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 سلسلة الكتب والدراسات األصولية 
              3  

 

  اإلمام الشريازي
 

اؤهَه َات َي َحَ  آر  َةولي َاألصَ َو 
َ

 وهيَالمقدمةَلكتابَالتبصرةَفيَأصولَالفقهَالفقهَللشيرازيَ:
 
 
 
 

 أليفـــت
 يتوـــن هـالدكتور محمد حس

 
 
 
 

 رـــدار الفك
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
َ

،َثم َالمذيكَكفمرواَبمرب  َمواتَواألرضَوجعلَالظلماتَوالنورالسَالحمدَهللَالذيَخلق
َ.(1)يعدلوك

َ
توجمبَللممَممؤديَما ميََهشكرَنعمةَمكَنعمهَإالَبنعمةَمنَوالحمدَهللَالذيَالَيؤد ى

َنعمهَبأدائ اَ،َنعمةَحادثةَيجبَلليهَشكرهَب اَ.
َ

َبهَخلقه.َوالَيبلغَالواصفوكَكنهَلظمته،َالذيَهوَكماَوصفَنفسه،َوفوقَماَيصفه
َ

تعانةَممكَالَحمولَوالَةموةَوأسمتعينهَاسمكماَينبغيَلكر َوج هَولزَجاللهََأحمدهَحمدا َ
ََلليه.ست ديهَب داهَالذيَالَي لَمكَأنع َبهَأوإالَبهَ

َ

بعبوديتهَ،َويعلم َأنمهَالَيغفمرَذنبمهَوالََوأستغفرهَلماَأزلفتَوأخرتَ،َاستغفارَمكَيقرَ 
ََينجيهَمنهَإالَهوَ.َ

َ
لبدهََله،إلهَإالَهللاَوحدهَالَشريكََوأش دَأكَال َورسوله.وأكَمحمداَ 

َ
وأش دَأنهَبلغَالرسالةَ،َوأدىَاألمانةَ،َونصحَلألمةَ،َوتركناَللمَالمحجةَالبي اءَ،َ

رشدَ،َومكَألرضَلن ماَوموىَ،َفأةما َليل اَكن ارهاَ،َوظالم اَك يائ اَ،َمكَتبع اَ
َ.(2)((حجةَبعدَالرسلَلئالَيكوكَللناسَللمَهللاََ))َلليناَالحجةَب اَ

َ
مَلليمهَناَكلمماَذكمرهَالمذاكروكَ،َووفملَلمكَذكمرهَالغمافلوكَ،َوصمل َمَهللاَللمَنبي  َفصل َ

انمماَمممكَخلقممهَ،وزكَ َمَللممَأحممدَ فميَاألولمميكَوايخممريكَ،َأف مملَوأكثمرَوأزكمممَممماَصممل َ
مممكَأمتممهَبصممالتهَلليممهَ،َوالسممال َلليممهَ وإيمماك َبالصممالةَلليممهَ،َأف مملَممماَزكمممَأحممداَ 

لكَمكَأرسلَإليهَمةَهللاَوبركاتهَ،َوجزاهَهللاَلناَأف لَورح َماَجزىَمرسالَ 
َ

فإنهَأنقذناَمكَال لكةَ،َوجعلناَفيَخيرَأمةَأخرجتَللناسَ،َدائنيكَبدينهَالذيَارت ممَ

ظ مرتَوالَبطنمتََبنماَنعممة ََواصطفمَبهَمالئكتهَومكَأنع َلليهَمكَخلقمهَ،َفلم َتممسَ 
فيَديكَودنيانلناَب اَ  َ َمن مماَإالَومحممدََفعَب اَلناَمكروهَفي ماَوفيَواحدَ دَ أوََحظا

َوال اديَإلمَرشدهاََخيرهاسبب اَالقائدَإلمَ
َ

الذائدَلكَال لكةَومواردَالسوءَفيَخالفَالرشدَ،َالمنبهَلألسبابَالتيَتموردَال لكمةَ،َ
القائ َبالنصيحةَفيَاإلرشمادَواإلنمذارَفي ماَ،َفصملمَهللاَللممَمحممدَوللممَآلَمحممدَ،َ

َ.(3)صلمَللمَإبراهي َوآلَإبراهي َ،َأنهَحميدَمجيدَكما
َ

                                                 
 ريم في أول سورة األنعام .اقتباس من القرآن الك(1)

 .165اقتباس من القرآن الكريم في سورة النساء آية (2)

 هذا اقتباس من كالم اإلمام الشافعي في رسالته سوى مابين الشارطتين فهو من قولي .(3)
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َوبعدَ:َ
لكملَفقدَأنزلَهللاَكتابمهَللممَنبيمهَليبمي  َ  َ كَللنماسَمماَنمزلَإلمي  ،َوهمدىَورحممة،َوتبيانما

لمكَرسمولَهللاَوأطالمهَفعمكَهللاَةبملََلَ شيء،َوأوجبَلليناَفيهَطالةَرسوله،َفمكَةب م
ََوبأمرهَأطاع.

َ
َ سننَلناَرسولَهللاََوسكَ  لحك َأ َحكمما  َ كانتَأ َن يا ،َبيانا وجبَلليناَإتبال ا،َأمراَ  اَ 

مستأنفا . َجديداَ 
َ

َ.((لناَالذكرَوإناَلهَلحافظوكَنزَ إناَنحكََ))َوتكفلَهللاَفيَكتابهَبحفظَرسالتهَ،َفقال:
َ

حفظَب  َذكرهَولذلكَأوجدَهللاَفي وصاكَرسمالتهَ،َفلم َيكمكَل م َممكََهذهَاألمةَرجاالَ 
  َإالَحفظَشريعةَرب  َ،َفدأبواَللمَذلكَزمان  َ،َواستفروواَفيهَج ده َه َفيَحيات

َفحفظتَب  َالرسالة،َحتمَوصلتناَكماَأنزل اَهللاَ،َالَالوجاجَفي اَوالَانحرافَ.
َ

َف  َدلامةَالدلوةَ،َوأركاكَالرسالةَ.
َ

َبودية.ول َيككَل  َمكَوايةَفيَذلكَإالَابتغاءَمر اةَهللا،َوالوفاءَبحقَالعبادةَوالع
َ

هاَالَنريمدَأكَنحمدَ َغ م َمبتغماه َ،َوأثماب  َممكَف ملهَالواسمعَممافر يَهللاَلمن  َ،َوبل َ
للمَكرمهَجلَجاللهَ. َالتماداَ 

َ
أفكاره َوآرائ  َلنقتمديََومكَث َكاكَمكَالواجبَلليناَأكَنعرفَسيرت  َ،َونقفَللم

َريمقَهللاَورسمولهَالذيَهوَمكَهدىَهللاَورسولهَ،َونسيرَللمَأثره َ،َألنمهَطَب دي  َ
مملَممكَحَتاختاره َهللاَمكَالبشرَ،َلماَذكمرَ مكَالبشرَ،َإالَأن َكَكانواَبشرا َوه َوإ

َألباءَالدلوةَ،َوالقيا َب ا
َ

فنحكَمكَواةعناَاأللي َاليو َنمرىَأننماَلمواله َلمماَلرفنماَحقيقمةَالرسمالةَ،َولمماَأدركنماَ

ََياتناَأكبرَمكَإمكانياتَلقولناَ.َ.ناَكليلةَ،َوةواناَ عيفةَ،َومشاكلَحمَ مَ وايت اَ،َهَ 
َ

رَهللاَلكثيمرَممن  َممكَوةمدَسمخَ َالَتحيطَب  َالعشراتَوالَالمئاتََثروأولئكَالعظماءَكَ 

َلتمماريلَلمم َيعممرفَ فَب مم َ،َوأبمماكَللنمماسَةممدره َ،َوالَزالَمممن  َفمميَطيمماتَكتممبَالممرَ 
َالناسَشيئاَلن  َ.

َ
َإبمراهي َبمكَللميَبمكَيوسمفسمحقَمكَذكرتَممكَوصفتَ،َاإلما َأبوَإَومكَمشاهير

همم،َ،َصمماحبَالممذكرَالشممائعَ،والصمميت476ََبمماذيَالشمميرازيَ،َالمتمموفمَسممنةَاالفيروز
َ،َكالم مذبَ،َوالتنبيمهَ،َواللممعََالمنتشرَوصماحبَالمصمنفاتَالمشم ورةَالتميَالَتخفمم

ََوالتبصرةَوويرَذلكَ.
َ
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رسَبفنموكَولماَكانتَحالهَكماَذكرتَ،َمكَللموَفميَالقمدرَ،َوسمدادَفميَالمرأيَ،َوتمم
العلمم َ،َولممماَكتممبَهللاَلمميَأكَأختممارَكتابممهَفَالتبصممرةَفَفمميَأصممولَالفقممهَ،َكمو مموعَ

ةَفمميَللمم َلرسممالتيَفَالممدكتوراهَفَلممماَلرفتممهَمممكَأهميتممهَالبالغممةَ،َومكانتممهَالمرموةمم
َاألصولَوفكَالجدلَفيهََ

َ
َ وَمنفمردَ ممكَلحقهَ،َفَهَأحدَ ممكَسبقهَ،َول َينحَ َإذَكاكَسيرهَللمَنمطَل َيع دَألحدَ 

فيَبابهَ،َيختارَمسائلَالخالفَ،َويستقصمَالكال َللي اَممكَحيم ََفيَأسلوبهَ،َوحيدَ 
للنمماسَآدليل مماَ،َم  َ مممعَتممرجيحَممماَيممراهَالحممقَمن مماَدوكَتعممرضَراءَالعلممماءَفي مماَ.َبينمما

لصممحيحَ،َكمماكَهمممهَبيمماكَالوجممهَاَوَوةمموفَللمممَحممدودهاَوتعارف مماَ،َإذلتفاصمميل ا.َأ
علتهَالقسم َالثمانيَممكَرسمالتيَ،َوتشمرفتَبشمرحهَوتحقيقمهَجويرَوالرأيَالمعتمدَالَو
َلمَالنحوَالذيَذكرتهَفيَمقدمتهَوتخريجَنصوصهَل

َ
لمماَلمهَممكَأهميمةَفميَللم ََ–يدفعنيَإلممَذلمكَالحمرلَللممَإبمرازَهمذاَالكنمزَالمدفيكَ

َإلممَحيمزَالوجمودََ–األصولَكماَبينتهَأثناءَالكال َلليهَفيَالبابَالثال َمكَهذاَالقس َ
َفممرااَالممذيَالَيسممعَالعممال َالمخلمملَلتكتممملَبظ ممورهَالمكتبممةَاألصمموليةَ،َويمتلمم َال

لممراضَلنممهَ،َوخدمممةَللعممال َاإلسممالميََالممذيَشمماةتهَمعرفممةَآثممارَوالباحمم َالمممدةقَاإل
َاألةدميكَ،َوالوةوفَللمَثمراتَأفكاره َ..

َ
صماحبَمكَأجلَهذاَرأيمتَأكَأةمد َدراسمةَمو موليةَهادفمةَلحيماةَاإلمما َالشميرازيَ

الكتمماب.َويرائممهَفمميَللمم َاألصممولَخاصممة ،َتكمموكَبمثابممةَالمقدمممةَلممذلكَالسممفرَالعظممي َ
َوالقس َاألولَمكَرسالتي.

َ
والعلميمةَوبيماكَآثمارهَ،ََولماَكانتَالغايةَمكَالدراسةَهيَإبرازَمعال َاإلما َالشخصية

أبموابَوالداللةَللمَأهميت ماَ،َكماكَالبمدَلنمديَممكَتقسميمهَإلممَأربعمةََرائهوتو يحَآ
وخاتمةَ.َخصصتَاألولَمن اَلحياتمهَوسميرتهَ،َوالثمانيَلشميوخهَوتالمذتمهَ،َوالثالم َ

َلمؤلفاتهَ،َوالرابعَيرائهَ.َ.َ
َ

َومكَث َةسمتَالبابَاألولَإلمَفصولَأربعةَ:َ
َ

التيَولمدَفي ماَوشميرازَالتميَكانمتََباذتكلمتَفيَأول اَلكَاسمهَونسبه،َوبلدتهَفيروزا
َأولَرحلتهَإلي ا.

َ
َالثانيَللمَنشأتهَ،َوةسمت اَإلمَأربعةَمراحلَ:َوفيَ
َ

ََه،.410َجرتهَمن اَسنةه،َإلمَه393باذَسنةَ:َمكَوالدتهَبفيروزاَاألولم
َ

ََه،.415َه،َإلمَدخولهَبغدادَسنة410ََوالثانية:َمكَدخولهَلشيرازَسنةَ
َ
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هم،َإلممَأكَتمولمَالتمدريسَبمسمجدَبمابَالمراتمب415ََوالثالثة:َممكَدخولمهَبغمدادَسمنةَ
ََه،.430َسنةَ
َ

ََه،.476والرابعة:َمكَبدءَتدريسهَفيَمسجدَبابَالمراتبَإلمَوفاتهَسنةَ
َ

َوةسمت اَلقسميكَ:
ََ

َه،.459َه،َإلم430ََاألول:َفيَبابَالمراتبَمكَسنةَ
َ

فيهَإلمَسببَبنماءَالنظاميمة476ََه،َإلم459ََوالثاني:َفيَالنظاميةَمكَسنةَ ه،َمشيراَ 
ََوكيفيةَتدريسهَفي ا.

َ
ََ:َفيَالفصلَالثال َلكَالعصرَالذيَلاشَفيهَاإلما َوةسمتهَلقسميكَوتكلمت

َ
:َالحالمةَالسياسمية،َوتكلممتَفي ماَلمكَسمميرَاألحمدا َفميَتلمكَالحقبمةَممكَالممزمكََاألول

ََوأثرهاَللمَشخصيةَاإلما .
َ

وأهم َعلو َالتميَاشمت رَب ماَذلمكَالعصمرَالثانيَ:َالحالةَالعلميةَوتكلمتَفي اَلكَأه َال
ََاَفي اَوأش رَأثاره َ،َوأثرَذلكَللمَلقليةَاإلما َوتفكيرهَوأرائهَ.َ.َالذيكَنبغو

َ
ََ:وتكلمتَفيَالفصلَالرابعَلكَسيرةَاالما َوةسمت اَلعشرَفقراتَ

َ
َوتحصيله.فيَدأبهََ:َاألولم
َلليه.فيَمكانتهَوثناءَالناسََ:َالثانية
َالفق ية.فيَنزلتهََ:َالثالثة
َمناظراته.فيََ:َالرابعة
َصوفيته.أوََوورله.فيَزهدهََ:َالخامسة
َودلابته.فيَفكاهتهََالسادسة:
َمناظراته.فيََ:َالسابعة
َروايته.فيََ:َالثامنة
َلقيدته.فيََ:َالتاسعة
َ:َفيَوفاته.العاشرةَ
َ

َشيوخهَوتالمذتهَ،َوةسمتهَلفصليكَ:ولقدتَالبابَالثانيَللكال َللمَ
َ

تبميكَمكانتمهَوتظ مرََ،مموجزةفترجمتَلكلَمن  َترجمةََشيوخه،تكلمتَفيَاألولَلكَ
أثره َللمَحياتهََف له،  َ َوشخصيته.مبينا

َ
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وترجممتَ  َ وتكلمتَفيَالثانيَلكَتالمذتهَ،َوذكرتَمن  َماَيزيدَلكَالخمسيكَشخصا
لكلَمن  َترجمةَموجزةَتدلَللمَمركزهَ،َوأشرتَالممَأثمره َفميَبيماكَمكانمةَاإلمما َ

َوش رتهَ.
َ

َوةسمتهَالمَفصليكَ:ولقدتَالبابَالثال َللكال َللمَمؤلفاتهَ،َ
َ

َتكلمتَفيَالفصلَاألولَلكَمؤلفاتهَبصورةَلامةَ.
َ

وفيَالثانيَتكلمتَلكَمؤلفاتهَفيَللم َاألصمولَخاصمةَ،َوةممتَبدراسمةَوافيمةَشمافيةَ
ل اَ،َفبدأتَبالتبصرةَوثنيتَب،َفَاللمعَفَوثلثتَب،َفَشرحَاللمعَفَث َةمتَبمقارنةَبميكَ

ممماَلكممل  َ من ممماَوممماَلليممهَ،َوم ممدتَل ممذاَالفصمملَبتم يممدََكتابيممهَالتبصممرةَواللمممعَمبينمما
تكلمتَفيهَلكَنشأةَلل َاألصولََوتطورهَ،َوطريقةَالكتابةَفيهَ،َوأه َممكَكتمبَإلممَ

َلصرَالشيرازيَ.
َ

فيَاألصمولَ،َوةسممتهَلثالثمةََ–رحمهَهللاََ–راءَاإلما َوأماَالبابَالرابعَفقدَلقدتهَي
َفصولَ:َ

يَخالفَب اَجم ورَاألصولييكَ،َمعَدراسةَوافيمةَرائهَالتتكلمتَفيَاألولَمن اَللمَآ
َلكلَمسألةَمكَالمسائلَالتيَخالفَب اَ.

َ
رائمهَالتميَخمالفَب ماَالجم مورَفميَالتبصمرةَ،َثم َرجمعَلن ماَوتكلمتَفيَالثانيَللمَآ

َالمَصف  َحيكَألفَاللمعَ.
َ

رائمهَال اممةَالتميَيجمبَأكَتعمرفَفميَبعمضَالمسمائلَوتكلمتَفميَالثالم َلمكَبعمضَآ
َليةَالتيَكثرَفي اَالخصا َوالجدالَ.األصو

َ
للممَذلمكََنسبتَإليهَوهوَمن اَبراءَ،َممدلال َراءَالتيَوأماَالخاتمةَفتكلمتَفي اَلكَاي

ََبماَوردَفيَكتبهَ.
ََ

اسمتطهذا  َ عتَبذلمهَفميَسمبيلَالوصمولَالممَالحمق،َومعرفمةَ،َول َأدخرَفيماَألل َوسعا
فمميَذلممكَوجممهَهللاالصممواب  َ المممَكشممفَاللثمما َلممكََ،َإالَوبذلتممهَ،َمتبغيمما  َ تعممالمَ،َهادفمما

لمميعل َممماَخفمميَلممن  َمممكََ–رحمممهَهللاََ–ممما َيقممةَ،َوإظ ممارَممماَخفمميَمممكَمعممال َاإلالحق
َلظماءَدين  َوأمت  َ.َ.

منذَأكَلرفتهَفميَأوائملَأيما ََوإنيَألشكرَأستاذيَووالديَصاحبَالف لَاألكبرَلليَ 
ف ميلةَالشميلََ– َالممَاليمو َدراستيَفيَاألزهرَالشريفَمنذَماَيقربَمكَتسعةَألموا

للممَتكرممهَوإشمرافهَللممَهمذهَالرسمالةَ،َومماَأوالنيمهَممكََ–لبدَالغنميَلبمدَالخمالقَ
مكَهللاَالثوابَ،َول اَالقبولَ،َوالحمدَهللَربَالعالميكَ.  َ َرشدَونصحَوتوجيهَ،َراجيا

َ
َه،َََََََََََََََََََََأبوَلبدَهللا1392ََرجب12ََالقاهرةَ
محمدَحسكَبكَمحمودَهيتوَََََََََََََ 1972َََأوسطس30َََََََ
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َ

 الباب األّول

َ

 الشــيَرازي
َ

يتـه ِّ  َحيــــاته وشخص 
َ

 هـ 476هـ إلى  393من 

 

َالفصـل األول

 اسْمِــهِ وَنسَــبْهِ  في

بماذيَ،َجممالَالمديكَأبموَاسمحقَالفيروزاَهوَالشيلَاإلمما َإبمراهي َبمكَللميَبمكَيوسمف
َ.(1)الشيرازي
َ

نسبةَالمَفيروزاَباذَ،َبكسمرَالفماءَ،َوسمكوكَاليماءَالمثنماةَممكَتحمتََوالفيروزاَباذيَ،
و مم َالممراءَالم ملممةَ،َوبعممدَالممواوَالسمماكنةَزايَمفتوحممةَمعجمممةَ،َوبعممدَاأللممفَبمماءَ

فَََََََََََََََكممممماَ ممممبط اَابممممكَاألثيممممرَفمممميَ–موحممممدةَوبعممممدَاأللممممفَذالَمعجمممممةَ
البكَالسمعانيَفيَفَاألنسابَف.(2)اللباب  َ َف.تبعا

َ
َ.(3) اَصاحبَالقاموسَبفتحَالفاءَ،َةالَ:َوتكسرو بط

َ
وذلمكَ،َوالذيَويمرَاسمم اَهموَل مدَالدولمةَبمكَبويمهَروفيروزاَباذَهذهَهيَمدينةَجو

رَ،ويهَيكثم،ةَبمكَبم،وكاكَل مدَالدولمَبالفارسية.كَالعج َتسمي اَكورَ.َوكورَاس َةبرَأ
لممَالقم،برَفكمرهَهمبَاالملمكَذَالخروجَالي اَللت،نزه.َفيقم،ولوك:َملمكَبكمورَرفمت.َمعنماه

َأت َدولة.ومعناهََباذ،فسماه،،اَفيروزاَل ،دَالدول،ةَذلك،
َ

                                                 
 وردت لإلمام ترجمة في الكتب التالية :  (1)

تبيين كذب  – 1/25المجموع للنووي  – 1/9وفيات األعيان  – 59ص / طبقات ابن هداية هللا – 4/415طبقات الشافعية البن السبكي  

 435األنساب لوحة  – 3/110مرآة الجنان  – 1/268طبقات األصوليين للمراغي  –كشف الظنون في عدة أماكن  – 276المفتري ص /

 117/ 5النجوم الزاهرة  – 7/ 9لمنتظم ا – 2/232اللباب  – 283/ 3العبر  – 3/349شذرات الذهب  – 12/134البداية والنهاية  –ب  –

مفتاح السعادة  – 573/ 1تتمة المختصر في أخبار البشر  – 204/ 2المختصر في أخبار البشر  – 1/44األعالم  1/69معجم المؤلفين  –

طبقات األسنوي  –مخطوط  – 251/ 11 –سير أعالم النبالء  – 56/ 5الوافي  بالوفيات  – 172/  2تهذيب األسماء واللغات  – 2/179

 . 134/  8أ مخطوط الكامل  – 28طبقات ابن الصالح ق /   -ب مخطوط  – 26ق /

 .60/  2الكوكب الدري 

 .2/232انظر اللباب (2)

  186/ 2القاموس المحيط  – 232/  2اللباب  – 12/ 1وفيات األعيان  –ب  – 435أنظر األنساب لوحة (3)

 وفيه فيروزا باد بالدال المهملة . 1050/  3مراصد االطالع  – 283/ 4معجم البلدان  –          
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 َالثالم .َوبميكَشيرازلشمروكَفرسمخاَوهميَفميَاالةلمي.َبين ماَوجورَهذهَمدينةَبفمارس
َ.وهيَمدينةَنزهةَطيبة

 
وَفرسملَفميَ.َيسي،رَالرجلَمكَكملَبمابَنحمج،دااالصطخريَ:َج،ورَمدينةَنزهةَقال 

.َوهمموَأجممودَأصممنافَالمموردَ.َوهمموَلي مماَينسممبَالمموردَالجمموريوإَ.ربسمم،اتيكَوةصممو
َ..َاألحمرَالصافي

َ
لقَكثيممرَمممكَ،وأممماَفاتح مم،اَفمميَاالسممال َ.َف مموَلبممدَهللاَبممكَلممامرَ.َوينسممبَالي مماَخمم

َالعلم،اء.
َ

رَفنم،ذكمالبحيرةَََاكَواةفما،.َويقمالَ:َاكَماءهماَكمف موَأردشميرلَ.َوأماَباني اَفميَاألصم
رَبمهَفم،ظفَنمهَةَوبيتَنارفيَالمكاكَالذيَيظف،رَفيهَبع،دوَل،هَليأردشيرَأكَيبن،يَمدي،ن

هَمدينةَجورَول ماَسم،ورَوبنمَفيَمياهَذلكَالمكاك.َزالةإَر.َفاحت،الَفيفيَمو عَج،و
َ.َ(4)وابوأربعةَأب
َ.َ(5)أماككَأخرىَوي،رَه،ذهَالمش ورةَباذَتطلقَللموفيروزا

َ
اَالشي،رازيَفميَ،م،دكَالتيَخ،رجَالي رازَوه،يَأولَالالمَشيَ.َفنسب،ةوأم،اَالشي،رازي

مشمم ورةَ.َمعروفمم،ةَ.َتقممعَوسممطََبلمم،دهَيطلمم،بَالعلمم .َوهمميَبلمم،دةَلظيممم،ةََتممهَممم،كرحل
َلم،ارهاَواختطاط اَفيَاالسال َ.َستجداوهيَم،ماََفارس.ب،الدَ
َ

َ اَفيَاالسال َمحم،دَبكَأبيَلقي،لَ.َابكَل َالحجاج.،وأولَمكَتول،مَلمارتَوةيلَ
جوفَاألسدَ.َألن،هَالَيحم،لَمن ،اَشي، َالمَج ،ةَممكَالج م،اتَويحمملَشب تَبَوةبلَ

َالي ،اَ.َولذلكَسمي،تَشي،رازَ.
وبين ممم،اَوبممميكَنيساب،ممم،ورَمائتممم،اكَولشممم،روكَدَدفممم،كَب ممماَجمالممماتَممممكَالتمممابعيكَوةممم،

ََ.(6)فرسخ،ا
َ

فميََالنبميفرأيمتََنائمم،ا َكنمتََ:َةمالوأم،اَسب،بَتلقيب،هَبالشميلَفقم،دَحكم،يَلنم،هَأنم،هَ
بلغنميََهللايماَرسمولََفقلمت:َ–ر ميَهللاَلن مماََ-المنا َ.ومعهَصاحباهَأبوَبكمرَولممر

َالدنيا.لنكَأحادي َكثيرةَلكَناةل،يَاألخبار.َفأريدَأكَأسمعَمنكَخبراَأتشرفَبهَفيَ
َوأجعلهَذخيرةَفيَايخرةَ.َ

َوخماطبنيَبمهَ.َوكماكَالشميلَيفمرحَب مذاَويقمولَ–وسممانيَشميخاََ–فقالَليَ:َياَشميلَ
(7)السالمةَفليطلب اَفيَسالمةَويرهَمكَأرادَ–شيخاََهللاََسمانيَرسول

َ.َ
َ

*َ*َ*َ

                                                 
 (3/1050مراصد االطالع ) –( 4/283 – 2/181انظر معجم البلدان )(4)

 (3/1050مراصد االطالع ) –( 4/283انظر معجم البلدان )(5)

 (3/380انظر معجم البلدان )(6)

 (175ملوضوع للقارئ )ص/( واملصنوع يف احلديث ا226-4/225انظر طبقات الشافعية )(7)
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ولم َأللم ََمعَكثرةَالتتبمعَفل َأةفَلهَللمَترجمةَوأماَوالدهَلليَبكَيوسفَالشيرازي
لم َيشمت رَفأوفملََأوَكاكَممن  َولكنمهَالعل .والغالبَأنهَل َيككَمكَأهلََلنهَشيئاَيذكر

َالمؤرخوكَذكرهَ.َ
ألنهَل َيردَأي اَأكَالشيرازيَأخمذَلمكَوالمدهَشميئاَممكَالعلم .ََاألولَأةربتمالَواالح

َوهللاَألل .َويره.ول َيردَذلكَلكَأحدَ
َ
*َ*َ*َ

وأماَبالنسبةَلعقبَالشيرازيَوأوالدهَ.َفالمعروفَأنهَل َيعقب.َألنهَل َيتأهلَكمماَنقلمهَ
َ.َ(8)الجمالَبكَالخياطَلكَخطَاالما َالذهبيَرحمهَهللاَ

َ
كمماَكماكَيدلي م،اََ–رحمم،هَهللاََ–يَصاحبَالقاموسَالمَالشيلَباذفيروزانسبةَالاَوأم

َيتأهل.ف يَويرَصحيحةَكماَذكرهَالمؤرخوكَلماَذكرناهَمكَأكَالشيلَل َيعقبَول َ
َ

ربواَمنمهَانتسمابهَللشميلَ،اكَالناسَاستغمَ)):ََ(9)ةالَالسخ،اويَ:َفيَفَال وءَالالمعَفَ
.َول،ذاَةالَشيخناَ:َل َأزلَأسمعَمشايخناَيطعنموكَصديقَأبيَاسحق.َوكذاَألبيَبكرَال

َسحقَل َيعقبَ....أبيَاسحقَ.َمستنديكَالمَأكَأباَإَفيَانتسابهَالمَالشيل
َ

أنمهَلم َيتأهملََسمحق:إَاَنقلهَلمكَحمظَالمذهبيَفميَالشميلَأبماوةالَالجمالَبكَالخياطَفيم
َ.((ظن،اَ

َر.حجَمثلَهذاَلكَأبكَ(10)وةدَنقلَصاحبَمفتاحَالسعادةَ
َ
*َ*َ*َ

                                                 
 (10/84( انظر الضوء الالمع )(8)

 املرجع السابق.(9)

 (1/121انظر مفتاح السعادة )(10)
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 الفصل الثاني 

 في مولده ونشأتـه
 

 
لمعتممدَالممَأكَالشميلَاالمما َأبماَإسمحقَوهموَالصمحيحَاَ–لقدَذهبَجم ورَالمؤرخيكَ

َه393ال جمرةَسمنةَثمال َوتسمعيكَوثالثمائمةَممكََ–وةدَممرَذكرهماََ–باذَولدَبفيروزا
(1).َ

َ
لدهَفذكرَدالئلَدلمتَوذكرَابكَخلكاكَلكَأبيَلبدَهللاَالحميديَأنهَةالَ:َسألتَلكَمو

َللمَسنةَستَوتسعيكَ.
َ
َ.(2)أكَمولدهَفيَسنةَخمسَوتسعيكََوةيل:

َ

ََوالقولَاألولَهوَالحقَالصحيحَفيَتاريلَميالدهَ.َوهوَالذيَاةتصرَلليهَالمحقق

َوَالذيَلليهَجم ورَالمؤرخيكَ..،اتهَوه،تاجَالديكَالسبكيَفيَطبق
َ

.اذَبناهَللمَفيَتاريلَوالدتهَنهَليسَنصا َيهَألالَيمككَأكَيعتمدَللوماَةالهَالحميديَ
دالئلَأشارتَالمَماَذهبَاليهَ.َوهذاَالَيدفعَكال َالجم ،ورَفيَتحديدَالسنةَباألرةا َ

َيحفظ.ومكَحفظَحج،ةَللمَمكَل َ
َ

ب،اذَحتمَبلمغَممكَالعممرَسمبعَلشمرةَسمنةَ.َولكمكَالَنعلم َلمكَوأةا َالشيرازيَبفيروزا
مكَأكثمرَممكَأنمهَكماكَيتلقممَالعلم َلمكَأبميَلبمدَهللاَسيرَحياتهَفيَهذهَالبرهمةَممكَالمز

َ–فقمالَفميَترجمتمهََ(3)كماَذكرَذلكَلكَنفسمهَفيفطبقاتمهفََالشيرازي.محمدَبكَلمرَ
َهَ.َوهوَأولَمكَللقتَلنهَبفيروزاَب،اذَفَافََ–محمدَبكَلمرَالشيرازيَأي.
َ

 َسموىَمحممدَ،لن مَومكَه َالذيكَأخمذَنعرفه،ف ذاَماَالََالطلب،فيَأيَسنةَبدأَولككَ
وتعليقمهَلمكَكبمارََ.يرَحياتهَبعدَالخروجَالممَشميراز،رفالَندريَأي اَولككَس،بكَلم

قةَ،يوثممصمملةََماَ:َيممدلناَللمممَأنممهَكمماكَللممم،االئمممةَكالبي مماويَوابممكَراممميكَ،َوويرهمم
َككَمكَح ورَمجالسَأمثالَمكَذكرتَ،َحتمَتمفقهَ،بالعل َ،َبلَذاَخبرةَودرايةَبال

َ
بم،لدهَفميَطلمبَالعم،ل َ،َوهم،وَفميَهم،ذهَالسم،كَيدلن،م،اَللممَأكَكَهجرتمهَممكَوكذلكَفإَ

يقومموكَمح اَوأكَالمذيكَكانم،واَيوج م،ونهَوَللم،يا ََاتجاههَكاكَفيَه،ذهَالفترةَاتجاها َ
َمَهذاَاالتجاهَأي اَ.للمَأمرهَكانواَيحرصوكَلل

                                                 
 وهوَتصحيفَيقعَكثيراَبيكَسبعَوتسعيكه373َوفيَاللبابَالبكَالألثيرَأكَمولدهَسنةَ(1)

 (1/12انظرَوفياتَاأللياكَ)(2)
 (112انظرَطبقاتَالشيرازيَ)ل(3)
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َ
ب،اذَفيَسبيلَطلبَالعلم َودخملَربعمائةَهاجرَالشيرازيَمكَفيروزاوفيَسنةَلشرَوأ

وهمم،اََ(5)،َوابكَرامميكَ(4) اَبأبيَلبدَهللاَمحمدَبكَلبدَهللاَالبي اويَلتقيَفيشيرازلي
اكَالمذهبَالشافعيَ،َفتلقمَالفقمهَمن مماَوللم،قَ،مكَأصحابَأبيَالقاس َالداركيَوألي

َلن ماَ
قةَ،للمَصملةَوثيمَ-كماَةلتَ-وهذاَاكَدلَللمَشي َفانماَيدلَللمَأكَالشيرازيَكاكَ

تمككَللمَحداثةَسنهَم،كَاالتصالَبالبي ماويَوابمكَرامميكَباذَ،َحتمَاروز،بالعل َبفي
ََ،َورتبةَفيَالمذهبَ.وهماَمكَهماَ،َجاللةَفيَالقدرَ،َولظ َفيَالشأكَ

َ
وبعدَذلكَه،اجرَالشيرازيَمكَش،يرازَالمَالبصم،رةَ.َفمدخل اَوأةم،ا َب م،اَمم،دةَوأخم،ذَ

وللممقََلممكََن،دجمم،اكللمممَالغَ.َوفمميَطريقممهَاليمم، اََلممرجَ(5)الفمم،قهَفي مماَلممكَالخممرزي
َالغندجانيَ.

َ
نم،اَتبمدأَمرحم،لةَ،َوهيرازيَبغم،داد،الشمََدخملَة،وفيَشوالَسنةَخمسَلشرةَوأربعمائ

َالكبيمرَالقماَ مي،َفاتصملَباالمم،ا َجديدةَمكَحي،اته،َوهيَمرحل،ةَاالستقرارَوالنب،وا
دادَفميَزمانمهَما َالشافعم،يةَفميَبغم،،َإر،َط،اهرَبكَلبدهللاَب،كَلمأبيَالطيبَالطب،ري

عَفميَاألصمول،َوالفمروع،َوالجمدل،َوالخمالف،َصمنفَ،،اعَواسمكماكَذاَبموَوشيخ ، َ،
كمماََ–،َفاتصلَالشيرازيَبهَوالزمهَفيَمجلسمهَب معَلشمرةَسمنةَفي اَالكتبَالكثيرة

َواست،فادَمنهَكثيمراَويمكنم،ناَأكَنعتبمرهَممكَأهم، َاالئم،مةَ(6)أشارَالمَذلكَفيَفطبقاتهف
َ،َواستف،ادَمن  َ.شيرازيالذيكَاتص،لَب  َال

َ
،َويثقََأصبحََالطب،ريََيطمئ،كََالي،،هََوبقيََالشي،رازيَللمَهذهََالحال،ةَالمَأك

،َورتبهَفيَأذكَلهَفيَتدريسَأصحابهوبهَلنهَف،يَمجلسه،َوللمه،َفأناَبمقدرته
المَذلكَفيَسنةَثالثيكَحلقتهَومكَث َسألهَالجل،وسَفيَمسجدهَللتدريس،َفأجابهَ

َ.وأربعمائة
َ

ثنماءَترجممةََشميخهَأََ(7)فحياتهََفميَفطبقاتمهَمكَََحكمَالشيرازيََهذهََالمرحلةوةدَ
َ.َوأجودَنظراَمنهَرأيتَأكملَاجت اداَوأشدَتحقيقاََول َأرَفيماَ))لَ:َأبيَالطيبََفقا

َ
كثيرةَلميسََشرحَالمزنمَ،َوصنفَفيَالخالفَ،َوالمذهبَ،َواألصولَ،َوالجدلَكتبا َ

فيََمسج،دهَََستََأصحابهب عََلشرةََسنةَ،َودرَ َمجلس،هََألحدَمثل ،اَ،َوالزمتَ
َباذنهَ.َ(8)سنتيك
كَثالثيمم،َفمميَسممنةففعلممتََالتممدريس،مسممجدَوسممألنيَأكَأجلممسَفمميََحلقتممه،بنمميَفمميَورت

َ.َهاَ((ور يََلنهََجزاءه.أحسكَهللاَتعالمَلنيََوأربعمائة،

                                                 
 يف عداد شيوخه . ستأيت ترمجته (4)

 ستأيت ترمجته يف عداد شيوخه . (5)

 ( . 106انظر طبقات الشريازي ) ص/(6)

 ( .101انظر طبقات الشريازي )ص/(7)

 ( سنني.5/196( والوفيات )5/14يف طبقات ابن سبكي )(8)
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َالطبمريَتلميم،ذا ََشيخهََمعََالتيَة اهاَالشيرازيََأكَالمدةَلناََومكَهذاَالكال َيتبيك
لمسَفميَ،َوجالعل ََخمسَلشرةَسنة،َألنهَدخلََبغم،دادَسمنةَخممسَلشمرةيتلقمَلنهََ

،َكمماَأشمارَالممَسَأصمحابَالطبمريَسنتيم،كبعمدَأكَدرَ َ،مسج،دَالتدريسَسنةَثالثيم،ك
َ.(9)ذلكَف،يَفَطبقاتهَفَ

َ
َتفيدَمنمهَ،َويتفقم،ه،َيسمَتلميذا َََوفيَخ،اللَهذهَالم،دةَالتيَة اهاَمعََشيخ،هَالطب،ري

بميكَللمم،اءَََيعدهاََلكيَت،أخذَمكان اََالمناسبَلليهَ،َاستطاعَأكَيكوكَنفس،هَ،َوأكَ
أبيَالطيبَالطبمريََبعمدَوفاتم،هََالقا يَستاذهَليأخذَمكاكَأََومشاهيرهاَ،َبلََبغ،داد

َببغ،دادَسنةَخمسي،كَوأربعمائةَ.َ.َ
َ

خذَلكََأستاذهََأبيََالطيبَفقطََبم،لَه،ذاَول َيقتص،رَالشيرازيََفيََبغ،دادَللمَاأل
ممممكََوالمتكلممم،يك.َوالمحدثمم،يك..َصمم،لََبغيممرهََمممكََأليمماكََالفق مم،اء.َواألصوليمم،يكات

َ.لندَالكال َلكَشيوخه.َفأخذَلن ، .َوأف،ادَمن ، سنذكره َبالتفصيلَ
َفأخذَالفقهَأي اَلكَاالم،ا َالزج،اجيَووي،رهَ.

َ،نيَوويرهَ.وأخ،ذَاألص،ولَلكَأبيَحات، َالقزوي،
َوويرهم،اَ.َ، َمكَالبرة،انيَ.َوابكَش،اذاكوسمعَالحدي

َ
لتدريسَفيََمسجدَالمَأكَاستل، َلكَحياةََالشيرازيَم،نذَأكَول،دَإهذهَنب،ذةَموجزةَ

َشيخهَأبيَالطيب.َويمكن،ناَأكَنقسم اَالمَثال َمراحلَ.َوالرابعةَهيَمرحلةَماَبعد
َالتدريس.تالم،هَاس

َ
*َ*َ*َ

  :ولـىاألالمرحلـة 
وهميََ–َوه،يَالتيَة اهاَالشيرازيَبفيروزاَبماذَممكَسمنةَثمال َوتسمعيكَوثالثمائمةَ

وهمذهَالمرحلمةَشميراز.َالمَسنةَلشروأربعمائة.َحيكَهاجرَمن اَودخلََ–سنةَميالدهَ
كيمفَكماكَسميرهَفي م،ا.َوالَفميَأيََ–كمماَذكمرتََ–.َول َنعلم َشبهَوام ةَفيَحياته

االَأنهَمماَالَشمكَفيمهَأكََالشيرازي.حمدَبكَلمرَسنةَبدأَفيَطلبَالعل َلكَشيخهَم
َادئَممكَالعلم َويمرَيسميرهَأهلتمهَألكجدا.َوأن،هَتلقمَمبمَاتجاههَلطلبَالعل َكاكَمبكرا َ

دخل مما.َكممماَأشمرتَلممذلكَةبمملَيح مرَمجممالسَالبي مماويَوابمكَراممميكَبشمميرازَلنمدماَ
َ.ةلي،ل
َ

َ*َ*َ*َ
 المرحـلة الثانية :

يََشيمم،رازَسمم،نةَلشممرَوأربعمائمم،ةَوامتممدتَحتمممَوهمميَالتمميَبممدأتَبممدخولَالشمميراز
وهمذهَالممدةََ–أيَخممسَسمنواتَزمنيمةََ–دخولهَبغدادَسمنةَخممسَلشمرةَوأربعمائمةَ

َتقس َالمَةسمي،كَ:َ
َ

                                                 
 (106طبقات الشريازي )ص/(9)
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،َراممميكوابممكََ،البي مماويالفقممهَفي مماَلممكَوتلقمممََ،بشمميرازالمممدةَالتمميَة مماهاََ:َاألول
أن مماََكانممتَممم،دةََ–تقممدَولكنمميَألَ،.َولمم َيممذكرَالمؤرخمموكَشمميئاَلممكَمممدت اَوويرهممما
.َاسممتغرةتَمعظمم َالسممنواتَالخمممسَالتمميَة مماهاَبيمم،كَفيروزابمماذَوبغمم،دادَألكَطويلممة

لنهََ(10)خروجهَلشيرازَكاكَمقصوداَلذات،هَمكَأجلَطلبَالعل َ.َكماَنقلهَابكَخلكاكَ
َورحلتَفيَطلبَالعل، َالمَشيرازَفََ-أيَالشيرازيَ-:َفَةالَفقال
َ

معظم َهمذهَالفتمرةَ.الَسميماَوأنمهَيقم،ولَبأنمهَللمقَفي ماََفالَلجبَأكَيكوكَة مَفي ما
َالفقهَلكَالبي اويَوابكَراميكَ.َ

اظرَأبماَالفمرجَالفماميَالشميرازيَكمماَةمالَلمكَلَتمرسَفي اَبفكَالجدلَحتمَكماكَينمب
َفَوهذاَالَيمك،كَتحقيقهَبمدةَوجيزة.179َنفسهَفيَكتابهَفَالطبقاتََل/

متهَب اَه،ذهَالم،دةَفيَمق،تبلََلمرهَواللم،هَأللم َوأظكَأكَنسبتهَالمَشيرازَنشأتَالةا
.َ.َ
َ

الثانيَ:َهوَالمدةَالتيَة اهاَفميَالبصمرةَوالغنمدجاكَوأظن ماَةصميرة.َلمماَةمدمناَوهللاَ
َألل َوألكَالرحلةَالمَالبصرةَل َتككَمقصودةََلمذات اَكمماَهموَاألممرَبالنسمبةَلشميراز

ويرَلمَكلَحالَفقدَأةا َفي اَمدةَفيَطريقهَالمَبغ،داد.َولََنماَهيَلار ةَلكون اوإ
َيسي،رة.َأخذَفي اَالفقهَلكَالخرزيَوويره.َ.

َ

يةَ،البصممرةَمممكَالناحيممةَالفق ممَهَفمميَشمميرازَو،نفسممكَالشمميرازيَوفمميَهممذهَالمرحلممةَكمموَ 
لَأبمميَالطيممبَي،ظا َفمميَحلقممةَالشمم،واالنتممَبغممداد.حتمممَتمكممكَمممكَدخممولََمبممدئيا ََتكوينمما َ

الشافعيةَببغدادَفميَزمنمه.َوحتممَتمكمكَممكَمالزمتمهَليهَرياسةَالطبريَ.الذيَانت تَإ
َونيلَالجابهَ.َ.

 
 * * * 

 : المرحلة الثالثة

وهيَالمرحلةَالتيَتبدأَمكَدخولَالشيرازيَبغدادَسنةَخمسَلشرةَوأربعمائةَالمَالسنةَ
فيَمسجدهَسن،ةَثالثيكََالتيَبدأََفي اَبتدريسَأصحابَالقا يَأبيَالطيبَالطبري

وللمََعل َلكَالعديدَمكَاألئم،ةَالكبارتلقمََفي اَالَلشرةَسنةَوأربعمائةَوهيَخمس
حتمَت مَفي اَمكَبناءَنفسهَوتكوين اَوانَذهَاألولَالقا يَأبوالطيبَالطبريرأس  َ.أستا

أصحابه.ََلجابَأستاذهَفأذكَلهَفيَتدريسحَالرجلَالمرموقَفيَبغداد.َوحازَإأصب
  .َلجابَأةرانهَومعاصريهفدرس  َسنيكَ.َكماَحازَإ

 

َأثناءَحياتهفي اََتك،وكَة،دَانت ،تَمراحلَالطلبَللعل َالتيَمرَ حلةَذهَالمر،وبانت اءَه
وبغدادَوأخذَفي اَلكَكبارََوالبصرة..َ.َوتنقلَفي اَبيكَفيروزاباذ.َوشيرازالعلميةَاألولم

َ.َ.َوأصولييك.َومحدثيكَومتكلميك.َوويره مكَفق اءاألئمةَفيَالمذهبَالشافعيَوأليان  َ

                                                 

 (1/12انظر وفيات األعيان )(10)
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لمَإَ–لمَشيرازَحيكَخرجَإَ–جموعَهذهَالمدةَلشروكَسنةَمكَسنةَلشرَوأربعمائةَوم
فيََحيكَأذكَلهَبتدريسَأصحابهَأستاذهَالقا يَالطبريَرسميا ََ–سنةَثالثيكَوأربعمائةَ

  مسجدَالتدريسَ.

وهيَسنواتَحياتهَاألولمَمنذَطفولتهََمَه،ذهَالمدةَسبعَلشرةَسنةَأخرىَواذاَأ فناَال
رَوأربعمائة.َوهيَالسنيكَالتيَة اهاَبفيروزاباذَةبلَالخروجَمن ا.َأصبحَحتمَسنةَلش

َةمةَتكوينهَالعلميَسبعاَوثالثيكَسنةَمجموعَسنيَالشيرازيَالتيَة اهاَحتمَوصلَالم
 مكَسنةَثال َوتسعيكَوثالثمائةَالمَسنةَثالثيكَوأربعمائةَ.َ.

 
  * * * 

  الرابعة:المرحلة 

الطيبَبعدَأكَأذكََالقا يَأبيَبتدريسَأصحابنذَأكَب،دأَوهيَالتيَة اه،اَالشيرازيَم
وأربعمائةَوفي اَبدأتََثي،كَالمَأكَتوفيَسنةَستَوسبعيكوذلكَم،كَسنةَثالَبذلك.ل،هَ

َحياتهَباالستقرارَ.َ
َواألدب.والجدلََواألصولَوالخالفوبدأَنجمهَفيَلال َالفق،هََوأخذتَش ،رتهَبالذيوعَ

اءَ.َحتمَأصبحَشيلَالشافعيةَفيَالقركَالخامسَال جريَوأخذَيظ رَبيكَاأللياكَوالعظم
وتب،وأَالمنزلةَالرفيعةَالعاليةَفيَجميعَالفنوكَمكَويرَمدافع.َوصارَاذاَأطلقََمنازع.بالَ

َملتَاليهَالفتاويَمكَكلَحدب َوصوبالشيلَينصرفَاليهَبعدَأكَفاقَأةرانهَوأساتذتهَفح
َ

كَلليه.َوين لوكَمكَمعيكَللمه.َحتمَليهَالطالبَمكَالمشرقَوالمغرب.َيدرسوورحلَإ
ةالَحيدرَبكَمحمودَبكَحيدرََ(11)مألتَتالمذتهَالبقاع.َةالَابكَالسبكيَفيَفَالطبقاتَف

الَوَكاكَبلدةَوالَةريةَإفماَدخلتََيقولَخرجتَالمَخراساكََالشيرازيَسمعتَأباَاسحق
َ هأوَمكَأصحابي.َاَتلميذي.ةا ي ا.َأوَمفتي ا.َأوَخطيب اَ.َ

 

َهذهَالمرحلةَالمَةسميكَ:ََوتنقس 
 

وأربعمائةَحيكَأجلسهَشي،خهَأبوَالطيبَالطبريَفيَمسجدهََسنةَثالثيكيبدأَمكََاألول:
للتدريس.َوبدأََالطلبةَبااللتفافَحوله.َالمَسن،ةَتسعَوخمسيكََوأربعمائةََحيكَانتقلََ

َالمَالمدرسةَالنظاميةَ.َ
اليهَمكَكلَحدبََاهَالذيكَرحلومعَأصحابهَوتالمذتَوفيَه،ذهَالمدةَكاكَالش،يرازي

أحدَ-كاكَيلقيَللي  َالدروسَبمسجدهَببابَالمراتب.َوهوَأيَبابَالمراتبَ–وصوبَ

أبواب اَوأشرف ا.َوكاكَيسكن اَاألكابر.َوالتجار.ََل َ أبوابَدارَالخالفةَببغداد.وكاكَمكَأجَ 
.َويبدوَ(12) اَأثروالشرفاء.َوكانتَالدورَب اَلاليةَول اَةيمة.َوةدَنق تَايك.َول َيبقَل

مكَأكبرَمراكزَالعل ََببغدادَةبلَأكَتبنيَالنظامية.َوأكَأكابرََأكَهذاَالمسجدَكاكَمركزا َ
 فيه.أهلَالعل َفي اَكانواَيلق،وكَدروس  َومحا رات  َ

ةََالنظاممةَوأخمذََيمدرسَالثانيَ:َيبدأَمكَسنةََتسمعَوخمسميكَحميكَانتقملَالممَالمدرسم
ََبعمائةَحيكَانتقلَالمَرحمةَهللاَ.سنةَستَوسبعوكَوأرَفي اَ.َالم

                                                 
 (4/216انظر طبقات الشافعية )(11)

  (5/124( وطبقات ابن السبكي )1/146( ومراصد االطالع )1/451-1/444انظر معجم البلدان )((12)
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َ
وأممماَالنظاميممةَ.َف مميَالمدرسممةَالتمميَبناهمماَأبمموَللمميَالحسممكَبممكَللمميَبممكَاسممحقَبممكَ

وكماكَالقائم، َبتدبيم،رََمملكمةََ(13)الملقبَبفَنظا َالملكَفَةوا َالديكََالطوسَ-العباس
َالكَبأصب اك.َالسلطاكَملكشاهَبكَألبَأرس

َوكمماكَمحبمما ََواشممتغلَبالمممذهبَالشممافعيَبصممباهَحفممظَالقممرآكَ،وكمماكَذاَشممغفَبممالعل 
وشرعَفميَبنماءَمدرسمتهَفَالنظاميمةَفَببغمدادَ،َي  يعمروكَمجالسهَويغدقَللَللعلماء،

ََ.َوأربعمائةَسبعَوخمسيكَسنة
ب ماََللمَطبقمات  َليمدرسفي اََ(14)سعدَالناسََالعميدَأب،وَوخمسيكَجمعَسنةَتسعوفيَ

اَواجتمعموَوح مرَمعمهَالنم،اس،َو َاألولوح مرَفميَاليمََاسمحقَالشميرازيالشيلَأبوَ
.ولكنمهَلم َيلمبَ.َََاالما َ.َولكنهَل َيح رَفطلبهَوألحَلليهََفميَالطلمبمنتظريكَةدو َ

َفممدرسَب مماَ(15)بالتممدريسمحمممدَبممكَالصممبااََالسمميدَبممكفممأذكَللشمميلَأبمميَنصممرَلبممدَ
ََ.(16)لشريكَيوما

َ
وكماكَأصمحابهََةمدَََ.المراتمبوفيَهذهَاألثناءَظ رَالشيلَأب،وَاسحقَفيَمسجدهَببابَ

َرواَبسببَتخلفهَلكَالنظامية.َوبداَهذاَالتأثرَللي  َ.َوفترواَلمكََح مورَدرسمهَ،تأث
المَابكَالصبااَ.َفأجابَالمَذلكََكَل َيح رَللتدريسَب اَتركوهَوم واإَوراسلوه،

ََور يَبالتدريسَفي ا
ةَ.َوأصمبحَولل َنظا َالملكَباجابته.َفعزلَابكَالصبااَيمو َالسمبتَمسمت لَذيَالحجم

الممَأكَتموفيَفميََ–وةمدَبنيمتَممكَأجلمهََ–الشيرازيَمكَذلكَاليو َهوَالمدرسَفي ماَ
َ.َ(17)سنةَستَوسبعيكَوأربعمائة

 
وكاكَالشيرازيَاذاَح رَوةتَالصالةَخرجَمن اَ.َوصلمَفيَبعمضَالمسماجدَوكماكَ

َيقولَ:َبلغنيَأكَأكثرَآالت اَوصبَ.
بالتمدريسَفي ماَ.َألكَحالمهَفميَالزهمدََور ماهَالنظامية.َلليهَدخولهوةدَلابَبع   َ

َوالورعَخالفَذلكَ.
والَأدريَماَهوَوجهَالعيبَفيَهذاَالعملَ.َوماَالفرقَبيكَالمدرسةَوالمسجدَاذاَكماكَ

َبمرتبةَأبيَاسحقَالشيرازي؟َوالورع.َوالتقوى.َوالديانة.االنساكَفيَالعفةَ.َ
َ

لعيبَفيمكَلابَلليهَهذاَلحاحَتالمذتهَوأصحابه.َوأنماَافماَالعيبَفيَر اهَبعدَإ
َوالمتولي.الدنياَ.َكابكَالصبااَالعملَالمبرورَالذيَتبعهَلليهَالعشراتَمكَكبارَأئمةَ

 والغزاليَوويره َ.
َ

                                                 
املنتظم  -10/70الكامل -3/307العرب -3/373شذرات الذهب  -1/62الروضتني  -12/140البداية والنهاية – 4/309انظر ترمجته يف طبقات الشافعية   ((13
  . وسأتكلم عليه بشئ من التفصيل عند الكالم على احلالة السياسية يف عصر الشريازي1/395عيان وفيات األ -5/136النجوم الزاهرة  -9/67

 (12/95انظر البداية والنهاية )(14)

 انظر ترمجته بعد قليل حني الكالم على احلالة العلمية يف عصر الشريازي.(15)

( أن الذي مجع الناس هو العميد أبو سعد وأن الشريازي ذهب اىل النظامية للتدريس . 12/95(. ويف البداية والنهاية البن كثري )2/124انظر طبقات الشافعية )(16)
صر بن الصباغ . فدرس فلقيه يف الطريق شاب . فقال له : اي سيدي تذهب تدرس يف مكان مغصوب ؟؟ فامتنع أبو اسحق من احلضور ورجع اىل بيته . فعني الشيخ أاب ن

 هيظ على العميد أرسل اىل الشيخ أيب اسحق ورده اىل التدريس يف ذي احلجة . ا . فلما بلغ نظام امللك ذلك تغ

 ( 5/124 – 4/218( وطبقات الشافعية البن السبكي )2/386-1/396 -1/12( انظر وفيات األعيان )(17)
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ولماَتوفيَالشيرازيَ.َوانق مَالعمزاءَالمذيَأةمي َفميَالنظاميمة.َرتمبَمؤيمدَالملمكَأبماَ
لملكَماََبلغَالخبرَنظا َاصاحبَفالتتمةفََمكانهَللتدريسََفي اَ.ََولَ(18)سعدَالمتوليَ

مكَالواجبَأكَتغلمقََالمدرسمةََسنم،ةَألجلمهَوزرىَللممَكتبَبانكارَذلكَ.َوةالَكاكَ
َمكَتولمَمو عهَ.

وأمرَأكَيدرسَب اَأبوَنصرَبكَالصبااَبدلَالمتوليَفدرسَب اَابكَالصبااَثانيمةَممكَ
اواخرَسنةَستَوسمبعيكَالممَمنتصمفَسمنةَسمبعَوسمبعيكَحميكَصمرفَلمكَالتمدريسَ

تَسمنةَثمماكَوسمبعيكَوأربعمائمةَي اَ.َوأليدَالي اَالمتوليَوبقيَمدرساَب اَالمَأكَمماف
ََه478

وةابلَنظا َالملكَ.َلمَطلب اَثانيةَفخرجَالمَأصب اكَولككَأهل اَحملواَابكَالصبااَل
بملَأممرَأكَيبنميَلمهَويرهماَولمادَ اَولككَل َيجبهَنظا َالملمكَلمذلكَوطلبَالتدريسَفي

رح َهللاَالجميعَهَ.477َدَثالثةَأيا َسنةَسبعَوسبعيكَوأربعمائةَمكَأصب اكَفماتَبع
َوأسكن  َفسيحَجناتهَ.

 
 
 
 
 
 

   * * * 
 

                                                 
 ستأيت ترمجته بعد قليل حني الكالم على احلالة العلمية يف زمن الشريازي(18)
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 الفصل الثـــالث 

 يف عصر الشيــرازي
 

مجتمعمهَوالبيئمةَالتميَيعميشََاكَاالنساكَبطبعهَخا عَلتأثيرَالعواملَالتيَتحيطَبهَفي
الشميرازيَحتممَرَالذيَلاشَفيمهَاالمما َ.َولذلكَكاكَلزام،اَلليناَأكَندرسَالعصفي، ا

َالعص،ر..َوايثارَالتيَخلف اَالش،يرازيَفيَذلكَنرىَمدىَتأثيرهَفيه
َ

َوالكال َللمَلصرَالشيرازيَينقس َالمَةسميكَ:
ََ

َاألولَ:َالكال َللمَالحالةَالسياسيةَوالدينيةَفيَلصرَاالما َرحمهَهللاَ.
َالعصر.الكال َللمَالحالةَالعلميةَفيَذلكََالثاني:
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 احلـالة السياسية والدينيـة
 

اكَالكال َللمَالحالةَالسياسيةَوالدينيةَفيَلصمرَالشميرازيَيعنميَالكمال َللممَالحيماةَ
فيَالقمركَالخمامسَال جمريَ.َوذلمكَألكَحيماةَاالمما َامتمدتَممكَأواخمرَالقمركَالرابمعََ

َه.476المَالربعَاألخيرَمكَالقركَالخامسَسنةَه393ََسنةَ
َ

مسمتقلةَالباح َفيَهذاَالعصرَأكَيفردَالكال َللمَالحالةَالسياسميةََومكَالصعبَللم
والمعتقممداتََالمنتشممرة.حيمم َكمماكَللمممذاهبََبين ممما.لممكَالحالممةَالدينيممةَلشممدةَالصمملةَ

َاالمتعددةَ.َأكبرَاألثرَفيَالحياةَالسياسيةََفيَذلكَالعصر.َ
َ

يشمجعَأتبالمهَومعتقمديََوكاكَللحاك َأوَالسلطاكَأكبرَاألثرَفيَالحياةَالدينيةَ.َاذَكماك
مذهبهَويؤثره َللمَويره َ.َولذلكَكانتَتتأثرَالحيماةَالدينيمةَبالحماك َوالسملطةَوهمذاَ

َالعصر.ماَجعلَالصلةَوثيقةَبيكَالحياةَالسياسيةَوالدينيةَفيَذلكَ
َ

ومماَهوَمعروفََفيََكتبَالتاريلََاالسالميَأكَالحياةََالسياسيةَفيَالجزءَالشرةيَ
كانمتَفميَأشمدََ–الَسيماَفيَمركزَالخالفمةَبغمدادَومماَحول ماََ–يَمكَالوطكَاالسالم

الممَدويمالتَحماالتَالفو ممَوَاال مطرابَ.َوذلمكَبسمببََانقسما ََالدولم،ةَالعباسميةَ
َوتعددَمراكزَالقوىَ

ومكَث َكانتَتحاولَكلَدويلةَالتوسعَللمَحسابَالدويلةَاألخرىَ.َوكملَةموةَتحماولَ
.َتمراقَفي ماَالمدماءَ.َدائممةَََفكانمتَالغماراتَبين ماَاثباتَوجودهاَأما َالقوةَاألخرىَ.
َوتنت بَاألموالَ.َوتسبمَالنساءَ.

َ
ويسممتتبَأمرهمماَأكبممرََوجودهمما.كممماَأنممهَكمماكَلظ ممورَبعممضَالقمموىَالكبيممرةَالتمميَيثبممتَ

َيهَالحياةَالسياسيةَوالدينيةَفيَالبالدَالتيَتحتَنفوذهاَوسيطرت اَ.َ.األثرَفيَتوج
َ

يعتنقم،وكََاالمذيكَكمانوَتَشوكت اَواتسعَنف،وذهاََةوةَالبوي ييكومكَهذهَالقوىَالتيَةوي
للمَيدَمعزَالدولمةَأحممدَبمكَه334َالرفضَمذهبا.َوالذيكَبدأتَدولت  َبالظ ورَسنةَ

.َوممكَثم َةمبضَللممَبغمدادَفميَجحافملَلظيممةَممكَالجيموشَالحسكَبكَبويهَحيكَةد 
.َسم َالف ملَبمكَالمقتمدرَبماهللاَالقاوسملَلينيهَواستدلمَأبمَالخليفةَالعباسيَالمستكفي.

فَالمطيمعَهللَفَوبايعمهََاألممراء.ََلمسمتكفي.َوبويمعَبالخالفمةَولقمبَبم،اوكاكَمختفياَمكَ
ََوالعامة..َواأللياك

و عفَأمرَالخالفةَجمدا.َحتممَلم َيبمقَللخليفمةَاممرالَن ميَوالوزيرأي ما.َبملَأصمبحَ
واستشمارَللعلموييكََز َللممَتحويملَالخالفمةحتممَلمَاألمروالن يَلمعزالدولمةَالبموي ي،

الَرجمالَواحمداَممكَأصمحابهَ.َكماكَسمديدَأشارَلليمهَبمذلكَ.َإذلكَ.َفكل  ََصحابهَفيأ
المرأيَفمي  َ.َفقممالَ:َالَأرىَلمكَذلممكَ.َألكَهمذاَخليفمةَتممرىَأنمتَوأصممحابكَأنمهَويممرَ

مممكََالعلمموييكَولمموَوليممتَرجممالَ َصممحابكأَحتمممَلمموَأمممرتَبقتلممهََةتلممهَصممحيحَاالمممارة
ََ(1)فرجعَلكَرأيهَتطع،فلوَأمرتَبقتلهَل ََكَواليتهَصحيحةَلتقدتَأنتَوأصحابا

                                                 
 (12/212اية البن الكثري )( انظر البداية والنه(1)
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َ
ولككَأمرَمعزَالدولةَ عفَلنمدماَحاربمهَناصمرَالدولمةَبمكَحممداكَ.َواسمتولمَللممَ
الجانبَالغربيَمكَبغدادَ.َث َالشرةي.َاالَأكَمعزَالدولةَل َيلب َأكَمكرَبه.َوانتصمرَ

َلليهَ.
َ

بعممدَأكَاصممطلحََمعممزَالدولممةََوَهللَفَاسممتقرَأمممرَالخليفممةَفَالمطيممعََه335وفمميَلمما َ
الديكَبكَحمداكَللمَذلكَ.َوأخذَملمكَالبوي ييم،كَباالتسماعَ.َواسمتقرَأممره َفميَناصر

وصممارتَبأيدي مم، َألمممالَالممريَ.َوالجبممل.َوأصممب اكَوفممارسََالجزيممرة.وََالموصممل،
َوديارَربيعةَمكَالجزيرةَوويرهاََواألهوازَوالعراقَ.َوحملَالي  َ ماكَالموصلَ.

َ
َاستولمَمعزَالدولةَللمَالبصرةَ.ه336َفيَلا َو
َ

امت،دَالرفضَالمََجميعَب،الدَالشا َ.َومصر.َوالمغربَوالحجازَه347َوفيَلا َ
ومراكش.َوكثرَسبَالصحابةَوتكفيره َ.َمكَالبوي ييكَوالحمدانييكَوالفاطمييكَ
َوجميع  َمكَالروافضَالذيكَأصبحواَحكا َتلكَالبالدَ.َفأظ رواَمذهبَالرفض

َََ.(2)دلم،وهو
َ

الذيَيعتن،قهَالحك،ا َويدلمونهَوب ذاَأصبحَمذهبَالرفضَهوَالمذهبَالشائعَالمنتشرَ
بشتمَالوسائلَوالطرقَ.َوأخذَالروافضَباظ ارَبدل  َومنكرات  َمكَتكفيرَالصحابةَ
.َوسب  َ.ولعن  َ.َوكانمتَكملَلما َتقريبماَتقمعَالفمتكَبميكَأهملَالسمنةَوبيمن  َفميَبغمدادَ

لَفي مماَالكثيممرَمممكَالنمماسَمممكَكممالَالفريقيمم،كَاالَأكَالشمموكةَوالقمموةَكانممتَوالكممر.َ.َيقتمم
د َممكَيؤيمده َللروافضَالذيكَأصبحواَحكا َالبالدَ.َوبذلكَ عفَأممرَأهملَالسمنةَلعم

َده َ.َ.أوَيدلم  َ.َأوَيسال
َ

.َول مدَبماألمرَبعمدهَالبنمهَلمزَالدولمةَالمذيَتوفيَمعزالدولمةَبمكَبويمهه351َا َوفيَل
َ.ََ(3)بَوالل وَوالنساءأةبلَللمَاللع
فَالطمائعَخلعَالخليفةَفَالمطيعَهللَفَلفال،جَأصابهَ.َوتولمَمكانهَابن،هَه363َوفيَلا َ

َ.(4)فَهلل
َ

للممَبختيم،ارَوألمادََللخليفمةَالعباسميََةبضَرككَالدول،ةَبمكَبويمهَه364َََوفيَسنةَ
رَالخالفمةَ.َكيانهَالذيَكاكَةدَفقدهَفميَل مدَمعمزَالدولمةَأخم،ذَيظ مرَتعظيممهَوجمددَدا

َوأرسلَاليهَباألموالَواألمتعةَوةتلَالمفسديكَ.
َ

والدهَويمهَ.َوكماكََةمدَةسم َالمم،لكَبيم،كَأتوفيَرككَالدولمةَللميَبمكَبه365َوفيَلا َ
لم ََةبلَموتهَبسنة.وأصمبحَاألممرَبعمدهَالبنمهَل مدَالدولمةَالمذيَبلمغَممكَالخليفمةَمبلغما َ

َيبلغهَأح،دَةبلهَمكَبنيَبويه.

                                                 
 (11/262املرجع السابق )(2)

 (11/262انظر البداية والنهاية )(3)

 (7/53( والكامل ) 11/279املرجع السابق )(4)
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َ
َ،دأَملكَبنيَسبكتكيكَبالظ ،ورَ.وفيَهذهَالسنةَب

َ
فَالقمادرَبماهللَََبعمدهََفَالطائعَهللَفَوتولمَالخالفةََةبضَللمَالخليفةَه371وفيَلا َ

فَوهوَمكَخيارَالخلف،اءَ.َوساداتَالعلماءََفيَذلكَالعصرَ.َفأخذَيظ مرَممذهبَأهملَ
فميَالسنةَ.َوينتصرله.َوصنفَةصميدةَفي ماَف مائلَالصمحابةَوويمرَذلمكَفكانمتَتقمرأَ

ََوتجمعَالناسَلسمال اَمدةَخالفتهََالم دي.فيَجامعََالحدي َك،لَجمعةحلقَأصحابَ
َ

الذيَكماكَباسمطاَنفموذهَفميَتلمكَالممدةَالطويلمةَممكََ-وب ذاَيكوكَشبحَالرفضَالمخيف
ةدَبدأَبالزوالَوال معفَشميئاَفشميئاََفميَلصمرَهمذاَالخليفمةَالراشمدَالممَأكََ–الزمكَ

َسالجقةَكماَسنذكرهَبعدَةليلَ.اندرسَن ائياَلندَظ ورَملكَال
َ

لما َيَاسمحاقَالشميرازيَوذلمكََ،مامنماَالجليملَأبموفيَلصرَهمذاَالخليفمةَكماكَمميالدَإ
َه.393

َ
نستطيعَأكَنقمولَ:َأكَالعصمرَالمذيَولمدَفيمهَاالمما َالشميرازيَكماكَلصمرََاومماَةدمن

فيمهَا طرابَوفو مَوانقسا .َةدَسيطرَفيهَالبوي ييكَمكَالناحيمةَالسياسميةَونشمرواَ
َمذهبَأهلَالرفضَمكَالناحيةَالدينيةَ.

َ
كَأصبحواَمست عفيكَفيهَوم مط ديكَإالَوكاكَلصرَ عفَبالنسبةَألهلَالسنةَالذي

ما َةدَوافقتَل دَالخليفةَفَالقادرَبماهللَفَ.َالمذيََأخمذََيظ مرََوألولََأكَبدايةَحياةَاإل
منمعَالمروافضََممكَلكََل ََيمرةََفيَملكَالبوي ييكَنصرةَمذهبَأهلَالسنةَ،َولككَذ

ظ ارَبدل  َ،َونشرَمذهب  َول َيمنعَمكََةيا َالفتكَالتيََكانتَتقعَبميكَأهملََالسمنةَإ
ََوبين  َ.ََ

ن اَةامممتَفتنممةَلظيمممةَبمميكَأهمملَالسممنةَوالممروافضَحتمممَسممكَ ه406َففمميَمسممت لَسممنةَ
المموزيرَفخممرَالملممكَ.َللمممَأكَيعممملَالممروافضَبممدلت  َفمميَيممو َلاشمموراءَمممكَتعليممقَ

َ.(5)النوحالمسوحَو
،َه408وكذلكَوةعتَفتنةَلظيمةَأخمرىَبميكَأهملَالسمنةَوالمروافضَببغم،دادَفميَلما َ

َ.(6)ةتلَفي اَكثيرَمكَالفريقيك
ألهمملَالسممنةَ،َاذَاسممتتابَفي مماَفق مماءََجديممدا ََاالَأكَالخليفممةَالقممادرَةممدَحقممقَانتصممارا َ

تَالمخالفمةَلمقماالواََمكَااللتمزالَوَالمرفضَوَامعتزلةَ،ََفأظ رواَالرجوعَ،َوتبرأال
ب م َممكَالنكمالَوالعقوبمةَمماََأخذتَخطوط  َبمذلكَوأن م ََمتممَخمالفواَحملَ وسال ،َلإل

الذيَكانمتَلمهَالشموكةَوالشم رةَفميَََ–يتعظَبهَأمثال  َ،َوامتثلَمحم،ودَبكَسبكتكيكَ
ََأميرَالمؤمنيكَأمرَ َ–َ(7)ذلكَالوةتَ،َاذَكاكَمكَكبارَالقوادَالفاتحيكَ،َومكَأهلَالسنة

                                                 
 (.7/281( والكامل )12/2انظر البداية والنهاية )(5)

 (.7/299( )12/6املرجع السابق )(6)

 (4/262وفيات األعيان ) –12/27ة والنهاية البداي – 5/314انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (7)
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بممالدَخراسمماكَ.َوحبسمم  َونفمماه َ،ََفمميَسممنتهَفمميَألمالممهَالتمميَاستخلفمم،هَللي مماواسممتكَب
َََ.(8)وأمرَبلعن  َللمَالمناب،ر

َ
أنمهَأحملَبطائفمةَممكَالمريَممكََمحممودَبمكَسمبكتكيكَََوردَكتابَمكه420َوفيَلا َ

أنمهَانت مبَأمموالَرئيسم  َرسمت َبمكَوالباطنيةَوالروافضَةتالَذريعما،َوصملباَشمنيعاَ،َ
ََيَالذيَكاكَبحوزتهَنحوَخمسيكَامرأةَحرة.لليَالديلم

َ
وفيَهذاَالعا َأي اَجمعَالعلماءَوالق اةَفيَدارَالخالفةَ،َوةمرئَللمي  َكتمابَجمعمهَ
الخليفةَالقمادرَبماهللَ،َفيمهَمموالظَوتفاصميلَممذاهبَأهملَالسمنةَ،َوفيمهَالمردَللممَأهملَ

مريسميَويحيممَالبدعَوَتفسميقَممكَةم،الَبخلمقَالقمرآكَ،َوصمفةَمماَوةمعََبيم،كَبشم،رَال
َوالن يَلكَالمنكرَ.الكتانيَمكَالمناظرة،َث َخت َالقولَبالموالظَوالقولَالمعروفَ

َ

معمواَأي ماَكل م َ،َوةمرئَللمي  َكتمابَآخمرَطويملَوفيَيو َاالثنيكَورةَذيَالقعمدةَجَ 
ت مكَبياكَالسنةَ،َوالردَللمَأهلَالبدعَ،َومناظرةَالمريسي،َوالكتانيَأي اَواألمرَ

يَلكَالمنكرَ،َوف ائلَالصحابةَ،َوذكرَف ائلَأبيَبكرَولممرَولم ََبالمعروفَوالن 
الَبعممدَالعتمممةَ،َوأخممذتَخطمموط  ََبموافقممةََممماَسمممعوهَومممكَثمم َلممزلَاَمنممهَإيفروممو

وولممممَخطبممماءَالسمممنةَ،َوكممماكَفممميَهمممذاَالنصمممرَاألكبمممرَألهممملَالسمممنةََخطبممماءَالشممميعةَ
ََ.َ.َأخذتَشوكت  َبالقوةَ،َورايت  َباالرتفاعَوالجمالةَ،َالذيكَ

ََ
وفيَهذاَالعا َأي م،اََحمد ََأكَجمرتَفتنمةَبمسمجدَبراثماَ،َو مربواَالخطيمبَالسمنيَ
بايجرَحتمَكسرواَأنم،فهَوخلعمواَكتفمهَ،َفانتم،صرَلمهَالخليفمةَ،َوأهماكَالشميعةَ،َحتممَ

ََ.َ(9)اهَالسف اءَمن  روكَلماَصنعواَ،َأكَذلكَمماَيتعاطجاؤواَيعتذ
َ

فَالقمائ ََََبماهللَفَوتمولمَاألممرَممكَبعمدهَابنمهََتموفيَالخليفمةَفَالقمادره421َوفيَسمنةَ
ََ.بأمرَهللاَف

َ
الَأكَالغلبمةَكانمتَأهملَالسمنةَوالجمالمةَوالمروافضَ،َإَوفي اَوةعمتَفتنمةَلظيممةَبميك

كثيممراَ،َون بممواَالكممر.َودارََفي مماََألهمملَالسممنةَللمممَالممروافضَحيمم َةتلممواَمممن  َخلقمما َ
ن مممم َنسممممبوه َالمممممَمعاونممممةَالشممممريفَالمرت مممممَ،َون ممممبَالعامممممةَدورَالي ممممودَ،َأل

ََ.َ(10)الروافض
َ

السمنةَالتميَبم،دأَفي م،اَملمكَالسمالجقةَه429َوبقيَاألمرَللمَهذهَالحالةَالمَأكَدخلتَ
بالظ ورَ،َحي َاستولمَرككَالدولةَأبوَطالبَطغرلبكَمحمدَبكَميكائيملَبمكَسملجوقَ

فملك اَكرسيَملك اَ،َوأرسلَأخاهَداودَالمَبالدَخراساكَلليَنيسابورَ،َوجلسَللمَ
ََوانتزل اَمكَنوابَالملكَمسعودَبكَسبكتكيك.

َ

                                                 
 (12/6والنهاية ) ةانظر البداي(8)

 ( .7/344( والكامل ) 12/26انظر البداية والتهاية ) (9)

 ( .7/354( والكامل ) 12/31البداية والتهاية )(10)
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،َوه َمكَأتباعَالممذهبَالسمنيَونستطيعَأكَنعتبرَظ ورَالسالجقةَللمَمسرحَالحك َ
لمذهبَأهلَالسنةَألولَمرةَمنمذَأكَاسمتولمَالبموي ييكَللممَالحكم َلما ََرسميا ََظ ورا َ
َه.334

َلك  َطغرلبكَ.لظمتَمكانةَالسالجقةَ،َوارتفعَشأكَمه432َوفيَالسنةَ
َملكَطغرلبكَجرجاكَ.َوطبرستاكَ.َث َرجعَالمَنيسابورَ.ه433َوفيَسنةَ
َ

الََأنمهَالََألهملَالسمنةَإكَكماكَنصمرا َونفموذه َوإواتساعَملك م ََوظ ورَالسالجقةَهذا
يعنيَالق اءَللمَالمبتدلةَمكَالروافضَوويره َ.َالذيكَالَزالتَل  َمراكمزَللقموةَ.َ

َصةَووجدواَالظ ارَبدل  َالسبي،لَالفتكَكلم،اَسنحتَل  َالفروالذيكَالَزالواَيثيروكَ
َ

واَ،وكتبممكَالذهبَفيَالكمر.ََأبراجا ََ–مَالروافضألنَ–نصبواه443َففيَصفرَلا َ
ةَ،للي اَمحمدَولليَخيرَالبشرَ،َفمكَر يَشكرَ،َومكَأبميَكفمرَ،َفمأنكرَأهملَالسنم

تَالفتنممةَالتمميَراحَ َالحممربَ،َووةعمم،فمميَهممذاَ،َفنشممبتَبين ممَكَللمميَمممعَمحمممدَةممرَ 
،َممماَأدىَالممَتمدخلَالمسمؤوليكَلمكَالحكم َ،َوأرسملواَيكَ،اَالكثيرَمكَالفريقم، حيت 
لممكَكمملَمممكَالعباسممييكَوالعلمموييكَ،َولكممكَالعمموا َلمم َيمتثمم،لوَألمممرَالخليفممةَبوةممفََنقيبمما َ
َلقتالَالذيَاستمرَالمَربيعَأولَا
َ

السنةَمكَدفنهَفن بمواَمشم دََتلَهاشميَفدفكَلندَاالما َأحمدَ،َورجعَأهلوحد َأكَة َ
موسمَبكَجعفرَأحرة،واَ ريحَموسمَومحمدَالجوادَ،َوةبورَبنيَبوي،هَ،َوةبورَممكَ
كاكَهناكَمكَالوزراءَوويره ،َوانتشرتَالفتنةَ،َوتجاوزتَالحمدودََوكماكَالراف مةَ

حراقَ مريحَبورَكثيمرَممكَالصمالحيكَحتممَهممواَبمإيقابلوكَذلكَالتحديَ،َفأحرة،واَة
َ.(11)نبلَ،َلوالَأكَمنع  َالنقيبَخوفاَمكَوائل،ةَذلكأحمدَبكَح

َ
بمميكَأهمملَالسممنةَوالممروافضَفمميَذيَالقعممدةَمن مماَتجممددتَالحممربَه444َوفمميَسممنةَ

وأحرةواَأماككَكثيرةَ،َوةت،لَمكَالفريقي،كَخالئمقَ،َوكتمبَالمروافضَللممَمسماجده َ
َ.َ(12)نواَبحيَللمَخي،رَالعملمحمدَولليَخيرَالبشرَ،َوأذ َ

َ
َلفتكَكانتَتقعَبيكَالروافضَوأهلَالسنةَ،َكذلكَتقعَبيكَأهلَالسنةَأنفس  َ،وكماَأكَا

يؤديَذلكَالممَالفمتكَوالشمرورَ،َكمماَحمد َفميَحي َكانتَتشذَبعضَالفرقَمن  َ،َو
بيكَفق اءَالشافعيةَوالحنابلةَ،َحي َمنعَالحنابل،ةَالج رَبالبسملةَوالترجيعَه447َلا َ

كمماَهموََاءَالشافعي،ةَالذيكَيقولوكَب مذهَاألممورَ،فيَاألذاكَوالقنوتَ،َمماَأو بَفق 
هَلليمهَالسمال ،َولكمكَالفتنمةَهمدأتَةبملَأكَتتطمورَوتتخمذَثابتَفيَالسنةَالصحيحةَلنم

شممكلَالمعمماركَلنممدماَرجممعَالحنابلممةَلممماَةممالواَ،َواسممتتبَاألمممكَ،َورجممعَاألمممرَالمممَ
َ.(13)نصابه

َ

                                                 
 (.8/59( والكامل )12/61البداية والنهاية )(11)

 (.8/64( والكامل ) 12/63البداية والنهاية ) (12)

 (.8/72الكامل البن األثري )(13)
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دودَبغمدادَالتميَتجماوزتَحمومكَالفتكَوالحواد َالم مةَالتيَوةعتَفيَذلمكَالعصمرَو
ََهَ.445كاكَل اَأثرَكبيرَفيَالمجتمعَ،َفتنةَالقشيريَالمش ورةَسنةَالمَنيسابورَو

َ
ومختصرَهذهَالحادثةَأنهَنقلَالمَطغرلبكَأكَالشيلَأباَالحسكَاألشمعرَيَيقمولَبكمذاََ

الَتليممقَبالممديكَوالسممنةَفممأمرَطغرلبممكَبنمم،اءَللمممَهممذاَبلعممكََا َوكممذاَ،َوذكممرواَأمممور
الجممعَع،ريَفيَالجمعمةَ،َبملَوصملَاألممرَالممَأكَمنعمواَاألشمالرةَممكَح مورَاألش

َوالجمالات
َ
،َلبدَالكري َبكَهوازكَل ذاَاألممرَأبوَالقاس َالقشيري،َذلكَللمَاألشالرةَو جَ َفعزَ 

وصنفَرسالتهَالمش ورةَفَشكايةَأهلَالسنةَلماَنال  َممكَالمحنمةَفَوخمرجَأبموَسم لَ
وةاتممملَالسممملطاكَ،َوازدادَالتشمممابكَبممميكََوجممممعَألوانممما َالبسمممطاميَوهمممومكَاألشمممالرةَ

الفريقيكَحتمَتمككَالسلطاكَمكَالتقالهَوحبسهَ،َوحينئذَاستدلمَالسلطاكَجمالةَمكَ
لمكَكبارَاألشالرةَومن  َالقشيريَفسأل  َلماَأن يَاليهَمكَةولَاألشعريَ،َفأنكرواَذ

اَممكَيقمولَنمماَلعن م:َنحمكَإالهَ،َفقالَالسلطاكَحينئمذَوأنكرواَأكَيكوكَاألشعريَممكَة
ََ.(14)هذاَ،َوجرتَفتنةَلظيمةَامتدتَزمناَطويال

َ
ملممكَطغرلبممكََبغممدادَ،َوهمموَأولَملمموكَالسممالجقةَ،َملك مماَوبممالدَه447َوفمميَلمما َ

ََ.َ(15)العراق
َ

وفيَهذهَالسنةَانت مَملكَبنيَبويهَن ائياَبعمدَأكَالتقملَالملمكَالمرحي َفميَبغمداد.َوةمدَ
َريكَومائةَسنةَ.استمرَملك  َنحواَمكَلش

َ
ممرواَأكَينماديَالنداءَبحيَللمَخيرَالعمملَ.َوأ َلز َالروافضَبتركَأ َه448َوفيَلا َ

الصالةَخيرَممكَالنمو َممرتيكَوَأزيم،لََ–منادي  َفيَأذاكَالصبحَبعدَحيَللمَالفالحَ
شمرََودخملَالمنشمدوكَممكَمساجدَمكَكتابمةَمحممدَوللميَخيمرَالبماَكاكَللمَأبوابَال
ََبابَالكر.َينشدوكَالقصائدَالتيَفي اَمدحَالصحابةَ.بابَالبصرةَالمَ

َ
المممذيكَكمممانواَيشمممجعون  ََوذلمممكَأكَنممموءَالمممروافضَةمممدَا ممممحلَبمممذهابَبنممميَبويمممه

جقةَالممذيكَوينصممرون  َ،َفزالممواَوبممادواَ،َوذهبممتَدولممت  َ،َوجمماءَبعممدهاَدولممةَالسممال
حنمةَالتميَيحبوكَأهملَالسمنةَوالجمالمةَ،َوبمذلكَاسمتتبَاألمرألهملَالسمنةَ،َوزالمتَالم

تَفي مماَالفو مممَواج ممت  َأبمماكَحكمم َبنمميَبويممهَةرابممةَمائممةَولشممريكَلاممماَ،َوانتشممر
َ.عَلواءَالباطلَ،َحتمَأتمَنصرَهللاَ،َولادَالحقَالمَنصابهاالجتماليةَ،َوارتف

توفيَطغرلبكَ.َوتولمَبعدهَابكَأخيمهَألمبَأرسمالكَ،َمحممدَبمكَداودَه455َوفيَلا َ
.َونظما َالملمكَهمذاَممكَأكبمرَ(16) َالملمكَفميَالموزارةالذيَل َيلب َأكَالتمدَللممَنظما

الدلائ َالتيَوطدتَالنظا َواالستقرارَفيَل مدَالسمالجقةَ،َوممكَأكبمرَدلمائ َالممذهبَ

                                                 
 (8/158( أخبار الدول آاثر األول للقلرماين هبامش الكامل )3/468( العرب ) 2/64( انظر البداية والنهاية )(14)

 (8/70( والكامل )12/66البداية والنهاية )(15)

 (12/90انظر البداية والنهاية ) (16)
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،َكماَسنذكرَبعدَةليلَومكَأكبرَدلمائ َالخالفمةَوتقويتمهَمركزهماَالسنيَوتقويتهَونشره
َواحترام اَ.
بنهَملكَشماهَالمذيَالتممدَأي ماَفميَاتوفيَألبَأرسالكَ،َوتولمَبعدهَه465َوفيَلا َ

َتصريفَأمورهَللمَوزيرَأبيهَنظا َالملكَ.
َ

بابَ، َالعوامممملَالتممميَم مممدتَلالستتممم،ممممكَأهمممَ–كمممماَةلمممتََ–ونظممما َالملمممكَهمممذاَكممماكَ
واَيعتنقوكَالمذهبَالسنيَ.َ،الذيكَكانَواالستقرارَالسياسيَوالدينيَفيَملكَالسالجقةَ.

