ١( )• 



بقرب
الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

اكاسراعرإبطال 
ظن.والقياس للحق، يوصل لا وأنه الفلن من التحدير أفادت والأية 

هدارراحدروا ه.' الخطاب بن عمر بقول بالأية للأستدلأل واستند 

كاناممه لأن مصبا؛ اممه رسول من الرأي كان فإنما الدين، على الرأي 
١٤آلو.؛تكلفوظنؤنإةآلظةلأِشبن ؤإنماهومنا يريه، 

رحزم ابن قرره ما هو بالأية الاستدلال من للذلاهرية به نوما 
البدلم،والإحكامر؛ا.

)ا(الإكاولصإحه.
)حا"ااهّآ(،٥ أحطاصء١ إذازقضاءالقاصى —باب القضاء —كتاب أبوداود رواه )٢( 

الألبانيوصعقه 
بالرأيالله لبن ز القول ذم ش حاء عا —باب وقفله العلم بٍان حاح ني عدالر وابن 

١(.• ^٢٦٣A٣٣والشوالقاسضمرأمل
قفىأو أفتى، من إثم "باب القانحى آداب -كاب اعري المن ز واليهقي 

أآ(.'بالجهل'ا/مالل)حه؛ا'
موضعش القياس وتكلم، الرأي ذم من يدكر ما ~باب، المنن إلى المدخل وش 

،■١٠رح"١ ٤ ٤ / ١ الص 
شأجده ولم تفسيره، ز حاتم أبي لابن  ٣٥ل/ ٤ المنثور الدر ش الميوطي وعزاه 
—.إطلاعي —حب المهليؤع التمير من مفلنته 

الفقهأصول ى الند )٣( 
.٥  a٢٣/ الأحكام أصول ش الإحكام )٤( 





الاكيا،كتان فِ لمة الأصم |لأستشاطات ع
^هءً——^ًًًضءص—ثذض—

سممرنىاصسدىسالآورس

دليلين•

قؤئ،عث عيش نئن إق ؤ تعالى؛ قوله ،؛ ١^٧١ الدليل 

إنعيسى لأن المناظرة؛ ش الأولى قياس استعمال ررفيه قال! 
أمءرم.ولا له أب لا فأدم أب، بلا حلق كان 

هادولمي-همهء وبمرثثJاجت ؤ تعالى! قوله ،! الثاذي١٤الدليل 

هsلنميا٢فئلأآهآأرJرميتن وِمت آليثلم بمي تن 
•ظفيبمصبُ

امتحمالعلى دليل الأية رروى قوله! الكياالهرامي عن نقل 

المترالكوكب ثرح ، ٣٧٤إ/الحاجب ريع ، rY<\A/Uالتحرير شرح التعير 
إ/0«ا،حاشةالطارأ/ا-هأ.

عمران٠آل صورة من ٥ ٩ آية ( ٢ 
م(الإكللصمي\.
إ(الإكاولصبمآه.

يس.سورة من _U الأيتان ٠( 



مالأكلمل كناس فِ الأصءية الأستشاطات 
^ءً=ًءرهثنبً

الأوليى؛*راا•بطريق والاعتبارباكيليق القياس 
زيادةوفيه القرآن، إحكام كتابه ي هو به نوما 

الدلالة.وجه يان بش 

أيسروالإعادة الإعادة، س أصعس، الابتداء ارقان ال\كياالهرامىت قال 
محالة((رى.لا الأيون الأهون على قادر الأعظم على والقادر لابتداء، اص 

عاليكفاية فرض المياس السابعة: السالة 

ؤإعماله.تعلمه القياس حكم في الأصوليون اختلف 
الأكثرون:وقال مجتهد، كل على فرض أنه إلى بعضهم فدهب 

واقعة.ي غيره يوجد لم إن يتعين ولكنه كفاية، هوفرض 
آ.المجتهدأ شروط ص القياس معرفة الأصوليين س كثير وعد 

امحتمتنرهر؛،إكؤل ؤءأعشرؤأ تعالى: قوله عند اليوؤلى قال 

)ا(الإكللصي؟ه.
)ما(أحكامالهمآن؛/ههمآ.

الميرالكوكب شرح ، U٣٥٤/•التحرير/ شرح التمير السالة/ و يطر )٣( 
إرشاد١، _U؛ الوصول غابة ، Y٥٥٦/ عود السافي شرح الورود نثر ، ٢٢٥؛/ 

الفحولآ/مم'ا.
الحثر.محورة هن ٢ آية من )٤( 



الأكليلكتا0 ذ/ الأصيلة اطات الأستت٨
ًر2ثنبءء^ًءء^ً=^ءً—شمصخضض

المجتهدين؛على كفاية فرصى وأنه القياس، حجية على به اراستدل 

الثيءبالثىء«را،.قياس الأعشار لأن 
كانبه مأمور والاعتبار اعتبار، نؤع القياس كان لما أنه ذلك 

الكمائى.للوجوب هتا والأمر مأمورابه، القياس 
شرحهش الشنقيهلي العلامة بالأية الاستدلال ذكر وقد 

للمافى>'<.

؟لنا هوشؤع هل شالنا من  ٤٠٣،الثامنة: السالة 

قبلنا1من شؤع حجية ي الأصوليون احتلم، 
لمما لنا ثؤع أنه للشافعيةI وقول والحتايلة، الحنفية، فدمت، 

يخالفه.ما سرعتا ش يرد 

لتا.شرع ليس أنه إلى ت للشافعية وقول ماللئ،، وذهب، 
،.السؤلأمر عليه إبراهيم بشريعة بعضهم وحمه 

صار\<ْ.)ا(الإكاول 
.٥ ٥ ٦ Y/ عود المراني ثرح الورود نثر )٢( 
الفصولإذكام ، Y٩٩/ المرخى أصول الأدلة تقويم المسالة/ ش ينظر )٣( 

الأدلةقواطع ، YYU؛/المزول تحفة ، صv٩٢الفصول تشح شرح ٤، ٠ ٠ ا/ 
A/Y • ،الخطاب لأيي المهتد ، ٢٣١\ا الوهان ٢ /Y المترامموكب ثرح ٤، ١ ١



حالإكليل كتاب مى الأصولية الأستنياطات 

الئلاه:أدلت اسط ذالإممل السوض 

ثنا:شميط قبلنا من شريأدة بان الاستدلال أولا: 

دليلين.من اّتنهل 

أقسىأف ف؟ ثي ئجط ؤ تعالى: قوله ١^٧١٢: 
.١^٢٢ه الض 

مالنا ثؤع قبلنا من شؤع إن قال: من بها استدل ءإنه قال: حيث 

نار>سخا،رّأ،.يرد لم 

أنالنا ليبص ش'كتابهم عليهم كتب بالذي أحبرنا اش أن ووجهه• 
مثلهم•

،،ا،والجوينيروالر-تحىأ ^٤٢ ١٠۵٥١١ابن بالأية الامتدلأل ذكر وقد 

)أ(الإكاولص^أأ.
المائدة.صسورة من ٤ ٥ آية من )٢( 

.YAA_ ̂ !(٣)
صمأ"أ.)؛(اسمتفىالأصول 

.١ • ٠ T/ رحى الأصول )٥( 
.٢٦٦/٢)٦(اكلخصفىأصولص



كتاسذّ الأصملمة الأستفاطأت ع
بسب—ًصءء^ًًض^^ءضضضخ—

تيمتةر٣ا،وابن الخطابر٢،، وأبو يعررا،، وأبو 
والششءفير٧آ.والشولكنيلاُا، والصنعانيأْ،، 

الأنبياءIمن جملة ذكر لما تعالى قوله ادثانىراُ،أ اثدييل 

آئثدهئه_ثلثهئ؛ أقه هدى أؤزق ولتك أؤ 
يردلم ما لنا ثميع قثالتا من ثؤع إن ،! ؛lJمن ُه ررامتدل (! ^١١

ناسح«رُ؛
اممهرصي عباس ابن بفهم الاستدلال هدا اليوؤلي أكد وقد 

داودلأن محس؛ محورة آية ش الجود استحب حين للأية عنهما 

yo-\/r)\(انموة 

(Yi/Y^(Y.؛

)مآ(اوودة

^.v\/r)إ(ثرحمخصراروئ 
ر0(إحابةالاتلصا<اأ.

؟.Af/Yالفحول )!(إرشاد 
.٢٥٠ص الفقه أصول طكرة )٧( 

-أ.)خ(الإكاولص!-
الأنعام.محورة من ٩ ٠ آية من )٩( 
ا(الإكاولص!-'اا).



^_ء_ًًءٍو،ث؛هء-الأكليا، كناس ذء الأصحلية الأستن،اطات 

ه....ااأمأئتز؛ ؛؛/يبهدمم  I(Jliوقد مجدها، 
وأبووالر-حي.أآآ، ١لقصارأ٢،، ابن  Aj'VIjاستدل وقد 

وأبوإمحاقوالمرقندىأْا، الباحيأ٤،، الوليد 
وأبو٩^١٨^ وأبو اجوينىل٧،، واالثسرازىأا"ا، 
،،١٢والقرافىر،، ١١والآ٠دىروالخزالير'اا، الخطابراّ،، 

مجدت؟أين ®من له• فقال صى مجدة عن عباس ابن مأل مجاهدا أن عباس ابن أثر ( ١ 
ؤأوككأدِمات قوله إلى ■■■ه حجتنا ومثعس داثرد ذرثندء ٠ؤوين تفرأت أوما 

فجدهالا.به يقتدي أن ه نبيكم أمر ممن داود فكان ه أئتتدْ ئهدينهم أقص هدى 
(.٤٨٠^٧ ١ ٥ ٥ ا"/ ص —صورة التمر البخاري—كتاب رواْ 

._y'Tالأصول ز القيمة ٢( 
.آ/٦٧رحى الأصول ٣( 

.^UYالأصول فىسرفة •؛،الإشارة ١ الفصول\إ ؛(إحكام 
ه(ضانالأصولصآلإ؛.

._YAYالتمرة ٦( 

.Y٢٦٩/ الفقه أصول فى التلخيص ٧( 
.UOU/Yالعدة"٨( 

.Y٤٢١/آ(المهيل 

•ا(المصفىأ/؛؛؛.
.١٤٩الأحكام؛/أصول ر الإحكام ( ١ ١ 

٢١ الفصولتنقح شؤح ( ١٢



الأكليا،ا كتايف/ الأصملمة الاسساطات / >

والسقطىأن•والئولكذىأ٣د والصنمانىر٢ا، آ، والسبكير 

تنا:سؤيعفآ إبراهيم بأن الاستدلال ثانيا: 

أربعةمن القول هذا اليوهلى استتيط 

ءلأقلإإأثوث،ر ش وشبجل ؤ تعارث قوله آ• الأوور الدثيل 
آ.سثفهسهُه١٦

ذكرهنسخه يثبت لم فيما ملته اتباع لزوم على دلالة ررفيه قال: 
وءيره((رى.الكيا 

إبراهيماتبلع لزوم على رريدل بالآية• ممتدلا الكتاالهرامي قال 
نخه((لبن.يثبت لم فيما رائعه شش 

علىذلك فدل مفه، إبراهيم ملة عن الرغبة أن واصحة والدلالة 

ا(الإهاجفىشرحانمهاجمْ«ف
آ(إجاةسبا\.

.Y٣٨٤/الفحول إرشاد ٣( 
.ص١٥٢الممه أصول مذكرة ٤( 

ْ(الإكاولصآأي.
سّورةاوقرة. ١٣٠ا-(منآة 

.UY__(U
خ(أحكاماكرآنا/«آوأآ/ا'>ه.



^_نمءءءء^ٍواق0ً/الأكليا ا كتايف/ الأستساطات 

حق.ملته اتبيع أن 
يالأيةاحتج فقد الممرين، من يقصد كان إن راوغيرْ؛، وقوله! 

والجص.اصرى.القرطيز١،، ^١^ ملة حجية على 
ما—حب ^^٠!^ احتج من أحد فلم الأصوليين من كان ؤإن 

اءللعتمه-.

هأ٤،.ؤوtبعةيالأئنمحيما تحار! قوله الثاشأ٣ا! الدليل 
رنامم يرد لم ما لتا لازما شرعه يرى من بها رريحتج قال! 

ب..

صفات،من به اتصفوا بما دينا الناس أحسن الله مدح ووجهه! 
إبراهيم.ملة اتبعوا أنهم ومنها 

رخيأْا،كالالأصوليين بعض عند وير قد الأستل.لأل وهدا 
،•٦vحروابن 

.١٣٣/٢)١(تمراكرطي
)ي\يمم\0\إ"\.

)مالإلكلصا1آ.
اء.التمحورة من ١ ٢ ٥ آية من ( ٤ ) 

-\.y/yرحى الأصول )٥( 
.٦٢٣٥; الأحكام أصول في الأحكام )٦( 



الأكليلمَ الأصملمة الأستناطات ع
^^0اً=ً^——^^ًشمً=ضضًضض=

ملأأ0أبع ٌصآإثك ئإ ؤ تعالى! قوله اثثايثار١،! ١^٣٠، 
ء:لا ١٢٣ن'آلميجس من إنرإهي؛زخثاؤهاكاف 

للوجوب.والأمر اللام، علته إبراهيم ملة باملع وهوأمر 
شؤعمن كان ما أن على بالأية الامتدلأل للشافعية ذكر فقد 

ناسخ.يه يرد لم ما لنا شؤع فهو إبراهيم 
ومنهمالسيوطي، قال كما الشافعية بعض بها امتدل والأية 

ليلم،والآمديرأآ،واوكيلْ،ب
والهلوفىأ٧ا،كالسمرقندىلآا، غيرهم، بها اّمتاول كما 

والشوكاتيل*ا،.الجارراءآ، وش والشاءشل٨،، 

ا(الإكاولصأاإ.
أ(آةمآأاسّورةاوحل.

.١ ٥ ٠ الأحكام؛/ أصول في الإحكام ( ٤ 
•ْ(الإبهاجفىنرحاّاجا/آ؟ 

الأصولمنان ٦( 
. ١٧• v/ الروضة مختصر شرح ٧( 

ار(اوواسات

\،(شرحالكوكبالنر؛/ها؛.
.Y٩٨٤/الفحول •\(إرشاد 



ءI الأكليا ا كتايف/ الأصيلة الأسساظت 
=ءث==^=ذ^=فضء——ءءًسسب

الأنبياءشرائع حجية لعموم يالأية امتدل من الأصوليين ومن 
تدلالتي الأيات هجْوع ْع بها استدلوا إذ وغيره إبراهيم السابقين 

وأبييعرأم، وأبي القصارأا،والجوينيأى، لكبن العموم، على 
الخلابر؛،،واورداوىرْا.

1يةه؛ ^ ثن ؤ تعالى: قوله ١^١^٦،: الدليل 

شثبت ما إلا وملته يإيراهيم الاقتداء وجوب ررفيه مستدلا: قال 
رالمتثتىاءأ المشرك للأب كالامحتشار نسخه شرعنا 

بأنهاووصفها قدوة، أي أسوة لما إبراهيم جعل اممه أن ووجهه: 

_A«r)ا(القدءةفىالأصول 

yoMrالعدة )٣( 

)؛(التمهيد

.٣٧٨١)ه(اكجيرفىضحاضخ/
)ا"(الإكاولصآ•!.

الممتحنة.محورة من ٤ آية من )٧( 
)خ(الإكاليلصآ•!.



الإكليلكتاب ى، الأصملية الاسساطات .
—ضس——ض—خ—سزا——^ً

ثنا:شرعا ليس قبلنا من شؤيعة أن على الاستدلال ثالثا؛ 

؛؛وذمث تعالى قوله وهو دليلأرا، القول لهدا السيوحلي استنبط 
شؤعإن قال! من به ١اواستدل فقال! ومنهاحاج ئنعه جعلتا.بظ' 

منقبالماضضالا«لم.
يشاركهلا ومنهاج بشريعة ني كل حص تعالى الله أن ووجهه: 

له.شريعة غيره شريعة تكن فلم س، محمد ومنهم غيره، فيها 
ارر؛،القص لكن الأصوليين ْن كثير بالأية الاستدلال ذكر وقد 

الوليدوأبي ،، والسمرقندير والسرحمىل٦،، ،، والردوير 
والزنجاني،ا، والجوينير ،، الشيرازىر إسحاق وأبي الباجيز٨ا 

ا(الإكللص،رهآ.
المائدة.سورة من  ٤٨مزآية ٢( 

مالإكللصس^
صه'مآ.؛(اوقالْةفىالأصول 

ْ(أصولالزدويصأأأ•
.١ • ١ Y/ رحى الأصول ٦( 

م\(مزانالأصولص'م\؛.
ه(إحكامالفمولا/''ا•؛.

._YATالتمرة ٩( 
.٢٢٧٤; الفقه راصول (اكلخ؛ص ا٠ 



حزملأ،،رْآ،وابن و\ذخمتيم والغزاليل٢آ، ، ^١٢وأبي 
،.واكمطي١٧واكولكنيلا"ا، 

الذرائع.بسد القول التاسعة: السالة 

المحرمات.إلى توصل باعتبارها الذراع بمد الشريعة جاءت 
مذهبوهو الذرائع، من المع إلى مالك ذهب الباحى! قال 

أحمد.

منعها.يجوز لا والشافعي؛ حنيفة، أبو وقال 
صورةش به يقول فكل وصور، أنولع الذراع مد أن والذلاهر 

يجوزلا كما أحد، عن المهللق القول يمح ولا اجتهادا، أحرى دون 
اصأضاّ؛انما

.٧٦١)ا(اسم 

.١  ٧٤"Y/ الروضة مخمر شرح )"٢( 

)ْ(مجالفروعضالأمولصا،آ'ا.
.Y٩٨٣/الفحول )1(إرثاد 

.ص١٥٢الفقه أصول ماوكرة )٧( 
إرالدخل ، r٧٥/ الوانقات ٤، ص٩٤ الفصول تشح ترح المألة/ ز يطر )٨( 

،٤٣٦م/ الفروق ، ١ ٤ ' Y/ الروضة مخمر ترح ، ١٤ A_،Jأحمد الإمام مازهب 



بتقنب
الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

Iالذراع د بللقول أدلة ثلاثة الميوؤلي ذكر 
ذذِْمن؛ رلأ f آدم: قصة في تعالى قوله الأووراآ: الدليل 

سلز جد أصل ررهدا الأية عن قوله الفرس ابن ن عم 
يلهفلعنه نهى منها الأكل عن النهي أراد لما تعالى لأنه الذرائع؛ 

لوهوالقرب(( يدعوإليه وما الأكل يقتمي 
القرآزر؛/أحكام ممابه ي هو الفرس ابن عن نقله وما 

ال،َاننوأ وض بمابما ؤ تعالى: قوله التانيلى: الدليل 
ءص.س\ آمحنا ظؤ\ ثبجا ننوأوأ 

الذرائع،د بالقول على بالأية الامتدلأل الفرس ابن عن نفل 

إرشاد

اكرة.مر٥ من  ٣٥آية ؟(من 
صارْ.

ا/خه.أ(أحكامالقرآن 
ْ(الإكللص؛آ.

القرة.سورة من ١ • ٤ آية محن ٦( 



حالأكلمل كناس ف/ الأصملية الأسساثت 

قولمن متعوا المؤمنين ررلأن وهوت الأية، من الدلالة وجه عنه وزةاله 
•<اسهاا إلى السيل اليهود يجد لئلا هؤ له راعنا 

سدآالمباح القول عن المؤمنين اطة ررفنهى الفرس! ابن قال 
آ.الحظور،ال إلى منه اليهود يتطرق لئلا للدريعة 

والشاطير٣،،١^٢٢، أبوالوليد بالأية اّتدل وقد 
والشوكابير٤/

ينيعوق ئبوأ ولا ؤ ت*الى قوله ا• ادثادثر الدليل 

•^٦،.عز عدوايم ألئه سثبوأ أش دون 
سدقاعدة ي أصل راوهي الأية: عن قوله الفرس ابن عن ونقل 

•الذرائع،٠ 
أحكامقي الأية نمير عند يمعناه هو الفرس ابن عن نقاله وما 

)\(أحكامالقرأ0ا/\،خ.
)أا(إحلكمالفصولآ/ا-\'1.

.IT\0)"ا(اوراممات 

)ه(الإكاولصا<-ّا.
الأنعام.محورة من ١ ٠ ٨ منآيت )٦( 



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباْلات 

القرآزرر
ذكلكن لما ولكن الب، تستحق المشركين آلهة أن ووجهه؛ 

منه.مغ لى تعا الله صب إلى بها يتوصل ذريعة 
والناطيءم،١^٧٢٠، الاستدلال؛1^ ذم ر وف

واكوك1نىر؛ء.

الاستحسان.حجية العاشرة: ايسالة 

قنبحجيته، ى اختلف مستقلا دليلا باعتياره الامتحان 

حجيته.الجمهور وأنكر حنيفة، لأبي يحجتته القول 
تعريفاتهتحددت ؤإن خاص لدليل للأصل ترلك باعتارْ ؤإما 

ذكرعند الصورة هازه تقصد ولا مستقل بدليل ليس المعنى بهذا فهو 

حجيتهأْا.ش الخلاف 

)ا(أحكاماكرآن'*آ/ها.
)آ(الهموقلإ/بم«آ.

)م(اورافقاتمهما.

)؛(إرشادالفحول
لأبنالمحمول ، ٢٢٣الأصول؛/ز الفصول صا"آمآ، الرسالة المسألة/ ي بمفر )٥( 

أصولى الإحكام ، ٤٠ص؛ الأدلة مويم ، ٤٥ص١ المودة صاّال، العربي 
،٢٤٦٧;الخض ، Y٦٩٣/الفصول إحكام ، ١٩٢/٦حزم لأبن الأحكام 



٨الأكلد كتأ0 ذِ لمة الأصم الأستفاطات 

ودليلاالاتصان، حجية بطي قال لمن دليلا اليومحلي ذكر 
يحجيته!قال لن 

حجيته:بعدم قال من دليل أولا؛ 

ءويتعالى؛ بقوله استدلاله الكتاالهرامى عن السيوءليأاآ نمل 
حجيةنفي على أثث يؤن نن ارباَتا سئا بمتقنا قحل 

الاستحسان•

الجردبالاستحسان هال من على رد رافيه الكياالهرامى: هال 

•®أم•شرعى•••• دليل إلى يستند لا الذي 
وجهحيث له، القرآن أحكام ى هو اتكياالهرمى عن نقله وما 

ررمغاْه أثو دون نن 1زثاثا بمئا تقلمنا قخد بقوله؛ الدلالة 
يحرمهلم لما وتحليلهم تحريمهم قبول ش ربهم مزلة أنزلوهم أنهم 

بالاستحسانالقول يطلان على يدل وهاوا يحله، ولم تعالى افه 

مختصرشرح  iT'A/Yالفقه أصول ز التلخيص ١، • • Y/ عقل لأبن الواضح 
.Y٩٨٥/ الفحول إرشاد ٤،  ٤٢٧; المتر الكوكب شرح ، ١ ٩ • م الروضة 

.)١(الإكاJلص٣٧١
عمران.أل محررة من ٦ ٩ آية من ( )٢ 

.ص٣٧١)'آ(الإكاول 



بتثتب
الإكليلكتاب فى الأصوليات الأسساْلات 

ثرعي«أاآ.ديل لاسدإل الذي الجرد 

بحجيته:قال من دليل ثانيا؛ 

وعندأش عند مما وحفر تعار؛ قوله فير نل 
رآهررما قوله! فهغ عود مابن أثر السيوطيأم نقل ا ؛،أ ءامنؤأ 

فهوعندمحستا المسلمون راه وما حمن، الله عند فهو حنا الملمون 

اشّسئ«ل؛ا.
بعده—يتأول رواته من —وهو الأعمش ارفكان الميوؤلي! قال 

الذينآمنوا((لْا.وعند اممه عند مقتا راكبر 
كانما هو إنما المذموم حعلن، الأية أن هنا ينهما والارياؤل 

ابنإليه أثار ما وهو مذموما، المؤمنين عند كان وما مذموما اممه عند 
اعتبارعلى فدلت، ميئ، اش عند فهو سيئا الملمون رآه فيما عود م

•واستقباحهم الملمين امتحان 

.٢٨٨)ا(أحكامالقرآنأأ/
غافر.محورة )آ(منآيةهمآس 

)ّا(الإلكولصآأهو'آ؛ه.
نحرمحه.تقدم مسعود ابن أثر ( ٤ ) 
نحرمحه.تقدم للأية الأعمش تأول ( ٥ ) 



-الأكلما/ كتاس ف/ الأصمثعة الاسساطات 

.١^^١^١٢حجية عشرة: الحادية السالة 
مهللقا.يه العمل يجوز لا حيال الإلهام أن العلم أهل جمهور 

الصوفيةيعص إلى وتب الحجج، فقد عند يحفهم يه وقال 

القولوالرافضة 

دليلين؛من الإلهام حجية الميومحلي امسيط 

لأم^نثامملنةُصمى قولهتعالى: ١^٠"^: 
سورةش حاءتا كما والخضر موسى قصة يوحلى الذكر لما 

روعه.ز وألقاه إياه اممه لقنه أي إلهاها ألهم مصدر ت اللغة ز الإلهام )١( 
الرسهلالمعجم ، ٦١٢/١الصحاح مختار ، ٢١٧ه/اللغة مقايس معجم انفلر/ 

• AiY/Y

يدعوكبعلم القلب حرك لأما بقولهت الديومي نيد أبو عرفه الاصمحللاح ش والإلهام 
حجة"■ش نظر ولا باية استدلال غير من به العمل إلى 

ابنالإسلام شيح فتاوى ٌجْوع ، ٣٩٢ص الأدلة تقويم اصتللاحا/ تعريفه ز ينفلر 
.٣٣٩٣; واكمير اكقرير ، ١ • ٣ الحيْل!/ البحر ، ١ ٤ ٥ / ١ ٦ تيمية 

 )Y( شرحاكحبير ٍراوم، الأدلة تقويم ، ص٩٧٦الأصول مزان المسالة/ و يفلر
المحيهلالبحر ، ٣٨٠ه/ العaلار حاشية ، ٠١٥٥سالوصول غاية ، Y٧٨٦/اكحرير 

الفحولإرشاد أ/؛'ا، 
.٤٣)٣(الإكليلص•

الكهمج.سورة من  ٨٢آية من )٤( 



الإكليلكتاي! فِ الأصملمة الاسساطات ء

وماؤ قوله! ش حاء ما منها! وكان فوائدها، من حملة ذكر الآكهف، 

إليهأوحي وأنه ولي، وهو الله بأمر ذللث، فعل أنه ، ر١ ه آمي عن ىرلنهُ 
الإلهام.حجية على دليلا دكان إلهام، وحي 

هأقهاؤرهاومموياؤ تعالى! قوله اأثانيأى1 الدليل 
حجيةعلى الأية بهذْ الجبرية بعض لأواستدل السيومحلى! قال 

الأحكام((لن.أدية من وكونه الإلهام 
ملهمة.النفوس أن أحير اممه أن ذلك، 
المرداوىر°*،الإلهام يسة للخانلى الأتولأل ذم وقد 

رايناوتج،رر"،واكوكانىسم.

الكهف.سورة من ٨ ٢ آية من ( ١ 
مأ(الإلكلصاهل

الشمس.سورة ْن ٨ اية ٣( 
؛(الإمملصاْل

.Y٧٨٤/ اكحرير شرح اكمير ٥( 
.٣٣٠ا"(ثرحالكوفانمرا/

لإ(إرثادالفحول'ا/حا'ا.



حالأكلمل كناس ف الأصيلة الأستشاطات 

للأحلكم•المقول إدراك عشرة: الثانية السالة 

ؤإنامتقلألأ، الأحكام بها تدرك لا العقول أن الة أهل باتفاق 
المصلحةقي كما الأحكام واستنباط الأحكام لفهم وسائل كانت 

والقياس.المرسلة 

تقدم.وقد العقلي، والتقبيح التحسين مع والمسالة 

ايات:من حجيته ؤإثبات العقل حجية نفي الميوطي اسشط 

الأحكام:فى اعتبارالعقل لنفى الاستدلال أولا؛ 

أدلة:أربعة فيه وذكر 

غيةوأم ع ه ٠ -مال: نول الأوورا،: اسُيل 

ولاالبعثة، قبل حكم لا أنه المنة: أهل لقول دليل ررفيه قال: 
العقل،ارّأآ.يحكم 

إلاالاعتبار يكن لم ذلك وْع يحن، قد الحقل أن ووحمه: 

التاء.سورة من  ١٦٥آية من ( ٢) 



له.حاكمة لا أنه على فدل الرمل، ارمحال 

^^٧٢،•وقدسلالآةأىخملا،، 

مهإىربلى ذش محن أي، علك ؤ ت تعالى قوله ادثاذير٣،ت الدليل 
بجوأهظن©بمو

للعقل.حكم لا أنه على امحتدل بثا 

إلىكلهم ولم غفلتهم، حال عذابهم نفى اش أن ت ووجهه 
عقولهم.
الأّمرارلْآ.كثف ش البخاري اس.تل.ل وقد 

٣أنتيأشُ ثا وه ئر ؤ تعار: قوله : ١^١^٦٢الدليل 
أقهعق أ؛و لكؤ أدركث\ ءآثث قل وحثلأ -ماما منه ثبملقر زرف تت 

.٧٢٣آ/ \ض شرح اكص ٢( 
.٣١٢و٣(الإكللص١١٣

سّورةالأنعام. ١٣١؛(آية 
ه(كشفالأمرارإ/أأآ

!(الاممل



عالأكلما، كناس مِ الأصملمة الاسساطات 
^ضًً—ض—غضف—ء=——ر0ثنبم

هل١آ•ئ سمث 
لالعقل«أأآ.حكم لا أنه على دليل اروفيه مال: 

يجعللم الله ولكن والقبح، الحسن يدرك قد العقل أن ووجهه: 
وكلهبل والحرمة، الحل ش حاكمية له 

والسبكيلمأبو^٣٢، بالأية اّثول وقد 
رمولأبعث حئ معد؛ان ؤوماك، تعالى: قوله ،: اثرابعر الدليل 
0هر٦ا.
لالعقلل''ا/لاحكم أنه على به اسدل حيث 

موكولاذلك جعل بل عقولهم، بإدراك ويحييهم يحاسبهم فلم 
الرسل.وبعثة للوحي 

•يوض سدرة من ٥ ٩ آية )١( 
rUU__(Y)
)مآ(اس؛/ههآ>.

)؛(رذعالحاجبا/أَاإ.

الإصراء•صورة من ١ ٥ آية من )٦( 
)م\(الإلكلصأ-اأ.



كتابفى الأصولية الأستنباطات ____ 
—سض—ؤه—ً

والمرداويأ"آا•والطوفىر٢،، أبويعاىل١،، الاستدلال، ونقل 

العقل:بتحكيم قال لن الدليل ثانيا: 

لوو،ر[ ؤ تعارت قوله وهو السوءليل؛،، ذكره واحد دليل وهو 
تيأنششم0هرْ،.

منبه رراستدل قوله! القواطع ى معاني الابن عن نقل حيث 
العقل،،أآ'آ,بتحكيم قال 

عنيتحدث وهو قال القوا٠لح ز بمعناه هو محاني للبه نوما 
النار!أهل عن حاكيا تعالى ®وقال الحقل! باعتبار قال من حجة 

قآأنششم0هسوالآياتثقلثآة 
وجوبعر يدلهم لا العقل فلولكن القرآن، ر تكثر المعتى دا هى 

..«رين.بها... الاستدلال ترك عر يوبخوا لم إليه رجعوا إذا ذلك 

؛.YY/Yالعدة )١( 

٠٤ ٦ ١/ الروضة مختمر شرح )٢( 
.٧٢٣آ/التحرير ثرح التمر )٣( 

)أ(الإلكلصاآآ.
المالك.سورة من ١ ٠ اية )ءا 

)ا"(الإلكولص\آ1لأ
•ا.نّورةالالك.)٧(آية 

.i-y/rالأدلة )خ(ماطع 



B

سصاس 

ااذ1هاهم ا،تماءوا،ءا،تءء1يمح 

تفصول ر،سة وفيه 

وصعالألفاظ.المحلالأول: 
خ.النسي: الثانالنمل 
والخاص.العام : الثالث النمل 
الآصض.الرابم_ع:المحل 
والمسن.المجمل الخاص: النمل 

المعانى.حروف : السادس النمل 









عتوأشآئأيقبور هدآ !ن f مولهوُال: ١^١،: \ك2يو 

محل٢،•والآنًل ثوآلكثلأت و آس ًكش ؤ، ثيح عشت 
قدوتعالى سبحانه اممه كان لما أنه الأية من اوسيوءليأم اصتنيط 

علىذلك، وأنزل عليه، هي ما على ورتبها وسماها الأشهر هالْ وصع 
توقيفيةاال؛ا.اللغات إن قال لن به افيستدل ^ ١٥أنبيائه 

آلثنزتثاث :صء زز f تعار: قوله الثاوث،لْا: الدو؛ل 

يألوآلإلأ،•ةظث،أسطا آلأزض 
أنعلى توقيعية اللغات أن على به »امتدل الاستدلال: ر قال 
الألمنة،على تجري التي المحتلمة اللغات حلق آياته ومن المعنى: 

منأبلغ لأنه ذلك؛ على الأية حمل على الاتفاق الحاجب ابن ونقل 
حدآورى.لتشابهها وتأليفاتها الألمة صورة على الحمل 

)ا<الإلكلبْآ
)أ(سآة^س-ورةاضة•

)مالإكللبْآ

>ه،الإلكلصْ'ْ•
)آ(سآةآآسمورةالروم.