َاولوكَنشرهَودلمهَويح
َ

أكَهذاَلكَيت َاالَبنشرَوليَدينيَيتبيكَالنماسَممكَخاللمهَحقيقمةََالملكَوةدَرأىَنظا َ
تدلممةَسممواهََمممكَالمممذاهبَالباطلممةَالمبََفيعتنقونممهَويعر مموكَلممماَالمممذهبَالسممنيَ،َ

َونةَ،َكالرفضَوااللتزالَوويرهماَعةَفيَتلكَايال دامةَ،َالتيَكانتَشائ،
َ

لسمنيَدكَممكَأجملَتمدريسَالممذهبَافقا َبانشاءَالمدارسَالكثيرةَالمتعمددةَفميَأهم َالمم
مممكَأهمملَالسمنةَيممدرسَفي مماَ،ََكبيمرا ََماممما َا َفمميَكملَمدرسممةَإ،ونشمرهَبمميكَالنماسَ،َوأةمم

َما َالحرميكَفيَنظاميةَنيسابورَوَهكذاَ.َ.أةا َالشيرازيَفيَنظاميةَبغدادَ،َوإ،ف
ََ(17)متهنظا َالملكَفقالََفيَترجاهاََ،وةدَأش،ارَابكَالسبكيَالمَه،ذهَالمدارسَالتيَبن

َ
نيسممابورَ،َومدرسممةَب ممراةَ،َومدرسممةَبأصممب اكَ،َبوبنمممَمدرسممةَببغممدادَ،َومدرسممةَ

َومدرسةَبالبصرةَ،َومدرسةَب،مروَ،َومدرسةَب،آملَطبرستاكَ،َومدرسةَبالموصلَ.
كَل،هَفيََكلَمدي،نةَبالعراقَوخراس،اكَمدرسمةَولم،هَبيمارسمتاكَبنيسم،ابورَ،َويقالَ:َإ

َورباطَببغدادَ.
َ

ذهَالمدارسَباسمهََفَالنظاميةَفََفكاكََل اََأكبرَاألثرَفيَنشم،رَالممذهبَوةدَسميتَه
ذيكَطابممتََب ممم َالنفممموسَ،َللسمممالجقةَالمممَالسممنيَودلممممهَ،َوممممكَثمم، َكممماكَهممم،ذاَدلممما َ

لي  َالقلوبَ،َبعدَفترةَطويلةَولصميبةَممكَالمزمكَ،َ معفَفي ماَأممرَأهملَواطمأنتَإ
ََلفت،كَوالحروبَوالمحكَ.َ.َالسنةَواست ،يكَبالخليفةَ،َوانتش،رتَخالل اَا

َ
وتولمَالخالفمةَبعمدهََالخ،الفة،لاماَمك44ََبأم،رَهللاَبعدَتوفيَالق،ائ ََه467وفيَلا َ

ََف.ابنهَفَالمقتدىَبأمرَهللاَ
َ

وكماكََ(18)فيَجعلهَخليفمةَكمماَةمالَابمكَالسمبكيَوكاكَالشيلَأبوَاسحقَالشيرازيَسببا َ
فَالمقتدىَبأمرَهللاَفَشمديدَََكاكَالخليفةََ.َولذلكَ(19)ممكَبايعهَفيَجملةَمكَأهلَالعل 

َالحبَواالحترا َلهَ

                                                 
 (4/331انظر طبقات الشافعية البن السبكي )(17)

 ( .423( واتريخ اخللفاء للسيوطي )ص/4/223انظر طبقات الشافعية )(18)

 (.1110/  12انظر البداية والنهاية ) (19)
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بيكَالحنابلةَواألشالرةَ،َه469َ لا ََ(20)ابكَالقشيريَالمش ورةَفتنةَلذلكَلماَوةعتَ
بمكَالقشميريَمما َالشميرازيَالمذيَأيمدَأبماَنصمرَالخليفةَممكَأولَالمؤيمديكَفي ماَلإلكاكَ

  ونصرهَ.َ.
 

:َاكَالشيلَأباَاسحقَاشتدَو مبهَللميَالحنابلمةَ،ََ(21)فَةالَابكَالسبكيَفيَفَالطبقات
ياهَومماَنمالَأبماَنصمرَلماَنالَاألشعريَمكَسبَالحنابلةَإولز َللمَالرحلةَمكَبغدادَ

لبدَالرحي َبكَلبدَالكري َبكَهوازكَالقشيريَممكَأذاهم َ،َفأرسملَالخليفمةَالممَالشميلَ
ََأبيَاسحقَيسكنهَويخففَماَلندهَ.

َ
سحقَرسمالةَالممَنظما َالملمكَيشمكوَالحنابلمة،َويمذكرَمماَفعلموهَممكَث َكتبَالشيلَأبوَا

جوابَنظا َالملكَالمَفخرَالملمكَفعادَالفتكَ،َوأكَذلكَمكَلادت  َ،َويسألهَالمعونةَ،َ
فسممككَه469َ،َوذلممكَفمميَسممنةََوالتشممديدَللمممَخصممو َابممكَالقشمميريَ،نكممارَممماَوةممعبإ

َالحالَ
َ

ذَذاكَ،َوجمالتمهَيتكلمموكَفميَالشميلَإَيفَأبوَجعفرَ،َوهوَشميلَالحنابلمةث َأخذَالشر
أبيَاسحقَ،َويبلغونهَاألذىَبألسنت  َ،َفمأمرَالخليفمةَبجمع م َوالصملحَبيمن  َ،َبعمدَمماَ

َثارتَبين  َفيَذلكَفتنةَهائلةَةتلَمن اَنحوَمكَلشريكَةتيال.
َ

أبمميَاسممحقَتبممرأَمممكَفلممماَوةممعَالصمملحَوسممككَاألمممرَأخممذَالحنابلممةَيشمميعوكَأكَالشمميلَ
شديداَل َيصلَأحدَالممَتسكينم،ه،َوكاتمبََيَ،َفغ بَالشيلَلذلكَو با َمذهبَاألشعر
َنظا َالملكَ

 َيكم،كَاألممرَللممَهمذهَالصمورةَ،َولمَ،بطمالَممذهب  قالتَالحنابلةَ:َانهَكتبَيس،ألهَإف
لممَفميَسمنةَسبعيم،كَوأربعمم،ائةَإنماَكتبَيشكوَأهلَالفتكَ،َفعادَجوابَنظا َالملمكَوإ

باالنتقمما َمممكَالممذيكَأثممارواَالفممتكَ،َوبممأكََيمممهَ،َوأمممرباسممتجالبََخمماطرهَوتعظَالشمميلَ
يسجكَالشريفَأبوَجعفرَ،َوكاكَالخليفةَةمدَحبسمهَبمدارَالخالفمةَ،َلنمدماَشمكاهَالشميلَ

َأبوَاسحقَ.
َ

ةالواَ:َومكَكتمابَنظما َالملمكَللشميلَ:َفَوأنمهَالَيمكمكَتغييمرَالممذاهبَوالَنقملَأهل ماَ
ممدَ،َومحلمهَمعمروفَلنمدَاالئممةَ،َوةمدرهَلن اَ،َوالغالبَللمَتلكَالناحي،ةَممذهبَأح

ََََ(22)شَالشيل،أَكَبهَجسكَ معلو َفيَالسنةَفَفيَكال َطويلَ
َ

مما َأحممد،َولميسَ:َوأناَالَألتقمدَأكَالشميلَأرادَإبطمالَممذهبَاإلَ(23)وةالَابكَالسبكي
الشيلَممكَينكرَمقدارَهذاَاالما َالجليلَالمجمعَللمَللوَمحلهَمكَالعل َوالديكَ،َوالَ

َأنفسم  َاليمهَللمَةمو َلمزواَنماَأنكرَوإئمةَمكَأصحابَأهلَالسنةَوالورعَ،َارَاألمقد
وهوَمن  َبري َ،َوأطال،واَألسنت  َفيَسبَالشميلَأبميَالحسمكَاألشمعريَ،َوهموَكبيمرَ

                                                 
 (7/162-4/433-3/376انظر الكالم على هذه الفتنة طبقات الشافعية البن السبكي )(20)

 (.4/234انظر طبقات الشافعية )(21)

 ( 117 – 12/115والنهاية )البداية  –( 4/235انظر طبقات الشافعية )(22)

 (.4/236انظر طبقات الشافعية )(23)
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أهلَالسنةَبعده،َولقيدتهَولقيدةَاالمما َأحممدَرحممهَهللاَواحمدةَ،َالَشم،كَفميَذلمكَوالَ
تصانيم،فهَ،َوكمررَويمرَمماَممرةَفَاكَلقيمدتيَهميَارتيابَ،َوبهَصرحَاألشمعريَفميَ

ََلقيدةَاالما َالمبجلَأحمدَبكَحنبلَفَهذهَلبارةَالشيلَفيَويرَماَمو عَمكَكالمهَ.
َ

َفَويرَمماَذكرنماَممكَأنمهَكماكَسمببا ََللشيرازيَآثارَفيَخالفةَفَالمقتديهذاَولقدَكانتَ
ممكَأجملَخطبمةَابنمةَفََذهَالممَنيسمابوروذلكَأنهَكاكَرسمولهَالمذيَأنفمَخليفة.فيَجعلهَ

والتيَحققَفي اَالغرضَالذيَأرسلَه475َملكَشاهَفَلتكوكَوزجةَالخليفةَوذلكَلا َ
َمكَأجلهَ.َ.َ

َ
ىَتغيمرَالسملطاكَعظمي َواالحتمرا َللخالفمةَ.َوأنمهَرأوذلكَأكَنظا َالملكَكاكَشمديدَالت

ممماَ،َطاكَلينسممجَالممودَبين ملممكَشمماهَللمممَالخليفممةَ،َوأشممارَلليممهَبممأكَيخطممبَابنممةَالسممل
َفخطب اَ

وكاكَالسفيرَبين ماَفيَتلكَالخطبةَهوَالشميلَأبموَاسمحقَالشميرازيَالمذيَلم َيلبم َأكَ
مكَأجملَهمذهَالم ممةَوويرهماَممماَسمنذكرهَ.ََ–رحلتهَالمش ورةََ–رحلَالمَنيسابورَ

والتيَأداهاَوحققَأملَالخليفةََفي اَ،َاذَتمزوجَبعمدهاَبابنمةَملمكَشماهَ.َودخملَب ماَفميَ
َ.َ(24)أولَسنةَثمانيك

َ
فقالَ:َوكاكَالسببَفميََ(25)وأماَأمرَهذهَالرحلةَفقدَذكرهَابكَالسبكيَفيَفَالطبقاتَف

تشموشَممكَالعميمدَأبميَالفمتحَبمكَأبميَالليم َ،ََأكَالخليفمةَأميمرَالممؤمنيكَالمقتمديذلكَ
فدلاَالشيلَأبماَاسمحقَوشماف هَبالشمكوىَمنمهَ،َوأكَأهملَالبلمدَحصملَل م ََاألذىَبمهَ،َ

لمعسممكرَ،َوشممرحَالحممالَبمميكَيممديَالسمملطاكَوبمميكَيممديَالمموزيرَوأمممرهَبممالخروجَالمممَا
َنظا َالملكَ.

َ
َهَ.ا:َوفيَه،ذهَالرحلةَخطبَالشيرازيَابن،ةَملكَش،،اهَللخليفةَ.َ(26)بكيَ،ةالَابكَالس

َ
ةالَأبوَالحسكَال مدانيَ:َوكاكَالشميرازيَلنمدَوصمولهَالممَبمالدَالعجم َيخمرجَأهل ماَ

ويأخذوكَتمرابَنعليمهَيستشمفوكَبمهَوكماكَيخمرجََبنسائ  َوأوالده َفيمسحوكَأركانهَ.
َوثيمماب.وينثرون مماَممماَبمميكَحلمموىَوفاك ممة.ََبصممنائع  ،مممكَكمملَبلممدَأصممحابَالصممنائعَ

وويرَذلكَحتمَانت واَالمَاألساكفةَفجعلواَينثروكَالمتالاتَ.َوهميَتقمعَللممََوفراء.
َرؤوسَالناسَوهوَيتعجبَ.

َ
 َ:َرأيممت َالنثممارَممماَأحسممنهَوايممشَولممماَانت ممواَجعمملَالشمميلَيممدالبَأصممحابهَويقممولَل مم

َوصلَاليك َياَأوالديَمنهَ.َ؟َ.
َ

ََةالَابكَالسبكيَ:َوكاكَممكَصحبهَفيَهذهَالسفرةَمكَأصحابهَ:
َ

                                                 
 (12/123( والبداية والنهاية )4/324انظر طبقات الشافعية )(24)

 (8/131( والكامل )12/123( والبداية والنهاية )4/219انظر طبقات الشافعية ) (25)

 ة وما شاهده الشريازي فيها ما سنذكره عند الكالم على زهده وورعه بعد قليل.(وانظر املزيد من الكالم على هذه الرحل4/220انظر طبقات الشافعية )(26)
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َ(َفخرَاالسال َالشاشيَ.1)
َف.(َالحسيكَبكَلليَالطبريَ.َصاحبَفَالعدة2َ)
َبياك.(َابك3َ)
َ(َالميانجيَ.4)
َمعاذ.(َأبو5َ)
َ(َالبندلينيَ.6)
َثعلبَالواسطيَ.أبوََ(7)
َ(َلبدَالملكَالشابرَخواستيَ.8)
َ(أبوَالحسكَايمديَ.9)
َ(َأبوَالقاس َالزنجانيَ.10)
َ(َأبوَلليَالفارةيَ.11)
َالرطبي.(َأبوَالعباسَبك12َ)

َ.(27)وويره، َ
وخرجَاليهَصوفياتَالبلدَ،َوماَفي كَاالَمكَمع اَسمبحةَ،َوألقميكَالجميمعَفميَمحفمةَ،َ

فتحصمملَل ممكَالبركممةَ،َفجعمملَيمرهمماَللمممَيديممهَوجسممدهَ،ََوكماكَةصممدهكَأكَيلمسمم اَ،
ويتبركَب كَ،َويقصدَفيَحق كَماَةصدكَفيَحقهَ،َوكاكَهذاَالحالَبساورةَممكَبمالدَ

َالعج َ.
وتلقماهَأهل ماَللممَالعمادةَالمألوفمةَمممكََث َةالَابكَالسبكيَ:َث َإكَالشيلَدخلَنيسابور

.َ(28)لحممرميكَالجمموينيَواشمميتهممما َاكَبممالدَخراسمماكَ،َوحممملَشمميلَالبلممدَإوراءهمم َممم
َ.َ(29)فتخرَب ذاكالخويد َوةالَ:َأناَأَومشمَبيكَيديه

 
لَوسمنذكرَيَبعمضَالمسمائ،ما َالحمرميكَفمإََاالما َمعََتناظرَالشيلََوفيَهذهَالرحلة

َءَالكال َللمَمناظراتهَ.من اَبعدَةليلَأثن،اَطرفا َ
َ

*َ*َ*َ
فميَالعصمرَالمذيَلماشَََوالدينيمةَالسياسميةَسميرَالحيماةَََموجزةَلكََنبذةََوبعدَف ذه

دىَاال مطرابَ،ممََخالل ماََممكَاَ،لنمَكَ،دَتبيم،الشيرازيَ.َوةمَوَاسحقَ،ا َأب،االمََفيه
أباكَحك َالبوي ييم،كَ،َوالتميَاسمتمرتََالعصرَََفيَذلكََكانتَسائ،دةََوالفو مَالتي

ََاكأركمََأممره َ،َوتوطمدتََالسمالجقةَ،َالممَأكَاسمتتبََآثارهاَمدةَطويلةَخماللَحكم 
ةَالمممَ،والطمأنينممََودةَاألمممك،،َولممللمممَاسممتتبابَالحيمماةََيعملمموكََفأخممذواََدولممت  َ،

َوسَ،النف
تم،نتهَالفتم،كَواال مطراباتَ،َكمماَرأينماَفميَفتم،نةَأبميَنصمرَبمكََلم َذاَ،الَأنهَروم َهمإ

فتكَالتيَألر متَلمكَذكرهماَخشميةَاإلطنمابَوالخمروجَلمكَالق،شيريَوويرهاَمكَال
ََ.أكَنبيكَمجرىَالحياةَالسياسيةَوالدينيةَبصورةَمجملةََذَالم  َهناالمو وعَإ

وةدَكاكَل ذاَاال طرابَوالفو مَأكبرَاألثرَللمَشخصيةَاالما َالشميرازيَوويمرهَ
َبلده.َحدىَببع   َالمَالرحيلَلكَمكَأةرانهَالذيكَلاصروهَمكَالعلماءَ،َمما

                                                 
 (4/220املرجع السابق )(27)

 من معانيها السرج والسيف وحديدة فوق مؤخرة اجلل . القاموس .(28)

 (.4/222انظر الطبقات )(29)
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َ
التميَلفتنمةَالعظيممةَولقدَرأيناَكيمفَأكَالشميرازيَلمز َللممَالرحلمةَلمكَبغمدادَأبماكَا

وَأخماهَأبماَنصمرَبمكَلمماَنالمهَونمالَةرينمهَهَ.469َةامتَبيكَاألشالرةَوالحنابلةَسمنةَ
هانمةَواألذىَ،َحتممَتمدخلَالخليفمةَوالسملطاكَفميَحملَالمشمكلةَوازالمةَالقشيريَمكَاإل
َأسبابَالخالفَ.

َ
يَوكذلكَرأيناَكيمفَأكَالشميرازيََرحملَالممَنيسمابورَممكَأجملَشمرحَحمالَالعميمدَأبم

فَملكَشاهَفَللخليفةَ،َروبةَفميََالفتحَبكَأبيَاللي َمعَالخليفةَ،َوخطبَابنةَالسلطاك
َزالةَالتغيرَالذيَحد َفيَنفسَالسلطاكَللمَالخليفةَ.إ
َ

حمممادثتيكَممممكَالحمممواد َالكثيمممرةَالتممميَكانمممتَتتكمممررَبممميكَوالَشمممكَأكَأمثمممالَهممماتيكَال
كَج مةَأخمرىَ،َوي مافَسمنةَأنفسم  َممالروافضَوأهلَالسنةَمكَج ةَ،َوبميكَأهملَال

لي اَاالنقساماتَالسياسيةَالتيَكانتَتنمتجَلن ماَالحمروبَالطاحنمةَالطويلمةَالتميَتسمفرَإ
تم،تركَالمدمارَ،َوالتميَكانمتَتم،تركَالنفموسَم مطربةَويمرَمسمتقيمةَولكَالخمرابَ،َ

كماَرأيناََالَبدَأكَتتركَهذهَاألحدا َاألثمرَالكبيمرَفميَحيماةَممكَيعميشَفي ماَفميَذلمكَ
ذَمممكَازيَوأةرانممهَإَسمميماَاذاَكمماكَمممكَالشخصممياتَالمرموةممةَ،َكالشمميرالعصممرَ،َال

مكَاألهمدافَكمماَرأينماَفميَفتنمةَابمكَالقشميريََالمحتملَأكَتكوكَهذهَالشخصياتَهدفا َ

طبمةَابنمةَوويرهاَ،َوربماَكانتَمحطَاألنظارَفت طرَللتدخلَ،َكماَحمد َذلمكَفميَخَ 
َالسلطاكَفَملكَشاهَفَللخليف،ةَ.

 
كَاالستقمم،رارَالممدينيَتممابعَلالسممتقرارَالسياسمميَ،َويتبع ممماَاالسممتقرارَإوللمممَالجملممةَفمم

َوجوهَالح ارةَوالمدنيةََوالرةيَاالجتماليَالذيَيسفرَلك
َ
فلوَكانتَالحياةَالسياسميةَفميَبغمدادَومماَحول ماَمسمتقرةَ،َلتبع ماَاالسمتقرارَالمدينيَالََ

،َوانسيمم،اة اَوراءَخصممياتَالعلميممةَالفو مممَالطائفيممةَ،َولكمماكَذلممكَأدلمممَلبممروزَالش
فمميَسمملكَاال ممطرابَوالفو مممَولممد َاالسممتقرارَ،َالَاالنخممراطَفمميَسمملكََرف ممااعم

َاال طرابَوالفو مَولد َاالستقرارَالذيَتحارَفيهَالعقولَ،َوتشتتَاألفكارَ.

 
 
 
 
 

 * * * 
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 ة ــالة العلميــاحل
 

 
رَلقمممدَتكلممممتَفممميَالفقمممرةَالسمممابقةَللممممَالحيممماةَالسياسممميةَوالدينيمممةََفممميَلصممم

الشيرازيَووةفتَللي اَوةفةَاستجليتَمكَخالل اَمدىَاألثرَالذيَخلفمهَذلمكََالعصمرَ
فيَشخصيةَاالما َالشيرازيَ،َولكيَتت َمعرفتناَبمدىَتأث،رَالشيرازيََبعصرهَيجبَ
أكَنتعممرضَللحالممةَالعلميممةَومميَذلممكَالعصممرَ،َوللثقافمماتَالمتعممددةَالتمميَكانممتَشممائعةَ

َمنتشرةَفيهَفنقول:َ
كَالفو مَواال طرابَالذيكَاتس َب ماَالعصرَ،َالذيَلاشَفيهَللمَالرو َم

االما َالشيرازيَ،َكماَبيناََفيَأثناءَالكال َللممَالحيماةََالسياسميةَوالدينيم،ةَفميَالقمركَ
الخممامسَال جممريَ،َاالَأكَهممذاَلمم َيكممكَذاَأثممرَللمممَالحركممةَالعلميممةَ،َبمملَربممماَكمماكَ

َفَأنوال ماَبمختلماَيشجعوكَللمَالعلمو َالعكسَصحيحاَ،َاذَأكَالخلفاءَالعباسييكَكانو
وفيَلصره َترجمتَكثيمرَممكَالثقافماتَال نديمةَوالفارسميةَ،َواليونانيمةَ،َف مالَلمكَ
النمممموَالسمممريعَ،َوالرلايمممةَالكاملمممةَبمممالعلو َاالسمممالميةَالدينيمممةَكالفقمممهَ،َواألصمممولَ،َ

َوالتفسيرَ،َوالحدي َ،َوويرهاَ.
كَالعلممو َ،َكممذلكَنممرىَأكَامممراءَكممانواَيشممجعوَ،َالخلفمماءَالعباسممييككَكممماَأو

المقاطعاتَالتيَكانتَمنتشرةَهناَوهنماكَ،َمسمتقلةَلمكَمركمزَالخالفمةَ،َوتابعمةَل ماَ،َ
كانواَأي اَيشجعوكَالعلماءَ،َويقربون  َالي  َ،َوبمذلكَأصمبحَالعلم َميمداناَللمنافسمةَ،َ

َ.ومسرحاَللمبارزةَ
فيَوسمع اَممكَأجملََمافلقدَرأيناَكيفَأكَدولةَالسالجقةَمثالَكانتَتحاولَكلَ

الممدارسَالنظاميمةَنشرَمذهبَأهلَالسنةَواةرارهَ،َفبنتَللمَيدَوزيرهاَنظما َالملمكَ
ابورَوه،راةَ،َوأصب اكَ،َوويرهماَفيَالعديدَمكَالمدكَ،َكبغدادَ،َونيسَ–نسبةَاليهََ–

ممما َوكيممفَأن مماَفي مماَكبممارَاألئمممةَفمميَذلممكَالعصممرَكالشمميرازيَفمميَنظاميممةَبغممدادَوإ
َنظاميةَنيسابورَ،َمكَأجلَالتدريسَفي اَ،َوالقيا َللي اَ.َ.ََالحرميكَفي

َ
وكماَأن  َكانوَيشجعوكَالعلو َ،َكانواَيقربموكَالعلمماءَويحسمنوكَالمي  َتشمجيعاَل م َ،َ

َواكراماَل  َ.َ.َ

 
َََفيَترجمتهَنظا َالملكَ:َ(30)ةالَابكَالسبكيَفيَفَطبقاتهَف

َ
زمانمهَ،َلم َيع مدَةبملََلَالبرَمع م َسمبيال َحسانهَ،َوسلكَفيَسبيفَملكَطائفةَالفق اءَبإ

َوهوَأش رَمكَبنمَل  َالمدارسَفَ.
َ
كَجلسَبيكَالعلماءَجلسَولليهَسيماَالوةارَ،َولمهَممكَالتمأدبَمع م َمماَشم دتَبمهَفَإ

ََالتواريلَواألخبارَفَ.
َ

                                                 
 (4/309انظر طبقات الشافعية )(30)
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َ
َوالزهمادَ،َلم َيتفمقَلغيمرهَممافَومجالسهَمعمورةَبالعلماءَ،َمأهولةَباالئمةَ:ََ(31)وةالَ
قَلهَمكَازدحا َالعلماءَلليهَ،َوترداده َالمَبابهَ،َيح رَسماطهَمثلَأبميَالقاسم َاتف

ََهَ.يَ،َوأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوإما َالحرميكَ،َوويره َ.َاالقش،ير
َ

ول َيككَالسالجقةَأولَممكَبنممَالممدارس،َوحثمواَللممَالن  مةَالعلميمةَكمماَةلمت،َبملَ
وأممراءَ،َفقمدَبنممَاألميمرَنصمرَبمكَكاكَهذاَكاكَشأكَويره َممكَةبل  َممكَسمالطيكَ

المدرسةَالسعديةَبنيسمابورَ،َوالمدرسمةَالتميَبنيمتَلألسمتاذََ–أخوَمحمودََ–سبكتكيكَ
ََ.(32)أبيَاسحقَاالسفرايينيَفي اَأي اَ،َوويرهاَمكَالم،دارسَاألخرى

ََ
َ،َكالفلسف،ةَوالكال َ،َواألصمولََولذلكَنشطتَفيَهذاَالعصرَطائف،ةَكبيرةَمكَالعل،و 

قهَ،َوالجدلَ،َوالخالفَ،َوالصوفيةَ،َوويرهماَممكَالعلمو َالتميَكانمتَتسميرَللممَوالف
ةمم،د َوسمماقَ،َواكَكمماكَلبع مم اَللمممَبعممضَش مم،رةَوتفمموقَ،َكممالعلو َالشممرليةَللمممَ

ََويرهاَمكَالعلو َاألخرىَ.
َ

،َوانمماَيكفينمماَأكَنمتكل َللممَأهم َالممذيكَللممَهممذهَالعلمو َوأترجم ماَوالَأريمدَأكَأتكلم َ
اَممكَكانواَمعاصريكَلالما َالشيرازيَ،َوأةراناَلهَنتبيكَمكَخاللَذلكَأثمرَنبغواَفي 

َت،لكَالث،قافاتَوالشخصياتَفيَحياةَاالما َوسيرهاَ.
َ

كَأكَتكموكَلمهَاليمدَالطمولمَفميَونبغَفميَالفقمهَممثالَدَماما َكماَأنهَمكَالعسيرَأكَنجدَإ
َخالفييم،كَ،َأوَالمتكلمميكَئممةَالاألصولَ،َوكثيرَمن  َكاكَمكَرفعاءَالمذهبَوكبارَاال

ولذلكَسأحاولَأكَأذكرَاالما َفيَأه َالعلو َالتيَنبمغَب م،اَ،َوليم،سَمعنممَذلمكَأنمهَالَ
َيتقكَويره،اَ.َ.َ

وربماَاستوىَحالَالرجلَفميَفنميكَ،َفمأذكرهَفميَأحمدهماَوأشميرَالممَحقيقتمهَفميَالفمكَ
َايخرَ.َ.

َ
 ( في األصول والكالم : 1)
 

كال َ،َنبغتَشخصياتَكثيرةَتفوقَالعددَوتتجاوزَالحمد،َوالَففيَلل َاألصولَوال     
،َولظممي َمنممزلت  َ،َةَبمميكَأيديمم،ناَالمممَاليممو ،َتنبمم َلممكَرفيممعَةممدره زالممتَآثارهمماَماثلمم

َستقصيَالذيكَلرفواَفميَذلمكَالعصمرَرفَب  َ،َوسوفَالَاوتدلَللمَأكَلصره َلَ 
َأش ره َ.كثيروكَ،َوسأكتفيَباالشارةَالمَأهم  َوَ–كماَةلتََ–فان  َ

َ
َ:َرَذكره َفيَالكال َواألصولَوويرهما.َوانتشفمكَاولئكَالذيكَشاعَصيت  

َ

                                                 
 (4/313انظر طبقات الشافعية )(31)

 (4/314لسابق )املرجع ا(32)
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 ه ( : 478) م (33)امام الحرمين-1
 
ََ:ََ(34)،َأصوليَ،َمتكل َ،َةالَابكَالسبكيالمعاليَلبدَالملكَالجوينيَ،َفقيهأبو

كثمره َفَوالَيشكَذوَخبرةَأنهَكاكَأللم َأهملَاألرضَبمالكال َ،َواألصمولَوالفقمهَ،َوأ
َماَأخرجَبعدهَلهَنظيراَفَ.َجودوبلَالكلَمكَبحرهَيغترفوكَ،َوأكَالَتحقيقا َ

َ
مثلهَالَيحتاجَالمَتعريمفَوإطمراءَوةمدَكماكََ،َومكَكاكويكفيهَهذاَالثن،اءَلكَكلَثناء

ذَكماكَمميالدهَفميَالوةمتَالمذيَكماكَمكَأةراكَالشيرازيَ،َوإكَكاكَأصغرَمنهَسناَ،َإ
البزواَواالرتفماعَ،َوةمدَجمرتَلمهَمعمهَمنماظراتَسمنذكرهاَبمََفيهَنج َالشيرازيَآخذا َ

َبعدَةليلَ.َ.
ممما َالحمممرميكَمصمممنفاتَكثيممرةَفممميَالفقمممهَ،َواألصممولَ،َوالكمممال َ،َوويرهممماَفممممكَوإل

َمصنفاتهَفيَأصولَالديكَ:َ
َ
َقاَ.لتقادَ،َوةدَطبعَفيَالقاهرةَمحقاالرشادَالمَةواطعَاألدلةَفيَأصولَاالَ-1
َ.رسالةَفيَأصولَالديكََ-2
َالشاملَفيَأصولَالديكَ.َ-3
َالنظامية.العقيدةََ-4
ََمحققا.وةدَطبعَفيَالقاهرةََالسنة،لمعَاألدلةَفيَفيَةوالدَلقائدَأهلََ-5
َ

ََومكَمصنفاتهَفيَأصولَالفقهَ:َ
َ

واللمم َأكَهممذاَالكتممابَو ممعهَاالممما َفمميََ))بكيَ:َسممالبرهمماكَ:َةممالَابممكَالَ-1
أحدَ،َوأناَأسميهَلغزَاألممةَلمماَفيمهَممكَبيهَأصولَالفقهَللمَأسلوبَوريبَ،َل َيقتدَف

َ.َ((مصالبَاألمورَ
َ

وةالَ:َفَوالَألرفَأجلَوالَاَالكتابَمكَمفتخراتَالشافعيةَفَ:َفَوهذَ(35)وةالَ
ََأفحلَمكَبرهاكَاما َالحرميكَفَ.

َ
َالمجت دوكَ:َمكَالتلخيلَفيَأصولَالفقهَ.َ-2
َطبعَمن اَلدةَشروحَ.الورةاتَ:َولهَلدةَشروحَلعددَمكَاالئمةَ،َوةدََ-3
َمغي َالخلقَفيَترجيحَالقولَالحقَ،َوةدَطبعَفيَالقاهرةَ.َ-4
التلخيلَ:َفيَأصولَالفقهَ،َاختصرَفيهَالتقريبَواالرشادَللقا يَأبيََ-5

َهَ(َ.403َبكرَالباةالنيَ)َ َ

                                                 
وفيات  -61هداية هللا ص/ طبقات ابن –العرب  -3/358ذرات الذهب  -278تبيني كذب املفرتي ص – 5/165انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (33)

 . وقد ترمجت له يف مقدميت " للمتحول " .وغريها من املراجع5/121الزاهرة النجوم  -18-املنتظم  -2/341األعيان

 (.5/169لشافعية )انظر طبقات ا(34)

 ( .5/192انظر طبقات الشافعية )(35)
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أكَاما َالحرميكَيككَأكبرَالحبَوالتقديرَلالما َالشيرازيَولماَمكَالجديرَبالذكرَو
شيرازيَنيسابورَحملَاما َالحرميكَواشيتهَ،َومشمَأمامهَكالخويد َوةالَ:َدخلَال

َأناَأفتخرَب ذاَ.
َ

َ*َ*َ*َ
َ

 ه ( :  482) م  (36)عبد السالم بن يوسف القزويني -2
 

ح االلتمزالَ،َريصاَللمَجمعَالكتمبَوالقمراءةَ،َوكماكَيظ مرَممذهبَوةدَكاكَمعتزلياَ 
هَوهوَفميَح مرةَنظما َالملمكَوهموَصماحبَويدافعَلنهَ،َحتمَةيلَ:َانهَكاكَيفتخرَب

سمممبعمائةََ–700َالتفسمميرَالكبيمممرَالممذيَلملمممهَلتالمذتممهَ،َوالمممذيَةيمملَ:َانمممهَيقممعَفممميَ
َوةدَسككَبغدادَ،َوتوفيَفي اَ.َ(37)مجلد
َ

 * * *  
 

 

 ه ( : 452) م  (38) أبو القاسم االسفراييني -3
ا َالحمرميكَفميَالكمال َ،َلبدَالجبارَبكَلليَبكَمحمدَ،َأبوَالقاس َاالسكافَ،َأستاذَام
َوهوَمكَرؤوسَالفق اءَوالمتكلميكَ،َومكَأصحابَاألشعريَ.

َ
*َ*َ* 

  ه ( :   429) م  (39)أبومنصور البغدادي َ-4
   

لبمدَالقممادرَبمكَطمماهرَبمكَبممكَمحممدَالتميممميَ،َممكَكبممارَاالئممةَفمميَالفقمهَواألصممولَ،َ
ََولنهَحملَأكثرَأهلَنيسابورَ.َ،َوالكال 

َ
المديكَالمرازيَفميَفَالريماضَالمونقمةَفَ:َكماكَأبموَمنصمورَيسميرَفميَةالَاالما َفخمرَ

فممميَالحسمممابَيممممالَ،َوكممماكَلالممممةَالعمممال َدَللممممَالمخمممالفيكَسممميرَايجمممالَفممميَاالمممر
َ.َ(40)والمقدراتَوالكال َ،َوالفقهَ،َواألصولَفَ

َ
َلهَمصنفاتَكثيرةَمن اَ:َ

َالباطنية.ف ائحََ-1
                                                 

لسان  -3/321العرب  -3/385شذرات الذهب  -1/315اجلواهر املضية  -12/150البداية والنهاية  -5/121انظر ترمجته يف طبقات الشافعية البن السبكي (36)
 .  5/156النجوم الزاهرة  -4/11امليزان 

فهذا مما استبعده ، وأعتربه من قبيل  –وهو الظاهر يف كالمهم  -ة الصغرية فهو حمتمل ، واما ان كان مرادهم به اجمللد الضخم املعروفاذا كان مرادهم ابجمللد الكراس(37)
 املبالغة اليت ال تقبل ، وهللا أعلم .

 .265تبيني كذب املفرتي ص/ -5/99انظر ترمجته يف طبقات ابن السبكي (38)

 -253تبيني كذب املفرتي  -2/105بغية الوعاة  -12/44البداية والنهاية  -2/185انباه الواه  -47ابن هداية هللا  -5/136عية انظر ترمجته يف طبقات الشاف(39)
 .2/372وفيات األعيان  -3/52مرآة اجلنان 

 (5/138انظر طبقات ابن السبكي )(40)
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َمطبوعَفيَالقاهرةَ.َ.الفرقَبيكَالفرقَ-2
َالتحصيلَفيَأصولَالفقهَ.َ-3
َف ائحَالكراميةَ.َ-4
َاألخبار.تأويلَمتشابهََ-5
ََوالنحل.المللََ-6
َنفيَخلقَالقرآكَ.َ-7
َالصفات.َ-8
َااليماكَوأصولهَ.َ-9
َأبطالَالقولَبالتولدَ.َ-10
َأصولَالديكَ.َمطبوعَباالستانةَ.َ-11

َ(41)ولهَكثيرَمكَالكتبَويرَهذهَالتيَذكرناهاَ

 
 :  (42)َه ( 462) م  هر الفاشانيأبو طا -5
ةمالَابمكَالسممعانيَ:َكماكَامامماَفا مالَلمرَبكَلبمدَالعزيمزَالفاشمانيَالممروزي،َ     

،َوكانتَلهَمعرفةَبالتواريلَوأيا َالناسَوولبَلليمهَللم َفقي اَ،َبارلاَ،َمتكلماَمفلقاَ
َاألصولَوالكال َحتمَلرفَبهَ.

َ

*َ*َ*َ
َ
 ه ( :  406) م  (43)ابن فورك -6
 
محمممدَبممكَالحسممكَبممكَفمموركَ،َاألسممتاذَالكبيممرَ،َوهمموَواكَكمماكَمتقممد َالوفمماةَبالنسممبةَ 

لالما َالشيرازيَاالَأنناَيجدرَبناَذكرهَكواحدَممكَأشم رَممكَبمرزَفميَالقمركَالخمامسَ
َفيَالكال َواألصولَ.

َ
افرَ:َفَبلغممتَتصمانيفهَفمميَأصمولَالممديكَ،َوأصمولَالفقممهَومعمانيَالقممرآكَةمالَلبممدَالغم
فميَلمائةَفَ،َوةمدَطبمعَمن ماَكتابماكَ،َأحمدهماَ:َتأويملَمشمكلَايثمارَ)َطبمعَةريباَمكَا

َ)َطبعَفيَدمشقَتحقيقَالقاسميَ(ََحيدرَآبادَالدككَ(َ.َالثانيَ:َرسالةَفيَأصولَالفقه
َ

َهَ(َ.403َوكابكَفوركَفيَهذاَاالما َالباةالنيَ)َ
نماَديكَ،َومممكَأوفلوهذاَالذيَذكرناهَبالنسبةَلألصليكَفقطَ،َأصولَالفقهَ،َوأصولَالم

للماَ،َلوالَخشميةَالخمروجَلمكَالمو موعَألطنبمتَذكرهَمكَيفوقَمكَذكرناهَش رةَو
َفيَذكرَكثيرَمكَالتراج َاألخرىَ،َولككَفيَهذاَالقليلَماَيغنيَلكَالكثيرَ.

*َ*َ*َ
َ( في الفقـه : 2)

                                                 
 (5/140انظر طبقات الشافعية ألبن السبكي )(41)

 (5/301ن السبكي )انظر ترمجته يف طبقات اب(42)

 . 402 /3وفيات األعيان -4/240النجوم الزاهرة -3/95العرب  -3/181شذرات الذهب  -372التبيني ص/ -4/127انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (43)
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ََََ
وتعمددتََبابمهَودلاتمه،َفقدَرفعمتَفميَهمذاَالعصمرَراياتمه،َوكثمرَأروأماَبالنسبةَللفقهَ

شيدواََءَكانواَوالَزالواَللفقهَألالماَتَفيهَطائفةَكبيرةَمكَالعلمامآخذهَوطرةهَ،َفنبغ
مماَبميكََ،َورتبواَأبوابهَ،َوصنفواَفيهَالمصمنفاتَالدةيقمةَ،َوالمؤلفماتَالنافعمةَ،أركانهَ

َرَفكماكَهمذاَالعصمرَبحمقَلصمراَذهبيماَبالنسمبةَللفقمهمطنبَمتوسعَ،َومموجزَمختصم
َهََاالسالميَوأصول

ويمكمكَللباحم ََ-العصرَألطنبتَولوَذهبتَأذكرَأفرادَالفق اءَالذيكَاشت رواَفيَذلكَ
لكنميَسمأذكرَأهم َوَ-أكَيرجعَالمَكتبَالتاريلَوالتراج َليجمدَفي ماَمصمداقَمماَنقمولَ

أكبمرََ ،َوشماعَبميكَالنماسَذكمره َوكماكَل م فميَذلمكَالعصمرَصميت َالفق اءَالمذيكَنبمغ
حتمممَلصممرناَهممذاَ،َبمملَأصممبحتَمؤلفممات  َهمميََ-شممافعيالَسمميماَالَ–األثممرَفمميَالفقممهَ

َالمرجعَاألولَواألخيرَفيهَ.
َ

َفمكَهؤالءَالذيكَاشت رَب  َلصره َفيَالفقهَ:َ
َ

 : (44)َه ( 438أبو محمد الجويني ) م -1
لبدَهللاَبكَيوسفَ،َوالدَاما َالحرميكَ،َوكاكَيلقبَبمرككَاالسمال َ،َولمهَالمعرفمةَََََ

:َفَلموَكماكَالشميلَسال َأبموَلثمماكَالصمابونيصولَ،َةالَشيلَاالالتامةَ،َبالفقهَ،َواأل
َأبوَمحمدَفيَبنيَاسرائيلَلنقلَاليناَشمائلهَوالفتخرواَبهَفَ.

َلهَمصنفاتَكثيرةَمن اَ:َ
َالفروق.َ-1
َالسلسلة.َ-2
َالتبصرةَ.َ-3
َشرحَرسالةَاالما َالشافعيَفيَاألصولَ.ََ-4
َالمسائل.شرحَكتابَليوكََ-5

َ
َ

*َ*َ*َ
َ
َ
 : (45)َه ( 477بن الصباغ ) م ا-2

لبدَالسيدَبكَلبدَالواحدَبكَأحمدَبكَجعفر،َأبموَنصمرَبمكَالصمبااَ،َكماكَممكَ
كبارَاألئمةَالفق اءَفيَلصرهَ،َةالَأبوَالوفاءَبكَلقيليَحنبليَ:َل َأدركَفيمكَرأيمتَ

شرائطَاالجت مادَالمطلمقَاالَوحا رتَمكَالعلماءَللمَاختالفَمذاهب  َمكَكملتَلهَ
َ.بكَالفراء،َوأباَالف لَال مذاني،َوأباَنصرَبكَالصبااَأباَيعلمَ:ثالثة

كماكَابمكَالصمبااَي ماهيَالشميرازيَوالي مماَكانمتََوةيمل:َللشميرازي،وةدَكاكَةرينماَ
َوالمختلف.الرحلةَفيَالمتفقَ

                                                 
طبقات العبادي  -3/188  العرب – 3/261شذرات الذهب  -257تبيني كذب املفرتي ص/ -55-12البدية والتهاية  -5/73انظر ترمجه يف طبقات الشافعية (44)

 .  2/250وفيات األعيان  -5/42النجوم الزاهرة  -3/58مرآة اجلنان  -1/257اللباب  – 48ابن هداية هللا ص/ -212ص/

 .2/385وفيات األعيان  -3/287العرب  -12/146البداية والنهاية  -5/1222انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (45)
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ةالَابكَالسبكيَ:َةلتَ:َم اهاتهَلهَفميَالمتفمقَظماهرةَ،َوأمماَفميَالمختلمفَفمماَكماكَ
فيَلصمرهَفيمهَ،َوالممرادَبالمتم،فقَمسمائلَالممذهبَوبمالمختلفََأحدَي اهيَأباَاسحق
َ.(46)الخالفياتَبيكَاالماميك

َوالبكَالصبااَمصنفاتَكثيرةَمن اَ:َ
َالشامل.َ-1
َفيَالخالفَبيكَالشافعيةَوالحنفيةَ.َالكامل.َ-2
َلدةَالعال َوالطريقَالسال َ.َ-3
َكفايةَالمسائلََ-4
َالفتاويَ.َ-5
َ

َ
*َ*َ*َ

َ
 :       (47)َه (478 المتولـي ) -3

بمكَممأموكَ،َأبموَسمعيدَبمكَأبميَسمعيدَالمتموليَ،َممكَكبمارَائممةَالشمافعيةََلبدَالمرحمك
وكاكََيَاسحقَالشيرازيَفيَنظاميةَبغددَورفعائ  َ،َوةدَاستل َالتدريسَبعدَاالما َأب

أبيَاسمحقَليمدرسَيرىَأكَهذاَمكَأجلَماَأنع َهللاَبهَلليهَ،َاذَجلسَفيَمكاكَشيخهَ
َهَ،َولهَمصنفاتَم مةَجليلةَنافعةَمش ورةَفيَالفقهَمن اَ:َتالمذت

التتمةَ:َوهيَشرحَللمَفَابانةَشيخهَالفورانيَ،َوصملَفي ماَالممَالحمدودَومماتَ،ََ-1
ََوةدَأكثرَاألصحابَمكَالن،قلَلن اَ.

َمختصرَفيَالفرائ،ضَ.َ-2
َالخالف.كتابَفيََ-3
َالديك.مصنفَفيَأص،ولََ-4

َ

* * * 
 :  (48)َه ( 146)م  الفوراني -4

رانيَ،َوكاكَكامالَحافظاَللمذهبََمكَلرحمكَبكَمحمدَبكَأحمدَبكَفوراك،َالفولبدَا
َلمسعوديَولنهَأخذَالبغويَصاحبَفالت ذيبفَوأبيَبكرَاَكبارَتالمذةَأبيَبكرَالقفال

َوالمتوليَصاحبَفَالتتمةَفَوكاكَكثيرَالنقل،َلهَمصنفاتَمن ا:َ
َيَشرح اَالمتوليَبالت،تمةَكماَأسلفناَ.االبانةَ:َفيَالفقهَ،َوهيَالتَ-1
َأي ا.فيَالفقهََالعمد:َ-2
َ

َ*َ*َ*َ

                                                 
 (.5/231انظر طبقات الشافعية )(46)

 . 2/314وفيات األعيان  -3/122مرآة اجلنان  – 3/290العرب  – 63ابن هداية هللا ص/ -3/358شذرات الذهب -5/106انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (47)

اللباب  -3/347العرب  -56ابن هداية هللا -3/309شذرات الذهب-2/280هتذيب األمساء – 12/98البداية والنهاية  -5/109انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (48)
 .3/314وفيات األعني -3/84مرآة اجلنان  -3/433لسان امليزان  -2/225
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َ
 :  (49)َه ( 450المـاوردي ) م  -5

 

ديَ،َوهوَمكَكبارَأئم،ةَاالما َالكبيرَأبوَالحسكَلليَبكَمحمدَبكَحبيبَالماورَ
المقاركَوالمذهبَالشافعيَوهيََتامةَفيَالفقهوصاحبَأكبرَموسولةَالمذهبَ

َالذيَشرحَبهَمختصرَالمزنيَ.الحاويَفَف
َ

وةدَكاكَهذاَاالما َللمَجاللةَةدرهَمعجباَبالشيرازيَ،َحتمَةالَفيهَبعدَأكَكلمهَفيَ
َ.(50)مسألةَفق ي،ةَ:َماَرأيتَكأبيَاسحقَ،َلوَرآهَالشافعيَلتجملَبه

َلهَمصنفاتَكثيرةَمن اَ:ََ
لقا يَمحققاَفيَوةدَطبعَمن اَكتابَأدبَاَرك،اوالمقفيَالفقهَالشافعيََالحاوي:َ-1

َةريب.منذَزمكََبغداد،
َاالةن،اعَ:َفيَالفق،هَ.َ-2
َالقاهرة.وةدَطبعَفيََالسلطانية:األحكا ََ-3
َالقاه،رة.طبعَأكثرَمكَمرةَفيََالنبوةَوةددالئ،لََ-4
َوةدَطبعَأكثرَمكَمرةَفيَالقاه،رة.َوالديك،أدبَالدنياََ-5
َتفسيرَالقرآكَالكري َ.َ-6
َعَفيَالقاهرةَ.ةَالملكَ،َوةدَطبكَالوزارةَوسياسةانوَ-7
َ

ََ*َ*َ*َ
َ

 :  (51)َه ( 458العبــادي ) م  -6
 
أبوَلاص َالعباديَ،َكاكَأرفعَأبناءَمحمدَبكَأحمدَبكَلبدَهللاَبكَلبادَال ،رويَ،َ 

لنهَ،ََ(52)لصرهَفيَوزارةَنكتَالفقه،َواالحاطةَبغرائبهَ،َكماَةالَأبوَسعيدال روي
َ.َوةدَكاكَمش وراَبغموضَالعبارة

َل،هَمصنفاتَكثيرةَمن اَ:َ
َالزياراتَفيَالفقهَ.َ-1
َأي ا..َوهوَفيَالفقهََالزيارات.زياراتََ-2
َالمبس،وطَفيَالفقهَ.َ-3
َال ،ادي.َ-4
أدبَالق اءَ،َوهوَالذيَشرحهَال رويَفيَفَاالشرافَللمَووامضَالحكوماتََ-5
َفَ.

                                                 
ابن هداية هللا  -110طبقات الشريازي -3/285شذرات الذهب -12/102اتريخ بغداد  -12/80البداية والنهاية  -5/267انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (49)

النجوم  -3/155ميزان االعتدال  -8/199املنتظم  -15/52معجم األدابء  -3/72مرآة اجلنان  -4/260لسان امليزان  -3/90اللباب  – 3/223العرب  – 51ص/
 .2/444وفيات األعيان  -64الزاهرة /

 ( .4/227انظر طبقات الشافعية )(50)

 .3/351وفيات األعيان  -2/82الوايف ابلوفيات  – 2/109اللباب  -3/343العرب  -56ابن هداية هللا  – 3/306شذرات  -4/104انظر طبقات الشافعية (51)

 .4/105انظر طبقات الشافعية (52)
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َطبقاتَالفق اءَ.َ-6
َ

َ
  :  (53)َه ( 448الدارمي ) م  -7
 

دَبكَالواحدَ،َأبوَالفرجَالدارميَ،َةالَالخطيبَ:َكاكَأحدَالفق اءَ،َموصوفاَمحم
َبالذكاءَ،َوةالَالشيرازيَفيَفَالطبقاتَفَماَرأيتَأفصحَمنهَل جةَف.

َل،هَمصنفاتَنفيسةَفيَالفقهَوويرهَمن اَ:َ
َاالستذكارَ.َ-1
َأحكا َالمتحيرة.َ-2
كيَ:َوهموَكتمابَحافملَجمداَجامعَالجوامعَ،َومودعَالبدائعَ،َةمالَابمكَالسمبَ-3

َذكرَفيهَالدالئلَمبسوطةَ،َوجمعَفيهَمنقوالتَالمذهبَفأكثرَ.
َ

*َ*َ*َ
  : (54)َه ( 430السنجـي ) م -8
 
بكَشعيبَبكَمحمدَالسمنجي،َفقيمهَلصمرهَ،َولمال َخراسماكَ،وأنجمبَتالممذةَالحسيكََ

لَممكَجممعَالقف،الَ،َوةدَكاكَي ربَبهَالمثلَفيَوزارةَالعل َ،َوالتحقيقَفيهَوهموَأو
َبيكَطريقتيَالعراقَوخراساكَ.

َلهَمصنفاتَكثيرةَمعروفةَمن اَ:َ
َشرحَالمختصرَ:َوهوَالذيَيسميهَاما َالحرميكَالمذهبَالكبيرَ.َ-1
َشرحَتلخيلَابكَالقالَ.َ-2
َشرحَفروعَابكَالحدادَ.َ-3
َ

*َ*َ*َ
  :  (55)َه ( 463المروروزي ) م  -9
 
وزيَ،َصمماحبَالصمميتَالقا مميَالمممرورأحمممدَ،َأبمموَللمميَ،َالحسمميكَبممكَمحمممدَبممكَ 

الشائعَفيَالخمافقيكَ،َوهموَصماحبَفَالتعليقمةَفَالمشم ورةَ،َةمالَلبمدَالغمافرَ:َفَكماكَ
وفيَكال َاما َالحمرميكَأنمهَحبمرَالممذهبََبهَف.ََا َ،فقيهَخراساكَ،َوكاكَلصرهَتاريخ

كبمارَللمَالحقيقةَ،َةمالَالرافعميَ:َفَوكماكَيقمالَلمهَحبمرَاألممةَفَوةمدَتخمرجَبمهَأئممةَ
َكاما َالحرميكَ،َوالمتوليَوالبغويَوويره َ.
َ

  : (56)َه (450الطبـري ) م  -10

                                                 
 .4/63الوايف ابلوفيات  – 51ابن هداية هللا ص/ – 107طبقات الشريازي ص / -2/361اتريخ بغداد  -4/182انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (53)

 .1/401وفيات األعيان  -2/261هتذيب األمساء  -12/57البداية والنهاية  -48هللا ص/ابن هداية  -4/344انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (54)

العرب  -57ابن هداية هللا ص/ -112طبقات العبادي ص/ -1/164هتذيب األمساء  -3/310شذرات الذهب  – 4/356انظر ترمجته يف طبقات الشافعية (55)
 . 1/400وفيات األعيان  – 3/249
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َ.الكبيرَالقا يَأبوَالطيبَالطبريَطاهرَبكَلبدَهللاَبكَطاهرَبكَلمرَ،َاالما 

حدَ،َوالزماكَمشحوكَبأخدانهَ،َواشت رَاسمهَتفردَفيَزمانهَوتوةالَابكَالسبكيَ:َ
 َالسمارَ،َولنهَأخذَالعراةيوكَوحملواَأكبرَحديَألةطارَ،َوشاعَذكرهَفكاكفمألَا

َهَ.المذاهبَ.َاَ
ةلتَ:َوهوَشيلَاالما َالشيرازيَاألولَ،َتفقهَبهَ،َوروىَلنهَوكاكَأخلَتالمذتهَ،َ

:َشرحََةالَ،لثناءَالعطر،َوأثنمَلليهَاولقدَترجمهَفيَفَالطبقاتَفَترجمةَحسنة
لَكتباَكثيرةَ،َليسَألحدَوالجدوالمذهبَواألصولَالمزنمَ،َوصنفَفيَالخالفَ

ََهَ.مثل اَ،َالزمتَمجلسهَب عَلشرةَسنةَ.َاَ
َ

َاما َالحرميكَالجوينيَصاحبََننسمَفيَهذاَالعصرَامامهَالكبيرَويجبَأكَال
فَالن ايةَفَفيَالمذهبَ،َوةدَةدمناَترجمتهَفيَلدادَاألصولييكَ،َللمَأنهَاما َالفق اءََ

َأي اَ.
،َالذيكَألر تَهذاَالعصرَفيَالفقهَوَاألصولََوي افَالمَهذاَالعشراتَمكَنوابغ

َلكَذكره َلكثرت  َ،َاكتفاءَبمكَذكرناَوهللاَألل َ.
َ

َ*َ*َ*َ
  الخالف والجدل :  -2
 

وأماَالخالفَوالجدلَ،َفقدَ رباَفيَهذاَالعصرَأطناب ماَ،َوأصبحاَمكَأهم َمماَيتسم َ
راتَالعلميمةَالعلنيمةَالتميَفقدَكانتَتدورَفيمهَالمنماظب ماَللماؤهَ،َويتمايزَب ماَفق اؤهَ

،َالَسمميماَمةَالمممذاهبَالفق يممةَالمختلفممةَ،يشمم دهاَالعديممدَمممكَالعلممماءَوويممره ََبمميكَأئمم
ويحماولوكََفَويتقنون اَبأدلت ماَوتفاصميل اَالذيكَيحفظ،وكَمسائ،لَالخالَالخالفييكَفي ا

ممذهب  َللممَممذهبَالخصم َوإفحاممهََماَأمكن  َحسبَةوالدَالجدلَوالمناظرةَاظ ار
َلخالفييكَوالجدلييكَفيَذلكَالعصرولقدَكاكَالشيرازيَمكَأكبرَا

َ
َ:َوأماَالمختلف،َفماَكاكَأحدَي اهيَأباَاسحقَفيَلصرهَفيهَ.(57)ةالَابكَالسبكيََ

ََ:َواليكَأه َمكَاشت رَبالخالفَوالجدلَفيهَ
َ
َ:ََ(59)ه (  440) م  (58)القزويني -1
لمسائلَوهوَباال افةَالمَأنهَحافظَمحمودَبكَالحسك،َأبوحات َالقزوينيَالطبري،َ  

الخالفَمكَكبارَأئمةَالمذهبَ،َوأحدَأصحابَالوجوهَفيهَوصاحبَفَتجريدَالتجريدَ
أثناءَترجمتهَ:َل ََ(60)،َةرأَلليهَالشيرازي،َوةالَفيَفَطبقاتهففَالذيَألفهَالمحاملي

                                                                                                                                               
 3/284شذرات الذهب  – 338روضات اجلنات  – 2/247األمساء -9/358اتريخ بغداد  -12/79البداية والنهاية  – 5/12قات الشافعية انظر ترمجته يف طب(56)

 .2/295وفيات األعيان  – 5/63النجوم الزاهرة  – 13/12مرآة اجلنان  -51ابن هداية هللا -114طبقات العبادي  -106طبقات الشريازي  – 3/222العرب  –

 (5/123ظرَطبقاتَالشافعيةَ)ان(57)
 .49ابكَهدايةَهللاََ-109طبقاتَالشيرازيََ-262تبييكَكذبَالمفتريََ-5/316انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعية(58)
،َوهوَخطأَمكَالنسا.َوهللاَألل َ،َأوَس وَ،َألكَالشيرازيَدخلَبغدادَسنة415َأو414ََفيَطبقاتَابكَالسبكيَأنهَتوفيَسنةَ(59)

هَأنهَل َينتفعَبأحدَكماَانتفعَبهَوبالطبريَ.َفكيفَيكوكَةدَانتفعَبهَبعدَموتهَ؟!َوالمثبتَفيَتاريلَوفاتهَمكَطبقاتَابكَوةالَلنهَ.415َ
 هدايةَهللا،َوهوَالصوابَوهللاَألل .ََ

 (.109انظرَالطبقاتَ)ل/(60)
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كاكَأنتفعَبأحدَفيَالرحلةَكماَانتفعتَبهَوبالقا يَأبيَالطيبَالطبريَ،َوةالَ:َ
حافظاَللمذهبَ،َوالخالفَوصنفَكتباَكثيرةَفيَالخالفَ،َوالمذهبَواألصولَ

َوالجدلَ.
َ
َ
   : (61)َه (489ابن السمعاني ) م  -2
نيَ،َمممكَكبممارَالفق مماءَصممورَبممكَمحمممدَبممكَلبممدَالجبممارَ،َأبمموَالمظفممرَبممكَالسمممعامن 

يَأصمولَفمَفَالقواطمعَفَ،َصماحبَ افةَالمَأنهَمكَأش رَالخالفييك،َباالواألصولييك
َالفقهَ.

َةالَابكَالسبكيَ:َوهوَيغنيَلكَكلَماَصنفَفيَذلكَالفك.
ََمن ا:لهَفيَالخالفَلدةَمصنفاتَ

َخالفية.وهوَمشتملَللمَةريبَمكَألفَمسألةََالبرهاك:َ-1
َاألوس،اط.-2
َالمختصرَ:َالذيَسارتَلهَش رةَلظيمةَفيَكلَاألةطارَ،َوهوَالسممَب،َ-3

زيدَالدبوسيَ،َوأجابَلكَاألسرارَالتيَجمع ا،َوممكَفَاالصطال َفَردَفيهَللمَأبيَ
َالجديرَبالذكرَأكَابكَالسمعانيَكاكَفيَبدايةَحياتهَحنفياَ.

َ
*َ*َ*َ

 :  (62)َه (482الدبـوس ) م  -3

المدبوسَ،َكماكَامامماَجليملَالقمدرفيَالفقمهَ،ََلليَبكَالمظفرَ،َأبوَالقاس َبكَأبميَيعلمي
والجدلَ،َوةدَناظرَاما َالحرميكَوظ رَلليمهَواألصولَ،َولهَالباعَالممتدةَفيَالنظرَ

َبح رةَنظا َالملكَ.
َ

ئمتمهَطائفمةَجليلمةَفَفيَهذاَالعصرَ،َبلَهم َممكَكبمارَأوممكَالَينكرَأثره َفيَالخال
َمن  َ:َ

القا يَأبوَالطيبَالطبريَشيلَالشيرازيَكمماَممرَمعنماَةبملَالقليملَ،َالمبماركَمحممدَ
يَأبوَلبدَهللاَالدامغانيَالحنفيَ.وويمره َكثيمرَبكَلبيدَهللاَالسواديَالواسطيَ،َالقا 

َممكَالَداليَلذكره، َ.
َ

*َ*َ*َ
  وف:التص -4
وكماَأنهَكانتَل ذهَالفنوكَالتيَذكرت اَمكَالكال َ،َوالفقمهَ،َوالخمالفَ،َوالجمدلَ،َ    

المكانممةَالمرموةممةَفمميَهممذاَالعصممرَ،َكممذلكَكانممتَللتصمموفَالمكانممةَالرفيعممةَبمميكَهممذهَ
،َوةدَاشت رَفيَهمذاَالعصمرَكثيمرَممكَاألئممةَالمذيكَاشمت رواَبالزهمدَ،َ َوالفنوكَوالعل

،َحسبماَنقملَلمكَأحموالَصماحبَالشمرعَوالورعَ،والتقوىَوالعملَبمقت مَماَللمواَ
والصحابةَوالتابعيكَ،َالَبمقت مَالتش يَوال وىَواالنحرافَوال اللَ،َالمذيَصمارَ

                                                 
َ-1/563اللبابََ-3/326العبرََ-3/393شذراتَالذهبََ–12/151َالبدايةَوالن ايةََ-5/335انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(61)

 5/160النجو َالزاهرةَ

 .1/410اللبابََ–5/296َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(62)
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ليممهَالسمملفَهمموَممماَكمماكَيعنمميَاليممهَكثيممرَممممكَنسممبواَالمممَالتصمموفَ،َفاتبمماعَممماَكمماكَل
لممكَهممذاَالنطمماقَكمماكَيسممممَانحرافمماََبالصمموفيةَفمميَذلممكَالعصممرَ،َوممماَكمماكَخارجمما َ

ََوخروجاَلكَطريقَالشريعةَ،َوهدماَألسس اَوَةالدت اَ.
َ

ََالعصر:ومكَهؤالءَالذيكَلمعَنجم  َفيَلال َالتصوفَفيَذلكَ
َ
 :  (63)َه(465أبو القاسم القشيري ) م  -1
 

كَهموازكَالملقمبَبمزيكَاالسمال َ،َشميلَالمشمايلَوأسمتاذَالجمالمةَومقممد َلبمدَالكمري َبم
الطائفةَالصوفيةَ،َأخذَالتصوفَلكَأستاذهَأبيَلليَالدةاقَ،َوكماكَصماحبَأحموالَ،َ
ولمممهَمعرفمممةَبكثيمممرَممممكَالفنممموكَاألخمممرىَ،َكالفقمممهَ،َواألصمممولَوالكمممال َ،َواألدبَ،َ

َوالتفسيرَ،َوكاكَحسكَالولظَ.
َ

أش رهاَفَالرسالةَفَالمسماةَباسممهَوالتميَسمارَصميت اَفميََرة،ش يلهَمصنفاتَلديدةَ
َواألةطار.ايفاقَ

َ
َالكبير.التفسيرََ-2
َالتحبيرَفيَالتذكير.َ-3
َآدابَالصوفيةَ.َ-4
َلطائفَاالشاراتَ.َ-5
َالمناج،اةََ-6

َوويرهاَمكَالمصنف،اتَالكثي،رةَ.
َ

*َ*َ*َ
 
 :  (64)َه (442القزويني )م -2
 

َأوليماءَهللاَالمكاشمفيكَباألسمرارَأبموَالحسمكَالقزوينميَ،َأحمدََلليَبكَلممرَبمكَمحممدَ،
َالمتكلميكَبالخواطرَ،َكماَةالَابكَالسبكيَ.

َمعواَفيَلصرهَللمَاختالفَآرائ  َ:َاكَجميعَالناسَأجةالَابكَالصالحَفيَترجمتهَ
ََه.وتشعبَاتجاهات  َللمَحسكَمعتقدَهذاَالشيلَوزهدهَوورلهَ.ا

َ
طبقاتمهَحكايماتَكثيمرةَ،َوأحموالَلمدةَ،َولم َيمذكرَشميئاَممكَوةدَذكرَابمكَالسمبكيَفميَ

َالمصنفاتَ.
َ
َ

                                                 
رو اتََ-271تبييكَكذبَالمفتريََ-11/83تاريلَبغدادََ-12/17البدايةَوالن ايةََ-5/153انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(63)

 .2/375وفياتَاأللياكََ-5/91النجو َالزاهرةََ-8/280المنتظ َ-10/31لَالكامَ-3/319شذراتَالذهبََ-444الجناتَ
 .5/49َالنجو َالزاهرةََ–3/199َالعبرََ–3/268َشذراتَالذهبََ-12/42تاريلَبغدادََ-5/260انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(64)
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 :  (65)َه (477الفارمذي ) م  -3
 

الف لَبكَمحمدَبكَلليَ،َأبوَلليَالفارمذيَ،َمكَأهلَطوسَ،َصحبَزيكَاالسمال َ
أباَالقاس َالقشيريَ،َوأخذَفميَاالجت مادَالبمالغَ،َومجاهمدةَالمنفسَ،َوكماكَملحوظماَممكَ

كَالعنايممةَحتمممَوصمملَالمممَممماَوصمملَاليممهَ،َوصممارَمممكَألممال َالعصممرَ،َالقشمميريَبعممي
لندَ،َووةعََكالمهَفيَالقلوبَوحصلَلهَةبولَومش وريَالطريقةَ،َوةدَةد َنيسابورَ

َنظا َالملكَ،َوكاكَيقصدَمكَاألةطارَ،َوةدَصحبهَحجةَاالسال َالغزاليَ.
َ
 
 :  (66)َه(470الطبري )م حوالي  -4
     
َلكَ،َأبوَخلفَالطبريَ،َالسلميَ،َكاكَفقي اَصوفياَمحمدَبكَلبدَالم  

رفيكَوأنممسَالمشممتاةيكَفَفمميَةممالَابممكَالسممبكيَ:َوةفممتَلممهَللمممَكتممابَفَسمملوةَالعمما
وهوَكتابَجليلَفيَبابهَ،َألجبتَبهَجداَ،َصمنفهَللمرئيسَأبميَللميَحسماكَالتصوفَ

فَ،َبابمماَ،َأول مماَفمميَمعنمممَالتصمموبممكَسممعيدَالمنيعمميَ،َورتبممهَللمممَاثنمميكَوسممبعيكَ
وآخرهماَللممَبيماكَطبقماتَالصموفيةَوتمراجم  َ،َومماَأراهَاالَحماكيَرسمالةَالقشمميريَ

َأبماكَلمكَمعرفمةَوَوةدَخاضَأبوَخلفَفيَهذاَالكتمابَممعَالصموفيةَفميَأحموال  …َ
َجيدةَب ذهَالطريقةَوتكيفَب اَ.

َ
هذاَوي افَلماَسلفَويرَهذهَالعلو َالتيَكاكَيزخرَب اَذلكَالعصرَ،َمكَالتفسيرَ،َ

لمرفَب م َذلمكَالعصمرَ،َلحدي َ،َواألدبَ،َوويرهاَ،َوالتيَكماكَلكملَمن ماَنوابمغَوا
وتكلمممتَكتممبَالتممراج َلممكَآثمماره َ،َولمموالَخشمميةَاالطالممةَبممماَلمم َأكتممبَالبحمم َألجلممهَ
ألطنبتَفيَذكمره َ،َوترجممتَألخبماره َولكمكَالممرادَالكمال َللممَأهم َالعلموَ َالتميَ

َثرهاَللمَسيرهَوشخصيتهَالعلميةَ.كاكَل اَصلةَوثيقةَبعلو َالشيرازيَ،َوأ
َ
َ

  أثر هذه الثقافات على شخصية الشيرازي :
 

الشيرازيَبكلَهذهَالثقافاتَالتيَكانتَشائعةَفيَلصرهَوالتيَأحاطمتََلقدَتأثرَاالما 
مكَكلَالجوانبَبهَ،َفجعلتَمنهَشخصيةَاالما َالذيَيحيطَللماَبكلَماَيحيطَبمهَممكَ

َث،قافةَ.
أخمذَيحماكيَكبمارََكبمارَأئمتمهَفميَذلمكَالعصمرَويجمادل  َبملَففيَاألصولَكاكَيحماكي

االطمالقَ.َوكماكَمسملكهَفيمهَمسملكَالمتكلمميكَالمذيكَكمانواَيمثلموكََأئمةَاألصمولَللمم
صمنفَفيمهَكتابمهَهَاألصولَالحقيقميَفميَذلمكَالعصمرَوويمرهَممكَالعصمورَ.َولقمدَوج

ََريكَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَوَفَشرحَاللمعَفَ.المش و
َ

                                                 
 2/191بابَاللَ-3/388العبرََ-3/355شذراتَالذهبََ–5/304َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(65)

 هَ.477وفي اَأكَوفاتهَسنة59ََابكَهدايةَهللاََ–4/179َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(66)
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،َووحيمدَدهمرهَفماقَاألةمراكَ،َوسمبقَيَالفقمه،َفقمدَكماكَالشميرازيَللم َلصمرهَوأماَف
األسمماتذةَ،َوأصممبحَالمشممارَاليممهَفمميَزمانممهَ،َوكمماكَمسمملكهَفيممهَمسمملكَالعممراةييكَالممذيكَ
كانواَيمثلوكَالفقهَالشافعيَفميَبغمدادَفميَذلمكَالعصمرَ،َمتمأثراَب م َوبطمريقت  َ،َكمماَ

مثلمموكَوجممهَريقممةَالخراسممانييكَالممذيكَكممانواَيبعممدَةليمملَ،َدوكَأكَيعممرجَللمممَطسممنبينهَ
َالفقهَالشافعيَايخرَ

أكبمرَاألدلمةَللممَويدلَللمَذلكَمسلكهَفيَكتابيهَفَالم مذبَفَوَفَالتنبيمهَفَوهمذاَممكَ
تممأثرهَبممماَيحمميطَبممهَمممكَظممروفَالحيمماةَالعلميممةَ،َالَسمميماَوأكَشمميخهَالطبممريَشمميلَ

ثرَبممهَتلميممذهَاألخمملَويسمميرَللمممََبممدَأكَيتممأفكمماكَالالعممراةييكَفمميَبغممدادَبممالَمنممازعَ
َن جه.ََ

بنبواَلددَكبيمرَممكَالخالفيميكَفيمهَفميَشمتمَالممذاهبَ،ََلماَك،اكَهذاَالعصرَمتسم،ا َو
ةَالخممالفَوكمماكَالَبممدَلالممما َالشمميرازيَأكَيتممأثرَب ممذاَالجمموَأي مماَليصممبحَمممكَأئممم

واالحاطمةََنهَالَيعرفَاالَبمسائلَالخالفَلشدةَولعهَب ماَ:َإَوألالمهَ،َحتمَكاكَيقال
َكتابهَالمش ورَفَالنكتَفَ.بدةائق اَومدارك اَولقدَصنفَفيَهذاَالفكَ

َ
للمَةوالدَالجدلَواتقان اَ،َكاكَللممَالشميرازيَأكَيخموضََولماَكاكَالخالفَمتوةفا َ

الخصو َالذيكَيقارل  َوينماظره ََليستطيعَالوةوفَأما َومارَهذاَالفكَأي اَويتقنهَ،َ
لفممكَ،َواشممت رَبممهَ،َوكمماكَيتفمموقَللمممَأةرانممهَ،َكاممما َولقممدَنبممغَالشمميرازيَفمميَهممذاَا

ََالحرميكَوويرهَبسببهَ،َوصنفَفيهَكتابيكَش يريكَهماَفَالمعونةَفَوَفالملخلَفَ.
َ

وللمَطريقةَالجدلييكَكاكَيسيرَفيَكتابمهَفَالتبصمرةَفَفميَأصمولَالفقمهَ،َممكَتقريمرَ
قوالدَالمرليةَفيَذلمكَالدليلَ،َث َااللتراضَلليهَ،َث َدفعَهذاَااللتراضَ،َحسبَال

ََوهذاَمماَيدلَللمَمدىَتأثرهَبهَ،َوالتمادهَلليهَ.َ–الفكَ
َ

وسنذكرَلندَالكال َللمَمكانةَالشيرازيَبعدَةليلَالمرتبةَالتيَوصلَالي اَفيَكلَممكَ
ََهذهَالفنوكَ.

َ
أسماتذتهَفميَذلمكَالعصمرَأكبمرَوممكَأةمراكَاالمما ََ–وةدَكاكَلبروزَشخصياتَكبيمرةَ

،َالَسمميماَفمميَالشمميرازيَالعلميممةَ،َممماَدفعممهَالممَمحاكممات  َمتممأثراَب م َاألثمرَفمميَحيماة
ََالفنوكَالتيَيتقنون اَويتميزوكَب اَ.

َ
اذاَاتفممقَهَف477َولممذلكَلممماَبلممغَالشمميرازيَةممولَاالممما َابممكَالصممبااَالمتمموفيَسممنةَ

قكَاالَمسممائلَشممارةَالمممَأنممهَالَينتمم،إَ- َالشمميرازيَالشممافعيَوأبمموَحنيفممةَ،َ مماعَللمم
لماَبلغهَهذاَالقولَالتكفَللمَتمأليفََ-اَاصطلحاَ،َل َيبقَللخالفَمكاكفاذَ،َالخالف

كتابهَفَالم ذبَفَفيَالفقهَ،َولماَل َيوافقَمقصمودهَرمممَبمهَفميَدجلمةَممراراَ،َحتممَ
ليبمرهكَالبمكَالصمبااَأنمهَفقيمهَممذهبيََ(67)أجمعَأمرهَللمَهذهَالنسخةَالتيَبيكَأيمدينا

فياَمناظراَ،َوهمذاَأثمرَممكَآثمارَالمنافسمةَالتميَتنشمأَمذهبهَ،َةبلَأكَيكوكَخالاما َفيَ
ََدائماَبيكَاألةراكَ.

                                                 

 .َ(4/222انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(67)
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َ
وهكممذاَنجممدَأكَاالنسمماكَخا ممعَبطبعممهَللتممأثرَبممماَيحمميطَبممهَمممكَظممروفَالحيمماةَ،َاذَالَ

َ،َأوَيغضَالطمرفَلنمهَيمكنهَم ماَبلغَةدرهَمكَةوةَالشخصيةَأكَينعزلَلكَلصرهَ
جملَنوابغ ماَممكَالنحماةَ،َوالبيئمةَالتميَتسميطرَفالبيئةَالتيَيسيطرَللي اَالنحموَنجمدَأكَ
َ،َوهكذاَشأكَالحياةَ،َسنةَهللاَفيَخلقهَ.َفة،للي اَالفلسفةَ،َنجدَأكَجلَنوابغ اَفالس

َ
*َ*َ*َ

َ
وبعدَف ذهَلمح،ةَموجزةَلمكَسميرةَالحيماةَالسياسميةَوالدينيمةَوالعلميمةَفميَالقمركَالمذيَ

أوجزتَفي اَوأطنبتَواختصرتَياتهَلاشَفيهَالشيرازيَ،َوأثرَكلَمن اَللمَسيرَح
،َوالمرادَهوَابمرازَأهم َالمعمال َالتميَأحاطمتَوأس بتَ،َحسبَمقت مَالحالَوالمقا َ

َباالما َلبياكَأثرهاَلليهَوالحمدَهللَربَالعالميكَ.
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َ
َ

 الفصل الرابـــع
 

 سيـرتــــــهفي 
 
 

خاصمةَسأتناولَفيَهذاَالفصلَالكال َللممَسميرةَاالمما َالشميرازيَممكَخماللَميمزاتَ
اتس َب اَهذاَاالما َالعظي َمنذَأكَكاكَطالبَلل َفميَبدايمةَحياتمهَالممَأكَأصمبحَشميلَ

َالفق اءَفيَالقركَالخامسَال جريَدوكَمنازعَأوَمدافعَفأبدأَبالكال َللمَ:َ
َ

َ(َدأبهَفيَالعل َوتحصيلهَ.1)َََََََََ
َالناسَلليهَ.(َمكانتهَوثناء2َ)َََََََََ
َةَ.(َنزلتهَالفق ي3)َََََََََ
َمناظراته.(4َ)َََََََََ
َ(َزهدهَوورلهَ)َصوفيتهَ(َ.5)َََََََََ
َ(َخلقهَودلابتهَ.6)َََََََََ
َوشعره.(َأدبه7َ)َََََََََ
َروايته.(8َ)َََََََََ
َلقيدته.(9َ)َََََََََ
َوفاته.(10َ)َََََََََ
َبالتفصيل.والي،كَالكال َللمَهذهَاألم،ورََََََََََ

َ
*َ*َ*َ

َ
َ

 م وتحصيلهدأبـه في العلـ( 1)
 

لقدَكانتَحياةَاالما َالشيرازيَفيَأثناءَطلبهَللعل َكحياةَجميمعَلظمماءَاألمم،ةَ
واكَ،َاالسالميةَفيَالدأب،َوالجدَ،َوالمثابرةَمكَأجلَالوصولَالممَةممةَالمجمدَالعلممي

بماذَالمممَأكَكَبممدأَفميَطلممبَالعلم َطفممالَبفيروزاالمدارسَلحيماةَهممذاَاالمما َالعظممي َمنمذَا
يمكنمهَبذلم،هَولم َيفمرطَالشمافعيةَفميَلصمرهَيجمدَأنمهَلم َيمدخرَوسمعاَأصبحَامما َأئممةَ

وممكَكماكَهمذاَدأبمهَفمالَبمدَلمهَممكَتهَاالَفيَسبيلَالعل َمكَالتعل َبلحظةَواحدةَمكَحيا
َأكَيصلَالمَماَيصبوَاليهَويتمناهَ.َ

َ
وهذاَشأكَالعل َوالمتعل َورحم َهللاَالقائملَ:َاذاَألطيمتَالعلم َكلمكَألطماكَبع مهَواذاَ

وأمثالمهَممكَلظمائنماَكمانواَي منوكَيتهَبع كَلم َيعطمكَشميئاَولموَأكَالشميرازيَألط
لماَوصلواَالمَماَوصملواَاليمهَممكَالمكانمةَالعاليمةَ،ََ–َيسيراَبشي َلكَالعل َولوَكاك

َوالمنزلةَالرفيعةَالساميةَ.
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حتمَكماكَيقمولَممكَشماهدهَ،َلجبماَلقدَكاكَأمرَالشيرازيَفيَبدايةَطلبهَللعل َلجباَ،َ
ََ(1)!باَ؟القلبَوالكبدَكيفَماَذاَل ذا
َ

كملَةيماسَألمفَممرةَ،َفماذاَفرومتَمنمهَأخمذتَةياسماَكنتَأليمدَولقدَةالَلكَنفسهَ:َفَ
آخرَ،َوهكذاَ،َوكنتَأليدَكلَدرسَألفَمرةَ،َفاذاَكاكَفميَالمسمألةَبيمتَممكَالشمعرَ

َ.َ(2)يستش دَبهَحفظتَالقصيدةَف
َ

هَلكَالطعا َوالشرابَ،َومالذَالمدنياَ،َولقدَبلغَبهَالجدَفيَطلبَالعل َالمَأكَاشتغلَب
:َفمماَصمحَلميََبماءَالباةالءَ،َةالَومماَرويَلنهَفيَهذاَالشأكَأنهَاشت مَيوماَثريدا َ

ََ.(3)أخذيَالنوبةوأكلهَالشتغاليَبالدرسَ
ََ

وكمماكَاذاَح ممرتهَالمسممألةَالَيترك مماَحتمممَينت مميَمن مماَ،َواذاَأتمممَبفتمموىَلمم َيتممركَ
ََحتمَولوَل َيككَفيَبيتهَ.َصاحب اَحتمَيعطيهَجواب اَ،

َ
ةالَالقا يَأبوَمحمدَلبدَالباةيَاألنصاريَ:َحملتَيوماَفتياَالمَالشيلَأبيَاسمحقَ،َ

،َفم مَالمَدكاكَخبمازَ،َوأخمذَةلممهَودواتمهَمنمهَ،َفرأيتهَوهوَيمشيَ،َفسلمتَلليهَ
ََ(4)َوكتبَالجوابَفيَالحالَ،َومسحَالقل َفيَثوبهَ،َوألطانيَالفتوىَ.

َ
رةَانشغالهَبمسائلَالخالفَووتكرارهاَيحفظ اَكماَيحفظَأحدناَالفاتحمةَ،َكمماَوكاكَلكث

ََ.(5)ةالَابكَالسبكيَلنهَ
َ

ومممكَلممرفَةصممةَتأليفممهَلكتابممهَفَالم ممذبَفَفمميَالفقممهَالشممافعيَ،َلممرفَممماَكمماكَلنممدَ
،َفقمدَحكممَابمكَالسمبكيَفميَفَالطبقماتَفَالشيلَاالما َمكَالدأبَوالمثابرةَللمَالعملَ

سمرةَفيَفَطبقماتَالتمييمزََأكَالشميلَصمنفَفَالم مذبَفَممرارا،َفلمماَلم ََبكلكَاَ(6)
ََأجمعَرأيهَللمَالنسخةَالمجمعَللي اَ.ويوافقَمقصودهَرممَبهَفيَدجلةَ

َ
ومماَبمرحَهمذاَاالمما ََيجممدَويج تمدَ،َويعمملَويمدأبَ،َحتمممَصمارَأنظمرَأهملَزمانممهَ،َ

و َكانتَلهَهذهَالش رةَ،وهمذاَوفاقَأساتذتهَوةد َللمَأةرانهَ،َوفيَجميعَالفنوكَوالعل
َالتفوقَوَالتقد َ.

هذهَنبذةَموجزةَلكَسيرتهَفيَجدهَودأبهَ،َوالَلجمبَبعمدَذلمكَممكَأكَيصملَالممَمماَ
وصمملَاليممهَ،َمممكَرياسممةَفمميَالعلمم َ،َوامامممةَفمميَالمممذهبَوشمم رةَبمميكَالنمماسَ،َوهكممذاَ

واالَفمالََللممَحقيقتمهَ،يطمحوكَللوصولَالمَةمتهَوالوةموفَفليككَطالبَالعل َالذيكَ
َيطمعكَطامعَبش َشذاَمكَرائحتهَ.

َ
َ

                                                 
 (4/218طبقاتَالشافعيةَ)َانظرَ(1)
 (.3/329(وشذراتَالذهبَ)4/218َانظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(2)

 (.4/222المرجعَالسابقَ)َ(.4/218بقاتَالشافعيةَ)(.ط4/222المرجعَالسابقَ)انظرَ(3)

 (4/219انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(4)
 (.4/222السابقَ) المرجع(5)

 (.4/222المرجعَالسابقَ)(6)
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َ
 مكانتـه وثناء النـاس عليه( 2)

 
اكَمكَالمجمعَلليهَ،َوالَشكَفيهَ،َأكَرياسمةَالممذهبَالشمافعيَةمدَانت متَفميَ

الممَاالمما َالشميرازيَ،َأةمرَلمهَبمذلكَشميوخهَ،ََ–وبجمدارةََ–الخامسَال جريَالقركَ
فيَذلكَالعصمرَ،َولميسَأصبحَشيلَالفق اءََوتالمذتهَ،َوأةرانهَ،َومعاصروهَ،َبلَانه

بلَكانتَلهَالمكانمةَالمرموةمةَفميَكافمةَالعلمو َلنمدَالعاممةَوالخاصمةَ،َفيَالفقهَفقطَ،َ
مممماَجعمملَالكثيممرَممممكَأتمممَةبلممهَومعظمم َمممكَأتمممَبعممدهَيعجممزَلممكَادراكَمكانتممهَ،َأوَ

َاللحاقَبهَ.
َ

َ–ممرَذكمرهَآنفماَالمذيََ–فماَأكَبدأَاالمما َبالتمدريسَفميَمسمجدَبمابَالمراتمبَ
بالتمألقََببغداد.َحتمَبدأَاسمهَبالذيوعَ،َوصيتهَباالنتشارَ،َوش رتهَباالتساعَ،َونجممه

،َواللمعاكَ،َفغطمَللممَأسماتذتهَ،وحجمبَأةرانمهَوأصمبحَالمشمارَاليمهَوالمعمولَلليمهَ
فرحلَاليهَالطلبةَ،َوحملمتَاليمهَالفتماويَ،َوت ماءلتَأماممهَاألئممةَالعظمماءَ،َفمالقولَ

دثةَةولهَوالرأيَفيَكلَمع لةَرأيهَ،َوكأنهَالمشارَاليمهَفميَةمولَلجمي َبمكَفيَكلَحا
َصعبَ:َ

َ
َا فاكَََالقولَََماََََةالتَََََحذَاذاَََةالتَََحذا ََفصدةوهاَََََََََ

ََ
ولمم َيكممكَهممذاَاالممما َالعظممي َذاَنبممواَفمميَفممكَواحممدَمممكَالعلمم ََ،َبمملَفمميَفنمموكَكثيممرةَ

َمتع،،ددةَ.َ.َ
َ

ما َالمبرزَ،َوالناةملَالثبمتَ،َوالمحقمقَالبمارعَذوَالمرأيَففيَاألصولَ،َهوَاال
الصممائبَواالختيممارَالموفممقَ،َوالنظممرَالممدةيقَ،َلممهَفيممهَالمصممنفاتَالنافعممةَ،َوايراءَ

ََ.(7)المعتبرةَالمدونة
وأمماَالفقمهَ،َفقممدَحمطَركابممهَببابمهَ،َوألم،قيَاليممهَبزمامم،هَفكمماكَالممتمككََمنممهَ،ََ

التيَشالتَوذالتَوأصبحَمرجعَالعلماءََومالذََوالمتحك َبهَ،َصنفَفيهَالمصنفات
َ.َ(8)المحققيك

تمتالط َأممواجَبحمارهَوالَيسمتقرَاالََوالفقمهَ(9)ةالَابكَالسمبكيَفميَفَالطبقماتَف
لديهَ،َويتعاظ َالبسَشعارهَاالَلليهَ،َحتمَذكرواَأنهَكماكَيجمريَمجمرىَابمكَسمريجَ

ََ.ََ(10)الربعَالعامرَجميعهََفيَتأصيلَالفقهَوتفريعهَ،َويحاكيهَفيَانتشارَالطلبةَفي
ََ

فكماكَملكمهَايخمذَ،َوأمماَالجمدلََ(11)فكماَةالَابكَالسمبكيَفميَفَالطبقماتَفَوأماَالجدل
َبإمامه لنمدَتماممهَيغتالهَالنقصماكََوبدرَزمانهَالذيَالَبزمامهَوإمامهَإذاَأتمَكلَواحد 

.َ

                                                 
 سنتكل َلكَمكانتهَفيَاألصولَفيَالبابَالثال َاكَشاءَهللاَلندَالكال َللمَمؤلفاتهَاألصوليةَ.(7)

 صنفاتهَفيَالفقهَ.انظرَماَسأةولهَلكَالكال َللمَم(8)

(9)(4/216) 
 انظرَالفقرةَالتاليةَحي َالكال َلكَنزلتهَالفق ية(10)

(11)(4/216) 
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َ
الشمميرازيََبنيسممابورَاسممتطاعبينممهَوبمميكَاممما َالحممرميكََ(12)ولنممدماَةامممتَالمنمماظرةَ

ََ.َ(13)التغلبَلليهَبقوةَالجدلَ،َكماََةالهَابكَاألهدلَ

َ

مسمائلهَ،َوجمامعَأطرافمهَ،َحتممَةيملََوأماَفيَالخالفَف وَالخالفميَالمشم ورَ،َحمافظ
ََ.(14)لنهَ،َأنهَيحفظَمسائلَالخالفَ،َكماَيحفظَأحدناَالفاتحةَ

َ
ََ.(15)فيَلصرهَفيهَةالَابكَالسبكيَ:َوأماَالمختلفَ،َفماَكاكَأحدَي اهيَأباَاسحق

َ
وأماَالفصاحةَوالمناظرةَ،َفقدَكاكَي ربَبمهَالمثملَفي مماَ،َوأةمربَشماهدَللممَذلمكَ

َ:(16)َ.ةولَأبيَزكرياَبكَلليَالسالريَالعقيليَأوحدَشعراءَلصرهَ
َ

َالحواد َََصار ََََََينيلن،يَََالمأم،ولَََباألثرََواألثرَََكفانيَََاذاََلكَ 
َفيَمجلسَالنظرلس،اكَأبيَاسحقَََََََاءَك،أنهاللقويفريَََفيََََََيق،دَ 
َ

َ(18):َوماَبرحَيدأبَويج دَحتمَصارَأنظرَأهلَزمانهََ(17)ةالَابكَالسبكيَ
ََوالمق،د َللمَأةرانهَ.

ََبنار.الَيصطليَلهََالمناظرة،فيََوكاكَالشيلَأبوَاسحقَو نفرا ََ:(19)أي اوةالَ
َ

 َ،َبمملَفمميَكمملَالعلممو َالمتعلقممةَفيممماَذكرنمماَمممكَالعلمموَولمم َيكممكَنبممواَاالممما َمحصممورا َ
ََبالكتابَ،َوالسنةَ،َوالفقهَ،َواألصولَ،َوالتيَالَداليَبذكرهاَ.

َيؤتيهَمكَيشاءَوهللاَواسعَللي ،َفسمبحاكَف ذهَمكانةَاالما َمكَالعلو َ،َوذلكَف لَهللا
ََمكَي بَماَيشاءَلمكَيشاءَ.َ.َ

َ
ءَلليهَمكَالناسَلطراَوذكمرهَومكَالبدي يَأكَالرجلَاذاَكانتَهذهَمكانتهَ،َكاكَالثنا

بيمن  َمشمت راَ،َفلقمدَأثنمممَلليمهَاألئممةَوممدحوهَ،َوانتقصممواَممكَلابمهَوذممهَونبممذوهَ،َ
ََواليكَبع اَمكَفيضَمماَةيلَفيَهذاَاالما َالعظي َ.

َ
:َابممراهي َبممكَللمميَبممكَيوسممفَالفيروزابمماذيَالشممافعيَ،ََ(20)ةممالَالممذهبيَفمميفَالعبممرف

اكَأنظرَأهلَزمانهَ،َوأفصمح  َ،َوأورل م َ،َوأكثمره َجمالَالديكَ،َأحدَاأللال َ،َك
وبشممراَ،َوانت ممتَاليممهَرياسممةَالمممذهبَفمميَالممدنياَ،َورحمملَاليممهَالفق مماءَمممكََتوا ممعا َ

َاألةطارَوتخرجَبهَأئمةَكبارَ.
َ

                                                 
 سنتكل َللمَمناظراتهَبعدَةليلَبالتفصيلَ.(12)

 (3/350انظرَشذراتَالذهبَالبكَالعمادَ)(13)
 (4/222انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(14)
 (5/123انظرَالمرجعَالسابقَ)(15)
 بَ./435(َواألنسابَ،َالبكَالسمعيَلوحة9/7َ(َوالمنتظ َالبكَالجوزيَ)4/216عيةَ)انظرَطبقاتَالشاف(16)

 (4/216انظرَالطبقاتَ)(17)
 (.2/232(َواللبابَ)3/283(َالعبرَ)4/350انظرَشذراتَالذهبَ)(18)

 (4/222انظرَالطبقاتَ)(19)
 (3/283انظرَالعبرَ)(20)
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:َاالمما َأبموَاسمحقَ،َابمراهي َبمكَللميَبمكَيوسمفََ(21)وةالَابكَاألثيمرَفميَفَاللبمابَف
َرازيَ،َاما َالدنياَمطلقاَ،َوكاكَأنظرَأهلَزمانهَ.الفيروزاباذيَ،َالمعروفَبالشي

َ
:َأبمموَاسممحقَالشمميرازيَ،َالملقممبَجمممالَالممديكَََ(22)وةممالَابممكَخلكمماكَفمميَفَالوفيمماتَف

سممككَبغممدادَ،َوصممارَاممما َوةتممهَفي مماَ،َوكمماكَفمميَوايممةَالممورعَوالتشممددَفمميَالممديك،َ
َومحاسنهَأكثرَمكَأكَتحصرَ.

َ
فمميَحقممهَ:َاممما َأصممحابََ(23)تمماريلَبغممدادَفوةممالَمحممبَالممديكَبممكَالنجممارَفمميَفَذيمملَ

الشافعيَ،َومكَانتشرَف لهَفيَالبالدَ،َوفاقَأهلَزمانهَبالعل َوالزهدَ،َوأكثرَللمماءَ
َاألمص،ارَمكََتالمذتهَ.َ

َ
:َومن  َالشيلَأبوَاسحقَالشيرازيَالفقيهَالزاهمدَ،ََ(24)وةالَابكَلساكرَفيَفَالتبييكف

َةَوالتواليفَالمستحسنةَ.والناسكَالعابدَ،َذوَالتصانيفَالحسن
َ

َلمَللمَأئمةَالعصر.:َالشيلَأبوَاسحقَحجةَهللاَتعاَ(25)وةالَأبوَبكرَالشاشيَ
َ

الشيرازيَمكَاألئمةَالمقتمدىَب م ََأبوَاسحقَابراهي َبكَلليََ:َ(26)وةالَابكَالقيسراني
ََيخفمَاالَللمَجاهلَالَيعتدَبهَ.،َبالمحلَالذيَالَوتقشفهَوكاكَفيََورلهَ،َوزهدهَ

َ
ََ.زاهداَََلالما ََفقي ا ََا َوكاكَامامَ(27)وةالَابكَتغريَبردىَفيَفَالنجو َالزاهرةَف

َ
وممدارََاسحقَالشميرازيَشميلَاالسمال َالشيلَأبوَ(28)الَابكَهدايةَهللاَفيَفَطبقاتهَفوة

ََالعلماءَاأللال َفيَزمانهَ.
َ

أطبقَالناسََوللمَالجملةَفانهَممكَ:(29)وةالَالنوويَفيَفَت ذيبَاألسماءَواللغاتَفَ
مممعَالقبممولَالتمما َلنممدَالخممالََوصممالحه،َسمممته،وحسممكََللمممه،وسممعةََف ممله،للمممَ
ََشرحه.وةدَأثنمَلليهَللماءَوةتهَبماَيطولََوالعا ،

َ
َالشميرازي:شرحَالم ذبَلندَالكال َللمَذكرَأحوالََ(30)وةالَأي اَفيَفَالمجموعَف

لخروج ممماَلمممكَأكََكثيمممرة،َالَيمكمممكَأكَتستقصممميَ–رحممممهَهللاََ–وأللممم َأكَأحوالمممهَ
ممماَسممواهاَمممماَهنالممكَ،َب مماَولكممكَأشمميرَالمممَكلممماتَيسمميرةَمممكَذلممكَ،َلمميعل ََتحصممم.

َرهاَ،َلعظم اَ،َوكثرةَانتشارهاَوأبالغَفيَاختصا

                                                 
 (َ.2/232انظرَفَاللبابََفيَت ذيبَاألنسابَفَالبكَاألثيرَ)َ(21)

 .1/9َانظرَوفياتَاأللياكَ(22)
 (1/11انظرَوفياتَاأللياكَ)(23)
 .276َانظرَتبييكَكذبَالمفتريََل/(24)
 (3/350انظرَشذراتَالذهبَ)(25)
 (َ.63انظرَكتابَفَالسماعَفَالبكَالقيسرانيَتحقيقَأبيَالوفاَالمراويَ)َلَ/(26)

 (َ.5/117انظرَالنجو َالزاهرةَ)(27)

 (.59يةَهللاَ)ل/انظرَطبقاتَابكَهدا(28)

 (َ.2/173انظلرَت ذيبَاألسماءَواللغاتَ)(29)

 (.2/173(َوت ذيبَاألسماءَ)1/25َانظرَالمجموعَ)(30)
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همموَاالممما َالمحقممقَالمممتقكَالمممدةقَ،َذوَالفنمموكَمممكَالعلممو َالمتكمماثراتَ،َوالتصممانيفَ
مقبملَللممَ،َالمعمرضَلمكَالمدنياَ،َال،َالمسمتجاداتَ،َالزاهمدَ،َالعابمدَ،َالمورعَالنافعةَ

لَنفسهَفيَنصرةَديكَهللاَ،َالمجانبَلل موىَ،َأَحمدَالعلمماءَالصمالحيكَ،َايخرةَ،َالباذ
ولبادَهللاَالعارفيكَ،َالجامعيكَبيكَالعل َوالعبادةَ،َوالورعَوالزهادةَ،َالمواظبيكَللممَ

ََ،َور يَلن  َأجمعيكَ.َوظائفَالديكَ،َواتباعَهدىَسيدَالمرسليكَ
َ

كمماكَالشمميلَأبمموَاسممحقَاممما َالشممافعيةَ،َ:َ(31)وةممالَاالممما َالحممافظَأبمموَسممعدَالسمممعاني
والمممدرسَفمميَبغممدادَوالنظاميممةَ،َشمميلَالممدهرَ،َاممما َالعصممر،َرحمملَاليممهَالنمماسَمممكَ

ََ،َوكاكَيجريَمجرىَابكَسريجَ.األمصارَ،َوةصدوهَمكَكلَالجوانبَواألةطارَ
َ

طلممقََجمموادا،َسممخيا،َكريممما،َظريفمما،َقمما،متخلَمتوا ممعا،َورلمما،َزاهممدا،كمماكََ:َوةممال
َالحسمنة،وكماكَيحكميَالحكايماتََالمحماورة،ملميحََالمجماورة،حسمكََالبشر،دائ ََالوجه،

ََالفصاحة. ربَبهَالمثلَفيَوكاكَي ََمن ا،واألشعارَالمستعذبةَوكاكَيحفظَكثيراَ
َ

لجميلمةَ،َوةالَ:َتفردَاالمما َأبموَاسمحقَبمالعل َالموافرَ،َكمالبحرَالزاخمرَ،َممعَالسميرةَا
ََوالطريقةَالمر يةَ.

َ
شمميلََاإلممما َالشمميلَيَمديحممهَوالثنمماءَلليممهَ:َهممووةممدَأطنممبَفممَ(32)وةممالَابممكَالسبكمم،ي

االسال َصاحبَالتصانيفَالتيَسارتَكمسيرَالشمسَ،َودارتَالدنياَفماَجحدَف ل اَ
ََاالَالذيَيتخبطهَالشيطاكَمكَالمسَ.

َ
الَتسممتقرَاالَلديممهَويتعمماظ َالبممسَوةممالَأي مماَ:َوالفقممهَكانممتَتممتالط َأمممواجَبحممارهَو

َاَأتمَكلَواحدَباماممهَاذَفكاكَملكهَايخذَبزمامهَوامامهََشعارهَاالَلليهَ،َوأماَالجدل
ََوبدرَسمائهَالذيَالَيغتالهَالنقصاكَلندَتمامهَ.

َ
وأممماَالممورعَالمتمميكَ،َوسمملوكَسممبيلَالمتقمميكَ،َوالمشمميَللمممَسممنكَالسممادةَالسممالفيكَ،َ

ََآخرَ.َ.ورهَالذاكر،َوأكثرَمكَأكَيحاطَبأولهَلهَفذكرهَأش رَمكَأكَيذك
َ

لليهَمكَأهلَلصرهَللمماَودينما،َرفيمعََ:وكاكَالشيلَأبوَاسحقَمجمعا ََ(33)وةالَأي ا
يرميممهَبسمموءَ،َلحسممكََالمممَوالممبَالخلممقَ،َالَيقممدرَأَحممدَأكالجمماهَبسممببَذلممكَ،َمحببمماَ

ََسيرتهَ،َوش رت اَلندَالخلقَ.
َ

،َوةممدَاجتمممعَه450َفَالحمماويَفَالمتمموفيَسممنةَوةممالَأبمموَالحسممكَالممماورديَصمماحبَ
ََلوَرآهَالشافعيَلتجملَبهَ.َ:َماَرأيتَكأبيَاسحقََ(34)بالشيلَوسمعَكالمهَفيَمسألة

َ
َيكَفيَالفق اءَ.ن:َأبوَاسحاقَاما َالمؤمَ(35)فيَاما َأصحابَالرأيوةالَالموفقَالحن

                                                 
 (.2/173(َةت ذيبَاألسماءَ)1/66َانظرَالمجموعَ)(31)

 (.4/215انظرَالطبقاتَ)(32)

 (.4/234انظرَالطبقاتَ)(33)

 (.4/227انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(34)
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َ
همرهَ،َمسمتجابَهموَوحيمدَلصمرهَ،َوفريمدَدَ:(36)الموزيروةالَلميدَالدولةَبمكَج يمرَ

َالدلوةَ.
َماماكَمااَتف،قَل ماَالحجَ:َإَ(37)وةالَالقا يَمحمدَبكَمحمدَالماهاني

َ.الشيلَأبوَاسحقَالشيرازيَ،َوالقا يَأبوَلبدَهللاَالدامغانيَةا يَالق اةَ
َ

كمماكَلممهَاسممتطالةَالممزادَوالراحلممةَ،َولكممكَلمموَأرادَالحممجََوةممالَ:َالشمميلَأبمموَاسممحقَممما
والدامغانيَلموَأرادَأكَيحمجَللممَالسمندسَواالسمتبرقَمَمكةَ،َلحملوهَللمَاألحداقَال

َألمكنهَذلكَ.
َ

الحمرميكَأبماَ:َوحكمَلكَبعضَأهلَالعل َأنهَةمالَ:َصمحبتَامما ََ(38)ةالَابكَالسبكي
،َفكانمتَتَالعراقَفصحبتَأبماَاسمحقَالشميرازيَ،المعاليَالجوينيَبخراساكَ،َث َةدم

ََطريقتهَأف لَمكَطريقةَأبيَالمعاليَ.
َ
نيسمابورَتلقماهَأهل ماَللممَ:َلماَدخلَالشيلَالشميرازيَالسبكيَالبكَ(39)فيفَالطبقاتوف

ََوفةَممكَوراءه َمكَبالدَخراساك،العادةَالمأل
كَيديممهَومشمممَبممي،َ(40)واشمميتهممما َالحممرميكَأبمموَالمعمماليَالجمموينيَلَالبلممدَا،يوحممملَشمم

ََكالخويد َوةالَأفتخرَب ذا.
ََ

يَالقاس َ:َولماَدخلَأبموَ،سماليلَبكَمسعدةَأبأي اَفيَترجمةَاَ(41)وفيَفَالطبقاتَف
اَفقا َاليمهَ،َواسمتقبلهَ،َ،القاس َهذاَبغدادَ،َدخلَلليهَالشيلَأبوَاسحقَالشيرازيَمسلم

َالسال َ،َأوَرؤيةَالشميلَاالمما ََة،دَفرحاَ،َبدخوليَمدين،وةالَ:َالَأدريَبأي ماَأناََأش
َفاستحسكَأهلَبغدادَةولهَ.

َ:ََ(42)ليافع،يومماَةيلَفيهَماَرواهَا
َ

َةوميََبخطبََ ع عََاألركاناَََََََََََولقدَر يتَلكَالزماكَواكَرممَ
َأحياَََاالل،هَََبعلم،هَََاألدي،اناََََََََالذيَََ(44)طلعةَالخيرَ(43)لماَأراني

َوأمدََفيَََطلقََالعل،و ََلن،اناَََََََأزكمَالورىَدي،ناََوأكر ََشيمةَََ
َََولطالم،اََة،دََأنصفََالرهب،اناَََََََََََبةالقصيرةََرواََوأةلَفيَالدني،

َبََاذاََربَالبصي،رةَالن،اَصلَََََََََابراهي، ََأيََمحق،،قََََلل،،ه
َهللَة،دَنظ،رَالمع،ادَليان،،،اََََََََزه،دهََوَمخاف،ةََََََفتخال،هَمك

َ

                                                                                                                                               
 المرجعَالسابق(35)

 (َ.4/234انظرَالطبقاتَالبكَالسبكيَ)َ(36)

 المرجعَالسابق.(37)

 (.5/353انظرَالطبقاتَ)(38)

 (4/222انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(39)
 ايَالسرجَوالسيفَ،َوحديدةَفوقَمؤخرةَالرجلَ،َانظرَالقاموسَ)اَشَيَ((40)

 (4/296(انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(41)
 (3/117انظرَمرآةَالجناكَ)(42)
 رأنيفَوهوَخطأَوماَأثبتهَأصوبَ.َفيَاألصلَف(43)

 فيَالمرأةَالخبر(44)
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هَوةالَالشيلَأبوَبكرَمحممدَبمكَالوليمدَالطرطموشَ:َكماكَببغمدادَشمالرَمفلمقَ،َيقمالَلم
َلاص َبكَحسيكَ،َفقالَيمدحَالشيلَأباَاسحقَرحمهَهللاَ)َمكَالوافرَ(َ:َ

َ
َتوة،دهَََدلي،،لََََللي،هَم،كجس، َََََََََََََالذكاءَنحي،لَتراهَمك

ََ(45)اذاََك،اكَالفت،مَ خ َالمعاليََََََََََََفليسَي رهَالجس، ََالنحيل
َ

المرئيسَالحسمكَبمكَهبمةَهللاَوةالَابكَلساكرَ:َوجدتَبخطَأخيَأبميَالحسميكَهبمةَهللاَ
أبيَالخطابَلليَبكَلبدَالرحمكَبكَليسممَبمكَداودَبمكَالجم،راحَ،َالكاتمبَالبغمداديَ

َفيَالشيلَأبيَاسحقَابراهي َبكَلليَالشيرازيَرحم،هَهللاَ
َ)َمكَالبسيط(َ:َ

َ
َألفاظهََالغ،رَواستقصمََمعاني،هَََسقياَلمكَصنفَالتنبيهَمخت،صراَََََََ

َوالدي،كَالَََللكب،رََوالتي،هَََََََََهللََََس،حقَصنف،هَاَااكَاالم،ا َأب،
َفي،هَاَ كلََلليَابكَََفحازه،اَََََََشاردةَََََََرأىَللوم،اَلكَاالف ا َ

ََ(46)تذودَََلن،هََألادي،هَََوتحمي،،هَََََََالََزل،تَللشرعَابراهي َمنتصراَ
َ

َوألبيَالخط،ابَأي اَ)َمكَالبسيطَ(َ:َ
َ

َوال،ورعَش دتَبالعل، قَناطقةََََََََصحائفَأ حتَبف ،لَأبيَاسح
َج،دَممتن،عَكالدرَس لب اَالمع،انيَكسلكَالعقدَكامن،ةََََََََواللف،ظَ

َرأىَالعل،و َوكانتََةبلَشاردةََََََََفحازه،اَاأللمعيَالندبَفيَفَاللمعَفَ
ََ(47)لمَالبدعادةهََََََََللمَالشريعةَمنصوراَلالَزالَللم،كَمم،دوداَسر

َ
ََبوَالحسكَالقيروانيَ)َمكَالبسيطَ(َ:وةالَأ

ََ
َاكَشئتَشرعَرسولَهللاَمجت داَََََََتفتيََوتعل ََحقاَكلَم،اَشرل،اَ
َ(48)فاةصدَه،ديتَأباَاسحقَمغتنماَََََََوادرسَتصانيفهَواحفظَاللمع،اَ

َ
ف ذهَنبذةَيسيرةَلكَمكانةَاالما َالشيرازيَوثناءَالعلمماءَلليمهَوكمماَةمالَالنموويَهميَ

رَالممذيَذكرنمماهَممماَيكفمميَمممكَأكَتممذكرَ،َوفمميَهممذاَالنممزأكَتحصممرَ،َوأشمم رََأكثممرَمممك
ويشم دَلممماَأوفلنماهَمممماَحوتمهَكتممبَالتمراج َمممكَالثنماءَللمممَهمذاَاالممما َوالتعظمي َلممهَ.َ

َوااللترافَلهَبالتقد َوالف لَ.
َ
َ

*َ*َ*َ
َ

                                                 
 ت ذيبَاألسماءَواللغاتَ.َ–3/351َانظرَوفياتَاأللياكَ،َشذراتَالذهبَ(45)

 2/274ت ذيبَاالسماءَ–1/27َالمجموعََ–277َانظرَتبييكَكذبَالمفتريَل/(46)

 .2/274ت ذيبَاألسماءَواللغاتَ–1/27َانظرَالمجموعَ(47)
 .1/27نوويَانظرَالمجموعَلل(48)
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َ
 ( نزعتــه الفقهيــة .3)

 
يرازيَ،َفماكَهمذاَممماَيحتماجَالممَالَأريدَأكَأتكل َفيَهمذهَالفقمرةَللممَفقمهَاالمما َالشم

رسالةَمستقلةَ،َوربماَ اةتَلكَاستيفاءَذلكَ،َفليسَالكال َللمَفقمهَالشميرازيَممماَ
ََتستولبهَمثلَهذهَالعجالةَ،َوانماَأريدَأكَأتكل ََللمَشيئي،كَ:َ

َ
َهلَكاكَالشيرازيَللمَمذهبَويرَمذهبَالشافعيَ؟َ:األول
َةَأ َخراسانيةَ؟َ:َنزلتهَالفق يةَ،َهلَهيَلراةيَالثاني

َ
  األول:

اكَمممكَالمفممرواَمنممهَ،َوالمسممل َبممهَ،َبمملَوالمجمممعَلليممهَ،َوالمعممروفَلممدىَالعامممةَ
والخاصةَ،َوالقريبَوالبعيدَ،َأكَاالما َالشيرازيَكاكَمكَكبارَأئممةَالشمافعيةَفرولماَ
يهَوأصوالَ،َوأنهَمنذَنشأتهَاألولمَالمَأكَوافتهَمنيتهَكاكَيتلقمَالفقهَالشمافعيَويسمتمل

  المَأكَتمرسَبهَوأصبحَيمليهَويلقيهَ.
 

واسمتاذهَأبميََبماذَللممَشميخهكاكَيتلقمَالفقمهَالشمافعيَبفيروزافانهَومنذَنعومةَأظفارهَ
بمماذَ،َكممماَهَبفيروزاوهمموَأولَمممكَللممقَلنممهَالفقممرَالشمميرازيَ،َلبممدَهللاَمحمممدَبممكَلممم

َََ(49)أخبرناَالشيرازيَلكَنفسهَفيَطبقاته
َ

بارَالشمافعيةَوممكَكبمارَأصمحابَالشميلَأبميَحاممدَاالسمفرايينيَوأبوَلبدَهللاَهذاَمكَك
شيلَالشافعييكَالعراةييكَ،َومكَث َخرجَالشيرازيَالممَشميرازَ،َولمهَممكَالعممرَسمبعَ

مكَكبارَأئمةَلشرةَسنةَ،َفتلقمَفي اَالفقهَأي اَللمَالبي اويَ،َوابكَراميكَ،َوهماَ
َالشافعيَفيَشيرازَ

ه415َالخرزيَوهموَشمافعيَمشم ورَ،َوفميَسمنةََوبعدَذلكَدخلَالبصرةَ،َوأخذَلك
دخلَبغدادَ،َوالز َاالمما َالكبيمرَأبماَالطيمبَالطبمريَوويمرهَممكَأئممةَالشمافعيةَ،َومماَ
زالَكذلكَالمَأكَانت تَاليهَرياسةَالمذهبَالشافعيَفيَلصرهَ،َوةمدَةمدمناَهمذاَلنمدَ

ََالكال َللمَنشأتهَ.َ.
َ

تدلَللمَأنهَجمنحَالممَويمرَممذهبَالشمافعيََومكَهناَيبدوَأنهَل َتتخللَحياتهَأيةَفترة
َأوَاختارهَ.

فمكَالبعيدَالمذيَالَيقبملَ،َوالغريمبَالمذيَالَيؤلمفَ،َوالعجيمبَالمسمت جكَ،َمماَادلماهَ
الشميرازيََممكَأكَاالمما َ(50)فميَكتابمهَفَالسمماعَفه507َابكَالقيسرانيَالمتوفيَسنةَ

اءَالكممال َللمممَمممذهبَكمماكَفمميَأولَأمممرهَظاهريمماَ،َثمم َأصممبحَشممافعياَ،َحيمم َةممالَأثنمم
الشميرازيَفميَالسمماعَ:َفَوالسمببَأنمهَكماكَفمميَبمدءَأممرهَللممَممذهبَالظماهرَوانممماَ

َهَاانتقلَمنهَالمَمذهبَالشافعيَفَ.

                                                 
 (.112َانظرَطبقاتَالشيرازيَ)َل/(49)

 انظرَكتابَفَالسماعَفَالبكَالقيسرانيَ.(50)
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هذاَمماَةالمهَابمكَالقيسمرانيَلمكَالشميرازيَ،َوهميَدلموىَممردودةَوشمب ةَمزيفمةَ،َالَ
نشممأتهَالمممَوفاتممهَهمميََيؤبممهَل مماَ،َوالَيعممولَللي مماَ،َفمماكَحيمماةَهممذاَاالممما َالعظممي َمنممذ

بمماذَوانت ممتَببغممدادَكممماَةممدمناَ،َفمتمممَدةَمتصمملةَالحلقمماتَ،َبممدأتَبفيروزاسلسمملةَواحمم
درسَالشيرازيَالفقهَالظاهريَ؟َوأيكَ؟َوللمَمكَ؟َوهذهَكتمبَالتمراج َوالتماريلَلم َ

َالمؤرخيكَماَادلاهَابكَالقيسرانيَهذاَ،َوكيفَ؟َينقلَأحدَمكَ
َ

لقيسرانيَلشاعَوذاعَومألَاألسماعَوالبقاعَ،َكمماَةيملَفميَولوَكاكَاألمرَكماَةالَابكَا
ويرهَمكَالناسَالذيكَه َأةلَمنهَشأناَ،َوأ معفَأثمراَ،َكالقاشمانيَوالن روانميَ،َفقمدَ
صرحَأصحابَكتبَالتاريلَوالتراج َبأن ماَكاناَللمَمذهبَأهلَالظماهرَثم َتشمفعاَ،َ

ؤرخيكَوهمم َيترجممموكَفمممكَالعجيممبَالغريممبَ،َأكَتخفمممَمثمملَهممذهَالظمماهرةَللمممَالممم
الممما َمممألَالممدنياَصمميتهَ،َوطبقممتَاألرضَشمم رتهَ،َوانتشممرتَفمميَالمشممرقَوالمغممربَ

الَ،َوهمم َتالمذتممهَ،َوسممارتَبمميكَالنمماسَفمميَكافممةَالعصممورَوللمممَكمملَالطبقمماتَكتبممهَ
َََيعلموكَلنهَاالَأنهَاما َمكَكبارَأئمةَالشافعيةَشبَللمَذلكَوشابَوماتَلليهَ؟َ!

َ
للمَتعمدده َوتحمري  َزل َابكَالقيسرانيَلماَخفيَللمَالمؤرخيكَفلوَكاكَاألمرَكماَ

َوتنقيب  َ،َواهتمام  َبمثلَهذاَاألمرَلمثلَهذاَاالما َ.
مردودَويرَمقبولَ،َالَدليلَلليمهَ،َوالَمسمتندَلمهَ،َبملَالنقملَممكَفماَادلاهَالقيسرانيَ
َهَويبطلهَ.منذَالبدءَالمَالن ايةَومكَخاللَكتبَالتاريلَيدح خاللَحياةَاالما َ

َ
  وهوَنزلتهَالفق يةَ،َلراةيةَأ َخراسانيةَ؟َ : الثاني

 
ةبمملَبيمماكَهممذاَيجممدرَبنمماَأكَنقممد َنبممذةَممموجزةَلممكَتممدويكَالفممروعَالفق يممةَفمميَالمممذهبَ

للممَالم م َ،َدوكََالشافعيَ،َوكيفَنشأتَالطريقتاكَالعراةيمةَوالخراسمانيةَ،َمقتصمرا َ
ََوليسَهذاَمكانهَ.َ.َ.ََلةَمستقلةَخاصةَجَلرساألكَهذاَأي اَيحتاَإس ابَأوَإطنابَ

َ
َفأةولَ:َ

َ–ةمدَصمنفَفميَبغمدادََ–ر يَهللاَتعمالمَلنمهََ–مماَهوَمعروفَأكَاالما َالشافعيَ
مذهبممهَالقممدي َفمميَكتممابَسممماهَفَالحجممةَفََوهمموَمشمم ورََ–وةبمملَالرحيمملَالمممَمصممرَ

َمعروفَ،َوةدَرواهَلنهَخلقَكثيرَ،َوجمعَكبيرَاشت رَمن  َأربعةَوه َ:َ
َ
َ.َه240االما َأبوَثورَ،َابراهي َبكَخالدَ،َالمتوفيَسنةََ-1
َهَ.260االما َالزلفرانيَ،َالحسكَبكَمحمدَبكَالصباحَ،َالمتوفيَسنةََ-2
َََََه245يَبكَزيد،َأبوَلليَ،َالمتوفيَسنةَاالما َاالكرابيسي،َالحسيكَبكَلل-3
ََهَ.241االما َاألجلَأحمدَبكَحنبلَ،َالمتوفيَسنةََ-4
َ
،َظ مرتَلمهَه200َ،َوةيلَسمنةَه199َأكَرحلَاالما َالشافعيَالمَمصرَسنةَوبعدََ

أدلةَجديدةَفيَالفقهَل َيككَةدَأطلعَللي اَمكَةبملَ،َوبلغتمهَأحاديم َصمحيحةَلم َتبلغمهَ
بيكَلمهَصمحت اَبعمدَأكَلم َيتبميكَممكَةبملََالحجةَفَمذهبهَالقدي َ،َأوَأنهَتَحيكَصنفَف
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قمدي َحميكَصمنفَمذهبمهَالجديمدَبمصمرَبنماءَفألرضَلكَكثيرَمكَآرائمهَفميَمذهبمهَال
َللمَمبدئهَفَاذاَصحَالحدي َف وَمذهبيَفَ.

َ
وليسَمعنمَذلكَأكَكلَماَفيَالجديدَيخمالفَالقمدي َ،َوأكَكملَةمدي َمرجموعَلنمه،َبملَ

َقدي َ،َومنهَماَيوافقهَويجاريهَهناكَمكَالجديدَماَيخالفَال
َ

والَلمملَاَأكَالقمدي َمرجموعَلنمهَوانمماَأطلقموَ(51)ةالَاالما َالنوويَفيَفَالمجموعَف
َهَلليهََلكوكََوالبهَكذلكَ.َا

َ
ََ:جديدَفيَمصرَجمالةَالَيحصوكَلددا،َاشت رَمن  وةدَرويَلكَمذهبهَال

ََ
،َوةمدَروىَلنمهََه231البويطيَ،َيوسفَبمكَيحيممَ،َأبموَيعقموبَ،َالمتموفيَسمنةََ-1

َََ.َ(52)بعدوهوَمخطوطَل َيطبعَالمختصرَالمعروفَباسمهَفَمختصرَالبويطيَفَ

َََََََ

روىََه264اسماليلَبكَيحيمَبمكَاسمماليلَ،أبموَابمراهي َ،َالمتموفيَسمنةَالمزنيََ-2
لنمممهَالمختصمممرَالمعمممروفَباسممممهَأي ممماَوهممموَفَمختصمممرَالمزنممميَفَوهممموَممممكَأهممم َ

َ،َوةدَطبعَلدةَمرات.ََ(53)المختصراتَالمتقدمةَالتيَتوالتَللي اَالشروحَوالتعليقات
ََ
،َوهمموَالممذيَروىَلنممهَكتابممهَه270َمممراديَ،َالمتمموفيَسممنةَالربيممعَبممكَسممليماكَالَ-3

رسممالةَفَفمميَأصممولَالفقممهَ.َالمعممروفَبمم،َفَاأل َفَوهمموَالمممذهبَالجديممدَ،َوكتممابَفَال
َ:َ،َولذلكَكاكَالشافعيََيقولَلنهَهوَأكثرَأصحابَالشافعيَروايةَلنه،َووويرهما

ََفَالربيعَروايتيَفَوةدَلاشَبعدَاالما َكثيراَ.
َ
ََهَ.256كَسليماكَبكَداودَالجيزيَ،َالمتوفيَسنةَالربيعَبَ-4
َ
،َوةمدَروىَلنمهََه244االما َحرملةَبكَيحيمَبكَلبدَهللاَالتجيبيَ،َالمتوفيَسمنةََ-5

ََكتاباَيعرفَباسمهَفَكتابَحرملةَفَ.
َ
ََهَ.260يونسَبكَلبدَاألللمَ،َالمتوفيَسنةََ-6
َ
ََهَ.219لبدَهللاَبكَالزبيرَالمكيَ،َالمتوفيَسنةََ-7
َ
وةدَرجعَالمَممذهبَأبيمهَبعمدَهَ.248َمحمدَبكَلبدَبكَلبدَالحك َ،َالمتوفيَسنةََ-8

االما َمالكَ،َلوحشةَوةعتَبينهَوبميكَالبمويطيَفميَحادثمةَموتَالشافعيَ،َوهومذهبَ
ََ.َ(54)مش ورة

َ

                                                 
 (.1/110انظرَالمجموعَ)(51)

 فقهَالشافعي،َمكتبةَطلعت208َتوجدَمنهَنسخةَمخطوطةَفيَدارَالكتبَالمصريةَتحتَرة َ(52)

 (2/245انظرَكشفَالظنوكَ)(53)
 (69-1/68انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(54)
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وةدَكاكَالواحدَمكَأصحابَالشافعيَالذيكَجالسموهَوشماف وهَوأخمذواَلنمهََيجت مدَفميَ
تلمكَالحالمةََمامهَفيَأصولهَوَةوالدهَ،َويكوكَذلمكَفميخالفَإعَ،َوربماَبعضَالفرو

مامهَ،َوةدَيجت دَ،َفيخمرجَويسمتنبطَممكَةوالمدَاالمما َ،َوهمذاَيعتبمرَمذهباَلهَ،َدوكَإ
ََملحقاَبالمذهبَ،َبلَهوَأولمَمكَتخريجَمكَجاءَبعدهَ.

َ
بقمةَ،َهذاَهوَحالَأصحابهَالذيكَلاصروهَ،َث َجاءَبعده َفق اءَالشمافعيةَطبقمةَتلموَط

واسممتنبطواَاألوجممهَ،َوهممؤالءَأصممحابَالوجمموهَفمميَالمممذهبَ،َأوَفخرجممواَاألةمموالَ،َ
ََ:َ(55)مجت دوَالمذهبَ،َنذكرَمن  َ

ََ
وهمموََه288وَالقاسمم َ،َلثممماكَبممكَسممعيدَبممكَبشممارَ،َالمتمموفيَسممنةَبمماألنممماطيَأَ-1

ََصاحبَالمزنيَوالربيعَ،َوهوَالذيَاشت رتَبهَكتبَالشافعيةَببغدادَ.
َ
ََهَ.306عباسَبكَسريجَ،َأحمدَبكَلمرَ،َتفقهَللمَاألنماطيَ،َوتوفيَسنةَأبوَالَ-2
َ
ََه.358أبوَالطيبَبكَسلمةَ،َالمتوفيَسنةََ-3
َ
ََه328،َالمتوفيَسنةَأبوَسعيدَاألصطخري،َالحسكَبكَأحمدَبكَيزيدَ-4
َ
أبوَالعباسَبمكَالقاصميَ،َأحممدَبمكَأحممدَالطبمريَ،َصماحبَفالتلخميلفَالمتموفيََ-5

ََهَ.335سنةَ
َ

شميلََواستمرَالفقهَللمَهمذهَالحالمةَالممَأكَجماءَالشميلَاالمما َأبموَحاممدَاالسمفرايينيَ
،َفانت متَاليمهَرياسمةَالممذهبَالشمافعيَ،َفميَبغمدادَ،ََه406العراةييكَ،َالمتوفيَسمنةَ

َََوتبعهَجمالةَالَيحصوكَلدداَنخلَبالذكرَمن  َ:َ
َ
حبَفَالحماويَفَالمتموفيَالماورديَ،َلليَبكَمحمدَبكَحبيبَ،َأبموَالحسمكَ،َصماَ-1

َه.450سنةَ
القا ميَأبمموَالطيممبَالطبممريَ،َطمماهرَبمكَلبممدَهللاَ،َشمميلَالشمميرازيَالمتمموفيَسممنةََ-2

َهَ.450
َهَ.425أبوَلليَالبندنيجيَ،َالمتوفيَسنةََ-3
َهَ.415المحامليَ،َأحمدَبكَمحمدَ،َصاحبَفَالمقنعَفَالمتوفيَسنةََ-4
َهَ.447فيَسنةَسلي َالرازيَ،َصاحبَفَاالشاراتَالمتوَ-5
أبمموَاسممحقَالشمميرازيَ،َابممراهي َبممكَللمميَ،َوهمموَالممذيَنتممرج َلممهَ،َالمتمموفيَسممنةََ-6

َهَ.476
يقت  َهذهَبفَطريقةَالعمراةييكَفَوسميتَطرَجميعاَطريقةَفيَتدويكَالفروعَوسلكواَ

ممما َلبممدهللاَبممكَأحمممدَبممكَلبممدَهللاَ،َإَوحتمممَجمماءَاالممما َالقفممالَالصممغيرَالمممروزيَ،
وتبعهَخلمقَالَيحصموكَ،َنخملَبالمذكرََ،ه417َشيخ  َ،َالمتوفيَسنةَكَوالخراسانيي
َمن  َ:َ

                                                 
 (12وانظرَدفعَالخياالتَللحسينيَ)َل/(55)
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َه438ما َالحرميكَ،َالمتوفيَسنةَالشيلَأبوَمحمدَالجوينيَ،َوالدَإَ-1
َه461الفورانيَ،َصاحبَفَاالبانةَفَالمتوفيَسنةََ-2
َه460القا يَحسيكَ،َصاحبَفَالتعليقةَفَالمتوفيَسنةََ-3
َهَ.430وفيَسنةَأبوَلليَالسنجيَ،َالمتَ-4
ََونيفَمكَال جرةَ.420َالمسعوديَ،َمحمدَبكَلبدَهللاَبكَمسعودَ،َالمتوفيَسنةََ-5
َ

ويطلمقََبم،فطريقةَالخراسمانييكَفَوسلكَهؤالءَأي اَطريقةَفيَتدويكَالفمروعَسمميتَ
ََللي اَفَطريقةَالمراوزةَفَ.

َ
أكَكتمبَالتمدويكََالمَهاتيكَالطريقتيكَكمماَ–ر يَهللاَلنهََ–فقهَالشافعيَوةدَانت مَ

المعتبرةَانت تَالي ماَ،َوكاكَمثل ماَفيَالفقهَالشمافعيَكمثملَالكموفييكَوالبصمرييكَفميَ
َلل َالنحوَ،َول َيبقَبعدهماَاالَمكَهوَتابعَطريقت ما،َفاماَلراةيَ،َواماَخراسانيَ.

ََواستمرتَهاتاكَالطريقتاكَالمَأكَجاءَبعضَاألئمةَمثلَ:َ
َََ
َََه،452َرَفَالمتوفمَسنةَالرويانيَصاحبَفَالبحَ-1

َ
َََهَ.477فَالمتوفيَسنةَابكَالصباا،َلبدَالسيدَبكَمحمد،َصاحبفَالشاملَ-2

َ
ََََه.505الشاشيَ،َصاحبَفَالحليةَفَ،َالمتوفيَسنةََ-3
َ
المتمموليَ،َلبممدَالممرحمكَبممكَمممأموكَ،َأبمموَسممعدَ،َصمماحبَفَالتتمممةَفَالمتمموفيَسممنةََ-4

َهَ.478
َ
يوسممف،َأبمموَالمعمماليَالجمموينيَصمماحبَفَالن ايممةفََاممما َالحممرميكَلبممدَالملممكَبممكَ-5

ََهَ.478المتوفيَسنةَ
َ
حجةَاالسمال َأبموَحاممدَ،َمحممدَبمكَمحممدَالغزالميَ،َفَالبسميطَفَوَفالوسميطَفوَفََ-6

َََهَ.505الوجيزَفَالمتوفيَسنةَ
َ

فدونواَالفقهَ،َوجمعواَنولاَماَبيكَالطريقتيكَ،َمعَأكَالثالثمةَاألولَلراةيموكَوالبماةيَ
ََبمميكانيوكَ،َولكنممهَربممماَالتمممدَكمملَمممن  َويممرَطريقتممهَفمميَالفممروعَ،َجمعمما َخراسمم

َالطريقتيكَكماَةلناَ.
أبموَللميََ(56)وكاكَأولَمكَجمعَبيكَالطريقتيكَكماَةالَابكَالسمبكيَفميَفَالطبقماتَفَ

ََالسنجيَمعَأنهَخراسانيَ.
َ

هَ.624َسمنةََواستمرَالحالَللمَهذاَالمَأكَجاءَاالما َأبوَالقاس َالرافعيَ،َالمتموفي
.َوشرحَفَوجيزَفَاالما َالغزالميَبشمرحيكَفَالشمرحَالكبيمرَفَوَفَالشمرحَالصمغيرَفَ
والتمدَفي ماَماَلكَلهَالتمادهَمكَالطريقتيكَ،َطريقةَالعراةييكَوطريقةَالخراسمانييكَ

                                                 
 (.4/344انظرَالطبقاتَ)(56)
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َالوسممميطَفَمختصمممرَممممكَفَالبسممميطَفَوَوالممموجيزَهمممذاَمختصمممرَممممكَفَالوسممميطَفَوفَ
ايةَالمطلبَفَالمما َالحمرميكَوهميَممكَكتمبَالخراسمانييكَالبسيطَفَمختصرَمكَفَن ف

َََوالبسيطَوالوسيطَللغزاليَأي اَ.
َ

ةدَجمعَفيَهذيكَالكتابيكَمكَالطريقتيكَحسبَوبفعلَالرافعيَهذاَيكوكَالفقهَالشافعيَ
ثم َحمررََ.َ(57)فَالمجمموعَفََ،َذكرهاَالنوويَفيََالترجيحَواالختيارةوالدَمتبعةَفيَ
ََلمحررَفَمكَفَالوجيزَفَ.الرافعيَكتابهَفَا

َ
وصممنفَكتابممهَفَه676َالمتمموفيَسممنةَسممنةََرحمممهَهللاَتعممالمَوجمماءَاالممما َالنمموويَ

المجموعَفَالذيَشرحَبمهَفَالم مذبَفَلالمما َالشميرازيَ،َوهموَممكَكتمبَالعمراةييكَ،َ
ََولكنهَالتمدَفيهَماَلكَلهَمكَكتبَالعراةييكَوالخراسانييكَ،َولكنهَل َيتمهَ.

َ
َجَفَوخمالفَفيمهَالرافعميَفميَمسمائلَمحررَالرافعيَفَفميَكتابمهَفَالمن ماث َاختصرَفَ

ََرجحَفي اَخالفَترجيحَالرافعيَ.
َ

واختصرَفَالشمرحَالكبيمرَفَفميَكتابمهَالمشم ورَفَرو مةَالطمالبيكَفَوزادَلليمهَفي ماَ
وصمنفَكتبماَأخمرىَفميَالفقمهَهيَالمش ورةَب،فَزوائمدَالرو مةَفَ،َزياداتَكثيرةَ،َو

َومن اَماَل َيكتملَ.َكمل،من اَماََ،الطريقتيكللمَ
َ

،َفاختصمرَفَمن ماجَفَه925َث َجاءَشيلَاالسمال َزكم،رياَاألنصماريَ،َالمتموفيَسمنةَ
النمموويَبمم،َفَالمممن جَفَوسممارَبممهَللمممَالقممولَالممراجحَفمميَالمممذهبَ،َدوكَاالشممارةَالمممَ

َالخالفَ.
فميَكتمابَواختصرَأحمدَللمماءَالشمافعيةَفميَالقمركَالثالم َلشمرَال جمريَفَالممن جَفَ

َاألزهر.سماهَفَن جَالطالبَفَوهوَمخطوطَفيَمكتبةَ
َ

هممذهَلمحممةَممموجزةَبسمميطةَلممكَتممدويكَالفممروعَالفق يممةَفمميَالمممذهبَالشممافعيَ،َوكيممفَ
َالطممريقتيكَالعراةيممةَوالخراسممانيةَللمممَحقيقممةَتطممورتَ،َذكرت مماَمممكَأجمملَالوةمموفَ

ََ.ونشأت ماَ،َلنعرفَمن ماَالمَأيَالمدرستيكَكاكَالشيرازيَينتميَ
َ

ََمكَأولَأمرهَالمَآخره.ََمح ا َذلكَأكَالشيرازيَكاكَلراةيا َوالجوابَللمَ
َ

ففيَأولَأمرهَأخذَالفقهَبفيروزاباذَةبلَالرحيلَمن اَلكَالشميلَأبميَلبمدَهللاَمحممدَبمكَ
لمرالشممميرازي،َوهمممولراةي،َممممكَأصمممحابَالشممميلَأبممميَحاممممدَاالسمممفرايينيََشممميلَ

ََ.َ(58)ذلكَفيَفَطبقاتهَفالعراةييك،َكماَحدثناَالشيرازيَنفسهَلكَ

َ

                                                 
 (.112-1/108انظرَالمجموعَللنوويَ)(57)

 (.112انظرَطبقاتَالشيرازيَ)ل/(58)
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حاممدََالمما َأبماَالطيمبَالطبمريَتلميمذَأبميالشميلَاَوفيَآخرَأمرهَلندماَةد َبغدادَلمز 
االسفرايينيَ،َفالطبريَأي اَمكَكبارَالعراةييكَ،َولذلكَيعدَالشيرازيَممكَالعمراةييكَ

ََفيَأولَأمرهَوآخرهَ.
َ

:َوهمذاََلَالصمحابيَفقمالفيَالكال َللمَةوَ(59)وةدَصرحَالنوويَبذلكَفَالمجموعَفَ
والشميلََفميَاألصمولَ،َوأوائملَكتمبَالفمروعََكلهَمش ورَفيَكتبَأصحابناَالعمراةييك

ََأبوَاسحقَالمصنفَممكَذكرهَفيَكتابهَفَاللمعَفَ.
َ

لنمدَالكمال َللممََ(60)يَالديكَالسبكيَفيفَتكملةَالمجمموعَفَوبهَصرحَأي اَاالما َتق
َشيرازيَالمش ورَوهوَفَالتنبيهَفَكتابَالمراجعهَمكَكتبَالعراةييكَحي َذكرَمن اَ

َ
فقدَةدمناَالكال َللي ماَلنمدَالكمال َللممََعي،وأماَمكانةَاالما َالشيرازيَفيَالفقهَالشاف
َ.بقةَولسناَبصددَالتفصيلَفي اَهناَمكانتهَوثناءَالناسَلليهَفيَالفقرةَالسا

َ
الطريقمةَالعراةيمةَممكَتفمرقَبميكََ(61)هَللي اَالنوويَفيَفَالمجموعَفَوهناَم مةَةدَنب َ

َصمحابناَالعمراةييكَلنصمولَالشمافعيَواللم َأكَنقملَأَ))حي َاالتقاكَوالترتيبَفقمالَ:َ
َوأثبممتَمممكَنقمملَالخراسممانييكَوالبمماَوةوالممدَمذهبممهَ،َووجمموهَمتقممدميَأصممحابناَأتقممكَ

َ.َهاَ((والخراسانيوكَأحسكَتصرفاَوبحثاَوتفريعاَوترتيباَوالباَ
َ
َ
َ

 ( منـاظراتـه4)
 

ولقمدََأهميةَكبرىَبيكَالعلماءَوالعاممةَللمناظراتَفيَلصرَاالما َالشيرازيََلقدَكاك
سمواءَةَالخالفيمةَبكملَمماَفي ماَممكَأدلمةَكماكَالخالفميَممكَالعلمماءَيحفمظَالمسمألةَالفق يم

،َومماَيمردَللممَكانتَمكَالكتابَ،َأوَالسنةَ،َأوَالقياسَ،َأوَاالجمماعَ،َأوَويمرَذلمكَ
يمةَالمدفعَلن ماَ،َوأدلمةَالخصم َوااللترا ماتَالتميَهذهَاألدلمةَممكَالترا ماتَ،َوكيف

تردَللي اَمكَأجملَابطمالَاالسمتداللَب ماَ،َ ممكَنطماقَآدابَالبحم َوالمنماظرةَالتميَ
َممكَالخصمميكَبمبادئ ماَوةوالمدهاَالتميَيجمبَللمي  َأكَيلتزموهماَأثنماءَكانتَتقيدَكماًلَ
َمناظرات  َ.

َ
كممكَمممكَالعلممماءَوطممالبَالعلمم َولقمدَكانممتَالمنمماظراتَللنيممةَ،َيح ممرهاَأكبممرَلمددَمم

ماميكَلظيميكَكالشيرازيَوأةرانهَ،َوربماَكانتَفميَوالعامةَ،َالَسيماَاذاَكانتَبيكَإ
المسجدَ،َأوَالمدرسةَ،َأوَالبيمتَأوَةصمرَالخليفمةَ،َأوَويمرَذلمكَممكَاألمكنمةَويتقابملَ
َالخصماكَوالناسَمكَحول ماَبيكَمستمعَ،َمؤيدَ،َومخمالفَ،َوممدوكَوممتعل َ،َوتثمار

                                                 
 (.1/95انظرَالمجموعَ)(59)

 (.10/5انظرَتكملةَالمجموعَ)َ(60)

 (1/112انظرَالمجموعَ)(61)
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المنمماظرةَبسممؤالَيوجممهَالمممَأحممدَالخصممميكَمممكَةبمملَأحممدَالح ممورَدوكَأكَتكمموكَ
ََ.َ(62)ألحدهماَدرايةَمسبقةَب ذاَالسؤالَيستعدَلهَةبلَأكَيأتيَمكاكَالمناظرةَ

َ
ولَفيةَوأدلت ماَ،َوممكَثم َيجيمبَالمسمؤيدلَللمَمدىَاستح اره َللمسائلَالخالوهذاَ
النقليمةَوالعقليمةَ،َثم َيحماولَالخصم َبعمدََألدلمةذلكَالسؤالَويقررهَبمماَلديمهَممكَاللمَ

ذلممكَابطممالَهممذهَاألدلممةَبتوجيممهَااللترا مماتَواألسممئلةَللي مماَ،َويجيبممهَاألولَ،َثمم َ
يعترضَالثانيَلليهَثانيةَ،َوهكمذاَالممَأكَيفحم َأحمدهماَايخمرَ،َويقنعمهَبفسمادَمذهبمهَ

َفيَالمسألةَالمختلفَفي اَ.
َ

َةَيح رهاَالناسَ،َويسمتمتعوكَب ماَتعةَللميفلق،دَكانتَالمناظراتَفيََذلكََالزماكَم
المَاالما َالذيَيمثلَمذهبهَ،َومكَث َترسلَاألدلةَفيَلقول  َ،َوتتبميكََويتحزبوكَكلَ 

ََل  َالمسألةَفيَدليل اَكالشمسَفيَسمائ اَ.
َ

ََ.َ(63)ظرَأهلَزمانهَكماَةدمناَفيماَسبقهذاَولقدَكاكَاالما َالشيرازيَمكَأن
َ

ََالَيصطليَلهَبنار.هَكاكَكاألسدَالغ نفرَفيَالمناظرةَ،َومماَذكرَفيَوصفهَأن
َ

ولقدَةامتَبيكَالشميرازيَوبميكَكثيمرَممكَأةرانمهَكثيمرَممكَالمنماظراتَولقمدَوددتَلموَ
تمكنتَمكَالوةوفَللممَجميمعَهمذهَالمنماظراتَودرسم اَوممكَثم َنشمرهاَ،َولكنمهَويماَ

ربممعَأاالَللمممََفَممماَكمملَممماَيتمنمممَالمممرءَيدركممهَفَفلمم َأتمكممكَمممكَالوةمموفلألسممفَ
أثنماءَترجمتمهَوترجممةَامما ََ(64)كيَفيَفَطبقاتمهَفَابكَالسبَمناظراتَلهَذكرهاَاالما 

التميَجمرتََالحرميكَالجوينيَنقالَلكَابمكَالصمالحَالمذيَةمالَلقمبَالمنماظرةَاألولمم
بمميكَالشمميرازيَواممما َالحممرميكَ،َوةممدَنقلت مماَمممكَخممطَرجمملَمممكَأصممحابَالشمميلَأبمميَ

ََ(65)هاَأنهَكتب اَمكَخطَالشيلَاالما َأبيَاسحقَ.وذكرَفيَآخرَالخطَاسحقَ
َ

ََرازيَكاكَيدوكَمناظراتهَويجمع اَ.وهذاَظاهرَفيَأكَاالما َالشي
َ
ممما َالشمميرازيَللمممَأةرانممهَالممذيكَينمماظره َدَكمماكَالفمموزَفمميَهممذهَالمنمماظراتَلإلولقمم

َوهوَمكَهوَفيَالخالفَوالجدلَ.ويناظرونه،َوهذاَليسَبعجيبَ
الحرميكَأنهَكاكَيقولَلهَلندماَيغلبهَ:َماَولبتنيَاالَبصالحكَ،َومماَيروىَلكَاما َ

ََ.(66)وماَولبتنيَبفق كَولككَبصالحك

                                                 
مكَجمودَلقليَ،َوصلَبناَالمَدرجةَالتقليدَاأللممَ،َدوكَمعرفةَبأدنمَنوعَمكَأنواعَهذاَبخالفَماَنحكَلليهَفيَهذاَالعصرَ(62)

اَالَالدليلَ،َواذاَأوردَلليناَالتراضَأوَاشكالَأسقطَفيَأيديناَ،َولجأناَالمَوسيلتناَالتقليديةَالوحيدةَال عيفةَوهيَ:َهكذاَةالواَ،َوأن
وأرىَأكَالتقليدَاأللممَأولمَمكَالجرأةَللمَديكَهللاَوالتاللبَباألدلةَحسبَالتش يََ–فمعاذَهللاَأكَأةصدَهذاََ-أنكلرَالمذهبيةَوالتقليد

بينةَويقيكَ،َوال وىَ،َولكنيَأريدَالتنبيهَللمَحقيقةَماَنحكَفيهَ،َفاهللَهللاَأي اَالعلماءَفيَديكَهللاَ،َأتقنوهَ،َوأ،قنوَأدلتهَحتمَتكونوَللمَ
أديةَاألمانةَ،َواالَتجرأَأنصافَالمتعلميكَللمَالسلفَالصالحَ،َومكَث َللمَديكَهللاَ،َورجعواَوحتمَتتمكنواَمكَاالةناعَوالتلقيكَ،َوت

َبج ل  َالمَالقرآكَوالسنةَ،َيف مون اَكماَيريدوكَويشت وكَ،َالَكماَيريدَهللاَورسولهَ،َومكَث َيفتوكَبالناسَبغيرَلل َفي لوَوي لوَ،
 وا حةَالَتخفمَللمَأحدَ،َوهللاَالمستعاكَ.وهذاَماَأخذتَظواهرهَتبدوَفيَمجتمعناَجليةَ

 (.61-60انظرَ)ل/(63)

 (.218-5/209(َ)256-4/237انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(64)

 (.5/214اَنظرَطبقاتَالشافعيةَ)(65)

 (َ.3/112انظرَمرآةَالجناكَ)(66)
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وظاهرَهذهَالعبارةَأنهَالَيعترفَلهَبالمقدرةَالعلميةَ،َولككَهمذاَالظماهرَويمرَممرادَ،َ
ممماََ–رحلتمهَكيف؟َوةدَفعلَاما َالحرميكَماَفعلَحينمماَةمد َالشميرازيَنيسمابورَفميَ

مكَحملهَالغاشيةَ،َوالمشيَبيكَيديهَكالخويد َ،َوةولهَأناَأفتخرَب مذاَ،َوويمرََ–ةدمناَ
ََذلكَمكَالثناءَلليهَ.

َ
واالممما َأبمميَوهممذهَالمنمماظراتَاألربممعَالتمميَلثرنمماَللي مماَاثنتمماكَمن مماَبمميكَالشمميرازيَ

ََهللاَالدامغانيَالحنفيَ،َواثنتاكَبينهَوبيكَاما َالحرميكَالجوينيَبنيسابورَ.لبد
َ
كَاالممماميكَالممدامغانيَوالجمموينيََقممد َللمممَهممذهَالمنمماظراتَترجمممةَممموجزةَلكمملَمممولن

حتمممَتعلمم َمكانت ممماَ،َوتعلمم َمكانممةَالشمميرازيَاذَكمماكَينتصممرَللي ممماَ،َفممالحك َللمممَ
َالشي َفرعَلكَتصورهَ.

َ
*َ*َ*َ

  (67)َالدامغاني :

 

نفميَ،َتفقمهَللميَبمكَمحممدَ،َالحهوَةا يَالق اةَأبوَلبمدَهللاَالمدامغانيَ،َمحممدَبمكَ 
بخراساكَ،َث َببغدادَ،َللمَالقدوريَ،َوسمعَمكَالصموريَوجمالمةَ،َولماشَثممانيكَ
سنةَ،َوكاكَنظيرَالقا يَأبيَيوسفَفيَالجاهَوالحشمةَوالسؤددَ،َوبقميَفميَالق ماءَ

َََهَ.478،َودفكَفيَالقبةَالمَجانبَاالما َأبيَحنيفةَ،َوكانتَوفاتهَسنةَدهراَ
َ
َ

*َ*َ*َ
  (68)امام الحرمين : 

 

لدَأبوَالمعاليَوَ َكَبكَلبدَهللاَبكَمحمدَبكَحيويةَالجوينيَالنيسابورما َلبدَالملهوَاإل
بخراساكَسنةَلشرَوأربعمائةَ،َوأخذَالفقهَلكَوالده،َوكاكَوالمدهَيعجمبَبمهَ،َوسممعَ

السممكَدوكَالحممدي َفمميَصممباهَ،َوحفممظَالقممرآكَ،َوأةعممدَمكمماكَأبيممهَللتممدريسَولممهَمممكَ
ََحاطةَباألصولَوالكال َ.إالعشريكَسنةَ،َوكاكَذاَ

َ
َرضَبالكال َ،َواألصولَ،َوالفقهَابكَالسبكيَ:َوالَيشكَذوَخبرةَأنهَألل َأهلَاألَةال
ََهَاَأكَالوجودَماَأخرجَبعدهَلهَنظيراَ.وترفوكَثره َتحقيقاََبلَالكلَمكَبحرهَيغوأك
َ

كثيمرةَتخرجَبهَكثيرَمكَاألئمةَ،َومكَأش ره َحجةَاالسال َالغزالميَ،َولمهَمصمنفاتَ
َه.478مش ورةَفيَالفقهَ،َواألصولَ،َوالكال َ،َتوفيَسنةَ

َ

                                                 
النجو َ-2/96الجواهرَالم يةَ-64طبقاتَالفق اءَلطاشَكبرىَزادهَل/َ-1/406اللبابََ–3/362َانظرَترجمتهَفيَشذراتَالذهبَ(67)

 .12/126البدايةَوالت ايةَ-5/121الزاهرةَ
طبقاتَابكَهدايةَهللاَ-3/358شذراتَالذهبَ-196دميةَالقصرَ-278تبييكَكذبَالمفتريَ-5/165انظرَترجمتهَفيَ)طبقاتَالشافعيةَ(68)

وفياتََ–5/121َالنجو َالزاهرةََ-9/18ظ َالمنتَ–1/440َ.2/188َمفتاحَالسعادةََ-5/507العقدَالثميكَ–3/291َالعبرََ-61ل/
 (.1/256اللبابََ-12/128البدايةَوالن ايةََ-2/341األلياكَ
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َ
َ

 المناظرة األولى
 بيـن

 (69)الشيخ الشيرازي والقاضي الدامغاني 

 

َوكاناَةدَاجتمعاَفيَلزاءَببغدادَ.
ل َهملَتسمقطَلنمهَالجزيمةَالشيرازيَالشافعيَلمكَالمذميَاذاَأسم،سئلَالشيلَأبوَاسحقَ

َلماَم مَ؟َ
َمذهبَالشافعيَ.َوهوفمنعَمكَذلكَ،َ
َفسئلَالدليلَ.

َيَحالَالكفرَ،َلم َيسمقطَباالسمال َ،فاستدلَللمَذلكَبأنهَأحدَالخراجيكَ،َفاذاَوجبَف
ََأصلهَ،َخراجَاألرض.

َ
نولماكََفقالَالشيلَأبوَلبدَهللاَمحمدَبكَلليَبكَمحممدَالمدامغانيَ،َالَيمتنمعَأكَيكموك

،ََخمرَ،َكمماَأكَزكماةَالفطمرأحمدهماَمماَالَيشمترطَفميَايمكَالخراجَ،َث َيشمترطَفميَ
ََوالَيشترطَفيَايخرَ.َوزكاةَالمالَنولاكَمكَالزكاةََث َيشترطَفيَأحدهماَالنصاب

َ
سؤالَالثانيَ:َالَيمنعَأكَيكوكَحقاكَمتعلقاكَبمالكفرَ،َثم َأحمدهماَيسمقطَباالسمال َ،َالو

َ.وايخرَالَيسقطَ
أحدهماَيسقطَباالسال َ،َوهوََأالَترىَأكَاالسترة،اقَوالق،تلَحقاكَمتعلقاكَبالكفرَ،َث 

ََسال َوهوَاالسترةاقَ.القتلَ،َوايخرَالَيسقطَباإل
َ

كَالخممراجَيجممبَبسممببَالممتمككَمممكَاالنتفمماعَؤالَالثالمم َ:َالمعنمممَفمميَاألصمملَأوالسمم
باألرضَ،َويجوزَأكَيجبَبمثلَهذاَالسببَحقَلليهَفيَحالَاالسال ،َوهموَالعشمرَ،َ

حمالَالكفمرَ،َولميسَذلمكَه نماَألنمهَلميسَيجمبَفل ذاَجازَأكَيبقمَمماَوجمبَلليمهَمنمهَ
ََبمثلَنسبتهَحقَفيَحالَاالسال َ،َفل ذاَسقطَماَوجبَفيَحالَالكفرَ.

َ
ََاسحق:فقالَالشيلَأبوَ

ََ
ثالثةَأشمياءََ-دوكَزكاةَالفطرَوهوَالتبارَنصابَفيَزكاةَالمالََ-للمَالفصلَاألولَ

يجاب مماَاَكماكَسمببَإالمالَلمَ أكَماَذكرتَحجةَلناَ،َألكَزكاةَالفطرَوزكاةَأحدهماَ،َ
واحمداَ،َحتممَأنمهَاذاََسمقاط ماَممؤثرا َرَينافي اَ،َكماكَتمأثيرَالكفمرَفميَإاالسال َ،َوالكف

وجبتَلليهَزكاةَالفطرَ،َوارتدَلنمده َ،َسمقطَلنمهَذلمكَ،َكمماَاذاَوجبمتَلليمهَزكماةَ
واحمدَ،ََالمالَ،َث َارتدَسقطتَلنهَالزكاةَ،َفكاكَتأثيرَالباةيَفيَاسقاط ماَللمَوجمه

فكمذلكَه نماَ،َلمماَكماكَسمببَالخممراجيكَهموَالكفمرَ،َواالسمال َينافي ماَفيجمبَأكَيكمموكَ
تأثيرَاالسال َفيَاسقاط ماَواحدَ،َوةدَثبتَأكَأحدهماَالَيسقطَباالسال َفكذلكَايخمرَ

.َ
                                                 

 (.4/237انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(69)
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فميَتعلق ماَ:َأكَالزكاتيكَافترةتماَ،َألكَزكماةَالفطمرَفارةمتَسمائرَالزكمواتََجوابَثاك
واءَفميَالتبمارَ اَبالتبمارَالنصمابَ،َولميسَكمذلكَالخراجماكَ،َفان مماَسمبالذمةَ،َففارة

ََومنافاةَاالسال َل ماَ،َفلوَسقطَأحدهماَباالسال َسقطَايخرَ.َالكفرَفيَوجوب ما
َ

بزيادةَالممالَ،َفل مذاَلم َيعتبمرَفي ماَالنصمابَجوابَثال َ:َهوَأكَزكاةَالفطرَالَتزدادَ
فَبمماختالفَالمممالَ،َوتممزدادَبزيادتممهَ،َفل ممذاَولمميسَكممذلكَسممائرَالزكممواتَ،َفان مماَتختلمم

 ممماَللمممَممماذكرتَسممواءَ.َفوجممبَأكَالتبممرَفي مماَالنصممابَوأممماَحممالَالخممراجيكَفان
ََيتساوياَفيَاالسال َ.

َ
ََ:َوج يكفالجوابَلنهَمكََواالسترةاق،وهوَالقتلََ:َالثانيوأماَالفصلَ

ناسَيجموزَأكَتختلمفَومعَاختالفَاألجَمختلفاك،أحدهماَأكَالقتلَواالسترةاقَجنساكَ
فمالَيجموزََالكفمر،يجبماكَبسمببََواحمد،فالخراجاكَمكَجنسََمسألتنا،فأماَفيََاألحكا ،

ََحكم ما.أكَيختلفَ
َ

َاكَممماَبعممدَاالسممال َاسممتدامةَللممرقَوالثممانيَ،َاالسممترةاقَاذاَحصمملَفمميَحممالَالكفممرَ،َكمم
وأماَفميَمسمألتناََ،َفجازَأكَيختلفاَ،نهَابتداءَلقوبةَبقاءَلليهَ،َوليسَكذلكَالقتلَ،َفإو

،َمكَاستيفاءَماَتقد َوجوبهَ،َفماذاَلم َيسمقطَأحمدهماَ،َلموَيسمقطَفحالَالخراجيكَواحدَ
ََايخرَ.

َ
َََ:َوج يكلنهَمكََفالجوابَ(70)المعار ةوهوََالثال :وأماَالفصلَ

َ
بَللمَالمسل َالحقَ،َفإكَالخراجَ َأكَبمثلَسببَالخراجَيجكَةالَ:َالَأسل َ أحدهماَ:َإ

َ،َوالعشمرَإنمماَلمز َلمألرضَبحمقَهللاَسمببَالمتمككَممكَاالنتفماعَممعَالكفمرَنماَوجبَبإ
َوهوَاالسال َ.

َ
كَكاكَهناكَحقَيجبَبمثلَسببَالخمراجَفيحسمكَأكَيجمريَلليمهَالمذيَوالثانيَ:َأنهَإ

فمميَحممالَاالسممال َ،َفل ممذاَجممازَأكَيبقمممَممماَتقممد َوجوبممهَفمميَحممالَالكفممرَ،َفكممذلكَفمميَ
حمقَ،َحتمممَيجمريَلليمهَفميَحمالَاالسمال َ،َوهمموََمسمألتناَ،َيجمبَبمثملَسمببَالجزيمة

لمكَالرةبمةَ،َفيجمبَأكَالجزيمةَتجمبَلمكَزكاةَالفطرَ،َفاكَالزكاةَوزكاةَالفطرَتجبَ
ََالرةبةَ،َوأكَيبقمَماَوجبَمكَذلكَفيَحالَالكفرَ،َفالَفرقَبين ماَ.

َ
َفيمهََةمالَ(71)َ(مما)للمَالجوابَاألولَوهوَدَهللاَالدامغانيَللمَفصلَالزكاةَلبأبوفقالَ

فيَحمالَواحمدَممكَالزكماتيكَ،َفقمالَالَاكَذلكَحجةَفان ماَيستوياكَفيَالتبارَاالسال َ
فيَكلَواحدَممكَالخمراجيكَ،َثم َيختلمفَحكم مماَبعمدَذلمكَيمتنعَأكَيكوكَالكفرَيعتبرَ

فيَاالستيفاءَ،َكماَأكَزكاةَالفطرَ،َوزكاةَالمالَيستوياكَفيَأكَالمالَمعتبرَفميَحمالَ
فممالمعتبرَفمميَزكمماةَالفطممرَأكَمعممهَممماَيختلفمماكَفمميَكيفيممةَااللتبممارَ،َواحممدةَفي ممماَ،َثمم َ

لنصمابَ،ََأكَيكوكَمالكا َيؤديَفا الَلكَكفايتهَلندك َ،َوالمعتبرَفيَسائرَالزكواتَ

                                                 
 (َالمعاو ةَ.َوالمثبتَمكَالطبعةَالقديمةَ،َوهوَالصوابَ.4/239(َالذيَفيَالطبقاتَالمحققةَ)(70)

 الكال .َليستَفيَالطبقات،َوهيَالَبدَمن اَليستقي (71)
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من مماَ،َثم ََحمدَ لخراجماكَفميَالتبمارَالكفمرَفميَكملَوافكذلكَه ناَ،َيجموزَأكَيسمتويَا
َللمَالكفرَفيَأحدهماَدوكَايخرَ.يختلفَحكم ماَلندَاالستيفاءَ،َفيعتبرَالبقاءَ

َ
للمممَوجممهَواحمدَألن ممماَيجبمماكَللمممَوجموابَثمماكَ:َاكَالزكمماتيكَانمماَأثممرَالكفممرَفي مماَ

سبيلَالعبادةَ،َفالَيجوزَاستيفاؤهماَبعدَالكفرَ،َألكَالكافرَالَتثبتَفيَحقهَالعباداتَ،َ
تعمالمَةمالَ:ََوليسَكذلكَفيَمسألتناَ،َفاكَالجزيةَتجمبَللممَسمبيلَالصمغارَ،َألكَهللا

وبعمدَاالسمال َلم َيوجمدَ،َ(29َ)حتمَيعطواَالجزيةَلمكَيمدَوهم َصماوروكَ()َالتوبمةَ/
ألرضَ،َالَيجممبَللمممَ،َوكممذلكَالخممراجَفمميَاَ(72)الصممغارَ،َفممالَيصممحَاسممتيفاؤهماَ

َ–سبيلَالصغارَ،َول ذاَيجوزَأكَيوجدَباسمهَمكَالمسلميكَ،َوهوَالذيَ مربهَلممرَ
ََدَ.للمَأرضَالسواَ–ر يَهللاَلنهَ

َ
َوتكل َللمَالجوابَالثانيَلكَهذاَالفصلَ،َوهوَأكَزكاةَالفطرَتتعلقَبالذمةَفقالَ:َ

الَيمتنعَأكَيكوكَأحدهماَفيَالذمةَ،َوايخرَفيَالمالَث َيسمتوياكَفميَالنصمابَ،َكمماَ
أكَأرشَالجنايةَيتعلقَبعيكَالجانيَ،َوزكاةَالفطرَتتعلقَبالذمةَ،َث َالَيعتبمرَالنصمابَ

َ.َفيَواحدَمن ما
فمدلَللممَأنمهََالذممة،:َفقدَاختلفَةولَالشافعيَفميَأكَالزكماةَتتعلمقَبمالعيكَأوََوأي ا

ََذكرت.ليسَالعلةَفيهَماَ
َ

َاةَالفطرَالَتمزدادَبزيمادةَالممالَوتكل َللمَالجوابَالثال َفيَهذاَالفصلَ،َوهوَأكَزك
ثم َهمذاَيبطملَالَيعتبرَفيمهَالنصمابَ،ََ(73)فقالَ:َلماَجازَأكَالَتزدادَبزيادةَالمالَ،َث 

بماَزادَللمَنصابَالدنانيرَوالدراه َلندكَفانهَيزدادَبزيادةَالمالَ،َث َالَيعتبمرَفي ماَ
ََالنصابَ.