>'ا(الإكللصه'ْ•



صيغةعلى ولكن مختصره، فى هوما الحاجب ابن عن نقله وما 

الاخصار.

؛ؤوإ->نكفI تعالى بقوله ®واستدل الحاحبت ابن قال 

فىوالإهدار التوقيف قلنا! باتفاق، اللغات والمراد ه أنشمحفم 
سواء،اأاا.اية كونه 

والآمدىر٣ا،ا، الحاحب١٢ابن ذكره بالأية والاستدلال 
والثوكانيرَاا.الجارأاُ،، واين ا، والمرداوىأ والسبكيرأ،، 

اننمسمتتؤها آمحاثُ إلا محا ءذ ؤ تعالى! قوله ادرابعأ٨ات الدليل 
عولأش/ياِسمح<ص.

.١٢٨٢/ للاصفهاني المختصر سان شرحه ْع الحاجب ابن مختصر )١( 
.٢٨٢ا/الخصرلأسمهابي يان شرحه ح ^ب 

\إ'\\.^،^١^ )^الإحكام 
.١  ٩٦ا/ المنهاج زشرح الإبهاج )٤( 
٧.• ٢ لإر التحرير رح ث التحسر )٥( 
.٢٨٦/ ا النير الكوكب شرح )٦( 

)َا(إرشادالفحول
.٥٨٤وص٣٨٥)م(الإكاول 
الجم.مودة من  ٢٣)٩(•>،آية 



سالأكفاو _، كتاوف/ الأصملمة الأسناططات 

تعالىالله أن ررووجهه ت بقوله الدلالة وجه وبص بها الاستدلال ذكر 
غيرهاتسمية أن ولولا به، مموها بما الأشياء بعفى تسمية على ذمهم 

منهما،ل١آ.اصهللاحا الكل لكون الذم هذا صح لما توقيف اممه من 
^^دلألبالآيةالآمدىلى،واكوكالآ/وقد 

اصطلاحية:اللغة بأن الاستدلال ثانيا: 

وماؤ تعالىI قوله وهو واحدأ؛،، دليل من القول هذا امتتيئل 

هلْ،.ؤء-هء إلأِباثاتي رسول ين أيبملنا 
توقيعيةكانت لو ؛رلأنها بقوله! الدلالة وجه وذكر الاستدلال ذكر 

,٢٦١((قاله علمها ش صريحة والأية الرسول، مجيء يعد إلا تعلم لم 
والآ٠دىل٨،،أ؛والخْلابلى، بالأية الاستدلال ذكر وقد 

ا(الإكاولصأخه.
؟(الإحكام

١.• ا/•إرشادالفحول ٣( 

•'إ ئ(الإلكلص،
سسررةإيرامم•٤ منآية ءا 

•٤•٦<الإكللص•
.٧٤ا/ما(اكمهياو 

ار(الإحكأمفىأصولالأحكام



 r\ الإكليلط كتالف/ الأصملة الأسشاطات

والمدادىء"ا<،١^٧٢*، وذوأ داوكيرا<، 
واسرءْ،.

توقيهية.الله أسماء ايسالة 

جوازمن عليه يبي وما والأسماء اللخة نشأة ش الخلاف عند 
توقيفيةافه أمحماء أن الأصولن من كثير يقرر بالقياس الأمماء إثبات 

بابس هذا وكان الاجتهاد، ولا المواصفة، ولا بالقياس، تثبت، لا 

عمومش الخلاف س الصورة هذ0 لإحرام الزاع محل تحرير 

,ى.

علىالإجماع الشافعية عن التحصيل كتابه ش منصور أبو ونقل 
اشتوس١٦/أسماء أن 

■١  ٩٦/ ١ المنهاج ثرح ش الإبهاج ، ١ ل 
)أ(ءاةالوصولصا<مآ.

٧.• ٣ Y/ التحرير شرح التحير )٣( 
)؛(إرشادالفملا/بىل.

الطار'آ/-؛\*آ.)0(حاشية 

التحريرشرح التحير المنهاج شرح ش الإبهاج المسالة/ ش ينظر )٦( 



ءالأكليا، ا كتايمِ الأصيلة الاسساطأت 

للثئس ؤثةِ تعالى: بقوله الأّتللأللاآ السوطي ذكر 
اللهأسماء أن على آ آثمنمهء ؤآ يلجدوبك^ا أفين ودروأ ?؛ا لأدعوه 

به,الشؤع يرد لم اسم عليه يهللق أن يجوز لا وأنه توقيفية، 
فيهارريدخلون بقوله: للأيه الأعمش ير نفعلى هدا ى واستند 

ليسمها«لم.ما

)ا(الإكليلصس.
مزمورهالأعراف. ١٨•)؟(مزآية 

)ما(شيرالأءمشللآة:
)حم\ههه(.١  ٦٢٣ه/ تفسيره ش حاتم أبى ابن رواه 



اصخاثئانى: اصل 

النسخ.حواز الأول؛ السالة 
ووهوعهرعآ، وث عقلا النسخ جواز على متفقون الإسلام أهل 

لممأيي كخلأف، خلافه، لايعتبر إلامن فيه يخالف، لم شرعأ 
التهودرافرق وبعض الأصفهاز، 

ؤَةو-مأوث بقوله استدلاله الكياالهرامي عن ي>وص نقل 
منرمن ئمسهء عق إتق,؛دثا حرم ما 1لأ إئرءيل جآ جلا ًكان الطعام- 
السح.حواز عر \ظنِ\ 1نثزو 

لهأ٤،.القرآن أحكام ر موجود لالكياالهرامى نسبه والذي 
أنجهة من الأية دلالة وجه عن أبان قد الكياالهرامي أن كما 

مايحرم أن له ماذونأ كان ؤإنما باجتهاده، ليس إسرائيل حرمه الذي 

الفصولتنقيح نرح  tX hXص المنخول ، ٢٥التمرة المسالة/ في ينظر )١( 
 r_ • ،الهاْع»_الغيث، ٣Y'UU ، الفحول إرشاد ٢، ١ الزدوي»_\، أصول/Y٧٨٨،

؛.1U/Yالفقه أصول ز التلخيص ، ١  ٢٧ّآ/ الأحكام أمحول ز الإحكام 
.)٢(الإكاليلص٧٧١

عمران.سّورةآل  ٩٣)مآ(ساية 
.٢٨٩/٢ااقرTل)؛(أحلكم 



أ١،.الشريعة جهة من ثانيا انتسح حرمه ما أوأن ه، نفعلى شاء 
•حزمل٣، وابن ر-؛صيرى، الالاستدلال هدا ذكر وقد 

النسخ.وقؤع الثانية: السالة 

آوثنمهاءاية يى ينسخ ما ؤ تعالى! قوله من السيوءلىأأ، استنبط 
محفيثمت©بمى ٥١آذ تم أم ضهأ نن؛آآو عم نأت 

•ومعالنس«اغ 
وفصلتتعالى، اش قدرة من النسخ أن بيتت الأية أن ووجهه؛ 

•وقع فيما إلا يكون لا التفصيل وهدا وحيريته، إليه المنؤخ حال 

،،والجويتيأ الثيرازىر٧ا، إسحاق وأبو ^^٦،، ابن بالأية واستدل 

«؟jYA،\/Y.Yالقرآن )ا(أحكام 
 )Y( الرخى أصول /Y ٥ ٦.

)م(الإحكامفىأصولالأحكام؛/ا-ا،ف

القرة.محورة من  ١٠٦آية ( ٥ ) 
.١ ١ ا/٤ الأحكام زأمول الإحكام )٦( 

)ي(التمرةصآ0ر
. Y٤٧٣/ الم أصول ز اسص )٨( 



^^اٍٍ^-____ذ__صث؛ذثذالأكلما،كتأ0 فِ لة الأصم الأستشاطات ح

عشمينر؛لوابن والآمدىل٣، وأبويعرأى، ،، ١٧^^١ 

النسخ.منكري على الرد المالتة: السالة 

منالنسخ متكري على الرد الإلكيل ش اليوطي امتنيْل 

دليليزإ

ولنهمما ينألنايى ألقعهآث يجتلإذ لى: قولهالأوللْ،: الدليل 
هأاُآ.عثهأ ^ ١٧١ءنيلمم

المخ.أكر من على الرد ررفيه قال: 
بالمهاءالخ أكر من سمى تعالى اممه أن الدلالة: ووجه 

لمقولتهم.وتحقيرا لإنكارهمإياه، 
كراساصل٨،.الأسدلألدالآيةأبو وقد 

.٥٠/٢)١(اسفى
.A'A/Y-_l(Y)

أصولاسمز الإحكام )٣( 
.ص٦٥الأصول علم من الأصول )٤( 

)ْ(الإكاولص؛ي.
القرة.محورة من ١ ٤ ٢ آية من ( ٦) 

)صالإكللص؛ي.
 )A( الفصول j الأصول /Y٢. ١٧



ث،؛ءكاننكءاية بدلثا وإدا ؤ تعالى; قوله ; ٢١الئانيزالدليل 
لاعيزفأ'كرهز بر ممر أث ^٥ ٥١٥يرن دث\ أعِدز وآس ءظ 

.٢٣١٠١النسخأنكر من عالي رد ءرفيه قال; 
وهوالمنكرين، شبهة وبص آية، مكان آية إبدال اش فأنت 

العلم.بعدم ووصفهم الخم،.، بكذب دعواهم 
الياجيلْ،،الوليد وأبو ذكرالأّتدلألالآيةالمرصر؛،، وقد 

والثشز،لى•الشثرازيل٧ا، وأبوإسحاق والجويز،أاُ،، 

١^٠^.شل الفعل نسخ حوا3 الرابعة: السالة 

)ا(الإكللبا؛.
الحل.سورة من ١ ٠ ١ آية )٢( 

)"ا(الإكاولص"آا؛.
.Y٦٨/)؛(أصولالرخي 

ا/ما،"آؤالفصول >ه(إحك1م 
٠٤٧٣)أ(اكلخصفىأصولاسأ/

>ي(اكصرةصمآهآ.
.١ ٠ ص؛ الفقه أصول من؟كر0 )٨( 



ين1(
الإكليلكتاب في الأصولية الأستني.اطات 

قبلندبه أو وجوبه بعد الحكم نح يجوز أنه على الجمهور 
المعتزلة،ذلك في وحالف، بعدم، أو وقته مجيء قبل فعله من التمكن 
الحتابالةر١ا.وبعض الحنفية، وبعض 

الذبحوابنه إبراهيم قمة امتنباءلاُت، من أن اليوطي ذكر 
يمأدبجلث، ؤع يىآلمناوِ أر؛ن قة بذبحه• افه أءرْ لما اللام عليهما 
هزيإداَةت؛ك، الثأتأ صدفق ئذ ■ئ كإبزمئ أن ؤئنديثه ؤ قوله! بعدها 

آج؛عفد دبج ؤبمدبمنه ايق؛ئآأ ٣ .إ>ىساؤ ج ث ج 
التمكن.قبل الفعل نح جواز امتنثاطاتها من أن 

ذللئجنح حاء ثم ابنه، بدح افه أمر0 حسثط ظاهرث الدلالة ووجه 
فعله.قبل 

منكثير به استدل مما هي الآيادتج هدم ز الذبح وقصة 
المسألة.على الأصوليين 

الفصولتنقح ترح ، ٥٩٣ا/السؤل نهاية ، ٥٢أ/ المتمني المسالة/ ر يتفلر )١( 
آ/أهم،الث أصول ز المهٍد ، ٢٣٦م/الخهاج شرح في الإبهاج 

الهامعالغسث، ، ١ ٠ »_A الفقه أصول، مذكرة ، ٤٢٤؟/الروضة مختمر ثرح 
.٢٧٩٢; الفحول صا/أم،إرشاد 

.ص٨٢٥)آ(الإكلل 
الصافات.صورة من ١ ٠ —٧ ١ • ٤ الآياات، )٣( 





الأكلط،كتايا ف/ الأصملمة الاسساطات ح

آ.Jدلر غير إلى النسخ يجوز لا أنه إر المعتزلة وذمت 
آحرودليلا بدل، بلا النسخ لجواز دليلا اليوحلي امحتتبط 

الجواز•لدم 
بدل:إثى جوازالنسخ دليل أولا؛ 

تعار؛قوله وهو Jدلأ٢آ، بلا النسخ لجواز دليلا اليوحلي ذكر 
-فترئلك »ثاوهلآ دى تى ممزمأ أنيثؤد ثجيم  ١٥١، ٢٣٠١^آفيث ؛^،؛^١ 

بسنمدمإ أن ءأئعمم ؤ بعدها! التي بالآية منوحة أنها ذكر حث 
بدلبلا النسخ جواز على دليل ررففيه قال؛ صذإذلإ\ عمتكن يدي 

ذلاك،((رهآ.أبى لمن حلافا ووقوعه 

البصرة، YTA/rالمهاج شرح ر الإبهاج ١، ٠ ص0 الرسالة المسالة/ ش يفلر )١( 
،٣٠١/ Y الفقه أصول ش اكمهيو ؛، UA/Yالفقه أصول ش التلخيص صهآ"أ، 

صهم\م،الهاْع الغيث ، YY٩١/مالروضة مختمر شرح ، ٧١صْ الأصول متنان 
.U<\A/Yالفحول إرشاد 

)أ(الإكاويلصا"ا<ه.
س-ورةالجادلة. ١٢)٣(آية 

)؛(آيةما.نّورةالجادلة.
)ه(الإكاليلصا"ا<0.



حالأكليل كتا0 ف/ الأصملمة الاسساطأت 

اسلألاسمقديلموقدمسا
بدل:إش جوازالنسح عدم دليل ثانيأ: 

قولهمن ا غير إلى النسخ جواز عدم اليوؤلي استنط 
الأ متملهأ أو نمآ ءث؛ر ئأت آو ءاية عن مستح ما ؤ لى؛ تع1 

بدل.لغير النسخ من للمانعين بها استدل حيث 
ولامثله.المنسؤخ حيرأمن لاكون بلابدل النسخ أن وظاهرالاستدلال 

الخطاب^،وأبو المرقدىر٦،، بالأية الاستدلال وذكر 

،١^^١١٢أمير وابن والْلوفىر'أ،، والقرافىراّآ، والغزاليل٨،، 

١.٧ صء الأصول ميزان 
٠٠٣ صرخ الفصول تنقح شؤح 
.٢٩٧/Y الروضة مختصر شرح 

.الإقلص٤٦
البقرة.سورة من ١ ٠ ٦ آية من 

١.٧  Y_aالأصول ميزان 
اكْهياوأ/اهمآ.

المتصنىآ/بمب.

٠٠٣ صسم الفصول تنقح ثممح 
.٢ ٩ ٩ Y/ الروضة مختمر ثرح (

(التةريرواكءريرم/مي.





ءالاكانما، كتا0 فِ الأمءلة الأستناطات 
نمًءً—ًءوهئه

•>زمأأا،وابن السرحسيأاآ، للقول ؛-١^ الاستدلال ذكر وقد 
واوخاريلا"آ.والآمديلْا، والخزالير٤،، الخلابر٣،، وأبو 

أحف.بدل إل النسخ السأبعةث السالة 

أ؛االوليدإن بل الجمهور، عند حائز أحف بدل إلى النسخ 
الاتفاقنقلا المجار وابن -^ ٧١

اشوقوله المصابرة آية من الجواز ذلك الميوءلىأ٨، استنبهل 

ءلمكفمسالأ،بإ

رحىالأصول ( ١ ) 
.٤٤٩٤; فيأصولالأحكام 

)مالمهيدأآ/آهم.

)؛(المتصفى
.١  r٥٣/ الأحكام أصول ز الإحكام )٥( 

)ا"(كثفالأصارم/هلأآ.
الأصولى الفصول ٢، ?_Ao التمرة ، ٤ ٠ ٦ \/ الفصول إحكام المسالة/ ش ينقلر )٧( 

 /Yالخير الكوكب شرح ، ٢٨١ /Y ١ ٢ ص٠ الفقه أصول مذكرة ،  ١١٣.
)بنالإكللص«هم.

الأنفال.محورة من  ٦٦مزأية )٩( 





٠الأكيد يكتالا ف الأصءلمة اطات الأستن
—ًًًً—ًكئبً

لاقولين:اظ 

بائسة:جواننسخ على الدليل أولا: 

بدليالين؛للجوار امتدل 

٥^ءي،آئوئ ومايطق ؤ ت تعالى قوله وهو ات ^١ ١٢١الدليل 

ذنإلأنةمحر€بمم
بالة...،،أم.ونحمحيصه القرآن نح جواز ش به رايحتج 

هيبل منه ليس السنة أن نشت الأية أن الدلالة! ووجه 
فليستوحي، كليهمأ أن بجامع للقرآن نسخها فصح اض من وحي 
أدنى.السنة 

%مخيم^سلألبالآيةانماصل؛اوأيوالخلابرْا 

•/Yالفحول إرشاد ، ٣٢A'^/y.

؛،._rA)ا(الإكدل 
موأ.نمورةاوجم.)آ(الآتان 

.،>Ar__i(r)
)؛(الضولفىالأٍرلآ/؛أم.

.T٣٧٤/)،،(التمهيد 

)ا"(الإحكامفىأصولالأحكاممأا"ا.



الأكليا،كناس ذ، الأصملمة الأستنياطات ء

أمرادقاْأم.وابن أمير وابن والطوفىر١ا، 

llQ 1$ص قك رززن ا:وهوقوله;ug اكاني١٤الدليل 
محء4رْا•

لكنثيء لكل تييانآ القنآن لكن لما أنه الأسيلان أن والفuهر 
بالمنة.نسخه البيان ذلك من 

بالسنة:١^^[^ جوازنسخ عدم على الدليل ثانيا: 

أدلة؛ثلاثة الجواز لعدم الميومحلي ذكر 
نأتآونمها ءاية عن نمح ؛؛وما تعالى؛ قوله ؛ ٢٦^^١٢١الدليل 

أص-;؟ عم 
بالمنة.القرآن نح يجوز لا قال؛ لن دليل الأية أن ذكر حيث 

ليتوالمنة المثل، أو بالخير النسخ علقت الأية أن ووجهه؛ 

.١٣٢ Y/ الروضة عخممر شرح ( )١ 
)؟(الممريرواكحرير؛/\>ا'؛.

)م(-سراكءريرم/أ\،؟.
)أ(الإلكلصلاأ.

النحل.صورة من  ٨٩آية من )٥( 

القرة.صورة محن ١ • ٦ اية من )٧( 



الخيرية.عن فضلا القرآن مثل 

وابنوالجصاصر٢ا ، ١^١١٢ابن بالأية الاسدلأل ذكر 

والغزاليرا"ا،وأبو؛عليىلْا، الشيرازىل٤،، إمحاق وأبو ح)؟م 
،،وائوفى١٩الخلابر٨ا، وأبو ^٧٢، ٧١الوليد وأبو 

والثولكنيل'ا،.
>ثاتاير تنق ؛أنأذا تحار: قوله ،: ١^١١الدليل 

ثق1وبت'لمح عزهندآ إمزآاتي آتت لأدن-م0لآآثدا آومى ماد بمشتا 

٠.٣ ١ ص الفقه أصول ني مقدمة )١( 
)آا(الضولفىالأصولآآ/ا-؛مآ.

•٥ ٠ ٥ إ/ حزم لأبن الأحكام أصول ي الإحكام >ّآ( 
.)٤(اكمرةص٥٦٢

yA\frالعدة )٥( 

)ا-(المضلإ/م-ا.
ا/^أ.الفصول إحكام )٧( 
.Y٣٧٠/التمهيد )٨( 

.١٣٢ Y/ اروضة مختصر شرح )٩( 
الفحول ١١٥(إرثا)• 
.(الإكاJلص١١٤٧٣)

•يوس سورة س ١ ٥ آية ٌن ا ١ ٢ ١ 



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباْيات 

السنةااأرالقرآن نخ مغ من به رراصتدل عال! 
تلقاءمن الآيات تديل . سه عن ض تعار افه أن ووجهه؛ 

تديل.نؤع والنسخ نفسه، 

حزإموابن ^٢،، ٧١الولد أبو بالأية، الأّتدلأل ذكر 
داكزالي>"،وااضلكتي>ْ<.

تثأمقت جث >s؟U ممار: نود الظدثُا': الدليل 

يالستة.القرآن نح مغ لمن دليل الأية أن ذكر حنث 
المممارصن.للقولين دليلا الأية ذكر فتكون 

نسخهكان ثيء زكل تثيانا القرآن كان لما أنه الدلالة من والظاهر 
ممتغ.وهو التسان لهذا مخا ن بالسنة 

ر>(الإكاولصأي'ا.
\ب\إ\^1.)أ(إحكام 

حزم؛/ه>ه.لأبن )مآ(الإحلكمفىأمولالأحك1م 
\/آ-ا.)؛(المتمني 

.Y٨١٤/الفحول إرشاد )٥( 
)ا"(الإمملصااإ.

الحل.سورة من  ٨٩منآية )٧( 



٢٠الإكليل ضتاب ف، الأصمليات 

لLلهرTن.السة نسج التاسعة: السالة 

رروهذاالشنقيطي؛ وقال القرآن، في تنح السنة أن على الجماهير 
لوقوعه((.فيه يختلف أن ينبغي لا 

بالقرآنر١ا.السنة نسخ مغ الشافعي عن وروى 
المنةبنسخ للقول أدلة الإكليل في الميوهلي اّتنمط 

بعكسه!والقول بالقرآن، 

السنةجوازنسخ دليل أولا: 

دليلين•له ذم لمد 

ولثمما بزآص آلقمهآث لى: نط قوله : ^١٢١٢٢الدليل 
،.؟٠١٣ةنبيإتيماوأظي\ 

المنةنح جواز على ودلالة المخ، أنكر من على الرد »فيه قال: 

انمهاجمعراج ٢، ٠ صء المودة ، ٣٩ص• المخول الخالة/ ز سخلر )١( 
مذكرة، ٨٣fxوالتجرير التقرير الفحول إرشاد ، ص٩٦٣الهامع الغسث، 
.١ صء٢ الفقه أصول 

)مسآةآ؛ا.نّورةالقرة.



الأكليلكتا0 مّ الأصهل4ة الاسساطات ع
و؛ئبمءءءغً——ثذًًض

الالفعلية بالة ثابتا كان الثلس بيت امشال لأن بالقرآن؛ 

القرآن«رم
أبوبالقرآن الستة نح جواز على القبلة تحويل بقصة امتدل وقد 
والطوفىل؛لوالقرازأم، ^٢٢، 

تمنناالكتب عثلف ؤيركا ؤ تعالى! قوله ا! ادثاذير الدليل 

هلا"للآلإ،سم 
السنةسخ بجواز قال من يه استدل مما الأية عد حيث 

ينحأنه بيانه من كان قيء لكل نبتانا القرآن كان لما أنه ووجهه! 
الة.

)ا(الإكاولصأي.
.A'l/Y" _(Y)

١.٣ ص؟ الفصول تشح رح ث )٣( 
١.٣ ٦ T/ الروضة مخمر شرح )٤( 

)ه(الإكللصااأ■
الحل.صورة من  ٨٩آية عن )٦( 

)ي(الإكاولصاا؛.



ءالأكفا، كناس فِ لمة الأصم الأستناطات 

السنةنسخ منع دليل ثانيا؛ 

بدليلين!للمغ واستدل 
قهأليكن إقك *ثولآ تعالى: قوله الأولءن: اكليل 

الأيةحددته كما البنان بدور قائمة الستة كانتر لما أنه ووجهه؛ 

بيانا.وليس إزالة النسخ إذ يه؛ تنخ لا فإنها 
والسرحمىرن،الجصاصأ٣ا، لأية يا الاستدلال ذكر وقد 

وأبوالشيرازىر٦،، إمحاق وأبو آ، البغدادىر لخهليب وا 

أمتروابن والطوفىر'اآ، والقرافىأاّ،، الخهلابر٨،، وأبو ٩^١^ 

\(\صصبم1.
النحل.سورة من ٤ ٤ آية من ٢( 
.٣٣٢؟/ الأٍول ز الفصول ٣( 
.٦٧آ/رحى الأصول ٤( 

ه(الفقهواوتضل/؛\الأ

٦(اللْعص١٣٠
.٨٠٦م العدة ٧( 

Y٠٣٨٦/التمهيد ٨( 

ا'(ئرح-شحاصول
؟٣١٦/ Y الروضة مختصر رح ث ( ١* 



الأكليا،، كتايفء الأصملمة الاسساطات ،ّ 

بادشاْرى،وأمير الحاجأ١ا، 
ئآلكتث عقك تعالى:ؤورلا قوله ^٤،: ٥١الدتيل 

و|،ص<رْآ.
المغ.على بها استدل فقد الجواز على بالأية استدل فكما 

كانثيء لكل نيانا الآكتاب كان لما أنه هتا! الاستدلال ووجه 
اكيانإضاحالأإزالأ.

)ا(الميرواكميرإ/،مهد

)ّا(كشفالأّرارمهآ-أآ.
)؛(الإكاولصا'اف

النحل.سورة من  ٨٩منآية )٥( 



ءءءر0؛ن؛وبء٨الأكلمل كناس ف/ الأصملية الاسساطات 

الخصوص.به المراد العام يرد الأول: المسالة 

الخصوص،ؤإنبه أؤيد الذي العام ورود صحة على الأصوليون 
دلالته.نؤع على اخلفوا 

بعضش مستعمل لفظ لأنه مجانية؛ دلالة إنه ت بعضهم فقال 
منهى إنما فرد كل على دلالته لأن حقيقة؛ إنه ؛ ٢٠٠۵٠وقال؛مدلوله، 

دلألةالمطارقةر١ا,

وأيؤ تعالى! بقوله استدلاله الفرس ابن عن اوسيوءليأأآ نقل 
يهالمراد العام ورود فيه-آ أن على موا ألتشي عئ محنم 

عالميالراد ررلأن بقوله؛ الدلالة وجه وبص الخصوص، 
زانهم•'".

المنهاجثرح ش الإبهاج ، ١٣٥ا/الأصول ز الفصول الخالة/ ز يفلر )١( 
الفحولإرشاد اكحرير بسر ، ٢٣٧٥ه/ الحرير شرح التمير ، ٣١٣٢; 

)لإ(الإكاولصآه.
البقرة.سورة من ٤ ٧ 1وه من )٣( 

)إ(الإلكيلصآه•







^^^ٍٍحيطات|لأصئةفيكبلإظ^

ع؛وهظلمؤ،نزو تيو ؤ هنا: وقال قالهال١،، الي لكلأية وحده للنبي. 
فدلؤئلأنسدأمحآ'محتاذامحءءإرمل: 

فيهاأرأى-لحولهم على 
بالسنة.القرأن تخصيص الثالثة: السالة 

المطهرةبالسنة الكريم الكتاب نحميمى جواز على الجمهور 
آحادية.أم كانتا متواترة 

بالسنةالقران نحميصر مغ إلى الحنفية يعفى وذهبج 

القرآنتخصيص بجواز للقول أدلة السوكلي امتنيهل 
له؛المخالف ولالقول ة، بال

سمرثإ وقن( يصر. قوق( أصئ ش آلحم، وم دء قلب ؤ ر:  Ujقوله وهي )١( 
الأنعام.سورة عن ا'اُوم\اُ الأتان أؤآاه ثنمث وسوف 

.XMjrU^)آ(الإكاول 
أصولز الإحكام ، ١٠٧ Y/ العدة ، ١ ٤ ٤ ا/ الأصول ز الفصول المألأ/ ز يطر )٣( 

المودة، ٣٥٢Aالأحكام أصول ز الإحكام ل ٩٦/٢حزم لأبن الأحكام 
^ص٨٢٣المائل إجاية ، ٣٢الهاْع الغيث ، ص٢٣٣المنهاج معراج إ ص٢٨١ 

الفقهأصول مذكرة ، X٦٨٥/ الفحول إرشاد 



____لأ؛ئ_ءالأكلماI اكتايف/ الاسساطات 

بالسثت:المر1ن لجوازتخص؛مى الاستدلال أولا؛ 

قولهمن ته بالالقران نحصمصن جوار وطى الاستنبط 

مح(]لانم من ؟إ0 ؛ ل؛ عي،ألوئ ؤبمايطى ؤ تعالى؛ 
وحي.الة أن الأية أن ذلك 

ماغ.ولا نحصمه فهي القرآن مثل وحيا السنة كانت إذا ووجهه؛ 
زكرياالإسلام وشيخ ١^٧٣،، بالأية الاستدلال وذكر 

الأض1ريلن.

باتسنة:القرأن تخصيص لنع الأستد.لأل ثانيا: 

تعالى؛قوله من ا بالسنةر القرآن نحصيص مغ اليوؤلي امتنبهل 
،.i٦١ ش وو ئا ٦^، ك ك٠ 

مبثتا.الكتاب يكون فلا عليه، البيان قصر وقد بيان والتخصيص 

)ا(الإكلل
الجم.مأسّورة )أ(الآظن 

.٢٧٣الأّرارم/ كشف )٣( 
)أ(ءاةالوصولصا،ا•.

)ْ(الإكللصاا؛.
الخل._؛ س  ٨٩آية من )٦( 



ْيتتب
الإكليلكتاب في الأصولية الأستتباطات 

أبويعررموذكرالاسدلأل 

بالقنآن.السنة تخصيص الرابعة: السالة 

للثانمة،قول وش القرآن، الستة تخصيص على الجمهور 

محصصهر٢،,لا أنه أحمد عن ورواية 
بالقراننة التمحصيهس القائل للقولين، السيوكلي امتتبط 

ذلك!من والماغ 
اثسنةجوازتخمميص لنيل أولا: 

؟؛؛أ٤،.ّيىؤ لؤ ذلمننا آلكثب، نقزك •' لى ^١ وهوقوله 
السنة.عموم يخصقس أن القرآن تبتان فمن 
وأبوالحاجبأاُ، الاجىلْآواين الوليد أبو الاستدلال ذكر 

ازظرروضة ، Y٥٦٩/ اس ٨، ٠ T/ السؤل ص،"مآا، التمرة المألة/ ز يظر )٢( 
UY1/Y ، الحاب رفع ، ٢٧•١; الفصول إحكامS)T/r  الولغاية ثرح

.٣٤صا< الفقه أصول مذكرة ص\<٦، الوصول غاية ، ٣٢الهامعص؛ الغث هرم؛٣، 
•)٣االإكللص١١٤

النحل.سورة من  ٨٩آية من ( ٤ ر 
.٢٧٠\إ الفصول إحكام ( ٥ ) 

.٣١٣م الحاجب رير شرحه مع الحاجب، ابن مختمر )٦( 



ءالاكاليل ا كتايفِ الأصملية الاسساطات 
—ًً—ضذًًذءً

والشقيهليل٣،.وأبويعرزأ،، ١،، اJشيرازيل إمحاق 
باثمرأنل؛ا؛السنة تخصيصي منع دليل ثانيا؛ 

أليءًقرتعالى• قوله وهو للمغ، دليلا ذكر 

فلاعليه البيان قصر ررلأنه المع: على الأية دلالة وجه مئا قال 
م4ا((ر٦/الكتاب يكون 

إّحاقوأبو ^٧،، ٧١الوليد أبو الاستدلال وذكر 
الأ'نصاريراا،،وزكريا ١،، والطوفىر وأبويعلىراّ،، ١^١^^٨،، 

ا(اكمرةصا-ّاا.
\ا\سمالعدة ٢( 

أءولالشص\،أ"آ.مذكرة ٣( 
؛(الإلكلص\<«أ.

اكحل.سورة من ٤ ٤ مزاية ٥( 
ا>(الإلكلصا،.أ.

.٢٧١ا/الفصول ٧(إحكام 
.ص٦٣١التمرة ٨( 

.٥٧١آ/ا<(العاوة 

.٥٦٢/ Y الروضة مختمر ثرح ( ١' 
.٦  ٩٠٢٥الوصول غاية ( ١١



الأكليائا كتايف/ الأصحلية الأستفاطات ع

والشّبرحرا،•
؟٠الاتصال شرطه الأستساء هل الخامسة: السالة 

اللغة،أهل بإ منه المستثنى اتصاله يجب المتثني 
الخة.ر احتلموا ؤإن تاُعه، ومن عنهما اممه رصي عباس ابن وخالف 

مايجوز ت سنة،وقتل إلى آخرون: وقال شهر، إلى بعضهم: فقال 
ا.موحودةر النية دامت 

والمجونللاتصال، الموجب لالقولين الموحر امتنبط 

لاافصل؛

بائسشائستئش اتصال بوجوب للقول الاستدلال أولا: 

منه:

ضعناِبميق ؤئن ء تعالى: بقوله الاستدلال اليوءلىر٣، نقل 

.٣٤الفقه أصول .ذكرة )١( 
_U>،>،المخول ؟/؛،أ، رحى الأصول ، Y٦٦٠/ العدة الخالة/ ز يطر )٢( 

الخهاجثرح ش الإبهاج الزوائد نرح الفوائد ، ٩٠٨ا/الساسمر تشنيفؤ 
إرشاد، ٢٩٧-T/الخٍر الكوكب، شرح ، ٦٢٥٦٠/ التحرير شرح اضمر 

.>_roTالفقه أصول ،مدكرة ٦٤٦/٢الفحول 
)ّا(الإكلل



عالأكليا، كمايا ف/ الاسساطات 

4رااعالىأنالأظءشرطهالاتصال.همب4ِءهمح 
—يعنيتعالى اش لأمره يشترط لم لو رءإذ الدلألةأ وجه مئا قال 

.٢٢يالضغث،اربالضرب يحج ولم السلام"بالاستثناء، عليه أيوب 
والمياريء؛؛،؛، ^٧١١٣للخيل ام الاستدلال ذم 

ُال~بررى•؛، U*jWدائن الحاجُأد أمر }ض دالمداديرْ*' 

منه:بائستثنى ائستثش لجوازانميأل الاستدلال ثانيا: 

بقولهالاستدلال آ عنهمار اف رصي عباس ابن عن السيوطي نقل 
الاستثناء.انفصال جواز على  4٢١أ دسدث ءوأدئرربك_إدا تعالى! 

ا(سآةإإسسورةص.
أ(الإكللصيماه.

.٢ ٥ ٥ ٣; الحاجب رفع ، ١ ٤ ٦ م المهاج شرح ز الإبهاج ٣( 
إ(كثفالأمرارمأ/\<ِاا.

.٢٥٦٣ا■/التحرير شرح اكصر ٥( 
أ(الممريرواكحريرآ/؛آآ.
«م.ي(شرحالكوكبالميرم/'

أه.ولالشصمهم.مذكرة ٨( 

الكهف.سورة من ٢ ٤ آية من ( ١٠



الأكلما،، كت1وفِ الأصءية الأستفاطأت س

ولمذلك، بعد فقل افه ثاء إن قول نست إذا المعتى أن ووجهه؛ 
يخمحص•

عهمااش رصي عباس ابن عن المروى -يعني السيوطي قال 
بهحاصى ذلك أن عنه الطبراني أحرج لكن وغيرْ، الحاكم ررأحرجه 

منهاصفات، بحدة جاء عنهما اممه رصي عباس ابن عن والمروي 

ررلأربعينوجاءت ،، ل ا، منة ررولوبعد ءنهأ وجاء ا، ر منة إلى الاصتثناء 
يوما((ر؛،.

)ا(الإكاولصا-لإإوماآ؛.
(.٧٨٩)٣  ٤٠٣; الأبمانوالذور -محاب المدرك ز الحاكم رواْ )٢( 

الذمي.ووايقه وخرحا0. ولم الشيخين، ثؤرط على صحيح حاليّث، هدا وثال; 
٦٠ ٤ ٥ / ١ ٧ يره نفز والطري 

يمينهبين يكن، الحالف ~باب الأيمان —كتاب، الكبرى المن ش اليهقي رواه )٣( 
(؟٢٠٤٢٤)ح ٤ ٨  jxص أوأحالّ هويت، لانقعلاع ييرة سكتة واسناته 

والط؛رانيفىاسمهمه/اح؟)ح1.آ.ا(.
١(.١ ^٩ ٤ ٤ ١/ الأوسط والخجم 

ثقات'.رورجاله ؛ U١٤٦/ الزواتد مجمع ش الهيثمي عال 
(.١٣٨١٢الكهف،)ح سورة نفير ش حاتم أيي ابن و.أحرجه 

منصور.بن وسعيد المدر، لابن ٥ ١ ٦ و/ الخثور الدر ش اليوؤلى وعزاه 
افرصي همام، ابن عن هوب ابن "وأحرج ؛ ٥ ١ ٦ اّ/ الخور الدر هم، الموطئ، نال )٤( 



/الأكليا ، كتايذ/ الأصحلية الأستنماطات 
^=طًغض————^ًءوهقئ(ء

خصوصيةش عنهما اممه رصي عباس لأبن اليوطى به نوما 

عباسابن عن مجاهد راعن فلفظه: لالطبراني، وعزاه للبي.، ذلك 

نسيتفإذا قال: 4 ميث ِإدا ربلث وحل: عز اممه ول قز 
أنلما وليس خاصة، افه. لرسول وهي ذكرت( إذا فامتثن الاستثناء 

نسشيإلأفىصالةالمن(اراآ.
وذكرالأستدلألبالآيةاكوكاتير٢/

الأستساء.الاستثناءعللي عطف السادسة: السالة 

منوليس الاستثناء من استثناء فإنه استثناء على استثناء عطف إذا 

الجمهور.مذهب هدا الأول، منه المتتى 

نقؤلنولا ؤ اف: نانزل ليلة، أربعون له ثمفى بمتن، عر حلف الك،. أن ءّهما 
،.iUأربعين بعد وص. i إلأآنثآئأثث ب"'لثاىءإذقبجهسا 

١(.• الكيرا،/ الطرازرالمجم رواْ )١( 
.("،AUY^"،A/U

(.١^٦٧٨ ١٥وفىالصغ؛رآ/
وهوضعيف*.حصين، عبدالحزيزبن •غه ٢:  ١٣؛/ الزوائد مجمع ر الهيثمي هال، 

١(. ١٣٨ ،)ح! الكهف-صورة يرْ رتفحاتم أتي وابن 
ُردديه•لابن ٥  ١٧رالدرالمنثوراّ/ السيوطي وعزاه 
.MAfyالفحول )آ(إرشاد 



كناسف/ الأصملمة الاسساطات ء

قالالأول، منه المنثني إلى وعوده منعه، إلى البعض وذهب 
رروهوصمفا،را،المبكى 

إلاءادلهمطؤ لوط! قصة فى تعالى قوله من اليوءلىأ'أا امتتبط 
،٣١< ذثنآءإلإاوئٌت اتتأث الأ ب^ محض كمض ان1 
منهو الأول المتثني أن بمعنى يليه لما فكل تكرر إذا الاستثناء إن 

تثنيالمهومن الثاني فالختثنى تكرر ؤإذا له، المايقة منه المتثني 

_،.IJلا يليه لما كل الأول من وليس الثاني، منه 

\ق " مهذُى لثنجرض إدا مط ؛، ١١٠إلا.ؤ قالت الله أن ذلائ، 
هثدنؤ آتإ؛أنهُ إلا ؤ أهاله من استثنى ثم المعتدين، من استثناهم 

المعديين.من ض ازجين، أهله من امتثناوها ذكان 

مخمثرح ا/س، العدة ، ١٢٦٥;زالأصول الفصول زالمالة/ يطر )١( 
،٦٣٦! الرحى أصول التحرير ثرح التحير ، Y٦٠/؛ الروضة 
القواعد، ٢١_T الأصول معرفة ش الإشارة مأ/أها، النهاج ثرح ز الإبهاج 

.٣٣٨ fyثرحالكوك،المر ، الأصولةص٣٣٣والفرائد 
)أ(الإكاولصأ.أوْ.؛.

الحجر.سورة من ٦ ءو٠ ٩ الآيتان )٣( 



م\الأكلمل ا كتامف/ الأصملية الأستنعاطات 

.سرمأبو و الجماصر١آوارنمإر٢،، بالأية امتدل وقد 
المجارى،وابن اسملْآ، وابن والطوفىأ؛ا، 
،.والششطي١٨

لايتنحرد\حوهما>شرطين على العلق السابعة: السالة 
الجمععلى كانا فان شرطن، على المشروط الحكم رتب إذا 

عندحصل البدل على كان ؤإن بحصولهما، إلا يحصل لا لحكم ا فإن 

دءحطتشتثولحقت سكثه من بتق ؤ تعالى'. قوله محي 
أنهمبجاخلأون0آ<ل'ا،نقلاليوش 

>(الضرلفىالأصولا/تماا"آ.
.٣٧أ(اصول

.٣٣٣ىس\إ 

.٦ • ٤ t/ الروضة مختمر نرح ( ٤ 
اسمصممم.لأبن القواعد ٥( 

ا'(اكمرشرحانمريرآ"/ه>آآ.
ي(شرحالكوكباوشرم/ا/مم.

صهْم.الفقه أصول مذكرة ٨( 
.T٦٢٧/ الروضة مخمر شرح .، ص٣٦٢الفصول تشح شرح المالة/ في يفلر ٩( 
١ المرة.سورة من ٨ ١ آية ( ٠



الاكانملكناس ف، الأص،لة الأستشاطات ٨

ا.١ بأحدهماأ يتنجز لا شرطين على المعلق أن على به استدل 
يجعلهلم النار ي الخلود أن ى ؤناهرة الأية من والدلالة 

فجعلبلزومها، به ؤإحاطتها بل فمهل، السيئة ب بمجرد مشروطا 

الثاني.دون الأول بالشرط يتم لا بشرطين معلق الخلود 

الخصر.يميد لا الت،2ديم الثامنة: السالة 

هلعواملها، على العمولات، تقديم ش الأصوليون احتلم، 
.لحصر؟ ا يفيد 

الالمفهوم جهة من الحصر على بدلالتها بعضهم: قال 
الاهتماميفيد إنما وقالوا: حيان، وأبو الحاجسا، ابن ومنعه المنطوق، 

والعنايةر٢،.

منوزحاهديتا هدتثأ ؤحكلأ تعالى: قوله عند السيوطي نقل 
الأيةبهذه الاستدلال الحصر التقديم إفادة يرون لا من عن ، ^١٣مد 

)ا(الإلكلبا•.
همع، ٤ ٠ ٤ / ١ والتحرير التمرير ٢، ٩ ٦ ٠ ا"/ التحرير رح ث التحسر الهالة/ ني ينظر )٢( 

المحط.الحر ٢،  y٦٧/الهواسر 
إا/سمورةاص.منآية )٣( 



^٢١١٢٠٠١٠.
إبرامموهم الأنبياء، ذكر0 بعد )كلأ( هنا المعمول قدم أنه ذلك 
وبمدبإنحق ك ؛ووومنأ تعار•" قوله ز ؤثعقوب bسحاق 

بهاصح لما الحصر يفيد القديم كان ولو ا هدتثا^١ حكلأ 
هدينا(.)ونوحا 

العددممدصحيح.من الاستثناء صحة التاسعة: السالة 

مقدارز اختلفوا ؤإن العدد، من الامتثناء جواز على الجمهور 
٠الممثنى 

المستغرقيصح وقيل: دونه، وقيل: النصف،، إلى بعضهم: فقال 
مطااقال٣،.العدد مجن الامتثناء عصفور ابن ومغ منه، للمسني 

ءال، ٤١^؛عاثا ّمنؤإلأخمستى اف فتهم ^٥^>-؛، تعالى: قوله عند 

)ا(الإكللصإ."ا.
الأنعام.سورة من ٨ ٤ آية من )٢( 
رفع، ٣٨٦"Y/ المتممى ٣، ١ ٨ T/ الأحكام أصول( ز الإحكام المسالة/ ز يفلر )٣( 

،Y٢٣١/والتجرير الممرير ، YoAo/nالخرير شرح الخسر ، ٣٢٦١; الحاجب، 
ArA/rj_حlشة ١٣١٤المث،الهاعص

انمكويته.صورة من ١ ٤ آية مجن )٤( 



الأكليا،، كتايذ، الأصحية الاسساطات -/ .

ا.صحح،١^١ عقد العدد من مشى يلا قال ْن على رد ارفيه السيوطي• 
الاستثناءمنعه ش عصفور ابن خلاف إلى يشتر السيوطي ولكن 

ساس"<.
يالأية،الاستدلال عن أجاب أنه عته نقل فقد عصفور ابن أما 

بأنعاما خمسمى مندإلا أك فيهم تعالى؛ قوله وهي 
أىأسنة، ألف اقعد كقوله! الحدي قصد لا التكثير ش تستعمل الألف 

طويلار؛،.زمانا 
والرداوير٦/النزاليرْ،، الإمام الاستدلال ذكر وقد 

)ا(الإكللصيمه.
.Y٢٦٧/ الهوامع هح ، ٣١ص؛ الهاْع الغث ٢،  ٦٥٨٥/ التحرير رح ث التحبير )٢( 
العنكبوت.سورة من ١ ٤ آية من )٣( 

.٦٢٥٨٥/ التحرير رح ث التحبير ( ٤ ) 
٠٣٨٦)ه(الممفىم 

.٢٥٨٥آ/ التحرير رح ث الخير )٦( 



اص،لاثمرابع:الآ«رواص.

الاستعلاء.ولا العلو الأمر ق يشترط لا الأول؛ السالة 

بينحلاف الأمر ى والاصتعلأم العلو واشتراط اعتبار في 
الأصولتض•

وجماهيرباعتبارهما، عبدالوهاب والقاصي القشيري، ابن فقال 
اعتبارعلى المعتزلة وأكثر الاستعلاء، اعتبار على الأصوليين 

العلوراد
.يأمحك ؤثادا فرعوذت عن حكاية تعالى قوله عند 

الأمرش يشترط لا أنه على الأصوليون به ®استدل اليوءلى1 قال 
الحاووولأالأمتعلأء«رم.

وهومنه، أدنى وهم له الأمرون هم فرعون أسيع أن ووجهه؛ 

علىالمريع نحرج ش التمهيد "؟/U، المنهاج شرح ش الإبهاج المسألة/ ز ينظر )١( 
الأصوليةوالفوائد القواعد ، ٢١٧٤ه/التحرير ثرح التحبير الأصول 

، ٤١٠٦/ ١ الفحول إرشاد صّامأآ، الامع -شيق، ، ٣١٠٧/ ١ التحرير تيسير ٢، ١ صرا، 
أصولالفقهصّا\'آ.^ Ju،YUo^؛_»_

)أ(سآيته*اسّورةالثعرل.
)مالإكاليلصاا،ف



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات ًيآ17بم

العلو.اشتراحل عدم على فدل الأمر، فصح منهم، أعلا 
والرداوىل٢،،المكيل١،، دليلا الأية الاستدلال وذكر 

والثوكاتير؛آ,والصنعانيأ٣ا، 
الخلوزري،وحدْ الأّتعلأء نفى على الأية الامتدلأل ذكر كما 

رادشاْأى،وأمير الحاجر٧ا، أمير وابن الأنصاريرا"ا، وزكريا 

الوحوب. Jjiiisاقتضاء الثانية: السالة 

المجرد.الأمر دلالة ز الأصوليون احتلف، 
أبوومنهم المعتزلة، بعض وذهب للوجوب، أنها فالجمهور 

؟ولأ■٢! المنهاج شرح ز الإبهاج ا ١ ١ 
٢. ١٧٥ه/ التحرير شرح اكمير )٢( 
.YU0_»J؛U1إجابة )٣( 

ا/يمآ؛.)أ(إرثادالفحول 

.٣٥• Y/ الروضة مختمر شرح رْ( 
.٥ ص" الوصول غاية )٦( 

•٣ؤ٩/٢)٧(الممريرواكحرير
٤. ١٦ا/تسرانمرير )٨( 

الفحول)ا،(إرشاد 



أبووتوقف بينهما، مشترك إنه قال من ومهم للندب، أنها هائم 
ا.الأثعرير١ الحمن 
نقلمدكهأ'أ، إذ مجد آلا معف عا لكد ؤ تعالى1 قونه عند 

الطالقالأم لأن بالأية؛ استدلاله الكياالهراّي عن الميوررم 
للوجوب.

المطلقالأمر اقتضاء على هره ١١٥؛يدل الكياالهرامى1 رءقال قال! 
الأماوطلق«رن.ترك على علق الدم لأن الوجوب؛ 

وهوالقرآن، أحكام كتابه ز أجد لم الكماالهرامى عن نقله وما 
القرطيٌأْ،•شتر ش منه قريب بنص 

والثوكانيل٧آ،اJاحير٦آ، الولمد أبو بالأية الاستدلال وذكر 

تشحشرح ءساها، الوصول تقريب صآ"آ، الأدلة تقويم المسألة/ ز ينظر )١( 
ا،ص11الأصول سرقة ش الإشارة ، ١٣٠*ا/ الخص \، YU,_-الفصول 

الكوكبشرح ، ٢٦٥/ Y الخحيهل البحر ٤، ٤ / Y المحمول ،  ٢٦٦٠٠٣الخهاج معراج 
٤.٤ Y ١/ الفحول إرشاد ، ٣٣٩; الخير 

)أ(منآيةآأمنمورةالأءراذ،.
YY٣(الإكللص٣(.
YYلص٣J٤(الإكا(.

)ه(شيرالقرضلأ/«يا.
.١  ٦٨٠٠٣الأصول معرفة فى، الإثارة )٦( 

ا/ه؛ث.الفحول )ما(إرشاد 



الأكليل،دكتاس ذ/ الأصملمة الأستنماطات ٠— 

الثنقيهليل١ا.والعلامة 

١^^٠عموم ق يدحل لا الأمر السالة 

أوالرسول. فيه يدخل فهل رسوله. أو اش من الأمر ورد إذا 
لا؟

الشافعية.وبعض الحنابلة، وهوقوله بالدحول، أهوال! 
الحنفية.وهوقول • وعدمه 

•^٠^٢٢فلا . وأمرْ ندخل، اش أمر محن بالتشل وثالثهات 
لمنمهءءاةئوّى ئاث ؤإد ءإؤ تعالى: قوله محي السيوضلم ذكر 

يدحللأ الآمر أن عر أمتين؛ها أن ، ^٠١٤بمأ تدمحزأ أن يآثجلإ أئة 
?؛انحمْارئيمعلؤرى كادوا وما قوله: بدليل الأمر، عموم في 

W١

٠.٣ ١ ص الفقه أصول طكرة )١( 
الوصولا/أ،جم العدة التمرةصزس اللمع ثرح يالمألة/ يفلر )٢( 

الزوائدثرح الفوائد ، ٢٧١٢ا/الخطاب لأبي اكهيد ، ١٨٠ا/الأصول إل 
صاآمآ،تششمص؛أي.

)مالإكاولصاأ.
البقرة.صورة من  ٦٧آية من )٤( 

البقرة.صورة من  ٧١)ْ(منآية 



,الأ9كالدا كتاس فِ الأصمية الأسنماطات 

^^،^١،•ولايظزبموص 
لجمعشرحه نخ للزركمي الاستدلال هذا السيوطي نب وقد 

الجوامع.
لمإذا ...  ٠٠ررالجواْعت بجمع السامع تشنيف ش الزركثى قال 

^محمحمدممبجأعأ<رىتحاوت كقوله حاولاله اللفظ كن 
زقوله بدلتل الأمر، ذلك ز موس يدخل لم كما فيه، يدخل فلا 

عليهبموصى يقلن ولا مالوا وما ا؛ؤهدمحوها القصة! آخر 
ذلك«ل؛اؤاللام 

اكْهياولْ،.ي الكالوذاتي أبوالخطاب بالأية واستدل 

الفور.امحًمر اقتضاء الرابعة: السالة 

الفور؟يقتضى الأمر بان القول الجمهورإلى ذهب 

)ا(الإكللصاآ.

فهص الجوامع جمع شرح كتابه في الزركثى عن نقله وما 
القرة.صورة من  ٦٧آية من )٢( 
البقرة.صورة من ٧ ١ آية من )٣( 

ء)٤(تثنمsالم٠احص٧٤٧
الفقه)ه(المهيالفىأصول 



الأكليا،ا كتايف/ الأصهلة الأستنماطات ٦، 
س؛وبً=

الترا-خيأاا.على إنه لالشانمة1 بعضهم ونسيه الحنفية، وقاك 
مائآمارأ ؤ إسرائيل! بني بقرة قصة ى تعار قوله عند 
دليلالأية أن الهدوي عن السو٠لير٣، نقو ^٢، . وووث 

الفور.على الأمر أن على 

ذلكعلى ويدل ١١بقوله! منها الدلالة وجه الفرس ابن عن ونقل 

وقال!يه، أمرهم ما فعل إلى يبادروا لم حين امتقصرهم أنه 

يالقرمحليي بنصه أورده كما القرآزأْ،، أحكام تفسير0 ي وهو 
شير٥ر٦،.

صأا/ا،الوصول تقريب .( ص٢٥التصرة ، ٢٨١ا/ العدة المسألة/ ش ينفلر )١( 
المهاجشرح ز الإبهاج ، r١٦/الفقه أمحول ش الواضح ، ١٧٢*ا/الخص 

/Y"ص٤٤٢الأصولية والفواند القواعد ، ٢٢٢٤ه/التحربر شرح التحير ، ٥١٥،
سرالخريرا/آه'آ،إرشاداسولا/آآ؛.

البقرة.محورة محن  ٦٨آية من )٢( 
.)'٢(الإكايلص٢٦

البقرة.محورة من ٧ ١ )أ(منآية 

الإكللصأآ•وممح،
/'٧.ا القرآن أحكام )٥( 

)آ(-لهيرالقرطىا/\<أأ.



______الأك1دلا ! كنايذ/ الأصملية الاسساطات 

العا٠ةر١،.ى يعلى أبو  Aj'VUواستدل 

أفضل.الطاعات تعجيل الخامسة: السالة 

^٠!،٧٥١١تعجيل فان الفور، الأمر اقتضاء ش الخلاف 0ع 
الأمرإن يقل لم من عند حتى الأفضل هو وقتها أول إليها والمبادرة 

للفور.

أن#أم \لخإنءؤ ةنثقو\ ؤ تحالى1 قوله من اليوطير٢آ تتيهل ا>،ّ
تأحيرها.من أفضل الهلاعات تعجيل 

الفورعلى الأمر بأن للقول دليلا الأية الأصوليين بحض ذكر وقد 

ضبزرص.وا؛ن واJرداوير٦،، بضرْآ، والكالجصاصر٤،، 

القرة.محورة من ١ ٤ ٨ آية من ٣( 
؛(الفمولفىالأمولآا/¥'د

•٦٥"ا/المنهاج شرح ش الإبهاج ٥( 
.٦٢٢٢٩/٥(اكمرشرحالخرير

٢.ص٥ الأصول علم من الأصول ٧( 



الإكليلكتاب فى الأسساط1ت __ 
————ًسًصًجمبم

الإباحة.يقتضي الحخلر بعد الإمر السادسة: السالة 
لخلر.ا س الأس ي ظفالأصنين 

هوللاباحة.وأصحابهI الثاقعي فقال 
بعدالأص أن إلى الحتا؛اةت وبعضي المالكية، بعض وذهب 

قبلعليه كان ما إلى الحكم ويعود الحفلر لحكم رغ هو الحفلر 
•الحفلرل١، 

السثوض•قال  ٢٢^^جصعلادوأ ئلنم نإدا ؤ تعالى: قوله عد 
فتفيالحفلر يحد الأم ورود إن الأصوليين من هال من به ءامتدل 

الإ؛احة«رم.
ولكنللوجوب؛إحماع، ليس هنا بالصيد الأم أن ذلك،؛ ووجه 

الإحراممن الحل بعد هنا به الأم كان للمحرم عنه الهي، كان لما 
للحل•إرجاع 

الرئويأصول ، ص١١١الأصول ميزان ، ١ ٩ ١/ الرحي أصول المسألة/ ز يطر )١( 
YY_, ، الخهاجشرح ز الإبهاج ، ٣٣٣م/حزم س أٍول!لأحلكم ز الإحكام

iT/r , ٢٨٥\االفقه زأصول التلخيص آ/حا،ا، الأحكام زأصول الإحكام،
•١ ص٦ المودة ، ٢ ٥ ٦ / ١ العدة ، ٢ ٢ ٤ ٦ o/ التحرير ثرح التحبير ص٨٣، التمرة 

اّئدة.محورة من ٢ ي من )٢( 



٨الاكانمل كتا0 ذ، الأستفاطات 
—ًرق؛؛وبء

والم<رقدىرى،، ١^^١٢بالأية الأّتدلأل وذكر 

الشيرازيراُا،إسحاق وأبو والخزاررْ، وا^^٤،، ٧^^٣٢، 
ا١ والسكىأ والآمدىلاٌا، ١ وأبو يعالىأ٧ا، وأبو 

واسمراادواسيرأم
موصعى كلهم لسوا للأية الذاكرين الأصوليين أن يتلهر والدي 

سيلعلى الأية يورد يعضهم بل المسألة، لعموم بها المستدل 
للأباحة.الخفلر بعد الأمر رمع 

.١ ٩ / ١ السرحمي أصول 
.١١١ص الأصول ميزان 

.٢ ص'آ الزدوى أصول 
اسصفىأصولاسا/هحمآ.

٢٠ص المنخول  ٠.
>٤٠صن البمحرة 

.٢٥٦ا/ العدة 

اكهيالا/؟با.

١٩٨/٢الإحلكمفىأصولاسم
(الإيهاجفىشرحالمهاجم"آأ.

.٠١٠٧ Y/ وصة ار مخممر رح ش( 
أصولالشص"ا'*أ.(مذكرة 



الأءكيا،ضاس فّ ية الأصم الأستشاطات ح

هاسثاسواله

والسنة.التكتاب ق الجمل وقؤع الأول؛ السالة 
وفاتهبعد مجمل يبق لم لكنه والسنة، الكتاب ي واير الإجمال 

الجمهور•مذهب هذا مجمل، بجنكل بل ه، 
الوحيض.ي المجمل إكار إلى الفلاهري داود وذهب 

داودغير هذا أبى أحدأ أعلم ارولأ الصيرفى1 بكر أبو قال 
الفلاهري«راا.

من٢ ر الجمل ورود جواز على الاستدلال اليومحلي امتنبتل 
،•؛ءل ئثموشكوبممحءيا0أسغصؤم وه ؤ قولهتعالىت 

يبتنولم بقرة بذبح أمرهم الله أن باعيار ظاهرة الأية من والدلالة 
بعد.الأمر هدا بيان جاء ثم مجهلأ، أمرأ فكان صفتها، 

جمع، TA*_Sالفصول تشح شرح ، ١٣٥إ/الموافقايت، المسألة/ ز ينظر )١( 
الخيرالكوكب شرح ، ٤ ٥ ٥ م/ المحيط البحر ، ٥ ١ ٢ ٢/ المحالى شرح ْع جوا®ع ل١ 

 /r الفحول إرشاد ، ٤ ١ ٥ /Y والحرير التقرير ، ٥٧٢ /Y اكحرير سير ٢, ٠ /Y ١،٢
.٢٤٢/٢الطارحاشية 

)آ(الإلكلصاا•.
البقرة.محورة من  ٦٧آية من )٣( 



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

الحاحة.وقت إل البيان حواوتاحير الثانية: السالة 

إلثه،بل لحاجة ا وقت عن يزيد لا بما المجمل بيان تاحير يجوز 
لجمهور.ا مذهب هو هذا لحاجة، ا وقت عن تأحيره يجوز ولا 

آ.لحتفيةأ١ ا من وكثير المعتنلة، مته ومغ 
لمبمهءإننؤتى ثان واد f تعالى؛ قوله من اليوطيأ٢، استنبط 

وقتإر الجمل محاق ناخر جواز بمآ ندمحوا  ٧٦"اثت.اظ' 
الحاجة.

بعدبيانه جاء ثم مجملا، جاء الأية ز الأمر أن ذللث،1 ووجه 
موالهم•
والغزاليلْآ،الجوينىل؛ل بالأية الاستدلال، ذكر وقد 

،٢٢٤*ا/المنهاج نرح ني الإبهاج ، ١ v/٧٨ المحمول الخالة/ ش ينظر )١( 
بيان، ١٤٥١ه/العدة صي*آ، التمرة ، ٢٠٨أ/الفقه أصول ش التلخيص 
شرح، ٢٩*t/ الأحكام أصول ني الإحكام ، ٣٥٢؟/ _ رفع ، ٢٣٩٢; الختصر 

.٤٩٣آ/الكوكب،النٍرم/مهأ،اوحرالح؛ط 
)أ(الإكاولصاأ.

البقرة.سورة من  ٦٧اية من )٣( 
٠٢٢٢/٢)٤(اكاjخ؛صفىأصولاكقه

.)٥(الخض٣/٩٦



بقث(
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

سمرا،،وامافىرأدُامفى؛مصر؛/

لعرفنه.الحاحة قامت ئا يكون البيان الثالثة: السالة 

لكنإذا الخطاب ش البيان يجب لا إنه ت الأصوليين بعض قال 
إلىيحتاج التي التكاليف ي يجب ؤإنما تكليف، به يتعلق لا "تحرآ 

•معرفتهالْا 
تعالى:بقوله الاستدلال اوكياالهرا-بى عن الستوطيىلا'ا نقل 

منلبيانه بحاجة نحن لما يكون البيان أن هأ٧ا ثكم ؤؤ 
المجملات.

بماما لما ث أنه على رريدل الأية: ذكر بعد اوكياالهراّى قال 
،.٨١١٠معرفته.....إلى حاجة 

.r٣٩/ الأحكام أصول ز الإحكام )١( 
.ص٤٨٢الفصول تنقيح شرح ر٢ا 
. ١٦٩ آ/ الروضة مختصر شرح )٣( 

)أ(الإبهاجفيشرحالمهاجم/بماأ.
.٢٨٠٤التحرير،-/شرح التحبير ، ٤ ٤ ١ ٣; المير الكوكب رح ث الصالة/ ز يطر )٥( 

.)ا-(الإكاليلص٠٣٢

الماء.)'ا(سآيةآ"أ*ن-ورة 
.٤٣٧أ/القرآن )٨(أحكام 



يكونولا إلينا، فأصافه ه ذلإ' ؤك؛يرن قال: اش أن ذلائ،ت ووجه 
نحن.لبيانه نحتاج بما إلا لنا البيان 

نص.دلالة أو بنص يكون البيان الرابعة: السالة 

محل. رموله ومن تعالى الله من بالقول للمجمل البيان 
كفعله:الدلالة ببعض البيان قي الخلاف ووقع اتفاق، 

بالبيانالخلاف وقع كما العلماء، معظم قول هو بفعله والبيان 
والاقراروالكوت،والأّتدلألالعقاليرا،.والإثارة بالترك 

نقو ۴٢٣١^بمتو آة؛■ يث تعارللإآ:ؤ قوله فير نش 
أوبنص، ي؛كون البيان أن ال؛كاالهرامي؛الآة استدلال الستوطي 

الصر؛آ.بدلالة 
القرآن.أحكام تفسيره قي هو الكياالهرامي عن نقله وما 

اللمعشرح ، ؟/٢٣الأصول ز الفصول \إلأ\^ الدة المألت/ ز بفلر )١( 
المزولتحفة ، _AUYالفصول تنقيح نرح م٣٦، المتصفى ، ٥٥٤ل/
إرشاد، ص٣٥٥الزواتد شرح الفواتد ، ٤٤٢م المير الكوكب ثرح ، ٢٨٢م

.ص٢٥٣اس إجابة ، Y٧٣٨/الفحول 
)آ(الإكللص-مآ.

الماء.)مسآيةأأ.نّورة 
)؛(الإكاولص-مآ.



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

إرمعرفته،حاجة لنامابنا يبتن أنه على رءيدل مستدلأبالآية قال 
نمس<،أا٢أودلالة إمابنص 

بهيحصل دليل كل ش فصح لنا بتانه أطلق أنه الأية؛ من ووجهه 
نص.أودلالة نص من مواء البيان 

بالقرآن.السنة بيان الخامسة: السالة 

النبوية؛القرTنالسنة بيان مغ ~من عليه اطالعت ~فيما أعلم لا 
بالمسنالبيان علاقة ي الخلاف هو الأصوليون يعرضه وما الكريم، 

القوة.حيث من 

القوة،ش كالمبش البيان يكون أن يجمسح لا أنه على لجمهور فا 
البيانجواز البصري الحين أبو واختار المساواة، الكرحى وشرمحل 

الأضرا<.