َ
وهوَاالسترةاقَوالقتلَ،َحي َةال:َأن ماَجنسماكَيختلفماكَ،ََوتكل َللمَالفصلَالثانيَ،

رَ،َوكماكَوه ناَجن،سَواحدَ،َفقالَ:َان ماَواكَكاناَجنسيكَاالَأن ماَيجباكَبسببَالكفم
كماَةلناَفيَالخراجيكَ،َوالثانيَأكَالخراجيكََيجبَأكَيكوكَتأثيرَاالسال َفي ماَواحدا َ

يجممبَأكَيسممتوفياَفمميَحممالَاالسممال َ،َكممالخراجَالممذيََ(74)واحممداَ،َفانممهَواكَكانمماَجنسمما َ
معَالخراجَ،َف ماَخراجاكَ،َث َيجوزَابتداءَأحمدهماََ–ر يَهللاَلنهََ–و عهَلمرَ

ََيجوزَابتداءَايخرَفكذلكَهاهناَ.َ(75)الَبعدَاالسال َ،َف
َ

َهوَأكَاالسترةاقَاستدامةَوالقتملَوأجابَلكَالجوابَالثانيَفيَهذاَفيَهذاَالفصلَ،َو
ةممدَتقممد َوجوبممهَ،َولكممكَبقمميَبعممدَ،َفقممالَالقتمملَوالجزيممةَسممواءَ،َألكَالقتمملَابتمداءَفعمملَ

واكَكماكََالسمتيفاءَ،سال َاالسمتيفاءَ،َكمماَوجبمتَالجزيمةَ،َوتقمد َوجوب ماَ،َوبقميَااإل
َف ماَسواءَ.َفيَحالَالكفرسال َ،َألنهَابتداءَمعَماَتقد َوجوبهَالقتلَالَيجوزَبعدَاإل

َ
                                                 

 .4/240وانظرَالطبقاتََ–كذاَفيَاألصل،َوالصوابَاستيفاؤهاَباألفرادَ(72)
وا حَاال طراب،َوصوابهَكماَيؤخذَمكَجوابَالشيرازيَالثال َبعدَةليلَهوَفَلوَجازَأكَالَتزدادَبزيادةََوكذاَفيَالطبقات،َوه(73)

 الكفايةَفَوهللاَألل َالمال،َث َالَيعتبرَفيهَالنصاب،َلماَالتبرَفيهَوجودَصاعَفا الَلك

كذاَفيَالطبقاتَ،َوالصوابَ،َالَيجبَأكَيستوفياَ،َكماَهوَمذهبَاألحنافَالذيَيدافعَلنهَالدامغانيَ،َوكماَهوَظاهرَمكَمجرىَ(74)
 النقاش.

 كذاَفيَالطبقات،َوالصواب،َوالَيجوز.(75)
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الَيجممبَبالسممببَالممذيَيجممبََأكَالعشممروتكلمم َللمممَالمعار ممةَللمممَالجمموابَاألولَ
فقالَ:َالخراجَيجبَبامكاكَاالنتفاعَبماألرضَ،َولمذلكَالَيجمبَفيمماَالَمنفعمةََالخراجَ
بامكماكََ،َوماَيبطلَمنهَاالنتفاعَبهَ،َكماَيجبَالعشمرَ(76)ألرضَ،َكالمستغدرفيهَمكَا

االنتفاعَ،ف ماَيجباكَبسببَواحدَ،َفماذاَجمازَابتمداءَأحمدهماَبعمدَاالسمال َ،َجمازَالبقماءَ
َللمَايخرَبعدَاالسال .

َ
فقالَ:َالجزيةَالَتجبَبالمعنمَالذيَتجمبََالفصلَالثانيَ،َوهوَزكاةَالفطرَمتكل َللو
للممَسمبيلَالعبمادةَ،َوالجزيمةَتجمبَللممَوجمهَألكَزكاةَالفطمرَتجمبَزكاةَالفطر،َبهَ

َغارَ،َفسبب ماَمختلفَ.الصَ 
َ

نمهَإذلمكَحجمةَلميََفقمالَ:َأمماَةولمكَبمأكََلشيلَأبموَاسمحقَللممَالجموابَاألولَفتكل َا
،َثم َيختلفماكَفميَالكيفيمةَالتفصميلَ،َكمماَأكَيشمتركَالحقماكَفميَالتبمارَاالسمال َيجوزَ
ف مذاَزكماةَالفطمرَوزكماةَالممالَفميَالتبمارَالممالَواختلفماَفميَكيفيمةَااللتبمارَ،َاستوىَ

االبتمداءََ(77)فيَالتبارَالديكَفالَيحوزَأكَيختلفَجمازَصحيحَفيَالتبارَالمالَ،َفأماَ
تبمارَفمتَسمائرَالزكمواتَفميَالتفصميلَفميَالواالستيفاءَ،َأالَتمرىَأكَزكماةَالفطمرَخال

ل مماَ،َواالسمال َمعتبمرَفي مماَ،َلم َيختلمفَالتبمارَذلمكََا َث َالكفرَلماَكاكَمباينمَالمالَ،
في مممماَ،َالَفممميَاالبتمممداءَوالَفممميَاالسمممتيفاءَ،َبممملَاذاَزالَاالسمممال َ،َالمممذيَهممموَشمممرطَ

ومنعَمكَاستيفائ ماَ،َفكذلكَهاهنماَ،َوجوب ماَ،َأثرَالكفرَفيَاسقاطَكلَواحدَمن ماَ،َ
يكموكَحال مماََوجبَأكوجوب ماَ،ََللخراجيكَ،َوالكفرَشرطَفيَلماَكاكَاالسال َمنافيا َ

ََواحدَفيَالتبارَالكفرَفيَاالبتداءَواالستيفاءَ،َكماَةلناَفيَزكاةَالفطرَوزكاةَالمالَ.
َ

بأكَزكاةَالفطرَوزكاةَالمالَيجباكَللمَسمبيلََلكال َالثانيَالذيَذكرتَللمَهذاوأماَا
م صمحيحَ،َألنمهَكمماََغارَ،َفغيمرالعبادةَ،َفنافاهماَالكفمرَ،َوأكَالجزيمةَللممَسمبيلَالص 

تجبَالجزيةَللمَسب،يلَالصغارَ،َفخراجَاألرضَكذلكَ،َفاذاَنافمَاالسال َأحدهماَ،َ
ومنعَمكَاالستيفاءَ،َألنهَلميسَبحمالَصمغارَ،َوجمبَأكَينمافيَايخمرَأي ماََووجوبمهَ

ََللمَسبيلَالصغار.َ.
َ

ول مذاَوالثانيَ:َأناَالَنعل َأكَالجزيمةَتجمبَللممَسمبيلَالصمغارَ،َبملَهميَمعاو مةَ،َ
لم َتعتبمرَََالمعنمَتعتبرَفي اَالمدةَ،َكماَتعتبرَفيَالمعاو اتَ،َولوَكاكَذلمكَصمغارا َ

في مماَالمممدةَ،َكممماَتعتبممرَفمميَاالسممترةاقَوالقتمملَ،َويممدلَلليممهَ،َأن مماَتجممبَفمميَمقابلممةَ
معوضَل  َ،َوهوَالحقكَ،َوالمسماكنةَفميَدارَاالسمال َ،َومماَسمل َل م َمعاو مةَ،َدلَ

ََالعوض.َللمَأنهَيجبَللمَسبيل
َ

وأماَةولهَتعالمَ:َ)َحتمَيعطواَالجزيةَلكَيدَوه َصاوروكَ(َفقدَةيملَفميَالتفسميرَ:َ
َاكَالمرادَبهَأن  َملتزموكَألحكا َاالسال َ.

                                                 
 المستغدرَ:َهوَالذيَصارتَفيهَودراتَ،َانظرَالقاموسَاَدَرَ.(76)

الطبقات،َوهوَويرَمستقي ،َلسقطَفيَالكال َأوَتحريف،َوالصوابَفَفالَيجوزَأكَيختلفَالتباراَذلكَفي ماَفيَاالبتداءَكذاَفيَ(77)
 واالستيفاءَفَكماَهوَمف و َمكَالسياقَوهللاَألل .
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والثال َ:َأكَالصغارَانماَيعتبرَفيَالوجوبَ،َفأماَفيَاالسمتيفاءَفمالَيعتبمرَ،َأالَتمرىَ
 َيجممبَللمممَالمسممل َفمميَذلممكَأنممهَلمموَ مممكَلنممهَمسممل َجممازَأكَيسممتوفيَلنممهَ،َواكَلمم

ََصغارَ،َفدلَللمَبطالكَماَةالوهَ.
َ

يجابَالشي ،َوالَيعتبرَفيَاستيفائهَكماَأكَالحمدودَوأي اَ:َفاكَالصغارَةدَيعتبرَفيَإ
تجبَللمَسمبيلَالتنكيملَبالمعاصميَ،َول مذاَةمالَهللاَتبماركَوتعمالمَفَجمزاءَبمماَكسمباَ

َ(38َ)َالمائدة/نكاالَمكَهللاَوهللاَلزيزَحكي َفَ
َفذكرَالنكالَلقبَذكرَالحدَ،َكماَذكرَالصغارَلقيبَذكمرَالنكمالَ،َفقمدَرويَلنمهَ

ََفَالتائبَمكَالذنبَكمكَالَذنبَلهَفَفكذلكَهاَهناَ.َ.أنهَةال:
َ

َوَأكَزكماةَالفطمرَتتعلمقَبمالعيكَوأماَالكال َللممَالجموابَالثمانيَممكَهمذاَالفصملَ،َوهم
كَكملَحمقَيتعلمقَبمالعيكَ،َألنيَلم َأةملَإالَيلز َوماَذكرتَمكَالتفصيلَ،َف،َفصحيحَ

ذاَتعلقممتَبممالعيكَفقممدَاةت ممتَالنصممابَالنصممابَ،َوانممماَةلممتَ:َاكَالزكمماةَإيعتبممرَفمميَ
وزكاةَالفطرَتخالفَسائرَالزكواتَفيَتعلق اَبالعيكَ،َفخالفت ماَفميَالتبمارَالنصمابَ،َ

ََفالَيلز َلليهَسائرَالحقوقَ.
َ

واتَمكَويرَاخمتالفَ،َوفميَتعلمقَالزكماةَوأماَةولكَأكَالنصابَمعتبرَفيَسائرَالزك
بالعيكَةوالكَ،َفغيرَصحيحَ،َألكَالقولَبهَفاسدَ،َوب ذاَيستدلَللممَفسمادهَ،َألنمهَلموَ

ََكاكَتعلقَبالذمةَلماَالتبرَفيهَالنصابَ.
َ

ف موَصمحيحََكاةَالفطرَالَتزدادَبزيمادةَالممالأكَزَوأماَالجوابَالثال َلكَهذاَالفصل
،َلمكَالكفايمةرَفيهَوجودَصاعَفا مالَ لماَالتبَذلكَصحيحا َوماَذكرتَمكَأنهَلوَكاكَ

ََالمال.بزيادةََ(80)والَيزدادَفي اَالنصابَ(79)،َألنهَيعتبر(78)فباطل
َ

ألنمميَفممالَيلممز ََ(81)وأممماَةولممكَانممهَبيطمملَهممذاَبممماَزادَللمممَنصممابَاألثممماكَ،َوالعشممر
فيمهَلَال مررَ،َاالَلدفعَال ررَفيماَيدخ(82)جعلتَذلكَللةَفيَالتبارَالنصابَالثاني

،َوهوَتبعيضَالحيواك،َوالمشاركةَفيهَ،َوهذاَالَيوجمدَفميَالحبموبَ،َوالَفميَالعيموكَ
ََفسقطَالتبارهَ.

َ
أكَاالسمترةاقََالسترةاقَ،َفماَذكرتهَمكَالجموابوأماَالكال َفيَالفصلَالثانيَ،َوهوَا

ََوالقتلَجنساكَمختلفاكَ،َوهاهناَجنسَواحدَواحدَفصحيحَ.
َ

انماَجنسمميكَاالَان مماَيجبمماكَبسمببَالكفممرَ،َولموالَالكفممرَلم َيجبمماَ،َوةولمك:َان ممماَواكَك
فكمماكَيجممبَأكَيممؤثرَاالسممال َفمميَاسممقاط ماَ،َفغيممرَصممحيحَ،َألنممهَواكَكمماكَوجوب ممماَ

                                                 
 كالمهَسقطاَ.فيَهذاَالكال َدليلَللمَالتصويبَالذيَذكرتهَآنفاَفيَجوابَالدامغانيَالثال َالسابقَ،َودليلَللمَأكَفيَ(78)

 كذاَفيَاألصل،َوالصواب:َألنهَيعتبرَفي اَالنصاب،َكماَمرَفيَفيَجوابَالشيرازيَالثال َللمَالفصلَاألول،َوهللاَألل (79)

 كذاَفيَاألصلَوالصوابَفَتزدادَفَ،َوهللاَألل َ.(80)

حيواكَحيكَبلغَالنصابَول َتزدَالزكاةَبزيادةَأيَفانكَأوجبتَالزكاةَفي اَببلواَالنصابَوزادتَبزيادةَالمالَ،َبينماَأوجبتَزكاةَال(81)
الحيواكَحتمَيبلغَنصاباَجديداَ،َفدلَللمَأكَالتبارَالنصابَولدمهَليسَلهَدخلَفيَزيادةَالزكاةَولدم اَ،َكماَأنهَليسَلزيادةَالزكاةَ

 ََََولدم اَدخلَفيَالنصابَ.

 وصواب اَوهللاَألل َفَألنيَماَجعلتَذلكَللةَف.َفيَهذهَالجملةَا طرابَالَيخفم،َولكن اَوا حةَفيَمرادَالشيرازي(82)
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بسمممببَواحمممدَ،َاالَأن مممماَحقممماكَمختلفممماكَ،َواذاَاختلفمممتَالحقممموقَيجممموزَأكَتختلمممفَ
،َاالَأن مماَلمماَاختلفماَفميََأحكام ماَ،َأالَترىَأكَالجمعةَوالخطبةَتجباكَلمعنممَواحمد

الجنسيةَ،َاختلفاَفيَاألحكا َ،َفكذاَهناَالقتلَواالسترةاقَ،َواكَوجباَبسببَالكفرَ،َاالَ
ََأن ماَجنساكَمختلفاكَ،َفيجوزَأكَيختلفَحكم ماَ.َ.

َ
وأماَةولكَ:َاكَهمذاَيبطملَبخمراجَالسموادَوجزيمةَالرةمابَ،َفان مماَخراجماكَلم َيبتمدئَ

والَيبتدئَايخرَفخطأَ،َألنيَلم َأةملَان مماَجمنسَواحمدَسمواءَ،ََأحدهماَبعدَاالسال َ،
بلَةلتَ:َان ماَجنسَواحدَوسبب ماَالكفرَ،َوانمماَهموَالبيمعَ،َواالجمارةَللممَاخمتالفَ

ََالمذهبَ،َوهاهناَكلَمكَالخراجيكَوجبَلحقَالكفرَ،َفل َيختلفاَ.
َ

،َوالقتمملَابتممداءَوأممماَالجمموابَالثممانيَلممكَهممذاَالفصمملَوهمموَأكَاالسممترةاقَ،َاسممتدامةَ
لقوبةَ،َفصحيحَ،َوةولكَأكَالقتلَاستيفاءَماَتقد َ،َفغيرَصحيحَألنيَةلتَ:َاكَالقتلَ
ابتمداءَلقوبممةَ،َواالسمترةاقَاسممتدامةَ،َألنمهَةممدَتقممد َفعملَاالسممترةاقَفميَحممالَالكفممرَ،َ

َقد َ،َواكَجمازَأحمدهماَجمازَايخمرَوليسَكذلكَهاهناَ،َألنهَكالخراجيكَ،َاستيفاءَماَت
،َأالَتمرىَأنمهَلميسَفميَجنسمهَمماَيسماويهَفميَاالسمتيفاءَبحمقَفيَالقتلَمثلَهمذاََوليس

الكفممرَ،َثمم َبعممدَاالسممال َ،َوهاهنمماَمممكَجنسممهَممماَيسممتوفيَبعممدَاالسممال َ،َوهمموَخممراجَ
األرضَ،َفلوَل َيجزَاستيفاءَالجزيةَبعدَاالسال َ،َلوجمبَأكَيقمالَ،َالَيجموزَاسمتيفاءَ

ََالخراجَ.
َ

 ة،َفماَذكمرتَممكَالمنمعَصمحيحَألكَالخمراجَيجمبَالمعارَوهوَ،وأماَالفصلَالثال 
،َويعتبرَفيهَالتمكيكَمكَاالنتفاعَباألرضَ،َوالعشرَيجمبَبحمقَاالسمال َ،َبسببَالكفر

َويعتبرَفيهَالخراجَ،َفأحدهماَالَيجبَبالسببَالذيَيجبَبهَايخرَ.
َ

نمهَفميَويدلَللممَأنمهَالَيصمحَاجتمال مماَفميَحمالَالكفمرَ،َوالَفميَحمالَاالسمال َ،َأل
حممالَالكفممرَيجممبَالخممراجَ،َوالَيجممبَالعشممرَ،َوفمميَحممالَاالسممال َيجممبَ،َوالَيجممبَ
الخممراجَ،َفممدلَللمممَأن ممماَمتنافيمماكَ،َوالَيجمموزَأكَيسممتدلَمممكَوجمموبَأحممدهماَبعممدَ

ََاالسال َللمَبقاءَايخرَبعدَاالسال َ.
َ

بَوالثانيَ:َماَذكرتَمكَزكماةَالفطمرَ،َف موَصمحيحَفميَالفمرعَ،َألنمهَكمماَيجمبَبسمب
للمَالمسممل َ،َفبسممببَالرةبممةَيجممبَحممقَمبتممدأَللمممَالمسممل َ،َحممقَمبتممدأمنفعممةَاألرضَ

ََوهوَزكاةَالفطرَ.
َ

والخممراجَللمممَسممبيلَالكفممرََ،َوالجزيممةاكَزكمماةَالفطممرَللمممَسممبيلَالعبممادةَوةولممكَ:
َ(83)،َكمم،ذلكَالحمدهماَبعممدَاالسمال َللممَبقمماءَايخمريسمتدلَبأ،َفمالَيجمموزَأكَوالصمغار

ََ.(84)،َوهللاَألل فطرَحالَاالسال َللمَبقاءَالجزيةوبَزكاةَاليجوزَأكَيستدلَبوج
َ

                                                 
 فيَاألصلَفَيجوزَفَوالمثبتَالصواب.(83)

هذهَآخرَالمناظرةَ،َووا حَفي اَانقطاعَاالما َالدامغانيَ،َومكَخاللَأجوبةَالشيرازيَوتقريرهاَ،َوتقريرهَاللترا اتَالدامغانيَ(84)
 و حتهَفيَالتعليقَللي اَ،َوهللاَألل َ.ودفع اَيبدوَأكَهناكَبعضَالسقطَفيَهذهَالمناظرةَكماَأ
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َ
 . (85)المناظـرة الثانية 

 بيـن .
 أبي اسحق الشيرازي وأبي عبد هللا الدامغاني .

 
َوةدَجرتَأي اَببغدادَ..

ََ:َوةدَشاهدَهذهَالمناظرةَوح رهاَ–رحمهَهللاََ-ةالَأبوَالوليدَالباجيَالمالكي
َ

ََ(86)ةعممدَأياممماَفمميَمسممجدَرب ممةصمميبَبوفمماةَأحممدَيكممر َلليممهَأالعممادةَببغممدادَأكَمممكَ
يجالسَفي اَجيرانهَواخوانه.َفاذاَم تَأيا َلزوهَولزمواَلليمهَفميَالتسمليَوالعمودةَ

َمسجدهَللعزاءَمعَاخوانمهَوجيرانمهَالمَلادتهَمكَتصرفهَ،َفتلكَاأليا َالتيَيقعدهاَفيَ
َلفق اءَفيَالمسائلَةَاأوَبمناظرَفيَاألولبَاالَبقراءةَالقرآكالَتقطعَ

َ
فتوفيممتَزوجممةَالقا مميَأبمميَالطيممبَالطبممريَوهمموَشمميلَالفق مماءَذلممكَالوةممتَببغممدادََ

وكبيره َ،َفاحتفلَالناسَبمجالسمتهَ،َولم َيكمدَيبقممَأحمدَمنمت َالممَللم َاالَح مرَذلمكَ
وكماكَزلمي ََجلسَالقا ميَأبموَلبمدَهللاَالصميرميالمجلسَ،َوكاكَممكَح رَذلكَالم

َبَفيَالعل ََوالشيخوخةَوالتقد ََوَالذيَكاكَيوازيَأباَالطيالحنفيةَوشيخ  َ،َوه
َ

فروممبَجمالممةَمممكَالطلبممةَالمممَالقا ممييكَأكَيتكلممماَفمميَمسممألةَمممكَالفقممهَ،َيسمممع اَ
ل ماَ:َاكَأكثرَممكَفميَالمجلمسَوريمبَةصمدََ(87)الجمالةَمن اَ،َوتنقل اَلن ماَ،َوةلنا

َألوا َجممةَأكَيسممعَتناظرهمماََمنذالمَالتبركَب ماَواألخذَلن ما،َول َيتفقَلمكَوردَ
اذَكاناَةدَذلكَمنمذَألموا َ،َوفو ماَاألممرَفميَذلمكَالممَتالميمذهماَ،َونحمكَنرومبَأكَ

ََيتصدةاَللمَالجمعَبكالم ماَفيَمسألةَيتجملَبنقل اَوحفظ اَ.
َ

فمامتنعَفأماَالقا يَأبوَالطيبَفمأظ رَاالسمعافَباالجابمةَ،َوأمماَالقا ميَأبموَلبمدَهللاَ
الَيخمرجَالممََ–يريمدَالمدامغانيََ–مكَكاكَلهَتلميذَمثملَأبميَلبمدَهللاَلكَذلكَوةالَ:َ

الكال َ،َوهماَهموَحا مرَ،َممكَأرادَأكَيكلممهَفليفعملَ،َفقمالَالقا ميَأبموَالطيمبَلنمدَ
ذلكَ:َوهذاَأبوَاسحقَمكَتالمذتيَ،َينوبَلنيَ،َفلماَتقمررَاألممرَللممَذلمكَ،َانتمدبَ

َحقَالشيرازيَ:َأباَاسشابَمكَأهلَكازروكَ،َيدلمَأباَالوزيرَيسألَ
َ

ََهلَيوجبَالخيارَللزوجةَ؟َااللسارَبالنفقةَ
َ

أنمهََ:َةولمهخالفاَألبميَحنيفمةَفميََمالك،وهوَمذهبََالخيار،أنهَيوجبََ:َالشيلفأجابَ
ََل ا.الَيوجبهَ

َ
َفطالبهَالسائلَبالدليلَللمَصحةَماَذهبَاليهَ.

                                                 
 (.4/246انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(85)

الربض:َسورَالمدينة،َأوَماَحول اَمكَخارج،َانظرَالقاموس،َوةالَياةوتَالحموي،َوةلماَتخلوَمدينةَمكَربض،َانظرَمعج َالبلداكَ(86)
2/750. 
 أيَأبوَالوليدَالباجيَ.(87)
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يسمتحقََكماحَنموعَملمكَالنأكََ:َالدليلَللمَصحةَماَذهبتَاليهََفقالَالشيلَأبوَاسحق
ََكملكَاليميكَ.َ.َيكوكَااللسارَباالنفاقَيؤثرَفيَإزالتهََفوجبَأكَبهَاالنفاق

َ
ََفالتر هَالسائلَبالترا اتَووةعَاالنفصالَلن اَ.َ.َ

،َالشميلَث َتناولَالكال َللمَوجهَالنيابةَلنمهَ،َوهموَالمذيَيسمميهَأهملَالنظمرَالممذنبَ
َفقالَ:َأبوَلبدَهللاَالدامغانيَ

نفقمةَثم َفميَأكَكملَواحمدَمن مماَيسمتحقَبمهَالَيرَصحيحَألنهَالَيمنمعَأكَيسمتوياَهذاَو
فيَأكَكلَواحدَمن مماَيسمتحقَالَترىَأكَالبيعَوالنكاحَيستوياكَيختلفاكَفيَاإلزالةَ،َأ

بهَالملكَ،َث َفواتَالتسلي َبال الكَفميَأحمدهماَيوجمبَبطمالكَالعقمدَ،َوهموَالبيمعَألنمهَ
وتنفذَأحكا َالزوجيةَوفيَالنكاحَالَيبطلَالعقدَ،ََتسلي َبطلَالبيعَلَالاذاَهلكَالمبيعَةب

َبعدَالموت
ثم َالعجمزََكلَواحدَمن ماَيسمتحقَبمهَالنفقمةََفكذلكَفيَالفرعَ،َيجبَأ،َيتساوياَفيَأك

رعَالَيمكمكَنقملَالملمكَلنمهَلكَاالنفاقَفيَأحمدَالمو معيكَيوجمبَاالزالمةَ،َوفميَالفم
ََالةَبااللسارَ،َكماَيقالَفيَأ َالولدَ.ير،َفوجبَأكَالَتجبَاالزالمَالغ

َ
ََفأجابَالشيلَأبوَاسحقَلكَالفصلَاألولَبفصليكَ:

ََ
نمهَاذاَتسماوىَأحدهماَ:َأنمهَةمالَ:َإكَهمذاَالمعنممَلميسَبمإلزا َصمحيحَ،َألنميَلم َأةملَإ

الملكاكَفيَمعنمَ،َوجبَأكَيتساوياَفيَجميعَاألحكما َ،َألكَاألممالكَوالعقمودَتختلمفَ
ات اَ،َوانماَجمعتَبين ماَب ذاَالمعنمَ،َالذيَهوَاسمتحقاقَالنفقمةَ،َثم َأحكام ماَوموجب

العجزَلكَهذهَالنفقمةَالتميَلملمكَاليمميكَيوجمبَازالمةَالملمكَ،َفوجمبَأكَيكموكَايخمرَ
َمثلهَ.

البيمعَفيمماَذكمرهَألكَالمقصمودَبمهَالوصملةَوالمصماهرةَوالثانيَ:َأكَالنكاحَانماَخالفَ
َ.الوصلةَوانت مَالعقدَالمَمنت اهَقدَتمتذاَماتَأحدهماَف،َفإَتالمَالمو

َ
ذاَأكَيكوكَمعَتمما َالعقمدَ،َنحكم َبإبطمالَالعقمدَكمماَنقمولَ،َفميَاإلجمارةَإَحالمفمكَال

الممدةََكَاألحكا َةدَبطلتَبانق اءل َيجزَأكَيقالَإلقدتَالمَأمدَ،َث َانق تَالمدةَ،َ
صمرفَفميَالمعمانيَالتميَكَالمقصودَبمهَالتوتمام اَ،َفكذلكَالنكاحَوليسَكذلكَالبيعَفإ

كَاالةتنمماءَوالتصمرفَواالسممتخدا َ،َفممإذاَهلمكَالمبيممعَةبملَالتسمملي َفممإتثبمتَالملممكَ،َممكَ
َعنمَالمقصودَةدَفاتَفل ذاَتبطلالم

زالةَفميَاالستحقاقَللنفقةَ،َفإذاَوجبتَاإلوأماَفيَمسألتناَ،َفالمكاكَللمَهذاَواحدَفيَ
َفيَالمو عَايخرَمثلهََأكَيكوكَوجبَأحدَالمو عيكَبالعجزَلكَاالنفاقَ

َ
التيَذكرت اَ،َفالَتصحَألنهَإكَجازَأكَيقالَفيَالعبدَ:َإنهَيزولََ(88)وأماَالمعار ةَ

زالمةَملكهَلنهَ،َألنهَتمككَإزالةَالملكَفيهَبالنقلَالمَويرهَ،َففيَالزوجةَأي اَيمككَإ
لمكََلجمزَالمزوجَذابمهَإالملكَالمَويرهَبالطالقَ،َفوجبَأكَيزالَ،َوللمَهذاَتبطلَ

الَل اَالخيمارَفميَمفارةمةَالمزوجَ،َوإكَكماكَالَيصمحَالملمكَفي ماَ،َأَنهَيثبتالوطءَ،َفإ
ن ةَفكذلكَهاهناََترىَأكَنفرق َبين ماَبالع 

                                                 
 ةَ،َوانظرَالتعليقَايتيَ.فيَالطبقاتَالمعاو (88)
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اة اَمتمَنهَيجبَإلت:َإَكَمكَأصحابناَمكَةالاَالَنسلمهَ،َفإن َفأماَالكال َفيَأ َالولدَفإ
نممهَالَيمكن مماَأكَفممالمعنمَفي مماَأسمملمتَكَلكَاإلنفمماقَ،َفعلمممَهممذاَالَنسمملمهَ،َوإلجممز

هنماَيمكن ماَذاَأزيملَملكمهَلن ماَ،َوهميَهاسببَإتتوصلَالمَتحصيلَالنفقةَبمثلَذلكَال
ذاَأزيلَملكهَلن ماَ،َوذلمكَبمأكَتتمزوجَتحصيلَالنفقةَبمثلَذلكَالسببَ،َإَالتوصلَالم

ََآخرَوهوَبمنزلةَماَذكرتَمكَالعبدَالقكَ.
َ

ذاَكاكَةمدَاسمتوياَفميَمسمألتناَغانيَللمَالفصلَاألول،َإالدامَفقالَلهَالشيلَأبوَلبدَهللا
زالمةَمماَوأوجمبَذلمكَالتسمويةَبين مماَفميَإفيَاستحقاقَالنفقةَبالملمكَفميَكملَواحمدَمن 

بمهََالملكَفي ماَ،َلزمكَأنهَةدَاسمتوىَالبيمعَوالنكماحَ،َفميَأكَكملَواحمدَمن مماَيسمتحق
ََطالهَبفواتَالتسلي َ.الملكَ،َفوجبَأ،َيستوياَفيَإب

َ
أممماَةولممكَ:َاكَالمقصممودَبالنكمماحَهمموَالوصمملةَ،َوةممدَحصمملتَ،َفلمميسَبصممحيحَألكَو

لوصملةَالمقصودَفيَالنكاحَهوَالوطءَ،َألكَالزوجَانماَيتزوجَلالسمتمتاعَ،َالَبقصمدَا
المقصودَفيَالنكماحَهموَالوصملةَففميَالبيمعَأي ماَكَكاكَمكَويرَاستمتاع،َوللمَأنهَإ

بمدليلَأنمهَاذاَاشمترىَأبماهَيحكم َبصمحةَالبيمعَ،ََهوَالملكَ،َدوكَاالةتنماءَواالسمتخدا َ،
ََواكَل َيحصلَاالستخدا َ،َولككَلماَحصلَالملكَحكمناَبجوازهَ.َ.َ

َ
وللمَأكَفيَمسألتناَأي اَالنكاحَمخالفَلملمكَاليمميكَفميَبمابَالنفقمةَأالَتمرىَأكَكملَ

بممةََواجَزالمةَ،َوةممدَتجممبَفمميَالنكمماحَنفقمماتاجبممةَفمميَملممكَاليممميكَيسممتحقَب مماَاإلنفقمةَو
ذلكََوالَيستحقَللي اَاالزالةَ،َوهيَالنفقةَالما يةَ،َونفقةَالخاد َ،َفدلَ َيحبسَللي ا

ََللمَالفرقَبين ماَ.
َ

هنمماَأي مماَصممحيحةَ،َوةولممهَ:َإكَهاَ،َف مميَ(89)وأممماَالفصمملَالثممانيَ:َوهمميَالمعار ممة
لةَملكَبغيرَلوضَ،َوهذاَازلطالقَ،َفغيرَصحيحَ،َألكَالطالقَإيمككَازالةَالملكَبا

ََالنفقةَ.َ.ََلتاقَلبدهَللعجزَلكهَالعجزَلكَالنفقةَ،َكماَالَيجبَإالَيوجب
َ

كَالموطءَالَيمكن ماَذاَلجمزَلنمهَالمزوجَفلميسَبصمحيحَفمإإَوأماَماَألزممتَممكَالموطء
ماَالنفقةَفيمكن ماَتحصميل اَباالسمتقراضَواالسمتخدا َوويمرَذلمكَ،َوتنفمقَتحصيلهَ،َوأ
َللمَنفس اَ.

َلتاة اَ.لمهَ،َفإنهَالَخالفَأنهَالَيجوزَإنيَالَأسإَوأماَماَةلتَفيَأ َالولد
لَالمَمثلهَبمثلَهذاَالسببَ،َوهاهناَيمكنهَالتوصلَويمرَصمحيحََنهَالَيتوصوةولكَ:َإ

آخرَوربمماَكماكَالمزوجََألنهَالَيمكن اَأكَتتوصلَحتمَتنق يَلدت اَ،َوتتزوجَزوجا َ
َأولمَ. اَلندَاألولَكَ رَ الثانيَمثلَالزوجَاألولَفيَالفقرَ،َفت َ

َ
َفميَنماَجمعمتَبميكَالملكميكَوجعلتمهَممؤثرا َشيلَأبوَاسحقَللمَالفصلَاألولَ:َإةالَال
ذاَحصملَالعجمزَ،َووجبمتَقاقَالنفقةَفيَكلَواحمدَمن مماَ،َفمإزالةَ،َوهوَاستحبابَاإل

                                                 
ةدَرجحَمحققَالطبقاتَأكَيجعلَهذهَاللفظةَفَالمعاو ةَفَبدلَالمعار ةَلشي َتوهمهَ،َمخالفاَبذلكَأصولَالطبقاتَكماَأشارَالمَ(89)

فةَفيَذلكَفيَال امشَ،َوالصوابَماَفيَاألصولَ،َوالوه َمكَةبلَالمحققَوةدَمرَمثلَهذاَفيَالمناظرةَالسابقةَ،َوالمعار ةَمعرو
 آدابهَالبح َوالمناظرةَ.
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المسماواةَزالةَفيَأحدَالمو عيكَ،َوجبَفيَالمو عَايخرَمثلهَوليسَهذاَبمنزلمةَاإل
احدَمن ماَيوجبَالملكَ،َألن مماَوإكَتسماوياَفميَالملمكََأكَكلَوَفيَالبيعَوالنكاحَ،َفي

الَأن ماَمختلفاكَفيَالتسلي َ،َأالَتمرىَأكَالتسملي َمسمتحقَبعمدَالبيمعَ،َوويمرَمسمتحقَإ
لم َيصمحَالعقمدَ،َفمدلَللممَأن مماََبعدَالنكاحَ،َوالذيَيدلَلليهَ،َأنهَاذاَبماعَلبمداَآبقما َ

فاَفيَجوازَالتسلي َ،َوفميَمسمألتناَاسمتوياَفميَمختلفاكَفيَوجوبَالتسلي َفجازَأكَيختل
َوجوبَالنفقةَ،َفوجبَأكَيتساوياَفيَاالزالةَلندَالعجزَلن اَ.

َ
وأماَماَذكرتَمكَالفمرقَبميكَالبيمعَوالنكماحَفميَالمقصمودَ،َوةلمتَ:َاكَالمقصمودَممكَ
النكاحَهوَالوصلةَوالمصاهرةَ،َفاذاَورقَالموتَبين ماَ،َفقدَحصلَالمقصمودَوتممتَ

،َفل ذاَةلناَانهَالَيبطلَوفيَالبيعَالمقصمودَهموَالتصمرفَواالةتنماءَ،َفماذاََ(90)الوصلة
ََهلكَالتسلي َ،َفاكَالمقصودَةدَفاتَ.

َ
الَيمتنمعَأكَيكموكَالَانمهَبالنكاحَاالستمتاعَ،َف موَصمحيحَ،َإوةولكَ:َاكَالرجلَيقصدَ

سملي َ،َكَلاممةَمقاصمدهَةمدَفاتمتَبفمواتَالتقاصمدَأخمرىَ،َولميسَكمذلكَالبيمعَ،َفمإلهَم
ََفافترةاَ.

َ
وأماَماَذكرتَمكَأكَالبيعَالمقصودَمنهَأي اَهوَالملكَ،َوةدَحصلَبدليلَأنمهَيجموزَ

والمقصممودَمممكََفمميَبممابَالبيممعَ،َلممهَأكَيشممتريَأبمماهَ،َفيعتممقَلليممهَ،َف ممذاَنممادرَوشمماذ
ماَو عَلليهَالبابَبأشمذَمنمهَوَأنمدرَبطالَالبيالاتَواألشريةَماَذكرتَ،َفالَيجوزَإ

أكَيعتمقَلليمهَ،َول مذاَناكَحصلَالمقصودَألكَالمقصودَفميَشمراءَالولمدَ،َللمَأكَه
َاالَأكَيجدهَمملوكاَفيشتريهَفيعتقهَفََ:َفَالَيجزيَولدَوالدا ََةالَ

َذاَماتَةبلَالتسلي َ،َفانهَالَيحصلَالمقصودَ،َفافترةاَ.َ.،َإهناَوليسَكذلكَها
َ

ابَالنفقمةَبمدليلَأكَكملَنفقمةَنمهَمخمالفَللملمكَفميَبموأماَةولكَفيَملكَالنكاحَأي اَ:َإ
واجبةَفيَملكَاليميكَيزالَبالعجزَلن اَالملمكَ،َوالَيمزالَالملمكَفميَالنكماحَبكملَنفقمةَ
واجبةَ،َوهيَالنفقةَالما يةَ،َونفقةَالخاد َ،َفغيرَصحيحَ،َألنهَللبرَفميَنفقمةَالخماد َ

ل اَالخيارَتَوالنفقةَالما يةَالواجبةَ،َويرَأنهَالَ ررَفيَاالمتناعَمكَذلكَ،َفل َيثب
ََوللي اَ ررَفيَاالمتناعَمكَنفقةَالحالَ،َفصارتَهذهَالنفقةَمثلَنفقةَالعبدَسواءَ.

َ
إكَهنمماَبممالطالقَوةولممكَ:َلمعار ممةَبممماَذكممرتَ،َأنممهَالَيمكممكَإزالممةَالملممكَهاوأممماَا

زالممةَملممكَبغيممرَالعتممقَ،َوهمموَأكَيبمماعَ،َفممالَحاجممةَبنمماَالمممَازالممةَالملممكَفيممهَالطممالقَإ
سَكذلكَفيَالزوجةَ،َفانهَالَيمككَازالةَالملكَفي اَبالبيعَ،َونقملَالملمكَ،َبالعتقَ،َولي

نهَلمماَلم َيمكمكَازالمةَالملمكَفي ماَبمالبيعَأزلنماَالطالقَ،َول ذاَةلتَفيَأ َالولدَإفأزيلَب
ََذلكَبالعتقَ،َللمَمذهبَبعضَأصحابناَ،َوهوَاختيارَالشيلَأبيَيعقوبَ.َ.

ََ وَصحيحَ،َوهوَفصلَفيَالمسألةَ.وأماَمالتزمتَمكَالوطءَاذاَلجزَ،َف
َ

                                                 
 لعلَهناَسقطاَتقديرهَ:َفَف وَصحيحَفَواالَفالَبستقي َالكال َ.(90)
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ةالَ:َفاكَالذيَيلحقَالمرأةَفيَتلمكَالنفقمةَألظم َممكَال مررَفميَتمركَالجمماعَ،َفماكَ
نمهَإَب اَيقو َالبدكَوالنفسَ،َث َةلنماالجماعَةدَتصبرَالمرأةََلفقدهَ،َوالنفقةَالَبدَمن اَو

ََناَ.َ.،َواكَكاكَالَيمككَنقلَالملكَفي اَبعوضَ،َفكذلكَهاَهيثبتَالخيار
َ

هنمماَتتوصمملَاليممهَبممأكَوصمملَاليممهَاالَبازالممةَالملممكَ،َوهاوأممماَةممولك َفمميَالجممماعَالَتت
تستقرضَ،َفغيرَصحيحَ،َفانهَيلحقهَال مررَباالسمتقراضَ،َويطلمبَويحمبسَلليمهَ،َ
واكَألزمناهمماَذلممكَيجممبَأكَنلزم مماَأكَتكتممريَلنفسمم اَوفمميَذلممكَمشممقةَلظيمممةَ،َوالَ

ََيجبَالزام اَ
َ

اذاَيَأ َالولدَ،َانيَالَأسلمهَ،َف موَصمحيحَ،َوةولمكَانميَأةميسَلليمهَوأماَماَذكرتَف
لسمارَبالنفقمةَ،َفماكَن ماَاذاَكماكَل ماَكسمبَفلميسَهنماكَإكاكَل اَكسبَ،َفمالَيلمز َ،َأل

كسب اَيكوكَلموالهاَ،َويمكنهَأكَينفقَللي اَ،َوفيَمسألتناَلجزَلكَاالنفماقَللممَمماَ
َذكرتَ.َ.

َ
حيحَ،َوةولكَ:َانهَالَتتوصلَالممَتحصميلَالنفقمةَاالَوأماَالفرقَالذيَذكرتَ،َف وَص

ألنهَلوَكاكَل ذاَالمعنمَ،َلوجمبَأكَيفمرقَلدةَ،َفتتزوجَآخرَ،َفغيرَصحيحََبانق اء
َتوصلَالمَتحصيلَالنفقةَفميَالحمالَفي اَةبلَالدخولَوبعدهَ،َألنهَاذاَكاكَةبلَالدخولَ

بَأكَجممل ممذاَالمعنمممَ،َفيَفسممقطَممماَةلتممهَ،َوللمممَهممذاَ،َاكَكمماكَالَيوجممبَازالممةَالملممك
فان ماَالَتتوصملَأي ماَالممَتحصميلَالجمماعَحتممَيكوكَفيَالوطءَالَيثبتَل ماَالخيمارَ

تنق مميَلممدت اَ،َوتتممزوجَزوجمماَآخممرَوربممماَكمماكَالثممانيَمثمملَاألولَفمميَالعجممزَلممكَ
َالجماعَ،َولماَثبتَأنهَيزولَالملكَللعجزَلكَالجماعَ،َبطلَماَةلت َ

ََََوهللاَالموفقَللصوابَ.َ.ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
*ََ*ََ*َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
 .(91)المناظرة الثالثة

 بين
 مام الحرمينالشيخ أبي إسحق وإ

َ
لنممدَدخممولَ(92)وهمميَالمنمماظرةَاألولمممَمممكَالمنمماظرتيكَاللتمميكَاتفقتمماَبمدينممةَنيسممابور

َ.َ(93)الي اَفيَرحلتهَالمش ورةَالشيرازيَرسوال َ
َالخطأَ.َةَوصلمَث َتيقكلسئلَالشيلَاالما َأبوَالمعاليَالجوينيَلمكَاجت دَفيَالقب

لمادةَ،َكمماَفيَشرطَمكَشروطَالصالةَفلزمهَاإلَأتدلَفي اَبأنهَتعيكَلهَيقيكَالخطفاس
َلوَتيقكَالخطأَفيَالوةتَ.

أبواسممحقَالشمميرازيَبممأكَةممالَ:َالَيجمموزَالتبممارَالقبلممةََاالممما الشمميلَالتممرضَلليممهَ
ََشيئاكَ:َبالوةتَ،َفاكَأمرَالقبلةَأخفَمكَأمرَالوةتَ،َوالدليلَلليهَ

َ
أحممدهماَ:َأكَالقبلممةَيجمموزَترك مماَفمميَالنافلممةَفمميَالسممفرَ،َوالوةممتَالَيجمموزَتركممهَفمميَ

يَالسممفرَ،َواكَاسممتوياَفمميَكون ممماَالنوافمملَالمؤةتممةَ،َكصممالةَالعيممدَ،َوسممنةَالفجممرَفمم
َشرطيكَ.

والثانيَ:َأكَالقبلةَيجوزَترك اَفيَالفرضَفيَشمدةَالحمربَ،َوالوةمتَالَيجموزَتركمهَ
ََفيَالفرضَ.َفيَشدةَالحرب

َ
الَخالفَبيكَأهلَالنظرَأنهَليسَمكَشمرطَالقيماسَأكَيشمابهَفقالَالشيلَأبوَالمعاليَ:َ

الفرعَاألصلَمكَجميعَالوجوهَ،َوانماَشرطهَأكَيساويهَفيَللمةَالحكم َ،َفماذاَاسمتوياَ
فيماَسواهاَ،َفانهَلموَالتبمرَتسماوي ماَفميَكملَشمي َ،َل َي رَافتراة ماَفيَللةَالحك َ

،َثم َأممرََشميئاَآخمرَفميَأممرَاالَويخالفمهَفميَقياسَ،َألنهَماَممكَشمي َيشمبهل َيصحَال
يكوكَأحدهماَأخفَ،َوايخرَآكدَ،َالَيمنعَااللتبارَ،َأالَترىَأنماَنقميسَالفمرضَللممَ
النفلَ،َوالنفلَللممَالفمرضَ،َواكَكماكَأحمدهماَأخمفَوايخمرَآكمدَ؟َونقميسَالعبماداتَ

 ممعفَ؟َونقمميسَالحقمموقَبع مم اَللمممَبع مم اَللمممَبعممضَمممعَافتراة مماَفمميَالقمموةَوال
َناَيجوزَأكَألتبرَالقبلةَبالوةمتَبعضَ،َواكَكاكَبع  اَأخفَوبع  اَآكدَ؟َفكذلكَه

َواكَكاكَأحدهماَآكدَ،َوايخرَأخفَ.
َ

نهَكماَيجوزَتركَالقبلمةَممعَالعلم َفميَالنافلمةَوالسمفرَ،َوالَفمارقَبينمهَوجوابَآخرَ:َإ
،َأالَتمرىَأنمهَلموَدخملَفميَصمالةَالفمرضَةبملَوبيكَالقبلةَ،َبلَالقبلمةَآكمدَممكَالوةمتَ

دخولَالوةتَ،َمعَالعل َ،َانقلبتَصالتهَنفالَ،َولوَدخلَفيَالفرضَالمَويرَالقبلةَلم َ
ََتنعقدَنفالَ؟َفدلَللمَأكَالقبلةَآكدَمكَالوةتَ.

َ
أنممهَلميسَمممكَشممرطَالقيماسَأكَيسمماويَالفممرعَفقمالَلممهَالشميلَأبمموَاسممحقَ:َأمماَةولممكَ:َ

بملَيكفميَأكَيسماويهَفميَللمةَالحكم َ،َوالَي مرَافتراة مماَفيمماََاألصلَمكَكلَوجهَ،

                                                 
 (5/209انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(91)
بعدَذكرَالمناظرةَنقلت اَلكَخطَالشيلَتقيَالديكَأبيَلمروَبكَالصالحَفيَمجموعَلهَوانظرَما5/209ََةالَابكَالسبكيَفيَطبقاتهَ(92)

 رَالكال َلكَهذهَالمناظرةَ.ةدمناهَفيَصد

 (َ.29ََانظرَالكال َلكَهذهَالرحلةَفيَ)َل/(93)
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مماسممواهَ،َيع ردَالفممرعَالمممَنظيممرهَوهممذاَاألصمملَلمميسَالقيمماسَأكَي ممطَ رَ ر ممهَأكَمممكَش 
َ،َفل َيصحَالقياس.بنظيرَللفرعَ،َبدليلَماَذكرتَ

َ
وألكَافتراة ماَفيماَذكرتَمكَجوازَتركَالقبلةَفميَالنافلمةَفميَالسمفرَوشمدةَالحمربَ،َ

كَذلكَالَيجوزَفيَالوةتَ،َدليلَللمَأن مماَالَيسمتوياكَفميَالعلمةَألن مماَلموَاسمتوياَوأ
ََستوياَفيَالنظيرَ،َواذاَل َيستوياَفيَالعلةَل َيصحَالقياسَ.فيَالعلةَ،َال

َ
َألنمهكدَلم َيجمزَةيماسَأحمدهماَللممَايخمرَانهَاذاَكاكَأحدهماَأخفَوايخرَآ:ََوةولك

والَيجمموزَللممَأكَأحمدهماَلمميسَبنظيمرَل خمرََدلَاذاَكماكَأحمدهماَآكمدَوايخممرَأخمف
ََةياسَالشي َللمَويرَنظيرهَ.

َ
َدَونقيسَالعباداتَبع  اَللممَبعمضَوأحدهماَآكَولكَ:َاناَنقيسَالنفلَللمَالفرضوة

نمهَاذاَاتفمقَفي ماَمثملَوالحقوقَبع م اَللممَبعمضَ،َممعَاختالف ماَ،َويمرَصمحيحَ،َأل
انمماَنجيمزَالقيماسَفميَالجملمةَ،َفماذاَبلمغَاألممرَهناَ،َفأناَأمنعَمكَالقيماسَ،َومااتفقَها

َ المَالتفصيلَ،َوةيسَالشي َللممَويمرَنظيمرهَ اكََزََذلمكَ،َوهمذاَكمماَنقمولَ،َلم َأجمو 
،َوالَنقممولَ:َاكَذاَاتفممقَمنممهَممماَخممالفَالممنلَلمم َيجممزالقيمماسَفمميَالجملممةَجممائزَ،َثمم َا

َ.اتفقَمنهَمخالفاَللنلََالقياسَفيَالجملةَجائزَ،َفوجبَأكَيجوزَما
َ

َكم َ،َوالَي مرَافتراة مماَبعمدَذلمكَالَيصمحَوةولكَ:َانمهَيكفميَأكَيسمتوياَفميَللمةَالح
ألنهَالَيكفيَأكَيستوياَفيَللةَالحك َ،َويرَأنيَالَأسل َأن ماَاستوياَفميَللمةَالحكم َ،َ

َألكَافتراة ماَفيماَذكرتَيدلَللمَأن ماَل َيستوياَفيَللةَالحك َ.
َ

كَيستويَاألصلَوالفمرعَفميَجميمعَاألحكما ،َألنمهَوةولكَ:َانهَليسَمكَشرطَالقياسَأ
لوَشرطَذلكَانسدَبابَالقياسَ،َيعار مهَأنمهَلميسَممكَشمرطَالفمرقَأكَيفمارقَالفمرعَ
األصلَفيَجميعَاألشياءَ،َألنهَلوَشرطَذلكَانسدَبابَالفرقَ،َوالفرقَمانعَ،َكمماَأكَ

ََالقياسَجامعَ.
َ
ةَفميَالسمفرَ،َوشمدةَالحمربَفكمذلكَأماَةولكَ:َفَانهَكماَيجموزَتمركَالقبلمةَفميَالنافلمو

َيَالجمعَبيكَالصالتيكَفََالَيصحَ.َيجوزَتركَالوةتَف
ََ

ألكَتركَالوةتَفيَالجمعَليسَللمَسبيلَالتخفيفَلمو عَالعذرَ،َوانماَهوَمكَسنكَ
النسكَ،َفالَيدلَذلكَللمَالتخفيفَ،َكماَالَيدلَاالةتصمارَفميَالصمبحَللممَالمركعتيكَ

والعصمرَ،َولميسَكمذلكَمماَذكرنماهَممكَتمركَالقبلمةَفميَللمَأن ماَأ معفَممكَالظ مرَ
َجيزَلتخفيفَأمرَالقبلمةَفميَالعمذرَالنافلةَفيَالسفرَ،َوالفري ةَفيَالحربَ،َألكَذلكَأ

ََف وَكالقصرَفيَالظ رَوالعصرَفيَالسفرَ.
َ

وأماَةولكَ:َفَانهَاذاَدخلَفيَالفرضَةبلَالوةتَانعقدَنفمال،َولموَدخملَفيمهَوهموَويمرَ
،َل َتنعقدَلهَالصالةَنفالَفَفاكَماَةبملَالوةمتَوةمتَللنفملَ،َوويمرَالقبلمةََمستقبلَالقبلة

َليسَبمو عَللنفلَمكَويرَلذرَ.



 - 34 - 

أهم َل َأكَهمذاَللمةَاألصملَفَف مذاَممكَفقالَالشيلَأبوالمعاليَ:َأماَةولكَ:َفَانيَالَأسم
،َوالَتكنميَلنمهَاألسئلةَوأجودهاَ،َولككَكاكَمكَسبيلكَأكَتطالبنيَبهَ،َوتصمرحَبمهَ

َالَأةبلهَبعدَذلكَ.ف
َ

كَكاكَماَذكرتَيسدَبمابَالقيماسَ،َألنمهَمماَممكَفمرعَيشمابهَأصمالَوأماَةولكَ:َفَإنهَإ
فيَشي َاالَويفارةهَفيَأشياءَ،َفماَذكرتَأي ماَمنمعَالفمرقَألنمهَمماَممكَفمرعَيفمارقَ

َفصحيحَ.َََاالَويساويهَفيَأشياءَفَأصالَفيَشي َ
رقَوتدلَلليهَوتردهَالمَاألصلَ،َول َتفعملَالَأنكَاذاَأردتَالفرقَفيجبَأكَتبيكَالفإ

َتكلمتَلليهَ.َ.َذلكَ،َواكَتركتَماَذكرتَ،َواستأنفتَفرةا َ
َ

كَهذاَنظيرَ،َألنمهَتمركَالقبلمةَفميَالنافلمةَفميَالسمفرَوفميَالفمرضَفميَةولكَ:َفَإوأماَ
الحربَفَفغيرَصحيحَ،َألكَفيماَذكرتَتتركَالقبلةَلعذرَممكَج مةَالعجمزَ،َفجمازَأكَ

كمالتركَلالشمتباهَ،َأالََ،َوليسَالتركَللعجمزلالشتباهََهناَتركَ معهَ،َوهاضَيسقطَالفر
مممعَةيمما َالحممد َ،َولمموَظممكَأنممهَتممرىَأكَالمستحا ممةَومممكَبممهَسمملسَالبممولَيصمملياكَ

َمتط رَوصلمَل َيسقطَالفرضَ.
َ

يصمحَ،ََوأماَةولكَ:فَاكَتركَالوةتَفيَالجممعَلحمقَالنسمكَللممَوجمهَالعبمادةَفََفمال
مَلمعنماَ ذاألنهَلوَكاكَل يصمحَألنمهَفعملَالعبمادةََرَالعصمرَالممَوةت ماَأال َلوجبَاذاَأخ 

ََللمَويرَوج  اَ،َفدلَأنهَللمَوجهَالتخفيفَلحقَالعذرَ.
َ

اَفرةناَبيكَالوةتَوالقبلةَ،َألكَالحاجةَتدلوَالممَتمركَوجوابَآخرَمكَحي َالفقهَ:َأن َ
القبلمةَأدىَالممَتحمملََوزَتمركالقبلةَفميَالنافلمةَلعمذرَالسمفرَ،َألنماَلموَةلنماَ:َأنمهَالَيجم

كَصمممالهاَأوَترك ممماَ،َوالَمشمممقةَفممميَتمممركَالوةمممتَألكَالسمممنكَالراتبمممةَممممعَالمشمممقةَإ
الحاجمةَداليمةََفميَأوةات ماَ،وكمذلكَفميَشمدةَالحمربضَتابعةَللفرائضَفيصلي اَئالفرا

اَلمموَألزمنمماه َاسممتقبالَالقبلممةَ،َأدىَالمممَهممزيمت  َأوَةممتل  َ،َوالَن ممالمممَتممركَالقبلممةَ،َفإ
ََنهَيصلي اَفيَوةت اَوهوَيقاتلَ.  َالمَتركَالوةتَ،َفإاجةَبح
َ

ََفَانهَكاكَيجبَأكَتطالبنيَبتصحيحَالعلةَوتصرحَوالَتكنيفَفقلتَلهَ:َأماَةولك
أذكمرَمماَيمدلَللممََوبميكَأكفالَيصحَ،َألنيَبالخيارَبيكَأكَأطالبمكَبتصمحيحَالعلمةَ،َ

مَيذكرَماَيدلَللَسألةَوبيكَأكةَالمكماَأكَالقائسَبالخيارَ،َوبيكَأكَيذكرَللَفسادهاَ
ََهناَ.العلةَ،َوالجميعَجائزَفكذلكَها

َ
ألنمهَالَيجمموزَ،ََكَالجممعَلمموَكماكَللعبمادةَلمماَجممازَالتمأخيرَفَالَيصمحوأمماَةولمكَ:َفَإ

التمأخيرَ،َألنمهَيفعل ماَفميَوةت ماَ،َوتقمديم اَأف ملَ،َألنمهَوةمتَل ماَللممَسمبيلَالقربمةَ
ََوالف يلةَ.َ.َ

َ
فمالَيصمحَ،َألنمهََفَاكَتركَالقبلةَفيَالنافلةَوالحربَللعجمزَأوَالمشمقةََوأماَةولكَ:َف

كاكَيجبَل ذاَالعجزَأكَيتركَالوةتَ،َفتمؤخرَالصمالةَفميَشمدةَالخموفَليؤدي ماَللممَ
حالَالكمالَ،َويتوفرَللمَالقتالَ،َولماَل َيجزَتمركَالوةمتَ،َوجمازَتمركَالقبلمةَ،َدلَ
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فيَسمقوطََجازَأكَيكوكَاالشتباهَلذرا َللمَأكَفرضَالقبلةَأخفَمكَفرضَالوةتَ،َف
َفرضَالقبلةَ،َوالَيكوكَلذراَفيَتركَالوةتَ،َوهذاَآخرهاَ.

َ
*َ*َ*َ

َ
َ(َ:5/214ََةالَابكَالسبكيَفيَفَالطبقاتَ)َ

َ
ةالَابكَالصالحَنقلت اَمكَخطَالشيلَأبيَللمَبكَلمارَ،َوةالَ:َنقلت اَمكَخطَرجملَ

خمطَأنمهَكتب ماَممكَخمطَالشميلَاالمما َ،َوذكرَفيَآخمرَالمكَأصحابَالشيلَأبيَاسحقَ
َأبيَاسحقَ.

َ
فقلتَلهَ:َهذاَحكايةَةولَالشميلَأبميَاسمحقَ،َوهموَدليملَللممَأن ماَنقلمتَوةولهَفي اَ:َ
ََمكَخطهَ.

َ
َةالَابكَالسبكيَ:َةلتَ:َ

الجممعَلميسَللتخفيمفَ،َبملَهموَوةولَالشيلَأبيَاسحقَفيَجوابمهَ:َفَتمركَالوةمتَفميَ
مما َالحمرميكَأنمهَانمماَاسمتدلَبمالجمعَالمذيَهموَلمكَإَكَسنكَالنسكَفَيقت يَأنهَف  م

ذَذاكَللممَسمبيلَالتخفيمفَالجمعَبيكَالصالتيكَفيَالسمفرَ،َإَمكَسنكَالنسكَالَمطلق
بالَاشكالَوهوَف  َصحيحَلكَاالمما َ،َفانمهَلم َيمردَسمواهَ،َكمماَيشم دَبمهَكالممهَفميَ

بمطلمقََسمتداللعَالنسمكَ،َولم َالَوةمعَاالأجوبتهَ،َول َيت حَليَوجهَالتخصيلَبجم
َالجمعَلعذرَالسفرَ،َوينبغيَأكَيتأملَهذاَ

َالَلمعنمَ،َول َنف مهَنحكَ.فإكَالشيخيكَماَلدالَلكَذلكَإ
َ
َ
َ

*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



 - 36 - 

 (94)المناظرة الرابعة
 بين .
 مام الحرمينالشيخ أبي إسحق وإ

 
اَةد َاالمما َلندموهيَالمناظرةَالثانيةَالتيَةامتَبيكَاالما َالشيرازيَواما َالحرميكَ

ََالي  َ.َالشيرازيَنيسابورَرسوال َ
َ

ََجبارَالبكرَالبالغةَبأكَةالَفيَإبنيسابورََ–رحمهَهللاََ–استدلَالشيلَاالما َأبوَاسحقَ
ََذاَكانتَصغيرةَ.بَتزويج اَبغيرَاذن اَ،َ،َأصلهَإفجازَلألَباةيةَللمَبكارةَاألصلَ

َ
ََوذلكَالَيجوزَ.فقالَالسائلَ:َجعلتَصورةَالمسألةَللةَفيَاألصلَ

َ
ََفقالَ:َهذاَالَيصحَاالَلثالثةَأوجهَ.َ.

َ
أحدهاَ:َأنيَمماَجعلمتَصمورةَالمسمألةَللمةَفميَاألصملَ،َألكَصمورةَالمسمألةَتمزويجَ

َوللتيَأن اَباةيمةَللممَبكمارةَاألصملَ،َولميسَهمذاَصمورةالبكرَالبالغةَمكَويرَاذكَ،َ
بملَهميَلاممةَفميَكملَبكمرََمقصمورةَللممَالبكمرَالبالغمةَالمسألةَ،َألكَهذهَالعلمةَويمر
ََول ذاَةستَللمَالصغيرةَ.

َ
تجعلَصورةَالمسألةَللةَفَدلوىَالَدليملَللي ماَ،َومماََالثانيَ:َةولكَ:َفَالَيجوزَأك

ََالمانعَمكَذلكَ؟
َ

الثالمم َ:َأكَالعلمملَشممرليةَ،َكممماَأكَاألحكمما َشممرليةَ،َوالَينكممرَفمميَالشممرعَأكَيعلممقَ
فاتَ،َفالَمعنمَللمنمعَممكَقَللمَسائرَالصالشارعَالحك َللمَالصورةَمرةَ،َكماَيعل

كَكاكَلندكَأنهَالَدليلَللمَصحت اَ،َفطالبنيَبالدليلَللمَصحت اَمكَج مةَذلكَ،َفإ
ََالشرعَ.

َ
ََدلَللمَصحت اَمكَالشرعَ.َ.َفقالَالسائلَ:َ

َ
ََفقالَ:َالدليلَللمَصحةَهذهَالعلةَالخبرَوالنظرَ.

َ
َفَوالممرادَبمهََالثيمبََقَبنفسم اَممكَولي ماةمالَ:َفَاأليم َأحمَفمماَرويَأنمهََأماَالخبمر

ليسمتََتستأمرَفَفدلَللمَأكَويرَالثيمبَوهميَالبكمرَألنهَةابل اَبالبكرَفقالَ:َفَوالبكر
َأحقَبنفس اَ،َوأةوىَطريقَتثبتَبهَالعلةَنطقَصاحبَالشرعَ.

َ
وأماَالنظر،َفالَخالفَأكَالبكرَيجوزَأكَيزوج اَمكَويرَنطقَلبكارت ماَ،َولموَكانمتَ

،َولموَل َيجزَتزويج اَمكَويرَنطقَ،َأوَماَيقو َمقا َالنطقَلنمدهَ،َوهموَالكتابمةَثيباَ
َلماَجازَتزويج اَمكَويرَنطقَ.َل َيككَتزويج اَالمَالوليَ

                                                 
 (5/214(َ)4/252انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(94)
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والترضَلليهَالشيلَاالما َأبوَالمعاليَبكَالجوينيَفقالَ:َالمعولَفيَالمدليلَللممَمماَ
َذكرتَمكَالخبرَوالنظرَ.

َ
أكَالثيمبَأحمقَبنفسم اَ،ََلتأويلَ،َفانهَيجوزَأكَيكوكَالمرادَبهفأماَالخبرَفانهَيحتملَا

يملكَتزويج ماَاالَبمالنطقَ،َوالبكمرَبخالف ماَواذاَاحتمملَالتأويملَأولنماَللممَمماَألنهَالَ
ذكرتَبطريقَيوجبَالعل َ،َوهوَأنهَةدَاجتمعَللبكرَالبال،غةَاألسبابَالتيَتسقطَمع ماَ

فميَحمقَنفسم اَ،ألكَالممرأةَانمماَتفتقمرَالممََواليةَالوليَ،َوتستقلَبنفس اَفيَالتصمرف
األسممبابَالتمميَالمموليَ،َلعممد َاسممتقالل اَبنفسمم اَ،َلصممغرَأوَجنمموكَ،َفمماذاَاجتمممعَفي مماَ

وألكَيةَللي اَفيَالتزويجَبغيرَاذن ماَتستغنيَب اَلكَواليةَالوليَ،َل َيجزَثبوتَالوال
َفيَالخبرَماَيدلَللمَصحةَهذاَالتأويلَمكَوج يكَ.

َ
هَذكرَالوليَوأطلقَ،َول َيفصلَبميكَاألبَوالجمدَوويرهمماَممكَاألوليماءَ،َأحدهماَ،َأن

،َلمم َيطلممقَالواليممةَ،َألكَويممرَاألبَوالجممدَالَيملممكَولمموَكمماكَالمممرادَواليممةَاالجبممارَ
ثبممتَأنممهَأرادَالتبممارَالنطممقَفمميَحممقَالثيممبَ،َوسممقوطهَفمميَحممقَفاالجبممارَباالجممماعَ،َ

َالبكرَ.
ََفَفدلَأنهَأرادَفيَالثيبَالتبارَالنطقَ.اَصمات اَذن وألنهَةالَ:َفَوالبكرَتستأمرَوإ

َ
َلهَللممَمماَذكمرتَممكَالتبمارَالنطمقَأجابَالشيلَاالما َأبوَاسحقَفقالَ:َالَيجوزَحم

ةالَ:َفَالثيبَأحقَبنفس اَفَوهذاَيقت يَأن اَأحقَبنفس اَفيَالعقدَوالتصرفََألنهَ
َدوكَالنطقَ.

َ
فأحملهَللمَاألبَوالجمدَبمدليلَالتعليملَالمذيَوةولكَ:َفَانهَأطلقَالوليَفَفانهَلمو َ،َ

مفيَالثيبَ،َفانهَةالَ:َفَوالثيبَأحقَبنفس اَمكَولي ماَفَوذَ ذكرهَ الصمفةَفميَالحكم ََرَ ك 
َتعليلَ،َوالتعليلَبمنزلةَالنلَ،َفيخلَبهَالعمو َ،َكماَيخلَبالقياسَ.

َ
الثيمبَ،َوةولكَ:َفَانهَذكرَالصماتَفيَحقَالبكرَفَ.َفدلَللمَارادةَالنطمقَفميَحمقَ

ذن ماَ،َوأنمهَالصمماتَ،َذكرَصفةَإالَيصحَ،َبلَهوَالحجةَلليكَ،َألنهَلماَذكرَالبكرَ
لمادةَالصمماتَفميَةولمهَفَوالبكمرَفيَالثيبَالنطقَ،َلماَاحتاجَالمَإفلوَكاكَالمرادَبهَ

َتستأمرَفَ.
يوجبَالقطعَفَويرَصحيحَ،َوانماَهوَةياسَللمَسمائرََوأماَةولهَ:َفَاكَهاَهناَدليال َ

ََالياتَ،َوالقياسَيتركَبالنلَ.الو
َ

ماَأكَتدليَأنهَنل،َودلواهَالَتصح،َألكَالمنلَيَ:الَيخلوَ؟َإفقالَالشيلَأبوَالمعال
ََ،َفاذاَبطلَأنهَنلَ،َجازَالتأويلَبالدليلَ،َالذيَذكرتَ.ماَالَيحتملَالتأويل

َ
لخبمرَفَبدليلَالتعليلَالمذيَذكمرهَفميَاَإنيَأحملَالوليَللمَاألبَوالجدَوأماَةولكَ:َف

حكم َالمذيَاذاَكاكَمناسباَللَفليسَبصحيحَ،َألكَذكرَالصفةَفيَالحك َانماَيكوكَتعليال َ
،َيجابَالقطعَ،َوالثيوبةَويرَمناسبةَللحك َالذيَللقَللي ماَللقَلليهَ،َكالسرةةَفيَإ
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وهيَأن اَأحقَبنفس اَ،َفمالَيجموزَأكَتكموكَللمةَ،َوألكَمماَذكمرتَلميسَبقيماسَوانمماَ
ََازَأكَيتركَلهَالتعليلَ.هوَطريقَآخرَ،َفج

َ
فالَتصحَدلواهَ،َألكَالتأويملَصمرفَأجابَالشيلَاالما َأبوَاسحقَفقالَ،َأماَالتأويلَ

:َرأيمتَحمماراَ،َوأرادَبمهَالرجملََالكال َلكَظاهرهَالمَوجمهَيحتملمهَ،َكقمولَالرجمل
الَ،َفمالَيسمتعملَاللفمظَفيمهََفأماَمما،َفجازَصرفَالكال َإليهَالبليدَ،َفاكَهذاَمستعملَ

يصحَتأويلَاللفظَلليهَ،َكماَلوَةالَ:َرأيمتَبغمالَ،َثم َةمالَأردتَبمهَرجمالَبليمداَ،َلم َ
َيقبلَ،َألكَالبغلَالَيستعملَفيَالرجلَبحالَ.َ

ََ.فكذلكَهاَهناَةولهَ:َفَواألي َأحقَبنفس اَمكَولي اَفَ
ََََ

لحكم َألكَذكمرَالصمفةَفميَاَ،َوةولكَ:َفَوليسَبتعليلَ،َألنهَالَيناسبَالحك فَالَيصح
َكاكَمعناهَ:َلسرةتهَ،َواذاَةمالََتعليلَفيَكال َالعربَ،َأالَترىَأنهَاذاَةالَ:َاةطعواَ،

َ.جالسَالعلماءَ،َكاكَمعناهَلعلم  َ
َ

وةولكَ:َفَانماَيجوزَفيماَيصلحَأكَيكوكَتعليالَللحك َالذيَللقَلليمهَ،َكالسمرةةَفميَ
،َوالَينكمرَطريقةَالشمرعََايجابَالقطعَفَالَيصحَ،َألكَالتعليلَللحك َالذيَللقَلليه

اَالَينكمرَأكَتجعملَالسمرةةَللمةَكممفيَالشرعَأكَتجعلَالثيوبمةَللمةَالسمقاطَالواليمةَ،َ
َيجابَالقطعَ،َوالزناَللجلدَ.إل
َ

وةولكَ:َفَهمذاَالمذيَذكمرتَلميسَبقيماسَفَخطمأَ.َبملَجعلمتَاسمتقالل اَب مذهَالصمفاتَ
َالمَالوالياتَالثابتةَفيَالشرعَلكَالواليةَ،َوالَتصحَهذهَالدلوىَاالَباالسنادََمغنيا َ
َ
نممماَزالممتَب ممذهَالصممفاتَفمميَاألصمملَ،َفحملممتَواليممةَإالواليمماتَالثابتممةَفمميَالشممرعََو

النكاحَللي اَ،َوذلكَيحصلَبالقياسَ،َولوَل َيكمكَهمذاَاألصملَ،َلمماَصمحَلمكَدلموىَ
أكَالواليمةَتثبمتَفميَحمقََالمجنموكَوالصمغيرََاللَب مذهَالصمفاتَ،َفانمهَالَيسمل االستق
مموالَ،َفكمماكَقت ممَالعقملَ،َوانمماَيثبمتَذلمكَبالشممرعَ،َوالشمرعَمماَوردَاالَفميَاألبم

وةدَثبتَأكَالخبمرَنملَالَيحتمملََوالقياسَالَيعارضَالنلاَ،َحملَالنكاحَلليهَةياس
فممالَيجمموزَتركممهَبالقيمماسَ،َوألكَهممذاَطريممقَيعار ممهَمثلممهَ،َوذلممكَأنممهَاذاَالتأويمملَ،َ

للحاجمممةَوسمممقوط اَباالسمممتقاللَب مممذهَيمممةَكانمممتَاألصمممولَمو مممولةَللممممَثبممموتَالوال
االَفمميَمو ممعَالَيثبممتَفيممهَولَمو ممولةَللمممَأكَالنطممقَالَيعتبممرَالصممفاتَ،َفاألصمم

ََالواليةَ،َوةدَثبتَأكَالنطقَسقطَفيَحقَالبكرَفوجبَأكَتثبتَالواليةَللي اَ.َ.َ
َ

ََفقالَالشيلَاالما َأبوَالمعاليَ:َالنطقَسقطَنصاَ.
َ

َقَ:َهذاَتأكيدَ،َألكَسقوطهَبالنلَدليلَللمَماَذكرتَ.فقالَالشيلَاالما َأبوَاسح
َوهذاَآخرَماَجرىَبين ماَوهللاَألل َ.

َ
َ
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للي ممماَممممكَخممماللَترجمتممميَهممذهَهممميَالمنممماظراتَاألربمممعَالتممميَتمكنمممتَممممكَالوةممموفَ
َفي ماَلالمما َالشميرازيَكمماَتبميكََما َالحرميكَالجوينيَ،َوةدَكانتَالغلبمةللشيرازيَوإ

ََيَن ايةَالمطافَ،َوأذلنواَلهَبالتفوقَوالغلبةَ.وةدَاستسل َلهَخصومهَف
َ

َالما َالشيرازيَومقدرتهَالعلميمةَومكَخاللَهذهَالمناظرةَيمككَللمرءَأكَيتبيكَمكانةَا
َالَسيماَفيَالمناظرةَوالجدلَ.

َ
َ
َ
َ

 زهده وورعه " صوفيته "
 

سموىَحقيقت ماَ،َليستَالصوفيةَفميَميمزاكَالحقيقمةَاذاَأردنماَأكَنعرف ماَ،َونقمفَللممَ
العملَبالعل َ،َمعَاالخاللَبهَ،َوالسيرَللمَهدىَالشمريعةَممعَاالسمتقامةَ،َكمماَأممرَ

ََ،َواالَف يَانحرافَ،َوشذوذَوت ليل.َهللاَ،َوندبَرسولَهللاَ
َ

بمالقولَأن ماَليسمتَبتظماهرََفليستَالصوفيةَمبادئَجديدةَ،َوالَتشريعاتَمستقلةَ،َكما
ََالشرعَوتطمس اَ؟َ؟َدوكَالعملَ،َوليستَبباطنيةَتخالفَظواهرَ

َ
وةدَأساءَكثيرَمكَالصوفيةَالمَالتصوفَلندماَةلبوهَالمَباطنيةَت مد َاالسمال ،َوتفمتَ

َيممأتَبممهَهللاَمممكَتممأويالتَمبتدلممةََفمميَل ممده،َوتبطمملَظممواهرَالشممرعَ،َوتممأتيَبممماَلمم 
فعَويحترممهَويمداصموفَمبمدأَيعتنقمهَاالنسماكَفيقدسمهَومراسي َمتبعةَ،َكماَظنواَأكَالت

ممكََكثيمرا ََ،َولذلكَنجدَفيَكثيمرَممكَاألحيماكأوَيعملَبمبادئهَكَأكَيتصفَبهَدوَلنهَ
،َوتمدلوَالممَمحاربمةَهمذهَالصموفيةَالمنحرفمةَ،َالتميَالصيحاتَالتيَتقو َهنماَوهنماكَ

ربممماَلجممزَأصممحاب اَلممكَََألهممدافَجعلممتَمممكَالتصمموفَذريعممةَلمممآربَ،َوسممبيال َ
ََالوصولَالمَالي اَمكَويرَطريقَالتصوفَ!

َ
ؤالءَالمنكريكَالَأظكَأن  َينكروكَللمَالتصوفَمكَحي َهموَوانمماَينكمروكَولككَه

َ–للمممَالمتصمموفةَالممذيكَانحرفممواَبممهَ،َونحممكَمع مم َفمميَهممذاَ،َوأممماَالصمموفيةَالمثاليممةَ
ف ميَمماََ–وصمف اَممكَأن ماَلمملَبمالعل َوسميرَللممَهمدىَالشمريعةَوهيَالتيَأسملفتَ

لكتمبَ،َوأرسملتَالرسملَ،َومماَكلمفَجاءتَمكَأجلهَالشريعةَ،َوأنزلتَللداللمةَلليمهَا
َض.االنساكَفيَحياتهَبأكثرَمكَأكَيعملَبماَلل َ،َحتمَيلقمَهللاَتعالمَوهوَلنهَرا

َ
َينكمرهَأحمدَ،َوهمذاَالاذكَفالصوفيةَالحقيقيةَتطبيقَلروحَالشريعةَ،َولملَبمقت ماهاَ

َلكَحقيقةَاالسال َوروحَالتشريعَ.َ.ََكاكَمنحرفا َبلَمكَانحرفَلنهَ
َ

حسمبَتعاليممهَوهديمهَلليمهََالصوفيةَالتيَكاكَيطبق ماَأصمحابَرسمولَهللاَهذهَهيَ
َالصالةَوالسال َ،َوهذهَهيَالصوفيةَالتيَف م اَاألئمةَوالدلاةَمكَبعده .

َ



 - 40 - 

هاَب ذاَاالس َأ َال.َوهذهَهميَالصموفيةَالتميَكماكَيعرف ماَاالمما َالشميرازيَوَ مَ سواءَسَ 
َومماَكاكَيرددهَمكَةولهَ:ََمهَمكَسلوكهككَأكَنعرفَهذاَونف ويدلوَالناسَالي اَويم

َ
َ(95)كَالعل ََبالعملمهَََََََََفالملَََبعلمكََإلََالمولمََوحرَ حل َمتَماَلل
َ

،َممممكَالعمممملَبمممالعل َوالزهمممدَلمممماَفممميَأيمممديَالنممماسَواذاَكانمممتَالصممموفيةَمممماَوصمممفناَ
ََتعممالموااللممراضَلممكَوممرورَالممدنياَوزخرف مماَ،َوالعممملَالجممادَالممدائبَفمميَطالممةَهللاَ

مما َالصموفيةَ،َوسميدهاَ،َوحامملَونشمرَرسمالتهَ،َفاالمما َالشميرازيَإوتبليغَدلوتمهَ،َ
َلوائ اَ.

ََفقالَ:َ(96)وةدَوصفَابكَالسبكيَسلوكهَفيَفَالطبقاتَف
فَواممماَالممورعَالمتمميكَ،َوسمملوكَسممبيلَالمتقمميكَ،َوالمشمميَللمممَسممنكَالسممادةَالسممالفيك،َ

َطَبأولهَلهَوآخرَأكَيحافذلكَأش رَمكَأكَيذكرهَالذاكرَ،َوأكثرَ
َ

لكَينكرَتقلبَوج هَفيَالساجديكَ،َوالَةيامهَفميَفميَجموفَالمدجمَوكيمفَ؟َوالنجمو َ
َمكَجملةَالشاهديكَ:

َ
ََي وىَالدياجيََاذاَالمغرورََأوفل اَََََََكأكَش بََالدياجيََأليكَََنجلَ

ََ
ََنهَمستجابَالدلوةَ.وكاكَيقالَ:َإ

َ
يقولَ:َكماكَالشميلَأبيَاسحقَببغدادََوةالَأبوَبكرَبكَالخا بةَسمعتَبعضَأصحاب

ََيصليَركعتيكَلندَفرااَكلَفصلَمكَفَالم ذبَفَ
َ

ليتغممدىََ:َدخملَأبموَاسمحقَنمهَسممعَبع م  َيقممول:َإَوةمالَابمكَالسممعاني مسمجداَ   َ يومما
َث َذكرهَ،َفرجعَفوجدهَ،َففكرَ،َث َةالَ:َلعلهَوةعَمكَويريَ،َفتركهَ.َفنسيَدينارا َ

َ
الَهموَالمورعَ،َولميككَالممرءَهكمذاَ،َوإالَفمالَالَ،َوهمذاَ،َوإذاَهذاَهوَالزهدَهكذاَهكم

كَأنمهَفالَيؤملَمكَالجنمةَآمماالَ،َوهمذاَهموَخالصمةَالنماسَوهمذاَهموَالحلميَ،َومماَيظم
َنظيرهَفذاكَهوَالوسواس

ملَفيَالشمدائدَ،َفحسمبكَهموَممالذاََكَكاكَسيدَيؤفإكَكاكَصالحَترجمَبركاتهَف ذاَوإ
لمثملَهمذهَالشمي َالتميَالَيتجنب ماَكَكانتَمواالةَفتقمَ،َوإملَاألكَكاكَتقيَ،َف ذاَالعوإ
ََهالَاألشقمَفَاإ
َ

الزهمدَ،َلنمدَاالمما َممكَأمثلمةَالمورعَوَثيمرا َهذاَولقدَأوردتَكتبَالتراج َوالطبقماتَك
َليكَشذراتَمن اَ:َالشيرازيَ،َوإ

:َصماحبَفَالمعايماةَفَوويرهماَفَكماكَأبموَاسمحقََةالَالقا يَأبموَالعبماسَالجرجماني
َوالَملبساَفََكاكَالَيجدَةوتا َشيرازيَالَيملكَشيئاَمكَالدنياَ،َفبلغَبهَالفقرَحتمَال

                                                 
 (4/226انظرَالطبقاتَ)َ(95)
 (4/216المرجعَالسابقَ)(96)
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َنماَنصمفَةوممةَلميسَليعتمدلَةائمماَةالَ:َولقدَكناَنأتيهَوهوَساككَفيَالقطيعةَ،َفيقو َل
ََه.اَ(97)مكَالعريَ،َكيَالَيظ رَمنهَشي 

َ
الَأح مرَئاَالمَفقيرَإرجَشيسحقَالَيخوفاءَبكَلقيلَفَشاهدتَشيخناَأباَإوةالَأبوَال

لقصدَفيَنصرةَالحقَتعالمَوأخللَاالنيةَ،َوالَيتكل َفيَمسألةَاالَةد َاالستعاذةَباهللَ
شمت رتَتصمانيفهَشمرةاَالَبعدَماَصلمَركعاتَفالَجر َشاعَاسمهَواوالَصنفَشيئاَإ
ََه.فَاَ(98)خالصهوورباَببركةَإ

َ
سمحقَقَل ماَالحجَالشيلَأبموَإتفاَماماكَماقا يَمحمدَبكَمحمدَالماهانيَ:َفَإوةالَال

َالشيرازيَ،َوةا يَالق اةَأبوَلبدَهللاَالدامغانيَفَ.
سممحقَماكمماكَلممهَاسممتطالةَالممزادَوالراحلممةَ،َولكممكَلمموَأرادَأكَيحممجَةممالَ:َالشمميلَأبمموَإ

َ.َ(99)لحملوهَللمَاألحداقَالمَمكة
َ

َدَلمهَرويفما َذاَبقيَمدةَالَيأكلَشيئاَ،َجاءَالمَصديقَلهَباةالنيَفكاكَيثمروةيلَ:َكاكَإ
فممراَمممكَبيممعَالبمماةالءَ،َفيقممفَأبمموَإسممحقَويثريممهَبممماءَالبمماةالءَ،َفربممماَأتمماهَوكمماكَةممدَ

َََ(100)كرةَخاسرةَورجعََذا َويقولَ:َفَتلكَإ
َ

صيكَممكَبيتمهَ،َوةالَأبوَبكرَمحمدَبكَلليَالبروجرديَ:َفَأخرجَأبوَاسحقَيوماَةر
ب مذهَالقرصمةَللممََاشوكلتمكَفميَأكَتشمتريَلميَالمدبسَوَالمرَفقالَلبعضَأصحابهَ،

فم ممَالرجمملَ،َوشمكَبمأيَالقرصمميكَاشمترىَ،َفمماَأكمملَوجمهَهمذهَالقرصممةَاألخمرىَ
ََفَ.َ(101)لتهَ،َأ َاألخرىالشيلَذلكَ،َوةالَ:َالَأدريَأشتريَبالذيَوكَ 

َ
فتيماَالممَالشميلََوةالَالقا يَأبوَبكرَمحمدَبكَلبدَالباةيَاألنصاريَ:َفَحملمتَيومما َ

لممَدكماكَخبماز،َوأخمذَةلممهَ،َفسملمتَلليمهَ،َفم ممَإشيَأبيَاسحقَ،َفرأيتهَوهوَيم
ودواتممهَمنممهَ،َوكتممبَالجمموابَفمميَالحممالَ،َومسممحَالقلمم َفمميَثوبممهَ،َوألطممانيَالفتمموىَ

َ.َ(102)ف
هتما َبمأمرَالعلم َ،َولمد َالتكلمفَنماَيدلَللمَالتوا عَ،َواالإكَدلَللمَشي َفإوهذاَ

َفيَهذهَالحياةَ.
َ

َكلمبََفعمرضَلمهَفميَالطريمقَبهَمعمهَأصمحاوبعمضَََيمشميَورويَلنهَأنهَكاكَيوما َ
الطريمقَبينمميَوبينمهَمشممتركَ؟ََفن مماهَالشميلَوةممالَ:َفَأمماَللمممتَأكفحسمرهَصماحبهَ،َ

َََ(103)ف
تخالف اَألمال  َكليةَ!َوهذاَالشيرازيََن  َيرددوكَأةواال َفأيكَدلاةَالرفقَبالحيواكَ؟َإ

َةلبهَ،َوصقلَنفسهَيعملَوالَيقولَ.َ.َ!ََالذيَمألَااليماكَ 
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تطأطمأَالحا مرةَرأسم اََسمال َيجمبَأكلمثلَهذهَالمثلَفميَاإلسال َ،َوإليماكَواإلنهَاإ
َوتذلَ.

َ
وممممكَأةممموالَالشممميلَالشممميرازيَفممميَمجمممالَاالخممماللَوالعمممملَ،َدوكَالقمممولَوالتمممبجحَ

ََوالتظاهرَ.
َ

والَيكمموكَلممامالَ،َوينشممدََممما َلفَالعلمم َالممذيَالَينتفممعَبممهَصمماحبهَ،َأكَيكمموكَالرجمملَلا
َلنفسهَ:َ

َلَالمولمَوحرمهََََََََََََفالملَبعلمكَاكَالعل َبالعملماَحل َللمتَ
َ

ََ:وكاكَيقولَ
ََ

َلممهَ،َفالجاهملَمماَيرجموَممكَنفسمهَذاَكاكَالعال َالَيعمملَبعفَالجاهلَبالعال َيقتديَ،َفإ
َََ(104)نعوذَباهللَمكَلل َيصيرَحجةَلليناَفَفاهللَهللاَياَأوالديَ

َ
حميمدةَ،َالتميَاتصمفَب ماَالشميرازيَممكَالعمملَول ذهَاألوصافَالفا لةَ،َوالخماللَال

بالعل َ،َوااللراضَلكَالدنياَ،َواالةبالَللمَايخمرةَ،َواالخماللَفميَالعمملَ،َتمتمعَ
ََبمركزَلظي َبيكَالناسَ،َوش رةَواسعةَحتمَبيكَالصوفيةَوأئمت  َ.

َ
فميََ–بماهللَمكَةبلَالخليفةَالمقتدىََفلماَدخلَالشيلَخراساكَ،َولبرَنيسابورَ،َرسوال َ

لممهََممماَل ممدَلغيمرهَمثلممهَ،َحبمما َلظيمماَ َأةمما َلمهَالنمماسَاسممتقباال ََ–َ(105)رحلتمهَالمشمم ورة
ََبهَ.وتبركاَ 

َ
:َفَوكماكَلنمدَوصمولهَالممَبمالدَالعجم َيخمرجَأهل ماَبنسمائ  ََةالَأبوَالحسكَال مذاني

وأوالده َ،َفيمسحوكَأركانهَ،َويأخذوكَترابَنعليهَ،َيستشفوكَبهَ،َوكاكَيخمرجَممكَ
أصممحابَالصممنائعَبصممنائع  َ،َوينثرون مماَممماَبمميكَحلمموىَ،َوفاك ممةَ،َوثيممابَ،َكمملَبلممدَ

َالماتَفجعلواَينثمروكَالمتَ اه َ،َحتمَانت واَالمَاألساكفة،َوهوَينوفراءَ،َوويرَذلكَ
ََ(106)وهيَتقعَللمَرؤوسَالناسَوالشيلَيتعجبَفَ

َ

سممبحةَ،َالَمممكَمع مماَمةممالَابممكَالسممبكيَ:َفَوخممرجَإليممهَصمموفياتَالبلممدَ،َوممماَفممي كَإ
وألقيكَالجميعَالمَالمحفةَ،َوكماكَةصمدهكَأكَيلمسم اَ،َفتحصملَل مكَالبركمةَ،َفجعملَ
يمرهاَللمَيديهَوَجسدهَ،َويتبركَب كَ،َويقصدَفيَحق مكَمماَةصمدكَفميَحقمهَوكماكَ

ََهذاَالحالَبساوةَمكَبالدَالعج َ.َ.
َ

،َولمداَولماَبلغَبسطا َةيلَللشيلَ:َةدَأتممَفمالكَالصموفيَ،َفمن ضَالشميلَممكَمكانمهَ
 َوهوَراكمبَب يممةَوخلفمهَخلمقَممكَالصموفيةَ،َبمرةعماتَرليهَ،َواذاَبهَشيلَكبيرَهإ

                                                 
 (َ.4/226انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(104)
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لَلَيمدهَ،َوةب مالشيلَأبوَاسحقَ،َفرممَنفسهَلكَالب يمةَوةب مجميلةَ،َفقيلَلهَ:َةدَأتاكَ
يَيماَسميدي،َفمماَيمكننميَأمشميَ:ََفَةتلتنمَالشيلَأبموَاسمحقَرجلمهَ،َوةمالَلمهَالصموفي

لمَمجلسكَ،َولماَوصلَ،َجلسَالشيلَأبوَاسمحقَبميكَيديمهَوأظ مرَولككَتتقد َاَمعكَ
دَ،َثم َأخمرجَالصموفيَخمرةتيكَ،َفميَكلَواحدَمن ماَمكَتعظي َصماحبهَمماَجماوزَالحم

حداهماَحنطةَ،َوةالَ:َهذهَحنطةَنتوارث ماَلمكَأبميَيزيمدَالبسمطاميَ،َوفميَاألخمرىَإ
ََ.َ(107)رفَفلهَوانصالشيلَأباَاسحقَذلكَ،َوودَ ملحَ،َفألجبَ

َ

وحدثنيَالشميلَأبموَالف مائلَأكَابمكَبيماكَممدرسََ:َةالَابكَالسبكيَ:َةالَابكَال مداني
البصرةَةالَ:َهذاَالشميلَالصموفيَالمذيَةصمدَالشميلَأبموَاسمحقَ،َيعمرفَبالسم لكيَ،َ

ممكَولميَهللَ،ََالَتخلموَ–وحكمَفيَذلمكَالمجلمسَ،َأكَهمذهَالبلمدةَ،َيعنميَبلمدةَبسمطا َ
ََ.َ(108)اليهََواليةَانت تفكانواَيروكَأكَال

َ
.َ(109)فميَمناممهَالمشم ورََما َالشيرازيَفيَحياتهَبرؤيمةَرسمولَهللاَدَتشرفَاإلوة

شيخاَ،َوةدَكاكَالشيرازيَيفتخرَب مذاَويقمولَ:َفَسممانيََالذيَسماهَفيهَرسولَهللاَ
َشيخاَفَ.َرسولَهللاَ

َ
أيمتَالنبميَوحكيَأكَالشيلَةمالَ:َفَكنمتَنائمماَفر:ََ(110)ةالَابكَالسبكيَفيَفَالطبقاتَف

َََفقلمتَيماَرسمولَهللاََ–ر ميَهللاَلن مماََ–فيَالمنا َ،َومعهَصاحباهَأبوَبكرَولممر
أتشمرفَبمهََبلغنيَلنكَأحادي َكثيرةَ،َلكَنماةليَاألخبمارَ،َفأريمدَأكَأسممعَمنمكَخبمرا َ

وسممانيَشميخاَوخماطبنيََ–فيَالدنياَوأجعلهَذخيمرةَفميَايخمرةَ،َفقمالَلميَ:َفَيماَشميلَ
َ(111)مةَفليطلب اَفيَسالمةَويرهَفَمكَأرادَالسالَ–به

َ

وحكمَابكَالسبكيَلكَالشيلَأبيَمحمدَلبدَهللاَبكَمحمدَبكَنصرَبكَكاكاَالمؤيديَأنمهَ
سنةَثماكَوسمتيكَوأربعمائمةَ،َليلمةَالجمعمةَ،َةالَ:َفَرأيتَفيَالعشرَاألوسطَمكَمحر َ

لَهللاَ–الشيلَأباَاسحقَ اءَالثالثمةَأوَفيَمناميَيطيرَممعَأصمحابهَفميَالسممَ–َلمرهَطو 
َبعةَ،َفتحيرتَفيَنفسيَوةلتَ:َهذاَهوَالشيلَاإلما َمعَأصحابهَ،َيطيرَوأنماَمع م َالرا

 َوسمل ََةَ،َاذاَتلقمَالشميلَاالمما َملمكَفكنتَفيَهذهَالفكرََلتلكَالحالةَوالرؤيةَاستعظاما َ
َهللاَتباركَوتعالمََوةالَلهَ:ََلليهَلك

َويقولَ:َماذاَتدرسَألصحابكَ؟َكَهللاَتباركَوتعالمَيقرأَلليكَالسال َإ
َفقالَالشيلَ:َأدرسَماَنقلَلكَصاحبَالشرعَ.َ.َ
َفقالَلهَالملكَ:َفاةرألليَشيئاَمكَذلكَ،َألسمعهَ.َ.َ

َفقرأَلليهَالشيلَمسألةَالَأذكرهاَ.
َوانصرفَ.فاستمعَلهَالملكَ
المَوأصمحابهَمعمهَ،َفرجمعَالملمكَبعمدَسمالةَوةمالَللشميلَ:َاكَهللاَتعمَوأخذَالشيلَيطيمر

ََ(112)يقولَ:َالحقَماَأنتَلليهَوأصحابكَ،َفادخلَالجنةَمع  َفَ
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وةدَكاكَاألئمةَاألسالفَيعر وكَلكَالمناصبَ،َويحاولوكَماَأمكن  َاالبتعمادَلن ماَ،َ
ََسالمةَلدين  َوخشيةَالوةوعَفيَالمعاصيَ،َمكَالكبرَوالعجمبَ،َولمد َالوفماءَبمالحقوقَ

وخشميةَالوةموعَفميَال لكمةَ،ََورةَمسمالكهَ،سيماَاذاَكاكَالمنصبَمنصبَالق اءَلولال
ََقولهَلليهَالسال َ:َفَةاضَفيَالجنةَ،َوةا ياكَفيَالنارَفَ.ل
َ

َنهَلماَبنيتَالنظاميمةَفميَبغمدادَخصيصما َولقدَكاكَاالما َالشيرازيَمكَأولئكَاألئمةَ،َفإ
،َوحمماولَلممد َمممكَأجمملَأكَيممدرسَالشمميرازيَب مماَ،ألممرضَلن مماَمممدةَلشممريكَيوممماَ

وتالمذتهَللممَحتمَأكرههَأصحابهََ.(113)لنظا َالملكَفيَدلوتهَللتدريسَب اَاالستجابةَ
بمأكَمثملَالشميرازيَ،َفميَدينمهَوورلمهَوتوا معهَ،َالََت مرهََالح ورَفح رَ،َللما َ

َمثلَهذهَالظاهرة.
َ

القا ميَأبميَيعلميَمحممدَبمكَمحممدَبمكَصمالحَالبكَالسبكيَ،َلكََ(114)وفيفَالطبقاتَف
،َوهموَكتمابَلملمهََللموزيرَباريةَ،َفيَكتابمهَفلمكَالمعماليَ،َالمعروفَبابكَال العباسيَ

أبموَلبمدَهللاَالحسميكَبمكَجعفمرَبمكََلماَتوفيَةا ميَالق ماةََأبيَنصرَسعيدَبكَالمؤمل
ماكوالَببغدادَ،َأكرهَالقائ َبأمرَالشميلَاالمما َأبماَاسمحقَالفيروزابماديَللممَأكَيتقلمدَلمهَ

تنعَ،َفوكملَبمهَ،َفكتمبَاليمهَ:َفَألم َيكفمكَووربماَ،َفمامَالنظرَفيَاألحكا َوالمظال َشرةا َ
ََ.َأكَهلكتَحتمَت لكنيَمعكَ؟!َف

َ
فبكمَالقائ َبأمرَهللاَ،َوةالَ:َهكذاَفليككَالعلماءَ،َانماَاردناَأ،َيقمالَ:َانمهَكماكَيقمالَفميَ

َهأكرهَللمَالق اءَ،َوةدَألفيناهَ.َالصرناَمكَوكلَبهَ،َو
َ

ومن ماَتتبميكََ–أوَنزلتهَالصوفيةََ–لهَلكَزهدَاالما َالشيرازيَوورهذهَنبذةَموجزةَ
الزائممفَ،َدوكََلنماَالشخصمميةَالفممذةَ،َالتمميَلم ََتتممأثرَبمظمماهرَالممدنياَ،َولم َتخممدعَببريق مما

كَالم  َفيَهذهَالحياةَوالغايةَالتيَيطلب اَفيَسلوكَسمبيلَالعلم َ،َهميَمباالةَبالخلقَ،َفإ
يممابَ،َويتخايمملَللمممَ،َدوكَأكَيلممبسَفمماخرَالثر مماءَهللاَتعممالمَ،َوةممدَحصمملَلممهَذلممكَ

وكبمراَوتي ماَ،َوةمدَأتتمهَدنيماهَروم َأنف ماَصماورةَفأباهماََ،َويتمايملَلجبما َرؤوسَالناسَ
أل مناَالسميرَللممَطريقتمهَوألرضَلن اَ،َهكذاَفليككَالعلماءَ،َفرح َهللاَالشيرازيَ،َو

َلمَواةعَالحياةَتلكَاألمثلةَالتيَيفتخرَب اَاالسال َويعتزَ.ومن جهََلنعيدَإ
َ

َ*ََ*َ*َ
  خلقــه ودعابتــه

 
،َوسموَمنزلتمهَ،َولظم َمكانتمهَ،َللممَجانمبَكبيمرَلقدَكاكَالشيرازيَ،َمعَجاللَةدرهَ

ممكَالتوا ممعَوحسمكَالخلممقَ،َوجممالَالطبممعَوأنممسَالمعاشمرةَ،َمممماَأطفممَلليممهَسممماتَ
ََأمرَبهَون مَلنهَ،َوتمثلهَ.َ.َبكلَماَالعال َالمتأسيَبرسولَهللاَ

َ

                                                 
 .(22ََانظرَماَأسلفناهَلكَتدريسهَبالنظاميةَوسببَامتنالهَفيَالفصلَالثانيَ)ل/(113)
 (.4/236انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(114)
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دلابةَحلموةَ،َوروحَخفيفمةَ،َوفكاهمةَممتعمةَ،َيحكميَالحكايماتََذاَ–رحمةَهللاََ–وكاكَ
الحسنةَ،َوينقلَاألخبارَالمشموةةَ،َفلميسَهموَبمالفظَالممملَ،َوالَالجلمفَالعنيمدَالقاسميَ،َ

ذاَسمالةَ،َفمإكَالقلموبَإوكأنهَيتمثلَماَرويَلنهَلليهَالسال َ،َرو واَالقلموبَسمالةَف
َتَلميتَ.كل َ
َ
ومعاملتممهَمممعَأصممحابهَوأةرانممهَ،َلكفيلممةَبممأكَتعطينمماَكَلمحممةَخاطفممةَللمممَسمميرتهَ،َوإ

صورةَصادةةَلكَهذاَالسلوكَالنبيلَ،َوالخلقَالعظمي َ،َالمذيكَكماكَيتصمفَب مماَامامنماَ
ََالشيرازيَ.َرحمهَهللاَتعالمَ.

َ
ذاَأخطأَالمباحم َفميَكلممةَةمالَإنهَكاكَإَ(115)فقدَذكرَلنهَابكَالسبكيَفيَفَالطبقاتَفَ

َ:َأيَسكتهَفاتتكَ.
َ
ََفيقولَ:َََويرَمتوجهفسألهَالسائلَسؤاال ََمسألةَ:َوربماَتكل َفيََةال
ََ

ََسارتَمشرةةَوسرتَمغرباَََََشتاكَبيكَمشرقَومغربَََََََََ
َ

أيَدوكَأكَتثمممورَلصمممبيتهَ،َوي ممميقَصمممدرهَ،َممممكَهمممذاَالتصمممرفَالمممذيَالَيناسمممبَ،َ
ََوالخروجَلكَالمو وعَبماَالَيغتفرَ.

َ
يَوسواسممهَفقممدَكمماكَةَصممدرهَ،َممماَيممروىَلنممهَفممكَمممماَيممدلَللمممَحسممكَخلقممهَ،َوسممعوإ
َما َالشيرازيَيكرروسلَأل ائهَمراتَلديدةَبسببَماَبهَمكَوسوسة.َ.اإل
َ

:َةالَأبوَالبركاتَلبدَالوهابَبكَالمبماركَاألنمماطيَ:َكماكَالشميلََ(116)ةالَابكَالسبكي
يتو أَفيَالشطَ،َفنزلَالمشرلةَيوماَ،َوكاكَيشكَفيَوسلَوج هَويكمررَحتممَوسملَ

لدةَ،َفوصلَاليهَبعضَالعوا َ،َوةالَلهَ:َياَشيلَأمماَتسمتحيَ،َتغسملَوج مكَكمذاََوبا َن
َ:َفَمكَزادَللمَالثال َفقدَأسرفَفَ؟َوكذاَنوبةَ،َوةدَةالَالنبيَ

ََليَالثال َماَزدتَللي اَ.َفقالَلهَالشيلَلوَصحَ 
َ

َفم مَوخالهَ،َفقالَلهَواحدَ:َأيشَةلتَلذلكَالشيل،َالذيَكاكَيتو أَ؟َ
َلتَلهَ:َكذاَللمَكذاَقالَالرجلَ:َذاكَالشيلَموسوسَ،َةف

َأماَتعرفهَ؟:َفقالَلهَ
َفقالَ:َال.َ.َ
َما َالدنياَ،َوشيلَالمسلميكَ،َومفتيَأصحابَالشافعيَ.َ.َةالَ:َذاكَإ

نيَةمدَأخطمأتَومماَشميلَ،َوةمالَ:َيماَسميديَتعمذرنيَ،َفمإالممَالَفرجعَذلكَالرجلَخجمال َ
َلرفتكَ.َ.َ

نمهَالَيجموزَالزيمادةَللممَالمثال َ،َوالمذيَأجبتمكَبمهَةلتَصمحيحَ،َفإَفقالَالشيلَ:َالذي
َهَاأي اَصحيحَ،َلوَصحَليَالثال َماَزدتَللي اَ.

                                                 
 (4/228انظرَالطبقاتَ)(115)
 (4/228انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(116)
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ورحابممةََتعطينمماَأصممدقَصممورةَلممكَخلممقَالشمميلََكَهممذهَالصممورةَوحممدهاَكافيممةَألكفممإ
َصدرهَ،َولد َانفعالهَ.

َ
رَخطيمبَالموصملَ،َومكَدلابةَالشيلَماَحكاهَأبوَنصرَأحممدَبمكَمحممدَبمكَلبمدَالقماه

َالشيلَأباَاسحقَرحبَبيَ،َوةالَمكَأيَالبالدَأنتَ؟ََ،َةاصدا َةالَ:َلماَجئتَالمَبغدادَ
َفقلتَ:َمكَالموصلَ.

َفقالَ:َمرحباَأنتَمكَبلدتيَ.
َوةالَ:َياَسيديَأناَ َالموصلَوأنتَمكَفيروزاباذَ!

ََ؟َ(117)فقالَ:َياَولديَ،َأماَجمعتناَسفينةَنوحَ
َ

َمكَج ةَالمقتديَيَسياقَالكال َللمَرحلةَالشيلَالمَنيسابورَرسوال َوةالَابكَاألهدلَف
ولماَشاف هَالمقتديَبالرسالةَةالَلهَ:َوماَيدرينيَأنكَالخليفة،َول َأركَةبل ماَ؟ََبأمرَهللَ

ََ.(118)فهَبهَفتبس َ،َوطلبَمكَلرَ 
َ

َأبمماَطمماهرَبممكَشمميباكَبممكَمحمممدَدالبَخادمممهَفمميَالمدرسممةَالنظاميممةَولقممدَكمماكَالشمميلَيمم
َنشاداَ:َدمشقيَ،َومكَذلكَماَةالهَلهَمرةَإال
َ

ََ(119)وشيخناَالشيلَأبوَطاهرَََََََجمالناَفيَالسرَوالظاهرَََََََََ
َ

ََ،َويقولَلهَ:َ(120)وكاكَيدالبَتلميذهَالمؤتمكَبكَأحمدَبكَالحسكَ،َأباَنصر
ََ

َََ(121)وشيخن،،اََالشيلَأب،وَنص،،رَََََََََََالَزالَف،يَل،،زَونص،ر
َ

رحمةَهللاَأنهَكاكَيمشيَيوماَفيَالوحلَ،َوةدَأكثرَاالنشم،ادَممكَاألشمعارَ،ََويرويَلنه
َفقالَوةدَانتبهَلنفسهَفيَهذهَالحالةَ:َ

َََ(122)نشادن،اََاألشعارََفيَالوح،،لََََََََهذاَلعم،،ريَواي،ةَالج ،،لإ
َ

ََوكاكَمعه،َبلَهذاَلعمريَواي،ةَالف لَ.َفقالَلهَتلميذهَلليَبكَحسكويه
َ

الشيرازيَلغيرهَشعرَالغزلَوالنسيب،َكمماَأنشمدهَلنفسمهَونظممهَ،َكمماَسميأتيَولقدَأنشدَ
ََذلكَفيَالفقرةَالقادم،ةَ.َ.َ

َ
ومكَطرائفَالشميلَرحممهَهللاَأنمهَأنشمدهَأحمدَأصمحابهَةمولَصماحبهَالميمانجيَفميَممدحَ

ََوالماءَلندَهمذاكَ:ماوشاكَ،َوهومو عَكثيرَالشجرَ
ََ

                                                 
 (4/224انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(117)
 (3/350انظرَشذراتَالذهبَالبكَالعمادَ)َ(118)
 (4/223انظرَالطبقاتَ)(119)
 ستأتيَترجمتهَفيَلدادَتالمذةَالشيرازيَ.(120)

 (7/309انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(121)
 (َ.4/223انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(122)
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َهالََبواديَََم،،،اوشاكَََفحيَ َََََََذاََذك،رََالحساكَََمكََالجن،اكََََإ

َومل ،مَمل ي،اََلكََكلَش،،اكََََيشع،بَكلَه،، َََََََََعب،ا َتج،دََشَ 

َظبيََََََََََوواني،،ةََت،دلََللمََالغوان،يََََلكََكلََغني،ا َومغن،مََمَ 
َ َالمثال، َََوالمثان،،يََََم،اءََََََََََأل،ذَمكََََوخريرَََقَ ،مونََبروض 
َتراه،اَََكالعقي،قَََوكالجم،،اكََََََثم،ارََََََََال ،زارََلل،موتغريدََ

ََأصيح،،ابيَََب،دربََالزلفرانيلوالََاشتي،،اةيَََََََََََََفياََلكََمنزال َ
َ

ََفجلسَوةالَ:َسحقَكاكَمتكئا َفلماَسمع اَالشيلَأبوَإ
ََ

ََََ(123)نةأحسكَل دهَأيشتاقَاليناَمكَالجأناَالمرادَبأصحابهَبدربَالزلفراني،َماَ
ََ

ليمكَمماَةالمهَابمكَسممرةَقمهَإوفيَن ايةَهذاَالمطافَالسريعَحولَدلابةَالشميلَوحسمكَخل
ََلكَالقا يَطاهرَبكَيحيمَفيَوصفهَ،َةالَ:

ََ
وكاكَمعَالزهدَالمتيكَوالورعَالشديدَ،َطلقَالوجهَ،َدائ َالبشرََحسكَالمجالسمة،َملميحَ

ََها.َ.ََ(124)يحةالمجاورةَ،َيحكيَالحكاياتَالحسنةَ،َواألشعارَالمل
َ

َوحسبناَهذاَالقولَلنختت َبهَهذهَالفقرةَ.
َ

*َ*َ*َ
َ

 أدبــه وشعــره
 

َ،َمعَحسكَالعبارةَوةموةَالتركيمبََلقدَكاكَاالما َالشيرازيَذاَلساكَفصيحَ،َوبياكَةوي
َنفسهَ،َمعَشغفَبالشمعرَ،َوحمبَلمهََكماَيعرفَذلكَمكَكالمهَفيَمصنفاتهَوحديثهَلك

عَأوَمجممََفميَمجلمسَنظمريرويمهَ،َولربمماَكماكَيقولمهَارتجماال َوينشمدهَويحفظهَويعيهَ،َ
.َ(125)ذاَمررتَببيتَيستش دَبهَحفظتَالقصيدةَكاملمةلل َ،َولقدَةالَلكَنفسهَ،َكنتَإ

منهَ،َالَكالشمعراءَالمتخصصميكََال َقَ حتمَاشت رَبهَ،َورويَلنهَ،َولكنهَمعَذلكَكاكَمَ 
كَالشمعرَديمواكَيخمافَمنمهَنقيصمةَ،َفمإليبماَ،َأوََفيمهَواألدباءَالمتفرويكَ،َالَألنهَيرى

العربَ،َوتاريلَأيام  َ،َوالمعبرَلكَلبقريت  َ،َورفاهيمةَحسم  َوشمعوره َ،َومظ مرَ
وبعممدهَأنشممدهَالشممعراءَبمميكَيممديََف ممل  َ،َوةممدَأنشممدهَالصممحابةَبمميكَيممديَرسممولَهللاَ

فََالصحابةَ،َوكانواَيروبوكَفيهَ،َويحثوكَلليمهَ،َوةمدَأطنمبَابمكَالسمبكيَفميفَطبقاتمه
ذيكَةالواَالشعرَفميَل مدهَالكثيرَمكَالشعراءَالَولدَ فيَالكال َللمَهذاَالمو وعََ(126)

،َومكَبعدهَفيَل دَالصحابةَوبيكَأيدي  َ،َولوالَخشيةَالخمروجَال َوبيكَيديهَلليهَالس
َو وعَألس بتَفيهَأي اَوأطنبتَلكَالم

                                                 
 (.3/198اللبابَ)(123)

 (.2/176(َوت ذيبَاألسماءَواللغاتَ)4/223انظرَالطبقاتَ)(124)

 (.4/216انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(125)

 (.1/221انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(126)
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َمماَهموَأكبمرَمنمهَأهميمةَوهَلغيرهَنماَهوَتفرولككَالذيَمنعَالشيرازيَمكَاإلكثارَمنهَإ
واألمممورَوألظمم َفائممدةَ،َوأبلممغَأثممراَ،َكالفقممهَواألصممولَوويرهممماَمممكَالعلممو َالنافعممةَ،َ

مممكَحيمماةَاالنسمماكَ،َوويممرهَمممماَذكممرتَمممكَالم مممةَ،َوالشممعرَيسممتغرقَالوةممتَالطويمملَ
األمورَأولمَبهَفيَنظرَالشيرازيَ،َللمَأكَماَرويَلنهَممكَشمعرَبليمغَونظم َدةيمقَ،َ

منمهَأوَأكثمر،َأوجمزََلَ ة َحصولَالملكةَلندهَ،َوتمكنهَمنهَ،َوالَلليناَبعدَذلكَأ َيدلَللمَ
ََأوَأطنبَ.

مموأنماَالَأريممدَأكَأجعملَاإل َ ممما َالشميرازيَفمميَلمدادَوص  كبمارَاألدبمماءَالمذيكَكممانواَفمميََف 
نمماَأريمدَأكَأبميكَأنمهَالعقيلميَ،َوالمعمريَ،َوويمره َ،َوإَلصرهَ،َكابكَناةيماَ،َوَسمالر

لموأرادَأكَيسمتخدم اَيرهَمكَأة،رانهَمكَالناحيمةَاألدبيمةَ،َولنمدهَملكمةَةويمةَكاكَيفوقَو
ََفيَهذاَالميداكَبخصوصهَلفاقَمكَذكرناَمكَاألدباءَوالشعراءَ.

َ
ألممذبَمممكَالممزاللَمازجتممهَالمممدا َ،َفَولممهَأدبََ:(127)ةممالَابممكَالسممبكيَفمميَفَطبقاتممهَفَ

يتلوكَ،َوأزهممَهذاَمعَأنهَالََوأزهرَمكَالروضَباكرهَماءَالغما َ،َوأب مَمكَالمنثور
كَكمماكَآسَالعممذارَللمممَجوانممبَوردهَتكمموكَ،َولمموَسمممعهَديممكَمممكَصممفحاتَالخممدودَوإ

الجممكَلصمماحَكأنممهَمصممروعَ،َولمموَتأممملَمقاطيعممهَابممكَةالةممسَ،َألصممبحَوهمموَذوَةلممبَ
ََه.امقطوعَفَ

َ
بهَللممََمكَشعرهَيمكنناَأكَنستدلَهذاَولقدَنقلتَلناَكتبَاألدبَوالتراج َوالتاريلَشيئا َ

َماَوابَلناَمنهَ.
كَلم َيكمكَمبتكمراَ،َتغنممَبمهَالشمعراءَ،َلمدةيقَمعنماهَوإوهوَماَتناةلهَاألدبماءَ،َوَ–فمنهَ

َ:ََ(128)ةولهَ–وجمالَتركيبهَ،َوحسكَالصنعةَفيهَ
َ

َل،مَََه،،ذاَََسبي،ليََََََََفقالواَ:ََماََإ، َف َوَ ََ،ل َ سألتََالن،اسَلكََخَ 
َكَََالح،رََفيَََالني،،اَََةلي،،لَإفَََََََر َ ح،،ََد َ وَ كََظفرتََب، َتمسكََإ

َ
َساقَهذيكَالبيتيكَللشيرازيَ:ََبعدَأكَ(129)ةالَابكَالوردي

َةلتَ:َوهذاَةريبَمكَةولَبعضَالناسَ.
َ

َأكثرَََوطءَََالناسََم،كََشب ةَََََََأوََم،كَزناَ،َوالح،لَََفي  َََةلي،لََ
َكالمستحي،لَََالن،،ادرَََََدرََََََََوالن،ادرَفابكََح،اللَََن،ادرَََن،،ا

َ
َوأذكرَةولَالشالرَ:ََكَأةيسَبشعرهَهذاَالشعرَوأمثالهَةلتَ:َوأناَأجلَالشيرازيَلكَأ

َ
ََذاََةيلََهذاَالسيفََخيرََمكَالعصاَإَََََََأل ََترَأكََالسيفََينقلََةدرهَ

ََََ

                                                 
 (4/224انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(127)
َ–9/8َالمنتظ ََ–59َطبقاتَابكَهدايةَهللاََ–3/353َشذراتَالذهبََ-827تبييكَكذبَالمفتريََ-4/224انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(128)

 .1/26المجموع2/273ََت ذيبَاألسماءََ–1/10َوفياتَاأللياكََ–5/118َالنجو َالزاهرةَ
 (َ.1/573انظرَتتمةَالمختصرَفيَأخبارَالبشرَ)(129)
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،َوجمودةَ،َودةمةََفشعرَالشيرازيَفيَالمعانيَالتيَذكرهاَهوَالشعرَ،َ  َ َ،َوواةعيمةَسمبكا
ََالَمكَالشعرَالخالدَ.معنمَ،َوماَأراهَإو
َ

وأماَهذاَالذيَذكرهَابمكَالمورديَففاسمدَممكَالناحيمةَالواةعيمةَالَسميماَفميَلصمرَةائلمهَ،َ
َممعَالركمةَةَ،َوالَبع   َبلَبع   َالنمادرَفليسَبنيَأكثرَالناسَمكَزناَ،َوالَمكَشب 

فميََوطعمكَ َبالجملمةََ،َألنمهَةمذفَ يمهوفقدَالسالسةَالشعريةَ،َويستحقَصاحبهَالتعزيزَلل
َفيَاللفظَ.ََ،َوبذاءة َاالنساكَ

ََفأيكَشعرَالشيرازيَمكَهذاَ؟َ!َ
َ(130)ومكَشعرَالشيرازيَفيَالرفيقَأي اَماَذكرهَابكَالجوزيَفيَفَالمنتظ َفَ

َةالَ:َ
سمحقَالشميرازيَةمالَ:َصمحبتَالشميلَأبماَإَ–أحمدَبكَمحمدَالطويسََ–أنبأناَأبوَنصرَ
َأنشدنيَ:فيََالطريقَف

ََ
َذاََطالَََالطريقََلل،يكََََيوماَََََََََََفلي،سَََدواؤهََََاالَََالرفي،قإ

َتحدث،هََوتشك،وََم،اَََََتالة،يََََََََََويقربَََبالحدي ََلكََالطري،قَ
َ:ََ(131)ومكَجي،دَشعرَالشيرازيَةولهَ

َ
َهَج،،اءَالربيعََوحس،،كَََوردهَََََََََََوم مَََالش،تاءَََوةبحََََبرد

َهَفاش،ربََللمَوج،،هََالحبي،بََََََََََووجنت،،هَََوحس،كَََََة،،د َ 
َ

َ:ََ(132)ومنهَفيَهذاَالمعنمَأي اَةولهَ
َ

َوأه،وىََللحس،اكََب،الََََحرا ََأح،بََالك،أسََمكََويرََالمدا ََََََََ
َوماََحب،يََلفاحش،ةَََولك،،كََََََََََرأيتََالح،بََأخالقَََالك،،را َ

َ
َفيَهذهَاألبياتَمكَالرولةَوالجمالَوالدةةَوالصورَالبيانيةَ.َوالَيخفمَما

َ:ََ(133)ومكَحكي َشعرهَةولهَ
َ

َللم،تََماَحر ََالولمََوحلل،هَََََََََفالملََبعلم،كََاكََالعل، ََبالعملَ
َ:ََ(134)ومنه

َأج،دَََلمَم،واليَََمالناسَةدَرةدواَََََََوةمتَأشك،وَإلبستَثوبَالرجاَوا
َلكشفََال رََألتم،،دََكلََنائب،ةََََََََومكَللي،هَََياَلدت،يَفيَوةلت

َوالَجل،،دَََحمل اََصبرَ َأنتَتعلم ،،اََََََََماََليَللمَََأشكوَاليكَأمورا َ
َي،دَََلي،هتََإ،دَ ليكََياَخيرََمكََمَ إوةدَمددتَيديَبال ،رَمبت ،الََََََََ

َمكَََي،ردَََكلَ َيرويََََجودكََفبحرَََََََ، اََياربَََخائب،،ةَفالََتردن َ

                                                 
 (9/8انظرَالمنتظ َ)(130)
 (.1/574انظرَتتمةَالمختصرَفيَأخبارَالبشرَ)(131)

 (3/110انظرَمرآةَالجناكَلليافعيَ)(132)
 (.4/226انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(133)

 (.4/225انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(134)
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َةالَ:ََ(135)هَالحافظَأبوَبكرَالخطيبَفيَكتابهَفَالقولَفيَالنجو َفَنهَماَذكروم
َبراهي َبكَلليَالفيروزاباذيَلنفسهَ:أنشدناَأبوَاسحقَإ

ََ
َحكي َرأىََأكََالنجو ََحقيقةَََََََويذهبََفيََأحكام اََكلََمذهبََََََ
َبَي َغ َبماَََفيََالمَ ََلندهََلل َ ََيخبرََلكََأفالك اََوبروج اَََََََوماََََ
َََََ

نشممادَاألشممعارَحتمممَفمميَالطريممقَوهممذاَيممدلَللمممَشممغفهَولقممدَكمماكَالشمميرازيَيكثممرَمممكَإ
وهممموَمممماشَفممميََبالشمممعرَ،َوتمكنمممهَمنمممهَ،َفقمممالَوةمممدَأكثمممرَاالنشمممادَممممكَاألشمممعارَيومممما َ

َ:َ(136)الوحل
َ
َالج لَََهذاَََلعم،ريََواي،،ةََنشادناََاألشعارََفيَالوحلَََََََإََََ
َ

ََوكاكَمعهَ:َياَسيديَبلَهذاَلعمريَوايةَالف لَ.،َلليَبكَحسكويهفقالَلهَتلميذهَ
َ

بمكَأبموَالخطمابَللميَسمحقَوالمرئيسَاجتمعَالشيلَأبموَإ:ََوةالَتلميذهَلليَبكَحسكويه
َ(137)لبدَالرحمك،َفأتياَبثلجيةَفي اَماءَبارد،َفأنشأَالشيلَأبوَاسحقَةوله

ََََََ
ََالث،،الجََََََََفكي،فََلوَك،اكََفيََالزج،اجَممنعَوهوََفيَََََََ
َََََ

َفأجابهَالرئيسَأبوَالخطابَ:َ
َ

َماءََصف،اََرةةَََوطيباََََََََلي،سَََبمل،،حَََوالََأج،،اجَََََ
َ

ََ:َ(138)ةولهَ–ويقالَلغيرهََ–ومماَيروىَلنهَ
َ

َول َََيعاتبكََََف،يََََالتخل،فََاذاَََتخلفتََلكََصديقََََََ
ََهَََََتكل،،،،فَدَ نم،،اََََوَ فإَََلي،هََََََبعدهاَََإَفالََتع،دَ

َ
ذلمكَأنمهَح مرَلنمدَيحيممَبمكَللميَبمكَيوسمفَبمكََ،َدَشعرهَماَةالهَفيَوريمقومكَجي  َ

القاس َبكَيعقوبةَالصوفيَبرباطةَبغزنةَ،َيعزيهَلمكَابمكَشميخةَالمط مرَبمكَأبميَسمعيدَ
ََ:َ(139)شدبكَأبيَالخيرَ،َوكاكَةدَورقَفيَالماءَبالن رواكَ،َفأن

َََ
َلفقدهََََََََفالكََلهََفيَََصورةََالماءََجانبهََوريقََكأكََالم،اءََرقَ 

ََأبيََهللاَأكََأنس،اهَدهريَألنهََََََََتوفاهََفيََالماءََالذيََأناََش،اربه
َ

                                                 
 انظرَالمرجعَالسابقَ.(135)

 (4/223طبقاتَالشافعيةَ)(136)
 (4/223انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(137)
(َكماَنسب اَاليه107َ(َخالَالخالَ)ل/051نسبَالثعالبيَهذيكَالبيتيكَالمَمنصورَالفقيهَفيَفَالتمثيلَوالمحا رةَفَ)ل/(138)

 (َ.4/224(َوانظرَطبقاتَالشافعيةَ)19/189ياةوتَالحمويَفيَمعج َاألدباءَ)

 .5/118النجو َالزاهرةََ–9/7َالمنتظ ََ–4/225َانظرَالطبقاتَ(139)
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لمَويرَذلكَمكَاألشعارَالعذبةَالمستحسنةَ،َوةدَةدمناَبع  اَلندَالكمال َللممَدلابتمهَإ
َميذهَأباَنصرَ:تلَكقولهَمدالبا َ

َ
ََ(140)وَشيخن،اََالشيلََأب،وََنصرَََََََََالَزالََفيَلزََوفيََنص،ر

َ
َوةولهَ:َ

َ
َََ(141)وشيخناََالشيلََأب،وَََطاهرَََََََََجمالن،اََفيََالس،رََوالظاهر

ََ
الشعرَوينشدهَ،َكاكَأي ماَيرويمهَوينقلمهَ،َوكمماَةلنماَ:َوكماَأكَالشيرازيَكاكَينظ َ

َمكَاألشعارَلكثيرَمكَالشعراءَ.َبَلهَ،َوةدَروىَكثيرا َكاكَذاَشغفَبهَ،َوح
َ

:َأخبرنماَأبموَلبمدهللاَ،َالحمافظََةمالَ(142)وةدَروىَلنهَابمكَالسمبكيَفميَفَالطبقماتَف
أحمممدَبممكَهبممةَهللاَبممكَلسمماكرَ،َأكَأبمماَالمظفممرَبممكَالسمممعانيَأنبممأهَةممالَ:ََ،َلممكَذنمما َإ

بمكَممرزوقَبمكَلبمدَالمرزاقَأخبرناَأبيَالحافظَأبوَسعيدَ،َأخبرناَأبوَالحسكَمحممدَ
َلليَبكَأحممدَبمكَالحسميكَاألصمطخريَاجازةَ،َوأنشدناَلنهَأبوَالحسكَإالزلفرانيَ

َالفقيهَ،َةال:َأنشدناَاالما َأبوَاسحقَالشيرازيَببغدادَ،َول َيس َةائالَ:َ
َ

َوألزمتَنفسيَصبرهاََفاستقرتَََََهَصبرتَللمَبعضَاألذىَخوفَكل،
ََولوَحملت،هَجمل،ةَالشم،أزتَََََََََ،تَوجرلت، اَالمك،روهَحتمََتدرب

ََنفسََبالت،ذللَلزتَََبَ وي،اَرَ َََََرََللنف،سَذل،ةَََََََ، َجَ َز َ لَ ََبَ رَ في،اَ
َتَومكََخافََمنهََخافهََماَأةل َََََاالَخيف،ةَهللاََوح،،دهََََََََوماََالع،زَ 

َ،تل َكَهيَةفأر مَبدني،ايَوإكَفيَالصدقَحاجتيَََََََفياَصدقَنفسَإ
َلكلَمذلةَب،ا َأرىََالحرلَجال ََََََن،يَََََََوأهج،رَأب،وابَََالمل،وكََفإ

َتل َلمَوي،رَمكَةالَاسألونيَفشَ إاذاَماَم،ددتَالك،فََألتمسَالغنمَََََََ
َتتذكرتََماََلوةبتَمنهََفق،ل ََََذاََط،رةتنيََالحادث،اتَََبنكب،ةََََََإ

َذاَةابلت اَََأدبرتََوا مح،لتَإََََََََالََهللَََمن،،ةَََََوم،اََنكب،،ةََََإ
َاستحقتَََمََماللمََماَأرادََالَللَ ،،اََََََََالمني،ةَََكلََاقََتباركَرزَ 

َ،تََهَََوتعل َهََأحوال،،يستبي،تََوجاهلََََََََترة،تَََبَََفك ََلاةلََال
َََََت،ب،دارََو،رورََأدبرتَََوتول ََََََحجابهََََََََوك ََمكَجلي،لَالَي،را 
َ(143)،تَل َولوَأحسن،تَفيَكلَح،الَلمَ ََََََوالصفوَبالقذىََتشوبَالقذىَبالصفو

َ
وروىَلنممهَابممكَالسبكمم،يَفمميَفَالطبقمماتَفَأي مماَفقممالَ:َأخبرنمماَأبمموَالعبمماسَالنابلسمميَ
الحافظَ،َاذناَخاصاَ،َلكَأحمدَبكَهبةَهللاَ،َلمكَلبمدَالمرحي َولبمدَالكمري َبمكَمحممدَ

إممالءََكَالحسمكَالقا مي،َةالَأنشدناَأبموَالمظفمرَشمبيبَبمبكَمنصورَ،َأكَأباهَأخبرهَ
َأنشدناَاالما َالكبيرَأبوَاسحقَالفيروزاباذيَأنشدناَالمطرزَالبغداديَلنفسهَ:ََببروجرد

                                                 
 (7/309انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(140)
 (4/223طبقاتَالشافعيةَ)َ(141)
 (4/231انظرَالطبقاتَالكبرىَ)َ(142)
 (4/233انظرَالطبقاتَ)(143)



 - 52 - 

َ

َس،ال َََولم،اََوةفن،اََبال رابَلشيةَََََََََحي،ارىَََلتودي،عَََورد َ 
َوابََكلََخ،تا َوةفناَللمَرو َالحس،ودَوكلناََََََََََنفضََلكَََاألث،

َوسوون،يَلندََالوداعَلن،اةهَََََََََفلم،اَرأىََوجديََبهَوورام،،ي
َبف لَردائ،هََََََََََفقلتَ:َه،اللَبعدََب،درََََتم،ا َََتلث، َمرت،ابا َ

َالََأن ،اََبن،دا َقالَل،يََََََََََهيََالخم،،رَ،َإوةبلت،هََفوقَاللثا َف
َ

،َوأبوَالعباسَالحافظاكَفيَكتابي ماَ،َلكَلبدَهللاَ:َأخبرناَأبوََ(144)وةالَابكَالسبكيَ
َ،أكَلبممدَالمرحي َبمكَأبمميَسمعدَأنبمأهَ،َأكَوالممدهَالحمافظَةمالَلممهَأبميَالف ملَالعسماكريَ

يماَبنميَ،َةمدَرويمتََقبَهذاَث َةالَليَالشيلَأبموَاسمحق،سمعتَسيدناَالقا يَيقولَل
َ:َ(146)لنفسهَ(145)دنيلكَهذاَالرجلَفيَالنسيبَشيئاَ،َفأودلنيَماَيمحوَذلكَ،َوأنش

َ
َكَكنتَناسي، اََفاهللََأحصاه،اَإََََََبَومعصيةَياَلبدَك َلكَمكَذن

َمكَذنبَتق،و ََل،هَََََََََووةفةَمنكَتدم،يَالكفَذكراهاَبدياَلبدَال
ََ تَللمَنفسيَتذكرهاََََََََوس،اءَظنيَ،َةلتَ:َاستغفرَهللاَرَ ذاَلَ إ
َ

،َلمكََخاصا ََذنا َإ–رحمهَهللاََ–ظفرَالحافظَأحمدَبكَالمَ:َأخبرناَ(147)ةالَابكَالسبكيَ
أحمدَبكَهبةَهللاَ،َولكَأبيَالمظفرَالسمعانيَ،َأكَوالدَالحافظَأباَسمعيدَأخبمرهَ،َةمالَ
:َأنشدناَشبيبَبكَأبيَالحسكَ،َةاضَببروجردَ،َةالَأنشمدنيَأبموَاسمحقَالشميرازيَ،َ

َ:َ(148)وأظنهَةالَ،َهيَللمطرز
ََََ
َأنهََََََل ََيج،كَةت،لََالمسل َالمتح،رزََوحديث ،اَالسحرَالح،اللَلوََََ
َالمح،د َأن ،اََل، ََت،وجزََََكَهيَأوجزتََََََودَ إكَطالَل َيمللَوإََََ
ََللمطمئ،كََولقلهََلقلةََالمستوفزَشرفَالنفوسَونزه،ةََماَمثل اََََََََََ
َ

*َ*َ*َ
َ

دهَلنفسمهَ،َوبعدَف ذهَنظرةَسريعةَخاطفةَللمَأدبَاالما َالشميرازيَوشمعرهَممماَأنشم
أوَرواهَلكَويرهَ،َتبيكَلناَمدىَالملكةَاألدبيةَالتيَكاكَيتمتعَب ماَ،َوالَلجمبَ،َفماكَ
المجالسَالتيَكاكَيقيم ماَالشميرازيَويح مرَفي ماَكبمارَالعلمماءَواألدبماءَ،َالَبمدَوأكَ
يكوكَفي اَتجمانسَبميكَالشميرازيَوبميكَممكَيح مروكَمجلسمهَ،َواالَالنف مواَلنمهَ،َ

َوطلبواَويرهَ.
َ

ولَ،َ،َفي ماَالفقمهَ،َواألصملقدَكانتَمجالسَالعلماءَفيَالما يَدائمرةَمعمارفَللميمةَ
جممدلَ،َوالشممعرَ،َوالفكاهممةَ،َوالنكتممةَ،َوويممرَذلممكَ،َمممماَوالفلسممفةَ،َوالمنمماظرةَ،َوال

                                                 
 (4/233انظرَالطبقاتَ)(144)
 أيَالمظرز(145)

 (َفيَترجمةَالمطرزَمعَبعضَالتغيير11/16األبياتَفيَتاريلَبغدادَ)(146)

 (4/232الطبقاتَ)(147)
(،َوالمختارَمكَشعرَبشار1/9َ(َوزهرَايدابَ)409هذهَاألبياتَليستَللمطرزَ،َلنماَهيَالبكَالروميَ،َانظرَديوانهَ)ل/(148)

 (َوالخط|أَفيَنسبةَهذهَاألبياتَللمطرزَمكَةا يَبروجردَ،َالَمكَالشيرازيَ،َكماَهوَظاهرَبترددهَفيَاالسنادَ.41)ل/
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يجعل مماَمجممالسَأنممسَ،َومتعممةَنفممسَ،َورو ممةَو ممةَيختممارَفي مماَاالنسمماكَممماَيلممذَبممهَ
لمراضَلمكَاليمو َ،َممكَجممودَفميَالتفكيمرَ،َوإَويطربَلمهَ،َالَكمماَهموَالحمالَلنمدنا

األدبَ،َوانصممرافَلممكَذلممكَالتنويممعَالممذيَكمماكَيملمميَللمممَالمجممالسَالعلميممةَالجمممالَ
ممماَدلممَالنماسَالممَااللمراضََ–واألنسَ،َويجعل اَم وىَالنفموسَ،َومحمطَاألفئمدةَ

،ََلكَمجالسَالعلماءَوطلمبَالمتمعَالنفسميةَفميَأمماككَربمماَكماكَفي ماَسمخطَهللاَنعمالم
وهلكةَاالنساكَ،َواناَلنسألَهللاَتعالمَ،َأكَيل مناَالسيرَللمَطريقةَأولئكَاألممةَالمذيكَ

ََلرفواَروحَالشريعةَفقامواَب اَويرَمتزمتيكَوالَمسرفيكَوكانواَبيكَذلكَةواماَ.
َ
َ

*َ*َ*َ
َ

وأممماَنثممرَاالممما َالشمميرازيَفقممدَيعممرفَمممكَخمماللَكتبممهَالتمميَصممنف اَوأهم مماَفمميَهممذاَ
بقمماتَفَولقممدَوةفممتَلممهَللمممَرسممالةَأرسممل اَالمممَالقا مميَأبمميَالحسممكَالمجممالَفَالط

الميممانجيَ،َللمميَبممكَالحسممكَبممكَللمميَ،َةا مميَهمممذاكَ،َووالممدَالميممانجيَصمماحبَ
ََ،َيقولَفيَهذهَالرسالةَ:َالشيرازيَوتلميذهَ

َ
َعال َاألوحدَوأدا َللوهَوتمكينهَالََبقاءَسيدناَةا يَالق اةَاألجلأطالَهللاَ–فَكتابيََ

ممكَبغمدادَ،َونعم َهللاَتعمالمَمتواليمةَ،َولمهََ–تهَوبسطتهَ،َوكبتَألداءهَوحسادهَورفع
ماَيردَمكَج تهَألسرَبمهَ،َوأسمككَالحمدَ،َومنذَمدةَل َأةفَللمَكتابَ،َوأناَمتوةعَل

ََليهَ.َ.َإ
َوكتبَلنوانهَ:َشاكرهَ،َوالمفتخرَبهَ،َوالداليَلهَ.

ََ(149)ابراهي َبكَلليَالفيروزاباذيَ
َ
َ

َللحديثروايتــه 
 

لممكَمجممالسَالحممدي َ،َوالَوريممبَلممكَروايتممهَ،َفلقممدََلمم َيكممكَاالممما َالشمميرازيَبعيممدا َ
َورويَلنهَ.َرواهَفيَصباهَودرسهَ،َوأمالهَفيَكبرهَودرسهَ،َفرواهَ

سمعهَفيَبغدادَمكَأبيَبكرَالبرةانيَ،َوأبيَلبدَهللاَابكَشماذاكَوأبميَالطيمبَالطبمريَ
َوويره َ.

َ
لبمدَهللاَبمكَمحممدَبمكَأبميَنصمرَالحميمديَ،َوأبموَبكمرَبمكَورواهَلنهَالخطيبَ،َوأبوَ

،َوأبمموَالقاسمم َالسمممرةنديَ،َوأبمموَالبممدرَبممكَالخا ممبةَ،َوأبمموَالحسممكَبممكَلبممدَالسممال َ
ََالكرخيَ،َوويره .

َ
َ،َوالطبمريَ،َوالبي قميَالَأنهَمعَهذاَل َيككَمكَكبارَالمحدثيكَ،َكالبخماريَ،َومسمل َإ

كرَلممهَابمكَالسممبكيَفمميَفَرةَمممكَالحمدي َ،َولمم َيمذوأمثمال  َ،َوالَنعممرفَلمهَروايممةَكثيم
الَروايممةَحممديثيكَاثنمميكَ،َولكنممهَمممماَالَشممكَفيممهَ،َأكَلممهَجملممةَكبيممرةَمممكَطبقاتممهَفَإ

                                                 
 (5/256انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(149)
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الَ،َوإكَلمم َيصمملَإلينمماَمن مماَإَلمممَرسممولَهللاَإَاألحاديمم َالتمميَيروي مماَلممكَمشممايخه
َالنزرَاليسيرَ.

َ
ف مذاََعرفمةَسمنةَرسمولَهللاَوأماَاطاللهَللمَكتبَالحدي َالتيَصنفتَودونت،َوم

نمهَمماَ،َوالَنحتاجَالمَلتنبيهَلليهَفميَإمما َكالشميرازيَ،َفإمماَالَشكَفيهَوالَارتيابَ
وصمملَالمممَممماَوصمملَاليممهَ،َمممكَبلممواَهممذهَالمرتبممةَالرفيعممةَالعاليممةَفمميَالفقممهَالشممافعيَ

وأكَالَسميماَوأصولهَ،َاالَبعدَأكَأتقكَاألدلةَالشرليةَ،َممكَةمرآكَوسمنةَ،َوويرهماَ،َ
َالمذهبَالشافعيَبالنسبةَلاللتمادَللمَالحدي َفيَالقمةَالتيَالَينازلهَفي اَأحدَ.

َ
َلنمدَالكمال َللممَةولمهَلليمهَالسمال َ:َفَالَترجعمواَ(150)وأماَماَذكرهَفميَفَالتبصمرةَف

:َفَهمذاََي ربَبع مك َألنماقَبعمضَفَحيم َةمالَفميَالمردَللممَالخصم َبعديَكفارا َ
ممكَوجمودَالحمدي َفميَالصمحيحيكََ،َث َنحتجَبهَفَرومما ََحدي َالَنعرفهَ،َفأثبتهَأوال

وويرهماَممكَكتمبَالسمنةَ،َف مذاَالكمال َممكَاالمما َالشميرازيَ،َالَيمدلَللممَأنمهَلميسَ
نماتجَلمكََ–والَأشمكَفميَذلمكََ–للمَاطالعَللمَممتكَالحمدي َ،َوتمكنمهَمنمهَ،َألنمهَ

ممكَلمواز َالبشمريةَبعجيمبَ،َفانمهََ–م مماَكماكََ–نسياكَوماَالنسياكَبالنسمبةَلالنسماكَ
وأرفممعَشممأناَ،َوأكثممرَوسمممات اَولقممدَنسمميَمممكَهمموَألظمم َمنممهَةممدراَ،َوأللمممَمرتبممةَ،َ

اطاللاَللمَللو َالحدي َ،َفأنكرَبعضَماَروىَ،َوذهلَلماَحد َ،َفاذاَحمد َمثملَ
أوَفريمداَ،َوالَيسمتدلَبمهَللممَأنمهَلم َيكمكَذاََهذاَبالنسبةَللشيرازيَ،َفالَيكموكَلجبما َ

الحدي َ،َوسأتكل َللمَهمذاَالمو موعَبمزيمدَتفصميلَلنمدَالكمال َََخبرةَواطالعَللم
ََللمَفَالتبصرةَفَفيَالبابَالثال َاكَشاءَهللاَ.َ.َ

َ
حيم َةمالََ(151)وأماَماَرويَلنهَمكَالحدي َف وَماَرواهَابكَالسبكيَفيَفَطبقاتمهَفَ

:َ
اركَبمكَأخبرناَأبوَالعباسَاألشعريَالحافظَأخبرناَالشيلَأبوَالحسكَللميَبمكَالمبمَ-1

ماسويهَ،َأخبرناَأبوَالخيرَمسعودَبكَلليَبكَصدةةَبمكَمطمرزَالخبمازَ،َةمراءةَلليمهَ
،َأخبرنماَأبموَاسمحقََممالءَبواسمطكر َخميسَبكَلليَبكَأحمدَالحموزيَإأخبرناَأبوَال

ابراهي َبكَلليَبكَيوسفَ،َشيلَالشافعيةَفيَبغداد،َحدثناَأبوَبكرَأحمدَبكَمحمدَبمكَ
أبموَالعبماسَمحممدَبمكَأحممدَبمكَحممداكَالنيسمابوريَالحمافظَ،َوالبَالبرةمانيَ،َحمدثناَ

حدثناَمحمدَبكَابراهي َالبوشنجيَ،َحمدثناَيحيممَبمكَلنمدَهللاَبمكَبكيمرَ،َحمدثناَيعقموبَ
بكَلبدَالرحمكَاالسكندرانيَ،َلكَموسمَبمكَلقبمةَ،َلمكَلبمدَهللاَبمكَدينمارَلمكَابمكَ

لموذَبمكَممكَزوالَنعمتمكَ،َالل م َانميَأَ)):ََةالَ:َكماكَممكَدلماءَرسمولَهللاَََلمر
َ.ََ((وتحولَلافيتكَ،َومكَفجأةَنقمتكَ،َومكَجميعَسخطكَوو بكَ

َ
:َلممكََ(153)خراجمهَفمميَصمحيحهَفَ:َفَصممحيحَ،َانفمردَمسممل َبإَ(152)ةمالَابممكَالسمبكيَ

أبمميَزرلممةَالممرازيَالحممافظَ،َلممكَيحيمممَبممكَلبممدَهللاَبممكَبكيممرَكممماَأخرجنمماهَ،َولمميسَ

                                                 
 أَ(َ-90انظرَالتبصرةَ)َق/(150)

 (4/230انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(151)
 (4/230انظرَالطبقاتَ)(152)
 لَالجنةَالفقراءَ،َمكَكتابَالذكرَوالدلاءَوالتوبةَواالستغفارَ.÷بابَأكثرَأ4/9720َانظرَصحيحَمسل َ(153)
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لبمدَىَهذاَالحدي َوالبوشنجيَ:َاالمما َأبموَلمسل َلكَأبيَزرلةَفيَفَصحيحهَفَسو
َهَاهللاَ.
َ
ةالَابكَالسبكيَ:َأخبرناَأحمدَبكَالمظفرَالحمافظَبقراءتميَلليمهَ،َأخبرنماَالقا ميََ-2

أبوَالف لَسليماكَبكَأحمدَالمقدسَ،َبقراءتيَ،َأخبرناَالحافظَال ياءَمحممدَبمكَلبمدَ
االما َأبوَسعدَاسمماليلَبمكَالحمافظََالواحدَ،َأخبرناَأبوَالقاس َالف لَابكَالقاس َأنبأنا

أبيَصالحَأحمدَبكَلبدَالملكَالنيسمابوريَ،َنزيملَكرمماكَ،َأخبرنماَاالمما َأبموَاسمحقَ
ابراهي َبكَلليَالشيرازيَأخبرناَأبوَبكرَأحمدَبمكَمحممدَوالمبَالحمافظَ،َأخبرنماَأبموَ

،َحمدثناَحمدثناَأبموَالوليمدَالعباسَمحمدَبكَأحمدَبكَحممداكَ،َحمدثناَمحممدَبمكَأيموبَ،َ
أذنممبَ،َفقممالَ:َأيَربَ،َأذنبممتََيقممولَ:َفَاكَلبممدا ََةممالَ:َسمممعتَرسممولَهللاََهممما َ

يغفمرَالمذنوبَ،َويأخمذَبمهَ،َةمدَوفمرتََفاوفرَليَ،َفقالَهللاَتعالَلل َلبديَأكَلمهَربما َ
لعبديَ،َث َمك َماَشاءَهللاَ،َث َأذنبَذنباَآخرَ،َث َةالَ:َأيَربَ،َأذنبتَذنباَفماوفرَ

ََهَلل َلبديَأكَلهَرباَيغفرَالذنبَويأخذَبهَةدَوفرتَلعبديَفَ.َ.َليَ،َفقالَرب
َ

َ(156)ومسل ََ(155):َحدي َصحيحَ،َأخرجهَالبخاريَ(154)ةالَابكَالسبكي
َ
َ

*َ*َ*َ
َ

 عقيدتــه
َ

لوالَأكَابكَلسماكرَةمدََ–حولَلقيدةَالشيرازيََ–لقدَكنتَبغنمَلكَكتابةَهذهَالفقرةَ
ممكََاالمما َالشميرازيَ،َشمافعيَأشمعريََفماكَ(157)أثارهاَفيَكتابهَفَتبيميكَالمفتمريَفَ

ََأهلَالسنةَوالجمالةَوالَيمتريَفيَذلكَوالَيختلفَفيهَ.َ.ََكبارَأئمة
َ

مماَيمدلَللممَهمذاََ(158)ولقدَأسلفتَلندَالكال َللمَالحالةَالدينيةَفيَلصمرَالشميرازي
َشالرةَتيَوةعتَبيكَالحنابلةَواألوالفتكَالَواةعةَابكَالقشيريَ،َلندَالكال َللمَويقطع

َوالَأريدَأكَألودَفأستفيضَفيَهذاَالبح َايكَ،َبعدَأكَأشرتَاليهَهناكَ.َ.
َ

والم  َهنماَأكَنعمرفَأكَالشميرازيَأشمعريَصممي َ،ََلم َيخمالفَفميَذلمكَولم َيخمرجَ
لنممهَ،َوالَنعممرفَلممهَرأيمماَويممرَممماَيممراهَاألشممعريَويعتقممدهَ،َمممكَلقيممدةَأهمملَالسممنةَ

َوالجمالةَ،َلقيدةَالسلفَالصالحَ.
يةَوالحنفيممممةَوالمالكيممممةَََََمممممكَالشممممافع،َأهمممملَالمممممذاهبَاألربعممممةَالمعتبممممرةاَحممممالَوهممممذ

َ.ََوالحنابلة.
َ

                                                 
 (َ.231-4/230انظرَالطبقاتَ)(154)

 (َبابَةولهَتعالمَ،َيريدوكَأكَيبدلواَكال َهللاَ،َمكَكتابَالتوحيدَ.9/178انظرَصحيحَالبخاريَ)(155)

كررتَالذنوبَوالتوبةَ،َمكَكتابَالتوبةَباختالفَفيَبعضَ(َبابَةبولَالتوبةَمكَالذنوبَواكَت4/2113انظرَصحيحَمسل َ)(156)
 ألفاظهَوسياةهَ.

 (.277انظرَالتبييكَالبكَلساكرَ)َل/(157)

 (َ.31انظرَ)َل/(158)
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َيةَكل  َأشمالرةَوالَأسمتثنيَأحمداَأناَألل َأكَالمالكَ(159)ةالَابكَالسبكيَفيَفَطبقاتهَف
ممكَالَيعبمأَََمكَلحقَمن  َبتجسي َأوَالتزالوالشافعيةَوالب  َأشالرةَ،َالَأستثنيَاال

لقمدَاألشمعريَ،َالَيخمرجَممن  َاالَ َ،َوالحنفيةَأكثمره َأشمالرةَألنميَيعتقمدوكَهللاَب 
مممكَلحممقَبالمعتزلممةَ،َوالحنابلممةَأكثممرَف ممالءَمتقممدمي  َأشممالرةَ،َلمم َيخممرجَمممن  َمممكَ
لقيدةَاألشعريَاالَمكَلحقَبأهلَالتجسي َ،َوه َفيَهذهَالفرةةَممكَالحنابلمةَأكثمرَممكَ

َهَاوبره َ.
مَاثارةَهذاَالبح َفيَترجمةَالشميرازيَمماَذكمرهَالشميرازيَابكَلساكرَالوالذيَدفعَ

فميََ(160)فيَلدةَأماككَمكَكتابمهَفَالتبصمرةَفَوَفَاللممعَفَفقمدَةمالَفميَفَالتبصمرةَفَ
َمباح َاالمرَ:

فعمملَوةالممتَ:َإَفَلألمممرَصمميغةَمو ممولةَفمميَاللغممةَ،َوهمموَةممولَالرجمملَلمممكَدونممه
ََه.ااألشعريةَ،َليسَلألمرَصيغةَفَ

َ
وظمماهرَهممذاََ(161)ذلممكَفمميَلممدةَأممماككَمممكَفَالتبصممرةَفَوَفَاللمممعَفََفعمملَالشمميرازي

يشعرَأكَاالما َالشيرازيَمخالفَلألشالرة،َومعرضَلمكَأةماويل  َوَآرائ م ،َفأحمبَ
َ:َََ(162)ابكَلساكرَأكَينبهَللمَأكَهذاَالظاهرَويرَمرادَفقالَ

َ
أصمولََمكَالَف م َلمهَأنمهَمخمالفَلألشمعريَ،َلقولمهَفميَكتابمهَفميفَوكاكَيظكَبعضَ

الفقهَ:َوةالتَاألشعريةَأكَاألمرَالَصيغةَلهَ،َوليسَذلمكَألنمهَالَيعتقمدَالتقمادهَوانمماَ
ةالَذلكَألنهَخالفَفيَهذهَالمسألةَبعين اَكماَخالفَويرهَمكَالفق اءَفي ماَ،َفمأرادَأكَ

ََه.ايبيكَفي اَأكَهذهَالمسألةَمماَانفردَب اَأبوَالحسكَفَ
َ

فيَالطبقةَالرابعةَمكَأصمحابَأبميََ(163)فَالتبييكَفَهذاَولقدَترج َلهَابكَلساكرَفيَ
َالحسكَاألشعريَ.

ََليكَبعضَماَنقلَلنهَأباكَالفتنةَالتيَوةعتَبيكَاألشالرةَوالحنابلةَةالَ:وإ
ََ

فميَلقيدتمهَالتميَتوافمقَلقيمدةََ–للمَمقالةَأبميَنصمرَالقشميريََكتبَالشيرازيَتعليقا َ
ع ماَلنظما َالملمكَكميَيتمدخلَفميَالفتنمةَاألشعريَالموافقةَللقمرآكَوالحمدي َ،َوالتميَرف

َ:ََفقال
دَفَاألمرَللمَماَذكرَفيَهذاَالمختصمرَممكَحمالَالشميلَاالمما َاألوحمدَأبميَنصمرَلبم

أكثرهللاَمكَأئمةَالمديكَمثلمهَممكَلقمدَالمجمالسَ،َوذكمرََالرحي َبكَلبدَالكري َالقشيري
هَ،َوةممعَالمبتدلمةَهللاَلزَوجلَبماَيليقَبهَ،َمكَتوحيدهَ،َوَصمفاتهَونفميَالتشمبيهَلنم

َكَالمجسمةَ،َوالقدريةَ،َوويره َم
وبهَأديكَهللاَلمزَوجملَََ،ول َأسمعَمنهَويرَمذهبَأهلَالحقَمكَأهلَالسنةَوالجمالةَ

يمماهَألتقممدَ،َوهمموَالممذيَأدركممتَأئمممةَأصممحابناَلليممهَ،َواهتممدىَبممهَخلممقَكثيممرَمممكَوإ
مبتدلمةَاالَنفمرَالمجسمةَ،َوصمارواَكل م َللممَممذهبَأهملَالشمافعيَ،َولم َيبمقَممكَال

                                                 
 (َ.3/379انظرَطبقاتَالشافعيةَ)َ(159)

 ب(َ.َ-2انظرَالتبصرةَ)َق/(160)

 (.7انظرَاللمعَ)َل/(161)

 (.277انظرَتبييكَكذبَالمفتريَ)َل/(162)

 (.276َََكذبَالمفتريَ)َل/َانظرَتبييك(163)
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،َوأئممةَأصمحابهَ،َونصمارََوسمبَالشمافعيَ،َفحمل م َالحسمدَوالغميظَللممَسمبهََيسير
َمذهبهَ

وهذاَأمرَالَيجوزَالصبرَلليهَ،َويتعيكَللمَالمولمَألزَهللاَنصرهَالتنكيلَب ذاَالنفرَ
ألكَهللاَلممزََ–وطعنممواَفمميَالشممافعيَوأصممحابهََواَكبممرَهممذاَاألمممرالممذيكَتولممَ–اليسمميرَ
المممذهبَ،َبممماَبنمممَفيممهَمممكَلزازَهممذاَهَ،َوهمموَالممذيَبممدأَفمميَهممذاَالبلممدَبممإروجمملَأةممد

من ماَ،َوبمماَيرتفمعَفي ماَممكََالمدرسةَالتيَماتَكلَمبتدعَمكَالمجسمةَوالقدريةَويظا َ
األصواتَبالدلاءَأليامهَ،َاسمتجابَهللاَفيمهَصمالحَاألدليمةَ،َومتممَأهمملَنصمره َلم َ

َيككَلهَلذرَلندَهللاَلزَوجلَ.
َهَا.َ(164)اهي َبكَلليَالفيروزاَباذيَوكتبَابر

َ
وفيَاستفتاءَآخرَوةعَفميَبغمدادَ،َوفيمهَمماَةمولَالسمادةَاألئممةَالجلمةَفميَةمو َاجتمعمواَ

ََ،َوماَالذيَيجبَللي  َ؟َ.للمَلعكَفرةةَاألشعريَوتكفيره 
َ

َفأجابَجمالةَمكَالعلماءَمن  َالشيرازيَفقالَ:َ
ةَ،َانتصممبواَللممردَللمممَالمبتدلممةَمممكَفَاألشممعريةَأليمماكَأهمملَالسممنةَ،َونصممارَالشممريع

ريةَوالراف ةَ،َوويره َ،َفمكَطعكَفي  َفقدَطعكَأهلَالسنةَ،َواذاَرفعَأمرَممكَالقد
َبفعلَذلكَالمَالناظرَفيَأمرَالمسلميكَ،َوجبَلليهَتأديبهَبماَيرتدعَبهَلكَكلَأحدَ.

َ
ََها،ََ(165)وكتبَابراهي َبكَلليَالفيروزاباذيَ

َ
َهَالمسألةَةالَالشيرزيَ:َوفيَاستفتاءَآخرَحولَهذ
،َاممما َأهمملَالسممنةَ،َولامممةَأصممحابَالشممافعيَللمممَمذهبممهَ،َوأبمموَالحسممكَاألشممعري
َومذهبَأهلَالحقَ.َ.َ

ََهَا.َ(166)وكتبَابراهي َبكَلليَالفيروزاباذيَ
َ

لقدَكاكَالشيرازيَمكَأكبرَألواكَأبيَنصرَبكَالقشيريَأباكَالفتنةَ،َولقدَلمز َللممَ
هَ،َشممعريَحتمممَأرسمملَاليممهَالخليفممةَيسممكنلممهَولمممذهبَاألَرا َالخممروجَمممكَبغممدادَانتصمما

َويخففَماَلندهَ.َ.َ
تفصمميلَفمميَهممذهَالمسممألةَيجممدرَالرجمموعَالمممَممماَكتبنمماهَلممكَوللوةمموفَللمممَمزيممدَمممكَ

ََ.َ(167)الحالةَالدينيةَفيَلصرَالشيرازي
َ

*َ*َ*َ
َ

 وفـــــاته
 

                                                 
 (.313انظرَالتبييكَالبكَلساكرَ)ل/(164)

 (.3/375انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(165)

 (َالبكَالسبكيَ.3/276انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(166)

 (.31انظرَماَأسلفناهَفيَ)ل/(167)
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رازيَفمميَحياتمهَالتمميَبعمدَهمذهَالرحلممةَالطويلمةَالممتعمةَالتمميَة ميناهاَمممعَاالمما َالشمي
المذيََتكل َللمَوفاةَهذاَالحبرَالعظي َبفيروزاباذَ،َالَلليناَأكَنه393َابدأتَمنذَلل َ
َكاكَأمةَوحدهَ.

َونحكَالَنعل َوفاةَالشيرازيَكيفَكانتَوهلَسبقتَبمرضَأ َالَ؟َ
وكلَالذيَنعرفهَلنهَأنهَتموفيَفميَليلمةَاألحمدَالحماديَوالعشمريكَممكَجمماديَايخمرةَ

وأربعمائةَببغدادَ،َوهمذاَهموَسنةَستَوسبعيكََ–َ(168)هَابكَالسمعانيَفيَالذيلكماَةال
َََالحقَفيَتاريلَوفاتهَ،َوماَلليهَجم ورَالمؤرخيكَ.

َ
َ.َ(169)وةيلَ:َسنةَاثنتيكَوسبعيك

َ.ََ(170)وةيلَ:َاكَوفاتهَكانتَفيَجماديَاألولمَ
ََ.َ(171)وةيلَ:َفيَيو َاألحدَ

َ
الليلممةَالتمميَصممبيحت اََبممكَالسممبكيَأكَوفاتممهَفمميالَ(172)ووةممعَفمميَفَالطبقمماتَالكبممرىَفَ

وةممعَفمميَفََسممبقَةلمم َواالَفالصمموابَممماَاألربعمماءَ،َولعلممهَتصممحيفَمممكَالنسمما.َ،َأو
لجم ممورََتبعمما َََلممهَأي مماَمممكَأكَوفاتممهَكانممتَفمميَليلممةَاألحممدَ(173)الوسممطمَفَََالطبقممات

ََالمؤرخيكَالذيكَاتفقواَللمَذلكَالَاألربعاءَوهللاَألل َ.َ.
َ

ََ.(174)تهَفيَدارَأبيَالمظفرَبكَرئيسَالرؤساءوكانتَوفا

ََ.َ(175)ووسلهَأبوَالوفاءَبكَلقيلَالحنبليَ
َ–وصلمَلليهَببابَالفردوسَمكَدارَالخالفةَ،َوش دَالصالةَلليمهَالمقتمديَبمأمرَهللاَ

المظفممرَوتقممد َللصممالةَلليممهَ.َأبمموَالفممتحََ–وكمماكَكثيممرَااللجممابَبممهَوشممديدَالحممبَلممهَ
ثيمابَالموزارةَ،َثم َصملمَلليمهَممرةَثانيمةَبجمامعََئمذَالبسما َرئيسَالرؤساءَ،َوكاكَيوم

َ.(176)القصرَ

َ
ومكَث َاشت لرتَهذهَالمقبمرةَباسممهََ(178)،َبمقبرةَبابَحربََ(177)ببابَابريزَودفكَ

َفصارتَفَتربةَالشيرازيَفَوةدَدفكَب اَكثيرَمكَاألئمةَ.

وزيرَالملقمبَتماجَرَالتربةَللمَةبرهَالمزرباكَبكَخسرفيروزَ،َ،َأبموَالغنمائ َ،َالمولمَ 
َ(179)الملك
َ

بميضَ،َفقيملَلمهَ:َمماََورؤيَفميَالنمو َولليمهَثيماب:ََ(180)ةالَالنوويَفيَفَالت ذيبَفَ
َهذاَ؟َ

                                                 
 (1/11انظرَوفياتَاأللياكَ)(168)
 (2/174انظرَت ذيبَاألسماءَواللغاتَللنوويَ)(169)
 (1/11انظرَوفياتَاأللياكَ)(170)
 (2/174انظرَت ذيبَاألسماءَ)(171)
 (4/229انظرَالطبقاتَ)(172)
 (4/229انظرَهامشَالطبقاتَالكبرىَ)(173)
 (12/125انظرَالبدايةَوالن ايةَالبكَكثيرَ)(174)
 12/125البدايةَوالن ايةََ-1/229انظرَطبقاتَالشافعيةَ(175)

 (12/125انظرَالبدايةَوالن ايةَ)(176)
 (12/125رَالبدايةَوالن ايةَ)انظ(177)
 (4/229انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(178)
 (5/329(َانظرَطبقاتَالشافعيةَ)(179)
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ََفقالَ:َلزَالعل َ.
َ

بمكََولبمدَهللاَ(181)أبوَالحسمكَبمكَالخبمازَوالبنمدنيجيََوةدَرثاهَجمعَمكَالشعراءَمن  َ
َفََفَمكَالكامل:ََ(182)فقالَناةياَ،َأبوَالقاس َ،َ

ََ

َأج،رىَالمدامعَبالد َالم ،راقََََََََََخطبَأةا ََةيام،،ةَايماقَََََ

َم،اَللي،اليَالَتؤل،فَشمل، اََََََََََبع،دَابكَبجدت اَأبيَاسحقَََََ
ََللمَمرَالليال،يَب،اةيَحيَ َََإكَةيلَماتَفل َيمتَمكَذكرهَََََ

                                                                                                                                               
 (2/174انظرَت ذيبَاألسماءَ)َ(180)
 (8/134انظرَالكاملَالبكَاألثيرَ)(181)
 (1/11انظرَوفياتَاأللياكَ)(182)
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 البــاب الثـاني
 

 شيوخه وتــالمذتهفي 
 

 ـهشيوخـ في ل األولالفص
 
 

المذيكَاكَمماَتمدركَبمهَمكانمةَالممرءَ،َوتعمرفَمنزلتمهَ،َهموَمعرفمةَشميوخهَوأسماتذتهَ
كَللشيلَفيَنفسَالتلميذَممكَاألثمرَمماَلميسَألحمدَويمرهَممكَتلقمَلن  َ،َوتأثرَب  َ،َفإ

اءَالناسَ،َحتمَوالدهَ،َواكَلقوةَشخصيةَالشيلَ،َوةدرتهَالعلميمة،َألكبمرَاألثمرَفميَبنم
َلقليتهَشخصيةَالتلميذَون وجَ

َ
مكَالناسَلنده َاالستعدادَلتلقيَالعلو َوالتحليَب ماَ،َاالَأكَسموءَف م ََناَنرىَكثيرا َفإ

المعلمم َ،َأوَلممد َ َةدرتممهَللمممَايصممالَالفائممدةَالمممَالطالممبَ،َأوَ مميقَمداركممهَوةلممةَ
اطاللممهَ،َكمملَذلممكَيكمموكَسممبباَفمميَفشمملَالطالممبَ،َوتعقيممدَنفسمميتهَ،َوا ممطرابهَفمميَ

َمجرىَحياته.
َ–لرفناَأساتذةَاالما َالشميرازيَةشميوخهَ،َلرفنماَأنمهَتلقممَللوممهَجميع ماََونحكَاذا

َ-ه430َببغمدادَسمنةَبفيروزابماذَالممَأكَاسمتل َالتمدريسَببمابَالمراتمبَمكَأولَنشمأتهَ
َسمأذكرَلمددا ََلصرهَ،َوللوةوفَللمَحقيقمةَاألممرللمَأيديَكبارَاألئمةَوالعلماءَفيَ

خذَمن  َ،َوتأثرَب م َ،َوأتمرج َلكملَممن  َترجممةَوأَكَكبارَالعلماءَالذيكَتلقمَلن  َم
ََموجزةَتبيكَمكانتهَ،َوتعرفَمنزلتهَ.