للناثنلثه، آلدءقر إثك تعالى؛ قوله عند الستوحررم 

)ا(أحكامالقرآن؟/مامآ؛.
جمعالفصول تشح شرح ، ٢٨٧ّآ/المسوول تحفة المسالة/ ش ينفلر )٢( 

الكوكبشرح ، ٥٥ص؛الزوائد شرح الفوائد ، y٦٨/البنائي حاشية ْع الجوامع 
الميرمأ/"هف

•)٣(الإكللص٩٠٤



بالقرآن®.السنة بيان متع من بها ؛راستدل قال!  ٢١أ؟؛ ذرلإث؟م ما 
يكونفلا عاليه، البيان قصر ررلأنه بقوله؛ الدلالة وجه بص وقد 

اممابم4ا«رأا.

الإجابةْع للمانعتن الشبهة سبيل على الدليل حزم ابن أورد وقد 
ءله>م.

تيميةأا"ا،وابن يعلىرْ،، وأبو الشيرازيأ؛آ إس-حاق أبو ومثله 
والطوفىءص،ُزمااصرىس.

صمنمهم يكن لم ؤإطاله للامتدلأل الذاكرين من ذكرته وما 
أولمخ دراستهم ضمن عرضا جاء ؤإنما بالمنة، الكتاب، بنان درامة 

بيان.نؤع والتتخصيصر المخ أن باعتتيار بالمنة الكتاب، نحصيتض 

الخل.سورة من ٤ ٤ آية من )١( 
)آ(الإكللص\،'ف

.٧٨/ ١ الأحكام أصول ش الإحكام )٣( 
.^UYالتمرة )٤( 

.A'l/r)؛،(العدة 

.١ ٨ ٠ صى ودة الم آ ر٦ 
.٥٦٢/ Y الروضة مختصر رح ث )٧( 
ّص٨٦ الوصول غاية )٨( 



الببإنمن والإشارة بالرمز البيان السادسة: السالة 
المولي.

بيانالإشارة الأصوليض من كثير وعد بالإشارة، يصح الثان 
وقوعى الخلاف عدم الأصوليين بعض ونقل مته، ونوع بالفعل 

يها.البيان 

البيانأنولع من بالإشارة البيان أن يرون الأصوليين أن غير 
،.١١٤٣يا 

تحقوالأ ;اثتف ؤ3اث تعار: قوله من السيوطيرى امتنط 
الكلام.من — الإشارة —وهو الرمز أن أم  ٠٤رمزا اثامِإلأ يثئه ألثاس 

الرمزأن من الأصوليون إليه يذهب مما أبعد ميوحلى الواستدلال 

الأالأيةؤ ظاهر من أخدأ بالقول بيان أنه إر بالفعل بيان والإشارة 
حضمن الستثنى أن ه؛امحثار ئ إلا أثاةِ نثثه ص محًكإن 

مه.المستش 

حزملأبن الأحكام أمول ز الإحكام ، ١٧٥"T/المحمول الخالان/ قي يطر )١( 
العدة٤، ٤ V/٤ المسر الكوكب رح ث ، Y٦٧٩/الروضة مختصر شرح ، ا/٠٨

 /٤ ١ Y ،الأصول ز الفصول ١ /Yالفحول إرشاد ، ٣٤ /Y ١٧٤.
.)Y(الإكاJلص١٧١

عمران.أل صورة من ٤ ١ آية من )٣( 



ءالأكليا، ر كتايذ، الأصحلية الاسساطات 
—^صء^ءك0؛ئبم

الأيةمن يتفاد فلا متقهير، استثناء أنه على الأصوليض وجمهور 
١،.الكلأمأ من والإثارة الرمز أن 

للفحل.الخالق التاؤيل ذم السابعةث السالة 

لهلدليل للمرجوح الراجح المعنى من بنقاله الغإاهر اللفظ تاويل 
اللففل.يحتمله مما إليه المنقول المعنى يكون أن منها؛ شروط 

صنعمن هو للفظ مخالف معنى إلى ظاهره عن اللفظ ؤإحراج 

ءايشاؤآ ثحدؤق ألوم؛، إة ءؤ تعالى! محوله من اليوطىأّاا اّستنيهل 

عليهيدل لا بما القرآن ير نفيتعاطى من على الرد ئمو0عثع ءي 
وغلاهوالملاحية، والاتحادية، الباطنية، يفعله كما اللفظ جوهر 

الصوفيةأ٥،.

انمرشحاضا/آاآ)١(يطر/ 
jالإحكام حزم لأبن الأحكام أصول ز الإحكام المالة/ ش يطر )٢( 

أ/\<هي،الفحول إرشاد ، ٤٦١المير"آ/الكوكب شرح ، r٦٠/ الأحكام أصول 
.٢  UA_Jالفقه أصول مذكرة 

صماأهو،رإه.الإكليل )٣( 
نملت،.سورة من ٤ ٠ آية من ( ٤ ) 

صيةهو\ِإ0.)ه(الإلكول 





حروشاسشاصلاسادسث 

.L_^Jlتفيد لا الواو ١^^؛ السالة 

لمطلقالواو أن عر الأصولمن جمهور وتعهم اللغة أهل عامة 
ترتيب.ولا لمقارنة تعرض غير من العطف 

الترتيبل١ا.إفادتها إر الشافعية بعض وذهب 

حوآرنج، وانجلى لتك آم،، بمنير ؤ تعار■ قوله عند 
ألص أن ر دلل الأة «دفى الموطيءآ،: ئال آمحى 

ا,٤ ُ ء ترتيا.,... تفيد 

وأ'1و،وىهؤ المجود ذكرت الأية أن حيث واصحة والدلالة 

الركؤعأن ومعلوم 4 ؤوآ>بجا قوله ر بالواو الرمح عليها وعهلفت 

زالإبهاج ٢، ٠ ٠ ١/ الرخي أصول •٩، ص الزدوى أصول المسألة/ ز بتفلر )١( 
اسص٦، ٠ ٠ Y/ التحرير شرح التمر ص\س التمرة ، ٣٣٨/ا الخهاج شرح 

٠،٢ »_A الأصول على الفرؤع نحرنج ز التمهيد ٢، ٢ ٨ ١/ للجوض الفقه صول أز 
•٤ ٠ ص ،^,^، ١١لاين المحمول 

عمران.آل محورة من ٤ ٣ آية من ( ٢ ) 
.)٣(الإكاJلص٢٧١

)أ(الإكاولصآلأ\.



الترسب.تفد لم هنا الواو أن فدل السجود، على متقدم 
وذكرالأمتدلألبالآةامكابير١،.

امسب.سد لا >>ثم« ايثاسة: اللسالة 

عليه،والمعتلوف المعهلوف بين وتشرك عهلف حرف رريمءا 
للفراء.حلافا لجماهير ا عند التراخي على تدل وهى 

آ.العبادىأ عاصم لأبي حلافا الترتيب تفيد كما 
استدلالهمالترتيب تفيد لا ءثم،، إن قال عمن التوءلىلّ'أا نقل 

ؤثزآاسازشالكنفبقولهتعالى: 
آياتابعد حاءُتج الأية هدم أن الترتسب، على دلالتها نفى ووجه 

أولها:عليهم اممه حرم ما قومه على يتلو أن محمل. للنيى أمر فيها 
ُن،لبمْ<، محًف؟#.... ص كث؛ ت محن ^١ ١٥ظ

)ا(إرثادالفحولا/ثاُا.
الهاْعالغث ، ١ ١ ١ ١; الفقه أصول ش الممهيد ، _o'YYالتمرة المسألة/ ز يفلر )٢( 

راليائي الجني ، ٢٦٢٣; التحرير اكصرثرح صا،،ما، الث-اثى أصول ٢، ٠ صأ 
.ص٦٧العاتي حروف 

)م(الإىولصلام.
الأنعام.سورة من ١  ٥٨آية من )٤( 
الأنعام.محورة محن ١ —٧٥  ١٥١الأيات )٥( 



 Iالترتيبتفيد كانت ولو ا آؤننب موسى ءاسا نمِ ؤ بعدها
الأمرولس والسلام، الصلاة علهما محمد يعد موصى ان لأفاديت، 
الترتيب.على دلالتها عدم على ذلك فدل كذلك، 

ابنللترتيب راثم،، إفادة بعدم للقائلين بالأية الاستدلال ذكر وقد 
اسمءأ<والمداوىسم.

سكو.زب إفادة الثالثة: السالة 

للتملل،أنها على فالجمهور اررب،، في الأصوليون احتلف 
معا.والتقليل التكثير بإفادتها القول لسيبويه ونسب 

أ؛،.بأحدهما نحتص ولا لهما ترد أنها الفارميت علي أبو وقال 
،أ ؟ء مندا0 ؤَكاذوا يكدتوأ آلن يوذ ذبنآ ؤ تعالى؛ قوله عند 

الأنعام.سورة من ١ ٥ ٨ آية من ( ١ ) 
.٤ ٥ ٤ / ١ الأصولية والفوائد القواعد )٢( 
.Y٦٢٣/ التحرير رح ث اكمير )٣( 
التحفة٢، ٠ ص؟ الهامع الغيث ، ١ ' ءسأ لاوءلاليوس الإنصاف المسالة/ ى ينظر )٤( 

المعانيحروف ى النءانى لجتى ا ، ١ ص٦ فامى للالعربية حروف بمعاني الوفية 

الحجر.سورة من ٢ اية ر٥( 



الإكليلكتاب في الأمولية الاسساطات —
—ًءءء—ء^ً—ً^"^ثاً

ا.للتكثير،،ر رب إن قال! من به رريمتدل اوسيوءليت قال 
كانواأن القيامة يوم وودوا كفروا لمن جاءت هتا رب أن ذلك 
قليل.لا كثير وهم مسلمين، 
الأماريأ"ا،،وذوط اوطلوس>أ<، ؛؛yL i\ىؤت ذم 

رالطارر؛/

قاصوية يميد لا بالعطف الأقران الرابعة: السالة 
الحتكم.

علىأحدهما بعهلف مقترنان شيئان الحديث أو الأية ى ورد إذا 
؟الحكم ش اويهما وتاتحادهما منه يلزم فهل الازحر، 

لحكم.ا ي القران يوجب لا الفلم ر القران يقولون! جمهور لا 
منهريرة، أبي وابن والمزني، المالكية، بعض بها وقال 

ا.لحنفيةر ا من يوش وأبو الشافعية، 

)\(الإكاولصيىأ.
'\.)ي\ؤمم\فص\-

.قب1\فنمذص11)٣( 
.١ ٠ ٩ v/ لجوامع ا جمع على العطار حاشية )٤( 
شرحالتحبير ، ٢٦٤; التلويح شرح ، ٢٩١الأّرار؛/ كثف السألة/ ز يفلر )٥( 

.٢٦٠الم؛ر'آ/اكمير0/يهأ؟،همحاعوك،



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

انمربندمرْءِإدآ تعالى؛ قوله من ، أ١ التوطي استنبط 
شالتسوية يفيد لا الاقتران أن حصكادهء ؤ»ر حمه} وءانوأ 

هنمرْة ين ءؤد=ئوأ قال! تعالى اممه ولأن بقوله؛ ذلك وبص الأحكام، 
وهوبالإيتاء اتفاقأ بواجب وليس الأكل فقرن حمهُه وؤ 

اتفاقآ«لم.واجب 
الجاررى،وابن ١^١^٤،، بالأية الأّتاولأل ذكر وقد 
حاثيتهأ٦،.ش والعطار 

.الإكليلص٣١٣)١( 
الأنعام.صورة من  ١٤١أية )؟(من 

.ص٣١٣الإكليل )٣( 
دحاضه/بهة؟.التحبير )٤( 
.٢٦شرحاعوفاسم٣/•)٥( 
.٤٥١ jxالجوا4ع لجمع المحلي نرح على انمنار حاشية )٦( 





اافصوس،■٠  IIIاأةاسنا
اهجةم1هيي 

فصول؛أربعة وفيه 
الاجماد.:الأول الفصل 

س.الفصلالثاني: 
والمستفتي.والمقص، الفتوى، الفصلالثالث: 

والترجثح•التعارض الرابع؛ الفصل 





سء الأكليا كناس ف/ الأصمنية ستشاطات 

اصلالأول؛الأجماد

الاحتهاد.مشروعية الأول: السالة 

زوأتباعهم والتابعين الصحابة من الأول الصدر بين حلاف لا 
منكثير نقل بل والنوازل، الأحكام ش ؤإعماله الاجتهاد إحازة 

ا.مشروعيته١١على الإجماع الأصولثتن 
الاجهاد:لمشروهمة أدلة تعه الإكليل م السيوطي امتتيط 
اضَلمحهءءان مئ ثان زإذ ؤ تعالى: قوله الأوورى: الدليل 

ولاوصفها؛ ش تعار قوله إل بمأ يدمحأ أن ^^٠٢ 
ممهلأطتي4أهرْآ.

الأصولش الفصول ، Y٦٢٤/ الفصول إحكام صا،ه، الرسالة المسالة/ ز ينظر )١( 
ص»ّأإ،الفصول تنقح ثرح ١، • ١ أ/ النائح رفع  i,\A\'/المحصول 

ميزان، ٤ ١ ٠ أ/ الفته أصول ز المهيد ، ١ '_AA القصار لأبن الأصول ز المقدمة 
.٤٥ص• الأصول 

.)٢(الإكاJلص١٦
ّورةاوقرة.من منآيةتم\آ )٣( 

البقرة,مورة من ٦ A آية من ( ٤ ) 
لبقرة,١ محورة من ٧ ١ آية من ( ٥ ) 



(m)-
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

شالظن غالب واستعمال الاجتهاد جواز على به امتدل حيث 

إلايعلم لا وتحققها الأوصاف هده بان الدلالة وجه وبص الأحكام، 
سالأجماُرا<.

بجم ijyنامحر «ئتئ نحار: قرئ الدليل 
ء.?4م

علىالدالة الأصول أحد ووهيا الأية: من اسشاءلامم صمن قال 

الاجتهاداءرألتجويز 
بالاجتهاد.هومدرك إنما وشهلرها القبلة طلب أن ي وهوظاهر 

أوجفا موص ثن حاش تعالى! قوله ادثالث،رْ،! اثدثيل 

اجتهادجواز على بالأية استدلاله الكياالهرامى عن نقل 

.)١(الإكللص١٦

)آ<الإكللصْير
البقرة.سورة من ١ ٤ ٤ آية من )٣( 

)أ(الإكاولصْي.

)ه(الإكاولصا-اِ.
البقرة.سورة من ١  ٨٢آية )٦( 



—الإكليل كتاب فى الأصوثية الأستنياطات 
س؛زإء

ارأىر'ز
Uj  لصالهراّبىلمالقرآن أحكام ز نقله

إنمالجف ا من الخوف لأن بالأية؛ الاستدلال أن والظاهر 
الاجتهاد.مدركه 

إصاغهل اثبمث عن ؤودظدطك تعالى؛ قوله اأرابعأّاات الدليل 
دم.

الاجتهادأى•جواز عر بالأية استدلاله الكياالهرامى عن نقل 
أحكامش الاجتهاد جواز على دلالة رروفته الكياالهرامى• قال 

حلريقمن يعلم إنما الأية تتضمنه الذي الإصلاح لأن الحوادث؛ 
الأجتهادوغالبالظن«لا"آ.

ابكر أبو يالأية الاستدلال وذكر 

)'؛(أحلكماكرآنا/؛ا•.
.ص٣٢١)•؛(الأكلل 
)أ(.نآية

؛.YAالقرآن؛/)ا"(أحكام 
)ما(الضولفىالأصرل؛/ْو



كوبء_ء___^ضسء_ثذ—خالإكليلفّ الأصحثية الاسساطات ء

بىؤمثيريبمون • الدين آية في لى تعا قوله ا•' الخامسر اثدليل 

الأحكامز الاجتهاد جواز المقطع من السيوطي اسشط 
الشرعية.

الوالعدالة عدالتهم، الشهود عن يالرصا الأمر علق أن ووجهه* 
حالهم.معرفة ش بالاجتهاد إلا تدرك 

\بصمكر وأبو الرسالة^، ش الشافعي بالأية امتدل 
.والمرقندى 

دإكألرسول إئ ردوه وؤ ءؤ تعارث قوله اثسادسأاُ،ت الدليل 

الامتشاهلش عقلتم أصل »هدا متبهلآ: السيوطي قال 

)ا(الإكاولصآأأا.
(YATU_(Y الثرة.__؛

)ىالرّالةصا<ه.

)؛(الفصولفىالأص،ول؛/مآمآ.
.٤٥ص• الأصول عينان )٥( 

)ا*(الإكاولص1ةأ.
التاء.صورة من  ٨٣آية من )٧( 



والأجماد«لا،.

—١^ ش العلماء وهم الأمر، أولي إلى رد لما أنه ذللتات ووجه 
وهممنهم، يتنبْلونه الذين يدركه الحكم أن ~بص . الّكا بعد 

أحكاماستخراج ~هو تقدم ~كما الامتنباؤل لأن المجتهدون؛ 
بالاجتهاد^٢،.المائل 
وأبووالسرحسيأأآ، لجصاصل'آآ ا أبوبكر يالأية الاستدلال ذكر 

الوكابمرْ<،واكزاليص.
JjJi ،أنوألكي نحار: قيئ الابءر^*: ؛

الاسدلألالفرس ابن ص م 4ّ ؛مح؛محتأ ِقثتج' 
j'vu إناتممر ؛

ا٤  jxللألرمحي المعاني ردح ، ١ ٥ ٤ ٥ ا/ عائل لأبن الكتاب علوم م، الناب ينهلر/  ٢٢
.١ ٩ للجمائ/ القرآن آحكام ، ١ ٤ ١ Y/ لدحاس امآن ساني 

مأ(النمرلفىالأصولم'؛آ.
الرمحبى'؛/\ا'؛ا.أ(اصرل 
الفصوللإ/؛آا•.،،(إحكام 

1(اسنى؛/إّآا.
ب(الإىولصا/همآربمهأ.

التاء.سورة من  ١٠٥آية من ٨( 



الوحيهو ه آئأ أرلثك ؤِء-ا أن يمه ولم غيره عن نقل كما 
.٢١معالوالاجتهاد 

القرآزر؟،.أحكام كتابه في هو الفرس ابن عن نقاله وما 
الأيةْن الرأي إئات إرادة عر الاعتراض اليومحر أورد وقد 

حجيةعر بالأية الاستدلال ر عنه نقاله وتقدم به، اعترض بما 
رربأنعنهما اممه رصي عباس ابن ير0 تفمن أورده بما وذلك القياس، 

.اارّأا... رأيت.. بما يقن' ولم ه ار>شآثه ؤتا قال1 اض 
واJخارير٦ا.والثاطيلْا، رر؛ا، الغزا بالأية واستدل 
مJبأثلروأمادافي(لتتواتؤ تعارت قوله الثامنر'لأا1 اتدليل 

صههآوا،هآ.)ا(الإلكول 
)أ(أحكامالقرآنأ/مما'آ.

القتاس•حجية عر الأية دلالة ش وءذربم عنهما اف رصي عباس ابن م مدم ونل. )٣( 

)ه(اووامماتآ'/أا؛.
r'Vر٣J)٦(كثف\لأ٢\

(rU،\__>i(U

يرس•سورة من ١ '١ آية من  ٢٨)



النظروالاجتهادراراا.وجوب ررفيها متنبطآI السيوهلي قال 
به.الأمر من مكتب والوجوب اجتهاد، هونؤع والفلر 

محءك1تاراإي همبمثش ؤداؤرد ؤ تعالى! قوله ادتاسعأ٢ات اتدتيل 

مقهدئ مب يفنا أم عم مه ص لذ لثث -آف، 
فئهثها
شالاجتهاد جواز علكا بها ررامتدل السومحرت قال 

الأحكام.....«رو
عردليل الحكم ر اللام عليهما أحدهما من الخهلا ووقؤع 

بالوحي.لا باجتهاده كان حكمه أن 
اجتهادهما.من صادر أنه على فدل لهما، الحكم أصاف أنه كما 
والآ٠دىر٧ا،شاءةراُآ، وأبو الجصاصلْ، بالأية الاستدلال ذكر 

ا(الإلكلصا<^.

مأ(الإكاولصْ؛ة.
UMj\(T ■.وسآةا،؟سسورةاص

؛(الإكاولصْأأ.
.yi'/rالأصول ز الفصول ٥( 
.اسمرص٩٣مختصر ٦( 
. ٤١٧٣;زاصولالأحكام الإحكام ٧( 



ًؤهتب
الإكليلكتاب في الأصولية الأستنياطات 

والثنقيشأ٢/والبخارىر١آ، 

النيىاحتهاد الثانية: السالة 

الني.•من الاجتهاد وقؤع ي الأصوليون اخلف 
إلىيوسف! وأبو والحنايالة، والشافعية، المالكية، فذهب 

رواية،ز وأحمد الشافعية، وبحض الحنفية، بعض منه ومغ الجواز، 
الياءلأنىرٌآ،.أبوبكر فيه وتوقف 

والمانعالمجيز للقولين الإكليل م السيوطي اّتدل 
يا:لم بدليل 

اصداصمح:دليل أولا: 

•؟.)ا(كشفالأمارمآ/ما•
.ص٥٨٤الفقه أصول مذكرة ( )٢ 

،y٩١/ حسي السر أصول صخآ"أ، المنخول ه، ص١٢التمرة المسالة/ ش يفلر )٠١( 
نقحثرح ، ٣٨٨٩\/إ التحرير نرح التحسر ،  ١٧٢أ/ الأحكام أصول ز الإحكام 
إجابة، ٤٧٥أ/الخير الكوكب شرح ، ١٨٣/٤التحرير سر ص،'م؛ط الفصول 

.١ •  Y٤٦/ الفحول إرشاد ، ص٦٨٣المائل 
.الإكاJلص٨٥٣)٤(

٠التوبة ررة م من ٤ ٣ آية من ( ٥) 



وحيعن لهم لوأذن لأنه له.؛ الاجتهاد بجواز قال من بها رااستدل 
لا،أ١ ب يعاتب..... لم 

وابنوالسرحميلآا، الجصاصأ٢، يالأية الاستدلال وذكر 
والآمدىل٧آ،الخطابر٦،، وأبو يعلىأْل وأبو الحاحبر٤، 

،،١١الجارلوا؛ن  ٢١الأنصارى١ وزكريا والشاطيأ؟آ والهلوفىأ٨آ، 
والصعانيل؛ا،.،، ١٣اوالشوكانير١٢أمترالحاجأوا؛ن 

ا(الإكللبهآ
>؛r/Y.Y•الأمحول ز الفصول ٢( 
Ao/yرخى الأصول ٣( 
. ٥٣٣إ/ الحاجب رغ ثرحه مع الحاجب ابن مختصر ٤( 

0(\مدأ0إ\\0\.

.٦٤١٨/٣(اكمهيد

. ١٧٣أ/ الأحكام أصول و الإحكام ٧( 
.٥ ٩ ٥ م الروضة مختصر ثرح ٨( 

بم(اوواساتا/هه'اوأ-ه\.

٠١٦عده الوصول غاية ( ١٠
.٤  ٧٨/ ٤ الضر الكوكب ثرح ( ١١

ماا(الةريرواكحريرمحا'آ.

ما(إرثادالفحولأأ/ا،؛'ا.
اوائلص1خم.أا(إحابة 





___الأكلمأ. كناس ف  4J_VIالأستشاطات 
—ًً—ضضنءًف 

واوسمأ؛ا،، ٢٣٧^^وأبو ، .^١٢
والثوىتي)ا/(إوالصنعا;يرما،، ا، الحاج١٦أمر واين والمرداويلْ،، 
والثشْليربم/

للأنبياء.الاحتهاد وقؤع الثالثة: السالة 

إيثثثش ؛؛١^٥؛ ؤ تعار؛ قوله من ا السيوءليل اّتتط 
قؤدت^٤^٠٢ محقنا آكومَ عثم مه إذمنش لمث -آؤ، نحظثاي 

الأيياء•من الاجتهاد ومع عر  ٢١ثثسج4أا .ثثتيا 
اللام.عليهما داود وبتخهلئة لهما الحكم اصافة وهوظاهر 

ا(العاوةه/هخها.

.٤١٩م آ(اكه؛د 

•ا/آبمه.مخمراب ثرح ٣( 
•٢  ٤٧م/ المنهاج شرح ش الإبهاج ا ٤ 

٠٣٩ a٠١/اكحرير تمح التحبير ٥( 
ا-(التةريرواكحرترمببم"ا.

.T'AU>_المائل ي(إحاة 
 )A الفحولإرشاد

.٤ صWh الفقه أصول هالكر0 ( ٩ 
•ا(الإكللصْأإ.

الأنبياء.محورة من ^١ ٩ آية ومن  ٧٨آية ( ١١



الأكليلكناس فء الأصمثية الاسساطات ء
خمث؛بمًساصءء^^^ضءًءذ^ً——

منامتنيطوْ ما أن إذ الأصوليين؛ كلام متضمن الاستدلال وهدا 
وهلالاجتهاد، كمشروعية الاجتهاد ز الأية من أصولية ائل م

الاجتهادوقؤع المسالةت لأصل مقتض هو متعدد أم واحد المصيب 
السلام.عليهم الأنبياء من 

امحساء.لاحتهاد الحكم تفويض حواز الرابعة: السالة 

الصلاةأفضل طيهم للأنبياء الاجتهاد بجواز القول طى بماة 
؟تحريمه رأوا لأمر التحريم حكم إمحللاق للأنبياء فهل لام، وال

للنبي،الحكم اف تفويض جواز إلى المسالة الأصوليون يرحع 
المعتزلةومنعته لجمهور، ا أجازه شئت، بما احكم له! فيقول 

لماَحلا لكاد ألطعاوّ ؤَةل تعالى! قوله عند اليوطىأ'آا نقل 

عن4 آلؤرُتع زارل أد م ثن ئثسهء عق حرم ما إلا ,إنرءيل 
للأنبياءاض جوازإطلاق عر اريدل قوله بالأية استدلاله الكياالهراّبى 

حاشيةح الجوامع جمع ، ٣٣٣ ١٢المخمر يان ، _1Uاللمع المسالة/ ي يطر )١( 
أ/بماه،المشر الكوكب شرح ، ١٠ ٦٧الزوائد شرح الفوائد ، Y٣٩١/ الماني 

.٢٣٦/٤اضرتيسير 
)آ>(الإكاولصي؟ا.

عمران.آل محورة من ٩ ٢ آية من )٣( 



-الأكلعإ، ا كتايف، الأصمنية الأسن،اْىت 

تحريمهءارا،.أرادوا ما تحريم 
للأنبياءاممه إطلاق جواز على يدل اروهدا الكي1الهراست قال 

احتياراتهم«لى.م الزلل عن ويعصمقم تحريمه، أرادوا ما تحريم 
أنهذلك راوظاهرْ ت بقوله الاستدلال وجه الكياالهرامى ذكر كما 

التحريمأصاف تعالى اممه فان بالوحي؛ عليه حرم أنه لا يشه، حرمه 
كانالذي فان الشرع، أدلة ي الفلر ي بالاجتهاد ذللث، ذكن ولم إليه، 

زالشؤع أصول من المأخوذ الاجتهاد يتمحور لا نمحا قيل من حلألأ 
كانوقد معانيها، ز والفلر الشؤع أدلة طلم، والاجتهاد تحريمه، 

بتحريمالإباحة بحد محرما صار أنه فعلم الثميع، جهة حلألأمن ذللث، 
شاءما يحرم أن ى له مأذونا كان بل بالاجتهاد، لا ه نفعلى يعقوب، 

تعالى........،،أمالله يحرمها ولم ه، نفعلى 
جوازوهو الخالة، أصل على بالأية الاستدلال ذكر وقد 
وأميرالخهلارء_حرها، وأبو يعلىر؛ا، أبو بالحكم للأنبياء اطة تفويض 

.YA،\/rالقرآن )أ(أحكام 
القرآن'؛/ا<ار'؛و'ا،آآ.أحكام )٣( 

)إ(العاوةه/خا/ها.



Iالأكليا ، كنايف/ الأصملعة الاسساطات ح

الجارأ٢،.وابن بادشا٥أ١،، 

الاحتهاد.ق حطاالنبي. جوازوقؤع الخامسة: السالة 
الخطأجواز ز الخلاف و؛، فقل اجتهاده بجواز القول على 

الاجتهاد.ز ه عليه 

جوازإلى الحديث؛ وأصحاب والحنابم، الشافعية، معفلم فذهب 
آحروزأم.ومعه عليه، يمر لا أنه غير عليه. خطأ لا 

عنلك>آس تعالى! قوله من يوءلير؛ا الاستتبا٠لات صمن 
—يحنياجتهاده إن قال! من بها رروامتدل قال؛ ا لأ تهن لإنت لز 

بسرعة((راُ،.عليه يشه ولكن يخهلئ، —قد النم؛ا. 
قال؛حين للأية عبداممه بن عون بتفسير هذا لاسباؤله واسي 

)ا(سرالخرير؛/ه؛م.
.٥٢٢/٤)٢(شرحامفاني

انخمربيان ، ٢١٢٧١;الوصول نهاية ص؛آه، التمرة السالة/ ى يمملر )٠١( 
اللمعشرح ١، صزاه• الزوائد شرح الفوائد ، r٣٧٣/الرصوت، فواتح ، ٣٤٦م

أ/ها،'ا،شنحالكوبالميرإ/'حإ.
._A>،U)؛(الإكلل 

التوبة.سورة من ٤ ٣ آية من ( ر٥ 
_A0T)!(الإكلل 



•، المعاتأة،اأ بالعفوقبل بدأ ؟ هدا من أحن يمعاتبة ارممعتم 
وأبوالسرحمىرم، و الجصاصأ٢ا يالأية الاستدلال ذكر وممن 

والأباّبىس.والخاريل٦،، والآمدىلْ،، آ الشيرازى١٤إّحاق 

لله.ذكم من حلوالوقائع يمتنع السادسة: السالة 

اممهحكم من الشرعية الوقاع حلو يمتع أنه ش مخالفا أحد لم 
للقاصيالغزالي نسيه ما إلا بالاجتهاد، أو بالدلالة، أو يالص، تعالى 

أبي؛ماسنىس.
،ذقلالسوطيX م بيت ؤ هولهءعارت فيمسر 

(.١ • ٠ )ح٧ْ  ١٨■ا"/٥ الضمير ز حاتم أبي ابن أحرجه ( ١ ) 
وماْسمشفىاكراسمريما؟ملأيىص.

.٢٨٢م/)آ(النمولفىالأصول 
أصولالرخىا/خا"ا.)٣( 

.^٣٧ر؛(المرةصإأ0،اللع 
.i/(rr)ه(الإحكامفىأصولالأحكام 

.٣١٠/٣)٦(كثفالأّرار
.١ • الفواثدشرحالزواتدصرا٥ )٧( 
التحريرنرح التحبير .( 0٧٦إ الموافقات صا"آه، المخول الخالة/ في بفلر )٨( 

. ١٨٨آ/الفروق ، ٧٧٨؟/
الماء.)ا<(.نايةا-أ.نّورة 



 /——V الأكليإ،كناس ف/ الأصملية الاسساطات

اممهحكم عن واقعة حلو امتطع على ؟Ly; jAاستدلاله الكياالهراّ<بى عن 
ممادرم

بناما لنا يبين أنه على اريدل الآيةت شير ي الكتاالهراّ-ي قال 
امتناععلى يدل وذلك نمى، بدلالة أو بنص إما معرفته، إلى حاجة 

أنإلا مريدأ يكن لم خلت لو فإنها تعالى، فه حكم عن واقعة حلو 
محنلا«؛ى•

للمجثهد.العالم اساواط السالعة: السآلة 
أداتههو إذ للمجتهد؛ الحالم اشتراهل الأصوليين يقينيات، من 

يتشترط التي العلمية الصفايت، ي الأصوليين فصل بل ووسيلة، 
التفاصيلأ٣،.بعمى ى احتلموا ؤإن المجتهد، 

تآآلناين ه ■رلته؛ تعالى: قوله من اليوٍرأ؛، استنبط 
علىالرد صيغة على وأورده ^^،ِمترلطلتحلأأللمجتهد، 

)'أآ(أحلكمالقرآن'ا/^أ.
الفصولتشح شرح ، ٣٩• ٤; الفقه أصول ز المهيد الممألأ/ ز يفلر )٣( 

للنوويالفتوى أدب ١، ٠ ٥ / ة الموافقات ، ٥٧٧ّآ/الروصة مختصر شرح 
المنيرالكوكب شرح ، ص٣٣٦المنهاج ٌعراج ، ٠١١ ص٦ الزوائد شرح الموائد 

.١٠٢٧/٢الفحول؛/\،ه؛،سسرضر؛/،خ\،إرشاد 

>؛(الإكللصا،ه^



.٢الإكليل كتاب ض الأصوب؛ ^ات 

علىالرد صيغة على وأورده للمجتهد، العلم اشتراط ، ء'ر١ أقإ 
غيرالحاكم يكون أن أحاز من على الرد رروفيه )،؛ ١٠٥المخالف، 

كيفعنده علم لا ومن الاجتهاد، إلى الحكم فوض اممه لأن عالم؛ 
؛.٢١٠^^؟!

الاجتهاد.ق العمالية الحجج استعمال الثامنة: ايسالة 

فانوالإحماع، والسنة الكتاب النص;  ٤٠٣١١مصدر كان إذا 
والمقاية،والفلر، النص، فهم ش الشريعة ي مجاله العقل 

والاستدلال.والأستقراء، والاستنباط، 

الخجباستعمال الأمر على الإكليل ش السيوطي امتنبهل 
دليلين؛من وذلك العقلية، والراهين 

ِءئشاآلازص لبجأ ثثل ١^ f تحار: قوله الأوورم: الدليل 
3أدهوأدثعلوأ ول _\ _lJjلم ه ؤ قوله! إر .ي ......تاءؤ، والثماء 

1١ة من ( ١ )  النساء.محورة من  ٠٦
)أ(الإكاولصا،هأ.
)مآ(الإكللصأه.



الإكليلكناس ف/ الأصيلة الاسساطات ء
—قثن—ض^ت(—

ُى•40^^^ثأهشةبماأمحمن
حججباستعمال الأمر على دلالة ررفيه مستتبهلآ! اليوؤلي قال 

الضل«ء؛ا*.
الناسخاطب القر1ذي الءس أن جهة س الأية س والدلالة 

بخلقهمقدرته بكمال العبودية لاستحقاقه واستدل ض، بالعبودية 
فراشا،الأرض جعل من لهم حلق وما ملهم، ص الدين وخلق 

لكم،رزقا الثمرات من به فأخرج ماء ماء المن وأنزل بناء، والماء 
استعمالوهدا العبادة، ش حقه لأدركوا بعقولهم وتأملوا تدبروا فلو 

وهوالتوحيد.مهللوب أعفلم ي العقلية للحه>ج 
ن؛محنيأيكءه ته ِذ ^١٤ ممار: ٧ الث،نير"أ*: اكليل 

أرلألناس يفع ^١ أكر ؤا محمى أني وأيملك و٢لكار افيز وأحتثم، 
دآثةيتفز من قنتا وت موتنا تمد ألآتس د هأ-صثا ثآء من ألتقاغ مى أئن■ 

إسمَلآثت ثألاض آلكء ئ أكر أؤج نمق 

)١(الآات٢٢و٣٢و٤٢س٠ّورةامحة.

)"آ(الإكاولصا،ي.



ء iLJ^Vكناس؛الأصمثيةد/ الاسساطات 

يالحء>جالاستدلال إثبات فيه ١٠تنطات م السيوطي قال 
الثلية...«رى.

الكونيةالأيات ش النظر جعلت حيث المراد، ظاهرة والأية 
الحق.على دلالتهم ش العقول لأصحاب حجة 

الجتهله.امحًمرلاحتهاد حوارتفويض التاسعة: السالة 

شئتبما احكم للمجتهدت يقال أن يجوز هل الأصوليون احتلف 
فهوصواب؟

بعضهموأجازه المعتزلة، جمهور ومنعه الشافعي، فيه توقف 
الحالمل٣آ.دون للمشي الجبائي علي كأبي 

ؤت-ستثننالدين•* آية ز تحال قوله من الستوطيلأا استسط 

القرة.مورة من  ١٦٤آية )١( 
.UV_(Y)

الفصولتشح شرح ، ٢١٠إ/الأحكام أصول ؛ي الإحكام المالة/ ؛ي يطر )٣( 
شرحالقوس ، ١٠٣٣"Y/المختمر يان 'ا/'اا،ا، الخهاج شرح م صأهإ،الإبهاج 

An_؛/!"التحرير تسر ، ٥١٩؛/الخير الكوكب شرح ١، • الزوص؛YY ،جمع
.١ ٠  Y٧٧/ الفحول إرشاد ، ١٣٩ Y/ البناني وحاشية المحلي شرحه الجواعع،ع 

)أ(سآيةأمأ.نمورةالماء.



الأكلملكتاي! فّ الأصمية الأسساْلأت ء
—ثًذ——

الحكام.اجتهاد إلى الأمر تفويض الأية ش أن ، ١ أ أق مر(ادثينبي 
مدركوهو رصاهم، إلى الشهود عدالة أحال أن ووجهه• 
^١٠١٩.٣بالحكم لهم تفويضا ذلك، فكان باجتهادهم، 

الجتهد.من يقع الغطا العاشرة: ا1سالة 

منأن ذللثح الحق؛ نيل ي الخطأ من تمغ لا الاجتهاد رتبة بلؤغ 
ولإجماعاممه ولرسول اممه لكتاب، العصمة أن الشريعة ي المتقرر 

ويخطونءفمبون ؤن المجهد اما الامه، 

المجتهد؛ن،تصوس—، مألة معلى منرلة الأصوليين عند والمسألة 
أممخهلئ، وغيره المصسب، فهو أدركه من واحد الله عتل الحق وهل 

مصببج؟مجتهد فكل متعدد، لحق ا كل أن 
وذهبالمجتهدين، قول ش واحد الحق أن على الأربعة فالأئمة 

كلأن إلى الأساعرة! من وكثير المعتزلة، وأكثر الحنفية، بعفر 
ا.مصي.؟،ر مجتهد 

.)١(الإلكلص٢٦١
شرح، _AUYالبزدوي أصول ، ٣٢٥؛/ الأصول ز الفصول المسألة/ ر يفلر )٢( 

الإذكام0/ا،ئ، الأدلأ قواطع ، U\U/Yالحصول ٧^، صا/م؛، الفصول تشح 
العدة، YA>،/حزم لأبن الأئك1م أصول ز الإحكام ، ١٢٢ ٤; الأحكام صول أز 



ءالأكليا، ، كنايف/ الأصملية الاسساطات 

تعالى!محوله من ا المجتهدر من يقع ^^١ ٠١١أن السيوطي امتسط 
 fآقمهمِعم فه منش إد 'للمن ؤ، مح==ظثان إذ ثثثس داؤدد ر

محأ٢،.^٣١ قهثها ي ؤكّهلمميت 
وهواللام عاليه داود من وقع قد الاجتهاد ش الخهلآ أن ذلك 

أور•المجتهدين من الأبناء دون فما بي، 
وسلبالآةامحدويأم•

اجتهاده.عن الرمؤع للمحتهد عشرة: الحادية السالة 

أواجتهاده أعاد ثم لها، وحكم مألة ي المجتهد اجتهد إذا 
آحر؟لقول به حكم ما عن الرجؤع له فهل راجعه، 

لمص على اطلع إذا الاجتهاد عن الرجؤع الأصوليون أوجب 
المسألةمناط يحقق لم أو لها، تنبه يكن لم دلالة أو عليه اطلع يكن 

مانع.أووجود شرط لفوات الأول لاجتهاد اش 

■ ٦٦/ Y الفحول إرشاد ، ٣٩ص١ اص إحاة ، ١ ٥ ٤ ١ ه/ 
)ا(الإكللصْ؛أ.

الأناء.سورة من  ٧٩الأية ومن  ٧٨الأية )٢( 
أصول)٣( 



الأكلدكناي ف/ الأصيلة الأستناطات ء

ولهيمنعونه، الأصوليين فإن الاجتهاد لدان الاجتهاد تغير وأما 

بالاجتهادءارا،.لاينقض ررالاجتهاد يقعدون 
داودقصة ش تعالى قوله من السيوهليأ'آا استنباطات من 

إذا-ميي ف، بمًظثاي إي ؤتقثنى يدامحءد ُؤ اللام: عيهما وسليمان 

اجتهادهعن قضائه بعد الحاكم برجؤع قال من بها رروامتدل قاله! ما 

منهءرن.أرجح إلى 
داودرجع سليمان صوب، لما افه أن جهة من الأية من والدلالة 

•اللام عليهما مليمان اجتهاد إلى اجتهاده عن لام العليه 

محاحور.١^۵١^٧ عشرة: الثانية السالة 

الاجتهادلألة الماللث، المجتهد أن على الأصوليين جمهور 

الحاجبرفع صمآآ0، المثغول ، ٩٨آ/والممممه الفب المسالة/ ي يفلر )١( 
الضالكوكب ثرح لازركثى الخثور ، ٤٤٤ T/ والتحرير التقرير ، ١٥٦ ٤; 

 *T"/البورنود. الفقهية القواعد موسوعة ١، • صرا للسوؤلي والنظائر الأشباه ٥، ؛

)لإ(الإكاولصه؛ف
الأنساء.سورة من  ٧٩آية ومن  ٧٨الأية )٣( 

)؛(الإكاولصه؛ف





ا/آ1ساأكتا0 ذ، الأصملة الاسساطات ع
—ض—غ——ف—

يقصر.ولم الاجتهاد أنة أستون 
باجتهادهيؤجر كان فإذا السابقة، المسألة لوازم من الخالة وهده 

أولى.باب من يعدر فلأن أحطأ، ؤإن 

ومحوكافآلهمءازا ثدبروك أهد ؤ لى1 _1 توله من ، ١ اليوء؛ليل ا;استشط 
المجتهدينإطار وإههأ٢آ حكث\را أ-ئكنا فه فيجدوأ عند■ع؛رأممه من 

والتنانص.الاختلاف من لهم يقع فيما والمصنفين 
ذسمجن الملامة أن على دلت، بألها الأية من الدلالة وجه وبص 

•للمجتهدين وليس القران حصاممى من 

والاحتلأف.التنائ ذم عشرة: الرابعة السالة 

زالخير أن المرعى الأصل فإن يختلفون، المجتهدون كان إذا 
بمعولم القلوب، وعال الأمة عال الاختلاف أثر لعظيم الاتفاق 

فىوهو والرحمة، للتوسعة بابآ رآْ فيمن إلا الدح موفر الامحتلأف، 
الفرقة،محبيل فهو الماثغ غير أما المأذون، المائع الاختلاف 

)ا(الإمملصا"؛مأ.
الماء.سورة من  ٨٢رآ(آيت 

)مالإكاولصا"أآ.



__الاكانمإ، كناس ف, الأصءية الأستشاطات 

واليراءل١آ•والساغض والسانع، 
ءامّوأإداأكمك دتأيه-ا ؤ تعال* قوله من الستوءليأى اصتط 

وأطيتوأ■ج؛ ممدمث> قذؤ' حقتنإ آس وأديظثوأ مكثه ينثن 
عأئه وآصيروأإن لثدي ويهب ثثثوأ ولاترعوأ ورموش أخ 

والأخلاق،الخانع بمرك الأم فهما الأيتض أن ألشرث 
ممبالاختلاف بأن والاختلاف الخانع بترك الأم وعلل 

الخدلازرن.

والهمم4الحل إطلاق كراهة عشرة: الخامسة السالة 
الاجتهادية٠لسائل اق 

الحللففل إطلاق عن يتورعون وغيرهم الأربعة الأئمة كان 
وكانواالاجتهاد، سبيله مما يل نص، فته يرد لم فتما والحرمة 
المما وأمثالها حنا، هازا ونرى كدا، نكرم ث بقولهم عته يعتاصون 

الخضريلمحمد الفقه أصول ، ٤٣٧ا/حلدون ابن تاييخ المسالة/ همر ينظر )١( 
الفصوله/\<ه، اJواممات 1اص للامدي الأحكام أصول ز الإحكام ، ص٥١

فىالأمولأ/همآم.
)أ(الإكاولصا،أم.

الأنفال.مودة س ٤ إوا" ٥ الأتان )٣( 
)أ(الإكاولبأم.



^^١،•ولا بحل فيه جزم 
دنيفِن دمؤأ ^٠ ؤ تعالى؛ قوله من ٢ التوًليأ استشط 

نظاعآبممدلأّداصس
المائلش حرام وهدا حلال هدا المفتي؛ يقول أن كراهتهم 

الأحتهاديةل؛ا.

المفي:يقول أن وقوم مالك رروكرْ قوله؛ العربي ابن عن ونقل 
فيماذلك يقال ؤإنما الاجتهادية، المائل ز حرام وهدا حلال هذا 

وكداكدا أكرم إني الاجتهادية؛ السائل و ويقال عليه، اض نص 
. ٠٠ذلك١ ونحو 

شالقرآن أحكام كتابه ش ما له مقارب الربي ابن عن نقله وما 
هدْالآية.تفسير 

منيكن لم مالك،؛ لي قال وهب؛ ابن قال الثالثة؛ ®المسالة قال؛ 

إعلام، ٥٦٣/١الحاجب رح ، ٥٩/١المنهاج نرح ز الإبهاج شالمسألة/ بطر )١( 
،_AUالشد القول م/ا-إ، الموافقات ؛/اا0ك الفروق ، r/٥٧المونمن 

•٢ ٠ ص الأبصار أولي همم إيقاظ 
._r\t)؟(الإكليل 

رم(الإكاولصماأ.

•النحل سورة من ١ ١ ٦ آية من ا  ٤١



ءالأكلمل كناس ف، الأم4لة الأستشاطات 

إناو0خف0.' ولكن حلال، وهدا حرام هدا يقولوات أن لمين المفتيا 
ويرصونذلك، يهليعون الماس فكان هدا، لأصغ أكن ولم هذا، نكره 

به((لم

الاندلألالآُتامافىر٢ءواوكير"ا'،واكاطي>،<،ذم وتد 
ُاوضلكنى>ْ<.

الر;يه/تماا؟.)ا(أحكامالقرآنلأين 
)أ(الفروقإ/حهّآ•

.٥  ٦٣/ ١ الحاجب رير ، ٥ ٩ / ١ المنهاج نرح ش الإبهاج )٣( 
)إ(اووامماتم/\'و

.UA^،المفيد القول )٥( 



الأكيا،كناس ذِ الأص4وة الأستشاطات ٠
—بئثثبء^ً—^ث—

اصلا؛ثاذى:اممد

العقائد.ق التقاليد منع الأول؛ ايسالة 
وغيره،المجتهد حق ش العقائد ش التقليد من الأكثرون مغ 

•حواره إلى والحمويه العنيرى ولهب 

تةم من العقائد باب ش التقليد من المغ السيوهلي امتنبهل 
أدلة:

ظنألأم.قولهتعار:الدليلالأوورأ،: 
الديزا،.أصول ر التقليد مغ على بها رريتدل قال: 

تقليدهمفدم الفلن، فيها يكفي ولا للعلم تحتاج الدين أصول أن ذلك 
الديلأيدركون;هإلأالفلن.

،٤ ٠ ٢ T/ المحلي شرح مع الجوامع جمع ، ٤٠١ص التمرة المسالة/ ز يطر )١( 
الفصولتشح شرح ، Y٦٦/والمش الفقيه ؛، YV/Y"الفقه أصول ر التلخيص 
-Yالتحصل صا؛أ،  'A/Y ، الزواتد شرح الفواثد صإا<ة، المودةiU_ •،١

١. Y٠٨٤/الفحول إرشاد 
)أ(الإكللصهم'آ

يوش•سورة من  ٣٦منآية )٣( 



صالأكلمل كتاس فء الأصملية الاسساطات 
-—در0ث؛و(

\ذن؛وبؤ، ،يا آثلروأ هل ؤ تعالى! محوله ادثاjير١ا! اتدتيل 

فيالتقليد وترك والاجتهاد النفلر وجوب ررفيها قال؛ 
الأءقاد((لم.

بالفلرحميعا أمرهم بل التقليد، إلى يكلهم لم أنه ذلك! ووجه 
خالقه.لإثبات بالكون والتامل 

القرافىل٤،.بالأية وامتدل 
مخاؤليتهفير إ؛ليمرر عن، حكاية تحار قوله ،! ادثادثر الدليل 

هآنتجمترد-مذب أى إلا سلطنير تن عثكأ لإ ا؛ؤوماَكاد، النار! ش لأتباعه 

التقليدإبهلال هدا من، بعضهم ارانتنع قوله! الفرس ابن، عن، نقل، 

)ا(الإكللص\<^.

منّورةيدتر• ١٠١)٢،^ 
)مالإكاولصا،يمآ.

.ص١٣٤الفصول نقح شرح )٤( 
'أ.)ه(الإكللصا

)،•(سماةآأسمرةإيرامم•



الأكليا،كتا0 ذ/ الأصمية الاسساطات ٨
خمئزبًء—ًًًدءسء—ضضخض—

الشيطاناتبعوا لأنهم حن؛ انتزلع وهو الفرس• ابن قال لاعتقاد، اي 
لدلكتقبيحا قوله اش فحكي برهانا، منه يهللبوا ولم دعواه بمجرد 
مهم«لمالفعل 

القولإبهلال الموضع هذا من الناس بعض ررأقام الفرست ابن قال 
للحشويةحلافا الأصوليين حذاق مذهب وهو حملة، بالتقليد 

ذللث،وأن التقليد، الحق معرفة طريق أن إلى ذهبوا الذين والتعلمية 
لأنهمحسن؛ انمزلخ وهو حرام، واليحث، الفلر وأن الواجب، هو 

اللهفحكي برهانا، منه يهللبوا ولم دعواهم، بمجرد الشيْلان اتبعوا 
أسبابه،بغير ؤإحابتهم منهم الفعل لذللث، تقبيحا النيهلان قول تعالى 

دعواهءالبمجرد أحد يقلد لا أنه هذا فدل 
فالسيوطيالفرس، وابن السيوطي استدلال بين الفرق وواضح 

بهافاستدل الفرس ابن وأما العقائد، ى التقليد من مانحة الأية جعل 
التقليد.عموم لتفي 

المشركينإعراض سس-، بيان ش تعالى قوله اثرابعأّا،! الدليل 

)ا(الإلكلص؛-إ.
.٢٣٧و٢٣٦م/ القرآن أحكام )٢( 



٨الأكلمل كناس فِ الأصيلة 

٠٠٥عق؛١^وإما أئؤ عق ^٦؛^ ١٤نحددآ إنا ياو بو f الإصلأم: عن 

الدين؛ارآ،.أصول في التقليد ذم على دليل ررفيه قال: 
وتركالكفر للزومهم مسا كان لأُائهم تقليدهم أن ووجهه: 

محببهو تقليدهم أن يبين ما بعدها الأيتين ش قال كما الإيمان 

زظامحيجفيستمننمُؤقثلك به يعدرون لا وأنهم ضلالهم 
٠و عق،ذكثئتووت ولئا محؤ ءه وبمنأئابمحنا نزوإنا مال إلا 

يدءؤسلتز يثأ إدا 3الوأ ءادآءؤ علته ومتدؤ منا أهدئ جىثءِ أؤلز قل 

الشيرازىر؛ا،وإداق ةأبتدلألبالآدرالأّوذك
واوكيلَاآ،رافىأ٦، والقاليغداديأْا، والخهلي_.ب 

الزخرف.سورة عن ٢ ٢ آية ( ١ ) 
ص*اهْ.)آ(الإكلل 

)مالآات*اآ'-هآسمورةالزخرف.
)؛(اكمرةصا-أ،الوعص؟1.

»U٤١٣/١)٥(الفبواس.

.٤٣١ص القمرل تشح نرح ( ٦ ) 
.٤^١٢ْ/ المهاج رح ث ز الإبهاج )٧( 



الأكليلا كتايف، الأص٠لة الأستشاطات ع
غخمث؛بم^ءاستضت—ن

المجارأ'أا•وابن والمرداوىأ١،، 

محآمملألملأآس4لسم
lijis  شالتقليد وإدهلال النقلر، بوجوب يال من به رروامتدل

المائد((لْ/

ماب،واسدلأشد|لأالظن.أنه ذلك 
وابندالأط.بىرى، المافى>ا؛راوم"ا'، 

.آ،،والمرداوى النجارل٩ا،وانمنعاتي١ 

ا(اكميرضحاضم/هأ*ف
.٥٣٧؛/أ(شرحالكوكبالمير 

.onY__(T■

محمد٠سورة من ١ ٩ آية من ( ٤
ه(الإمملآا"ه.

. ٤٣• ص الفصول نقح صرح ٦( 
.٢٧٤ه/ المهاج نرح ش الإبهاج ٧( 
٠١٠٧صء الزوائد شرح الفواثل ٨( 
.٤٠٣٧; المير الكوكب ثرح ٩( 
٤ّ • صْ المائل إجابة ( ١٠

.a٤٠٢٥/ التحرير رح ث التحمير ( ١١



٨الأكلمل كتاس ّ ف الأصمjL؛i الاسساطات 

ينل:ونهوذللأمحئةسلأ
همٍقأوئه:ء:ه>".

السامم«'م.j القيد إيطال ير يء ااس قال: 
بهيدرك لا أنه بيان جاء وهد الظن، إلا يفيد لا الممليد أن ذلك 

الحق،ولأضمناّتجا.

الهرؤعءق الاو1تالإواو الثانية: السالة 

العاميتقليد جواز على المذاهب جمح من العلماء جمهور 
للمجتهدزاكرئ•

الحكم.طريق له يتبين حتى يجوز لا المعتزلة! بحص وقال 

والشوكانيل٤،.حزم، ابن مطالقا منه ومنع 

)ا(الإكاولصأا/ه.
•النجم سورة من  ٢٨آية من )٢( 

)مالإكاولص؛حه.
رفعصّآأ؛، الفصول تنقح نرح ، ص٥٧٦الأصول ميزان المسألة/ ش يفلر )٤( 

زالإحكام ، ٣٩٩أ/الفقه أصول في التمهيد ، ٤١ص؛ ااتمرة ، ٤٣!/القاب 
إرشاد، ٢٧٨الأحكام؛/أصول ى الإحكام ، YYU/nحزم لاين الأحكام أصول 

.١ الاجتهاد تيسير إر القاد إرشاد ، ١ ٠  Y٩٣/ الفحول 



الإكليلكتاب فى الأصولية الأستتباطات 
رتثبمس

الفرؤعم بمشروب للقول أدلة السيوؤلي اسهد 
منه!لمغ ا وللقول للعامي 

للعامي:في التقليد جواز آولأ: 
الفروءش التقليد بمشروب أدلة ثلاثة السيوطي ذكر 

اقَآطينوأآطينوأ كأَت؛اآقن^١ f تعالى: قوله الأولأ١ا: ١^،^، 

والمفتين،،الأئمة طاعة وجوب على بالأية رافيحتج متنيهلآ: قال 
تقليدأ.بقولهم الأحد هو إنما المفتين وطاعة 

أهلبانهم الأمر أولي تفسيره مصدره هدا الوطي وامحمتنثاحل 
عيداض،بن جابر عن الأية تفسير ى ذك حاء كما والفقه، العلم 

عنهم•اطه رصي هماس بن وهمدال؛ة 
اممهطاعة أهل منكم® الأص ررأولي عنهما: اممه رصي هماس ابن قال 

بالمعروفويأمرونهم دينهم، معاني الماص يعلمون الذين وحل عز 

)ا(الإكللص؛أأ.
النساء,سورة من ٥ ٩ آية من ( ٢ ر 



العباد«رمعلى طاعتهم اش فاوجب المنكر، عن ؤسهونهم 
وأولواالفقه أولوا متكمء الأص رءأولوا ه■' عبداممه بن جابر وقال 

.>١^٢
والقرازر؛،،^^، ابن بالأية الامتدلأل ذكر وقد 

ويرحمكبيرنا يجل لم من منا ليس ياب العلم كتاب المتدرك ش الحاكم رواه ( ١ ) 
(.٤٣١)ح ٣ ٢ ٨ / ١ لعالمنا ؤيعرف صغيرنا 

٢٣٧ا/للعالم العامي تقليد ~إاب الكرى السنن إلى المدحل ز واليهقي 

(.٥٥٣٤^٩٨٩م شسر0 ى حاتم ابي وابن 
.U١٨٠/ فيرْ ز والطري 

ليرحمكيرنا يجل لم من منا ليس "باب العلم -كتاب المستدرك ش الحاكم رواه )٢( 
(؟٤٣٠)ح ٣ ٢ ٨ / ١ لما لعا ؤيعرف صغيرنا 
ئاهد.له صحح حارث هذا ومال؛ 
والخلافالإمام ٠لاءة ز حاء ما -باب المير -كتاب الصنف ش شيبة أبي وابن 

اا/إ؛أ)حمآم\.بم(.ءث،
(.٥٥٣٣).، ٣٩٨٨; ير، نفز حاتم واينأبي 
.١٧٩زتفيرvْ/والطري 

وابنالترمذي، والحكيم ح،،يد، بن لعبل. ١  Y٩٧/ الختور الدر ش اليوٍلي به ون
المنذر.

.١٢٢م اكتاوى مجموع )٣( 
.٤٣١ص الفصول تنفيح رح ث )٤( 



الاكانملا كتايفِ \لأصهووة الأستنماطات ء
^^زبءً—ً^ًًسءءغثذ—خ

ومشاويل١دواضلكبير٢/
ينفتوأألنفينوف جمى وما ؤ تعالى هوله اتدتيل 

نشذروأأللبن ف( ؤئؤِ ءغآئءلأمتسئ 
ساتئوإفيلمهص04رم

يالتقلد جواز رروعلى الأية: لاسدلألأت ذكره صض قال 

لالعامي،،أْا.الفقه 
يامرلم للاجتهاد الموصل العلم ءلاو_، أن الأيةI من الدلالة ووجه 

منالندارة واحدا معذورا غيرهم وجعل الأمة، بعفس إلا به 
هوتقليدهم.وهدا إليهم، رجعوا إذا المجتهدين 

وأبوحزملَا،، وابن الجماوسل٦،، بالأية الاستدلال ذكر وقد 

القابا"/آامجو؛أوا/ها.)ا(رني 
)؟(القولاسوصإ\ا.

.نّورةاكوة.)أ(آة'اآآا
)ه(الإكاولص\يم.

.٢٨١إ/)ا-(الضولفىالأصول 
)لأ(الإحلكمفىأصولالأحكاما-/ا<ا-آ.



الأكليا،ا كتايفِ الأصملية الاسساطات 

والقرافىل؛ا،الخطابأ٣،، وأبو وأبويعرأى، الشيرازيل١،، إسحاق 
١^٧٦،،والعلامة الصنعانيلْآ، ام 

واسع؛ليلى.
إنألنَؤ أند ^^5 تحار: قوله وهو الثالث(ر؟آ: الدليل 

٠٢١َئنيتمن؛،4-0)• 
١،.لالعاميا(لا رالفرؤع التقليد عرحواز به رراصتدل قال: 
العاميالعالم لغير وجعله تقليد، بالإحاية والأحد بالسؤال أمر 

الجاهل.

صي'إ.التمرة ١( 
يس-أر0^أ\.

•؛.م؟(اكهيد؛/•

.٤٣١ص الفصول تقيح شرح ٤( 
.ص٩٧١القاد ْ(إرشاد 

._UVا"(إماظأوليالأصار 
الفحولإرشاد ٧( 
.٤٩١ص الفقه أصول طكر0 ٨( 

ه(الإكاولصه.؛.
•ا(سآةم؛سسررةالحل.

اا(الإكللصآ•؛.



الأكلما،كتا0 فَ لمة الأصم الأستشاطات ٨

القصاررا،ابن بالأية الامتدلأل وذكر 
إسحاقاوغداديلْاوأبو حUJانر٤آوالخJب 

والشاطيىل*اروالإسوىر٩،، وأبومرري، اكيرازىر٦آ 
الجارر؛ا،،واين والمرداويرّااا، ،، ١٢والطوفىز،، ١١ي٠يةأوابن 

آ•١٧■ءمح٠ينروابن ا، ١٦لوالششهرر١٥واسانىر

٥١ مره الأصول ى المقدمة 
.٢٨١زالأمول؛/الفصول 

٨٣رّالةفىأصولالفقهص•
.ي'ُآه صروالمتفش والمفتي الفتوى صفة 

ف١ ا/٦ والتفقه الفقيه 

•٦ صى٩ اللمع ، ٤١٤صن التمرة 
الخوة؛/ه\مآا.

فىأصولالأحكامالإحكام 
•٥ ٢ صزآّ الأصول على الفرؤع نحريج ز التمهيد 

(الوافقات،ه/س.

ءسمأ.الملام يع ر، 
٥.٥ / Y الروضة مختمر رح ث ( 
.٤ •  A٣٢/ التحرير شرح لتحبير ا( 

؛/•؛ه.المنير (شرحالكوك_، 
سئلصيىف(إجابة 

.٤٩١ص الفقه أصول ذكرة م( 
.صSKالأصول علم من لأصول ا( 



بقصدلمخاكهم دبيلأ والثولكنيل٢آ حزمأ١ا، ابن ذكره كما 
عزالاسدلأل.الإجابة 

سامي:في\ئّ التقليد من التع أدلة ثانيا: 
منللعامي الفرؤع ش ؤإبطاله التقليد بمغ للقول السيوؤلي ذكر 

أدلة!ثلاثة استنباطاته خلال 

ِ>ثقاآلاه لم عن وى ؤ تعالى: قوله الأوورم: الدليل 
فؤتم ووه أكزت ثى يدء هأمج مآ♦ آيثت ثى وأنني ذآ♦ والثماء 
عكرة ننا ي ي حفنم وإن اأ0؟ تثوث وأنم ١^١، ي هزأ 

إنَقئنأش دون تن ئهدآم وأدعوأ نثيدء نن يثورم ٧^١ خن، 
ومدهاألتاسأني، 3أدؤ_أألن\ر سؤأ ول ممثإوأ لم ان ؤا ص-بق!وا 
1بمثمين.هرموا.4ثاج 

.^^١١١١إ؛3؛لال فيه ءان قال! 

الذيالطريق وجعله الخلق، ز التفكر إلى دعاهم أنه ووجهه؛ 
للتقليد.نيل. وهو للحق، يوصلهم 

.٢٧١)ا(الإحكامنيأصرلالأحكام!/
)؟(إرشاداشملأ/ابما.

)"آ(الإمملص؛ْوهه.
البقرة.ر؛(الآاتآ؟ومآأو؛أ.نّ.ورة 



اشأرن ما ائعوأ ئم ُؤوإدايل تعالى؛ قوله ادثاذيأ١،! الدليل 
 W،ِلأتنلوثنعأولزكاثةارأنلتئ؛آألقاه

يىآ4لو
التقليد١١.إو3لال ررفيه قال؛ 

التقليد.لهدا ذمهم فورد آبائهم، لتقليد النص تركوا أنهم ووجهه• 
والدuوىل٤،.حزإم، ابن بالأية الاستدلال ذكر 

الآلقن و1ة هوفإلاأقلن ون تعار؛ قوله التالثلْاث 

التقليدإ؛ْلال على يالأية الاستدلال للظاهري السيومحر سب 

طلقارِا<.