َ
مكانناَأكَنذكرَكلَمكَأخمذَالشميرازيَلنمهَ،َفماكَذلمكَممماَيصمعبَحصمرهَ،َوليسَبإ

ََولكناَسنذكرَماَتمكناَمكَالوةوفَلليهَمكَكبارَأئمةَذلكَالعصرَ.
َ
َليكَأولئكَاألئمةَ:وإ
َ

 . (1)و الطيب الطبرياالمام القاضي أب -1
 

هوَطاهرَبكَلبدَهللاَبكَلمرَ،َمكَكبارَأئمةَالمذهبَورفعائمهَ،َلظمي َالقمدرَ،َرفيمعَ
ولممدَبآممملَطبرسممتاكَسممنةَثممماكَهَرئاسممةَالمممذهبَفمميَزمانممهَاتفاةمماَالشممأك،َانت ممتَاليمم
َََوأربعيكَوثالثمائةَ.

َ
مائ،ةَوسمنتيكَ،َةالَالشيرازيَفيَفَطبقاتهَفَوماتَسنةَخمسيكَوأربعمائةَ،َوهوَابكَ

َاءَ،َويسمتدركَللمي  َالخطمأَ،َويق ميل َيختلَلقلهَ،َوالَتغيرَف مهَ،َيفتيَممعَالفق م
ََويش دَ،َويح رالمواكبَفيَدارَالخالفةَالمَأكَماتَ.

                                                 
ت ذيبَاألسماءَواللغاتََ–9/358َتاريلَبغدادََ–12/79َ ايةَوالبدايةَوالنَ–أََ-367األنسابََ–5/12َترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَلهَ(1)
َ–51َطبقاتَابكَهدايةَهللاََ–106َطبقاتَالشيرازيََ–3/222َالعبرََ–3/284َشذراتَالذهبََ–338َرو اتَالجناتََ–2/247َ

 2/195وفياتَاأللياكََ–5/63َالنجو َالزاهرةََ–3/70َمرآةَالجناكََ–114َطبقاتَالعباديَ



 - 5 - 

َ
وةرأَللمَأبميَسمعيدََتفقهَبآملَللمَأبيَلليَالزجاجيَصاحبَابكَالقالَبجرجاكَ،

وأدركَأباَالحسمكََ َارتحلَالمَنيسابورمَالقا يَأبيَالقاس َبكَكجَثوللَاالسماليلي
صمماحبَأبمميَاسممحقَالمممروزيَ،َفصممحبهَأربممعَسممنيكَ،َوتفقممهَلليممهَ،َثمم َالماسممرجسَ

ارتحمملَالمممَبغممدادَ،َوللممقَللمممَأبمميَمحمممدَاليممافيَالخمموارزميَ،َصمماحبَالممداركيَ،َ
،َوأشمدََوح رَمجلسَالشيلَأبيَحامدَاالسفرايينيَ،َول َأرَفيماَرأيتَأكمملَاجت مادا َ

ََمنهَ.َ،َوأجودَنظرا ََتحقيقا َ
َ

كثيمرةَ،ََفَفيَالخالفَ،َوالمذهبَ،َواألصولَ،َوالجدلَكتبا َوشرحَفَالمزنمَفَوصن َ
ََليسَألحدَمثل اَ.

ذننهَورتبنميَفميَحلقتمهَ،َدرستَأصحابهَسنيكَبإوالزمتَمجلسهَب عَلشرةَسنةَ،َو
أحسمكَوسألنيَأكَأجلسَفيَمسجدَالتمدريسَففعلمتَذلمكَفميَسمنةَثالثميكَوأربعمائمةَ،َ

ََهللاَلنيَجزاءهَ،َور يَلنهَ.
َ

هذاَوةدَللمناَلندَالكال َللمَنشأةَالشيرازيَأنمهَةمدَاسمتفادَمنمهَكثيمراَ،َوألنمهَيعتبمرَ
مكَأه َأساتذتهَالمذيكَكماكَللممَأيمدي  َبنماءَشخصميتهَللممَاالطمالقَ،َوةمدَلزممهَممكَ

َ،َحتمَأنهَاشت رَبهَ.ه430ََ-415سنةَ
َ
َ

 (2)أبو القاسم الكرخـــي  -2
 

َأبوَالقاس َالكرخيَ،َأحمدَاألئممةَهوَاالما َمنصورَبكَلمرَبكَلليَالبغداديَ،َالشيلَ
َمكَأهلَكر.َجداكَ.

الشميرازيَتفقهَللمَالشيلَأبيَحامدَاالسفرايينيَ،َولهَلنهَفَتعليقةَفَكمماَةمالَاالمما َ
فيَفَطبقاتمهَفَوةمالَأي ماَ:َفَوصمنفَفميَالممذهبَكتمابَفَالغنيمةَفَودرسَببغمدادَ،َ

َب اَفيَسنةَسبعَوأربعيكَوأربعمائةَفَ.َوتوفي
َوةدَذكرهَالشيرازيَفيَفَطبقاتهَفَفيَلدادَشيوخهَ.

َ
َ

 (3)أبو حاتـم الطبــري  -3
 

هوَمحمدَبكَالحسكَبكَمحمدَبكَيوسفَبكَالحسكَبكَمحمدَبكَلكرممةَابمكَأنمسَبمكَ
َمالكَاألنصاريَ،َالطبريَ،َالمعروفَبالقزوينيَ.

للممَشميو.َتفقمهَبآمملََفَبعدَأكَذكرهَفيَلدادَشيوخهَ،اتَةالَالشيرازيَفيَفَالطبق
،َث َةد َبغدادَ،َوح رَمجلمسَالشميلَأبميَحاممدَ،َودرسَالفمرائضَللممَالشميلَالبلدَ

وكماكََ–يعنميَالبماةالنيََ–أبيَالحسيكَاللباكَ،َوأصولَالفقهَللمَأبيَبكمرَاألشمعريَ
َللمذهبَوالخالفَ.َحافظا َ

                                                 
 .5/334طبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيََ–108َطبقاتَالشيرازيََ–13/87َتاريلَبغدادََ-أ-479سابَانظرَاألن(2)
 ت ذيبَاألسماءَواللغات–260َتبييكَكذبَالمفتريََ–5/312َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَابكَالسبكيَ(3)
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بَ،َواألصمولَ،َوالجمدلَ،َودرسَببغمدادَ،َوصمنفَكتبماَكثيمرةَفميَالخمالفَ،َوالممذه
َوآملَ،َول َأنتفعَبأحدَفيَالرحلةَكماَانتفعتَبهَوبالقا يَأبيَالطيبَالطبري.

َهَاتوفيَبآملَسنةَأربعَلشرةَأوَخمسَلشرةَوأربعمائةَ.
َ
َ

 (4)البيضاوي -4
 

َهوَاالما َمحمدَبكَلبدَهللاَبكَأحمدَبكَمحممد،َالقا ميَأبموَلبمدَهللاَالبي ماوي،َولمي
َالق اءَبربعَالكر.َمكَبغدادَ.

وفيمماَ،َسممديداَةممالَالشمميرازيَفمميَفَةممالَالخطيممبَ:َكتبممتَلنممهَ،َوكمماكَثقممةَصممدوةاَ،َ
بعممدَأكَذكممرهَفمميَلممدادَشمميوخهَ:َفَسممككَبغممدادَ،َوتفقممهَللمممَالممداركيَ،َطبقاتممهَفَ

وح رتَمجلسمهَ،َوللقمتَمنمهَ،َوكماكَورلماَ،َحافظماَللممذهبَ،َوالخمالفَ،َموفقماَ
َه.اللفتاويَفَ

سمنةَأربمعَولشمريكَوَةالَابكَالسبكيَ:َتوفيَفجأةَفيَليلةَالجمعةَرابمعَلشمرَرجمبَ
َأربعمائةَ.

َوةدَمرَمعناَفيَنشأةَالشيرازيَأنهَأخذَلنهَالعل َبشيرازَ.
َ
َ

 (5)ابن رامين  -5
َ

ةالَالشيرازيَفميَفَالطبقماتَفَشميخناَأبموَأحممدَلبمدَالوهمابَبمكَمحممدَبمكَلممرَبمكَ
درسَللمممَالممداركيَوللمممَأبمميَالحسممكَبممكَخيممراكَ،َ،ََمحمممدَبممكَراممميكَ،َالبغممدادي

َلياَ،َلممهَمصممنفاتَحسممنةَفمميَاألصممولَوسممككَالبصممرةَ،َودرسَب مماَوكمماكَفقي مماَأصممو
َه.430توفيَسنةَ

َمعناَأي اَفيَنشأةَالشيرازيَأنهَأخذَلنهَبشيرازَ.َوةدَمرَ 
َ
َ

 (6)ابن فرغان  -6
 

وصليَمكَأهلَالموصلَ،َيعمرفَهوَاالما َأحمدَبكَالفتحَبكَلبدَهللاَ،َأبوَالحسكَالم
َبابكَفرواكَ.

َ
ةالَالشيرازيَفيَفَطبقاتهَفَ،َوبالموصلَأبوَالحسكَأحمدَبكَالفتحَ،َالمعمروفَبمابكَ

َفرواكَ،َمكَأصحابَأبيَحامدَاالسفرايينيَ.
َنهَماتَبالموصلَسنةَثماكَوثالثيكَواربعمائةَ.ابكَالسبكيَ:َوةالَابكَباطيشَ:َإَةال
 

                                                 
 .5/476ادَتاريلَبغدَ-4/152طبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيََ–105َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشيرازيَ(4)
 القاموسَالمحيطَ)َرَ َكَ(َ–105َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشيرازيَ(5)

 113طبقاتَالشيرازيَل/َ–4/57َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ(6)
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 (7)الغندجانـي  -7

طبقاتهَفَ:َومن  َشيخيَأبموَلبمدَالمرحمكَبمكَالحسمكَالغنمدجانيَ،َفََالَالشيرازيَفية
َللقتَلنهَبشيرازَ،َوالغندجاكَ،َوكاكَمكَأصحابَأبيَحامدَاالسفرايينيَ.

َوفيَطبقاتَابكَالسبكيَ:َلبدَالرجمكَبكَالحسيكَ.
َ
َ

 (8)َأبو عبد هللا الجالب -8

َأبمموَلبممدَهللاَالجممالبَ،َخطيممبَشمميرازَةممالَالشمميرازيَفمميَفَطبقاتممهَفَشمميخناَالقا ممي

  اَ،َمكَأصحابَأبيَنصرَالخياطَ،َوكماكَنظماراَ،َفصميحاَأديبماَ،َدرسمتَلليمهَوفقي
َبشيرازَ.

َ

َ
  (9)ر الشيرازيمحمد بن عم -9

 

فيَفَطبقاتهَفَ:َومن  َشيخيَأبموَلبمدَهللاَمحممدَبمكَلممرَالشميرازيَ،َةالَالشيرازيَ
َهوَأولَمكَللقتَلنهَبفيروزاباذ.مكَأصحابَأبيَحامدَاالسفرايينيَ،َو

َ
َ
َ

 (10)الخرزي  -10
 

ََةالَابكَالسبكيَ:َتلقمَلنهَالشيرازيَالفقهَبالبصرةَ.
َ
َ

   (11)أبو بكر البرقاني  -11
 

همموَاالممما َأحمممدَبممكَمحمممدَبممكَأحمممدَبممكَوالممبَ،َأبمموَبكممرَالخمموارزميَ،َالمعممروفَ
ََبالبرةانيَ،َبكسرَالباءَوفتح اَ.

َََ(12)َلحدي َببغدادرويَلنهَالشيرازيَاَوةد

َ

وسمككَبغمدادَ،َومماتَ،فَولدَسمنةَسمتَوثالثميكَوثالثمائمةََةالَالشيرازيَفيَفَطبقاته
،َوصمنفَفميَتفقمهَفميَحداثتمهَب اَأولَيو َمكَرجبَسنةَخمسَولشريكَوأربعمائةَ،

َه.َااماماَفََالفقهَ،َث َاشتغلَبعل َالحدي َفصارَفيه

                                                 
جاكَوالغندجانيَنسبةَالمَوندَ–113َطبقاتَالشيرازيَل/َ–5/379َالعقدَالثميكََ–5/105َانظرترجمتهَفيَطبقاتَابكَالسبكيَ(7)

 (َ.2/179بفتحَالغيك،َمدينةَمكَكورَاألهوازَاللبابَ)

 112انظرَطبقاتَالشيرازيَل/(8)

 112انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشيرازيَل/(9)

 (4/217انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(10)
طبقاتََ-3/228شذراتَالذهبَ-3/259تذكرةَالحفاظََ–4/373َتاريلَبغدادََ–1/12َوالوفياتََ–4/47َانظرَطبقاتَابكَالسبكيَ(11)

 .4/280النجو َالزاهرةََ–8/79َالمنتظ ََ–1/113َاللبابََ–3/156َالعبرََ–106َالشيرازيَ
 .4/218انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ(12)
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ممما َ،َواذاَممماتَذهممبَهممذاَالشممأكَ،َيعنمميَ:َالبرةممانيَ،َاَ(13)ةممالَأبمموَالقاسمم َاألزهممري
ََةالهَفيَحياتهَ.َ،َالحدي 

َ
َ

َ(14)أبو علي بن شاذان -21

َ

،َالبغمداديَ،َهوَالحسكَبكَأبيَبكرَأحمدَبكَابراهي َبمكَالحسمكَبمكَمحممدَبمكَشماذاكَ
ََوصارَمسندَالعراقَ.ولمرََوسمعَمكَكبارَاألئمةَ،َائة،ولدَسنةَتسعَوثالثيكَوثالثم

َ
بغداديَفيَفَتاريلَبغدادَفَ:َكماكَيف م َالكمال َللممَممذهبَاألشمعريَ،َةالَالخطيبَال

سمعتَأباَالقاس َاألزهريَيقولَ:َأبوَلليَممكَأوثمقَممكَبمرأَهللاَفميَالحمدي َ،َتموفيَ
فيَآخرَيو َممكَسمنةَخممسَولشمريكَوأربعمائمةَ،َودفمكَممكَالغمدَفميَأولَسمنةَسمتَ

َولشريكَ.
َََ(15)وةدَسمعَالشيرازيَالحدي َمنهَببغدادَ

َ
َوبع،دَ:َ

ف ممذهَنبممذةَممموجزةَلممكَحيمماةَبعممضَمشممايلَاالممما َأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َيمكممكَمممكَ
خالل اَأكَيعرفَةدره َ،َويستباكَمكان  َ،َوممكَثم َمكانمةَالشميرازيَاذَأخمذَلمن  َ،َ

ََوانتفعَب  َ،َوكاكَتلميذاَل  َ.
َ

ذاَالمذيَوللشيرازيَويره َمكَالمشايلَكثيرَ،َالَيمكنناَلمده َواستقصماؤه َ،َوفميَهم
َذكرناهَماَيغنيَلكَويرهَ،َوهللاَال اديَالمَسواءَالسبيلَ.

َ
َ

َ
  الفصل الثانـي

 
 تـهالمذــت فـي

  
 

لقدَللمناَفيَماَم مَمكانةَالشيرازيَوةدرهَ،َورأيناَأثرهَوف ملهَ،َولكمكَحقيقتمهَالَ
كَتالمذتممهَ،َفممإتبممدوَوا ممحةَ،َوصممورتهَالَتكمموكَجليممةَ،َاالَاذاَوةفنمماَللمممَآثممارهَفمميَ

لتلميممذَأثممرَمممكَآثممارَاسممتاذهَ،َوثمممرةَمممكَثمممارهَ،َيشمميعَبممهَذكممرهَ،َويعممرفَف مملهَ،َا
وينتشرَللمهَ،َواكَكبارَاألئمةَالسالفيكَ،َواألةطابَالمتقمدميكَ،َمماَكنماَنعمرفَلمن  َ

وحملواَللناسَفيَشمتمََنشرواَفيَالمشرقَوالمغربَللم  َشيئاَ،َلوالَتالمذت  َالذيك
                                                 

 4/47انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ(13)

النجو َالزاهرةََ–3/1075ََتذكرةَالحفظَ–3/228َشذراتَالذهبََ–7/279َتاريلَبغدادََ-3/157انظرَترجمتهَفيَالعبرَ(14)
 .4/218طبقاتَابكَالسبكيََ-4/280
 4/218انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ(15)
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،َوا ممحلَأثمره َ،َثرَذكمره َلكَكثيرَمكَاألئمةَالذيكَاندرأناَالبقاعَآثاره َ،َولقدَة
وتالشمممَصمميت  َبعممدَأكَامممتألتَالممدنياَبسمممعت  َأثنمماءَحيممات  َ،َوممماَذاكَاالَألن مم َلمم َ

من  َالمرأي،َوكلمماَشروكَلذكرَ،َويحملوكَلن  َالعل َ،َوينيمنحواَتالمذةَيحيوكَل  َا
مرموةمةَ،َكلمماَكماكَذلمكَرفعمةَكانتَشخصميةَالتلميمذَةويمةَبمارزة،َومكانتمهَمشم ورةَ

ََلقدرَاستاذهَ،َوالالءَلمكانتهَ.
َ

ج ممةَالتالميممذَ،َوفمدواَمممكَكمملَمكمماكَاليممهَ،ََمممكَولقمدَكمماكَاالممما َالشمميرازيَمحظوظما َ
وانكبممواَبكمملَامكانيممات  َلليممهَ،َوالَزالممواَين لمموكَمممكَمعمميكَللمممهَويعلمموكَ،َالمممَأكَ

دلائممهَوأركانمهَ،َكفخمرَاالسمال ََأصبحواَمكَكبارَأئمةَالمذهبَورفعائهَ،َومكَأثبت
َالشاشيَ،َوالفارةيَ،َوالمحامليَوويره َمكَكبارَأئمةَالشافعيةَ،َوحملةَالمذهبَ.

َ
ورفعمةَ،َأكَيكموكَأمثمالَهمؤالءَاألئممةَممكَتالمذتمهَوحسمب  ََوحسبَالشيرازيَشمرفا َ

َََل  َ.َومربيا ََوأستاذا ََشرفاَأكَيكوكَالشيرازيَشيخا َ
َ

لمرفَتالمذةَل ذاَاالما َالعظمي َََ–َممكَسأترج َل  َ–كرتَومكَلل َأكَأمثالَمكَذ
لعصمورَالتميَف لهَفيَالعصرَالذيَلماشَفيمهَاالَلظي َةدرهَ،َوسموَمنزلتهَ،َومدى
ََ.َج ده َ،َونست  َفي اَبنورَللم  نحكَفي اَ،َوالتيَنجنيَفي اَثمارَ

َ
يعسمرَحصمرهَ،ََحمدا َفلقدَبلغَلددالذيكَحملواَالعل َلنهَ،َوأخذواَمنهَ،َممكَالتالممذةَ،َ

مكَحملةَالعل َكانواَتالميذَلهَفميَلصمرهَ،َلمالوةَويصعبَلدهَ،َفجميعَأهلَالعراقَ
ََلمكَرحلَاليهَمكَايفاقَ.

َ
َََ:َسمعتَالشيلَأباَاسحقَيقولَ:ََ(16)ةالَحيدرَبكَمحمودَبكَحيدرالشيرازي

تي ماَ،َأوَفَخرجتَالمَخراساكَ،َفماَدخلتَبلدةَ،َوالَةريمةَاالَوكماكَةا مي اَ،َأوَمف
ََهَ.اخطيب اَ،َتلميذيَأوَمكَأصحابيَفَ

َ
َأثناءَترجمتهَللشيرازيَ:ََ(17)وةالَمحبَالديكَالنجارَفيَفَذيلَتاريلَبغدادَف

ََهَ.اما َأصحابَالشافعيَ،َوأكثرَللماءَاألمصارَمكَتالمذتهَفَفَإ
َ

َ:ََ(18)وةالَالذهبيَفيَفَالعبرَف
ََهَ.َاكبارَ.َورحلَاليهَالطلبةَمكَاألةطارَوتخرجَبهَأئمة

َ
وسأترج َفيَهذاَالفصلَألكبرَلددَممكمكَممكَتالممذةَهمذاَاالمما َالعظمي َ،َلنتبميكَممكَ

ََةدرهَ.َ–كماَةلتََ–خالل  َمكانتهَ،َونعرفَ
َ

َ

                                                 
 .4/216انظرَطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ(16)
 .1/11انظرَوفياتَاأللياكَ(17)
 .3/283انظرَالعبرَ(18)
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 سالم الشاشيفخر اإل  -1
 

فخمرَاالسمال َ،َأبموَبكمرَالشاشميَ،َمحمدَبكَأحمدَبكَالحسيكَبكَلمرَ،َاالما َالكبيمرَ
فَالترويبَفَفميَالممذهبََالمعتمدَفَوهوَكالشرحَلهَ،َوصاحبَفَالمستظ ريَفَوَفَ

وََفَالشمافيَفََشمرحََفَََ،َوَفَالشافيَفَفيَشرحَفَمختصرَالمزنممَفَوَفَالعممدةَف
َالشاملَفَ.

َ
الجنيممدَلدينممهََالمممذهبَوشممواردهَ،َ،َوكمماكَيقممالَلممهلمعاةممدََجلمميالَ،َحافظمما ََماممما َكمماكَإ

ََوورلهَ،َوللمهَ،َوزهدهَ.
واجت مدََدرسمهَ،َوجمدَ َ َالشيلَأباَاسحقَ،َولرفَبهَ،َوصارَمعيمدَ دخلَبغدادَ،َوالز

َحتمَصارَاالما َالمشارَاليهَ.
َ

ََ(19)توفيَسنةَسبعَوخمسمائةَ،َيو َالسبتَخامسَلشرَمكَشوالَ
َ

*َ*َ*َ
َ

  أبو علي الفارقي  -2

   
صاحبَفَأبوَلليَالفارةيَ،،َالقا يَهوَالحسكَبكَابراهي َبكَلليَبكَبرهوكَ

 فَالفوائدَللمَالمذهبَفَ.الفتاويَفَوَ
ولدَسنةَثال َوثالثيكَوَأربعمائةَ،َوتفقهَفيَصباهَللمَالكمازارونيَ،َثم َأبميَاسمحقَ

،َحتممَبمرعَفميَالممذهبَ،َوصمارَأحفمظَاهملَزمانمهَ،َوسممعَالحمدي َمممكَالشميرازيَ
جمممعَ،َوولمميَالق مماءَبواسممطَوألمال مماَ،َوكمماكَورلمماَ،َزاهممداَ،َوةمموراَ،َم يبمماَ،َالَ

َقَلومةَالئ َ.تأخذهَفيَالح
ولشمريكَوخمسمممائةََتموفيَيمو َاألربعمماءَ،َالثمانيَوالعسشمريكَمممكَالمحمر َسمنةَثممماك

َََ(20)َ(528بواسطَ)
َ

*َ*َ*َ
 

 أبو العباس الجرجاني . -3
 

فَالمعايماهَفَوَفََأحمدَبكَمحمدَبمكَأحممدَ،َالقا ميَأبموَالعبماسَالجرجمانيَ،َصماحب
َوويرَذلكَ.الشافيَفَوَفَالتحريرَفَ

فيَالفقهَواألدبَ،َةا ياَفيَالبصرةَ،َومدرساَب اَ،َلهَفيَاألدبَتصانيفَماماَكاكَإ
ََحسنةَ،َمن اَ:َفَكتابَاألدباءَفَ.

                                                 
شذراتََ-4/1241تذكرةَالحفاظَ–306َييكَكذبَالمفتريَتبَ–12/177َالبدايةَوالن ايةََ–6/70َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(19)

والشاشيَنسبةَالمَالشاشَمدينةََ–3/356َوفياتَاأللياكََ–5/206َالنجو َالزاهرةََ–9/179َالمنتظ َ–4/13َالعبرََ–4/16َالذهبَ
 .2/4َوراءَسيحوكَاللبابَ

َ–4/74َالعبرََ–75َابكَهدايةَهللاََ–4/85َاتَالذهبَشذرَ–12/206َالبدايةَوالن ايةََ–7/57َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(20)
 .2/191ََوَالفارةيَنسبةَالَميارفاةيكَوانظرَاللبابَ–1/359َوفياتَاأللياكََ–10/37َالمنتظ َ
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َ
شماذاكَ،َوويرهمماَ،َوروىَلنمهَجممعَسمعَالحمدي َممكَأبميَالطيمبَالطبمريَ،َوابمكَ

َوتفقهَللمَاالما َالشيلَالشيرازيَ.
اَمقممداماَ،َتمموفيَسممنةَاثنمميكَةممالَابممكَالسممبكيَ:َوكمماكَفمميَالفقممهَاماممماَممماهراَ،َوفارسمم

َ(21)َ(482وثمانيكَوأربعمائةَ)
َ
*َ*َ*ََ
َ

 أبو عبد هللا الطبري. – 4
 

يَ،َاممما َ،َصمماحبَفَالعمدةَفََشمرحَفَاالبانممةَفَللفمورانَ(22)الحسميكَبمكَللمميَالطبمري
تفقممهَللمممَناصممرَالعمممريَ،َوأبمميَالطيممبَالطبممريَببغممدادَكبيممرَمممكَأئمممةَالشممافعيةَ،َ

شيلَأباَاسحقَالشميرازيَ،َحتممَصمارَممكَلظمماءَأصمحابهَ،َصغيراَ،َوالز َبعدهَال
َودرسَبالنظاميةَةبلَالغزاليَ،َوكاكَيقالَلهَ:َاما َالحرميكَ.

الَأدريَبمكمةَأ َواألةربَأنهَتوفيَسنةَخمسَوتسعيكَوأربعمائةَ،َةالَابكَالسمبكيَ:َ
َ.َ(23)بصب اكَ

َ
*َ*َ*ََ
َ

 أبو منصور الشيرازي . -5
 

وسمممَ،َأبموَمنصمورَالشميرازيَ،َاشمت رَبمالولظَ،َوتفقممهَأحممدَبمكَلبمدَالوهمابَبمكَم
َللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ.

روىَالحدي َلكَجمالمةَ،َوروىَلنمهَجمالمةَ،َولمدَسمنةَسمتَوثالثميكَوأربعمائمةَ،َ
َ(24)َ(493وتوفيَفيَشعباكَسنةَثال َوتسعيكَوأربعمائةَ)

َ
*َ*َ*َ

َ
 أبو الفضائل الموصلي . -6

 
َ،َالربعميَبمكَمحممدَبمكَطموقَ،َأبموَالف مائلَاةيَبكَالحسكَبكَلبدَالبمحمدَبكَأحمدَ

َالموصليَ.
تفقمممهَللممممَالمممماورديَ،َوأبممميَاسمممحقَالشممميرازيَ،َوسممممعَالحمممدي َممممكَابمممكَوممميالكَ

َ(25)َ(494والجوهريَ،َوويرهماَ،َوتوفيَسنةَأربعَوتسعيكَوأربعمائةَفيَصفرَ)

                                                 
 .9/50المنتظ ََ-63ابكَهدايةَهللاََ–4/74َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(21)
نقال4/351ََليهَابكَالسبكيَفيَطبقاتهَالوسطمَ،َوانظرَحواشيَالطبقاتَالكبرىَلقدَوةعَفيَاس َهذاَاالما َا طرابَكبيرَاشارَا(22)

 لكَالوسطمَ.

3/350َالعبرََ-66ابكَهدايةَهللاََ–3/408َشذراتَالذهبََ–287َتبييكَكذبَالمفتريََ–4/349َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(23)
 .4/200العقدَالثميكََ–

 .9/114تظ َالمنَ–4/27َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(24)
 .2/105الوافيَبالوفياتََ–9/126َالمنتظ َ-12/161البدايةَوالن ايةََ–4/102َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(25)
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َ
 أبو الحسن الواسطي -7

 
َحسكَبكَأبميَالصمقرَ،َفقيمهَ،َأديمبَ،َأبوَالمحمدَبكَلليَبكَالحسكَبكَلليَبكَلمرَ

ََولدَسنةَتسعَوأربعمائةَ.شالر
َممكَالخطيمبَالشيلَأبيَاسحقَببغدادَ،َوللقَلنهَتعليقماتَ،َوسممعَالحمدي َتفقهَللمَ
َوالمتوليَ.

َ(498تموفيَيممو َالخمميسَرابممعَلشممرَجممادىَاألولمممَسممنةَثمماكَوتسممعيكَوأربعمائممةَ)
(26).َ

َ
َ

 أبو محمد الطرائقي -8
 

حسممكَبممكَأحمممدَبممكَالحسممكَبممكَأحمممدَالطرائقمميَ،َأبمموَمحمممدَ،َتفقممهَللمميَأبمميَاسممحقَال
الشيرازيَ،َوسمعَالحدب َمكَأبيَالحسيكَبكَالمم تديَ،َوأبيَالغنمائ َبمكَالممأموكَ،َ

ََوابكَالنقورَ،َوهذهَالطبقةَ.
َ(27)َ(493توفيَفيَالطالوكَسنةَثال َوتسعيكَوأربعمائةَ)

َ
َ

 أبو الحسن البغدادي -9
 
بكَنصر،َأبوَالحسكَالبغداديَ،َالمعروفَبالحمالَ،َفقيهَزاهدَ،َمتكل َولهَشعرََرافع

َحسكَ.
تفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوأخذَاألصمولَلمكَالقا ميَأبميَبكمرَ،َتوجمهَ

َالمَمكةَ،َوأةا َب اَالمَحيكَوفاتهَيتعبدَويفيدَ.
َ.(28)توفيَسنةَسبعَوأربعيكَوأربعمائة

َ
 

 ارقي .أبو الغنائم الف -10
 

أبموَالغنمائ ََمحمدَبكَالفرجَبكَمنصورَبكَابراهي َبكَللميَبمكَالحسمكَالسملميَالشميل
َالفارةيَ،َأحدَاألئمةَالرفعاءَفيَالمذهبَ.

مممكَتالمممذةَاالممما َأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َتفقممهَلليممهَ،َوبممرعَفمميَالمممذهبَ،َوسمممعَ
َالحدي َمكَاألزجيَ،َوالبرمكيَ،َوالجوهريَ،َوَويره َ.

َ(29)َ(492لخميسَمست لَشعباكَسنةَاثنتيكَوتسعيكَوأربعمائةَ)توفيَيو َا

                                                 
الوافيَبالوفياتََ–191ََ/5النجو َالزاهرةََ–9/145َالمنتظ َ–18/257َمعج َاألدباءََ–4/191َلهَترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَ(26)
 .4/75وفياتَاأللياكََ–4/142َ
 وجواشي اَنقالَلكَالطبقاتَالوسطمَ.َ-4/3030انظرَطبقاتَالشافعيةَ(27)

 .4/381العقدَالثميكََ–بََ-174األنسابََ–4/377َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(28)
 4/193لهَترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَ(29)
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َ
 أبو حكيم الخبري . -11

 
نسبةَالمَخبمرَ،َوهميَناحيمةَممكََ–لبدَهللاَبكَابراهي َبكَلبدَهللاَ،َأبوَحكي َالخبريَ

نواحيَنيسابورَ،َتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَوبرعَفيَالفمرائضَوالحسمابَ
َ،َولهَفي اهَمصنفاتَ.

َََ،َكالبحتريَ،َوالمتنبيَ،َوالر ي..َولدةَدواويكَأخرىحَفَالحماسةَفَشر
َيمدهَواسمتندَيكتمبَفميَالمصمحفَ،َفو معَالقلم َممكََمسمتندا ََيحكمَأنمهَذاتَيمو َةالمدا َ

وةممالَ:َوهللاَهممذاَممموتَطيممبَهنمميَ،َثمم َممماتَفمميَذيَالحجممةَمممكَسممنةَسممتَوسممبعيكَ
ََ.(30)َ(476وأربعمائةَ)

َ
*َ*َ*َ
 

 ي .أبو محمد السنـ -12
 

لبدَهللاَبكَلليَبكَلوفَ،َأبوَمحمدَالسنيَ،َمكَأهلَالسنكَ،َتفقهَللمَالقا يَأبميَ
لممَحميكَوفاتمهَسممعَابمكَشماذاكَ،َكاكَيح رَدرسَأبيَاسحقَالشيرازيَإالطيبَ،َو

َوحد َباليسيرَ.
َ(31)َ(465وفيَسنةَخمسَوستيكَوأربعمائةَ)ت

َ
*َ*َ*َ
َ

 أبو سعد السكري. -13
 

،َفقيمهَ،َورعَ،َبمرعَفميَالفقمهَ،َسمكريَدالحسيكَ،َأبوَسعدَالَلبدَالواحدَبكَأحمدَبك
َولهَمعرفةَباألدبَ.

ََ.(32)َ(486توفيَسنةَستَوثمانيكَوأربعمائةَ)
َ
َ
َ

 ابن مخلد . -14
 

َدَالكرخيَ،َالمعمروفَبمابكَالرطبميَلبدَهللاَبكَسالمةَبكَلبيدَهللاَبكَمخلدَ،َأبوَمحم
َكاكَمكَألياكَالفق اءَ.

َشيرازيَ،وولمَة اءَش رابادَوالبندنيجيكَ.تفقهَللمَالشيلَال
َ.(33)َ(488توفيَسنةَثماكَوثمانيكَوأربعمائةَ)

                                                 
َ–449َرو اتَالجناتََ–2/92بغيةَالولاةَ-12/153البدايةَوالن ايةََ–2/98َأنباءالرواةََ–4/62َلهَترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَ(30)

 .5/159النجو َالزاهرةَ–9/99َالمنتظ ََ–12/46َمعج َاألدباءََ–60َابكَهدايةَهللاََ–3/353َشذراتَالذهبَ
 .3/169َمعج َالبلداكََ–4/70َلهَترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَ(31)
 (.1/419سكرةَةريتاكَمكَألمالَبغدادَ،َاللبابَ)،َوالدسكريَنسبةَالمَالد4/224َلهَترجمةَفيَطبقاتَالشافعيةَ(32)
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َ
 أبو الحسن العبدري . -15

 
المعروفَبأبيَالحسكَالعبمدريََمحرزَبكَأبيَلثماكَ،لليَبكَسعيدَبكَلبدَالرحمكَ

الفَصاحبَفَمختصرَالكفايةَفَفيَخالفياتَالعلماءَ،َكاكَلالماَ،َمفتياَ،َلارفاَباخت
َالعلماءَ.

،َوتفقهَللشمافعيَأخذَلكَابكَحز َالظاهريَ،َث َحجَ،َودخلَبغدادَ،َوتركَالظاهريةَ
َللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ.

توفيَببغدادَيو َالسبتَسمادسَلشمرَجمماديَايخمرةَ،َسمنةَثمال َوتسمعيكَوأربعمائمةَ
(493)َ(34).َ

َ
*َ*َ*َ
َ

 أبو القاسم المحاملي . -16
 

دَبكَمحمدَبكَأحمدَبكَالقاس َبكَسعيدَالمحمامليَ.َأبموَالقاسم َ،َلليَبكَمحمدَبكَأحم
َيرازيَ،َوسمعَمكَالخطيبَوويرهَتفقهَللمَأبيَاسحقَالش

َوألادَلندَفخرَاالسال َالشاشي.
َ(35)وفيَسنةَثال َوتسعيكَوأربعمائةَفيَذيَالحجةَت

َ
*َ*َ*َ

َ
 الزنجـاني . -17

 
زنجمانيَ،َفقيمهَشمافعيَزاهمدَ،َممكَيوسفَبكَالحسكَبكَمحمدَبكَالحسكَالتفكمريَ،َال

أبمميَنعممي َتالمممذةَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َرحمملَوةممرأَمعمماج َالطبرانمميَللمممَ
َالحافظَ،َوسمعَجمالةَ.

سمنةَولدَسنةَخمسَوتسعيكَوثالثمائةَبزنجاكَ،َوتوفيَحاديَلشرَش رَربيمعَايخمرَ
َ.(36)َ(473ثال َوسبعيكَوأربعمائةَ)

َ
*َ*َ*َ
َ

 ابن الزطبـي . -18
 

مدَبكَسالمةَبكَلبيدَهللاَبكَمخلمدَبمكَابمراهي َالعجلميَ،َالكرخميَ،َأبموَالعبماسَبمكَأح
َبهَالمثلَفيَالخالفَوالمناظرةَ.َالرطبيَ،َكاكَأحدَاألئمةَ،َي رب

                                                                                                                                               
 .5/233َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(33)
 .2/112اللبابََ–العبدريَنسبةَالمَلبدَالدارَبكَةصيََ–5/257َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(34)
 (.3/103لناسَفي اَفيَالسفرَ،َاللبابَ)والمحامليَنسبةَالمَالمحاملَالتيَيحملَاَ–5/266َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(35)

 (.5/361انظرَطبقاتَالشافعيةَالوسطمَب امشَالكبرىَ)(36)
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َ،َوولمميَالق مماءَبممالحري َالظمماهريََيَ،َوابممكَالصممبااللمممَأبمميَاسممحقَالشمميرازَتفقممه
َوأوالدَالخلفاءَ.وسمعَالحدي َمكَجمعَ،َوكاكَيؤدبَالراشدَباهللَ،َ

َ.(37)َ(527توفيَفيَرجبَسنةَسبعَولشريكَوخمسمائةَ)
َ

*َ*َ*َ
َ

 أبو العباس الطيبي . -19
 

أحمدَبكَلليَبكَأحمدَالقا يََ،أبوَالعباسَالطيبيَ،َةا ميَالطيمبَ،َتفقمهَللممَأبميَ
َ،َوسمممعَابممكَالم تممديَ،َوابممكَالمممأموكَ.ولممدَسممنةَأربممعَوأربعمميكاسممحقَالشمميرازيَ

َ(38)وفيَبعدَسنةَخمسمائةَ،َوتَوأربعمائة
َ

*َ*َ*َ
َ

 أبو نصر الحديثي . -20
 

أحمدَبكَمحمدَبكَأحمدَبكَصمالحَالحمديثيَ،َأبموَنصمرَ،َممكَالحديثمةَبمالعراقَ،َوالمدَ
َةا يَالق اةَروحَ،َولدَسنةَسبعَوخمسيكَوأربعمائةَ.

تفقهَللمَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَأباَالفوارسَالزينبيَ،َوابكَطوقَالموصمليَ،َ
َوىَلنهَأبوسعدَالسمعانيَ،َوالمباركَبكَكاملَالخفافَ.ور

َ(39)تمموفيَليلممةَالخممميسَرابممعَلشممرَجمممادىَايخممرةَ،َسممنةَاحممدىَوأربعمميكَوخمسمممائة
(541.)َ

َ
*َ*َ*ََ
َ
َ

  أبو العباس الشارقي . -21
 

أحمدَبمكَمحممدَبمكَلبمدَالمرحمكَ،َأبموَالعبماسَ،َالشمارةيَ،َاألنصماريَالموالظَ،َ
َحقَالشيرازيَ،َوتتلمذَلهَ.تفقهَللمَالشيلَأبيَاس

َاءَ،َوالظاَ.ناَ،َبكَ دخلَالعراقَ،َوفارسَ،َث َلادَالمَالمغربَ،َوكاكَدي  َ
َ.(40)توفيَبشرقَاألندلسَفيَنحوَالخمسمائةَ

َ
*َ*َ*َ
َ

                                                 
َ–4/71َالعبرََ–4/80َشذراتَالذهبََ–321َتبييكَكذبَالمفتريََ–12/205َالبدايةَوالن ايةََ–6/18َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(37)

 ..10/31َالمنتظ ََ–4/1288َالتذكرةَ

 .6/28ةَانظرَطبقاتَالشافعي(38)
 .6/48َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(39)
 55والديباجَالمذهبَلَ–6/57َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(40)
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 أبو العز القالنسي . -22
 

َلمعروفَبالقالنسيَ،َمكَأهلَواسطَ.،َأبوَالعزَ،َامحمدَبكَالحسيكَبكَلليَبكَبندار
مأبميَاسمحقَالشميرازيَ،َوةمرأَالقمرآكَللممَجمالمةَ،َولَ َفقهَللممت رَحتممَةمرأَلليمهَم  

َالكثيروكَ،َوةصدوهَمكَالبلداكََ،َسمعَمكَجمعَ.
ََ.(41)(521َتوفيَفيَشوالَسنةَاحدىَولشريكَوخمسمائةَ)

َ
*َ*َ*َ

َ
 _ أبو بكر األرموي .23

 
َأربعمائةَ.َأبوَبكرَاألرمويَةد َبغدادَسنةَخمسَوستيكَوَمحمدَبكَالحسيكَبكَلمر،

َتفقهَللمَالشيرازيَ،َوسمعَمكَابكَالنقورَوويرهَ،َوحد َباليسيرَ
َ،َوابكَالسمعانيَفيفََذيلهَفَ.رويَلنهَأبوَمعمرَاألنصاريَ

ََ.(42)َ(537توفيَفيَالمحر َسنةَسبعَوثالثيكَوخمسمائةَ)
َ

*َ*َ*ََ
َ

   التكريتـي . -24
  

َةتهَ.محمدَبكَخلفَبكَسعدَ،َأبوَشاكرَالتكريتيَ،َشيلَو
تفقهَللمَأبيَاسحقَالشيرازيَبالنظاميمةَ،َثم َانقطمعَلمكَمجمالسَالنماسَوالز َربماطَ

َالصوفيةَ،َواستغرقَوةتهَفيَالعبادةَ.
َ.(43)توفيَسنةَسبعَولشريكَوخمسمائةَفيَالسادسَمكَصفرَ

َ
َ

  ابن بجكم التركي . -25
 

وكماكَيقمالَ:ََكمرَ،َفقيمهَ،َزاهمدَ،محمدَبكَطرخاكَبكَيلتككَبكَبجكم َالتركميَ،َأبموَب
َنهَمستجابَالدلوة.إ

وةمرأَالفمرائضَللممَالخبمريَ،َوالكمال َللممََ–تفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ
أبمميَلبممدَهللاَالقيروانمميَ،َوسمممعَمممكَابممكَالمممأموكَوابممكَالنقممورَ،َورويَلنممهَالسمملفيَ

َوويرهَ.ََ
َ.(44)َ(513توفيَفيَثامكَلشرَصفرَ،َسنةَثال َلشرةَوخمسمائةَ)

َ
*َ*َ*َ

                                                 
 .3/40الوافيََ–3/525َميزاكَااللتدالََ–10/8َالمنتظ ََ–4/50َالعبرََ–64َشذراتَالذهبَ–6/97َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(41)
 (.1/35بةَالمَأرميةَمكَبالدَأذربيجاكَ،َاللبابَ)واألرمويَنسَ–10/105َالمنتظ ََ–6/98َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(42)

 والطبقاتَالوسطمَب امش اَ.َ-6/98انظرَالطبقاتَالشافعيةَ(43)

 .3/169الوافيَبالوفياتََ–9/215َالمنتظ ََ–4/30َالعبرََ–4/41َشذراتَالذهبََ–6/106َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(44)
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َ
 أبو بكر الميانجي . -26

 
ال ممدانيَ،َةمالَابمكَالصمالحَ:َفا ملَ،َمحمدَبكَلليَبكَالحسكَ،َأبوَبكمرَالميمانجيَ

وابممكَفا مملَ،َوَأبمموَفا مملَ،َف مموَابممكَالقا مميَللمميَالميممانجيَ،َوأبمموَلمميكَالق مماةَ
َلبدهللاَ،َوليَالق اءَب مداكَ.

المممَرحلتممهََمممكَأصممحابَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َوهمموَالممذيَصممحبهَفمميَأثنمماء
ََ.(45)نيسابورَ،َفيَجملةَمكَصحبهَمكَالف الءَ

َ.َ(46)ميانهَبلدةَبأذربيجاكَوالميانجيَنسبةَالمَ
َ

*َ*َ*َ
َ

  أبو نصر البندنيجي . -27
 

محمدَبكَهبةَهللاَبمكَثابمتَ،َأبموَنصمرَالبنمدنيجيَ،َنزيملَمكمةَويعمرفَبفقيمهَالحمر َ،َ
كَيقمرأَفميَكملَأسمبوعَسمتةَكاكَمكَكبمارَأصمحابَالشميلَأبميَاسمحقَالشميرازيَ،َكما

َثالثيكَلمرةَوهوَ ريرَيؤخذَبيدهَآالفَمرةَفَةلَهوَهللاَأحدَفَويعتمرَفيَرم اكَ
َ.(47)ةدَنيفَللمَالثمانيكَوفيَسنةَخمسَوسبعيكَوأربعمائةَ،َوت

َ
*َ*َ*ََ
َ
َ
َ

  الخرقـي . -28
 

اَ،َكمماكَفقي ماَ،َورلمملبمدَالمرحمكَبممكَمحممدَبممكَثابمتَ،َأبمموَالقاسم َالثممابتيَالخرةميَ،َ
َزاهداَ،َيعرفَبمفتيَالحرميكَ.

تفقهَللمَالفورانيَبمروَ،َثم َالقا ميَحسميكَ،َثم َبعمدَذلمكَصمحبَالشميلَأبماَاسمحقَ
َ،َوحجَورجعَالمَةريتهَمنقطعاَللمَالعل َوالعبادةالشيرازيَببغدادَ

َََ.(48)توفيَفيَربيعَاألولَسنةَخمسَوتسعيكَوأربعمائةَ
َ
َ

َ
 

                                                 

 أَ-547َاألنسابََ–9/151َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(45)

 (َ.3/0197اللبابَ)(46)

 .277نكتَال يماكََ–1/147َاللبابََ–2/281َالعقدَالثميكََ–65َابكَهدايةَهللاََ–4/207َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(47)

 .5/115انظرَطبقاتَالشافعيةَ(48)



 - 18 - 

ََ.َأبو الفضل األرموي -29
َََ

صمفرَبكَلمرَبمكَيوسمفَبمكَمحممدَاألرممويَ،َالقا ميَأبموَالف ملَ،َولمدَفميَمحمدَ
َ.َسنةَتسعَوخمسيكَوأربعمائةَ،َفقيهَ،َفا لَ،َمتديك

مكَتالمذةَاالما َالشيلَأبيَاسمحقَالشميرازي،َسممعَممكَابمكَالممأموكَ،َوابمكَالنقمور،َ
َوويرهماَ،حد َلنهَابكَلساكرَوويره.

َ(49)َ(547ئةَ)توفيَفيَرجبَسنةَسبعَوأربعيكَوخمسما
َ

   األنباري . -20
 

محمممدَبممكَةنمماكَبممكَحامممدَبممكَالطيممبَ،َأبمموَالف مملَاألنبمماريَ،َولمميَة مماءَالبصممرةَ
َوالتدريسَب اَ،َفيَالمدرسةَالنظاميةَ.

َوهوَمكَألياكَتالمذةَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَتفقهَلليهَوحد َلنهَ.
رجممبَسممنةَثممال ََتمموفيَبالبصممرةَ،َليلممةَالجمعممةَ،َودفممكَيممو َالجمعممةَحمماديَلشممر

َََ(50)(503َوخمسمائة)
َ

  ابن هندويه . -31
 

بكَالحسيكَبكَحنكويه،َابكَمردويهَابكَهندويه،َالفارسميَ،َمحمدَبكَمحمدَبكَالحسكَ
َأبوَلبدَهللاَبكَأبيَنصرَ،َلهَتآليفَ.

َكَالنقمورَ،َواألنمماطيَ،َوويرهمماَتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازي،َوسمعَمكَاب
ََ.(51)ريَ،َوابكَناصرَ،َوويرهماَروىَلنهَالعبد

َ
   الواسطي . -32

 
َمحمدَبكَمحمدَبكَمحمدَبكَالحسيكَ،َأبوَثعلبَ،َالواسطيَالقا يَ.

َََتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ.
ََ(52)َ(530توفيَبواسطَ،َفيَش رَرم اكَسنةَثالثيكَوخمسمائةَ)

َ
  الجالب . -33

  
أبمموَالحسممكَالزلفرانمميَ،َالبغممداديَ،ََمحمممدَبممكَمممرزوقَبممكَلبممدَالممرازقَبممكَمحمممد

َالجالبَ،َفقيهَ،َمحد َ،َورعَ.
َوسمعَمكَالخطيبَ،َوابكَالمأموك،َتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازي،

َوويرهماَ،َوروىَلنهَالسلفيَوويرهَ،َولهَلدةَتآليفَ.
ََ.(53)َ(517توفيَفيَصفرَسنةَسبعَلشرةَوخمسمائةَ)

                                                 
 .5/303النجو َالزاهرةََ-10/149المنتظ ََ-4/127العبرََ-4/145شذراتَالذهبََ-6/165انظرَطبقاتَالشافعيةَ(49)
 .6/175نظرَطبقاتَالشافعيةَا(50)
 .6/184انظرَطبقاتَالشفعيةَ(51)
 .6/394َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(52)
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   الفامي " ابن دوست " . -34
  

،َيعرفَبابكَدوست،َفقيهَ،َاما َمدَبكَمكيَبكَالحسكَالفاميَ،َأبوَبكرَالبابشاميَمح
 فا لَ.

تفقهَلللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَأبماَالطيمبَالطبمريَ،ََوأبماَبكمرَمحممدَ
َبكَلبدَالملكَبكَبشراكَ،َروىَلنهَالسلفيَ،َوأبوَمعمرَاألنصاريَ،َوويرهماَ.

َ.(54)َ(507سبعَوخمسمائةَ)َتوفيَفيَش رَربيعَاألولَسنة
 

   الشـامي . -35
    

َسيكَ،َمكَأهلَالرملة،َكاكَفقي اَادريسَبكَحمزةَبكَلليَالشاميَ،َالرمليَ،َأبوَالح
بَالشافعيَفيَمبرزا،َمكَفحولَاألمةَ،َسككَسمرةند،َوفوضَاليهََالتدريسَألصحا

،َث َببغدادَمقدسيَتفقهَببيتَالمقدسَللمَالفقيهَنصرَبكَابراهي َالمسجدَالمنارةَ،َ
 للمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ.

َ(504تمموفيَبسمممرةندَيممو َالجمعممةَالثممامكَلشممرَمممكَرم مماكَسممنةَأربممعَوَخمسمممائةَ)
(55).َ
َ

 أبو سعد النيسابوري . -36
 

اسماليلَبكَأحمدَبكَلبدَالملكَبكَلليَ،َبكَلبدَالصمدَ،َالنيسابوريَ،َأبوَسعدَبمكَ
َالفق اءَ.َأبيَصالحَالمؤذكَ،َاما َمكَأئمة

َتفقهَللمَاما َالحرميكَ،َوالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَمكَجمعَ.
ةممالَابممكَلسمماكرَ:َكمماكَاماممماَفمميَالفقممهَ،َواألصممولَ،َحسممكَالمنمماظرةَ،َمحترممماَبمميكَ

َالعلماءَ.
َ.َ(56)َ(532ةَاثنتيكَوثالثيكَوخمسمائةَ)توفيَليلةَليدَالفطرَسن

َ
َ

 النهاوندي . -37
 

َبيدَهللاَبكَمحمدَبكَلالكَبكَلمراكَ،َالن اونديَ.الحسيكَبكَنصرَبكَل
تفقممهَببغممدادَللمممَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َوسمممعَمممكَأبمميَيعلمممَبممكَالفممراءَ

َوالخطيبَ،َوويرهماَ،َروىَلنهَالسلفيَ.
َ.(57)َ(509سنةَتسعَوخمسمائةَ)توفيَبن اوندَ

َ

َ
                                                                                                                                               

 .9/249المنتظ ََ–4/41َالعبرََ-4/57شذراتَالذهبََ-4/1265ذكرةَالحفاظََ-6/200انظرَطبقاتَالشافعيةَ(53)
 (.2/195ليابسةَ،َاللبابَ)والفاميَنسبةَالمَبيعَالفواكهَاَ-9/179المنتظ ََ-7/12انظرَطبقاتَالشافعيةَ(54)

 .9/166المنتظ ََ-12/172البدايةَوالن ايةََ-7/40انظرَطبقاتَالشافعيةَ(55)
المنتظ ََ–4/87َالعبرََ-4/99شذراتَالذهبََ–4/1277َتذكرةَالحفاظََ–والطبقاتَالوسطمَب امش اََ-7/44انظرَطبقاتَالشافعيةَ(56)

10/74. 
 .7/80انظرَطبقاتَالشافعيةَ(57)
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 أبو المظفر البروجردي . -38
 

َ،َالقا يَأبوَالمظفمرَالبروجمرديََالحسيكَبكَشبابشبيبَبكَالحسيكَبكَلبيدَهللاَبكَ
َةالَابكَالسمعانيَ:َةد َبغدادَبعدَالسبعيكَوأربعمائةَ.

تفقمهَللمممَالشميلَأبمميَاسممحقَالشميرازيَ،َوبممرعَفميَالعلمم َ،َوهمموَامما َمنمماظرَمفممتَ،َ
أديبَ،َشالرَ،َوكاكَةا يَبروجردَ،َوب اَولمدَ،َةمالَابمكَالسممعانيَ:َوةمرأتَلليمهَ

َأجزاءَب اَ.
َ.(58)(534َتوفيَألربعَخلوكَمكَربيعَاألولَسنةَأربعَوثالثيكَوخمسمائةَ)

َ
*َ*َ*َ

َ
 طاهر بن محمد البروجردي . -39

 
طمماهرَبممكَمحمممدَبممكَسممعيدَالبروجممرديَ،َأبمموَالمظفممرَالقا مميَ،َسممككَمكممةَ،َوولمميَ

َة ائ اَ.
َأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَأباَنصرَالزينبيَوويره.َالشيلتفقهَللمَ
َ.ََََ(59)َ(528سنةَثماكَولشريكَوخمسمائةَ)توفيَبمكةَ

َ
*َ*َ*َ
َ

 أبو سعد الطبري . -40
 

َلبدَالجليلَبكَأبيَبكرَالطبريَ،َأبوَسعدَ.
فقممهَللمممَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َوسمممعَأبمماَنصممرَالزينبمميَ،َوويممرهَ،َسممككَت

َجرجاكَ،َوحد َفي اَيشي َيسيرَ.
ََ.(60)َ(525توفيَبجرجاكَبعدَسنةَخمسَولشريكَوخمسمائةَ)

َ
َ

  ابن العمورة . -41
 

لبدَالرحمكَبكَخيمرَبمكَمحممدَبمكَحريمزَ،َأبموَالقاسم َالرلينميَ،َالمعلم َاألشمعريَ،َ
َالمعروفَبابكَالعمورةَ،َمكَأهلَالقيرواكَ،َدخلَبغدادَ.

ااَ،َوسمعَالحمدي َممكَابمكَالنقمورَتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوابكَالصب
َابكَبوشَ.َواسماليلَبكَمسعدةَروىَلنه

ََ.(61)َ(517توفيَفيَش رَرم اكَسنةَسبعَلشرةَوخمسمائةَ)
َ

                                                 
 (.1/116والبروجرديَنسبةَالمَبروجردَمكَبالدَالجبلَةربَهمداكَاللبابَ)َ-7/101قاتَالشافعيةَانظرَطب(58)

 .5/59العقدَالثميكََ–7/114َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(59)
 .7/145انظرَطبقاتَالشافعيةَ(60)
 .7/148انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(61)
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  األشنهي . -42

 
لبدَالعزيزَبكَلليَبكَلبدَالعزيمزَبمكَالحسمكَ،َالشميلَأبموَالف ملَاألشمن يَصماحبَ

َالفرائضَالمش ورةَ.
وويرهَوسممعَمنمهََتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَأباَجعفرَبكَالمسلمة

َه.500.َتوفيَسنةَ(62)محمدَالنونقانيَالف لَبكَ
َ

*َ*َ*َ
َ

 أبو عمر الدربندي . -43
 

،َذكمرَابمكَالسممعانيَأنمهَلثماكَبكَالمسددَبكَأحمدَالدربنديَ،َأبموَلممروَبمكَالقاسم َ
َيعرفَبفقيهَبغدادَ.

َتفقهَللمَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَابكَالنقورَوويرهَ.
َ.(63)توفيَبعدَالخمسمائةَ

 
 .ابن حسكويه  -44

 
لليَبمكَحسمكويهَبمكَابمراهي َ،َأبموَالحسمكَالمراوميَ،َةمالَابمكَالسممعانيَ:َبمرعَفميَ

َوالشعرَ.لفقهَ،َوكاكَلارفاَباللغةَا
َسمعَمنمهَ،َوممكَالخطيمبَ،َوويرهمماَتفقهَببغدادَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َو

َروىَلنهَابكَالسمعانيَ.
َ.َ(64)لشرَوخمسمائةستََسككَمروَالمَأكَتوفيَب اَفجأةَبينماَهوَيمشيَسنةَ

َ
*َ*َ*َ

َ
  أبو حفص الشاش . -45

 
الشماش،َتفقمهَلمرَبكَأحمدَبكَحسيكَالشاشَ،َأبوَحفملَ،َأخموَاالمما َفخمرَاالسمال َ
َوويرهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوسمعَمكَأبيَالحسكَابكَالم تديَ

َ.(65)سنةَخمسيكَوخمسمائةََتوفي
َ

َ
َ

                                                 
واألشن يَنسبةَالمَأشنةَبأذربيجاكَ،َاللبابََ–1/285َومعج َالبلداكََ–1/579َهديةَالعارفيكََ-7/171انظرَطبقاتَالشافعيةَ(62)
(1/45.َ) 

 .7/210انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(63)
 .2/155َبغيةَالولاةََ–أَ–519َاألنسابََ–7/213َانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(64)
 .7/239انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(65)
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  الموشيلي . -46
 

،َأبوَالغنائ َالموشميليَ،َنسمبةَالممَموشميالَ،َوهموَكتمابَللنصمارىَ،َوان َبكَالحسيكَ
وكمماكَجممدهَنصممرانياَ،َةممالَابممكَالسمممعانيَ:َفقيممهَ،َورعَ،َمفممتَ،َمنمماظرَ،َوردَبغممدادَ

َوأةا َفي اَ.
تفقممهَللمممَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َوةممد َنيسممابورَوتفقممهَللمممَاممما َالحممرميكَ،َ

َتفوقَ.ناظرَالمتوليَفحك َلهَالشيرازيَبال
ََ.َ(66)رميةَفيَحدودَسنةَخمسَولشريكَوخمسمائةَتوفيَبإ

ََ
  الخويي . -47

 
فقمهَللمممَالشميلَأبمميَاسممحقَكَأبميَنعممي َبممكَالحسمكَ،َالخمموييَ،َتالفمرجَبممكَلبيمدَهللاَبمم

َ.(67)َ(521توفيَببلدهَسنةَاحدىَولشريكَوخمسمائةَ)الشيرازيَ،َث َللمَالمتوليََ،
َ.(68)،َنسبةَالمَخوىَأحدَمدكَأذربيجاكََوالخوييَبفتحَالواوَوتشديدَالياء

َ

َ

 . الحريـري -48

 

َحبَفَالمقاماتَفََمكَأهلَالبصرةَالقاس َبكَلليَبكَمحمدَبكَلثماكَالحريريَ،َصا
تفقممهَللمممَالشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َوابممكَ، ولممدَسممنةَسممتَوأربعمميكَوأربعمائممة

دبَلكَالمجاشمعيَ،َلمهَالصبااَ،َوةرأَالفرائضَللمَأبيَالف لَال مذانيَ،َوأخذَاأل
  .المقا َاألللمَفيَالبالوةَوالفصاحةَ،َومقاماتهَتدلَللمَذلكَ

 
سمعَالحدي َمكَأبيَتما َبكَالمقريَ،َوأبيَالقاس َالعثمانيَ،َوويرهمماَ،َوسممعَمنمهَ

َابكَالنقورَلبدَهللاَبكَمحمدَ،َولليَبكَطرادَالوزيرَ.
ََ.(69)َ(516)توفيَفيَاالثنيكَثانيَرجبَسنةَستَلشرةَوخمسمائةَ

َ
  أبو القاسم التفليسي . -49

 
َبكَالحسيكَالتفليسيَ،َالبرزنديَ،َأبوَالقاس َ،َمكَأهلَتفليس.محمودَبكَيوسفَ

،َوسمعَمنهَالحدي َ،َوسمعَممكَالفمراءَ،َوابمكََتفقهَببغدادَللمَأبيَاسحقَالشيرازي
َ.ََالم تديَ،َوأبيَالغنائ َ،َوابكَالمأموكَ،َوويره َ،َروىَلنهَالن ائريَ

ََ.(70)توفيَبعدَسنةَخمسيكَوخمسمائةَ

َ

                                                 
 .3/189َ–بََ-544األنسابََ–7/256ََانظرَطبقاتَالشافعية(66)
 .7/257انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(67)
 .193والمشتبهََ–1/396َانظرَاللبابَ(68)
2/257َبغيةَالولاةََ-12/191البدايةَوالن ايةََ–بََ-165األنسابََ-3/23أنباءَالرواةََ–7/266َانظرَنرجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(69)
َ–8/109َمرآةَالزماكََ–3/213َمرآةَالجناكََ–1/295َاللبابََ-4/38العبرََ–4/50َتَالذهبَشذرا–4/1257َتذكرةَالحفاظَ–

 .3/227َوفياتَاأللياكَ–379َنزهةَاأللبابََ–5/225َالنجو َالزاهرةَ–9/241َالمنتظ ََ–16/261َمعج َاألدباءَ
 .7/294انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(70)
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  أبو منصور الشهرزوري . -50
   

ونشأَولدَبأربلَ،ََأبوَمنصورابكَأبيَأحمد،َرَبكَالقاس َبكَلليَالش رزوريَمظف
 بالموصلَ.

تفقهَببغدادَللمَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َورجعَالمَالموصلَثم َولميَة ماَءَسمنجارَ،َ
َيَ،َوويرهماَ.سمعَالزينبيَ،َوأباَاسحقَالشيراز

َ.ََ(71)توفيَتقريباَسنةَستَوثالثيكَوخمسمائةَكماَةالَالذهبيَ
َوالش رزوريَنسبةَالمَش رَزورََبالموصلَ.

َ
  البوازيجي . -51

 
منصورَبكَالحسكَبكَللميَبمكَيحيممَبمكَالبموازيجيَ،َكماكَفقي ماَفا مالَ،َتفقمهَللممَ

تممديَ،َوويممرهَ،َوكمماكَخصيصمماَبممهَ،َسمممعَابممكَالم الشمميلَأبمميَاسممحقَالشمميرازيَ،َ
َوتولمَة اءَالبوازيجَ.

َ(72)َ(501توفيَبعدَاست اللَسنةَاحدىَوخمسمائةَ)
َ

  أبو نصر الربعي . -52
 

المممؤتمكَبممكَأحمممدَبممكَالحسممكَبممكَلبيممدَالسمماحيَ،َالحممافظَأبمموَنصممرَالربعمميَ،َالممديرَ
َوأربعمائمةَلاةوليَ،َالبغداديَ،َأحدَألياكَالحدي َواثباتهَ،َولدَسنةَخمسيكَوأربعميكَ

َسمعَابكَالنقورَ،َوالخطيبَ،َوويرهماَ.
َتفقهَللمَالشيلَأبيَاسحقَالشيرازيَ،َوكاكَالشيرازيَيدالبهَويقولَ:َ

َ
َوشيخن،اََالشيلَأب،وَنصرَََََََََالَزالََفيَل،،،زَوَن،،صرَ

َ
ََ.(73)َ(507توفيَفيَصفرَسنةَسبعَوخمسمائةَ)

َ
 أبو سعد البزار . -83

 
البمزارَ|أبموَسمعدَ،ََكماكَممكَأئممةَالفق ماء،َةمرأََيحيمَبكَلليَبكَالحسكَالحلواني

المذهبَ،َوالخالفَ،َواألصولَللمَالشيلَأبيَاسمحقَالشميرازيَ،َوصمنفَكتابماَ
،َسماهَفَالتلويحَفيَالمذهبَفَسمعَمكَابكَالنقورَوشيخهَأبميَاسمحقَ،َوويرهمماَ

َروىَلنهَابكَالسمعانيَوويرهَ.
َالنظاميةَ.َوليَحسبةَببغدادَ،َث َلزلَمن اَ،َووليَتدريس

َََ.(74)(520توفيَبسمرةندَفيَش رَرم اكَسنةَلشريكَوخمسمائةَ)
                                                 

 .293أثناءَترجمةَأبيهَ.َنكتَال يماك3/233َوفياتَاأللياكََ-بَ-341األنسابََ-7/301انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(71)
والبوازيجيَنسبةَالمَالبوازيجَ،َوهيَبلدةََ-1/750معج َالبلداكََ–1/149َاللبابََ–أََ-93األنسابََ-7/304طبقاتَالشافعيةَ(72)

 ةديمةَفوقَبغدادَكماَفيَاللبابَ.

العبرََ–4/20َشذراتَالذهبََ-4/1246تذكرةَالحفاظََ–12/178َالبدايةَوالن ايةََ–7/308َةَانظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعي(73)
 .9/179المنتظ َ–4/16َ
 .4/215واألنسابََ-7/333انظرَترجمتهَفيَطبقاتَالشافعيةَ(74)
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َ–وةليملَممكَكثيمرَ،َبالنسمبةَلتالميمذَاالمما َالشميرازيَ،َفمان  َهذاَويضَممكَفميضَ،َ
يصعبَلده َ،َويعسرَحصره َ،َوب ذاَالعددَالذيَذكرناهَممن  َ،َيمكمكََ–وكماَةلتَ

َتن َلماَوراءهاَ.أكَنعرفَصورةَصادةةَ،َتخبرَلماَخلف اَ،َو
وأماَبالنسبةَللذيكَسمعواَمنهَ،َوروواَلنهَ،َف م َخلمقَكثيمرَأي ماَ،َنمذكرَممن  َللممَ

َسبياَالمثالَ:َ
أحمدَبكَلليَبكَثابمتَ،َأبموَبكمرَ،َصماحبَفََتماريلَبغمدادَفََالخطيبَالبغداديَ:َ-1

ََََ(76)،َوةدَحملَالشيرازيَجنازتهََ(75)َه.463المتوفيَسنةَ

َ

لبدَهللاَمحمدَبكَأبيَنصرَ،َفتوحَبكَلبدَهللاَبكَفتوحَالميمورةيَ،ََالحميديَ:َأبوَ-2
وصمماحبَفَجممذوةَالمقتممبسَفَ،َتمموفيَفََاألندلسمميَ،َصمماحبَفَالجممامعَبمميكَالصممحيجيك

َََ.(61)ه.488سنةَ
َ
بمكَلبمدَالبماةيَالبغمداديَ،َالحمافظَ،َالمتموفيَسمنةَابكَالخا بةَ:َمحمدَبمكَأحممدَََ-3

َ(61)ه489
َ
َ.(61):َأبوَالحسكََابكَلبدَالسال َ-4
َ
َ(.61)السمرةنديَ:َأبوَالقاس َ-5
َ
َ(.61)ابكَالكرخيَ:َأبوَالبدرََ-6
َ
ابممكَلنمماكَ:َأحمممدَبممكَسممعدَبممكَللمميَبممكَالحسممكَ،َأبمموَللمميَالمعممروفَبالبممديعَ.ََ-7

َ.(77)ه535المتوفيَسنةَ
َ
الكنجممروذيَ:َمحمممدَبممكَلبممدَالممرحمكَبممكَمحمممدَبممكَلبممدَالممرحمكَ،َأبمموَطالممبََ-8

َ.(78)ه548النيسابوريَ،َالمتوفيَسنةَالكنجروذيَ،َ
َ
الغمممراريَ:َمحممممدَبمممكَالف ممملَبمممكَأحممممدَبمممكَمحممممدَ،َأبممموَلبمممدَهللاَالغمممراريَ،ََ-9

َ.(79)ه530النيسابوريَ،َفقيهَالحر َ،َالمتوفيَسنةَ
َ
80)ه548الحيممممريَ:َللمممميَبممممكَلبممممدَالممممرحمكَ،َأبمممموَطالممممبَ،َالمتمممموفيَسممممنةََ-10

                                                 
 (.4/37انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(75)

 (.4/218انظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)(76)

 .6/17انظرَطبقاتَالشافعيةَ(77)
 .6/124انظرَطبقاتَالشافعيةَ(78)
 .6/166انظرَطبقاتَالشافعيةَ(79)
 .7/226انظرَطبقاتَالشافعيةَ(80)
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 البـــاب الثالـث
 

  مؤلفاتـه في
 
  لالفصل األو
 

  مؤلفاته عامة في
 

لقدَكاكَاالما َالشيرازيَذاَةدرةَفائقمةَللممَالتمأليفَوالتصمنيفَ،َسمالدهَللي ماَللممهَ
المتسممعَ،َواطاللممهَالكبيممرَ،َوبحثممهَالممدةيقَ،َورأيممهَالسممديدَ،َمممعَالممتمككَلممدةَللممو َ

رحممهََ–والممكَلليمهَبتلمكَالموهبمةَ،َفكماكَت افرتَجميع اَللمَمنحهَهذهَالقمدرةَ،َ
مممكَكبممارَالعلممماءَالمعممروفيكَبآثمماره َ،َالتمميَنبممغَصمميت اَ،َوذالممتَشمم رت اَ،ََ–هللاَ

َحتممممَالعمما َوالخممالَ،َوالصممغيرَوالكبيممرَوانتشممرَبمميكَالنمماسَأثرهمماَ،َفأفممادَمن ممماَ
َالنماسَللي ماَحفظماَ،َومرجعَالفق اءَالمحققيكَ،َوانكمبَأصبحتَمالذَالعلماءَالمتقنيكَ

َََودرساَ.وشرحاَ،َوتعليقاَ،َواختصاراَ،َونظماَ،َ
َ

فيَالكتبَمكَالمكثريكَبالنسبةَلماَخلفهَمكَترا َللميََ–رحمهَهللاََ–االَأنهَل َيككَ
ذاَماَةيسَبالنسمبةَلمماَب عةَلشرَكتابا،َوهذاَإهَلناَل َيتجاوزَالتيَألف اَ،َفإكَماَترك

رَمثالَحي َبلغَلددَمؤلفاتهَنحوَخمسمائةَمؤلفَ،َالَيعتبمتركهَويرهَكاالما َالغزاليَ
َاَ،َمكَحي َالعددَشيئ

اذَأكَكثيمراَممكَالمكثمريكََركهَاالنساكَخلفمهَالَتقماسَبمالك َولككَةيمةَالترا َالذيَيت
ولككَالعبرةَفيَالتأليفَ،َل َيككَلتأليف  َذاكَالحظَالوافيَمكَالعنايةَب اَبعدَممات  َ،َ

َكَيكَلمم َيتركمموَسمموىَكتممابَأوَكتممابيبممالكيفَ،َفكمم َوكمم َمممكَالمقلمميكَفمميَالتممأليفَ،َالممذ
َ،َوالمنزلةَالرفيعةَالعظمممَشمغلواَب ماَأجيماالَكثيمرةَبعمده َكانتَلتأليف  َالمكانةَالعلياَ
الشمافعيَممثالَ،َف ميَللممَالمرو َممكَأن ماَلم َتتجماوزَالعمددََكالكتبَالتيَخلف اَاالمما 

اليسيرَاالَأن اَكانتَوالَزالتَأصلَأصولَالمذهبَ،َب اَتسمتنبطَطأحكما َالجديمدَممكَ
َي اَيدورَالمعولَبالنسبةَل اَ.،َوللالحادثاتَ

َ
مامهَل َيتركَلناَاالَثروةَ ئيلةَمكَالمؤلفاتَ،َمكَحي َالعددَ،َولكن اَوالشيرازيَكإ

لفقهَ،َكبيرةَمكَحي َالفائدةَوالم موكَ،َللمَوتدهاَدارتَرحمَكثيرَمكَالعلو َ،َكا
َ،َوالَزالتَتدورَ،َوستبقمَ.واألصولَ،َوالخالفَوالجدل

َ
َهَالَينكرَأثرهاَ،َويجحدَف ل اَ،َاالَجاهلَأومعاندَ.َ.فاكَكتبهَفيَالفق

َوكذلكَالحالَبالنسبةَلبقيةَالفنوكَاألخرىَ.
َ

كتابمماَ،َفمماكَهممذاَيحتمماجََوأنمماَالَأريممدَفمميَهممذاَالفصمملَأكَأحلمملَكتممبَالشمميرازيَكتابمما َ
،َولكنميَسمأتكل َللممَمماَلرسائلَ،َبلَاكَكلَكتابَمكَكتبهَيحتاجَالمَرسمالةَمسمتقلةَ
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مكَشروحَ،َواختصاراتَ،َوحمواشَ،َوتعليقمات،َوأذكمرَاجمماالَهللاََاَاكَشاءيتعلقَب 
وشممرح اَ،َأيَكتبممهَفمميَاألصممولَ،َفممإنيََفائممدت اَوأثرهمماَ،َاالَالتبصممرةَ،َواللمممعَ،

َفيَالفصلَالثانيَ.س ابَلندَالكال َللمَمؤلفاتهَاألصوليةَسأتكل َللي اَبتفصيلَوإ
َ

َبمؤلفاتهَفيَالفقهَفأةولَ:ََوسأبدأ
َ
 ( مؤلفاته في الفقه : 1)

وَفََفَالم ممذبفَلمم َيتممركَلنمماَالشمميرازيَشمميئاَمممكَمؤلفاتممهَالفق يممةَفيممماَنعلمم َاالَكتممابيك
يعتبرَمكَأه َالمراجعَالفق يمةَفميَالممذهبَالشمافعيَ،َولنمتكل َلمكَالتنبيهَفَ،َوكالهماَ

َكلَمن ماَبانفرادَفنقولَ:
َ
 المهذب :  -1

نفتَللمَممذهبَاالمما َالشمافعيَللممَيةَالتيَصَ يعتبرَفَالم ذبَفَمكَأه َالمتبَالفق 
وةدَأسلفتَالكال َللمَهذهَالطريقةَونشأت اَلندَالكال َللمَنزلةََ–طريقةَالعراةييكَ

وحررَاألدلمة،َمستقصمياَجمعَفيهَاألةوالَ،َونقحَالمسائلَ،67ََالشيرازيَالفق يةَل/
َسممتخراجَلممماَيجممدَ فيممهَكمملَالفممروعَالفق يممةَالممعروفممةَ،َووا ممعاَأسممسَاالسممتنباطَواال

َ ممافتواَلليممهَ،َبمميكَشممارحَ،َومعلممقَويحممد َول ممذاَ،َفممالَلجممبَاذاَرأينمماَأكَاألئمممةَت
َاألولَوالوحيدَلطريقةَالعمراةييكَودارسَ،َفبلغتَشروحهَالعشراتَ،َوأصبحَالمرجعَ
َ.67َكماَأسلفناَفيَل/َ–بلَللمفتيَبهَفيَالمذهبَالمَلصرَالرافعيَوالنوويَ

َ
ر يَهللاَلن  َأجمعميكََ–:َث َاكَأصحابناَالمصنفيكََ(1)مجموعَفةالَالنوويَفيَفَال

واشمت رَمن ماَأكثمرواَالتصمانيفَ،َوتنولمواَفي ماَكمماَذكرنماَ،ََ–ولكَسائرَالمسملميكَ
تابممماكَلتمممدريسَالمدرسممميكَ،َوبحممم َالمشمممتغليكَ،َفَالم مممذبَفَوَفَالوسممميطَفَوهمممماَك

َللميَبمكَيوسمفَالشميرازيََبراهي َبمكأبوَاسحقَاماماكَجليالكَ،َلظيماكَ،َصنف ماَإ
وتقبملَذلمكَوسمائرََ–ر يَهللاَلن مماََ–وأبوَحامدَمحمدَبكَمحمدَبكَمحمدَالغزاليَ

َألمال ماَمن ماَ.
َ

للممَاالشمتغالَب مذيكََ–رحم  َهللاََ–وةدَوفرَهللاَالكري َدواليَالعلماءَمكَأصحابناَ
ممماميكَ،َوفمميَإلولظمم َةممدرهماَ،َوحسممكَنيممةَذينممكَاَالكتممابيكَ،َوممماَذاكَاالَلجاللت ممما

،َوبحممم َالمحصمممليكَالمحققممميكَ،َوحفمممظَالطمممالبَهمممذيكَالكتمممابيكَدروسَالمدرسممميكَ
َالمعتنيكَ،َفيماَم مَ،َوفيَهذهَاأللصارَ،َوفيَجميعَالنواحيَواألمصارَ.

َ
كَأهم َاألممورَالعنايمةَفاذاَكاناَكماَوصفناَ،َوجاللت ماَلندَالعلماءَكماَذكرناَ،َكماكَمم

َه.الفوائدَ،َوأجزلَالعوائدََااَألظ َذَفي مبشرح ماَ،َإ
َ

كَسببَتصنيفهَللم ذبَأنهَبلغهَأكَابكَالصبااَةالَفَاذاَاصطلحَالشمافعيَوةدَةيلَ:َإ
أكَللمهَهوَمسمائلَالخمالفَبين مماََوأبوَحنيفةَذهبَلل َأبيَاسحقَالشيرازيَفَيعنيَ

َذاَاتفقاَارتفعَ،َفصنفَالشيلَحينئذَالم ذب.فإ
                                                 

 (َ.1/6انظرَالمجموعَشرحَالم ذبَ)(1)
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َبَ،َلكَمحمدَبمكَمحممودَالحمافظَ،َأكأحمدَبكَأبيَطالَلمَ :َكتبَإَ(2)ةالَابكَالسبكي
لبدَالوهابَبكَلليَأنبأهَلكَأبيَصالحَلبدَالصممدَبمكَللميَالفقيمهَ:َأكَأبماَبكمرَبمكَ

همذاَمحمدَبكَأحممدَبمكَالخا مبةَ،َةمالَ:َسممعتَالشميلَأبماَاسمحقَيقمولَ:َلموَلمرضَ
تيَالتيَأمرتَب اَلقالَ:َهذاَشريعَالكتابَالذيَصنفتهَوهوَفَالم ذبَفَللمَالنبيَ

ََ.َ(3)أمتي
َ

َ–لنممهََوَفَالمجممموعَفَنقممال ََ(4)ةممالَاالممما َالنمموويَفمميَفَت ممذيبَاألسممماءَواللغمماتَفَ
ةالَ:َفَبدأتَفيَتصمنيفَفَالم مذبَفَسمنةَخممسَوخمسميكَوأربعمائمةَ،ََ–رحمهَهللاَ

ََهَ.اوفروتَيو َاألحدَآخرَرجبَسنةَتسعَوستيكَوأربعمائةَفَ
َ

وأمماَشمروحَفَ،َبناءَللمَهذاَأربعةَلشمرَلامماَ،ََفهَللم ذبمدةَتصنيَأيَفاستغرةتَ 
َاتَلليهَ،َف يَكثيرةَيصعبَحصرهاََويعسمرَلمدهاَالم ذبَفَومختصراتهَ،َوالتعليق

،َوَالطبقماتَ،َوكشمفَوسأكتفيَهناَببعضَمن اَحسبماَوةفتَلليمهَفميَكتمبَالتمراج َ
َالظنوكَ.

َ
ةميَالشمافعيَ،َالمتموفيَسمنةَاشرحَأبيَاسحقَابراهي َبكَمنصمورَبمكَمسمل َ،َالعرَ-1

َه596َ
َ.َ(6):َوهوَأولَمكَشرحهَ،َويقعَهذاَالشرحَفيَلشرةَأجزاءَمتوسطةَ(5)ةالَاليافعي

َ
االستقصمماءَلمممذاهبَالعلممماءَ:َللشمميلَاالممما َ ممياءَالممديكَأبمميَلمممروَ،َلثممماكَبممكََ-2

لم َمكَلشريكَمجلداَ،َلكنمهََةريبهَ.602َليسمَال مذانيَ،َالمارانيَ،َالمتوفيَسنةَ
َوكشفَالظنوك.َ(8/337َطبقاتَالشافعيةَ)َيكملَبلَوصلَفيهَالمَكتابَالش ادات.َ

َ
شرحَالشيلَأبيَالذبيحَاسماليلَبكَمحممدَالح مرميَ،َةطمبَالمديكَالمتموفيَسمنةََ-3

ََ.(7)ه676َ
َََ
.بلمغَه676َنةَالمجموعَ،َلالما َأبيَزكرياَيحيمَبمكَشمرفَالنموويَ،َالمتموفيَسمَ-4

َول َيتمهَ.،َفيهَالمَبابَالرباَ
فكتمبَفيمهََه756ث َأخذهَاالما َتقيَالديكَلليَبكَلبدَالكافيَالسبكيَ،َالمتموفيَسمنةَ

ثالثةَأجزاءَوصلَفي اَالمَمنتصفَبابَبيعَالمصراةَوالردَبالعيبَممكَكتمابَالبيموعَ
َول َيتمهَ.