الغلن.ذم ر عامة والأية الفلن، يفيد التقليد أن ووجهه؛ 

)ا(الإكاولصاخ.
المرة.مورة من  ١٧٠آية )٢( 

.،اكدص٢٧٦/٦١٧سممفىملاسم
.١ صى٤ الجيل. عقد  C٤ر

)ه(الإكاولصأحه.
اسر.سر0 من  ٢٨منآية )٦( 



القصاررمابن بالأية الاستدلال وذكر 
ب1لآيةأى.حزم ابن هواستدلال الاستدلال من للظاهرة نيه وما 

دونالاحلكم ق الجتهد قول يشل لا الثألمة: السالة 
الدليل.إبانة 

الأنه المقلد يعرف الذي القول ش المجتهد محول اتبيع يجوز لا 
ذلك.عل الاتفاق الأصوليون وحكى عليه، حجة 

القليالدليلأّاا.يعرف لم ؤإن يصح ؤإنماالتقليد 
يلين!للأضatة السيوطي استدل 

M

سحيبمص1ثاسئايهءستثاوك ولاكمان سثاوبيمألأسئإلأأس 
نقلهرْا منلمئوك> ييا آئهث،ووأ ئقولوأ وؤ؟ ؛ن أقه دون ين ^-١، 

محال!من على الرد الأية استنباءلاُت< من أن الكياالهرامي عن اليوحلي 

Mrص )\(اوقاوْةفىالأصرل 
ابهمةص'ه.حزمإ/\،اكالرّالانابن )؟(رسائل 

تسرص؛هل الربي لأبن المحمول ص"آأ، الشد القول الخالة/ ز ينفر )٣( 
.n٥٨١ •أ؟،رءعالحاحب التحرر؛/ 

)؛(الأكللماو؛َ\ا.
عمران.آل صورة من ٦ ٤ آية ( ٥ ) 



ا؛لآكاإدلا ءكتايف/ الأصملمة الأستشاطات ح

١،.أ شرعي متني إبانة دون والتحريم التحاليل ى الإمام قول قبول يجب 
الذينالروافص على رد رروفيه الآيةت ير نفبعد الكياالهراّ،ي قال 
مايحل وأنه شرعي، تني مإبانة دون الإمام قول ئول يجب يقولون• 

.٢٢الشريعة((أمن مستندأ يبين أن غير من اطة حرمه 
وهميالص ثيا- س تعالى! عندقوله الثاذيرّا،إ الدليل 

معنيينعلى تدل الإية أن الكياالهرامي عن نقل أوأ بمثؤف 
الالتقليد وأن العلم، مع إلا نافعة غير بالحق الشهادة أن منهما! وذكر 
المةالةرْا.بصحة الحلم عدم مع يخي 

أنأحدهما! محنيين، على يدل تعالى ررقوله الكياالهرامي! قال 
عدمْع يخي لا التقليد فإن العلم، ْع إلا نافعة غير بالحق الشهادة 

صحةاوقالة((رمالعلم 

)ا(الإكاولهاو؛تماا.
.٢٨٨القران؛/)أ(أحكام 

)"آ(الإكاولص؛ْه.
الزخرف.سورة من  ٨٦آية من ( ٤ ) 

)ه(الإكاولص؛ه0.
)1(أحكامالقرآن؛/ه1مآ.



مىوالهشوادمؤ

ا1مش.ق شرط العدالة ١؛؛^: السالة 

الفسقأمثاب عن منزها مأمونا ثقة يكون أن المفتي شرمحل 
الأهواءأهل فتاوى تصح فقال؛ المسمري وخالف المروءة، وخوارم 

ا.ر١ نمقه ولا سدعته نكفره لا والخوارج،ومن 
دليلين؛من الممش ش العدالة اشتراط الميوحلي امتنيط 

UJJI ، :آتتيناّة>ءواآك؛انواه تحال: فدك الأودره;
؛مققي؛'بمم.

فلابقوله، الوثوق لعدم نشت إلى يحتاج الفاسق أن ذلك؛ ووجه 
عدالته.لعدم افتاؤ0 يصح 

والضالفتوى أدب ، TtA؛/الأحكام أصول ر الإحكام المألأ/ ز يفلر )١( 
الفقيهصهاااوا"ااا، الزوائد نرح الفوائد ص٩١و•٢، للنووي والمتفتي 

،٣٨٨• a/ التحرير نرح التحسر ، ٦٦٥م/ الروصة مختمر رح ث ، Y٣٥/ والمتفقه 
.٢٢/٦انمإارحاب 

.)٢(الإكاJلص٧٦٥
الحجرات.محورة من ٦ آية من )٣( 



الأكليا،ا كتايف/ الأصحلية الاسساطات ص

بمي،ظقولهتعالى؛^١،: ١٥١^،^، 
آلظتليةعهدي ينال ي ئاد دئيي وين مال إماثا لأناثتى ^٤٠ ١٠-هالإيى 

أمورش به الاثمام محل لكن من شرط أن منها السيوطي اّستنيءل 
والصلاح.—العدالة المفتي ومنهم — الدين 

مفتيإ.يتكون لا الظالم الثاذاJاق: السالة 
المفتيفان المفتي، ى العدالة اشتراط من تقدم ما على بناء 
امتنيهلهالدي هو المعنى وهدا ظالما، لا عائلا يكون بعدالته 

ه\وإيىمهنفأتئ رم ^٧>أنتقإثهضِ تعالى: قوله من السوطيلم 
ا،أئآألأ٤ أصيذإ عهدي تال لا ثاو ينئي نين إماماهال، لفاثى ^١؛، ١٠٢

للظالمين،الإمامة يحقق ألا إبراهيم طلب إجابة من الله فامثتى 
مفتيا.الظالم يكون فلا نؤعإمامة، والفتوى 

حماللأية، محاهل ر تمعلى استنباطه همئ وطي الواسمتند 

.)١(الإكاJلص٨٦و٩٦

)مالإكاولب1.
(i__\riii\(i .المرة



سرا،.لايكون الظالم أرادأن ررإنه قال: 

الخال.محهول استفتاء يحوز لا الثالثة: السالة 

يعرفلا الذي الحال مجهول استفتاء ي الأصوليون احتلف 
جهل.ولا بعلم 

ونسعبلجواز، ا وعدم المغ على المداهسا جمع من لجمهور فا 
آ.حواز٥أ يسموا لم لقوم 

بملمحنتى لص؛ثآؤم ؤأئث ؤ تعالى: قوله من اليوطيرّآا استنبط 
فلا١^، الاّي ز ١^ أن ٩ ثقا ءت لا أثهؤئ؛ 

عنمححث حش بالعلم مشهور غير رجل استفتاء يجوز 
ءالخه..ب.رْ،.

استدل~من عليه امحللعت ما ~حسب الأصوليين من أحد ولم 

)ا(سقنحربم.
نهاية، ٣٦•r/ \سسم يان ، ٦٦٤م/الروضة مختمر شرح المالة/ ي يفلر )٢( 

تيسير١، ^U• الزوائد شرح الفوائد ، ص٧١٧الهاْع الغيث، ، ١٣٦٤؟/ الوصول 
اكحرير؛/َا؛آ
)مالإكاليلص«اف

الحل.سورة من  ٧٨منآية )٤( 
)ه(الإكإيلص،\ف



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباطات 

بأنالحال مجهول امتفتاء جواز عدم على يستدلون أنهم غير بالأية 
يدكروهال١آ.لم ؤإن الأية دلالة وهومقتفى الجهل، هو الأصل 

اأصين.اساء طاعة تجب الرابعة: السالة 

شرومحلفيه تحققت كاك إذا قوله طاعة تجب والمجتهد المفتي 
تقليدهم.العامي على يجب وأنه والعدالة، العلم خصوصا الإفتاء 

\ةثر1طيمأ ءاموا ق؛ ؤتعالى! قوله من اليوءلير٢، استنيaل 
والممحنل؛زالأئمة طاعة وجوب 

الأمرررررأولي شير من صادر هو إنما هنا اليوطي واستدلال 
ماومنه عنهم، الئة رصي الصحابة بعص به فره وهوما العلماء، بأنهم 

رأ عنهما اف رصي عبداممه بن وجابر هماص ابن عن الميوطي نقله 
•الوجوب يقتفي والأمر طاعتهم، بالأمر الأية جاءت وقد 

الروائدشرح الغواني ٧، ١ صِا الهاسمر الغث ، V٦٦٥/الروصة مختمر شرح يفلر/ ( ١ر 

)آ(الإكاولصأإآآ.

النماء.ر'آ(سآةا،هسمورة 
)إ(الإكاولص،أما.

الأثرين.نحرج تقدم )٥( 



٨الأكلمل كتاس ف, الأصيلة !لأستفاطات 

الفتيا.على ااثحرة أخذ تحريم الخامسةث السالة 

الفتيا.على الأجرة أحد ش الأصوليون اختلف 
عدمإلى الشافعيةI عند والأصح والحنابلة، الحنفية، فدهب 

وبعضالحنفية، وأجاز فتوا0، على الأجرة المفتى أحد جواز 
أخدالمالكية بعض وأجاز مكتوبة، الفتوى كاون< إذا أخدها الثافحية 
إنأنه إلى الحنادلةت بعض وذهب الفتوى، عليه تتعين لم لمن الأجرة 

ا.فيحرمر المال بيتإ من رزق له جعل قد كان 
مآيكتنو0 ١^^٠١ إن أؤ ^١^٠٠! قوله من السيوولىلأا استتيهل 

1،ما اوؤان شلا تا هء ويثروث آلمكثب ثى أثث أيري 
ولهميرًضهم ولا ألمنؤ يوم أقه تحقلمنهر ولا ألثار إلا بملونهم 
الإفتاء.على الأجرة أخل. تحريم ؛؛٩ همئ ثدق 

واسيالفتوى صفة ، Y٣٤٧/ والمسه الفقيه ، ٥ ٤ صء المودة المسألة/ ز يظر )١( 
إy^r^إالمطالب أض إ/هأه، المٍر الكوكب ثرح ص0^ والمضي 
المقنعثرح المييع ، ١٤٢/١١الهلالمن روصة ، ٤٦/١المهذب شرح المجمؤع 

)آ(الإكلله.
سمورةاوقرة. ١٧٤)٣(أية



الإكليلكتتاب فى الأصولية الأستنباطات بنجم—ًًء

^تفش.طلب عن المتيا ق الزيادة السادسة: السالة 

مماياوصع المستفتي يجسس، أن العلمية وتربيته هديه من كان 
له.هوأنفع بما أولتيكيره لحاجته، استفتى 

اللهكتاب من دليلين من المعنى هدا الميومحلي امتشهد وقد 
تحار:

الملك،لرؤيا اللام عليه يوسف تعبير قصة الأؤلرراآ: الدليل 
عامبمد من يأل مر ؤ بقوله• عنه الله حكام ما يوصف إجابة ش فإن 
~عنه الموال وقع ما على زيادة فٍثثا بميملأ وفه آلشاس بماُث، مه 
ش، ^١٧بأس لا أنه على به ررفتستدل، ~قالت اليوحلي يقول كما 

والفتوى(،.الرؤيا تعبير 

لمافرعون مع الملام عليه موصى قصة ز الثانىلّاا: الدليل 
يكتف،لم أئ؟ ينمومئ ملم.نلئا تللكثث وما ؤ بحانه: ريه مأله 

عصث-اىهم( ءال ؤ فقال: الجواب ى زاد بل عماي، هي بقوله؛ 

)ا(الإكلز،
يوسف.سورة من ٤ ٩ آية )٢( 

طه.سورة من ١ ٧ آية )٤( 



•ا ١ 4ر وآ لمحئ مثانحب فبما ود عّجم هك قا وأمس أمءًكثإمحا 
السؤال((رأ،.ش ما على الجواب قي الزيادة ررفيه السيوطي! فقال 

المنيا.التحذيرمس السابعة: ايسالة 

كفايةعدم ْع تركها يسهح لا الأمة علماء على كفاية فرصى الفتا 
كثرةعند هو إنما الفتا من التحدير وورود الناس، حاجة العلماء 

بنالجمع يكون وبهذا يعره، الوجوب يشتل ا بحيّالمفتين 
منهل٣،.والتحذير عليها للقادر الفتيا وجوب 

نجفلما مئأ ^٠ ُؤ تعالى• قوله من ا ل التوطي استسهل 
^سثواءآشِصثمحلْ،أنس؛مح 

الفتيا.س التحدير 

شالأية هذ0 ررقرأت الأية! عند نضرة أبي ؛مقولة لدلك واستند 

طه.سورة من ١ ٨ آية )١( 
)آ(الإكلل

ص،"،والمشي والمفي الفتوى صفة ، ٣٨٦أ/ والسفقه الفقيه المسالة/ ز ينظر )٣( 
والمفتي»_UTالمفتي أدب صا"آ، الأيل الأمر إل الرد ر الؤ٠ل مختصر 

)إ(الإكللصماإ.

النحل•سورة من ١ ١ ٦ آية من ، ٥ ل 



الإكليلكتاب فى الأمولية الأستنباطات ٠
———ًء ر2امزا

ؤهنذا•حثل هذا\ذءب ألمشمحكم صف ولأمؤلوأِلما ؤ المحل مورة 
هملهمف لا عق(قألكذب يثرون اقن آلكنذإة آثم عل كئرإ ->،* 
هداا،له.يومي إر الفتيا أحاف أزل فلم 

(.١٣٥٣٦^تمسرْ ز حاتم أبي ابن رواه نضرة: أبي أثر 



1صثاا٨، U_Vlا ذ1دد/ الأصمثية ألأسساطات 

صلاأ>ابخثاصارضوامحص

ادكؤيم.القران ق التعارض نمي ادول: السالة 

ؤإنماالبتة، مهما تعارض لا المطهرْ السنة وكدا الكريم القرآن 
صعقنتيجة الأدلة حقيقة ش لا المجتهد نظر في التعارضر يسر 

لخفاءأو التعارض، ظاهرهما ما ين التوفيق عن العجز أو العلم، 
٢•أ وغيرهم الأصوليون أطق هدا على المجتهد، على المرجح 

ةمدبثو0ألمأا0وأركاف أق ؤ بقولختعار: ٢٢استدلالمونير
منالسلأمة أن عر >=كشرا.أ أ->نسا فه زجدوأ عيرأش عند 

القرآن.خصائص من والتنافض الاختلاف 

منلهم نير فيما المصنفين إعدار معرض في هدا أورد وند 
لهمحصيصة فكانت، ذلكؤ، من القرآن برأت، الأية أن بدلالة الاختلاف 

مجمؤعصْ'آ'، الأصول ميزان  i\yT١٦الرخي أصول المسالة/ م يتئلر )١( 
،٦٠>،/ الموامحات ، ٦٨٧frالروضة مختمر شرح ، Y،)U/Y>،تمة لأبن اكاوى 
شرحالمحط البحر ، Y١٥١/حزم لأبن الأحكام أصول م الإحكام 
. ١٨٩؟/ الرحموت فواح ٦،  ٤١٧; المنير الكوكب 

)آ(الإكللصأ؛آ.
)*آ(آيةماخمنّورةاس.



الإكليلكتاب في الأصولية الأستنباْلات 

الكتب.من غيره عن 

المحوصىش عموما العارض لفي استدل وممن 
إسحاقوأبو والسمرقاويلم، والسر-ءصبىلأ،، الج۵٠اصل١ا، 
بب١٧دوابن حزمر٦،، وابن الاجيُْا، الوليد وأبو الثثرانيُأنم 
،.١١١الجاراشم>'اء،واين وابن والخافى>"، واكاطيس، 

مدموالقياس النص تعارض إذا انياة: الLJالسالة 
النص.

وهدهوالسنة، الكتاب من المحن عدم إذا إلا يه يعمل لا القياس 

ا(الفمولفىالأمول؛/'ي\.

مزانالأمولصه«ا■.٣( 
٨٦ص• التمرة ٤( 
.١٢٦٤/ الفصول إحكام ٥( 
.١  ٢٩٥; الأحكام أصول ز الإحكام ٦( 

ب(مجمرعاكاوىهأ/يهآوهآ/'حآ
.٢ ١ وأ ١ و\\ ١  ٧٧م/ الوافئات ٨( 

آ(الوافيفيأصولالشلإ/آمبم.
٨٣٦/٥•١(إءلأمالونمن

اا(درحالكوكبالمٍرإ/ه.



ءL الأكفا  uL^Sف/ الأصدلية الاسساطات 

يذكرهاالأصوليتن بعض أن بيد لإقرارها، تحتج لم ظاهرة قضية 
وفسادالقياس قوادح ش كما أصولي لمقتضى واعتراضا استدلالا 
،.^^١١١١مقابل في والقياس الاعتبار، 
بم؛(لانثدمؤأ ءامنإ ألكت، ^؛^؛٦١ تعالىI قوله عند ا السيوحلير قال( 

القياس®أ؛،.على النص تقديم في به رريحتج ا! ®ر يدؤاأثبددبّشء 
وتقديمورسوله، اممه يدي بين التقدم عن نهت الأية أن( ووحهه؛ 

ورسوله،الله يدي بين تقدم هو والسنة الكتاب من النصي على القياس 
عنه.منهيا فيكون، 

النص.والاحتهاديقدم النص إذاتعارص الثالثة: السالة 

الشرعيالنص قيام عند ونفلره المجتهد ورأي للاجتهاد مقام لا 
اتفاقأْا.محل مسألة هد0 والسنة الكتاب من 

المختصريان ، ٦٢ص• الهاْع الغيث ، ilU/Vالروضة مختصر ثرح يفلر/ )١( 
فواتح< yr٦^إالخير الكوكب شرح صما'\'، الزوائد شرح الفوائد ، ٣١٨١! 

\وِوت^إ'؟؟.
)آ(الإكاولصأأه.

الحجرات،.محورة من ١ آية من )٣( 
)؛(الإكاولصأآه.

البرهان١، ٠ ٠ -آ/ ( المحمول، y٣١٩/الأصول، فى الفمول، المسالة/ و يظر )٥( 



^^؛_ٍ^ءٍ_ٍ_ضٍٍضثءضضقالأكلملكناس ف، الأصملمة الاسساطات ٨

تأدلة ثلاثة من الاجتهاد على النص تقديم السيوطي اصتتيط 
إؤمآق' رقق ماد تعار: قوله الأوورا،: الدليل 

الومآءوينفك فينا شذ من فينا أمحثل محاواً -ظثة آلأنمن 1، جاعل 
ماومدش؛كهادءاؤاأعم محدك رقزيح 

وجودمع رأى لا وأنه رر الأية: من استنباطاته صمن قال 
را، التعدية المائل ر وهوأصل المحن 

صدرلاجتهاد مكان ولا قول لا أنه أفادت الأية أن ذلك: ووجه 

تمار*أمراش من ضيه تحن محما 

إلآئؤءردوْ سم(و ؤ، سرعم ؤ؛ن تعال؛ قوله الدليل 

إعلام، ١  ٢٣ه/ الفف أصول ز الواضح ، ٢٢ص\ الخلل شفاء ، ٥  ٤٩أ/ 
للبورنوالفقهية القواعد موسوعة ، ١iVjfللزرقا الفقهية القواعد شرح ، ٣٤٤آ/

)ا(الإكاولصهْوا-ْ.
البقرة.سورة •آمن )أ(آية 

صا-ه.الإكليل )٣( 
)أ(الإكاليلصثأأوهإأ.

النساء.سورة من ٥ ٩ آية من )٥( 



الكتابحجية ففيه ه^، رموله ومنة افه كتاب ررإلى رأ مفقال 
الرأى،<أاا.على وأنهمامهدمان والسنة 

كتابه،ؤلريق عن اممه إلى بالرد التنانع عند أمر أنه ذلك: وجه 
عليهماالاجتهاد تقديم يجوز محلا سنته، طريق عن بيه. إلى والرد 

اطه.قدمهما وقد 

منتقيثابمرهر ئدا وأ0 ؤ تعالى: قوله ادثاثثأ٢آ: الدليل 

والرأيالفلر متع على دليل »الآية قوله: الكياالهراّي عن نقل 
الصا(ر؛ا.وجود مع 

وجودْع والفلر الارتياء مغ على اريدل الكياالهرامي: قال 
المص.....«لْ،.

)ا(الإكاولصهإمأ.

)؟(الإكولص،ما*آ.
)*آ(سآةمهاسّررةالأنم.

صارا"ا.)؛(الإكلل 
القرآن"ا/\>آا.)ه(أحكام 



الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

بالأيسر.يوحد هل التعارض عند الرابعاة: السالة 

أنغير يقويه بمرج^ أحدهما يترجح ولم الدليلان تعارضي إذا 
؟الأيسر يترجح فهل حكمه، ز الأحر من أيمر مدلوله أحدهما 

وهومنهما، بالأيسر يؤ-حد قال! من فمنهم الأصوليون، احتلما 
والمالكية.الشافعية، وبعض الحنابلة، قول 

ونسبهالأمدي، قول وهو بالأثد، يوحد بل آخرون؛ وقال 
يعرأملأبي المرداوي 

٢،ووءكلمآكأز \س شميئ تعالى! قوله عند 
الةمش الأقوال أحد على يالأية يستدل ءرقد السيوءليأم! قال 

أويالأحم،، يوحد هل والاحتمالات، والروايات المداهب، تعارض 
.ثاء١١أوبأيهما ؛الأقوى، 

نهاية، ١٦٠المحمول!/ ، ٣٢٣أ/الأحكام أصول م الإحكام الخالة/ ي يفر )١( 
المم، ٠٤٢ ٤ A/ اكحرير شرح الممير ، ٣٣٩٤; المخمر بيان ١، ٠ المول 

أصول، ١٣٢ ٤; المزول تحفة ، ٣٦٧٠; اروصة مخمر شرح ، ٦١٧٥! المحط 
الفحولإرشاد ، ٦٩٢؛/الخيرالكوكب، شرح ، ١٦٠٩مفلح؛/لأبن الفقه 

١١٣٧/٢.

البقرة.محورة من ١ ٨ ٥ آية من )٢( 
)مالإكاولص؛بم.



عالأكلمل كناس ف الأصيلة الأستشاطات 

مدارأن الأية فظاهر القولين، لأي ظاهرآ يكن لم إن واستدلاله 
التعارض؛عند بالأيسر بالأحد للقايلين هو إنما الأية ش الاستدلال 

بالأيسر.بالأحد القائلن أدلة ْن الأية إذ 
المتعارصين،من بالأيسر للأحد بالأية الاستدلال ذكر وقد 

حماسانأم،وابن الشيرازيأ٢،، إسحاق وأبو اJغدادىر١،، الخهليب 

وابن، ١٦٧^^حزمأْ،، وابن 
المجارص.

ا(الشوالمش؟/بمه.

.ص٠٨والمفي الفتوى صفة ٣( 
أ(الإحكامفىأصولالأحكام؛/مأ.
ه(الإئثامفىأصولالأحكام\//ا،خه.

.nin/Yارومحة'مختمر شرح ٦( 
.٤ ٢ ٠ ٤ A/ التحرير رح ث اكمر ٧( 

ا/(شرحالكوكبالمءر؛/آبمأ.





٨الأكلمل ا كت1دفِ الأصملية الاسساطات 

اثمامة

الاصتنباطاتودرامة بجمع البحث هذا من الانتهاء وبعد 
أدونالتنزيل استنباط ز الإكليل كتابه خلال من للسيوش الأصولية 

إلهانتوصلت التي التوصيات و العلمية النتاج أبرز 
والثمراتاتنتانج أولا: 

ورموحه.ءدر0 وجلالة الشمولية، العلمية السيوحلي الإمام منزلة — ١ 
ىوتفرد تحقيق من حواه بما النزيل استنباط ز الإكليل كتاب ٢— 

اليومحليعن يورد ما ينمي والأستدلألأت الامتنباطات من كثير 
ىيصح محلا كتبه، بعض ي صح ؤإن هذا فان جامع، مجرد أنه 

الختاب.هدا بدليل الجمح 
منحمله يما عفليم كتاب التنزيل استنباط ز الإكليل كتاب أن ٣— 

البديعة.العلمية والمحاسن المزايا 

اشلكتاب —الدارس بأيدينا ما ~ومحق الوحيد الكتاب أنه ويكفي 
شتىي المستب؛لائن، ولجمح الاستنباط، بأسلوب كاملا تعالى 
حجمه.صغر مع العلوم 

بهيستخرج لأنه الاستدلال؛ من وأحص أدق الاستنباط أن — ٤ 
المثاسرة.وغير الدقيقة المعاني 



الإكليلكتاب في الأصولية الأسنباطات 

كلهم،لا المجتهالين صفوة شأن الأستنإط تعالى اممه جعل وقد 
^وإق الهسول ؤوؤردوهإق تعالى؛ قوله من هومستفاد كما 

أسوةالأصولي بالأستنباط السيوطي عناية الكتاب، ي طهريته ٥— 
منها.كثير على تتفوق لم إن عنها، تقل لم الأحرى بالفنون 
آيةعشر وتسعة ماتين من امتنبهل أنه ذلك على دلالة ويكفي 

مسألة.وثلاثين واينتين لمائة أصوليا قولا ين وحممائة 
استنباطاتهي ومصادره مراجعه سعة من السيوطي به تميز ما مع ٦" 

فإنالقرآن، أحكام وكتب، الفقه، أصول كتب، من الأصولية 
الأستنبامحلي بالتجدد أيضا تميز استنباطاته ز السيوطي 

منسبقه من عند عليه أطير لم لما الأصولية للأقوال 
الاستدلالمن يكن فلم جدأ، ذكره قل أو الأصوليين، 
عندهم(المسهور والأستنباحل 

آية،عشر وتسعة ماتين من استنب3ل أنه ذلك، على دلالة ويكفى 
—الأصوليين من بها استدل من أجد لم آية وثمانون حمس منها 

طلاعي-.اب 

أوالواحد النادر القليل إلا بها يستدل لم آية وثلاثون أربع ومنها 



ءالأكلمل كتاى ف/ الأصمنية الاسساطات 

اطلاعي—حسب الاثنين 
الاستدلالو العالمة الإضافة عر شاك بلا تدل الأرقام وهدم 

الإكليل.ر السيوطي عد الأصولية للمائل 
لمالي السيوطي استناطات أن على التاكيد القول نافالة من ليس ٧- 

—ثلاثةالكتاب خلال —من مصدرها كان الأصوليون يذكرها 
مصائر!

وأئمةوالتابعين الصحابة عن الأيات ير نفر المرويان الأول! 
الأصور.القول لها؛استنباط ولفهمه إليها استند حيث رين، المق

طريقعن ر التفهمئ الروداأاتا بجمع الوطي استعال ولعل 
رالتفهم، المنور الدر والمهم، بالمايور هر التفهم، كتابه 

الأستناطايت،هذه استفادة ر شك وبلا كثيرأ أقائم بالمأثور 
بالمرويات.ورملها 

وكتابالفرس ابن كتاب وخاصة القرآن، أحكام كتب والثاني؛ 
الكياالهراّي.

الفقه.بأصول الكبير الاهتمام لهما بحق كانا واللذان 
الواصع.عالمه عن الناتجة التأملية الثخعؤية استنباطاته والئالث،! 

للقولترجيحا تعتمر لا الأصولية الميوطؤر استنباطات أن ٨— 



الأكليا،كت1ا-، ف، الأصملة الاسساطات ع
^^ئبء^ًًًًًم^ًء—ضخضء

الأصوليالمعنى هدا أن علمي بيان هو ؤإنما الأية، من المستنبط 
مرحوحآ.أوصحيحآ صعيفا لكن ؤإن الأية، من نبط ت م

يستنبطالواحدة الأصولية المسألة وش يوحلى الأن نجد ولدا 
منها.لواحد وليس بعضبا، أو كلها لأقوالها 

هدايعرض ثم للمسالة، قولأ يستنبط اليوحلي أن نجد أننا كما 
والتوهين.للنقد الاستنباط 

التوصياتثانيا: 

إبتوصثتتن فها القول وأجمل 
واستقاءوالتفسيرية، القرآنية بالدرامات العناية وجوب أولهمات 

الأصولية.للقواعد ما الأسيلان 
الصادرةللايات التفسيرية بالمرويات العناية أهمية وثانيهما! 

شمنها والاستفادة المفسرين، وأئمة والتابعين الصحابة من 
الأستدلازالأصولي.

منهماالإفادة تستتكمل لم أصولية ثروة هدين ى أن أرى فاني 
حتىالآن.

نبيناعلى وبارك وسلم الله وصلى الحالين، رب ممه والحمد 
جمعين.أ وصحبه آله وعلى محماو، 



حالأكلمل كتاس ف ؛؛__ inالأستناطات 

امادرواثواجعفهرس 
القرانية؛والدراسات التفسير أولا: 

السيوطيعبدالرحمن الدين حلال للحافظ القرآن. علوم ش الإتقان — ١ 
ه.١ ٤ ٢ ٥ القاهرة لحدث. ا دار على. بن أحمد تحقيق ( ١٥٩ ١ )ت 

الجصاصالرازي بن أحمد بكر أبي الحجة للأمام القرآن. أحكام — ٢ 
بيروت.الفكر. دار ( ٠٥٣٧ )ت 

المعروفالطري محمد بن الدين عماد الفقيه للأمام القرآن أحكام ٣- 
عطية.علي وعزت محمد علي موصى تحقيق ( ٥٥* )ت؛ ؛الكياالهرامى 

القاهرةالحديثة؟ الكتب دار 

المربيبابن المعروف عبدافه بن محمد بكر أبي للأمام القرآن. أحكام ٤— 
المربي.الكتاب دار المهدي. عبدارزاق تحقيق ( ٥٥)ت٣٤ 

بابنالمعروف عبدارحيم بن عبدالنعم محمد أبي للأمام القرآن أحكام ٥— 
حزم.ابن دار - بوسريح علي بن طه تحقيق •( ٥٥ ٩٧)ت الأندلى الفرس 
ه١٤٢٧٠؛يروت

ينمحمل- عود اللأبي الكريم الكتاب مزايا إلى السليم المقل إرشاد ٦" 
الكتبةمن إلكترونية نسخة )ت'آخهه■( المادي مصعلفى بن محمد 

اكاماإةب

محمدبن الأمين محمد للشخ بالقرآن. القرآن إيضاح ش البيان أضواء ٧— 
عيلءالمزيزبن محمد وأحاديثه آياته حرج ه( ١ الثنقيطي المختار 

ه. ١٤٢٤بيروت الملية. الكتب دار الخالا.يّ 

بكرأبي بن همدالرحمن الدين حلال للإمام التنزيل• اسشاط ش الإكليل ٨- 



الأكلملكناس ف، الاسساطاتص

مصرالمنصورة. فياض مكتبة ثوثة. عائل تحقيق هء( ١ )ت١ السيوطي 
٥١٤٣١.^

جدةالحقراء، الأول.لر، دار المرابي* على عامر الدكتور يتحقق ونحه 
٥١٤٢٢.;

العلمية.الكتب دار الكاتب. عبدالقادر الدين سيف بتحقيق وسخة 
اه. ٤٢٨بيروت 

الأستاذأعده بحث عثرية، الاثتى الأمامية والثبعة السنة بين التفسير ٩— 
الشاملة.المكتبة من إلكترونية نخة مختار. اليد 

العفليم.القرآن ير نف= حاتم أبي ابن ير نف
م.اللالعمل ارمحاد ~ عود الايى نمير 

البيان؟جامع ًً الطبري ير نف
العلمية.الكتب دار -( ١٥٢ ١ )ت الصنعائي همام بن الرزاق عبد ير نف" ١٠

محروت•

الناويل.محامحن ً القامحس نفير 
كثيربن إسماعيل الفداء أبي الدين عماد للحاففل العظيم القرآن نفير — ١ ١ 

دارسلامة. محمل. بن محامي تحقيق ( ^٧٤١٥)ت الا.مشقي القرثي 
ه. ١٤٢٠الرياض والتوزح. للشر طيبة 

للأماموالتابعين. والصحابة ه اف رسول عن العفليم القرآن ير نف— ١ ٢ 
حاتمأي ابن ١^١^ إدريس بن صمد بن حمن همدالر الحافظ 

المكرمةمكة الباز. مكتبة الهليب. محمد أسحي. تحقيق -( ٥١٠٢
٥١٤١٧.;

القرآن.لأحكام لجامع ا = القرطبى نفير 





الإكليلكناس ذِ الأصملة الاسساطات ح
——ً—ًًض^ء—ضشمً—ذً

بنعلي بن عمر حفص أبي المفسر للأمام الكتاب. علوم ز الياب " ١٢ 
أحمدعائل وتعليق تحقيق ٨ه( ٠ )^،٨ الحنلي الدمشمي عائل 

الكتبدار منثوران من واحرون، معوصن محمد وعلى عيدالموجود 
ه.١ ٤ ١ ٩ بيروت العلمية. 

القامميالدين جمال محمد الشام لعلامة التاؤيل. محاسن — ٢ ٢ 
بيروتالفكر. دار عبات٠الافىؤ فزاد محمد طعه على وقف )تآأّآمأاه( 

النحاسإسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر لأيي القرآن. معاني " ٢٣
(٥٣٣Ao )- ه.١ ٤ ٢ ٥ القاهرة الحديث. دار مراد. يحيى د. تحقيق

بناعل. مد. والمفر. والتيءير والامتنياط. والتتأؤيل النفير مفهوم " ٢٤
الشاملة.المكتية من إلكترونية نسخة الطثار. سليمان 

الررقانيالعفليم عبلؤ لمحمد القرآن علوم قي الحرفان —مناهل ٢٥
القاهرة.وشركاه. الحلبي البائي عيص مطبعة ه■( ١٣٦٧)ت

الوهي.عبداض بن مبارك بن فهد د. الكريم القرآن من الأسباط منهج - ٢٦
بجدةالثاطبي الإمام بمعهي. القرآنية والمعلومات ات الدراسمركز نثر 

وعلومها:وشروحها اتسنة دواؤين ثانيا؛ 

أحمدالفضل لأيي العشرة أؤلراف من المبتكرة بالفواى. المهرة إتحاف — ٢٧
تحقيق^ ٨٥٢)^،قلاني العحجر بن أحمد بن محمد بن علي ابن 

راجعهالماصر، ناصر بن زهير دب بإشراف والسيرة، السنة حاومة مركز 

لهلباعةص الملك مجمع نشر والإحراج، التعليق منهج ووحد 



الأكليا،ر كتايفء الأصملية الاسساطات 

النبويةوالسيرة السنة خدمة ومركز بالمدينة، الشريف—V المصحف 

ه.١ ٤ ١ ٥ بالمدينة 

عبدافهبن يوّفا عمر لأبي الأمصار• فقهاء لمداهب الجاح خمآ~الأمتدكار 
عطامحمد سالم تحقيق ه( ٤ )تّأا* القرطبي النمري عيدالبر بن 

٠بيرولتا العلمية. الكتسا دار معوض. عر ومحمد  ٠  ٠٢٢.
بنض عيا للقاضي السماعا وتقييد الرواية أصول معرفة إر —الإل٠اع ٢٩

المكتبةالتراث، دار صقر. أحمد اليد تحقيق اليحصبي، موص 
ه.١٣٧٩تونس القاهرة، العتيقة. 

الفداءلأبى ّ الحاجب ابن مختصر أحاديث بمعرفة الء؛لالب —تحفة ٣• 
بنالخي همد وتحقيق دراسة ^ ٧٧٤)^،كبر بن عمر بن إسماعيل 

ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة مكة حراء. دار الكبيى، محمود بن حميد 

بنالرحمن همد الدين لجلال النواوي تقريب شرح ر الراوي اّآ~تدريب 
مكتبةاللهليفخ. عبد الوهاب عبد تحقيق •( ١٥٩ ١ )ت، اليوطي بكر أبي 

الرياض.الحديثة. الرياض 
إسماعيلبن محمد ابراهيم لأبي الأنذلار• تشح لمعار الأفكار —توضح ٣٢

درامةه( ١  ١٨٢)الصنعاتي ؛الأمير المعروف محمد بن صلاح بن 
الكبدار عويضة، بن محمد بن صلاح الرحمن عبد أبو وتحقيق; 
ه. ١٤١٧بيروت العلمية. 

الأميرالصنعانيإسماعيل بن محمد للأمير الأثر علم ر النفلر —نمرائت، ٣٣
للنشرالعاصمة دار ءلفةّ أبي بن صبري بن رائد تحقيق ه( ١  ١٨٢)ت 

ه.١ ٤  ١٧الرياض والتونيع• 



^^^؛ءءءءثقثثنثق^محققثق^

يوسفعمر لأبي وحمله. روايته ش ينبغي وما وفضله العلم بيان جامع " ٣٤
الأشبالأبي تحقيق ^ ٤٦٢)^،القرطبي النمري عبدالبر بن عبداض بن 

ه. ١٤١٩اليمام لجوزى. ا ابن دار الزهيري. 
للأمامالكلم. جوامع من حديثآ حمين رح ث ش والحكم العلوم جامع " ٣٥

بابنالشهير البغدادي الدين شهاب بن عبدالرحمن الفرج أبي الحاففل 
دارباحس. ؤإبراهيم الأرناووط شعيب تحقيق ^١^ ٩٥)^،رجب 

الرسالة.بيروت؛\؛اه.
الحسينبن أحمد بكر أبي الحافهل للإمام الإيمان. لشعب الجامع — ٣٦

أحمدمختار أحاديثه ونحرج تحقيقه على أشرف هد( ٤ )ت٨٥ البيهقي 
;.٥١٤٢٣الراض الرشد. هتبة الدوي؛ 

ناصرمحمل. المحدث للعلامة الكاملة المجلدات الصحيحة لة الل^٧٣— 

بيروت.الإسلامي. الكتب ه( ١ ٤ ١ )٩ الألباني الدين 
طبعة)ت٥^١٢ه( السجستاني الأشعث بن سليمان داود. أيي سنن — ٣٨

دارالشيخ. آل عبدالعزيز بن صالح الشح بإشراف ومرقمة مصححة 
ه.١٤٢٠اإسلأمالرLض

الترمذيسورة بن عيسى بن محمد عيي أبي الترمذي. سنن - ٣٩
 )/،Y عيلءالحزيزبن صالح الشيح بإشراف ومرقمة مصححة طيعة

اهّ ٠٤٢ الراض داراللام. الشيخ. آل 
شعبةبن متصور بن سعيد عثمان أبو )التفسير( متصور ين سعيد سنن — ٤ ٠ 

عبدبن اممه عبنه بن سعد د. تحقيق ^,( ٦٦٧)ت الجوزحاتي الخراساني 
ه. ١٤١٤الرياصى الحصيمي. دار حميد. العزيزآل 

بنأحمد بكر أبي الجليل الحافنل المحدثين لإمام الكبرى. المن — ٤١



٨الأءكلداا كتا|_ا ف/ الأصمثية الاسساطات 
——ًكئب

القي،الجوهر شرحه مع مطمع )تمه؛ه( اليهقي علي ابن الحين 
العثمانية.المعارف دائرة مجالس مطيعة 

عدالرحمنين الحسن ين عيدالرحيم نالحافظ والتدكرة. التيصرة ّرح " ٤٢
منإلكترونية نخة الفحل، ياسين ماهر د. تحقيق ٨^ ٠ ٦ )ت العراقي 
الخاملة.المكنية 

البغويعود مين الحسين الفقيه الحاوث للأمام المنة. ثّرح " ٤٣
ومحمدالأرناووط شعيب أحاديثه وحرج عليه وعلق حققه ءه( ١ )تاُ 
ه.١ ٤ * ٣ ييروت الإسلامي. المكب الخاؤيثى. زهير 

فحمرحه هع مهلبؤع البخاري، إسماعيل بن محمد الثخاري. صحح — ٤٤
الرياضالملام. دار عبدالثاثي. فواد محمد ترنيم مع حجر لاين الماري 

٥١٤٢١.

طبعة)تااُأه( ايوري النيالمثيرى الحجاج بن لم مصحح — ٤٥
داراكح. آل، عبالالعزيز ين صالح الخيخ بإسراف ومرقمة مصححة 

الرياضالملام 
الخيبانياش عد أبو حنبل ين أحمد عبدافه لأبي الصحابة. فضائل — ٤٦

ييروُتاالرسالة. مؤسسة عباس، محمد الله وصى د• تحقيق ( ٤١٥٢ ١ )ت، 

المريابيالص>، ؛>، محئد يى جنثر بكر لأبي القرآن. ما؛-ففائل 
الرشد.مكتبة جبريل. اممه فصل عثمان يوسم، تحقيق مه_آ * ١ )ت 

اه.٤٠٩الراض 
البغداديّالآم بن القاسم عبيد لأبي سلام ين للقاّم القرآن. فقائل — ٤٨

الدين،تقي ووفاء حراية محن و العطية مروان تحقيق -( ٠٢٢)ت؛ 



الإكانملذ، الأصْوة الأستنعاطات ٨

-.٥١٤٢٠بيروت دمشق. كثير. ابن دار 

الدينجمال لاعلأمة الحديث. ْمهللح فنون من التحديث فواعد " ٤٩
نحةإتكتروبنمناّاكاث.القاسسالدمثض)تآمماه( 

عليبن أحمد بكر أبي المحدث الحاظ للأمام فىءالمارواة. —الكفاية ٥٠
العلمية.الكتب دار ه١( ٤٦٣)تالبغدادي بالخهليب المعروف ثابت بن 

؛يروتبم.؛اه.

الهثمبيكر أثي بن علي الدين لنور الفوائد• ومنح الزوائد مجمع - ٥١
ه.١ ٤ ٠ ٢ بيروت العربي. الكتاب دار ( ٠٥٨ )ت٧ 

الحاكمعبداض بن محمد عبداض لأيي الصحيحين على لإتال.رك الم— ٥٢
العلمية.الكتب دار عطا. القادر عبد مصهلفى تحقيق النسابوري، 

.٥١٤١١بيروت 

عثدالمحنبن عبداض د. بإشراف حقق حنبل. بن أحمل الإمام ند م— ٥٣
.٥١٤٢١بيروت الرمحالة. ة مومالتركي. 

بنعبداف محمد أبي الدارمي. نن بالمعروف الدارمي مستد — ٥٤
دارالداراني. ٌليم حين تحقيق ه، ٢٥٥)تالدارمي عثل.الرحمن 

.٥١ ٤٢الر1ضااوغني.
ءبداف؛نالحافظؤ للإمام والاثار. الأحاديث ز الصف الكتاب -  ٥٥

أحمدمختار ونثره وؤلثعه بتحقيقه عنى ( ٥٢٣)ت٥ شيبة أبى بن محمل. 
٠٥ ١٤٠١الهند السلفية. الدار اكووي، 

الثيهقيالحين بن أحمد للحاففل الكبرى. السنن إلى المدخل — ٥٦
الرحمنضياء محمد الدكتور الأستاذ وتحقيق دراسة )تمه؛ه( 
.٥١٤٢٠الراض الملف. أضواء دار الأعظس. 



حالأكلمل 3قتارا ف/ الأصملة الأسساطات 
—ءً——كز(ً

الأشعثبن سليمان بن اش عبد يكر أبي داود أ؛ي لابن المصاحف. —كتاب ٥٧
المكتبةمن إلكترونية نسخة .( ١٠٣ * lulj)الجتاتي إسحاق بن 

الشاملة.

الكوشالعبي شيبة أبي بن محمد بن اض عبد بكر لأيي مه~المش• 
الملقيةالدار ؤلمة متوافقة، نسخة عوامة. محمد تحقيق ه( ٢٣٥)ت

اسد«ة.الهندية 

حبيبتحقيق -( ٠٢ ١١)ت الصنعاتي همام بن الرزاق عبد —مصنف ٩٥ 
ه. ١٤٠٣بيروت الإسلامي. المكتب الأعفلمي. الرحمن 

-(٠٣٦)ت' الطبراني أحمد بن سليمان القاسم لأبي الأوسط. —العجم ٠٦ 
إبراهيمبن المحسن وهمد محمد، بن اض عوض بن طارق تحقيق 

ه.١ ٤ ١ ٥ القاهرة الحرمين. دار الحسيني، 
•(٥٣٦)ت* العلبراتي أحمد بن سليمان القاسم لأبي الصغير• ~العجم أ١ 

دارالإسلامي، المكتب أمرير. الحاج محمود شكور محمد تحقيق 
ه_ب ١٤٠٥عمان بيروت، عمار. 

-(٠٣٦)يت،* العلبراني أحمي. بن سليمان القاسم لأبي المجير• ~العجم ٦٢
الملقي.عبدالجيل، حمل.ى أحاديثه وخرج حققه 

بنشرف بن يحنى زكريا لأبي الحجاج• بن ملم صحيح شرح -المهاج ٦٣
ه_ب١  ٣٩٢بيروت العربي• التراث إحياء دار ه( ٦٧٦)تالنووي مرى 

بنمحمد ءثل.ض أبي الدين لشمس الحديثر؟ مصطلح علم ى —الموثظة ٦٤
منإلكترونية نسخة لأش(  ٤٨)ت الذهبي يايماز بن عثمان بن أحمد 

الكJةاكاملة.



الأ3كانماا، كتايذ/ الأصءلعة الاسساطات ع

القفللأبي الأثر• أهل مصطلح ش الفكر نخة توضيح ش النظر —نزهة ٦٥
^^وينأحمدينحجرالخسقلأني)تأهخه(.

حجربن علي بن أحمد القفل لأيي الصلاح. ابن كتاب على —النكت ٦٦
منالوادعي، هادى بن ربح د. ودراسة تحقيق )ت\هحهر( العقلاني 
ه. ١٤٠٤المنورة بالمدينة الإسلامية لجامعة ا منثوران 

والذاهب:العميدة كتب ثالثا: 

أصولمن الحق المدهب إلى الخلافات رد فى الخالق على الحق —إيثار ٦٧
الحسنىالمفضل بن الرتفى بن على بن إبراهيم بن لمحمد التوحيد. 

م.١  ٩٨٧بيروت العلمية. الكتب دار ( ٤٠٥٨ ٠ القاسمى)ت 
ينيحيى بن محمل. بن إسحاق بن محمد الله عبل. لأبى التوحيد. —كتاب ٦٨

الشاملة.المكتبة من إلكترونية نسخة )تههّآهر( منيه 

إسماعيلالقاسم لأبي السنة. أهل عقيدة ومرح المحجة بيان فى —الحجة ٦٩
محمودبن محمد ودراسة تحقيق رته'؟هه( الأصفهاني محمد بن 

ه.١ ٤ ١ ١ الرياض الراية؟ دار أبورحيم. 
الأحرىالله عبد بن الحين بن محمد بكر لأبي الشريعة• —كتاب ٠٧ 

الناملة.المكتبة من إلكترونية نسخة ( ٠٥٣٦ )ت البغدادي 
عبدافهأبي اللءين لثمي والمعهللة. لجهمية ا على المرملة -الصواعق ١٧ 

علىد. تحقيق الجونية، قيم بابن الشهير أيوب بن بكر أبي بن محمد 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الرياخى العاصمة. دار الله. الدخيل محمل بن 

شالمضية الدرة لثرح الأثرية الأسرار وسواني البهية الأنوار 'آما~لواْع 
بنأحمد بن محمد العون أبى الدين لثمس المرصية. الفرقة عقيدة 



1٨ الأءكليا كناس ف، الأصملية الاسساطات 

ومكتبتها.الخافقين مؤسسة ه( ١  ١٨٨)تا فاريني السالم 
ه. ١٤٠٢دمشق 

عبدبن أحمد الإسلام لشيخ القدؤية. الشيعة كلام نقص ش البؤية السنة منهاج — ٧٣
حامعةطع سالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق -( ٥٧٢)^J،A تيمية بن الحليم 
السعودية.العربية المملكة الرياض. الإسلامية، سعود بن محمد الإمام 

الفقه:أصول كتم، ؤابعا: 

بنيحيى زكريا أبي الدين لمحي والمتفتى. والمفي الفتوى ةلأ-آداب، 
الجابي.الوهاب عبد ام بتحقيق )تاآ"ياُه( الشافعي النووي ، سرق
ه.١ ٤ ٠ ٨ دمشق الناكر. دار 

-(٥٧٥٦)^،الكي عبدالكاى بن لحلى المنهاج. ثرح في هلأ-الإبهاج 
محمدسحبان د. له وقدم حققه ^ ٧٧١)ت، عبدالوهاب وولده 

إسم1عيل،اسةالخكيةهآةاهؤ
الصنعانىالأمير إسماعيل بن لحمد الأمل. بغية شرح المائل —إحابة  ٧٦

محمدحن ود. ياعى الأحمد ين حن تحقق ه( ١ )منتح؟ما 
هّ ١٤٠٨بيروُنتج الرسالة. مؤسسة الأهدل، 

صلاحكيكلدي بن خليل للحاففل الصحابة. أقوال ش الإصابة —إجمال ٧٧
سليمانبن محمد د. عليه وعلق حققه ( ١٥٧٦)^،١ العلاش الدين 

ه. ١٤٠٧الكويت والتراُث،. الخء؛لوءلارت، مركز منشورات من الأشقر، 
خلفين سليمان الوليد لأبى الأصول. أحكام ش الفصول —إحكام ٧٨

الغربدار تركي، عبدالجيله وتقديم بتحقيق ه( ٤٧٤الباجي)ت
ه.١ ٤ ٠ ٧ بيروت الإسلامي. 



^،اط1تاسدةف،ضاسالإسل٨
ذءسءء—بحزبمءءغ

التغليمحمد بن علي أبى بن لعلي الأحكام. أصول ى ا،ي-الإحكام 
للنشرالصميم، دار عقيقي،، عبدالرازق العلامة تعليهم، الآماJى، 

ه.١ ٤ ١ ٤ الريام،٠ ١ ط والتوزيع، 
الربي،الكتاب دار نشر لجميلي• ا سيد د' بمحقيق أخرى ونسخه 
ه. ١٤٠٤بيروت 

بنسعيد بن أحمد بن علي محمد لأبى الأحكام. أصول ي -الإحكام  ٨٠
حامدهحمل. د. وتعليق وتحقيق صبط )تآُه؛هر(، الذإاهري حزم 

ه. ١٤٢٦القامرة الحدث. دار عثمان، 

بنعلي بن لمحمد الأصول. علم من الحق تحقيق إلى الفحول —إرشاد ٨١
بنسامي حفص أبي وتعلغ( تحقيق -( ٠١٢٥)ت* الثوكاتي محمد 
١ه. ١٤٢ الراض الفضيلة. دار الأثري، المربي 

الصنعاتيإّماعيل بن محمد للأمير الاحتيال تيسير إلى القال —إرشاد  ٨٢
السلفية.الد.ار أحمد. مقبول الل.ين صلاح تحقيق ■( ٠١١ ٨٢)محت، 

الكودتاه«؛اهوب

الوليدلأمح، الدليل• مض ش رالوجازة الأصول مهمحرفة ى -الإشارة ٨٣
محمدوتعليق وتحقيق درامة )رت،ئماةها( الباحي حلفا بن سليمان 

اسةالكية1ا؛اهؤءااىمكوس.
بكي.الء؛ا.الكافى بن علي بن ء؛ال.الوهار_، الا.دن لتاج والظامحر. —الأشبا0 ٨٤

ه. ١٤١١بيرويت، اللمية. الكت...، دار 
الدينحلال للإمام الشافعية. فقه وفرؤع فواعل في والفلادر هخ-الأشباه 

الملمية.الكتب، دار .( ٠٩١)ُتاا اليومحلي بكر أبي بن عبدالرحمن 
هّ ١٤٠٢٠؛يروُت، 



ه( ٤٨٢البردوي)ت حين بن محمد بن انمسر أبو البردوي" صول ^١ ٨٦
الأسرار.كشف شرحه مع مطبؤع 

رحىالسهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى رحى• الماخ-أصول 
بيروت.المعرفة. دار الأفغاني، الوفاء أبو أصوله حقق أهد( ٩ )ت٠ 

الثانيإسحاق بن محمد بن أحمد عل أيي الشاثي. —أصول ٨٨
دارالفرفور. الدين ولى للدكتور السافى شرحه ْع مطبؤع -( ٥٣٤)ت؛ 

اه. ٤٢٢دمشق الفرفور. 
حققهالمقدمحي)ت'؟اُلإه( مفلح بن محمد الدين لثمس الفقه. —أصول ٨٩

الخبيكان.مكتة الدحان، محمل بن فهد د. له وميم عليه وعلق 
.jtMyارض'

ؤنممةمحمود الطبعة اعتنى؛هال،ْ الخضري، محمد الشخ الفقه. —أصول ٩٠
ه.١ ٤  ١٩بيروت المعرفة. دار حلي. 

الرازيعل بن أحمد للأمام الأصول. ش الفصول الممى الفقه —أصول ١٩ 
نثرالتثمي، حاسم عجيل د. وتحقيق دراسة ^( )ت٠٧٣الجصّاصى 

ه.١ ٤ ١ ٤ بالكويت الإسلامية والشؤون الأوقاف إدارة 
الخثيمينصالح بن محمد للعلامة الأصول. علم من —الأصول ٩٢

دارا؛نملجوزيبالدفما"آ؛اه؛
حرينسعد بن بكر أبى بن لحمد انمالمين. رب عن المونمن -إعلام ٩٣

أبوعليه وعلق له وقدم قرأه ^ ٧٥الجوزية)زاقيم بابن المعروف 
محنااللأمام، الجوزي. ابن دار سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة 

٠١٤٢٣..



^؛-،iVl،Lكناس الأصملمةق/ الأستفاطات ٠
كبءًصًًء^ً^نمءء—طس—ذ.

الاختلاف.أوجت اض والأساب انماني عر اف ر ؛\،-الإماف 
الدايةرصوان محمد د. تحقيق البطليوس، السيد بن محمد بن افه لعبد 

دارالفم.؛يروتّا«ةاه.

لصالحوالأنصار. المهاجرين بسيد للإقتداء الأبصار أولي همم هه~إوقاظ 
محروتالمعرفة. دار بالفلأني، الشهير العمري نوح بن محمد بن 

١٣٩٨^

بهادربن اض همد بن محمد الدين لدر الفقه. أصول ر المحيط —البحر  ٩٦
طبعالأشقر، سليمان بن عمر د. بتحريره قام ^ ٧٩)ت؛الزركثي 

ه.١ ٤ ١ ٣ يالكويت، الإّلامية والشؤون الأوقاف وزارة 
بنعثداللك، المعالي أبي الحرمين لإمام الفقه. أصول ر —البرهان ٩٧

عثدالعظيمد. فهارسه ووضع وقدمه حققه ؛،j( UA،i)»,الجويتي عبدالنه 
ه. ١٤٠٠القاهرة الأنصار. دار الديث،، 

بنمحمود الدين لشمس الحاجب،. ابن مختصر شرح المختصر مه-؛يان 
مظهرمحمد د. تحقيق )مت،هة¥ه( الأصفهاني أحمد بن عثدالرحمن 

بمكةالقرى أم بجامعة الإسلامي التراُن، إحياء مركز منشوراُت، من بقا، 
المكرمة.

الشيرازيعلى بن إبراهيم إسحاق لأبى الفقه. أصول ر —التبصرة ٩٩
دمشقالفكر. دار هيتو، حن محمد دب وحققه شرحه ^ ٤٧٦)^،

ه.١ ٤ ٠  ٠

سليمانبن علي الدين لعلأء الفقه. أصول في التحرير شرح -التحبير ١ ٠ ٠ 
ود.راح المحمد بن أحمل. د. وتحقيق دراسة )ُتجهمخه( المرداوي 

مكيةالجمّثن• همداممه ابن همدالرحمن ودّ القرني، محمل بن عوض 



ءالأكفا، ا كتايذ/ الأصملية الاسساطات 

اه. ٤٢الرأض\ الرشد. 
الأرمويكر أبى بن محمود الدين راج لالمحصول. من —التحصيل ١ ٠ ١ 

ةمرممزنتي، أبو على عبدالحميد د. وتحقيق دراسة )ت\خاُه( 
١ه.٤  ٠٨بيروتالرسالة. 

بنبمجي زكريا لأبي السؤل• منتهى مختصر شرح ز المؤول -تحفة ١ ٠ ٢ 
الحسينبن الهادي د. وتحقيق دراسة الرهوني موسى 
البحوثدار متثورات من القيم، الأحمر يوسف ود. مميلي 

التحل.ةالعربية الإمارات بدولة التراث ؤإحياء الإسلامية لالا.راّات 

ه.١٤٢٢

الزنجاتيأحمد بن محمود المناب لأبي الأصول على الفري —نحرج ١٠٣
ه.١ ٣ ٩ ٨ ي.روما الرمماله. ه موممصالح. ائس، محّمد ١ د تحقق 

ابنبهادر بن محمد الدين لبدر الجوامع. بجمع المسامع —تئنيف،  ١٠٤
د.دكتوراه رسالة منه الأول القمم دراسة ( ١٥٧٩)ت؛ الزركثي عبداف 
سعودبن محمد الإمام بجامعة الشريعة كلية فقيهي، علي بن مومى 

الإسلامية.

بنأحمد بن محمد القاسم لأبي الأصول• علم إلى الوصول —تقرين،  ١٠٥
محمدد. وتعليق ودراسة تحقيق -( ٤٥٧ ١ )ت الغرتاؤلي الكلبي جري 

بالقاهرة،تيمية ابن مكتبة الثنقيهلي. الأمين محمد الشبح بن المختار 
ه. ١٤١٤بجدة العلم ومكتبة 

المعروفالحن بن محمد بن لحمد التحرير. مرح والتحبير —التقرير  ١٠٦
ه.١ ٤ ٠  ٣٠بيروت العلممة. الكتب، دار ه( )ت٩٧٨الحاج أمير بابن 

بنعبداغ بن ءبداّائ، المعالي لأبي الفقه. أصول ى —التلخيص ١  ٠٧





—ًإ0؛تئبمحالأكليل كناس ف/ الأصملمة الاسساطات 

الشاملة.المكتة من إلكترونية نسخة هر(  ١٢٥٠)ت العطار محمد بن 

بنمحمود بن لمحمد الحاجب. ابن مختمر شرح والقول "الردود ١  ١٥
ود؟العمري صالح بن فيصل تحقيق )ت1"حيه( البابرتي أحمد 

؟.٠١٤٢٦الرياض الرشد. مكتبة الدوسري، ربيعان بن ترحيب 
السححالل. تحقيق ( ٠٠٢ )ت؛ الشافعي إدريس بن لمحمد —الرسالة.  ١١٦

١١٠ ٤ ٢ ٦ بيروت الحريي. الكتاب دار الكلي، شفيق وزهير العالمي 
الحكبريالحسن شهاب بن الحز ^٠٠ لأبمح، الفقه• أصول في "رسالة ١ ١ م\ 

المكية.المكتبة القادر. عبد بن القه عبد بن موفق د• تحقيق الحنبلي، 
ه؟٠١٤١٣كةالكر٠ة 

بكي،العلي بن لعبدالوهاب الحاجب. ابن مختمر عن الحاجب —رغ  ١١٨
أحمدوعائل معوقي محمد عر ودراسة وتعليق تحقيق 

.١٠ ١٤١٩بيروت الكتب. عالم عبدالموجود، 
عبدبن أحمد العباس أبو الدين لتفي الأعلام. الأئمة عن الملام —رسر  ١١٩

إبراهيمبن اف عبد تحقيق -( ^٢٨٠١٠)الحراني تيمية بن الحليم 
لبنان.بيروت. العصرية، المكتبة الأنصاري 

ٍللحةبن علي بن حين علي لأبي الشهاب. تقيح عن القات -رفع ١ ٢ ٠ 
السراحمحمل. بن أحمل. در تحقيق ( ٠٨٩)ت؟ الشوشاوي الرجراجي 

.١٠٠ ٤ ٢ ٥ الرياض الرشد. مكتبة الجبرين. افه عبد بن عبدالرحمن ودؤ 
قد.امهبن محمد بن أحمد بن اف لحبل. المناؤلر. وجنة الاءلر —روضة  ١٢١

النملة.على بن الكريم عبد الل.كتور تحقيق .( ٠٦٢)تء المقدمي 
٠الرياصن ١ الرمحي مكتبة 

الزركثىءبل.اف بن محمد بل.رالدين للأمام الاوه.ِ_،. —سلاسل ١٢٢



الأكليلكتا0 ذ, ية ٠٠۵١٢١اطات الأستن٠
—ءذًضً—قنبس

طالثنقيطي الأمين محمد بن المختار محمد تحقيق -( ٥٧٩)ت؛ 
ه. ١٤ ٢٣

-(٥٧ ٩٣)^،التفتازاني عمر بن لعياليين التنقح. على التلويح ~ثرح ١  ٢٣
>العمريه المكتثة الماجد. وحين الماجدي نجيب عاليه وعلق راجعه 

لتهابالأصول• من المحمول اختمار ر الفصول تتقح ~ثرح  ١٢٤
طهحققه )ت؛،ما"ه( القراش إدريس بن أحمد العباس أبى الدين 

•ه ١ و؛يروتمه٣ القاهرة، الفكر. دار سعد، عبدالوووف 

وتحقيقالطب علي بن محمد البصري الحين لأثي العمد• ~ثرح  ١٢٥
الملءيتةوالحكم• اللوم مكتبة أ؛وزذ؛ا•• علي لحميد عبدا د أ. ودراسة 
ه. ١٤١٠المورة 

ومراجعةتنسيق الررقا، محمل• الشيخ بن لأحمل الفقهية. القواعد ~ثرح  ١٢٦
•٥  ١٤٠٩دمشق القلم. دار غدة. أبو عبدالتار د. 

الفتوحيعبلءالعزيز بن أحمل• بن لحماو المير. الكوكس، ~ثرح  ١٢٧
نزيهود• الزحيلي محمل• د. تحقيق ^( ٩٧٢)^،النجار بابن المعروف 

الإسلاميالتراث ؤإحياء العلمي البحثؤ مركز مطوعايتح من حماد، 
المكرمة.بمكة القرى أم بجامعة 

الشيرازييوسف، بن علي بن إبراهيم إسحاق لأبى اللمع. -شرح  ١٢٨
دارتركي، عبدالمجيلء فهارسه ووضع له وقدم حققه ه( ٤٧٦)ت

ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الغرب. 

بنعبدالقوي بن سليمان الل>ين لجم الروضة• مختصر ثرح —  ١٢٩
عبلءالحنبن ءبلساف د. تحقيق ( ١٥٧ )ت٦ الهلوش عبدالكريم 

.١٥ ١٤١٠بيروت الرسالة. مؤسسة التركي، 



حالأكفا، كناس فّ الأصدتية الاسساطات 

النهيرتمدالحزيز بن لعبداسيف الفقه. أصول في الأنوار منار —ثرح ١٣٠
ه. ١٤٢٤بيروت العالمية. الكتب دار ( aiAAOc)),ملك بابن 

حجةللشخ التعليل. الك وموالمحيل الشبه بيان ش الغليل —شماء ١٣١
الكيسي،حمد د. تحقيق ءه( ٠ )ت٥ الغزالي حامد أبي الإسلام 

ه؟. ٠١٣٩ ؛غل.اد الإرشاد. مهليعة 

الحراتيحمدان بن أحماّ. للأمام والختفتي. والفتي الفتوى —صفة ١٣٢
الإسلامي.الكتب، الألباني الدين ناصر محمد تحقيق الحنبلي، 

ه. ١٤٠٤بيروت 

الحفيدرشد بن محمف. الوليد لأبي الفقه. أصول ش —المروري  ١٣٣
الغرب،دار الحلوى. الدين جمال وتحقيق تقديم ه( ٥٩٥)ت

.٣١ ٩٩٤بيروت الإسلامي. 
البغداديالفراء الحين بن محمد يحلي لأبى الفقه. أصول ش —العاJة ١٣٤

سيرعلي ابن أحمد د. نمه وحرج عليه وعلق حققه )تفه؛ه( 
اراض-ا؛اهالمارر. 

ابنمحمل. بن زكريا يحيى لأبي الأصول. ب، لقمح الوصول —غاية ١٣٥
نيهان.بن سعد بن أحمد مكتبة )تا'آوه( الأنصاري أحمد 

زرعةأبي الدين ولي للحاففل الجوامع. جمع رح ث الهامع -الغيث' ١٣٦
حجازي.تامر محمل. تحقيق ( ٥٨٢)زآ العراقي عثدالرحيم بن أحم،و 

.٥١٤٢٥بيروت العلمية. الكتب، دار 

محمدبن عبدالرحم بن محمد الدين لصفي الفقه. أصول ى —الفائق  ١٣١^
عثدالعزيزابن على د. وتحقيق دراسة ( ٥٧١)زه الهندي الأرموى 



الاكانملظتاس مِ الأصمثية الاسساطات ح
————كثكءهلب

ه.١ ٤ ١ ١ العميريتي 
انماسلأبي الهواض( الفروق)مع أنواء ي اJروق أنوار أو -الفروق  ١٣٨

خليلتحقيق )تةماُه-( القراز المنياحي إدؤص بن أحمد 
ه. ١٤١٨بيروت العلمية. الكتب دار المنصور. 

البغداديالخفج ثابت بن عر بن أحمد بكر لأبى والمتفقه. -الفقيه  ١٣٩
اليمامالجوزي• ابن دار المراري• يوسف بن عادل حققه ^ ٤٦٢)^!،

اه. ٤١٧

الأبناسيموسى بن إبراهيم إسحاق لأبى الزوائل•• ثرح ١-الفوائد ٤ ٠ 
رماجستير رسالة العويد, محمد بن عبدالعزيز تحقيق 

ه.١٤١٣الثري٠ةبالراضكالئة 
عبدالشكور،بن الدين لمحب الثبوت. لم مبشرح الرحموت —فواح  ١٤١

بيروت.العلمية. الكتب دار المستصفى. كتاب بأسفل مهلثؤع 
بنمحمل. بن منصور المفلفر لأبى الأصول. ر الأدلة -قواطع ١٤ ١٠

حاففلبن عبداض د. ودراسة تحقيق .( ٥٤٨٩٠)معار العبدالجثار 
١ه.٤  ١٨عامطبع الحتك٠ى. عباس بن على ودؤ الحكمي 

ابنالبعلي عباس بن علي بن محمد بن علي الحن لأبي -القواعد. ١  ٤٣
مكتبةالشهرار، عثل.اف بن عايفن وتحقيق دراسة ٨^( ٠ )ت٣ الالأحام 
الرياضمآ؛اه.الرثاو.
العصريةالمكتبة الفصيل. الآكريم عبد بتحقيق أحرى ونخة 

٥١٤٢٠.