كمماَصمرحَلالمما َالنموويَممكَأهم َمماَصمنفَممكَكتمبَفميَالممذهبَويعتبرَالمجموعَ
بممكَحجممرَال يتممميَفمميَفَكممفَالرلمماعَفَوويممرهَمممكَاألئمممةََوةممدَطبممعَا َابممذلكَاالممم
َما .لمنيريةَ،وطبعَثانيةَفيَمطبعةَاإلبالمطبعةَا

َ
                                                 

 (َ.4/222انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(2)

 (َ.4/228انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(3)

 (2/172انظرَت ذيبَاألسماءَ)(4)
 (َ.2/372انظرَكشفَالظنوكَ)(5)

 (َوالكشفَ.7/37بقاتَالشافعيةَ)انظرَط(6)

 .2/372(وكشفَالظنوكَ)8/130انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(7)



 - 7 - 

َ.(8)شرحَأبيَبكرَالصيدالنيََ-5
َ
،َالمعروفَبمابكَبماطيشَ،َاسماليلَبكَهبةَهللاَشرحَوريبَالم ذبَ:َلعمادَالديكََ-6

َ(9) ذبَف،وسماهَفَالمغنيَفيَوريبَالمه655َالمتوفيَسنةَ
َ
كَبطالَاليمنيَالمتوفيَسنةَالمستعذبَفيَشرحَوريبَالم ذبَ:َلمحمدَبكَأحمدَبَ-7

َكشفَالظنوكَ.َهَ.630َ
َ
بممدَالعزيممزَبممكَلبممدَالكممري َشممرحَمشممكالتَالم ممذبَ:َللشمميلَاالممما َ ممياءَالممديكَلَ-8

َكشفَالظنوكَ.َالجيليَ.َ
َ
م مذبَأي ماَلالمما َاللفظَالمستغربَمكَشمواهدَالم مذبَ:َوهموَشمرحَلمشمكالتَالَ-9
َالكشفَ.َمحمدَبكَلليَبكَأبيَلليَالشافعيَ.َهللاَ
َ
انظممرَطبقمماتََألبمميَالقاسمم َلمممرَبممكَمحمممدَالبممزريَ.شممرحَمشممكالتَالم ممذبَ:ََ-10

َ(َوالكشفَ.7/251َالشافعيةَ)
َ
شممرحَمشممكالتَالمممذهبَ:َألبمميَالفممتحَأسممعدَبممكَمحمممودَالعجلمميَ،َالمتمموفيَسممنةََ-11
َالكشفَ.هَ.600َ
َ
َبراهي َبمكَللميَبمكَبرهموكَالفمارةيَئدَللمَالم ذبَ:َألبيَلليَالحسكَبكَاالفواَ-12

َ.َ(10)كماَوردَفيَفَوفياتَاأللياكَفَه528َالشافعيَ،َالمتوفيَسنةَ
َ
المتموفيَسمنةَمختصرَالم ذبَ:َللشيلَمحمبَالمديكَأحممدَبمكَلبمدَهللاَالطبمريَ،ََ-13
َكشفَالظنوكَ..َ،َسماهَفَالطرازَالمذهبَفَه693َ
َ
ريممزي،َالمممتكل َ،َالتبصممرَالم ممذبَ:َلغبممدَالحميممدَبممكَليسمممَ،َالخسروشمماهيَمختَ-14

َالكشف.و(8/161َانظرَطبقاتَالشافعية)ََهَ.652َالمتوفيَسنةَ
َ
مستغربَألفاظَالم ذبَوأسمماءَرجالمهَ:َلمحممدَبمكَللميَبمكَأبميَللميَالقلعميَ،ََ-15

َ.َ(11).كماَوردَفيَفَطبقاتَالشافعيةَفَه630َالمتوفيَسنةَ
َ
َ.(12)بكَلليَبكَأبيَلليَالقلعيَأي اَرازاتَالم ذبَ:َلمحمدَاحتَ-16
َ

                                                 
 (َوالكشفَ.6/107انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(8)

 (َوالكشفَ.8/131طبقاتَالشافعيةَ)(9)

 (َ.1/359انظرَوفياتَاأللياكَ)(10)

 (َالبكَالسبكيَ.6/156(َوهامش اَ)6/155َانظرَطبقاتَالشافعيةَ)َ(11)

 رجعَالسابقَ.الم(12)
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بممكَأبمميَال يممث َلبيممدَهللاَبممكَيحيمممَالصممعبيَالمتمموفيَسممنةَاحتممرازاتَالم ممذبَ:َالَ-17
ََ(َالكشفَ.7/140انظرَطبقاتَالشافعيةَ)َهَ.553
َ
الكال َللمَأحادي َالم ذبَ:َألبيَبكرَمحمدَبكَموسمَالحازميَ،َالمتوفيَسمنةََ-18
َكشفَالظنوكَ.َ.َه583
َ
ابكَالملقممكََتخممريجَأحاديمم َالم ممذبَ:َلسممراجَالممديكَلمممرَبممكَللمميَالمعممروفَبممَ-19

َالكشفَ.َهَ.804َالمتوفيَسنةَ
َ
المعمروفََ،َلمحمدَبكَلبدَالممنع طرازَالمذهبَفيَالكال َللمَأحادي َالم ذبََ-20

َالكشف.َهَ.741َيَ،َالشافعيَ،َالمتوفيَسنةَبابكَالمعيكَالمنفلوط
َ
امالءَطرقَأحادي َالم ذبَواسنادهاَ:َلمحمدَبمكَموسممَبمكَلثمماكَال ممذانيَ،ََ-21

َ.(13)،َولكنهَل َيتمهَ،َكماَوردَفيَفََطبقاتََالشافعيةَفَه584َالمتوفيَسنةَ
َ
سيوطيَلبدَالمرحمكَمَالوافيَ:َلالما َجاللَالديكَالالكافيَفيَزوائدَالم ذبَللَ-22

ََ(14)َهَ.911بكَأبيَبكرَ،َالمتوفيَسنةَ
ََ

فوائدَللممَالم مذبَ:َألبميَسمعدَبمكَأبميَلصمروكَ،َلبمدَهللاَبمكَمحممدَالشمافعيََ-23
َه.585المتوفيَسنةَ

َ
مسائلَللمَالم ذبَ:َليعقوبَبكَلبدَالرحمكَبمكَأبميَلصمروكَ،َالمتموفيَسمنةََ-24
(8/359َكشمفَالظنموكَ،َوطبقماتَالشمافعيةَ)َحفيدَابكَأبيَلصروكَالمتقد .ه665ََ

.َ
َ
َلؤَالمصريَ،َالشم يرَبمابكَالنقيمبَلش ابَالديكَأحمدَبكَلؤبَ:َكتابَللمَالم ذَ-25

ََ.َ(15)ه769َالمتوفيَسنةَ
َ

*َ*َ*َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

 :  ( التنبيـه2)

يعتبرَفَالتنبيهَفَللشيرازيَمكَأه َالمختصراتَالفق يمةَفميَالممذهبَالشمافعيَ،َبملََََََ
ةبملَأكَيصمنفَاالمما َالنموويَفََ–ولقمدَكماكَالعلمماءَهوَمكَأهم َهمذهَالمختصمراتَ،َ

تباروكَبحفظهَ،وشرحهَودرسهَ،َحتممَشماعَصميتهَوذاعَ،َوانتشمرَبميكَيَ–المن اجَفَ

                                                 
 (.7/13انظرَطبقاتَالشافعيةَ)َ(13)

 (َ.2/372انظرَكشفَالطنوكَ)(14)

 (َ.6/213انظرَشذراتَالذهبَالبكَالعمادَ)(15)
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العلماءَواشت رَ،َفكاكَمماَيرفعَمكانةَالمرءَبيكَأهملَالعلم َ،َويسمموَبمنزلتمهَ،َكونمهَ
َحافظاَلتنبيهَالشيرازيَ.

حمدَالكتمبَالخمسمةَالمشم ورةَالمتداولمةَبميكَ:َفَوهموَأَ(16)ةالَصاحبَكشفَالظنموكَ
تعليقةَالشميلَالشافعيةَ،َوأكثرهاَتداوالَ،َكماَصرحَبهَالنوويَفيفَت ذيبهفَوأخذهَمكَ

وفمراَفميَشمعباكَه452َبدأَفيَتصنيفهَفيَأوائلَرم اكَسمنةَأبيَحامدَالمروزيَ،َ
َهَاهَف453َسنةَ
َ

َعدَ:َ:َأماَبَ(17)وةالَاالما َالنوويَفيَفَلغاتَالتنبيهَفَ
النافعماتَ،َالشمائعاتَالمنتشمراتَََكَكتابَالتنبيهَمكَالكتبَالمشم وراتَ،َالمباركماتفإ

وهدايمةَيلَ،َفينبغيَلمريدَنصمحَالطمالبيكَما َمعتمدَجلألنهَكتابَنفيسَحفيلَ،َصنفهَإ
المسترشممديكَ،َوالمسممالدةَللمممَالخيممراتَ،َوالمسممارلةَالمممَالمكرممماتَ،َأكَيعتنمميَ

َه.اهَفَبتقريرهَوتحريرهَوت ذيب
َ

ذنمماَ،َأكَالحممافظَأبمماَلبممدَهللاَأخبرنمماَأبمموَالعبمماسَبممكَالشممحنةَإ:ََ(18)وةممالَابممكَالسممبكيَ
البغداديَةمالَ:َسممعتَمحممدَبمكَجعفمرَبمكَمحممدَبمكَللميَالنسمائيَبأصمب اكَيقمولَ:َ
سمعتَمحمدَبمكَلبمدَالرشميدَبمكَمحممدََيقمولَ:َسممعتَالحسمكَبمكَالعبماسَالرسمتميَ

ما َيقولَ:َسممعتَصموتاَممكَالكعبمةَ،َأوَممكَجموفَيقولَ:َسمعتَالحسكَالطبريَاال
ََالكعبةَمكَأرادَأكَيتنبهَفيَالديكَفعليهَبالتنبيهَ.

َ
:َوجدتَبخطَأخيَأبيَالحسيكَهبةَهللاَبكَالحسكَ(19)وةالَابكَلساكرَفيَفَالتبييكَفَ

بكَهبةَهللاَللرئيسَأبيَالخطابَلليَبكَلبدَالرحمكَبكَليسمَبكَلليَبكَليسمَبكَ
لجممراحَالكاتممبَالبغممداديَفمميَالشمميلَأبمميَاسممحقَابممراهي َبممكَللمميَالشمميرازيَداودَبممكَا

َرحمهَهللاَ:َ
َ

َلفاظهََالغرَواستقصمََمعانيهفََالتنبيهََمختصراَََََأسقياََلمكََأل َ
َكََاالما ََأب،،اَاسحقََصنف،هََََََََهللَوالديكَ،ََالَللكبرََوَالتي،هَإ

َحازهاَابكَلل،يَكل اَََفي،هف ،ا ََشاردةَََََََََفَلكََاإلرأىَللوما َ
َالَزل،تَللشرعَابراهي َمنتصراَََََََََت،ذودَلن،هَألادي،هََوتحميه

َ
َ:َولبع   َفيَمدحهَشعرَ:ََ(20)وةالَصاحبَكشفَالظنوك

َ
َاألن،ا َشبي امكَذاَالذيَلكَفيَن،ورهَََََََياََكوكباََمألََالبصائرَ
َََتنبيهَََتنبي ،،اََفرزة،كَم،كََََََََبره،ةَََكانتَخواطرناََنيام،ا َ

َ
َهذاَوللتنبيهَشروحَلديدةَ،َومختصراتَكثيرةَنذكرَمن اَ:َ

                                                 
 (َ.1/255انظرَالكشفَ)(16)

 (َ.2انظرَلغاتَالتنبيهَب امشَالتنبيهَ)ل/(17)

 (َ.4/229انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(18)

 (َ.277انظرَتبييكَكذبَالمفتريَ)َل/(19)

 (.1/255انظرَالكشفَ)َ(20)
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َ
َلكري َالجيليَ،َالمعروفَبالمعيدَ.المو حَ:َل ياءَالديكَلبدَالعزيزَبكَلبدَاَ-1
ََ

الَأنممهَالَيجمموزَااللتمممادَللمممَممماَفيممهَمممكَالمنقممولَ،َألكَ،َإَ(20)ةممالَصمماحبَالكشممف
َ.َََ(21)هَ،َفأفسدهَ،َصرحَبهَالنوويَوابكَالصالحَبعضَالحسادَحسدهَلليهَفدسَفي

َ
طاهرَالكرخميَ:َالشمافعيَ،َوهموَكبيمرَفميَأربعمةَمجلمداتَانظمرَكشمفَشرحَأبيََ-2

َ(َ.1/255الظنوكَ)
َ
َالشممافعيَألبمميَالحسممكَمحمممدَبممكَمبمماركَالمعممروفَبممابكَالخمملَتوجيممهَالتنبيممهَ:ََ-3

لمممَالتنبيممهَ،َولمميسَفمميَ،َوهمموَفمميَمجلممدَ،َوهمموَأولَمممكَتكلمم َله552َالمتمموفيَسممنةَ
ََألةَ،َلكنهَللل اَبعبارةَمختصرةَ.شرحهَتصويرَالمس

َ
َيمونسَاألربيلميَمما َموسممَبمكَالشميلَر ميَالمديكَشرحَاإلما َأبيَالف لَبمكَاإلَ-4

َََه622المتوفيَسنةَ
َ

ربملَ،َواسمتعارَمنماَنسمخةَممكَالتنبيمهَللي ماَبإَ:َفَشرعَفيَشمرحهَ(22)ةالَابكَخلكاك
هَ.631َيلَر يَالديكَسليماكَبكَالمظفرَالجيليَالمتوفيَسمنةَحواشَمقيدةَبخطَالش

َهَ.اولرأيتهَبعدَذلكَةدَنقلَالحواشيَكل اَفيَشرحهَفَ
َ(َوكشفَالظنوكَ.8/39وانظرَطبقاتَالشافعيةَ)

َ
االةليدَلدررَالتقليدَ:َوهوَشرحَاالما َتاجَالديكَلبدَالرحمكَبكَابراهي َالمعروفََ-5

َصممولهَالمممَكتممابَالنكمماحَولمم َيكملممهَ،َوةممفَةبمملَوه690َبالفركمماحَ،َالمتمموفيَسممنةَ
َ(َوالكشفَ.8/163وانظرَطبقاتَابكَالسبكيَ)

َ
،َوهموَوالمدَالفركماحَه729برهاكَالديكَابراهي َبكَالفركماحَ:َالمتموفيَسمنةََشرحَ-6

الحجم َ،َةليملَالفائمدةََنمهَكبيمرإ:َََ(23)،َوهذاَالشرحَتعليقَحافملَ،َةمالَاألسمنويَالسابق
َجمهَ،َكأنهَحاطبَليلَ،َجمعَفيهَبيكَالغ َوالسميكَ.بالنسبةَالمَح

َ
االكمالَلماَوةعَفيَالتنبيهَمكَاالشكالَواالجمالَ:َوهموَشمرحَشممسَالمديكَمحممدََ-7

وةمالََََ(24).ذكرهَتاجَالديكَالسمبكيَه589َ،َالمتوفيَسنةَبكَلبدَالرحمكَالح رميَ
َاالكمالَالَألرفهَ.

َ
بكَيوسمفَالحممويَالشمافعيَالمتموفيَسمنةََالمب تَ:َوهوَشرحَلموفقَالديكَحمزةَ-8

َ،َأجابَفيهَلكَاالشكاالتَالواردةَلليهَ،َانظرَكشفَالظنوكَ..ه670َ
َ

                                                 
 (َ.8/256ََ(َ،َوانظرَطبقاتَالشافعيةَ)1/255انظرَكشفَالظنوكَ)(21)

 (.1/90انظرَوفياتَاأللياكَ)(22)

 (.1/256انظرَكشفَالظنوكَ)(23)

 (.6/126انظرَالمرجعَالسابقَوطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)(24)
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وانظممرَه729َشمرحَالشمميلَنجمم َالممديكَبممكَلقيمملَالبالسمميَالشممافعيَ،َالمتمموفيَسممنةََ-9
َكشفَالظنوكَ.

سمنةَشرحَاالمما َللم َالمديكَلبمدَالكمري َبمكَللميَالعراةميَ،َالشمافعيَ،َالمتموفيََ-10
َكشفَالظنوكَ.َ.َه706
َ
لسمبتيَ،َفمراَممكَتأليفمهَشرحَشمسَالديكَمحمدَبمكَمنصمورَ،َالمعمروفَبمابكَاَ-11
َكشفَالظنوكَ.َهَ.706سنةَ
َ
َه721أحمممدَبممكَالعممامريَاليمنمميَ،َالشممافعيَ،َالمتمموفيَسممنةَشممرحَشمم ابَالممديكََ-12
َكشفَالظنوكَ..
َ
،َالمعممروفَبممابكََشممرحَكمممالَالممديكَأحمممدَبممكَليسمممَبممكَر ممواكَالعسممقالنيَ-13

َ.َ(25)ه689القليوبيَ،َالمتوفيَسنةَ
َ
شممرحَالشمميلَللمميَبممكَأبمميَالحممر َالقرشمميَ،َالمعممروفَبممابكَالنفمميسَ،َالمتطبممبََ-14

َ(.8/305)،َوانظرَكشفَالظنوكَوطبقاتَابكَالسبكيَه687الشافعيَ،َالمتوفيَسنةَ
َ
وهموَكبيمرََ،ه756المتموفيَسمنةَلليَبكَلبدَالكافيَالسبكيَ،َشرحَلالءَالديكََ-15

َيقعَفيَأربعةَمجلداتَ،َانظرَالكشفَ.
َ
شممرحَجمماللَالممديكَأحمممدَبممكَلبممدَالممرحمكَالكنممديَ،َالدشممناويَ،َالمتمموفيَسممنةََ-16
َ،َانظرَالكشفَ.ه677
َ
الدزماريَ،َالمتموفيََ(26)رفعَالتمويهَلكَمشكلَالتنبيهَ:َشرحَأحمدَبكَكشتاسبَ-17
َ،َويقعَفيَمجلدَ.ه643َسنةَ
َ
َويَبكَلبمدَهللاَالمنمذريَالشمافعيَالديكَلبدَالعظي َبكَلبدَالقَشرحَالحافظَزكيَ-18

َ.َ(27)ه656المتوفيَسنة
َ
:َوهوَشرحَاالما َمحيَالمديكَيحيممَبمكَشمرفَالنموويَ،َالمتموفيَسمنةَالتحريرََ-19
،َوهوَشرحَوريبَ،َذكرَفيهَأكَالتنبيهَمكَالكتمبَالمباركمةَالنافعمةَوذكمرَفيمهَه676َ

هَأي اَللمَالتنبيهَشرحَل َيتمهَ،َانظرَالكشفَ،َوطبقاتَجميعَماَيتعلقَبألفاظهَ،َول
َ(َ.8/398ابكَالسبكيَ)

َ
وةدَكتبَلليهَالشيلَالشريفَلزَالديكَحممزةَبمكَأحممدَالحسمينيَالدمشمقيَالشمافعيَ،َ

َسماهاََفَاالي احَفَ،َانظرَالكشف.َنكتا ََه863المتوفيَسنةَ

                                                 
 (َوكشفَالطنوكَ.8/23انظرَطبقاتَالشافعيةَ)(25)

 (َ.1/256(َوالمثبتَمكَالكشفَ)8/30الشافعيةَكشاسبَوةدَ بط اَابكَالسبكيَكتابةَانظرَالطبقاتَ)فيَطبقاتَ(26)

 (َوكشفَالظنوكَ.8/259ََطبقاتَالشافعيةَ)(27)
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َ
َ
صممححَفيممهَممماَه676َيَسممنةَتصممحيحَالتنبيممهَ:َوهمموَأي مماَلالممما َالنمموويَالمتمموفَ-20

َبماَهوَخالفَالممذهبَوأنكمرَلليمهََتركَالمصنفَتصحيحهَ،َأوَخولفَفيهَ،َأوَجز 
َ(.8/398انظرَالكشفَ،َوطبقاتَابكَالسبكيَ)

َ
،َانظممرَه746َشممرحَ ممياءَالممديكَمحمممدَبممكَابممراهي َالمنمماويَ،َالمتمموفيَسممنةََ-21

َالكشفَ.
َ
بكممرَبممكَاسممماليلَبممكَلبممدَالعزيممزَتحفممةَالتنبيممهَ،َشممرحَالشمميلَمجممدَالممديكَأبمميََ-22

صممهَممممكَ،َلخَ ،َوهمموَشممرحَكبيرحسممكه740َالمتمموفيَسممنةَالسممنكلونيَ،َالشممافعيَ،َ
َالكشف.َالرافعيَوابكَالرفعةَ.

َ
الريمميَ،َالتفقيهَفيَشرحَالتنبيهَ:َشرحَالقا ميَجممالَالمديكَمحممدَبمكَلبمدَهللاََ-23

اليلَصماحبَالميمكَفميَ،َةمالَاألشمرفَاسممه791َاليمنيَ،َالشمافعيَ،َالمتموفيَسمنةَ
َتاريخهَ:

كتابممهَالمسممممَبمم،َفَلينمماَالقا مميَجمممالَالمديكَحمملَإَه788فميَوممرةَذيَالحجممةَسممنةََ
التفقيمممهَفممميَشمممرحَالتنبيمممهَفَفأمرنممماَأكَيحمممملَللممممَرؤوسَالمتفق مممةَ،َوكممماكَأربعمممةَ

َ.ََ(28)ولشريكَمجلداَ،َفحبوناهَبثمانيةَوأربعيكَألفَدره َ
َ
الممديكَمحمممدَبممكَالحسمميكَاألسممنويَ،َالمتمموفيَسممنةَتصممحيحَالتنبيممهَ:َشممرحَلمممادََ-24
َكشفَالظنوكَ.َهَ.777
َ
درَالسمنباطيَ،َالمتموفيَسمنةَشرحَةطبَالديكَمحمدَبكَلبدَالصممدَبمكَلبمدَالقماَ-25
َكشفَالظنوكَ.َهَ.722
َ
َالكشفَ.َ.شرحَآخرَللسنباطيَ،َولكنهَل َيتمهََ-26
َ
َ.الكشفََالتنبيهَللسنباطيَالمتقد َأي اَ.َنكتَللمَ-27
َ
َهَ.794هللاَالزركشمميَالمتمموفيَسممنةََشممرحَبممدرَالممديكَمحمممدَبممكَب ممادرَبممكَلبممدَ-28

َالكشفَ.
َ

َهَ.804يَ،َالشممافعيَ،َالمتمموفيَسممنةَشممرحَنجمم َالممديكَمحمممدَبممكَللمميَالبالسممَ-29
َالكشف.

َ

                                                 
 (.1/256انظرَكشفَالظنوكَ)(28)
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َالمعممروفَبممابكَالرفعممةَ،َالشممافعيََشممرحَنجمم َالممديكَأحمممدَبممكَمحمممدَبممكَللمميَ،َ-30
حَكبيمرَفميَنحموَلشمريكَمجلمدا،َلم َيعلمقَللممَالتنبيمهَ،َوهوَشره716َالمتوفيَسنةَ

َمثلهَ،َمشتملَللمَورائبَوفوائدَكثيرةَ،َسماهَفَكفايةَالتنبيهَفَ.َ
َكَالمجدَالسنكلونيَانتخبهَفيَستَمجلداتَ.:َإَ(29)افعيةالَالي

َ
،َه644َشرحَشرفَالديكَلبمدَهللاَبمكَمحممدَالف مريَالتلمسمانيَ،َالمتموفيَسمنةََ-31

َ(َ.8/160(َ)8/53وطبقاتَابكَالسبكيَ)انظرَالكشفَ،َ
َ
بممابكَالنقيممبَ،َلشمم ابَالممديكَأحمممدَبممكَلؤلممؤَالمصممريَ،َالشمم يرَت ممذيبَالتنبيممهَ:ََ-32

َالكشف.َهَ.769المتوفيَسنةَ
َ
االشممرافَفمميَشممرحَتنبيممهَأبمميَاسممحقَ:َألحمممدَبممكَليسمممَالعسممقالنيَ،َوهمموَفمميََ-33
َالكشفَ.َ.َمجلد
َ
َه694َبريَ،َالمكيَ،َالمتوفيَسمنةَلبدَهللاَالطشرحَاالما َمحبَالديكَأحمدَبكََ-34

نممهَربممماَيختممارَالوجمموهَال ممعيفةَ،َشممرحَمبسمموطَفمميَلشممرةَأسممفارَكبممارَ،َإالَإوهمموَ
ََ.(30)صرحَبذلكَاليافعيَفيَتاريخهَ

َ
َالكشفَ.َتَالكبرىَللمَالتنبيهَ،َلهَأي اَ.النكَ-35
َ
َالكشفَ.َتَالصغرىَللمَالتنبيهَ،َلهَأي اَ.النكَ-36
َ
َ،َوهموَكبيمرَلمهَأي ما.لكَالنبيهَفيَتلخيلَالتنبيهَ:َوهوَمختصرَمكَالتنبيمهمسََ-37

َالكشفَ.
َ
هموَمختصمرَمختصمرَتحريرَالتنبيهَلكلَطالمبَنبيمهَ،َللطبمريَالسمابقَأي ماَ،َوَ-38

َالكشفَ.َصغيرَمكَالتنبيهَ.
َ
َه.829المتمموفيَسممنةََأبمميَبكممرَبممكَمحمممدَالحصممنيَالدمشممقيشممرحَتقمميَالممديكََ-39

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالكشفَ.
َ
الكفايممةَ:َوهمميَشممرحَاالممما َأبمميَحفمملَلمممرَبممكَللمميَبممكَالملقممكَالشممافعيَ،ََ-40

َالكشفَ.َ،َوهوَكبيرَ.ه804سنةَالمتوفيَ
َ
َالكشفَ.َ.َ،َوهوَفيَمجلدأمنيةَالنبيهَفيماَيردَللمَتصحيحَالتنبيهَ:َلهَأي اََ-41
َ

                                                 
 (َ.1/257انظرَكشفَالظنوكَ)َ(29)

 (َ.8/19(َوطبقاتَابكَالسبكيَ)1/275َانظرَكشفَالظنوكَ)(30)
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َقكَالسابقَأي اَفيَأربعمةَمجلمدات.للتنبيهَالبكَالملَونيةَالفقيهَ:َوهوَشرحَآخرَ-42
َالكشفَ.

َ
َالكشفَ.َاديَالنبيهَوهوَشرحَآخرَللتنبيهَالبكَالملقكَأي اَوهوَفيَمجلدَ.هَ-43
َ
رشممادَالنبيممهَالمممَتصممحيحَالتنبيممهَ:َوهمموَمختصممرَللتنبيممهَ،َاختصممرهَابممكَالملقممكَإَ-44

ذكمرهَالسمخاويَفميَفَال موءَللحفمظَ،َوهموَوريمبَفميَبابمهَ،َالسابقَأي اَفيَجمزءَ
َالالمعَفَ.َالكشفَ.

َ
كشمممفََهَ.977شممرحَشممممسَالمممديكَمحممممدَالخطيممبَالشمممربينيَ،َالمتممموفيَسمممنةََ-45

َالظنوكَ،ومقدمةَالمغنيَلهَ.
َ
شرحَالنبيه:َلجمالَالديكَلبمدَالمرحي َبمكَالحسمكَاألسمنويَ،َالشمافعيَ،َالمتموفيََ-46
َ.َ(31)،َكتبَمنهَمجلداَول َيتمهَه772َسنةَ
َ
التنقيحَفيَزوائدَتصحيحَالتنبيهَ:َلجممالَالمديكَاألسمنويَأي ماَوهموَكتمابَجممعََ-47

َ.َ(32)فيهَماَأهملهَالنوويَفيَفَتصحيحَالتنبيهَفَ
َ
تممذكرةَالنبيممهَ:َلجمممالَالممديكَاألسممنويَالسممابقَأي مماَ،َوهمموَتممأليفَجميممعَفيممهَممماََ-48

َالكشف.َهَ.738أهملهَفيَفَالتنقيحَفَالسالفَالذكرَ،َوفراَمكَتأليفهَسنةَ
َ
شممرحَالقا مميَتقمميَالممديكَأبمميَبكممرَالمعممروفَبممابكَةا مميَشمم بةَ،َالشمممافعيََ-49

َكشفَالظنوكَ.َهَ.851الدمشقيََالمتوفيَسنةَ
َ
َالكشفَ.َتَللمَالتنبيهَ:َالبكَةا يَش بةَ.النكَ-50
َ
نصحَالفقيمهَ:َللشميلَزيمكَالمديكَسمريحاَبمكَمحممدَالملطميَ،َالشمافعيَ،َالمتموفيََ-51
َالكشفَ.َشرحَواسعَفيَأربعةَأجزاءَ.،َوهوََه788سنةَ
َ
تنبيممهَالشمميلَأبمميَاسممحقَ:َوهمموَشممرحَةطممبَالممديكَمجمممعَالعشمماقَللمممَتو مميحََ-52

،َةممالَالسممخاويَ،َومممكََه894المتمموفيَسممنةَمحمممدَبممكَمحمممدَالخ مميريَالشممافعيَ،َ
َكشفَالظنوكَ.َهَ.تسميتهَيعل َحال

َ
،َوهموَه911َوفيَسمنةَالوافيَ:َوهوَشمرحَاالمما َجماللَالمديكَالسميوطيَ،َالمتمَ-53

َكشفَالظنوكَ.َشرحَممزوجَ،َلكنهَل َيتمهَ.
َ
َكشفَالظنوكَ.َمختصرَالتنبيهَ:َللسيوطيَأي اَ.َ-54

                                                 
 (.1/256الظنوكَ)انظرَكشفَ(31)

 المرجعَالسابقَ.(32)



 - 15 - 

َ
َ.االةليدَ:َوهوَتعليقَللمَالتنبيهَ،َلبرهاكَالمديكَالفمزاريَ،َصمرحَبمهَاالسمنويََ-55

َكشفَالظنوك.
َ
محممدَالموصمليَالمتموفيَالنبيهَفيَاختصارَالتنبيهَ:َلتماجَالمديكَلبمدَالمرحي َبمكََ-56
َ.َ(33)،َوهوَمختصرَللتنبيهه671َسنةَ
َ
َ.َ(34)التنويهَفيَف لَالتنبيهَلهَأي اََ-57
َ
يَ،َالشمافعيَ،َالمتموفيَسمنةَمختصرَالتنبيهَ:َلجاللَالديكَمحمدَبمكَأحممدَالمحلمَ-58
َكشفَالظنوك.َهَ.864
َ
ََخي.ألبيَالفرجَف لَبكَمسعودَالتنواللبابَ:َوهوَمختصرَللتنبيهَ،ََ-59

َكشفَالظنوكَ.
َ

َ
القاسمم َهبممةَهللاَبممكَلبممدَالممرحي َالبممارزيَ،َمختصممرَالتنبيممهَللشممرفَالممديكَأبمميََ-60

َكشفَالظنوك.َهَ.738يَ،َالشافعيَ،َالمتوفيَسنةَالحمو
َ
شممرحَت ممذيبَالتنبيممهَ:َلعمممادَالممديكَاسممماليلَبممكَابممراهي َبممكَشممرفَالمقدسمميَ،ََ-61

َكشفَالظنوك.َهَ.852المتوفيَسنةَ
َ
َالكشف.َهَ.500التنبيهَ:َلجعفرَبكَأحمدَالسراجَ،َالمتوفيَسنةََنظ َ-62
َ
َالكشفَ.َبيَلبدَهللاَالشيبانيَ،َاليمنيَ.ألنظ َالتنبيه:ََ-63
َ
َهَ.697فيَسمنةَلسعيدَالديكَلبدَالعزيزَبكَأحمدَالدرديريَ،َالمتونظ َالتنبيهَ:ََ-64

َالكشفَ.
َ
َالكشفَ..َدةائقَالتنبيهَ:َلهَأي اََ-65
َ
ذرليَ،َنظمهَفيَستةَلشرَألفَبيمتَالتنبيهَ:َل ياءَالديكَلليَبكَسلي َاألنظ ََ-66
َالكشفَ.َ.
َ
زَبمكَالحسميكَالسمباليَ،َخطيمبَ:َللشيلَاالما َحسميكَبمكَلبمدَالعزيمَنظ َالتنبيهَ-67

َكشفَالظنوك.َحملَ.
َ

                                                 
 (َ.8/191(َوطبقاتَالشافعيةَ)1/256انظرَكشفَالظنوكَ)(33)

 المرجعَالسابقَ.(34)
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َسماهَفَالروضَالنزيهَفيَنظ َالتنبيهَفَ:َلسيفَالديكَبيلبكَالظاهرينظ َالتنبيهََ-68
َشفَ.الك
َ
َالكشفَ.َلمَالتنبيهَ:َألبيَالصيفَاليمنيَ.نكتَلَ-69
نكتَللمَالتنبيمهَ:َلكممالَالمديكَأحممدَبمكَلممرَبمكَبمكَأحممدَالنسمائيَالقماهريَ،ََ-70

َكشفَالظنوكَ.َهَ.757المتوفيَسنةَ
َ
َلزَالديكَمحممدَبمكَجمالمةَالشمافعيَمقصدَالنبيهَفيَشرحَخطبةَالتنبيهَ:َلالما ََ-71

َقطَ،َوهوَمطبوعَمعَالتنبيهَ.وهوَشرحَخطبتهَف
َ
َوالن ايمةَفَشرحَالتنبيهَ:َللحافظَابكَكثيرَالدمشقيَأبيَالفداءَ،َصاحبَفَالبدايمةََ-72

(َةممالَفمميَأثنمماءَترجمممة12/124َوةممدَذكممرَهممذاَالشممرحَفمميَكتابممهَالبدايممةَوالن ايممةَ)
َالشيرازيَ:َولقدَذكرتَترجمتهَفيَمستقصاةَفيَأولَشرحَالتنبيهَ.

َ
كَأحمدَبكَلبدَالرحمكَبكَمحممودَلمَالتنبي ةَ:َلعبدَالمنع َبكَأبيَبكرَبتعليقةَلَ-73

،َطبقماتَابمكَالسمبكيَه695َالقا يَجاللَالديكَ،َأبوَمحمدَالمصمريَالمتموفيَسمنةَ
(8/315.)َ
َ
،َوصمملَفيممهَالمممََشممرحَالتنبيممهَ:َلجمماللَالممديكَأحمممدَبممكَلبممدَالممرحي َالدشممناويَ-74

َ(َ.8/21)َطبقاتَابكَالسبكيَالصيا َول َيتمهَ.
َ
مماَوردَفميَ،َكه784َشرحَالتنبيهَ:َألبيَالعباسَأحمدَالزهمريَ،َالمتموفيَسمنةََ-75

ََفقهَالشافعي.198ََةَتحتَرة َبجامعةَالدولَالعربيف ارسَمع دَالمخطوطاتَ
َ
َ
 ( مؤلفاته في األصول : 2)
 
 التبصرة : -1
بَفيمهَوأسم بَ،َوهيَأولَكتابَألفهَاالما َالشيرازيَفيَأصمولَالفقمهَ،َوةمدَأطنم   َ

فأفادَوأجادَ،َحتمَأصبحَهذاَالكتمابَممكَأم ماتَالكتمبَالتميَيعتممدَللي ماَفميَأصمولَ
المتكلميكَ،َالَسيماَفيَطريقتهَلعرضَاألدلةَوكيفيةَاالسمتداللَ،َممماَيمدلَللممَرفيمعَ

َمنزلتهَولظي َدرجتهَ،َوجاللَةدرهَفيَهذاَالفكَ.
يَممكَهمذاَالبمابَالمعقمودَلمؤلفاتمهَوسأتعرضَللكال َللمَهذاَالكتابَفميَالفصملَالثمان

َاألصوليةَ،َوسأتكل َلليهَهناكَبالتفصيلَ.
َ
 اللمع :  -2
وهوَالكتابَالثانيَالذيَألفهَاالما َفيَفكَاألصولَ،َوةدَأشمارَفميَمقدمتمهَالممَأنمهَ   

َمختصرَ،َوأنهَم افَالمَماَلملهَمكَالتبصرةَفيَالخالفَ.
َيَمكَهذاَالبابَاكَشاءَهللاَتعالمَ.وسألرضَأي اَل ذاَالكتابَفيَالفصلَالثان
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َ
َ:ََشرح اللمع -3
َوهوَالكتابَالثال َالذيَألفهَالشيرازيَفيَاألصولَشرحَبهَلمعهَالسابقَالذكر.َََ

ََوسأتكل َلليهَأي اَفيَالفصلَالثانيَبعدَةليلَاكَشاءَهللاَ.
َ
 ( مؤلفاته في الجدل : 3)
،َايخمذيكَممةَالجمدلَ،َالممالكيكَلزماممهلقدَةدمناَأكَاالما َالشيرازيَكاكَمكَكبارأئ   

ََبناصيتهَ،َوةدَصنفَفيهَكتابيكَجليليكَ:
ََ
وتوجمدَمنمهَنسمخةَفميَالجمامعَالكبيمرَبصمنعاءَمخطوطمةَ،َتحمتَرةم ََ(35)الملخلَ-1
،َوكاكَالواجبَأكَيذكرَفيَفك16َ×22سطرا25ََورةة76ََأصولَفقهَوتقعَفي64ََ

َالجدلَالَفيَاألصولَ.
َ
 ف : ( مؤلفاته في الخال4)

ولماَكاكَالشيرازيَمكَكبمارَالخالفيميكَفميَلصمرهَحتممَةيملَ:َأنمهَالَيجيمدَويمرَ     
هذاَالفكَكماَةدمناَ،َكاكَالَبدَأكَتكوكَلهَفيهَآثارَحميدةَمشم ورةَ،َفصمنفَفيمهَكتبماَ

ََمش ورةَهيَ:
ََ
 النكت:  -1
فميَوهوَمكَالكتبَالتيَجمعتَمجمولةَكبيرةَمكَمسائلَالخالفَوتوجدَمنهَنسخةَََ

ورةمةَكتبمتَفميَحيماةَاالمما َفمي309ََوتقمعَفمي1154ََمكتبةَأحمدَالثالم َتحمتَرةم َ
ََهَ.466المدرسةَالنظاميةَسنةَ

َ
 تذكرة الخالف : -2
ونقمملَلنممه،َوالَأدريََ(36)ذكممرهَاالممما َبممدرَالممديكَالزركشمميَفمميَفَالبحممرَالمحمميطَفَََ

لنكممتَمشمم ورَأهمموَنفممسَكتممابَالنكممتَأ َويممرهَ،َوالظمماهرَأنممهَويممرهَ،َألكَكتابممهَا
ََمعروفَ،َولوَكاكَهوَلذكرهَباسمهَلش رتهَوهللاَألل َ.

َ
 المناظرات :  -3
 وهوَمجمولمةَالمنماظراتَالتميَكانمتَتمدورَبميكَالشميرازيَوأةرانمهَكامما َالحمرميكََ

والتمميَةممدمناَبع مم اَحمميكَالكممال َللمممَمناظراتممهَ،َةممالَابممكَوالدددامغاني وغيرهمددا ، 
َ:ََ(37)اتالصالحَبعدَأكَنقلَاحدىَالمناظر

َ
طَرجلَمكَأصمحابَنقلت اَمكَخفَلمارةَ،َوةالَ:ََونقلت اَمكَخطَالشيلَأبيَلليَبك

َ.َهاَوذكرَفيَآخرَالخطَأنهَكتب اَمكَخطَالشيلَاالما َأبيَاسحقَفالشيلَأبيَاسحقَ
َ

                                                 
 (َبفَالتلخيلَفَ.1/573وةدَاسماهَابكَالورديَفيَتتمةَالمختصرَ)(35)

 دارَالكتبَالمصريةَأصولَالفقهَ.483َب(َمخطوطَ-1ق/1انظرَالبحرَالمحيطَللزركشيَ)(36)

 (َ.75وانظرَماَةدمناهَ)ل/َ–(5/214َطبقاتَالشافعيةَالبكَالسبكيَ)َانظر(37)
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يجمعَمناظراتهَالتيَتدورَبينهَوبميكَأةرانمهََ–هَكاكَر يَهللاَلنهَوهذاَدليلَللمَأنَ
ََبع  اَللمَاألةلَ.َن اَأوَيدوكوويد
َ
َ
  ( مؤلفاته في التراجم : 5)
 

الشمافعيةَفقدَصنفَفي اَكتابهَالمش ورفَطبقاتَالفق اءَفَول َيقتصرَفيهَللممَطبقماتَ
اهريةَ،َفترج َللمشاهيرَمكَهمذهَفق اءَالحنفيةَ،َوالمالكيةَ،َوالظفقط،َبلَلرضَفيهَل

ََب اَألئمةَالشافعيةَ.َالمذاهبَالثالثةَتراج َالَتنقلَلكَالتراج َالتيَترج 
َ

وي افَالمَهمذهَالتمراج َالعديمدةَالتميَةمدم اَللصمحابةَوالتمابعيكَ،َوأتبمال  َ،َولمذلكَ
كَمتقدمممةَفمميَللمم َالرجممالَوسمميره َ،َوإالتبممرَكتابممهَفمميَالتممراج َمممكَأهمم َالمراجممعَال

ََكانتَوالبَتراجمهَالتيَترجم اَموجزةَمختصرةَ.
َانيَللمَهمذهَالطبقماتَكتابما ََملكَبكَابراهي َال مذوةدَذيلَأبوَلبدَهللاَمحمدَبكَلبدَال

َ(38)أسماهَفَذيلَالطبقاتَفَ
َ
 ( مؤلفاته العامة : 6)
 
 نصح أهل العلم : َ-1ََ
هَكتمابَفميَالمموالظَواألخمالقَالتميَيجمبَأكَيتحلممَب ماَوهوَكماَيبدوَممكَلنوانم    

ف مارسَلعديمدَممكَأهلَالعل َوطالبهَ،َول َألثرَللمَهذاَالكتابَفيماَاطلعتَلليهَمكَ
َالمكتباتَ.

َ
 الفتاوي :  -2 
وهذاَالَنعل َلنهَشميئاَ،َوهملَكماكَاالمما َيجممعَفتماواهَكمماَكماكَيجمع ماَويمرهَممكَ   

األئمةَأ َالَ،َاالَأنهَمماَالَشمكَفيمهَأنمهَكانمتَلمهَالفتماويَالعديمدةَ،َةمالَابمكَالسمبكي:َ
َوكانتَالفتاويَمكَالبرَوالبحرَتحملَاليهَ.

َ
 وال : رؤوس األم -3
َول َيذكرَفيَأيَفكَهوَ.َ(39)ذكرهَابكَالورديَفيَفَتتمةَالمختصرَفَ   
َ
 الحدود :  -4
ََ(40)ذكرهَاالما َالزركشيَفيَلدادَمراجعهَفيَمقدمةَفَالبحرَالمحيطَفَ   

لديممدةَفمميَلممدةَأممماككَ،َولمم َيممذكرَلنمماَفمميَأيَفممكَيبحمم َهممذاََومممكَثمم َنقمملَلنممهَنقمموال َ
أنمهَيبحم َفميَالحمدودَوالتعريفماتَ،َكمماَالتيَنقل ماَلنمهََالكتابَ،َوالظاهرَمكَالنقول

فميَتعريمفَالفقيمهَبَ(ََ-8-ق/1مكَلنوانهَ،َفقدَنقملَلنمهَفميَالبحمرَ)َهوَظاهرأي ا َ

                                                 
 (.2/315انظرَوفياتَاأللياكَ)(38)

 (َ.1/573انظرَتتمةَالمختصرَفيَأخبارَالبشرَ)(39)

 أصولَ.483َب(َمخطوطَدارَالكتبَالمصريةَ-1ق/1انظلرَالبحرَالمحيطَ)(40)
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َالفقيمهَممكَلمهَالفقمهَفكملَممكَلمهَالفقمهفقالَ:َفَوةالَالشيلَأبوَاسحقَفيَكتابمهَالحمدودَ
َهَ.امذانيَفيفَطبقاتَالحنفيةَفَفقيهَ،َومكَالَفقهَلهَفليسَبفقيهَ،َحكاهَلنهَابكَال 

َ
بَ(َفيَالكال َللمَالدليلَ:َالدليلَيطلمقَفميَاللغمةَللممَأممريكََ-11-ق/1الَفيَ)َوة

ومكَلمداهَذاكمرَالداللمةَ،َوهوَهللاَسبحانهَوتعالمَ...َوالدالَناصبَالداللةَومخترل اَ
،َوهموَذاكمرََذاكرَالداللةَ،َواستبعدَ،َاذَالحاكيَوالممدرسَالَيسمممَداالولندَالباةيكَ

هللاََداللممةَللمممَوجممهَالتمسممكَب مماَ،َويسممممالداللممةَ،َفمماألولمَأكَيقممالَ:َالممدالَذاكممرَال
َدليالَباال افةََتعالم

َةالَ:َوأنكرهَالشيلَأبوَاسحقَالشيرازيَفيَكتابهَفَالحدودَفَ
والََوالَحجةَفيَةول  َهللَتعالمَياَدليلَالمتحيمريكَ،َألكَذلمكَلميسَممكَةمولَالنبميَ

ََه.اأصحابهَ،َوانماَهوَمكَةولَأصحابَالعكاكيزَفَأحدَمكَ
َ

أخرىَفيَلدةَأماككَ،َتدلَللمَأكَالمو وعَهذاَالكتابَهموَالحمدودََونقلَلنهَنقوال َ
والتعاريفَ،َوهوَفكَلطيفَ،َصنفتَفيهَمصنفاتَجليلةَأهم ماَ:َكشمافَاصمطالحاتَ

َيَهذاَالفكَ.الفنوكَفَللت انويَفَويكوكَالشيرازيَبذلكَمكَأوائلَالذيكَصنفواَف
َ
َ

هذهَهيَبعضَالمؤلفاتَالتيَألف اَالشيرازيَوالتيَوةفناَللي اَفيَكافةَاللفنوكَ،َللمَ
أكَلهَويرهاَكماَذكرَالمؤرخوكَمماَل َأسمتطعَالوةموفَلليمهَ،َوهميَللممَةلت ماَذاتَ
ةيمةَكبيرةَفيَالمكتبةَاالسالميةَبلَهيَخالدةَخلودَهذهَالمكتبةَ،َولكَيمرَللممَالمدنياَ

التميَترك ماَفميَمؤلفاتمهَالَالَوهوَيمرىَأكَاالمما َالشميرازيَحميَفيمهَبعلوممهَلصرَا
َ،َوالتيَسارتَفيَالناسَمسيرَالشمسَ.سيماَمؤلفاتهَفيَالفقهَواألصولَ
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 الفصـل الثـاني
 

 مؤلفاته األصولية فـي
 
َتمهيـد

َ
هَوةبلَالكمال َللممَمؤلفماتَاالمما َاألصموليةَيجمبَللينماَأكَنم مدَل ماَبتم يمدَنمذكرَفيم

ََفنقولَ:نشأتَلل َاألصولَوأه َمكَألفَفيهَحتمَلصرَالشيرازيَ
َ
ل َيكمكَاألصمولَللممَو معهَالحماليَمعروفماَفميَالصمدرَاألولَممكَاالسمال َ،َاذَلم ََ

التيَندرس اَفيهَنحكَهذهَاأليا َ،َبلَكمانواَيعرفون ماَيككَالصحابةَبحاجةَالمَالقوالدَ
بالسمليقةَ،َنواَيعرفموكَأكَالفالملَمرفموعَبسليقت  َالعربيمةَاألصميلةَالسمليمةَ،َفكمماَكما

فَماَفَتفيدَالعمو َالمستفرقَألفمرادَمماَدخلمتَلليمهَ،َوأن ماَتسمتعملََكانواَيعرفوكَأكَ 
وأكَفَمكَفَللعمو َأي اَوأن اَتسمتعملَفميََحقيقةَ،َوفيَالعاةلَمجازافيَويرَالعاةلَ

ن مماَةطيعممةَ،َوأالعاةمملَحقيقممةَ،َوفمميَويممرهَمجممازاَ،َوأكَفَلشممرةَفَمممكَةبيمملَالخممالَ
َصوليةَالتيَتتوةفَللمَالعربيةَ.ََلمَويرَذلكَمكَالمسائلَاألالداللةَللمَمسماهاَ،َإ

َ
َوأممماَممماَكمماكَيحتمماجَالمممَالبيمماكَأوَالتفصمميلَ،َفكممانواَيرجعمموكَفيممهَالمممَرسممولَهللاَ

فيسممألونهَلنممهَولممذلكَلمم َيكونممواَبحاجممةَالمممَالخمموضَفمميَتقعيممدَالقوالممدَ،َوتأصمميلَ
ََكَالمسائلَ.األصولَ،َوتدوي

َ
دخلمتَواختلطَفيهَالعربَبغيره َمكَاألم َالمختلفةَالتيَولماَاتسعتَرةعةَاالسال ََََ

،َممكَفيهَ،َو عفتَالملكاتَ،َوتعددتَالمسالكَ،َوتفرةتَالسبلَ،َكماكَالَبمدَللعلمماءَ
وأصموالَ،َللحفماظَللممَالشمريعةَ،َواالبقماءَللممَدوام ماََتدويكَالعلمو َالدينيمةَفرولما َ

هاَ،َفشممرلواَفمميَو ممعَالقمموانيكَالتمميَبواسممطت اَيمكممكَل مم َأكَيسممتنبطواَواسممتمرار
األحكما َالشممرليَ،َويمدونواَالفممروعَالفق يمةَ،َبقوالممدَم مبوطةَ،َوأصممولَمعروفممةَ،َ

َوسمواَهذهَالقوالدَب،فَأصولَالفقهَفَ.
َ

َ:ََ(1)ةالَابكَخلدوكَفيفَمقدمتهَف
،َوكاكَالسلفَفيَونيةَلنمهَ،َبمماَفَوالل َأكَهذاَالفكَمكَالفنوكَالمستحدثةَفيَالملةَ

َمماَلنده َمكَالملكمةَ،َاللسمانيةَمكَاأللفاظَالَيحتاجَفي اَالمَأزيدَاستفادةَمكَالمعانيَ
،َوأماَالقوانيكَالتميَيحتماجَالي ماَفميَاسمتفادةَاألحكما َخصوصماَ،َفممن  َأخمذَمعظم ماَ

ارسممةَالنقلممةَوأممماَاألسممانيدَ،َفلمم َيكونممواَبحاجممةَالمممَالنظممرَفي مما،َلقممربَالعصممرَومم
َ،َوانقلبتَالعلو َكل اَ،َصمنالةََوخبرت  َ،َفلماَانقرضَالسلفَ،َوذهبَالعصرَاألول

احتاجَالفق اءَوالمجت دوكَالمَتحصيلَهمذهَالقموانيكَوالقوالمدَ،َالسمتفادةَاألحكما َممكَ
َه.اتهَسموهَفَأصولَالفقهَفََبذاةائما ََفنا َاألدلةَ،َفكتبوهاَ
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مامنمماَالمطلبمميَ،محمممدَبممكَادريممسَررَوأصمملَ،َإمممكَكتممبَفيممهَودوكَ،َوحممَوكمماكَأول
الشافعيَ،َوذلكَلندماَأدركَخطرَالنزاعَالذيَنشمأَبميكَأهملَالحجمازَوأهملَالعمراقَ،َ

َأوَبيكَأهلَالحدي َوأهلَالرأيَ.
فلقدَكاكَأهلَالرأيَللمَجانمبَلظمي َممكَةموةَالبحم َوالنظمرةَ،َواكَكمانواَللممَةلمةَ

هَ،َفكمانواَفيَالعمراقَ،َوانتشمارَالزندةمةَفيمَمكَروايةَالحدي َواألثرَ،َلشيوعَالو ع
ويعتنموكَباسمتنباطَالمعمانيَممكَالنصمولَلبنماءَاألحكما َللي ماَ،َيحتاطوكَفيَالروايةَ

َاَفيهَوةدموهَللمَالحدي َالصحيحَإذاَخالفهَمكَكلَوجهَفأكثرواَمكَالقياسَ،َوم رو
َ
ويرَذلكَممكَاألممورََلمفيَواةعةَمماَتع َب اَالبلوىَ،َإَوكذلكَردواَالحدي َاذاَكاكَ

التمميَالَيقممره َللي مماَللممماءَالحممدي َوأهلممهَ،َومممكَثمم َأسممرفواَفمميَالطعممكَللمممَأهمملَ
َلمابواَللمي  َاإلكثمارَممكَالروايمةَالحدي َومن ج  َ،َوانتقصواَمكَةدره َوةيممت  َ،َو

َالتيَهيَمظنةَلقلةَالتدبرَوالتف  َ.
نمهَ،َودرايمت  َبرجالممهَوكماكَأهملَالحمدي َللممَكثمرةَروايممت  َ،َوحفظ م َللحمدي َومت

ََلاجزيكَلكَالجدالَوالنظرَ.وسندهَ،َللمَجانبَمكَالخمولَوالكسلَ
َ

َ:ََ(2)ةالَاالما َفخرَالديكَالرازيَفيَفَمناةبَالشافعيَفَ
الَأن  َكانواَلاجزيكَلكَإَفَأماَأصحابَالحدي َفكانواَحافظيكَألخبارَرسولَهللاَ

أسمقطواَفميََأوَاشمكاال ََبَالمرأيَسمؤاال َالجدالَوالنظرَ،َوكلمماَأوردَللمي  َممكَأصمحا
ويمرَةمادريكَللممَالمردَللممَخصموم  َ،َواالنتصمارَهَ.َاأيدي  َلاجزيكَمتحيمريكَفَ

َلطريقت  َ.َ
وكانواَيعيبوكَللمَأهلَالرأيَطريقت  َ،َويرمون  َبمأن  َيأخمذوكَبمالظكَفميَديمن  َ،َ

ََالقياسَ.يقدموكَالقياسَالجليَللمَخبرَالواحدَ،َويردوكَالحدي َاكَخالفَ
َ

واحتد َالنزاعَ،َوأخذَكلَفريمقَفاشتدَالخالفَ،ََ،َوظ رَالمتعصبوكَمكَكالَالفريقيك
ويممدافعَلممكَمذهبممهَ،َبكمملَممماَأوتيممهَمممكَحجممةَ،َوأسممرفواَفمميَالغلمموََينتصممرَلطريقتممهَ،
َبع   َللمَبعض.

َ–المَأكَجاءَحبرَالملةَ،َولال َاألممةَ،َاالمما َالقرشميَ،َمحممدَبمكَادريمسَالشمافعيَ
حاطممةَبسممنةَنبيممهَلليممهَرزةممهَهللاَمعرفممةَبكتابممهَالكممري َوإوكمماكَةممدََ–ر مميَهللاَلنممهَ

ََبالبيماكَ،َوفنونمهَللمَمسالكَالرأيَوطرةهَ،َمتمرسما ََأف لَالصالةَوالتسلي َ،َمطلعا َ

لاليمةَ،َفنظمرَالممَهمذاَالخمالفََبالغةَ،َومكانةَ َثاةبَ،َورأيَصائبَ،َوحجةَ َمعَلقلَ 
الحمدي َو معف  َ،َوولموَأهملَالمرأيَوتعصمب  َ،َفو معَالمحتد َ،َورأىَلجزَأهملَ

فَالرسمالةَفَجامعماَبميكَالحمدي َوالمرأيَ،َمبينماَللناسملَوالمنسمو.َ،ََكتابهَالمسمممَبم،
والمجملَالمبيكَ،َوالعا َالذيَأريدَبهَالخالَ،َوالعا َوالخالَ،َوالمطلقَوالمقيدَ،ََ

َايحممادَوتقممديم اَأخباروالظمماهرَالممذيَأريممدَبممهَويممرَظمماهرهَ،َوتكلمم َفيممهَللمممَحجيممةَ
دَ،َوشمروطَالمفتميَ،َوتكلم َللممَالقيماسَ،َواالجمماعَواالجت ماومنزلةَالسنةَومكانت ماَ

َلمَويرَذلكَمكَالمباح َاألصوليةَالتيَحررهاَودون اَ.فيَديكَهللاَإ
َ
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الذيَيعولَلليهَ،َويحتك َاليهَ،َوالذيَخفمفََالرسالةَبمثابةَالقانوكَالقوي ََهذهفكانتَ
َالممدَالتمميَيجممبَللممي  َأكَيلتزموهمماَزاعَبعممدَأكَللمم َكممالَالفممريقيكَالقومممكَأثممرَالنمم

ََويسيرواَللمَن ج اَ،َوصارواَللمَبينةَمماَيدافعوكَبهَلكَمذاهب  َوآرائ  َ.َ.
َ

بطمالَاالستحسماكَفَالمذيَردَبمهَللممَككتمابَفَإأخمرىَ،ََوكذلكَصنفَالشمافعيَكتبما َ
َدليلَوةالَكلمتهَالمش ورةَ:ََمكَكانواَيقولوكَباالستحساكَالذيَالَيستندَالم

َفأبطلَالتشريعَبالتش يَوال وىَ.فَمكَاستحسكَفقدَشرعَفَ
وكتابَاختالفَالحدي َ،َالذيَوفقَفيهَبيكَاألحادي َالمتعار ةَفيَظاهرهاَ،َوكماكَ

َأولَكتابَيصنفَأي اَفيَبابهَ.َ.َ
وبَحجيمةَخبمرَالواحمدَ،َووجمممكَأجملَبيماكََوكتابَجماعَالعل َالمذيَلقمدهَخصيصما َ

َالعملَبهَ،َوالردَللمَمكَأنكرهَ.
َ. َفَلكثرةَدفالهَلنهَوانتصارهَلهأجلَذلكَلقبَالشافعيَب،فَناصرَالحديومكَ

ََََ
فمدخلتََالريََنقلَأبوَزرلةَالرازيَ،َلكَسعيدَبكَلمرَالبردليَأنهَةالَ:َفَوردت

كَ:َياَأباَزرلةَ،َسمعتَحميدَبكَالربيعَيقولَ:َسممعتَأحممدَبمللمَأبيَزرلةَفقلتَ
َ َفميَزممكَالشمافعيَممكَالشمافعيَمنمةَللممَاالسمالألظم ََحنبلَيقولَ،َماَللممتَأحمدا َ

ممكَالشمافعيَ،ََلمكَسمنكَرسمولَهللاَأدرأََفقالَ:َأبوَزرلمةَصمدقَأحممدَ،َوالَأحمدَ 
ََ.اه،َ(3)والَأحدَأكشفَلسؤاتَالقو َمثلَماَكشفَالشافعي

َ
َفَ.وةالَأحمدَبكَحنبلَفَلوالَالشافعيَماَلرفناَفقهَالحدي َ

وةالَ:َكانتَأة ميتناَفميَأيمديَأصمحابَأبميَحنيفمةَمماَتنمزعَ،َحتممَرأينماَالشمافعيَ،َ
َ.(4)فكاكَأفقهَالناسَفيَكتابَهللاَوسنةَرسولَهللا

ََ(5)وةالَأبوَحات َالرازي:َفَلوالَالشافعيَلكاكَأصحابَالحدي َفيَلممَفَ
َ

َ:ََ(6)فوةالَاالما َبدرَالديكَالزركشيَفيَمقدمةَكتابهَفَالبحرَالمحيطَ
ونبمهَأربمابََ–أيَالممَللم َاألصمولََ–ليمهَفيَجواممعَكلممةَإَوةدَأشارَالمصطفمَ

االمما َفصدرَفيَالصدرَاألولَمنهَجملةَسمنيةَورمموزَخفيمة،َحتممَجماءََاللساكَلليهَ
واهتدىَبمنارهَ،َومشمَالمَ وءَنمارهَ،َفشممرََ–ر يَهللاَلنهََ–المجت دَالشافعيَ

دَفمميَتحصمميلَهممذاَالفممرضَحممقَالج ممادَ،َوأظ ممرَلممكَسممالدَالجممدَواالجت ممادَ،َوجاهمم
دفائنمممهَوكنممموزهَ،َوأو مممحَاشممماراتهَورمممموزهَ،َوأبمممرزَمخبآتمممهَ،َوكانمممتَمسمممتورةَ،َ

مَايفاقَ،َوألمادَجَ رَبعل َاألصولَدَ وأبرزهاَفيَأكملَمعنمَوأجملَصورةَ،َحتمَنوَ 
ََ.َاه،فاقَفَسوةهَبعدَالكسادَالمَن 

َ
فيَأصولَالفقهَللمَوجهَاألرضَ،َوممكََفكانتَرسالةَالشافعيَهيَأولَكتابَصنف

واالةتممداءَب ممدي اَ،َوأصممبحَللمم َثمم َتمموالمَاألئمممةَللمممَشممرح اَ،َواالست مماءةَبنورهمماَ
َاألصولَللماَمستقالَ،َرتبتَأبوابهَوحررتَمسائلهَ،َودةقتَمباحثهَ،َوصمارَشمرطا َ
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تحقممقَبممهَويتمممرسَبقوالممدهَومسممائلهَفألفممتَفيممهَالمؤلفمماتَوحممررتَلكمملَمجت ممدَأكَي
َوتشعبتَطرقَالباحثيكَفيهَالمَطريقتيكَ:ََمصنفاتال

َ:َوهيَالتيَتعرفَبطريقةَالمتكلميكَ،َوه َالشافعيةَوالجم ورَ.الطريقةَاألولم
َالطريقةَالثانيةَ:َوهيَالتيَتعرفَبطريقةَالفق اءَ،َوه َاألحناف.

َ
 طريقة المتكلمين :  -1

ةامممةَقريممرَالقوالممدَ،َوإيممرَالمسممائلَ،َوتوهمميَالتمميَكمماكَي ممت َأصممحاب اَبتحر          
األدلممةَللي مماَ،َوكممانواَيميلمموكَالمممَاالسممتداللَالعقلمميَممماَأمكممكَ،َمجممرديكَللمسممائلَ

لي ماَ،َألن ماَهميَالتميَيجمبَأكَتخ معَكَالفمروعَالفق يمةَ،َويمرَملتفتميكَإاألصوليةَلم
الَبمدليلَمنفصملَشمأن  َفميَذلمكَللمماءَالكمال َ،َوالدَاألصوليةَ،َوالَتخرجَلن ماَإللق

جملممةَفاألصممولَلنممده َفممكَمسممتقلَينبنمميَلليممهَالفقممهَ،َفممالَحاجممةَللمممزجَبمميكَوللمممَال
َالفنيكَ،َوالجمعَبيكَالعلميكَ.

َ
 طريقة الفقهاء :  -2

وهيَأمسَبالفقهَ،َوأليمقَبمالفروعَ،َتقمررَالقوالمدَاألصموليةَللممَمقت ممَمماَ
ةَلنمدماَولئمكَاألئمممةَأن اَهيَالقوالدَالتيَالحظ اَأنقلَمكَالفروعَلكَأئمت  َ،َزال
ذاَممماَوجممدواَةالممدةَتتعممارضَمممعَبعممضَالفممروعَالفق يممةَفرلممواَتلممكَالفممروعَ،َحتمممَإ

واسمتثناءَبماَالَيتعمارضَممعَتلمكَالفمروعَ،َأَالمقررةَفيَالمذهبَ،َلمدواَالمَتعديل ا
َهذهَالفروعَمكَتلكَالقالدةَ.

واكََنظرةَسريعةَخاطفمةَللممَكتمبَاألحنمافَفميَاألصمولَ،َكأصمولَالبمزدويَ،َأوَ
َسرخسيَ،َأوَويره َمكَالمتقدميكَ،َوالمتأخريكَلكفيلةَباثباتَماَنقولَ.ال

ولوالَخشيةَاالس ابَفيماَل َألقدَلهَهمذاَالبمابَ،َألطنبمتَفميَنقملَالفقمراتَوالفقمراتَ
وهم ََأنهَمسل َ،َالَحاجمةَفيمهَللنقماشَوالجمدالَكشاهدَللمَماَةلناهَ،َللممكَأصول  َ

َالَيخاصموكَفيهَ.
كتابةَالفق اءَفيهَأمسَبالفقهَ،َوأليمقَبمالفروعََ:َإالَأكَ َ(7)فمقدمتهَفةالَابكَخلدوكَفيَ

َلكثرةَاألمثلةَمن اَ،َوبناءَالمسائلَفي اَللمَالنكتَالفق يةَفَ.
فكاكَلفق اءَاألحنافَفي اَاليمدَالطمولمَممكَالغمولَللممَالنكمتَالفق يمةَ،َفَ:ََ(8)وةالَ

َ.،اهوالتقاطَهذهَالقوانيكَمكَمسائلَالفقهَماَأمككَف
َ

  أهم ما صنفه المتكلمون حتى عصر الشيرازي :
  

هموَأولَممكَدوكَأصمولَالفقمهَ،ََ–ر ميَهللاَلنمهََ–ةدَذكرتَةبلَةليملَأكَالشمافعيَ
وأسسَهذاَالفكَ،َفصنفَكتابهَالمش ورَفَالرسمالةَفَوممكَثم َأخمذَالعلمماءَبالتصمنيفَ

لمباحثمهَ،َحتممَوصملَهذاَالفكَ،َوالترتيبَألبوابهَ،َوالت ذيبَلمسائلهَ،َوالتحقيمقَفيَ
المممَةمممةَمجممدهَفمميَالقممركَالخممامسَال جممريَ،َحيمم َصممنفتَفيممهَأهمم َالمصممنفاتَالتمميَ

للمممَوجممهَاألرضَ،َمن مماَاالةتبمماسَأصممبحتَوالَزالممتَمممكَأهمم َالمراجممعَاألصمموليةَ
َوللي اَالمعولَ.

                                                 
 (386مقدمةَابكَخلدوكَ)ل/(7)
 المرجعَالسابقَ.(8)
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وكاكَمكَصنفَبعدَاالما َالشافعيَمن  َمكَيصنفَفيََبحم َممكَبحمو َاألصمولَ،َ
لورةمماتَالقليلممةَفيممهَ،َحتمممَوصمملَالمممَممماَوصمملَاليممهَفمميَالقممركَومممن  َمممكَيممدوكَا

ََالخامس.
َ

َ:ََ(9)الزركشيةالَاالما َبدرَالديكَ
فبينممواَوأو ممحواَ،َو ممبطواََ–أيَالشممافعيَوالصممدرَاألولََ–فَوجمماءَمممكَبعممده ََ

وشرحواَ،َحتمَجاءَالقا مياكَ،َةا ميَالسمنةَأبموبكرَبمكَالطيمبَ،َوةا ميَالمعتزلمةَ
عاَالعبمماراتَ،َوفكمماَاالشماراتَ،َوبينمماَاالجممالَ،َورفعمماَاالشممكالَ،َلبمدَالجبممارَ،َفوسم

،َوصممموبواَسمممارواَللممممَأخمممذَنممماره َ،َفحمممررواَوةمممررواو،َواةتنمممعَالنممماسَبآثممماره َ
ََ.اه،وصورواَفجزاه َهللاَخيرَالجزاءَومنح  َكلَمسرةَوهناءَفَ

َ
َليكَأه َماَصنفَحتمَلصرَالشيرازيَمرتباَحسبَالترتيبَالزمنيَ.وإ
َ
 م(: 204بو عبد هللا محمد بن ادريس الشافعي )مأ -1

فَكتابممهَالمشمم ورَفَالرسممالةَفَوهمميَأولَممماَدوكَفمميَهممذاَالفممكَ،َوةممدَشممرح اَوةممدَأل مم
ََوفات  َفيماَيأتيَ:أربعةَمكَكبارَأئمةَالشافعيةَ،َسنذكره َحسبَ

ََ
َبطالَاالستحساكَ.وكتابَإ

َوكتابَجماعَالعل َ.
َوكتابَاختالفَالحدي َ.

َقياسَ.وكتابَال
َ
َ:ََ(10)َ(هـ270( داود بن علي بن خلف األصبهاني ، الظاهري )م2)

ََولهَلدةَمصنفاتَفيَأصولَالفقهَهيَ:
ََبطالَالقياسَ.كتابَإ-أ
 َكتابَخبرَالواحدَ.-ب
َكتابَالخبرَالموجبَللعل َ.َ-ج
َكتابَالحجةَ.َ-د
َكتابَالخصولَوالعمو َ.َ-،ه
َكتابَالمفسرَوالمجملَ.َ-و

َ
 : (11)َ(هـ306مر بن سريج ، أبو العباس )مع ( أحمد بن3)

مممكَكبممارَأئمممةَالشممافعيةَ،َوكمماكَيلقممبَبالبممازَاألشمم بَ،َواألسممدَال مماريَ،َولممهَفمميَ
َاألصولَمصنفاتَمن اَ:َ

َبطالَالقياس.الردَللمَابكَداودَفيَإ-أ

                                                 
 ب(َمخطوطَ.َ-ق/1انظرَالبحرَالمحيطَللزركشيَ)(9)

َ–2/158َشذراتَالذهبََ–2/136َتذكرةَالحفاظََ–8/369َتاريلَبغدادََ–76َطبقاتَالشيرازيََ-2/428انظرَطبقاتَالشافعيةَ(10)
 .2/26ََوفياتَاأللياكََ–1/321َميزاكَااللتدالََ–2/422َلساكَالميزاكََ–303َالف رستَل/َ–2/45َالعبرَ

َ–1/49َوفياتَاأللياكََ–62َباديَل/طبقاتَالعَ–89َطبقاتَالشيرازيَل/َ–تاريلَبغدادََ-3/256انظرَ_َطبقاتَالشافعيةَ(11)
 (َ.2/132َالعبرَ–1/194َالنجو َالزاهرةَ
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َ
 : (12)( هـ306( محمد بن ابراهيم بن المنذر ، أبو بكر )م4)

َصنفَفيَاألصولَمصنفاتَمن اَ:َ
َثباتَالقياس.كتابَإ-أ
ََ
 :(13)َ(هـ324( أبو الحسن األشعري، علي بن اسماعيل)م 5)

َصنفَفيَاألصولَكتباَمن اَ:َ
َثباتَالقياسَ.إ-أ
َاختالفَالناسَفيَاألسماءَواألحكا َوالخالَوالعا َ.-ب
َ
  :(14)َ(هـ330( أبو بكر الصيرفي ، محمد بن عبد هللا )م6)
  

كَلمهَفميَأصمولَإَصولَبعدَالشافعيَ،َةالَابكَخلكاكباألكاكَيقالَ:َأنهَألل َخلقَهللاَ
ََمكَمصنفاتهَفيَهذاَالفكَ:َ،َول َيسبقَالمَمثلهََالفقهَكتابا َ

َ
َشرحَرسالةَاالما َالشافعيَفيَاألصولَ.-أ
َالبياكَفيَدالئلَااللال َللمَأصولَاألحكا َ.-ب
َاالجماعَ.كتابَ-ج
َ
 :(15)َ(هـ331عمر بن محمد )م،(القاضي أبو الفرج المالكي 7)

 لهَفيَاألصولَ:َ
 اللمع.َ-أ

َ
  : (16)َ(هـ343( محمد بن سعيد القاضي الشافعي ، أبو أحمد الخوارزمي )م8)
  

َصنفَفيَأصولَالفقهَ:َ
َال دايةَ،َوهوَكتابَحسكَنافعَ،َكاكَللماءَخوارز َيتداولونهَوينتفعوكَبه.َ–أَ
َ
  :(17)َ(هـ344( بكر بن محمد بن العالء القشيري )م9)
َهوَمالكيَ،َلهَمصنفاتَفيَاألصولَ:َو
َ
َكتابَالقياسَ-أ
 كتابَأصولَالفقهَ.-ب

َمأخذَاألصولَ.َ-ج
َ

                                                 
 الحسينيةَ.2/62َبوالقَابكَالسبكي1/583ََوفياتَاأللياكََ-302انظرَالف رستَل/(12)

 .11/346الديباجَالمذهبََ–تبييكَكذبَالمفتريََ–بوالق1/411ََوفياتَاأللياكََ–الحسينية2/145ََانظرَ:َطَالسبكيَ(13)
 .3/346ََالوافيَبالوفياتََ-5/449تاريلَبغدادََ-2/325شذراتَالذهبََ-2/221العبرَ-91انظرَ:َطبقاتَالشيرازيَل/(14)

 .283والف رستَل/-215انظرَالديباجَالمذهبَل/(15)
 الحسينيةَ.2/59َطَالسبكيَ(16)

 .2/366شذراتَالذهبََ–100َالديباجَالمذهبَل/َ–1/191َانظرَترتيبَالمداركَ(17)
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 (: هـ349( أبو الوليد النيسابوري ، حسان بن محمد )م10)
َمكَمصنفاتهَ.

َما َالشافعيَ.شرحَرسالةَاإل-أ
َ
 :(18)َ(هـ362)م مد بن بشر بن عامر، أح المروروذي( أبو حامد 11)

َ:َلهَفيَاألصول
َشرافَللمَاألصولَ.اإل-أ
 
 : (19)َ(هـ365، محمد بن علي بن اسماعيل )م(أبو بكر القفال الشاشي الكبير12)

َََََوةدَألفَفيَاألصولَ:
َشرحَالرسالةَلالما َالشافعيَ-أ
 كتابَفيَاألصولَ.-ب

َ
 :(20)( هـ375( أبو بكر األبهري المالكي ، محمد بن عبد هللا )13)

َصنفَفيَاألصولَ:ََ
َابَفيَاألصولَكت-أ
 اجماعَأهلَالمدينةَ.-ب

َ
 (:هـ388( أبو بكر الجوزقي ، محمد بن عبد هللا الشيباني )م14)

َصنفَفيَأصولَالفقهَشرحَالرسالةَلالما َالشافعيَ.
َ
 : (21)َ(هـ403( القاضي أبو بكر الباقالني ، محمد بن الطيب )م15)
َالذيَلاشَفيه.َوتعتبرَكتبهَمكَأه َماَصنفَفيَاصولَالفقهَحتمَالعصرََ

بلَأه َمماَصمنفَفميَاألصمولَمطلقماَ،َوممكَكتبمهَوكتمبَالقا ميَلبمدَالجبمارَاسمتمدَ
معظمم َمممكَأتمممَبعممدهَمممكَاألصممولييكَ،َكممماَةممدمناهَةبمملَةليمملَلممكَالزركشمميَ،َومممكَ

ََمصنفاتهَفيَاألصولَ:
َ
التقريممبَواالرشممادَفمميَترتيممبَطممرقَاالجت ممادَ:َوةممدَاختصممرهَفمميَكتممابَاالرشممادَ-أ

واالرشمادَالصمغيرَ،َةمالَابمكَالسمبكيَ:َوهموَأجملَكتمبَاألصمولَ،َوالمذيَالمتوسطَ،َ
بيكَأيديناَمنهَهوَالمختصمرَالصمغيرَةيبلمغَأربمعَمجلمداتَ،َويحكممَأ،َأصملهَكماكَفميَ

وسمماهَ (478َاثنيَلشرَمجلداَ،َول َنطلعَلليمهَ،َوكمذلكَاختصمرهَامما َالحمرميكَ) 
َالتلخيلَ.

 أماليَاجماعَأهلَالمدينةَ.-ب

 . فيَأصولَالفقهَالتم يد-ج
َالمقنعَفيَأصولَالفقهَ.َ-د

                                                 
27َابكَهدايةَهللاَل/َ-76طبقاتَالعباديَل/َ–94َطبقاتَالشيرازيَل/َ–3/40َشذراتَالذهبََ-3/12طبقاتَالشافعيةََانظر(18)
 .1/52وفياتَاأللياكََ-2/236العبرََ–

َ–2/111َالنجو َالزاهرةََ–2/328َالعبرَ–92َطبقاتَالعباديَل/َ–3/51َشذراتَالذهبََ–3/200َانظرَطبقاتَابكَالسبكيَ(19)
 .3/338لياكَوفياتَاأل

 .3/85َشذراتَالذهبََ–255َالديباجَالمذهبَل/َ–283َالف رستَل/َ–5/462َانظرَتاريلَبغدادَ(20)
 .267الديبجَالمذهبَل/َ–3/400َوفياتَاأللياكََ–3/168َشذراتَالذهبََ–3/86َالعبرََ–217َانظرَتبييكَكذبَالمفتريَل/(21)
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َ
  :هـ( 415، قاضي القضاة )مبار بن أحمد الهمذاني، المعتزليالقاضي عبد الج(16)
 

لهَفميَأصمولَالفقمهَمصمنفاتَجليلمةَمفيمدةَ،َوكتمبَنفيسمةَنافعمةَ،َوةمدَأسملفناَأكَكتبمهَ
َ،َومكَمصنفاتهَ.وكتبَالباةالنيَهيَالعمدةَفيَهذاَالفكَ

َ:َوةدَشرحهَأبوَالحسيكَالبصريَفيَفَالمعتمدَفَوسيأتيَ.(22)العمد-1
الشرلياتَ:َوهيَالجزءَالسابعَلشرَمكَالمغنيَالكتابَالجامعَالكبيمرَالمشم ورَ،َ-ب

 وةدَطبعَفيَالقاهرةَمعَالمغنيَ.

َ 
ََ: (23)َ(هـ429( أبو منصور البغدادي ، عبد القادر بن طاهر )م17)
َ

َمن اَ:َاتَلديدةَ،َلهَفيَاألصولَآراءَسديدةَ،َومصنف
َالفصلَفيَأصولَالفقهَ.-أ
 التحصيلَفيَأصولَالفقه.-ب

َ
  :(24)َ(هـ436( أبو الحسين البصري ، محمد بن علي الطيب )م 18)
 

أحدَأئمةَالمعتزلةَ،َلهَتصانيفَكثيرةَوآثارَفيَاألصولَمعروفةَوكلماتهَمدونةَ،َممكَ
َتصانيفهَاألصوليةَ:

بهَالعمدَفيَللقا يَلبدَالجبارَال مذانيَ،َوهوَأحدَالمعتمدَفيَأصولَالفقهَ:َشرحَ-أ
َأركاكَاألصولَالتيَالتمدهاَالرازيَوايمديَ.

 مختصرَالمعتمدَ.-ب

َ
   :(25)( هـ438( أبو محمد الجويني ، عبد هللا بن يوسف )م19)
 

َوهوَوالدَاما َالحرميكَ،َلهَفيَاألصولَفَشرحَالرسالةَفَلالما َالشافعيَ.
 
   :(26)َ(هـ456ندلسي ، علي بن أحمد )م( ابن حزم األ20)

  امام أهل الظاهر وله في أصول الفقه مصنفات منها : 
 
َمسائلَأصولَالفقهَ.-أ
 . األحكا َفيَأصولَاألحكا -ب

 

                                                 
فيَاس َهذاَالكتابَف بطوهَبفَالع دَفَبال اءَوهوَخطأَ،َوصوابهَفَالعمدَفَوةدَوةعَلكثيرَمكَالكاتبيكَوالمحققيكَوه َوخطأَ(22)

بالعيكَالم ملةَوالمي َكماَوردَفيَالمغنيَلنفسَالمؤلفَفيَلشراتَالموا عَوكماَ بطهَاألئمةَالسابقوكَوممكَأخطأَفيهَمحققواَكتابَ
 فَالمعتمدفَألبيَالحسيكَالبصريَ.

تبييكَكذبََ-2/105بغيةَالولاةَ–12/44َالبدايةَوالت ايةََ–2/185َانباهَالرواةَ–كَهدايةَهللاَابَ–5/136َانظرَطبقاتَالشافعيةَ(23)
 .2/372وفياتَاأللياكَ-3/52مرآةَالجناكََ-253المفتريَ

 .3/259شذراتَالذهبََ-بوالق1/609َانظرَوفياتَاأللياكَ(24)
َ-3/188العبرََ-3/261شذراتَالذهبَ-257بَالمفتريَل/تبييكَكذَ-12/55البدايةَوالن ايةََ-5/73انظرَ:َطبقاتَالشافعيةَ(25)

 .2/250وفياتَاأللياكَ-5/42النجو َالزاهرةََ-3/58مرآةَلجناكََ-1/257اللبابََ-48ابكَهدايةَهللاَل/َ-212طبقاتَالعباديَل/
 بوالقَ.1/428وفياتَاأللياكََ-5/75النجو َالزاهرةََ–12/91َانظرَالبدايةَوالن ايةَ(26)
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  :(27)( هـ458( القاضي أبو يعلى الفراء ، محمد بن الحسين ) م21)
  حنبلي له في األصول مصنفات منها : 

 
َالعدةَ.-إ
 ةَمختصرَالعد-ب

َالكفايةََ-ج
َمختصرَالكفايةَ.َ-د
َ
 :(28)( هـ474( أبو الوليد الباجي ،سليمان بن خلف المالكي )م22)
ََلهَفيَاألصولَ:َََ
َأحكا َالفصولَفيَاألصولَ.َ-أ
َ
 (: هـ476مامنا األجل أبو اسحق، ابراهيم بن علي الشيرازي )م( إ23)

ََوهوَصاحبَهذهَالدراسةَولهَفيَاألصولَ:َ
َ
َ.التبصرةَ-أ
َاللمعَ.-ب
َشرحَاللمعَ.َ-ج
َ
 ( :هـ478مام الحرمين الجويني )م( إ24)
ََأه َالكتبَوأش رهاَوهيَ:َوةدَألفَفيَهذاَالفكََ
ََ
لفقمهَأجملَوالَأفحملَممكَ:َالَألرفَفيَأصولَاَ(29)البرهاكَ:َةالَاالما َابكَالسبكي-أ

َ.َ(30)ما َالحرميكَ،َولهَلدةَشروحَفَبرهاكَفَإ
َتقريبَللباةالنيَ.تلخيلَاالرشادَوالَ-بَ
ََ(َ.41َالورةاتَ:َوويرهاَكماَمرَفيَ)ل/َ-ج
ََ

عةَخاطفممةَحممولَممماَألممفَفمميَأصممولَالفقممهَمممكَالكتممبَللمممَطريقممةَهممذهَلمحممةَسممري
منذَأكَألفَالشافعيَفَرسالتهَفَالمَأكَتموفيَاالمما َالشميرازيَرحممهَهللاَالمتكلميكَ،َ

تصممةَببحمم َمممكَأبحمما َوالمخ،َوي ممافَالمممَهممذاَالعديممدَمممكَالكتممبَالعامممةَتعممالمَ
ََاألصولَ،َوالتيَألر تَلن اَاكتفاءَبماَأوردتهَمكَأش رهاَألش رَأئمةَهذاَالفكَ.