الإسلاملشيخ الكبرى(. )القواعد الأنام مصالح ر الأحكام ١—ةواءا٠ ٤ ٤ 
نزيهدؤ تحقيق ( ٠٥٦٦ )ت السلمي عبالءاللأم بن عبدالحزيز عزالدين 



ه. ١٤٢٨دمشق القلم. دار صميرية. جمعة وعثمان حماد 
عبداللأمين عبدالعزيز عزالدين الإسلام لشيخ الصغرى. ١—القواعد ٤ ٥ 

دمشقالفكر. دار الaلأاع٠ خال. إياد تحقيق .( ٥٦٦٠)ت السلمي 
٠١٤١٦.-

■محمل ين علي ين لمحمد والتقليل.. الاجتهاد أدلة قي ال٠فيل٠ —القول ١  ٤٦
•القلم دار عبدالخالق. ءبل.الرحمن تحقيق ٠-(  ١٢٥٠)ت الشوكائي 

هد.١٣'٩٦الكويت 

أحمدبن العزيز لعبد الزدوي• الإسلام فخر أصول عن الأسرار —كشف  ١٤٧
محمودالله عبد تحقيق -( ٠٧٢'٠ )ت البخاري الدين علاء محمد ين 

٠. ١٤١٨بيروت العالمية. الكتي؛، دار عمر. محمل. 

المالكيرشيق ين الحسين للعلامة الأصول. علم ى المحصول لباب -  ١٤٨
دارمنشورات من جابي، عمر غزالي محمد تحقيق ه( ٦٢)ت٢'

العربيةالإمارات التراث. ؤإحياء الإسلامية للدراسات البحوث 
٠١٠ ١٤٢٢التحدة 

الشيرازيعلي بن إبرامم إسحاق لأبي الفقه• أصول ى -اللمع ١٤٩
٠. ١٤٠٥بيروت العلمية. الكتب دار ه(  ٤٧٦)ت

الربيبن همدافه بن محمد بكر لأبي الأصول. علم ر -المحصول ١ ٥ ٠ 
أصولقى علمية رسالة الحمل.، أحمد بن ءبل.اللهليف تحقيق المالكي، 

الألة.على مطبؤع النبوية. الإسلامية؛المدينة الجامحة من الفقه 
هماسبن علي بن محمد بن لعلي الفقه. أصول ى المختمر -  ١٥١

حواشيهووضع له وقدم حققه ^ ٨٠٣)^،اللحام بابن المعروف 
العلميالبحث مركر مهليوعات من بقا، مظهر محمد د. وخهارمه 



سمع
الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 

ه.١ ٤ ٠ ٠ القرى أم جامعة الإسلامي. التراث ؤإحياء 
ثنالرحمن عد شامة لأبي الأول• الأمر إلى الرد ي المزمل -مختصر ١٥٢

أحماّ.مقبول الدين صلاح تحقيق المقدمي، إبراهيم بن إسماعيل 
ه.١ ٤ ٠ ٣ الكويت الإسلامية. الصحوة مكتبة 

المشهوربكر أبى بن عمر بن كمان والأمل. الوصول منتهى -مختصر ١  ٥٣
د.بتحقيق المختمر بيان شرحه ْع مهلبؤع أ"ه( ٤ )تآُ الحاجب بابن 

أمبجامعه الإسلامي التراث إحياء مركز مهلبوعات بقا، مفلهر محمد 
الخكرمة.مكة القرى. 

الدمثقي،بدران بن القادر لعبد أحمد. الإمام مذهب إلى ~الدحل  ١٥٤
التركي؟عتدالمحن بن عبداممه ئ. عاليه وعلق له وقدم صححه 
ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت الرسالة. مؤسسة 

المختارمحمد بن الأمين محمد العلامة الفقه أصول ~مدكرة ١ ٥ ٥ 
أيونيي.عبداممه ابن بكر الدكتور بإشراف ْئبع ه( ١٣٩٣الشقيهلي)ت

هر. ١٤٢٦الرياض الفوامم.. عالم دار 
محملبن محمد بن محمل. حامد لأبى الأصول. علم من ~التمفي  ١٥٦

حافظ.زهير بن حمزة د. وتحقيق دراسة ءه( ٠ )تء الغزالي 
البركاتأبي الدين مجد تنمية لأبن الفقه. أصول ز "المسودة ١  ٥٧

المحاسنأبى الل.ين وشهاب تيميه، بن عبدالثه بن عبل.اللأم 
بنأحمد العباس أبي الدين وتقي عبداللأم، بن عبدالحليم 

ابنإبراهيم بن أحمد د. عليه وعلق نمه وصبعل حققه عبدالحليم، 
ه.١ ٤ ٢ ٢ الرياض الفضيلة. دار الذروى. عباس 

معلبحةعبدالحميد. الدين محي محمد وتعليق بتحقيق أحرى ونسخة 
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القاهرة.المدني. 
بنلحمل. الأصول. ^*٠؛ إل الوصول منهاج رح ث المنهاج ~معراج  ١٥٨

محمدشعبان ئ. له وقدم حققه ماه( ١ ١ )ت الجزري يوسف 
ه.١ ٤ ٢ ٤ بيروت حزم. ابن دار إسماعيل. 

البغداديعمر بن علي المحن أبي للقاصي الفقه. أصول ل —مقدمة  ١٥٩
مصهلفىوتعليق تحقيق يهّاه( )ت المالكي القمبمار بابن المعروف 
هّ ١٤٠٦الرياض والتونيع. ليثر العلة دار مخووم؟ 

بنمحمد بن محمد حامد أبي للإمام الأصول. تعليقات من —المخول ١ ٦ ٠ 
محمل.د. عاليه وعلق نمه ونمج حققه ه( ٥ ٠ )ت٥ الغزالي محمد 
ه. ١٤١٩بيروت الفكر. دار هيتو. حن 

-(٥١/٩رن؛ الزركثى افه عبد بن بهادر بن لحمد القواعن. ى —الخثور  ١٦١
ونوالالأومحاف وراره الا'عار محمودإ أحمل. فائق ر يد. )حقق 

ه١ّ ٤ ٠ ٥ الكويت الإسلامية. 

عمرابن ءثل|اش الدين لناصر الأصول. علم معرفة ل الوصول —منهاج  ١٦٢
لهّالأصفهاني شرح ْع معلبؤع ه■( ٦٨٥)تالبيضاوي علي بن 

الشاطبيمومي بن إبراهيم إسحاق لأبى الشريعة. أصول ر —الموافقات ١  ٦٣
ابندار سليمان. آل حسن بن مشهور عبيدة أبو نصه صعله ٩^١ه( ٠ )ت 

الخ؛رماا؛اه.ءفان.

صدقيمحمد ئ. وترتيب وحمع تاليف الفقهية. القواعل. —موسوعة ١ ٦ ٤ 
ه. ١٤٢٤بيروت الرمّالة. ة مومالبورنو. أحملس 

ينمحمد النظر ثمر الدين لعلأء الحقول. نتائج في الأصول ١—ميزان ٦ ٥ 
عبلهزكى محمل. د. عليه وعلق حققه ه(  ٥٣٩)تالمرقندي أحمد 



الأكلملا كتايفِ الأصملة الاسساطات ء
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ه.١ ٤ ٠ ٤ قطر الدوحة. مهناع البر، 
ابنأحمد بن علي محمد أبي الجليل للأمام الفقه. أصول ى —النبي  ١٦٦

مكتبةالقا. حجازي أحمل د. تحقيق ^ ٤٥٦)^،حزم بن معيد 
١ه.٤ ٠ ١ القاهرة الأزهرية. الكليات 

محمدبن الأمين محمد الشح ثؤح عود. المراقي على الورود —نثر ١  ٦٧
مّيديولد محمد ئ. ؤإكمال تحقيق ه( ١ ٣ )ت'؟؟ الثنقيهلي المحتار 

١ه.٤  ٢٣بيروت حزم. ابن ودار المنارة دار الثنقيطي؟ حبيب 
إدريسبن أحمد الدين لشهات المحصول رح ث ى الأصول —نفائس  ١٦٨

الشريحةكلية من علمية ائل رسثلاث ى -( ٥٦٨٤)ت القراى 
ود.النم.لة عبدالكريم ود. لهي العياصن ئ. تحقيق يالرياصن 

الم؛هلر.عثدالرحمن 

الدينلجمال الأصول. علم إلى الوصول منهاج رح ث ش السؤل نهاية —  ١٦٩
د.شواهده وحؤج حققه ^ ٧٧٢)ت الإستوي الحز بن عبدارحيم 

ه. ١٤٢٠بيروت حزم. ابن دار إسماعيل. محمد ثعبان 
عبدالرحيمبن محمد الدين لصفى الأصول. دراية ز الوصول ١—نهاية ٧ ٠ 

الإمامحامحة من الدكتوراه ليل حقق )تها¥ه( الهندي الأرموي 
مليمانبن صالح د. بتحقيق الأول الجزء الإسلامية، معود بن محمد 

عامالمموج سالم بن معد د. بتحقيق الثاني والجزء اليومفا، 
ه.١ ٤ ١ ٠ 

عميلبن محمد بن عميل بن علي الوفاء لأبي الفقه. أصول ى ١-الواضح ٧ ١ 
عبدألمحسنبن عدانثه د. تحقيق ^ ٥١٣١٠)^الحنبلي البغدادي 

١^ ٠٤٢ الرسالة مؤسة الزكي. 
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بنعلي بن أحمد الفتح أبى الإسلام لشرف الأصول. إلى -الوصول ١٧٢
ونيد،أبو على بن الحميد عبد د. تحقيق ه( ٥  ١٨)^،البغدادي برهان 
اه.٤ "Y• الراض المعارف. ئكتبة 

اكق4:كتب حامسا: 

حىأثي الإسلام لشيخ الطالب• روض شرح ش المطالب -أسني  ١٧٣
محمدد. تحقيق ^ ٩٢٦)^،الأنصاري أحمل بن محمد بن زكريا 

ه. ١٤٢٢بيروت العلمية. الكتب دار ناص• محمد 

تجمبن إبراهمم بن الدين لزين الدقائق• كنز شرح الرائق -البحر ١٧٤
منإلكترونية نسخة -( ٠٩٧)ت'المصري نجيم بابن المعروف 

الشاملة.المكتة 

أحمدبن عود مبن بكر لأبي الشرائع. ترتب ى الصنائع —بدائع ١٧٥
الشةمن إلكترونية نخة )تسهه( الدين علاء الكاماني 
الشاملة.

الزيلعيعلي بن عثمان الدين لفخر الد>قائق. كنز شرح الحقائق -تين ١٧٦
الشاملة.المكتبة ْن إلكترونه نسخة  UU٤٣)ت 

بنيحنى الدين محني زكريا لأي المفتتن• وعمدة الطالين -روضة ١٧٧
ه. ١٤٠٥بيروت الإسلامي. الكتب؛، -( ٠٦٧٦)ت النووي سرق 

اليواميالواحد عبد بن محمي. الدين لكمال القا.يرا فتح —شرح  ١٧٨
بيروت.الفكر. دار ه(  ١٦٨ رن 

امميجزى ين أجد ين سد التام لأيي اصة. بمِ،ا'-اما;ين 
الشاملة.الكتبة من إلكترونية سمخة -( ٤٠٧ ١ )ت الغرتاؤلى 
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ابنمحمل ين الله عبد بن محمد بن لإبراهيم المقنع. همح ~المبدع  ١٨٠
الرياضالكتب. عالم دار ( j،AA؛)jcاثمين برهان إسحاق أبو مفلح 

مأآةاهّ

رحىالمهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى —المسومحل. ١٨١
هّ.١٤١٤بيروت المعرفة. دار ه( ٤٩٠)ت

شرفبن يحنى الدين ٌءمي زكريا لأثي المهذب• شرح -المجمؤع  ١٨٢
المنورة.المدينة السلفية. المكتبة آُم\اُه_( )ت النووي 

محمدالدين لثمس الخهاج. ألفاظ ني معا معرفة لى إ المحتاج مغنى — ١ "١٨ 
الشاملة.المكتبة من إلكترونية نسخة الشربيني. الخهليب أحمالأ بن 

والتراجم:الرجال سادسا: 
حسبن لصديق العلوم. أحوال بيان ش المرقوم الوثى العلوم —أبجد  ١٨٤

العلمية.الكتب دار زكارؤ الجبار عبل. تحقيق هر(  ١٣٠القنو-حى)تم\ 

•٢١٩٧٨بتروت 
العلمدار الزركلي. محمد بن محمود بن الدين لخير -الأعلام. ١٨٥

بيروت•للملايض• 
الثوكانيعلي بن لحمد الساح. القرن بعد من بمحاسن الهنالع —البدر  ١٨٦

الشاملة.المكتية من إلكترونية نسخة ه(  ١٢٥٠)ت 
نسخةالمغربي. خلدون بن الرحمن عبد العلامة خلدون. ابن ١—تاريخ  ٨٧

الشاملة.الكت؛ة من إلكترونية 
بكرأبي بن الرحمن لعبد والقاهرة. مصر تاييح ى الحاصرة —حن ١٨٨

دارإبراهيم. الفضل أبو محمد تحقيق آه( ١ ١ )ت الميوؤلي الدين جلال 
هر.١  ١٢٨٧مصر وثركاه. الحلي البابي عيسى العربية، الكتب إحياء 



الإكليلكتاب في الأصولة الأستنباطات 
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اللههمد بن أحمد نعيم لأبي الأصفياء. وطبقات الأولياء -حالية ١٨٩
•بيروت العربي. الكتاب دار الأصأهاتى)ت«ّآ؛ه( 

بنمحمد الدين لشمس الرجال. وتراحم التاريخ ني الإسلام —ديوان ١ ٩ ٠ 
ه(.١ ١ )ت٧٦ المفتى الدمشقي الغزى العابدين زين بن عطوالرحمن 

الحمالابن عيدالحي الفلاح لأبي ذهب. من أحار ش ااان.مج -ثالءرات  ١٩١
بيروت.المسيرة. دار ه( ١ ٠ )ت٩٨ الحنبلي 

همدالرحمنبن محمد الدين لشمس التاسع. القرن لأهل اللامع —الضوء  ١٩٢
•بيروت الحياة. مكتبة دار منشورات من ( ٠٥٩ )ت٢ خاوي ال

بيروت.الفكر. دار حليفة. لحاجي الظنون. -كشف ١ "١٩ 

محمدبن محمد الدين لجم العاشرة. المائة أهماز المائرة -الكواكب ١٩٤
نسخةه(  ١٠٦١)ت الدمشقي العامري الغزى أحمل. بن محمل. بن 

الشاملة.الكتبة من إلكترونية 

كحالة.رصا لعمر العربية. الكتب مصنفي تراجم المؤلفين. -معجم ١٩٥
بيردت-الربي• التراث إحياء ودار المشي مكتة 

بنعلي بن محمد الدين لشمس الزمان. حوادث يي الخلان —مفاكهة ١  ٩٦
الكتبةمن إلكترونية نسخة ه( ٩٥٣٠)ت الصالحي طولون بن أحمد 

الشاملة.

افههمد ابن شخ بن القادر لعبد الحاشر. القرن أخبار عن السافر -الزر ١  ٩٧
الشاملة؟المكتبة من إلكترونية نسخة ،،_( ١ ٠ )تخ"ا العيدروس 
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اللغوية:وانعاجم اللغة كتب سابعا: 

بنمحمد عبداممه أبو الدين لجلال البلاغة. علوم ش "الإيضاح ١  ٩٨
م.١  ٩٩٨بيروت العلوم. إحياء دار القزويتي. عمر بن سعدالدين 

الرراقعبد بن محمد بن لمحمد القاموس. جواهر من العروس ~تاج  ١٩٩
سمجموعة تحقيق الزبيدي، بمرتضى الملمب الفيض أبو الحيتي 

الكوت.بدولة والإعلام الثقافة وزارة نثر المحققين. 
إبراهيمبن محمد بن لإبراهيم الحربية. حروف بمعاني الوفية ٢"التحفة ٠ ٠ 

الثامالة.المكتبة من إلكترونية نخة المفاقسى 
ثرفبن الدين محني زكريا أبى للعلامة واللغات. الأمماء ٢—تهذيب ٠ ١ 

عطا.القادر عبد مصطفى تحقيق ( ٥٦٧٦٠)النووي 
تحقيقالمناوئ، الرزوف عبد لحمد ،. التعاريفمهمات على —التوقيف، ٢ ٠ ٢ 

بيروت،الفكر. ودار الحاصر الفكر دار الداية. رضوان محمد د. 
هّ ١٤١٠دمشق 

نسخةالأندى• يؤيد بن الحسن بن محمد بكر لأبى اللغة. ٢—جمهرة  ٠١٠
الشاملة.الكتبة من إلكترونية 

قاسمأم بن حن الدين لدر المعاني• حروف ز الداني ؛*آ~الجنى 
الشاملة.المكنة س إلكترونية نسخة ( ٤٥٧ )زه المصري المرائي 

الأنباري،القاسم بن محمد بكر لأبي الناس. كلمات معاني ى 'أ~الزاهر * ٥ 
ه. ١٤١٢بيروت الرسالة. ة مومالماس، صالح حاتم د؟ تحقيق 

المغانىالحسن بن محمد بن للحن الفاحر. واللباب الناحر ٢—العباب ٠ ٦ 
الشاملة.المكتبة س إلكترونية نسخة ( ٥٥٦ ٠ )ت 
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الفكر.دار التفتازانى، عمر بن عود مالدين عد لالمعانى —مختصر ٢  ٠٧
ه. ١٤١١بيروت 

بكرأبي ابن عبدالرحمن الدين لجلال وأنواعها. اللغة علوم ش 'آ~المرهر * ٨ 
العلمية.الكب دار متصور. على فواد اليوهلى)تاا؟ه(حقيق 

؛يروت\/ها،امّ
الكاكيمحمد بن بكر أبي بن يوسف يعفوب لأبي اللوم• 'ا~مفتااح ٠ ٩ 

الثاملة.المكتبة من إلكترونية نخة .( ٥٦٢٦)ت 

بنالرحمن بد الدين لجلال الجوامع• جمع شرح ي الهواْع آ~همع ١ ٠ 
المكتبةهنداوي. الحميد عبد تحقيق ١ ١ )ت اليوكلي بكر أبي 

مصر.التوفيقية. 

عامة:وكتب مجاميع ثامنا: 
للشيخوالأنصار. المهاجرين بسيل للاقتداء الأبصار أولي همم 'أأ~إيقاظ ١ ١ 

حققهه( ١  ١١٢ )^،٨ بالفلابي المشهور العمري محمد بن صالح الإمام 
الشارقةالفتح. دار الخاوي. عماد أبي عليه وعلق أحاديثه وحرج 

اه.٤١٨

الحليمعبد بن أحمد أبوالعباس الدين لتقي تيمية• لأبن ائل الم'أأ~جاْع ١ ٢ 
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اش عبد بن اللام عبد بن 

إسرافثمر، عزير محمد تحقيق ه( )ت٨٢٧لل.مشقي ا ا
والتونع.للنشر الفوائد عالم ق"ار أبونيد. اش عبد بن بكر 

حمعالشيح. أل إبراهيم ين محمد العلامة سماحة ورسائل 'آ~ءتاوى ١١٢
الحكومةمهلبعة قاسم، بن ءباJالرحمن بن محمد وتحقيق وترتيب 

يملكثاوكرءةا،\،ماه.



الأكليا،، كنايالأصم الأستنماطات ٨

بنعبداللأم بن عبدالحايم بن أحمد الإسلام شخ فتاوى أ~مءجْوع ١ ٤ 
قامحمبن محمد بن عبدالرحمن وترتيب جمع -( ٥٧٢)يناختنمية 

ه. ١١٣٨ الرياض مطاع محمد. ابنه وساعده 
الثالث.الإصدار الكترونتة. _ الثاْاةّ ٢-اJكتة ١ ٥ 



الإكليلكتاب فى الأصولية الأستنباطات 
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فهرس
الصفحةالموصؤع 

٥ة المقدم

..ب.,..ب...ى...,.س.....لمورب.,,ىالإمام ترجمة الأول؛ المبحث 
٧٢ وكنيته به وناسمه الأول! الطالب 
٢٩ونشأته مولده الثاني! المهللب 

٣١س.....ا.ا.ِ....ِ..ِ..س..سس.سسِس.س..

٣٦صفاته الخامس! المهللب 

٣٨وفاته المادس! المهللب 

٠٤ المزيل, استشاط ي الإكليل كتاب الثاني! المحث 
٠٤ القرآنية.... بالدراسات الميوطى عناية الأول! المتللب 

١٤ الكتاب.......,.......,..,.,,.,..,.,,,,,,,.,,,,.,,.,,,......,..,...., موضع القاك! المهللب 
مماب................................................................هةالراح! المطلب 
٦٤ العلمية............................................... الكتاب منزلة الخامس! الهللب 

٤٨الكتاب طيعات المادس! الهللب 



الأكليل^Lu الأصحلمةك/ الأسنماطات ،
^^ئإً=ءء^ء—ذ=——ضءذض=

شالسيوطي ومنهج الأصولي الاستنباط الثالث! المبحث 
٥٠الامتشاط 

٠٥ اللغة.....س..سساس...سِ.ى.اس و اJرادبالأسباط الأول: الطلب 
١٥ الأصوليين محي الأسباط الثاني؛ الطلب 
٥٦الممرين....سم..ى.......ص.....ب...بمحي الأستشاط الثالث: الطلب 

٠.٥٧ الأصولي.........٠ الاستنباط ش الميوطي منهج الرابع: الهللب 
٦٣...ّ.....،٠..٠.٠٠.٠ال٠ثة......يم....يم..هه.٠.هه.٠ٌس...........قبل لأحكم الأول: المسالة 
٦٦....ّ...٠.٠٠.٠٠تعلل........................٠ملا وأفعاله اممه أحكام الثانية: المسالة 

٦٧.٠صفبمالأيطاقء........٠.............٠.....ٌ.

٦٩بالثالوغ.......ا....................................ُ..يكون التكليف الرامة: المسألة 
،بسيكونبالأطم.ّ..........................ه............

٠٧ ئ5لف....ّ......ّ..............ه.......ّ....ّ........... غير اللكرْ المادّة: المسألة 
٧٢الماّ<بىغيرملكلف السابعة:المسالة 

٧٤التكليف..........ّ......ّ.......... uدإليه ذكر الماسيإذا الثامنة: المسالة 
٧٤ئكلف....ا.......هه.ه.هس.ه.ه.سه.ه.ٌ.................ّ......ّ... الكران التاسعة: المسالة 

٧٦الأفعال...٠..٠...دون بالأقوال ملكلف المكران العاشرة: المسالة 
٧٧............................٠٠مكلف.....غير المخهلئ عشرة: الحائية المسألة 
٧٩.٠ئكلفون؛فروعالشريعة.٠....٠.........الكفار عثرة: الثانية المسألة 



_ءء_ً=بح؛عبءءالأكيا، ، كنا)ذء الأصمثية الأستشاطات 

٨٢الفوائت......... بقضاء يخاطبون لا الكفار ت عشرة الثالثة المسالة 

٨٢عمله........................على الأكاءر إثابة عدم عثرة: الرابعة الخالة 
٨٤سة.................لإ................ّ..ّ...ه.ه.......ٌ...ق..ه........... الأحكام الثاني: الفصل 

٨فيها......٤ بعدالثرؤع والنوافل الفرائض إتمام يجب الأولى؛ الخالة 
٥٨ الكل؟...... أم البعض به مخاطب هل الكفاية فرض الثانية: الخسألة 
٨٧ء........................................النيابة تدخلها لا العبادات الثالثة: الخالة 

الإياحة....،...م.................ُ.....ّ.....خخالأشياء ي الأصل الرابعة: الخألة 
٠٩ ...٠.........٠. ....٠ ..............................٠. به...٠ مامور الخثاح ة: الخامالخسألة 
١٩ حن..............ههاهه.هقهه.م...........ا................ا.ا..ا.س. الخباح المادصة: الخالة 
٩٢الحلألء..اههسه.هه.هه يحرم لا النفس عر التحريم الخابعة: المسألة 

....ّ.......يم...ا...هبمىية....................ه..هه...م..................

٩٥...ّ..يم..ا.ا...... الفوائتا.هق..س............يم..يم..يم. قضاء وجوب الأولى: المسالة 
ُ...............ّ..هّ...ّ......هسه......يم......\هالرخصّ.... ترك كراهية الثانية: الخألة 

الشرعية......سّ....ُا.......و؟الأدلة ز الأصولية الأّتنثاطات الثاني: اuب 
١ا٠ م...اها..............س.ه.ه.س ^خيها....ّ...........ٌ.سسه.هسههههس..م..الأول: الفصل 

٠١ ١ اوكريم.................ّ........ُ.............ُ......... القرآن حجية الأور: الممالة 
١٠٤................................................... ٠٠ؤرة.بمعجز القرآن الثانية: المسالة 

٠١ ٥ ثىء.........................ء.... كل الكريم القرآن ي الثالثة: الخالة 



الإكليلكتاب لهى الأصولية الأستنباطات 

٧٠ طلبهس......س.س..د.س.....ب....تسد... من كل يفهمه القرآن الرابعة؛ المسألة 
٠والمشابه.........٨ الحكم الكريم القرآن ش ة! الخامالمسألة 
٩٠ .......... المشابه..............................................تعريف المادسة! المسألة 
١١ الكريم................ القرآن في واغ غير الحرب المابعة! المسألة 
٤١ . . بالأعسة............. الكريم القرآن قراءة جواز التامة: المسألة 
٦١ .... القرآنٌ..ه...س....س....ّ... ش العقلي الجاز وقؤع التاسعة؛ المسألة 
٨١ ..س.......ه. ......ه....ا...... النبوية................ّ.. المنة حجية الحاشرة: المسألة 
٢٢ القرآن.... فهوفي الض عن ثبت ما كل عشرة: الحائيه المسالة 
٤٢ الأنبياء...............................م..................... عصمة عشرة: الثانية المسألة 
٢الأنبياء.............................٥ من الصغائر وقؤع عثرة: الثالثة المسألة 
٢سهوأاُ الأنبياء من المعاصي وقؤع جواز عشرة: الرابعة المسألة 
٢سياناآُ الأنبياء من المعاصي وقؤع جواز عشرة: ة الخامالمسألة 
٢٧وحى.......................................الأنبياء رويا عشرة: السائمة المسألة 
YA^^......................بأفعاله التأسي وجوب عشرة: المابعت المسألة 
٠٣ تجوزرواتهابالض،.....لا الخصوصه الأهوال عشرة: الثامنة المسألة 

٣٢ُ.مُ.... ................ءشرّه..ء..ائا التواتر عدد عشرة: التاسعة المسألة 
٣٣.......أر؛عون...........................ء............ التواتر عدد العشرون: المسألة 
٣٤الواحد..............حبر قبول وجوب والعشرون: الحادية المسألة 



،مالإكليل كتاب ى، الاسساطات 

١٣٩الواحد...................لخبر المرأة قبول والعثروزت الثانية المسالة 
١٣٩العدالة.................الراوي ز شرط والعشرون: الثالثة الخالة 

١٤٢الفاس....................................... حبر رد والعشرون: الرابعة المسألة 
١٤٤الظالم...................... رواية تقبل لا والعشرون: ة الخامالمسالة 
١٤٤الفلن......................غالب امتحمال والعشرون: المادّمة المسالة 

١٤٦مواء..الرواية ى وأخبرنا حدثنا والعشرون: المابحة المسالة 
^سمون:مهساويصفىالأيم......ه؛ا

١٥٠الإحماع.................................... حجية والعشرون: التاسحة الخالة 
١٥٤خ........................................ مخالفة تحريم الثلاثون: المسألة 
٥١ البت...............................٥ أهل إجماع والثلاثون: الحادية المسألة 

١ ٥٨ضا...........................................................الأدلة الثاني: الفصل 
١ ٥٨الصحابي................................................قول حجية الأولى: المسألة 
١٦٠عنهم...... اش رصي الأربعة الخلفاء قول حجية الثانية: المسألة 
١٦٠عنهما......افه رصي وعمر بكر أبى قول ش الحجة الثالثة: المسألة 
٦١ ١ الصالح......................................... لف بالالامحداء الرابعة: المسألة 
١٦٢اكياص............................................................حجية الخامسة: الخسألة 

٣١١^الأولى................................................ قياس حجية المادمة: المألة 
١المجتهدين..............٥^١ على كفاية فرض القياس ازبحة: المسألة 





^ضءًًغضذض—يس—ً^^^و0اتزبءالأكفا، كتا0 ك/ الأصهل،ة الأستغ،اطات 

١٢٢ بالقر1ن.....سساا.س...سسسا..اَسس, الة نسح التامعة: المالة 
٢٢٥الفصلالثالث: 

٥٢٢ الخموص.....,........,س.س به اJراد العام يرد الأولى: المألة 
الخلابهمعملخسسسسس.س1لإآه:

بالة..........ساسِاا..سا.ِس..حآأالقرآن الثالثة:تخصيص المألة 
٠٢٣ بالقرآن...ِ..اىِ..س..س..ص..ِِس المة الرابعة:تخصيص المسالة 
٢٣٢الاتصال ثرٍله الاثاء هل ة: الخامالخالة 

٢٣٥الأحاءسسس على الأمشاء طف المادمة: الخالة 
٢٣٧.....بأحدهمايتنجز لا شرمحلين على المعلق السامة: الخالة 
..ّّ........هه.ٌ..ّ..ه....ّ.خمآيمدانمر...ّ....ّ...ٌ.لا التقديم الثامة: المسألة 
٢٣٩......صحح.عقد العدد من الامتثناء صحة التاسعة: المسألة 

٢٤١والهي الأم الراح: الفصل 
اةأشترطفىالأمانملوولأالأتلأء.....

٤٢ ٢ ..........ّ.........هه..هه. ..م..الوحوبهس.مه...م.الأم اقمماء الثانية: المسالة 
٤٢ ٤ الأِ.......م.........هه..سه.س..ه عموم ي يدخل لا الأم الثالثة: المسالة 

...ٌ.......ع..........ّ..ه؛أ.محاءالأماضر.ّ..............ّ.ُ......

.ه...ههه.هيةأّ،..........سماكلاعاتأمحل.ّ...بّ...
لخذلريقتصىالإباحة....م....م.........م؛أ



الأكيلكتالأ ف، الأستنداْىت ع

٥٢ ٠ ب............ 

٢٥٠والسنة........ى........ الكتاب ي المجمل وقؤع الأولى• المسالة 
اهآ^-أضالمانإروكالخاحة...............

٢ ٥٢....... كترفته.. الحاجة قات U يكون اuن الثالثة: الخالة 
'آهآصّّ....يم.ء................أودلالة بمص يكون الخان الرابعة: المألة 

ة:يانالةبامآن..ء........هه...هه..ّ...........................؛هألخام
٥٢ ٦ المولى.. الخان من والإثارة بالرْز الخان الأئمة: الخالة 
٢ ٥٧٠.........م.لكفلء..ا.ه.هه.ه.هه.ءّّ. المخالف التأؤيل ذم الأمة: الخالة 

٢٥٩.....ّ.. المانى.................,..................ا..................حروف الادس: الفصل 

..ُ..ُا.....ه........ه..ه.......ههألأفوالرنم.ّ...ه....ّ.

٦٢ ٠ الترتب..................ء.اها.هههههه.هسه...م.......... تفيد لا ءيمء الثانية: الخالة 
٢٦١.....مه. للتكثير.................هه..هّ.ّ.ّ.ُ..........ّ..ررثث« إفادة الثالثة: الخالة 
٢٦٢الحكم......ش التسوية لايفيد بانملف الاقتران الرابعة: الخالة 

٢٦٥والمماليد٠.......... الاجتهاد ي الأصولية الأستاٍنات الرابع: اuب 
٢٦٧الاجتهاد الفصلالأول: 

٢٦٧ّ..ُ.٠اا..٠..................٠.ه٠.٠..ّ.٠.٠.٠٠.٠.٠الأجتهاد.مشروعية الأور: الخالة 
٢٧٤.....٠.......٠٠....٠....٠......ا.٠....ء.ا.ا..ا٠ا.ه..٠٦.٠^هادام.ّ.الخالة 
٢٧٧للأن؛ياء....ء.......ا.ها.ه.هس.ّ.ه.ٌ.................الاجتهاد وقوع الثالثة: الخالة 