َ
واذاَأ فناَالمَهذهَالكتبَماَألفهَاالمما َأبموَالمظفمرَمنصمورَبمكَمحممدَبمكَالسممعانيَ

(َوهوَكتابفَالقواطعَفَالذيَةالَفيهَابكَالسبكيَ:َفَوالَألرفَفميَأصمولَه،489) 
ََكَمكَكتابَفَالقواطعَفَوالَأجمعَ،َوهوَأنفعَكتبَالشافعيةَوأجل اَفَ.الفقهَأحس

َ

                                                 
 .5/78النجو َوالزاهرةََ–12/94َالبدايةَوالن ايةََ-377الحنابلةَل/َانظرَطبقات(27)
 .5/144َالنجو َالزاهرةََ-12/122والبدايةَوالن ايةََ-120انظرَ:َالديباجَالمذهبَل/(28)
 بَ(َ.َ-2-ق/1ورفعَالحاجبَ)َ-5/343انظرَطبقاتَالشافعيةَ(29)

 .8انظرَمقدمتناَلكتابَالمنحولَللغزاليَل/(30)
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ََ(َ،َوهوَ:َه،505أبوَحامدَمحمدَبكَمحمدَالغزاليَ) وماَألفهَحجةَاالسال َ
َالمستصفم-أ
 المنخولَ.-ب

َ.شفاءَالغليلَفيَبياكَالشبهَوالمخيلَومسالكَالتعليلََ-ج
َ

ذََبالنسبةَألصولَالفقهَ،َإذهبيا ََلصرا ََللمناَأكَالعصرَالذيَلاشَفيهَالشيرازيَكاك
اسممتمدَكمملَمممكَجمماءَبعممدَذلممكَالعصممرََصممنفتَفيممهَأهمم َمراجعممهَللمممَاالطممالقَ،َمن مما

ََبين ماَأوَشمارحَل ماَالَوهموَجمامعَ وماَمكَكتمابَإلي اَرجعَ،َوللي اَاستندَوالتمدَ،َوإ
ََ.َ(31)أوَمختصرَمن ا

َ
 أهم ما صنفه الفقهاء حتى عصر الشيرازي : 

 
 :  (32)َ(هـ330منصور الماتريدي )م أبو -1

ََوةدَصنفَفيَاألصولَكتابَمآخذَالشرائعَ.
َ
(33)َهـ( 340أبو الحسن عبيد هللا بن لحسين الكرخي ) م  – 2

َ: 
ََصنفَكتاباَفيَأصولَالفقهَ.

َ
َ:  (34)َ( هـ370أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي )م -3

َصنفَكتابهَالمش ورَفَأصولَالجصالَفَ.
َ
 َ:(35)َ(هـ 430 زيد الدبوسي )مأبو -3

ََصنفَفيَاألصولَمصنفاتَمش ورةَمن اَ:
ََ
َتقوي َاألدلةَ.-أ
 تحديدَأدلةَالشرعَ.-ب

َاألسرارَفيَاألصولَوالفروعَ.َ-ج
ََاألمدَاألةصمَ.َ-د
َ

وهموََ(ه،483يَ) ودالبزَفخرَالديكوي افَالمَهذاَماَصنغهَفيَذلكَالعصرَاالما َ
،َوماَصنفهَاالما َأبوَبكرمحمدَبكَأحممدَالسرخسميَالمش ورَبَفَأصولَالبزدويَفَ

َ(َ.ه،490) ََ(36)
َ

                                                 
(12َ-7كرناهَفَمقدمةَالمنحولَللغزاليَحولَهذاَالمو وعَ،َوأه َماَصنفَمكَكتبَاألصولَالمَالعصرَالحا رَ)ل/انظرَماَذ(31)

 ول َأذكرهاَهناَأن اَخارجةَلكَنطاقَالبح َ،َاذَالمقصودَهناَبياكَتطورَهذاَالفكَحتمَلصرَالشيرازيَفقطَ.

 .2/130الجواهرَالم يئةََ–195َانظرَ:َالفوائدَالب يةَل/(32)
 .108الفوائدَالب يةَل/َ–11/24َايةَ البدايةَوالنَ–114َانظرَ:َتاجَالتراج َل/(33)
 .293الف رستَل/َ–11/297َالبدايةَوالن ايةََ–4/314َانظرَ:َتاريلَبغدادَ(34)
 بوالقَ.1/317َالوفياتََ-109انظرَ:َالفوائدَالب يةَل/(35)

 .2/28الجواهرَالم يةََ-158انظرَ:َالفوائدَالب يةَل/(36)
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نهَمماَالَشكَفيهَ،َوالَمريةَبهَ،َأنمهَممكَوأماَالمدرسةَالتيَينتميَإلي اَالشيرازي،َفإ
دَكتمبَالقمو َهَممكَأبعمب مت َكبارَاألئمةَالذيكَدونواَاألصولَللممَطريقمةَالمتكلمميكَبملَكَ 

نساكَحتممَمجمردَمثمالَممكَاألمثلمةَالفق يمةَالتميَ اَاإللكَطريقةَالفق اءَ،َإذَل َيجدَفي
وبماألخلََ–يمككَأكَتطبقَللمَماَيذكرهَمكَالقوالدَاألصموليةَ،َالَسميماَوأكَكتبمهَ

ةممدَصممنفتَللمممَطريقممةَجدليممةَتحتمماجَالمممَالممدليلَوالبرهمماكَدوكَالتطبيممقََ–التبصممرةَ
َوالمثالَ.

فماتَاالمما َاألصموليةَومكانتمهَبميكَوايكَوبعدَهذاَالتم يدَ،َالَلليناَأكَنتكل َللمَمؤل
َصولييكَوهوَماَلقدناَلهَهذاَالفصلَ.األ
َ
َ
 

 مؤلفاته األصولية
 

سممابقَتعر ممتَلممذكرَكتبممهَفمميَلنممدماَتكلمممتَللمممَمؤلفمماتَالشمميرازيَفمميَالفصمملَال
دراسمةَمو موليةَلنمدَالكمال َول َأكتمبَشميئاَلن ماَ،َوولمدتَبمأكَأةمد َل ماََاألصول

َللي اَفيَهذاَالفصلَ.
للممََذاَالفصلَسأحاولَأكَأتكل َللممَمصمنفاتهَاألصموليةَكمماَولمدتَمسمتعينا َوفيَه

ودراسمتيََذلكَبماَدونتهَمكَمالحظاتَأثناءَتحقيقيَوتعليقيَللمَكتابمهَفَالتبصمرةَفَ
ََلكتابهَفَاللمعَفَ.

َ
بمقارنممةَبمميكَفَألقممبَذلممكَأبدأَبكتممابَفَالتبصممرةَفَثمم َفَاللمممعَفَثمم َفَشممرح اَفَووسمم

ََلمعَفَث َأتكل َللمَمكانتهَبيكَاألصولييكَ.التبصرةَفَوفَال
َ
َ

 الشيرازي والتبصـرة
 
َبناءَللمَروبمةَجمالمةَممكَأصمحابهََهوَأولَكتابَصنفهَاالما َفيَلل َاألصولَ،-1

فقممدَرأيممتَروبممةَجمالممةَمممكََ-كممماَوردَذلممكَفمميَمقدمممةَالكتممابَاذَةممالَفَأممماَبعممدَ:َ
ََأصحابناَفيَأكَأصنفَالمسائلَالمختلفَفي اَفَ

لَمكَكتابيهَفَاللمعَفَوشرح اَ،َكاكَبعدهاَ،َكماَتدلَلليمهَمقدممةَفَاللممعَفَوكمماَوك
َسنبينهَبعدَةليلَأثناءَالكال َللي اَ.

َ
بالتمدريسََبدأَفيهَالشيلَاالمما العا َالذيَه،430َكَتأليفَهذاَالكتابَكاكَبعدَلا َإ-2

كمماَََبالطلمبغوال َذكَمكَشيخهَألنهَكاكَةبلَهذاَالتماريلَمشمفيَمسجدَبابَالمراتبَبإ
،َأثنماءَترجممةَشميخهَأبميَالطيمبَالطبمريََ(37)أخبرَلمكَنفسمهَفميَكتابمهَفَالطبقماتَف

ََولككَالَندريَفيَأيَسنةَكاكَذلكَبال بطَ،َألنهَالَةرينةَتشيرَالمَذلكَ.
 

                                                 
 (َ.106انظرَطبقاَتَالشيرازيَ)ل/(37)
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الَللمسائلَاألصوليةَالمختلفَفي اَ،َكماَةالَفيَمقدمتهَ:َفَهذاَالكتابَل َيتعرضَإ-3
مالةَمكَأصحابناَفيَأكَأصمنفَالمسمائلَالمختلمفَفي ماَفميَأصمولَفقدَرأيتَروبةَج

ََالفقهَ،َفعملتَهذاَالكتابَف.
َ
هوَل َيتعرضَللمسائلَالمتفمقَللي ماَ،َوكمذلكَلم َيتعمرضَللمسمائلَالمفرلمةَللممَإذاَ 

لممََإينتقملَفمورا َذاَأرادَأكَيمتكل َلمكَالقيماسَممثالَ أصلَالمسألةَالمختلمفَفي ماَ،َف موَإ
َفي اَدوكَأكَيذكرَلناَتعريفهَأوأةسامهَ.َمسائلهَالمختلف

َ
ف ميَالََ،َفحسمبولذلكَيعتبمرَهمذاَالكتمابَممكَالكتمبَالمتخصصمةَباألصمولَالمقماركَ

تكفيَالباح َاذاَأرادَأكَيطلعَللمَجميعَالمباح َاألصموليةَالمتفمقَللي ماَوالمختلمفَ
َفي اَ،َولكن اَتعطيهَمادةَوزيرةَحولَمسائلهَالخالفيةَ.

هميَالتميَأملمتَلليمهََا َالشيرازيَوش رتهَفميَللم َالخمالفَوالجمدلولعلَصبغةَاالم
ََهذاَاألسلوبَفيَهذاَالكتابَ.

َ
َفيَبابهَ،َوربمماَكماكَالوحيمدَفيمهََوهذاَالكتابَ،َب ذاَاألسلوبَ،َوب ذهَالطريقةَ،َفريدَ 

َوألجلَهذاَكاكَمكَاألهميةَبحي َالَيستغنيَلنهَباح َأوكاتبَفيَاألصولَ.
َ
الَأنمهَفميَوالمبَاألحيماكَذاَالكتابَمختلَبمسائلَالخمالفَ،َإكَهللمَالرو َمكَأ-4

 الَيذكرَجميعَالمذاهبَالمختلفةَفيَالمسألةَالتيَيتعرضَل اَ.

وربماَكاكَلذرهَفيَذلكَأنخاَليستَمكَالخالفياتَالتيَيلتفتَل اَ،َومكَأجملَذلمكَلم َ
بمكماكَممماَيمدلَيكل  فَنفسهَالردَللمَأصحاب اَ،َإالَأكَبعضَالخالفيماتَممكَاألهميمةَ

َماَةيلَفيَالمسألةَ. َللمَأنهَل َيحاولَأكَيستقصيَكل 
 

لجميمعَوللمَالرو َمكَأكَهذاَالكتابَمختلَبمسمائلَالخمالفَاالَانمهَلم َيتعمرضَ-5
،َولكنهَتعرضَلغالبيت ماَالعظمممَبحيم َلم َيفتمهَاالَالمسائلَالخالفيةَفيَلل َاألصولَ

 النزرَاليسيرَ.

َ
ف موَيتسم َبال مدوءَ،ََ–كأسلوبهَفيَجميمعَكتبمهََ–الكتابََسلوبَالشيرازيَفيَهذاأ-6

كممالغزاليَمممثالَفمميَكتابممهَفَشممةَهادئممةَبخممالفَويممرهَمممكَاألئمممةَينمماةشَالخصمم َمناة
َا َكَمممكَةممرأهَسمميجدَفيممهَألفاظمملوبهَفيممهَيتسمم َبالشممدةَوالعنممفَ،َفممإذَكمماكَأسممإالمنخممولَفَ

 ،َوهذاَكفرَاللَ...ةاسيةَمتكررةَ،َكقولهَ:َهذاَهذياكَ،َوهذاَسفهَ،َوهذاَكذبَ

َبخالفَالشيرازيَالذيَيجريَمعَخصمهَوكأنهَيدالبهَب دوئه،َوسكينته،َووةارهَ.
َ
ومممماَيتسمم َبممهَهممذاَالكتممابَهمموَالحشممدَال ائمملَمممكَاألدلممةَالعقليممةَوالنقليممةَالتمميَكمماكَ-7

رة مماَوينمماةشَالخصممو َفي مماَ،َلالسممتداللَللمممَالمسممألةَالتمميَيطيسممتخدم اَالشمميرازيَ
الدةيقممةَالمحكمممةَللمممَكمملَالترا مماتَالخصمم َواسممتف اماتهَاألجوبممةَلمممَذلممكَي ممافَإ

ابمةَتعتبمرَجَإالَذكرهَأوَأجمابَلليمهَإأنهَل َيغادرَدليال َوأدلته،َحتمَليخيلَالمَالقارئَ
َفيَفيَحدَذات اَدليال
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مشمحونةَب مذاَوبذلكَتكموكَفَالتبصمرةَفَممكَأهم َالمراجمعَالتميَصمنفتَفميَهمذاَالفمكَ
اكَيسميرَالشميرازيَفي ماَسميراَجمدلياَمحكمماَحسمبماَتقت ميهَمكَاألدلمةَالتميَكمالفيضَ

 أصولَالجدلَ،َوآدابَالبح َوالمناظرةَ.

 

َالشيرازيَفإ-8 َالكتابَكاكَمبتكرا َجديدا َكَمعظ َاألدلةَالتيَذكرها ل َيسبقَيَهذا
َالفك،َولئكَاستعملَدليال ََحظَهذاَمكَطالعَكتبَالقو َفيَهذاليهَمكَةبلَويرهَ،َيالإ

،َوهذاَماَيجعلَفَالتبصرةَفَأي اََمبتكرا ََجديدا ََارَفيَاالستداللَبهَسيرا َسَمطروةا َ
  َالمراجعَاألصوليةَوالجدليةَ،َفيَطريقةَاالستداللَوالسيرَبهَ.مكَأه

َ
 ينقس َاألصوليوكَفيَةبول  َألدلةَاألصولَالمَةسميكَ:َ-9

ََََ
أبميَالحسميكََمما َكاإلسائلَاألصولَبالدليلَالظنيَ،َاألولَ:َيقبلَفيَاالستداللَللمَم

المتقدميكَوَالمتأخريكَ،َألن م ََالبصريَ،َوفخرَالديكَالرازيَ،َوأتبالهَ،َوكثيرَوير
َبممالظك،وهمميَيكتفمميَفي مماََالعمليممة،الفق يممةَعَلمممَالفممروطريممقَإأصممولَالفقممهََكيممروكَأ

َفكذلكَماَكاكَطريقاَل اَكاألصولَيكتفمَفيهَبالظكَأي اَ.
َ

بقولمهَتعمالمََفيَاالستداللَللمَحجيةَالقيماسَ(38)ن اجَفةالَاالما َالبي اويَفيَفَالم
فيكفمميََالعمممل،المقصممودََ:َةلنمماَظنيممة،الداللممةََ:َةيمملَاألبصممار((:يمماَأولمميََ))َفممالتبروا

َأه،.الظكَفَ
َ

الثانيَ:َالَيقبلَإالَالدليلَالقطعيَ،َكالشيلَأبيَالحسكَاألشعريَ،َوالقا ميَأبميَبكمرَ
يَ،َيَ،َوشممميخناَالشممميلَأبممميَاسمممحاقَالشممميراززالمممالبممماةالنيَ،َواإلمممما َأبممميَحاممممدَالغ

وويممره َكثيممرَ،َولممذلكَتجممده َيتوةفمموكَفمميَكثيممرَمممكَالمسممائلَاألصمموليةَ،َألن مم َالَ
َيجدوكَالدليلَالقطعيَللمَالمسألةَ.

َ
:َولينتبهَطالبَالتحقيقَهناَلم  َ،َوهوَ(39)ةالَاإلما َابكَالسبكيَفيَفَرفعَالحاجبَف

الفقممهَ،َوالقا مميَأبمماَبكممرَيطلبمماكَفمميَمسممائلَأصممولََأكَشمميخناَأبمماَالحسممكَاألشممعري
فإذاَتوةفَالشيلَوالقا يَفمالل َأكََفيماَندرَمكَفروله،والَيكتفياكَبالظكَإالَالقطعَ

وأصممحابناَيكتفمموكَفمميَالعمليمماتََ–الظممكََوةفت ممماَإنممماَهمميَلممكَالقطممعَ.ََوالَيمنعمماك
َفيَأكثرَالمسائلَ.ََوالَيمنعوكَأكَالقطعَمنتفَ َ–بالظنوكَ

أيَالعا َبخبمرَالواحمدََ-ولكن  َيخصصونهَاَأي اَالَينكروكَأكَالقطعَمنتفَ أصحابنو
َه،َ.َألن  َيعملوكَبالظكَ.َأَ–إذَالبح َفيهَ

َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََممممممكَاألئممممممةَالمممممذيكَيتطلبممممموكَالقطمممممعَللممممممَ–رحممممممهَهللاَ–واإلمممممما َالشممممميرازيَ

يمرفضَالمدليلَالظنميَإذاَأوردهَالخصم َللممَمسمألةَممكَمسائلَاألصولَ.َولذلكَتراهَ
َالمسائلَ.

                                                 
 ( .3/6( ونهاية السول )3/6انظر االبهاج بشرح المنهاج ) (38)
 أ ( .  – 10ق  /2انظر رفع الحاجب ) (39)
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نمميَفممالَيقبمملَفمميَمسممائلَدةَأممماككَمن مماَ:فَوهممذاَدليمملَظفمميَلممةممالَفمميفَالتبصممرةَفَ
كَنقلَايحادَالَيقبلَفيَأصملَممكَاألصمولَأماككَ:َفَإاألصولفََوةالَأي اَفيَلدةَ

ََولذلكَكاكَيستدلَباألمورَالقطعيةَماَأمكنهَ.َ(40)ف
َ
الصمحةَلي ماَوتحريمهَيعتبرَالشيرازيَمكَأدقَاألصولييكَفيَنسبةَاألةوالَإلممَةائ-10

َاألصوليوكَمكَالنقلَلنهَالَسيماَابكَالسبكيَفميَشمرهَالنسبةَ.َولذفيَهذ َيهحلكَأكثر 
َللمفَالمن اجَفَوَفَابكَالحجابَفَ

بمملَيعتمممدوكَفمميَتممدوين  ََاألصممولييكَالَيتحممروكَهممذاَالتحممريَبينممماَنممرىَويممرهَمممك
أوَكشممفَلممكََللمممَالكتممبَالتمميَينقلمموكَلن مماَفقممطََدوكَتحريممرَل مماَلألةمموالَونسممبت اَ

َحت اَ.مدىَص
ةت مماءَإالَأنمهَمممعَتحريممهَهمذاَفقممدَنقمملَفمميَفالتبصمرةفَلممكَاألحنممافَفميَمسممألةَلممد َا

أن  َيقولوكَبأنهَيفيمدَب(َنقلَلكَأكثرَأصحابَأبيَحنيفةَ-8رَالمطلقَللفورَ)ق/َاألم
ََالفور.َ
وةالَأبوَبكرَالصميرفيََقت يَالفورَفيَةولَأكثرَأصحابنا،فاألمرَالمطلقَالَيَ:َفقال

َحامدَ:َأنهَيقت يَالفور.َوهوَةولَأكثرَأصحابَأبيَحنيفةف.َوالقا يَأبو
َ

وفيَنسبةَهذاَالقولَلمعظ َأصحابَأبيَحنيفمةَنظمر،َإذَالمعمروفَفميَكتمبَاألحنمافَ
مممذهبناَومممذهبَالجم ممورَ،َوةممدَكممماَهمموََ،أنممهَالَيممدلَللمممَالفممور،َبمملَللمممَالتراخممي

فيمهَممكَممذهبَفَوالمذيَيصمحَلنمديََفقمالَ:َ(41)صرحَبمذلكَالسرخسميَفميَأصمولهَ
للممَالفمورَأنهَللممَالتراخميَ،َفمالَيثبمتَحكم َوجموبَاألداءََ–رحم  َهللاََ–للمائناَ

َأَه،َ.فََ-أيَمحمدَبكَالحسكََ–نلَلليهَفيَفَالجامعَ
َََََََََ

والبخممماريَفممميَفالكشمممفَللممممَالبمممزدويَََوب مممذاَصمممرحَابمممكَال مممما َفممميَفالتحريمممرفَ،
تلويحَفَوالنسفيَفيَفَالمنارفَوويره َفيَالشريعةَفيَفَالتنقيحَفَوالسعدَفيَفَالوصدر

َويرهاَمكَكتبَاألحنافَ.
ولككَالمعروفَأكَهذاَمذهبَالكرخيَمن  َ،َفقدَنقلوهَلنهَ،َول َيقروهَلليمهَ،بملَاختمارواَ

َماَاختاَرَالجم ورَ.َوةدَبينتَذلكَبالتفصيلَفيَالتبصرةَ.
َ

تابعهَللي اَجم ورَاألصمولييكَونسبةَهذاَالقولَلألحنافَل َينفردَب اَالشيرازيَوحدهَ،َبلَ
َمكَبعدهَ،َوةدَلل َماَفي اَوهللاَألل َبالصوابَ.

فَممكَحيم َدةمةَوليسَفيَهذاَالذيَذكرهَالشيرازيَلكَاألحنافَأيَمطعكَفيَفَالتبصمرةَ
ف يَواحدةَممكَمئماتَالمسمائلَالتميََريهَلصحةَنسبةَاألةوالَلقائلي اوتحَنقلَالشيرازيَفي ا

ََةَالدةةَوالتحريَوال بطَ.يعتبرَالشيرازيَفي اَةم
َ
األصمممولييكَمسمممائلَنمممادرةَلممم َيتعمممرضَل ممماَجم ورَذكمممرَالشممميرازيَفممميَفَالتبصمممرةَف-11

ول َيناةشوهاَ،َوممكَأمثلمةَهمذهَالمسمائلَالكثيمرةَالتميَأشمرتَإلي ماَأثنماءَالسابقيكَوالالحقيكَ
 تعليقيَللمَالكتابَ:

                                                 
 أ ( وغيرها من األماكن كثير . – 90أ( ) ق / -/53ب ( )ق / – 4ب ( )ق /  – 2انظر التبصرة ) ق /  (40)
 .( 26/ 1انظر اصول السرخسي ) (41)
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فَفميَسمائمةَالغمن َالزكماةَفَ،َدلَكقولهَلليهَالسال َ:َفَإذاَللقَالحك َللمَصفةَفيَجنس-أ
للمَنفيهَلماَلداهاَفيَذلكَالجنسَ،َوالَيدلَللمَالنفميَلمماَلمداهاَفميَسمائرَاألجنماسَ،َ

 أَه،َ.َومكَأصحابناَمكَةالَ:َيدلَنفيهَلماَلداهاَفيَاألجناسَكل اَف

َ
َسموىَالشميلَأبميَحاممدَظم َاألصمولييكَفميَكتمب  َاألصموليةف ذهَالمسألةَل َيتعرضَل ماَمع

َ.(42)االب اجَفَفَهَلنهَابكَالسبكيَفيَكتابهَأصولَالفقهَللمَماَنقلَالسفرايينيَفيا
وةدَبينتَأثنماءَالتعليمقَللممَالمسمألةَأكَمماَاختمارهَالشميرازيَمخمالفَلظماهرَأةموالَاإلمما َ

َ.َ(43)الشافعيَ،َبلَللمنقولَفيَالمذهب
َ
ألةَأي ماَلم َيتعمرضَل ماَمسمكَل َيشعرَلنمدَالتكليمفَبمهَ،َوهمذهَالمسألةَجوازَالنسلَوإ-ب

كَفيَكتابَالنسلَللمَأهميت اَالظاهرةَالتيَالَتخفمَ،َللمَأن  َةمدَأشمارواَإلي ماَاألصوليو
فميَهمذهَالمسمألةَلندَالكال َللمَجوازَتأخيرَالبياكَلكَوةتَالخطابَ،َواختيارَالشيرازيَ

َ.َ(43)الجواز
ََ

َالخالفَفيَحجيةَالحدي َالمعنعكَ.ََ-ج،َ
َ
َوايةَالثقةَلكَالمج ولَ.الخالفَفيَرَ-دَ
َ
لرسولَهللاَصلمَهللاَلليمهَوسمل َثم َالخالفَفيَروايةَالصحابيَشيئاَلغيرهَلكَاََ-ه،َ

وويرَذلمكَليهَوسل َ،َف لَيجبَلليهَسؤالهَ...ََرأيَالصحابيَرسولَهللاَصلمَهللاَل
رةَمكَالمسائلَالكثيرةَالتيَأشرتَإلي اَأثنماءَالتعليمقَ،َممماَيجعملَللتبصمرةَأهميمةَكبيم

ََبالنسبةَلغيرهاَمكَالكتبَالتيَأهملتَهذهَهذهَالمسائلَوأمثال اَ.
َ
مكَأه َماَيؤخذَللمَالتبصرةَلد َتحريرهاَلمحلَالنزاعَفميَكثيمرَممكَالمسمائلََ-12

حي َيطلقَالشيرازيَالخالفَفميَالمسمألةَوفميَالحقيقمةَيكموكَالخمالفََ،المختلفَفي ا
يقمميَللمممَالكتممابَإلمممَكثيممرَمممكَهممذهَفمميَجزئيممةَمممكَجزئيات مماَ،َوةممدَأشممرتَأثنمماءَتعل

َالمسائلَفيَال امشَ،َوإليكَمثاالَمن اَ:
َ

(َ:َفَالعممو َإذاَدخلمهَالتخصميلَلم َيصمرَمجممالَ،4َب(َفيَمسمألةَ)42ةالَفيَ)ق/
االحتجاجَبهَفيماَبقيَمكَاللفظَ،َوبهَةالَبعضَأصحابَأبميَحنيفمةَوهموَةمولََحويص

لتخصيلَصارَمجمالَ،َفالَيجموزَالتعلمقَدخلهَاالمعتزلةَ،َوةالَليسمَبكَأباكَ:َإذاَ
بظاهرهَ،َوحكمَذلكَلكَأبيَثور،َوةالَأبوَالحسكَالكرخيَ:َإذاَخملَباالسمتثناءَأوَ

يلَمنفصلَل َيصحَالتعلقَبه،َوةمالَأبموَلبكال َمتصلَ،َصحَالتعلقَبهَ،َوإكَخلَبد
َه،َ..َألبدَهللاَالبصريَ...اللَ

َ

                                                 
 ( .1/235انظر االبهاج ) (42)
 ب ( .  - 52انظر التبصرة )ق /  (43)
 أ ( .  – 61انظر التبصرة )ق / (43)
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النمزاعَ،َللمماَبمأكَالنمزاعَإنمماَهموَفميَولم َيحمررَمحملَفالشيرازيَأطلقَالمسألةَهناَ
بمعيكَالَبمب  َ،َوهيَالمسألةَالتيَيخالفَفي اَمكَذكره َالشميرازيَ،ََلَ العا َإذاَخَ 

َكابكَأباكَ،َوالكرخيَ،َوالبصريَ،َوأماَإذاَ بمب  َفقدَنقملَفيمهَاالتفماقَللممَأكَخ ل 
فيمهَالسرخسميَ،َالباةيَيكموكَمجممال،َولمئكَسملمناَوجمودَالخمالفَفيمهَ،َفالمذيَخمالفَ

والبزدويََمكَاألحنافَ،َالَالشيرازيَ،َإذَهموَممعَالجم مورَفميَأنمهَيصميرَمجممالَ،َ
الخمالفَبمهََ،َحتممَالََيذكرَمحملَالنمزاعَ،َويخملَ فكاكَلليهَفيَفيَهذهَالمسألةَأكَ

َبمجملَ.َلَ يتبادرَإلمَالذهكَأنهَيحتجَبهَحتمَولوَخَ 
َ

،َوأكَإطالةمهَهمذاَينمزلَللممَالتفصميلَكَاألممرَمعلمو َتذرَلكَالشميرازيَبمأوربماَيع
كَأكَالخمالفَبمالمعيكَالَالمع ودَ،َإذَمكَالمعروفَلندَالجم ورَاألكبرَمكَاألصوليي

والشيرازيَمن  َ،َإالَأكَوجودَمكَيخالفَفيَالمب  َيقويَااللتراض،َويلمز َبالمب  َ
يتبمادرََالشيرازيَبأنهَكاكَلليهَأكَيحررَمحلَالنزاعَويقصرَالخالفَلليهَ،َحتممَال

َ.(45)إلمَالذهكَمكََاالطالقََخالفَالمع ودَ

 
وهذهَالمسألةَواحدةَمكَمسائلَكثيرةَةدَأشرتَإلي اَأثناءَالتعليقَ،َوالَداليَلإلطالةَ

  ب اَ.
 
حَماَاختارهَمكَالقولَبهَلندماَذكرَالشيرازيَالخالفَفيَمف و َالصفةَ،َورجَ َ-13

ةدَوةعَفيََبأكَخالفا ََ،َوالغايةَ،َللما َل َيتعرضَلمف و َاللقبَ،َوالعددَ،َوالشرطَ
َ،َوللما َ ،َوذكرَالخالفَفيهَ،َوهذاَمكَأكبرَ(46)بأنهَةدَذكرهَفيَفَاللمعَفَجميع ا

ََاألدلةَللمَأن اَل َتستولبَمسائلَالخالفَإالَأن اَأتتَللمَأولب اَوأهم اَ.
َ
َالتيَذكرت او َهذه َب َهناكَمسائلَوير َ َوةع َالخالفَةد َأك َمع َيذكرها َوةدَل  ،َ ا

ََأشرتَلمعظم اَأثناءَتعليقيَ.
َ
َجماعَ:ةالَفيَأثناءَالكال َللمَحجيةَاإلَ-14

َواحتجوا َاإلَ-ف َالََ–جماعَأيَمنكروا َف َةال: َأنه َالسال  َالنبيَلليه َرويَلك بما
ي ربَبع ك َرةابَبعضَفَ،َوهذاَيدلَللمَجوازَال اللََترجعواَبعديَكفارا َ

َللي  ف.
َفَ(47)الخبرَ،َفيجبَأكَيثبتوهَليعملَبهَوالجوابَ:َأناَالَنعرفَهذا

َ
فالشيرازيَينكرَفيَهذاَالجوابَثبوتَالحدي َ،للماَبأنهَةدَرواهَالبخاريَفيَكتابَ

َوةالَلقبةَ:َحدي َحسكَصحيح2193َََ،َوالترمذيَرة 65َ،َومسل 8ََالفتكَبابَ
َ)و 7/116َالنسائي َرة  َماجه َ َوابك ،َ َالسيوطي فالحدي ََ،3943-3942(شرح

وةدَرواهَالبخاريَومسل َفيَصحيح ماَوحك ََخالفَفيَصحتهَوالَسيماَصحيحَال
َالترمذيَأي اَبصحتهَ....

                                                 
 ب ( وما علقته عليها حول هذه المسألة . – 42انظر التبصرة ) ق / (45)
 ( . 25 – 24انظر اللمع )ص / (46)
 أ ( .  – 90انظر التبصرة )ق / (47)
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بإما ََ–هوَذهولهَلكَالحدي َ،َإذَالَيظكََ–وهللاَألل ََ–والذيَدفعَالشيرازيَل ذاَ
َمحدثا ََ–كالشيرازيَ َيكك َل  َالحدي ََوإماما ََوإك َالحدي ََ–في َهذا َبصحة الج ل

لَف وَمماَيؤخذَلليهَفيَكتابَ)َالتبصرةَ(ََإذَكاكَبإمكانهَأكَومكانهَ،َوللمَكلَحا
وألنهَيحتملَأكََ))َيقتصرَللمَالجوابَالثانيَالذيَذكرهَفيَسياقَأجوبتهَإذَةالَ:

َأَ.ه،ََ((َلقو َبأليان  َ،َويجوزَالخطأَوال اللَللي  َيكوكَخطابا َ
َ

َن اَ:ثيرةَويرَهذيكَالجوابيكَموكذلكَيمككَاالنفصالَلنهَبأجوبةَك
َ
أنهَالَيلز َمكَالن يَلكَالشيءَوةولهَمكَالمن يَلنهَ،َللمَحدَةولهَتعالمَفيََ-1

خطابَرسولَهللاَصلمَهللاَلليهَوسل َفوالَتكونكَمكَالمشركيكَفَفوالَتكونكَمكَ
َفَفوالَتدعَمعَهللاَإل اَآخرَفَففالَتككَظ يراَللكافريكََالممتريكَف

أكَيظ رَمنهَواحدَمكَهذهَاألمورَالتيَن يَوالرسولَصلمَهللاَلليهَوسل َيستحيلَ
ََ.َ(48)لن اَلعصمةَاألنبياءَلكَمثلَهذهَاألمور

َ
كقولهَلليهَالسال َ:ََاألمةَلألدلةَالكثيرةَالمنفصلةَأنهَالَيجوزَال اللَللمَجميعَ-2

فَوالَتزالَطائفةَمكَأمتيَظاهريكَللمَالحقَفَ،َوةولهَ:َفَالَتجتمعَأمتيَللمَ
 ذلكَمكَاألدلةَالكثيرةَاألخرىَ.ال اللةَف،َوويرَ

َ
نياَكالقا يَأبيَوهذاَالذيَوةعَبهَالشيرازيَةدَوةعَبهَويرهَمكَأئمةَاألصولَفيَالد

ََبكرَالباةالنيَوإما َالحرميكَواإلما َالغزالي
َفالمنخولَف َذكرَالغزاليَفيَكتابه َالكال ََ(49)فقد َلند َللمَالمفاهي  َالكال  فيَأثناء

فيَشأكَالذيكَنزلََ–لكال َمكَةالَبهَبقولهَلليهَالسال ََدا َللمَمف و َالعددَمستش 
فسأزيدَللمََ–َ(50)))َإكَتستغفرَل  َسبعيكَمرةَفلكَيغفرَهللاَل  َ((َب  َةولهَتعالمَ:

َةطعاََللمَهذاَالحدي َ:َفَللمَأكَماَالسبعيكَفَةالَمعقبا َ َنقلَفيَآيةَاالستغفارَكذب 
مكَالمغفرةَ،َفكيفَيظكَبرسولَصلمَهللاََإذَالفرضَمنهَالتناهيَفيَتحقيقَاليأس

َلليهَوسل َذهولهَلنهَ؟؟ف
إالَأنهَةالَ:َفواألظ رَأنهَويرَصحيحَ،َألنهََ(51)وةدَذكرَمثلَهذاَفيفَالمستصفمَف

َلليهَالسال َألرفَالخلقَبمعانيَالكال َفَ

َوه َ  َأي ا َتبعَفيهَويرهَدوكَأكَيراجعَكتبَالحدي َ،َالتمادا ََوهذا َمكَالغزاليَ،
َللمَةولَمكَسبقهَ،َإذَالحدي َصحيحَ،َأخرجهَالبخاريَ،ومسل َ،َوويرهماَ.

َالسبكيَ َتعقبَابك َالحاجبَفوةد َابك َالحاجبَلك َفرفع َفي َ(52)الغزاليَللمَهذا
َفقال:

كَةولَالغزاليَ:َواألظ رَأكَصحيحَ،َأخرجهَالبخاريَومسل َ،َفالَيغرن َفَوالحدي َ
إما َالحرميكَواإلما َتلقاهَمكَالقا يَ،َولوَهذاَالخبرَويرَصحيحَ،َفإنهَتلقاهَمكَ
َأَ.ه،َ.للمواَأنهَفيَالصحيحيكَلماَةالواَذلكَف.َ

                                                 
 ( فقد تعرضنا لمثل هذا المعنى .4/13( ط . بوالق وتفسير النسفي ) 1/917انظر المستصفى )  (48)
 ( . 41( بتحقيقنا . ومقدمته )ص /212انظر المنخول للغزالي )ض / (49)
 من التوبة . 80اآلية  (50)
 ( .2/43انظر المستصفى ) (51)
 ب( .  – 104ق / /2رفع الحاجب )  (52)



 - 21 - 

عَمثلَهذاَلكلَإما َفيَبلَيقَوحيدَفيماَأتمَبهَمكَهذهَال فوةَفل َيككَالشيرازيَهوَال
َ َزماك َكيفكل َرأينا َالغزاليَوةد َاالسال  َلحجة َمثله َالحرميكََوَوةع َإما  َأستاذه
َبيَبكرَالباةالنيَ.َوالقا يَأ

الذيَةالهَمكَإنكارَصحةَالحدي َولقدَذكرهََوالَأدريَإكَكاكَالشيرازيَةدَسبقَب ذا
بَالثانيَالذيَفيَاالحتجاجَالمخالفَ،َولكنهَاةتصرَفيَجوابهَللمَالجواَ(53)مديَاي

ََبخطابَجمالةَمعينةَولعلهَنقلهَلنهَ.َذكرهَالشيرازيَ،وهوَاحتمالَكونهَمخصوصا َ
َ
َأدلةَذكرَالشيرازيَفيَأثناءَاالستداللَللمَأكَالكتاَ–15َ بَالَينسلَبالسنةَلدة
َمن اَ

َةولهَتعالمَ:َ)َماَننسلَمكَآيةَأوَننس اَنأتَبخيرَمن اَ(َ.َ
َ :َ َالخصو  َمناةشة َأثناء َةال َجنسََ))ث  َمك َالمثل َيكوك َأك َيقت ي َالمثل وألك

إالَألطيتكَ  َ خيراَمنهَ،َأةت مَخيرا منهَمكَالمنسو.َ،َكماَإذاَةالَ:َالَآخذَمنكَثوبا
َ.(54)((جنسهَ

ََ

َالس َنسل َوهي :َ َالثانية َالمسألة َالجوازوفي َفي ا َيرى َالتي َبالكتاب َأثناءَنة َةال ،
ةالواَوألنهَنسلَشيءَبغيرَجنسهَ،َفالَيجوزَ،َكنسلَالكتابََ)):ََمناةشتهَللمانعيك

أللمَرتبةَمكَالسنةَالََألكَالكتابيجزَنسلَالكتابَبالسنةََبالسنةَ،َةلناَ:َإنماَل َل 
َأَ.ه،َ.َ(55)((ألنهَمكَويرَجنسهَ

َ
َألكَالناسلَمكَويرَجنسَالمنسو.ََجائزف وَيرىَفيَنسلَالكتابَبالسنةَأكَذلكَوير

فيشترطَفيَالناسلَأكَيكوكَمكَجنسَالمنسو.َ،َولكنهَلادَفناةضَنفسهَفيَالمسألةَ
سهَ،َكماهوَظاهرَمكَخاللَالثانيةَ،َوذكرَأكَمنعَجوازَالنسلَليسَألنهَمكَويرَجن

َكالمهَالذيَةدمتهَ.
َ

وهذاَتناةضَظاهرَفيَاالستداللَ،َولعلَالذيَأوةعهَفيهَ عفَمدركهَالذيَذكرهَفيَ
بطالَالجدليَالذيَكاكَيحاولَبواسطتهَإَوالذيَأمالهَلليهَأسلوبهَ–المسألةَاألولمَ

وإالَفالخص ََ–التراضَالخص َودليلهَبأيَوسيلةَكانتَماَدا َل اَوجهَمكَالقبولَ
َاستعملَنفسَالدليلَالذيَاستعملهَالشيرازيَفي اَ.

َ
ماَكانواَةدَألزموه َبهَإذَيلزم  َالخصو َبَذاَللجدلييكَفيَكثيرَمكَاألحياكوةدَيقعَه
أوََلتناةضَأوَالتزا َماَألزموه َبهفي طروكَلالنفصالَلنهَإماَللوةوعَفيَامكَةبلَ

َااللترافَببطالنهَ.
َكاكَالو عوأ َما ََيا  َف َالتبصرة َفيَف َأجد َلوةوعَالتناةضَفيَفل  َالمثال سوىَهذا

تعدَمعايبه. ََاألدلةَرو َكثرت اَالتيَتفوقَالعد،َوتتجاوزَالحدَ،َوكفمَالمرءَنبالَ 
َ
هَ،َفالجم ورَللمَأنهَيتوةفَفعال َ،َول َتعل َج ةَفعلََإذاَفعلَرسولَهللاََ–16َ

َازيَ.وهوَاختيارَالشيرَفيهََحتمَيقو َالدليلَلليهَ
                                                 

 ( . 1/191( ) 1/185أنظر األحكام لآلمدي )  (53)
 أ ( .  – 64انظر التبصرة ) ق / (54)
 ب ( . – 66انظر التبصرة ) ق /  (55)
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لكَالقا يَ(56)ومكَالناسَمكَةالَ:َيقت يَالندبَ،َونقلهَالشرازيَفيَفَالتبصرةَف
َأبيَبكرَالصيرفيَ.

َ َألكَالصيرفيَمكَالقائليكَبالوةفَََمكَالشيرازيَأوَسبقَةل َوهذاَوه َ  لجم ورَتبعا
للمَوالثال َأنهََ))فقالَ:ََ(57)األصولييكَ،َوةدَنقلهَلنهَالشيرازيَنفسهَفيَفَاللمعَف

َبكرََالوةف َأبي َةول َوهو ،َ َبدليل َإال َالندب َللم َوال َالوجوب َللم َيحمل فال
َأ.ه،.َ((الصيرفيَ

َ
َف َاالب اج َف َفي َالسبكي َابك َلنه َنقله َما َأي ا َفَ(58)وهو َالحاجب َرفع َف َ(59)و

َالمن اجَف َالسولَفَ(60)والبي اويَفيَف َن اية َوايمديَفيَفَ(61)واإلسنويَفيَف .
َ.(62)األحكا َف

والذيَذكرهََذكرهَالشيرازيَفيَفَاللمعَفَهوَالصوابَتبعا َلجم ورَاألصولييكفماَ
ََأوَسبقَةل َ.َوهللاَألل َبالصوابَ.َفيَفَالتبصرةَفَوه َ

َ
مكَألحدَ َتابعا ََ–ل َيككَالشيرازيَفيَكتابهَفَالتبصرةَفَشأنهَفيَجميعَكتبهََ–17َ

مكَالَيزالَنموذجا َمنفردا َاألئمةَ،َبلَكاكَذاَشخصيةَمستقلةَ،َولذلكَكاكَكتابهَو
َفيَو عهَ،َوترتيبهَ،َوتنسيقهَ،َوبعضَأرائهَ.َنماذجَالتأليفَفيَأصولَالفقهَ

َ
َاختيارهوي َإليه َيؤديه َما َفيه ََختار َللدليل َالتفاتَإلمَرأيَوتبعا  َدوك ،َ َوراءه سيرا 

َأكَيتبعَ،َوالدليلَالمخالفَولوَكاكَالجم ورَاألكبرَمكَاألصولييكَ،َألكَالحقَأحق
ََهَهوَالحقَالذيَيجبَأكَيتبعهَ،َوالَيجوزَلهَأكَيحيدَلنهَ.الذيَةا َلند

َ
َخالفَجم ورَاألصولييكَفيَلددلذلكَوج َالدليلَناه َإليه َأداه َمسائلَحسبما وساةهَة

وجدناهَرجعَلكَكثيرَمكَهذهَالمسائلَالتيَخالفَ  َ نحوهَاالجت ادَومكَأجلَذلكَأي ا
ولادََ–الذيَسنتحد َلنهَبعدَةليلََ–فَاللمعَفََب اَفيَفَالتبصرةَفَلندماَألفَكتابه

َ َالجم ور َصف َايالم َبع  ا َللم َتبعاَ مصرا  َله َمعروفا  َمذهبا  َأصبح َالذي خر
وةدوةَلمكَأتمَبعدهَممكَتأسواَبهَ،َوسارواَللمَن جهَف وَيسيرََلطائفةَممكَسبقوه

َحي َسارَبهَالدليلَ.
َ
ورَفيَفَالتبصرةَفَدوكَبياكَل اَ.َأوَنيَسأذكرَهناَالمسائلَالتيَخالفَفي اَالجم وإ

ذلكَكلهَللبابَالرابعَالذ  َ يراءَالشيرازيَتفصيلَلحقيقت اَ،َتاركا َيَسألقدهَخصيصاَ 
ََوأتكل َفيهَبالتفصيلَلكَكلَهذهَالمسائلَ.

َ
َالمَصفَالجم ورَ َالمسائلَالتيَرجعَلن ا َلندَوأما َفسأذكرها حيكَألفَفاللمعَف

َليلَ،َوأفصل اَفيَالبابَالرابعَكماَذكرتَ.الكال َللمَفَاللمعَفَبعدَة

                                                 
 أ ( . – 58انظر التبصرة ) ق /  (56)
 ( .37انظر اللمع ) ص / (57)
 ( .172/ 2انظر االبهاج ) (58)
 ب ( مخطوط . – 90ق  /1انظر رفع الحاجب البن السبكي )  (59)
 . (2/171انظر نهاية السول ) (60)
 ( . 2/171انظر نهاية السول )  (61)
 ( .160/ 1انظر األحكام لآلمدي ) (62)
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َوهذهَالمسائلَهيَ:َ
َ
َاألمرَ–1َ َتعريف َفي َالعلو َجم ورََ(63)اشتراط َيذهب َبينما ،َ َللمعتزلة َتبعا  ،

ََاألصولييكَمكَأهلَالسنةَالمَلد َاشتراطَالعلوَأوَاالستعالءَفيَتعريفهَ.
َ
للجم ورَالذيكَل َ،َ(64)إيجابهَالصو َللمَالحائضَ،َوالمريضَوالمسافرَ–2َ  َ خالفا

ََيوجبوهَ،َللمَخالفَفيَالمسافرَوتفصيلَ.
َ
َفيَأمرهَ–3َ َدخولَايمر َبعمو َ(65)لد  َالمتكل  َدخول َبعد  َيعبرَلنه َما _َوهو

ََبينماَيذهبَالجم ورَمكَاألصولييكَالمَأنهَيدخلَ.َ–متعلقَخطابهَ
َ
ََ.(66)لخفيبالقياسَافَفيَمسألةَتخصيلَالعمو َبالقياس،َلَالخالخصَ َ–4َ

ََبينماَالجم ورَللمَأكَالخالفَفيَالخفيَوالجليَسواءَ،َوالمخالفَيخالفَفي ماَ.
َ
الجم ورَللمَلد َجوازَتخصيلَالعمو َالمَأكَيبقمَواحدَفيَأسماءَالجموعََ–5َ

َوجوازهَفيَويرهاَمكَصيغَالعمو َكمكَ،َوفَماَفَ،َولككَالشيرازيَخالفَالجم ورَ
ََ.(67)واحدءَالمجموعَفقطَ،َوأجازهَفي اَالمَأكَيبقمَوةصرَالخالفَفيهَللمَأسما

َ
6َ–ََ َفي َللجم ور َمكَمخالفته َالجم ور َذهب َبينما ،َ َالترتيب َتقت ي َالواو أك

ََ.(68)األصولييكَإلمَان اَالَتفيدهَ،َبلَهيَلمطلقَالجمع
َ
َويرهَحتمَيقو َمخالفتهَللجم ورَفيَكوكَاألمرَالخالَبهَلليهَالسال َالَيع َ َ–7َ
ََ.(69)ويرهَمال َيدلَللمَتخصيصهَبهَرادتهَ،َبينماَذهبَهوَإلمَأنهَيع َ ليلَللمَإالد
َ
،َتبعا َالمامهَالشافعيَ،َ(70)مخالفتهَللجم ورَفيَلد َجوازَنسلَالكتابَبالسنةَ–8َ

ََبينماَذهبَالجم ورَإلمَجوازَذلكَ.
َ
َإَ–9َ َفي َللجم ور َلليمخالفته َالنبي َتبليغ َةبل َاألمة َبحق َالنسل َالصالةَثبات ه

لمَأكَالنسلَالَيثبتَفيَحق اَسلَ،َبينماَذهبَجم ورَاألصولييكَإوالسال َإياهاَالن
ََ.(71)حتمَيبلغ اَإياهَلليهَالسال َ

َ
لناَإالَماَثبتََمخالفتهَللجم ورَفيَمسألةَشرعَمكَةبلناَ،َإذَاختارَأنهَشرع َ–10َ

َ.(72)نسخهَ،َبينماَالجم ورَللمَأنهَليسَبشرعَلنا
                                                 

 ب ( .  – 1انظر التبصرة ) ق /  (63)
 ب ( .  – 12انظر التبصرة ) ق /  (64)
 ب ( .  – 13انظر التبصرة ) ق /  (65)
 أ ( . – 30انظر التبصرة ) ق /  (66)
 أ ( . – 27انظر التبصرة ) ق /  (67)
 ب ( .  – 55نظر التبصرة ) ق /ا (68)
 ب ( . -57انظر التبصرة ) ق / (69)
 أ ( .  – 64انظر التبصرة ) ق / (70)
 أ ( . – 69انظر التبصرة ) ق /  (71)
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،َمعَأكَالجم ورَمكَمخالَ–11َ  َ فتهَفيَةبولَالزيادةَمكَالثقةَفيَخبرَالواحدَمطلقا
ََ.(73)األصولييكَللمَالتفصيلَفيَةبولَهذهَالزيادة

َ
َإذََ–12َ ،َ َب ا َمقطوع َحجة َالسكوتي َاالجماع َأك َفي َالشافعية َلجم ور مخالفته

ََ.(74)الجم ورَمن  َللمَأنهَليسَبقطعيَ،َأوَليسَبحجةَ
َ
َللَ–13َ َللقاشانيَمخالفته َتبعا  َبالقياس َأمر َالعلة َالتنصيلَللم َأك َفي جم ور

أمراَ والن روانيَ،َمعَأكَالجم ورَمكَاألصولييكَللمَأكَالتنصيلَللمَالعلةَليسَ
ََ.(75)بالقياس

َ
مخالفتهَللجم ورَبجوازَالقياسَللمَفرعَثبتَحكمهَبالقياسَإذَالجم ورَللمََ–14َ

ََ.(76)لد َالجواز
َ

َهيَالمسائل َالتبصرةفَوي افَالَهذه َالشيرازيَالجم ورَفيَكتابهَف تيَخالفَب ا
ََإلي اَلدةَمسائلَأخرىَأطلقَفي اَالشيرازيَالعبارةَ.َمعَأكَالجم ورَةدَفصلَ.

ََ
َالجم  َالذيَأراده َالشيرازيَللمَالتفصيل َالَتخفيَولكنيَحملتَكال  َمما ورَألنه

ََلمَتلكَالمسائلَ.رادتهَ،َكماَذكرتهَوبينتهَأثناءَالتعليقَلللمَأمثالهَإ
َ

من اَماَرجعَلنهَفيَفَاللمعَفَكماَسأبينهَ،ََالمسائلَالتيَخالفَفي اَالجم وروهذهَ
دوكَفََ(77)ومن اَماَأصرَلليهَكماَأسلفتَ،َمعَمسائلَأخرىَخالفَفي اَفيَفَاللمعَف

ََالتبصرةفَ.
َ

ََوسأبيكَكلَذلكَبالتفصيلَفيَالبابَالرابعَإكَشاءَهللاَ.
َ
لرفَاألمرَالنفسانيَالَاللسانيَ،َيدلََ(77)األمرَفيَفالتبصرةفََلندماَلرفَ–18َ

َ :َ َبقوله َلرفه َأنه َذلك ََ))للم َدونه َهو َممك َبالقول َالفعل َ.ََ((استدلاء َ.ه، أ
ََ.(78)واالستدلاءَهوَالطلبَ،َوالطلبَأمرَةائ َبالنفس

َ
أنهَذكرَتعريفَالمعتزلةَالمخالفيكَلهَ،َوهو:َ  َ علَبالقولَإرادةَالفَ))ويدلَلليهَأي ا

َأ.ه،َ.َولوَكاكَالكال َفيَاللسانيَ،َلماَلرفهَالمعتزلةَباإلرادةَ.َ((ممكَهوَدونهَ

                                                                                                                                               
 ب ( .  – 69انظر التبصرة ) ق / (72)
 ب ( .  – 80انظر التبصرة ) ق / (73)
 ب ( .  – 100انظر التبصرة ) ق /  (74)
 أ ( . – 116) ق /  انظر التبصرة (75)
 أ ( .  – 120انظر التبصرة ) ق / (76)
 ب ( . – 1انظر التبصرة ) ق /  (77)

 ب ( حيث أشار لهذا المعنى .  – 301/ ق  1( انظر رفع الحاجب ) 78)
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َ :َ َبأنه َالصيغة َبالتبار َلرفوه ََ))ألن   َأفعل َدونه َلمك َالقائل َلهََ((ةول فتعريف  
َتعريفَ َمراده َكاك َولو ،َ َاللساني َال َالنفساني َهو َالمعرف َأك َللم َدليل باالرادة

ََالفَالمعتزلةَالواردَفيَالنفسانيَفقطَ.اللسانيَلماَذكرَخ
َ

واألمرَ:َهوَةولَيستدليَبهََالفعلَممكََ))فقالَ:ََ(79)ومثلَذلكَفعلَفيَفَاللمعَف
أَ.ه،َ.َوالقولَجنسَيشملَالنفسانيَواللسانيَكماَةالهَابكَالسبكيَفيَفََ((هوَدونهَ
ََومرادهَالنفسانيَلماَةدمناهَ.َ(80)االب اجَف

َ
وأتبالهَ،َلرفواَاألمرَاللسانيَ،َيكَ،َكاإلما َفخرَالديكَالرازيَليإالَأكَبعضَاألصو

البعضَولككَبناءَللمَكماَظكََ–وفعل  َهذاَالَللمَأكَاألمرَالَيطلقَللمَالنفسانيَ
الَفيَ((َأمرَأَ َرََ))انهَالَحاجةَفيَأصولَالفقهَللبح َلنهَ،َوالكال َلنده َفيَلفظَ

َ،َوهوصيغةَفَأفعلَفَوالَفيَ َأشارَإليهَابكَمدلول ا نفسَالطلبَواالستدلاءَ،َكما
ََ.(81)السبكيَ

َ
تعرضَلشرح اَأوَالتعليقَللي اَ،َسوىََ–19َ أماَشروحَالتبصرةَفالَألل َأكَأحداَ 

ََماَزلمهَبع   َمكَشرحَالبكَجنيَللي ا.
َ

والشيرازيََه،َ.392َ:َةلتَهذاَولطَألكَابكَجنيَتوفيَسنةََ(82)ةالَصاحبَالكشف
ةَفَكانتَوالدتهَبعدَوفاةَابكَجنيَبسنةَ،َفكيفَيتصورَشرحَابكَصاحبَفَالتبصر

َجنيَللمَالتبصرةَ؟!
َالتبصرةفَ َف َلكتاب َدراسته َحيك َمالحظت ا َللدارس َيمكك َالتي َاألمور َهي هذه

َللشيرازيَ،َبينت اَحسبَاالمكاكَ،َوالحمدَهللَربَالعالميكَ.
َ

*َ*َ*َ
َ

 الشيرازي واللمع
َ
َالكتابَاَ–1َ َف َاللمع َف َفَتعتبر َ َ َبعد َالفقه َالشيرازيَفيَأصول َألفه َالذي لثاني

التبصرةَفَكماَصرحَفيَأول اَإذَةالَ:َسألنيَبعضَأخوانيَأكَأصنفَلهَمختصراَ 
إلمَماَلملتَمكَفَالتبصرةَفَفيَالخالفَف  َ َ(83)فيَأصولَالفقهَ،َليكوكَذلكَم افا

َأَ.ه،َ.
لَتانتشرتَش رةَهذاَالكتابَوشالتَوسارتَفيَالناسَوذالَولقد َ إذَكاكَكتاباَ  اما

َللي ا َالمتفق َمباح َاألصول َلجميع َالفكَوالمَشامال  َمقدماتَهذا َمع ،َ َختلفَفي ا
َ َفيه َليس َس ل َتعقيدبأسلوب َاو َأةحم اََصعوبة َالتي َالجانبية َاألبحا  َلك بعيد

لكَمكَالمسائلَوشكرَالمنع َ،َوويرَذَالتحسيكَالتقبيحَاألصولييكَفيَكتب  َ،َكمسألةَ

                                                 
 ( . 7انظر اللمع ) ص / (79)
 ( . 2/ 2انظر االبهاج )  (80)
 ( .3/ 2انظر االبهاج ) (81)
 ( .188/ 1)  انظر كشف الظنون (82)
 ( .2انظر اللمع ) ص / (83)
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َيخل ااألخرىَالكالميةَ َوالظكََومعَذلكَل  َ َحولَبياكَالعل  وماَمكَمقدمةَموجزة
َيتعلقَب ماَ،َوالنظرَوالدليلَ،َوأةسا َالكال َ،َوبياكَالحقيقةَوالمجازَوويرَذلكَ.

ولذلكَأصبحَهذاَالكتابَمكَاألصولَالمعتمدةَفيَهذاَالفكَ،َرجعَكبارَاألئمةَإليهَ،َ
ََولولواَفيَالنقلَلليهَ.

َ
ََجمالةَمن  َ:وةدَشرحهَ

َ
فيَه،602َََالكرديَ.َالمتوفمَسنة ياءَالديكَأبوَلمرَلثماكَبكَليسمَالمارانيَ-1

ََ(84)مجلدَ.
َ.(85)بكَأحمدَالبغداديَشرحَمنهَجزءَول َيكملهَأبوَمحمدَلبدَهللاََ-2
َ.(86)فَأسماهَمشكالتَاللمعمسعودَبكَلليَاليماني،َلملَكتاباَللمَفاللمع-3
َنفَ-4 َالشيرازي َكتاشرح َللم َوأسه َالشروح َهذه َأول َوهو َف َاللمع َف ش رهاَبه

َوسنتكل َبعدَةليلَلنهَ.
وطبعَفيَالقاهرةَإسحقََوشرح اَفيَكتابَأسماهَنزهةَالمشتاقَفيَشرحَلمعَأبيَ-5

َ َبمطبعةَحجازيَ.1951َسنةَ
َالمكيَوطبعتَفيََ–6َ َياسيكَالفادانيَالمدرسَفيَالحر  َالشيلَمحمد وللقَلليه

ََمكةَ.
َ
بالنسبةَلفكَاأليَ–2َ  َ لاما صولَلامةَ،َفيَاستيعابَمسائلهََعتبرَهذاَالكتابَمختصراَ 

مكَفالتبصرةفبالنسبةَلمسائلَالخالفَوتحريرَمباحثهَ،َوترتيبَأبوابهَ،وكالمختصرَ
َبحروف َف َاللمع َفيَف َحي َألادها َفيَوالبَاألحياكخاصة َالتعرضََ ا ولككَدوك
تفياَبدليلَواحدَإكَوجدَحاجةَإليهَ،َوإالَفالَألدلت اَالتيَكاكَيستطردَب اَهناكَ،َمك

ذلكَفَللتبصرةفََلمكَأرادَالتوسعَوأخذَالمسألةَبأدلت اَيذكرهَوالَيت  َ َعرضَلهَ،َتاركا
َ:َ(87)كماَةالَفيَمقدمةَفَاللمعَف

سألنيَبعضَأخوانيَأكَأصنفَلهَمختصراَفيَالمذهبَفيَأصولَالفقهَ،َليكوكََ))
إلمَمالملتَمكَفَ  َ لمسألتهَالتبصرةَفَفيَالخالفَفأذلكَم افا  َ َجبتهَإلمَذلكَ،َإيجابا

َوة اءَلحقهَ.
وأشرتَفيهَإلمَالخالفَوماَالبدَمنهَمكَالدليلَ،َفربماَوةعَذلكَإلمَمكَليسَلندهَ

ََ.((مالملتَمكَالخالفَ
َ
َكتابَ َ–3ََ َمكَأنه َ َشاملَ َلا َ َللمَالرو  َنقصا لجميعَمسائلَاألصولَإالَأكَفيه

ََلمسائلَم مةَ:َ
َ
وويرهاَمكَالمسائلََلحاك ََوالحك ََوالمحكو َلليهََوبهَكمسائلَاَ،فيَمقدمتهَ–أَ

َال امةَالتيَيتعرضَل اَاألصوليوكَفيَمقدمات  َ.

                                                 
 (.8/337(. وطبقات ابن السبكي )2/263انظر كشف الظنون ) (84)
 أ ( -3( ورفع الحاجب )ا/ ق 2/263انظر كشف الظنون ) (85)
 أ (. – 3/ ق  1انظر رفع الحجاب ) (86)
 ( .2انظر اللمع ) ص /  (87)
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للمَالرو َمكَأنهَذكرهاَفيََو ولهَ،َإذَأهملَمسائلَهامةَمنهَفيَصلبهَومَ–بَ
،َومكََئلَالخالفكتابهَفَالتبصرةَفَالذيَالتبرناَهذاَالكتابَكالمختصرَلهَفيَمسا

َهذهَالمسائلَالتيَأهمل اَ:َ
َ
َإذاَتركَالراويَالعملَبالحدي َوأفتمَبغيرهَ.َ–1َ
َكناَنفعلَللمَل دهَلليهَالسال َكذاَ.َإذاَةالَالصحابيََ–2َ
َاذاَةالَالصحابيَأمرناَبكذاَ.َ–3َ
والمعلولَللةََ–4َ َفيَأبحا َالقياسَ.َجعلَالعلةَمعلوالَ 
،َوويرَذلكَمكَالمسائلََلةَالمستدلَنقضَللةَالسائلَبعَ–5َ  َ فيَأبحا َالقياسَأي ا

ََالكثيرةَالتيَيدرك اَمكَطالعَالكتابَ،َف يَالتخفيَلليهَ.
َ
طلعَللمَأدلةَل َيككَةدَاطلعَللي اَمكَدماَصنفَالشيرازيَهذاَالكتابَ،َوالنَ–4َ

قَجديدةَةبلَحيكَصنفَفَالتبصرةَفَشأكَاألنساكَكلماَتقدمتَبهَالسكَتبينتَلهَحقائ
ماَوصحةَماَاستدلَبهَل َيتبين اَمكَةبلَ،َبلَربماَاستباكَلهَخطأَماَاستدلَبهَيو  َ ما

َخصومهَ
ولماَكاكَهدفهَمكَالبح َالوصولَالمَالحقيقةَ،َشأكَاألسالفَالسابقيكَ،َالَالتعصبَ

راءَالتيَاختارهاَنوهَ،َرأيناهَيعرضَلكَكثيرَمكَاينصروهَ،َأوَرأيَاستحسَلقولَ 
ب اَجمفيَفَالتب  َ للحقَالذيَلمَصف  َ ورَاألصولييكَ،َليرجعَإصرةَفَمخالفا  َ اتبالا

باإلث َ،َفيتعصبَزةَتبيكَلهَ،َوسيرا َوراءَالدليلَالذيَلثرَلليهَ،َدوكَأكَتأخذهَالع
ََمكَرأىَتبيكَفسادهَ،َومذهبَاستظ رَبطالنهَ.َلماَكاكَةدَةالَ

َ
َالمسائلَمجملةَدوكَتفصيلَأوَبياك َهذه َللبابَالرابعََوسأذكرَهنا ألنيَسأتركَهذا

ل ذاَالغرضَ.  َ َالذيَسألقدهَخصيصا
ََوهذهَالمسائلَهيَ:

ََ
َفَ–1َ َالتبصرة َبالقياسَإلمَتخصيلََ(88)ذهبَفيَف َتخصيلَالعمو  فيَمسألة

َالخفي َبالقياس َللجم ورَالخالف َوالجليََخالفا َبالخفي َجوازه َللم َالجم ور إذ
فل َيقيدهَبذلكَ،َبلَجعلَالخالفَ(89َ)لمعَفوالخالفَفي ماَ.َوةدَرجعَلكَذلكَفيَفَال

ل ما. ََشامالَ 
َ
للجم ورَ(90)ذهبَفيَفَالتبصرةَفَ–2َ  َ إلمَأكَالواوَتقت يَالترتيبَ،َوةدََ–خالفا

َف َاللمع َالرأيَفيَف َهذا َلك َأن اَ(91)رجع َمك َالجم ور َذهبَإليه َوذهبَالمَما .
الواوَللجمعََ))خطأَفقالَ:َلمطلقَالجمعَ،َومكَث َنسبَمكَةالَبأن اَللترتيبَإلمَال

َ.((والتشريكَفيَالعطفَ،َوةالَبعضَأصحابناَ:َهيَللترتيبَ،َوهذاَخطأَ

                                                 
 أ ( . – 30انظر التبصرة ) ق /  (88)
 ( . 20نظر اللمع ) ص /ا ( 89)
 ب ( . – 55انظر التبصرة ) ق /  (90)
 ( . 26انظر اللمع ) ص /  (91)
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فيَمسألةَإثباتَالنسلَفيَحقَاألمةَةبلَتبليغهَلليهََ(92)ذهبَفيَفَالتبصرةَفَ–3َ
َ َ–السال َإياهاَ مخالفاَبذلكَجم ورَاألصولييكَالمَثبوتهَفيَحق اَةبلَالتبليغَ،َمخالفا

ََوةالَبعد َثبوتهَفيَحق اَإالَبعدَالتبليغَ.َ(93)عَلنهَفيَفَاللمعَفوةدَرج
َ
فيَمسألةَشرعَمكَةبلناَهلَهوَشرعَلناَأ َالَالمَأنهََ(94)ذهبَفيَفَالتبصرةَفَ–4َ

إلمَصفَالجم ورَ،ََ(95)شرعَلناَمال َيثبتَنسخهَ،َوةدَرجعَلكَذلكَفيَفَاللمعَف
َ َأكوالذيَنصرتَفَ))وةالَ: َف َالتبصرة َ،ََالجميعَشرعَلناَيَف َثبتَنسخه إالَما

مكَذلكَليسَبشرعَلناَ  َ ََأ.َه،َ.َ((والذيَيصحَايكَلنديَأكَشيئا
َ
يجوزََعنمَإلمَأكَماَثبتَحكمهَبالقياسَللمَويرهَلمَ(96)ذهبَفيَفَالتبصرةَفَ–5َ

َمعنمَآخرَو َللمَويرهأكَيستنبطَمنه َفيَفََيرَالمعنمَالذيَةيسَبه ويقاسَلليه
وةدَنصرتَفيَفَالتبصرةَفَجوازَذلكَ،َوالذيَيصحَلنديَأنهََ))الَ:َفقَ(97)اللمعَف

ََأ.َه،َ.َ((الَيجوزَ
َ
َ)َياأي اَالمزملَ(َوويرهاََ:َبخطابَخالَبهَ،َكقولهَتعالمَإذاَخوطبَالنبيََ–6َ

َ َ(98)ف لَتدخلَفيهَأمتهَ،َفذهبَفيَفَالتبصرةَف ث ََللجم ورإلمَأن اَتدخلَ،َمخالفا
للجم ورَفيَذلكَ.َ(99)لمعَفرجعَلكَذلكَفيَفَال  َ ََواختارَأن اَالَتدخلَإالَبدليلَتبعا

َ
لمَصفَالجم ورَلماَكاكَهذهَهيَالمسائلَالتيَرجعَالشيرازيَلن اَفيَفَاللمعَفَإ

ةدَذهبَإليهَفيَفَالتبصرةَفَمكَخالف  َ،َوأماَالمسائلَاألخرىَالتيَخالف  َفيهَفقدَ
للي اَفيَفَاللمعَفَوفيَفَالَبقيَ ََتبصرةَفَسواءَ.مصراَ 
َ

يَنفسهَفي اَبيكَفَاللمعَفَوَفَالتبصرةَفَالَأخرىَخالفَالشيرازهذاَوهناكَمسائلَ
َواختارَفيَفَ َفَشيئا َ، َبوفاقَالجم ورَوالخالفهَ،َفاختارَفيَفَالتبصرة لالةةَل ا

ََاللمعَفَويرهَ.
َمكَهذهَالمسائلَ:

َ
تسممَأمرا َللمَسبيلََلذهبَفيَفَالتبصرةَفَالمَأكَاألفعالَالتيَليستَبقوَ–1َ

فأماََ))فقالَ:ََن اَتسممَأمرا َللمَسبيلَالمجازَأَ(100)ث َاختارَفيَفَاللمعَفالحقيقةَ
ومكَأصحابناَمكَةالَ:َاألفعالَالتيَليستَبقولَفإن اَتسممَأمرا َللمَسبيلَالمجازَ

حَ،َألنهَلوَكاكَحقيقةَةالَ:َوةدَنصرتَذلكَفيَفَالتبصرةَفَواألولَأصَليسَبمجاز
فيقالَ:ََلفعلَكماَتصرفَفيَالقولَكماَهوَحقيقةَفيَالقولَ،َلتصرفَفيَاَفيَالفعل

َأَ.ه،َ.َ((أمرَيأمرَ،َكماَيقالَذلكَإذاَأريدَبهَالقولَ
                                                 

 أ (   – 69أنظر التبصرة )ق /  (92)
 ( .35انظر اللمع ) ص /  (93)
 ب ( . – 69انظر التبصرة ) ق /  (94)
 ( .35انظر اللمع ) ص /  (95)
 أ ( .  – 120انظر التبصرة ) ق / (96)
 ( . 58اللمع ) ص /  انظر (97)
 ب ( . – 57انظر التبصرة ) ق /  (98)
 ( .12انظر اللمع  ) ص /  (99)
 ( . 7انظر اللمع ) ص /  (100)
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َ
كذاَذكرَفيَفَاللمعَفَإالَأنيَل َأجدَهذاَالبح َفيَفَالتبصرةَفَول َيتعرضَلهَأثناءَ

لتبصرةَفَ مكَالخر َالذيَوجدَمناةشتهَصيغةَاألمرَأوَتعريفهَ،َولعلهَسقطَمكَفَا
ََفي اَمكَأواخرَأبحا َاألمرَإلمَأوائلَالنواهيَوهللاَألل َ.

َ
إلمَأنهَإذاَوجدَسمالهَللمَكتابَول َيذكرَأنهَسمعهَََ(101)ذهبَفيَفَالتبصرةَفَ–2

َفيفاللمع َالمذهب َهذا َونقل َيرويه َأك َله ََ(102)فجاز َنلَالشافعي َأبوَلك ونقله
لكَأبيَيوسفَومحمدَبكَالحسكَمكَأصحابََ(103)معتمدَفالحسيكَالبصريَفيَفَال

ََ.(104)أبيَحنيفةَ،َواختارهَالبخاريَفيَفَالكشفَللمَالبزدويَف
َ

َإلمَأنهَالَيجوزَلهَأكَيرويهَإكَل َيذكرَأنهَسمعهَمخالفا ََ(105)وذهبَفيَفَاللمعَف
لإلما َأبيَحنيفةَ  َ دلَللمَذلكَوةدَاستَ–ر يَهللاَلنهََ–نفسهَفيَفَالتبصرةَفَتبعا

ََ.َأ.َه،َ.َ((بأنهَالَيأمكَأكَيكوكَةدَزورَللمَخطهَ،َفالَتجوزَالروايةَمعَالشكََ))
َ
َاللمعَفَإلمَصفَالجم ورَلكَبعضَايراءََ–5َ َالشيرازيَرجعَفيَف َنجد بينما

دهَةدَأصرَللمَمعظ َنجَالتيَأختارهاَفيَفَالتبصرةَفَمخالفةَللجم ورَتبعا َللدليل
َير َول  َالمسائل َلن اتلك َفي ماََجع َوافق َةد َكاك َجديدتيك َمسألتيك َأ افَإلي ا بل

ََالجم ورَفيَفَالتبصرةَفَلي يف ماَالمَآرائهَالخاصةَبهَ.
ََ

َالجم ورَفيَفَاللمعَفَهيَالمسائلفالمسا َفيَفََئلَالتيَخالفَفي ا التيَخالفَفي ا
افَإلي اَول َيرجعَلن اَفيماَرجعَلنهَفيَفَاللمعَفَحسبماَبينتهَ،َي َالتبصرةَفَ

ََهاتاكَالمسألتاكَهماَ:َ
َ
لمَثانيَالوةتَ،َفالجم ورَرَالمكلفَالفعلَإفيَمسألةَالواجبَالموسعَ:َإذاَأخَ َ–1َ

َ،َوهوَاختيارَ َلكَالصالة َيشترطَالعز َفيَأولَالوةتَبدال  مكَالمتكلميكَللمَأنه
ل  َ.َ(106)الشيرازيَفيَفَالتبصرةَف  َ ََتبعا

َ
ث َاختلفوا،َهلََ)).َمخالفا َللجم ورَ،َإذَةالَ:َ(107)معَفولكنهَل َيخترَذلكَفيَفَالل

لكَالصالةَ؟َ َيجبَالعز َأولَالوةتَبدالَ 
كَالفعلَفيَأولَالوةتَ َأَ.ه،َ.ََ((فمن  َمكَل َيوجبَومن  َمكَأوجبَالعز َبدالَ 

مكَالقوليكَ. َول َيخترَواحداَ 
َأر َفي َالبابَالرابع َالثال َمك َالفصل َفي َالمسألة َهذه َال امةَوسأذكر َالشيرازي اء

ََبالبياكَوالتفصيلَ،َلبياكَوجهَمخالفتهَوحقيقت اَ.
َ

                                                 
 أ ( . – 86انظر التبصرة ) ق /  (101)
 ( .45انظر اللمع ) ص / (102)
 ( .2/627انظر المعتمد )  (103)
 ( .51/ 3انظر كشف األسرار )  (104)
 ( .45ع ) ص / انظر اللم (105)
 ( . 9انظر التبصرة ) ص /  (106)
 ب ( .  – 10انظر اللمع ) ق /  (107)
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استدالليَ–2َ  َ َ اختارَفيَمسألةَخبرَالواحدَإذاَتلقتهَاألمةَبالقبولَ،َاختارَأنهَيفيدَللما ا
بذلكَجم ورَاألصولييك  َ :َ(108)فَاللمعَفيروكَأنهَاليفيدَإالَالظكَةالَفيالذيكََمخالفا

أوََحدَالذيَتلقتهَاألمةَبالقبولَفيقطعَبصدةهَ،َسواءَلملَبهَالكلومن اَخبرَالواَ))
َ((ف ذهَاألخبارَتوجبَالعملَ،َويقعَالعل َب اَاستدالال ََلملَبهَالبعضَوتأولهَالبعض

ََأ.َه،.َ
َفيَفَالتبصرةَف َل َيذهبَالمَهذا َأكَخبرَالواحدَمطلقا َالَبلََ(109)بينما أطلقَفي ا

َيوجبَالعل َ.
ََفَفيهَالجم ورَبالبياكَوالتفصيل.مسألةَأي اَفيَالبابَالرابعَفيماَخالوسأذكرَهذهَال

ََ
ََ

 مقارنة بين التبصرة واللمع
 

لكتابيَاإلما َالشيرازيَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَيمككَمكَخاللَماَةدمناَمكَدراسةَ
ََأكَنقاركَبيكَالكتابيكَمقارنةَبسيطةَموجزةَفنقولَ:

ََ
َاَ–1َ َف َللم َف َاللمع َف َلجتمتاز َشامل َكتابَلا  َبأن ا َف َمباح َفكَلتبصرة ميع

فَالتبصرةَفَبينماَتختلَسولاتَوفوقَالمتوكَالمختصراتَوهوَدوكَالموَاألصول
ََأوَكتابَفيَاألصولَالمقاركَ.َبمسائلَالخالفَفقطََف يَكتابَخالفيَفيَاألصول

َ
َتحررَوالبا ََ–2َ َبأن ا َف َالتبصرة َللمَف َاللمعَف المسائلَمحلَالنزاعَفيَتمتازَف

ََالخالفية َفي َتبحث اوتستطرد َالتي َالمسألة َتفاصيل َالشيئيكََذكر َهذيك َنجد بينما
َالمسأ َيطلق َما َفغالبا  َف َالتبصرة َف َمك َأطلقَمفقوديك َفيما َالنزاع َويجري َفي ا َلة

ََويكوكَالخالفَفيَجزئيةَمعينةَمن اَ.
َ
َيلَوالنظرَ،َوالدلَةد َاللمعَمقدمةَفيَتعريفَالعل َ،َوالظكَ،َوالج لَ،َوالشكَ،َ–3َ

فَللتبصرةَفَبذلكَ،َبلََلفقهَ،َوويرهماَ،َبينماَل َيقد َوويرَذلكَكتعريفَاألصولَوا
بمسائلَالخالفَفيَاألصولَ. ََابتدأَفوراَ 

َ
َآراءََ–4َ َاستقرتَفيه َالكتابَالذي َهي َبأن ا َف َالتبصرة َف َللم َف َاللمع َف تمتاز

اختارهاَفيَفَالتبصرةَفَورجعَالشيرازيَ،َولذلكَنراهَألرضَلكَبعضَأرائهَالتيَ
ََلن اَألن اَهيَالكتابَالثانيَالذيَصنفهَبعدهاَ.

َ
وتمتازَفَالتبصرةَفَللمَفَاللمعَفَبفيضَاألدلةَالتيَساة اَلالستداللَللمَماََ–5َ

َ َنجد َال َوةد ،َ َالخالفية َالمسألة َمك َاأليختاره َأدلت اَفي َفيَكثرة َيجاري ا َما َصول
فَإذَل َيذكرَفي اَمكَالدليلَماَالَبدَمنهَ،َوإذاَذكرَللمسألةَبينماَنفقدَذلكَفيَفَاللمعَ

،َوأماَالخصو َفالَيذكرَل  َأيَدليلَللمَماَذهبواَإليهَ دليال َل َيذكرَإالَدليال َواحداَ 
. َإالَنادراَ 

                                                 
 ( .40انظر اللمع ) ص /  (108)
 ب ( .  – 73انظر التبصرة )ق / (109)



 - 31 - 

َللمََ–6َ َاللمعَف َفيَف َيتعرضَل ا َمسائلَول  َفحواليَلشرة ذكرَفيَفالتبصرة
ََسعت اَوشمول اَولموم اَ.

َ
َ

  لشيرازي وشرح اللمعا
 

بَالتيَالكتابَالثال َمكَكتبَالشيرازيَفكَاألصولَهوفَشرحَاللمعفَوهوَآخرََالكت
َالفك، َاإلما َفيَهذا َأطلعَصنف ا َل  َاللمعفَوأنا َالمش ورَف للمَهذاََشرحَبهَكتابه

والألتقدَأنهَمفقودَ.ََمكَف ارسَالمكتباتَالعالميةول َأةفَلليهَفيماَنظرتهََالكتاب
َحتمَأواخرَالقركَالثامكَال جريَكاكَمتوفراَبكثرةَومش وراَبيكَالعلماءََألنه
َ

وةدَذكرهَابكَالسبكيَفيَجملةَمراجعهَالتيَرجعَإلي اَفيَكتابهَفَرفعَالحاجبَلكَ
َفيَجملةَمراجعهَلكتابهَف794َابكَالحاجبفَوبدرَالديكَالزركشيَالمتوفمَسنةَ ه،
األصوليةَإكَشاءَهللاَثيَلكَالمصنفاتالبحرَالمحيطفَولسمَأكَأةفَلليهَخاللَبح

َتعالمَ.
َََََ

َفيَهامش ا لكََوةدَنقلتَلنهَبعضَالتعليقاتَالتيَكاكَناسلَفَالتبصرةفَةدَأثبت ا
َالشرح َوهيََذلك َالتعليقَللي ا َأثناء َفيَهامشَفالتبصرةف َوأثبت ا َبحروف ا فنقلت ا

َةليلةَالَتعطيناَفكرةَصادةةَلكَحج َالكتابَوسعته.
ََ

َالفكهذاََالَشكَفيهَأكَهذاَالكتابَيعتبرَمكَأه َالكتبَالتيَدون اَاإلما َفيَوإكَمما
وربماَيكوكَةدَنتيجةَلماَاستخلصهَمكَأفكارفي ماَوََلكَكتابيهَالسابقيكإذَكاكَمتأخرا َ

أخرىَت افَإلمََأوَخالفَفيهَبآراءَرائهَالتيَذكرناَأنهَخالفناَفي ابعضَآويرَفيهَ
َهَمكَآراء.ماَذكرنا

َ
َ َأستطيعوإك َأنيَال َإذ َفيَإظ ارمكانته َلكافية َالكتابَبيكَاألصوليك َهذا أكََش رة

َلليهَوهللاَألل َ.َ–كماَذكرتََ–لعد َاطالليََأتكل َلنهَبأكثرَمماَذكرت
َ

َََََََََََََََََََََََََََ

 ينيمكانة الشيرازي بين األصول
 
َالفكإكَ َب ذا َذوَخبرة َالَشكَفيه َالشيرازيَمكَكبَمما َالمتقدميكَارَأئمةأكَاإلما 

َوَس َفيه َالذيكَدونوا َوت ذيبه َوترتيبه َفيَتطويره َاهموا َلولقد َالكال  َأثناء لمَرأينا
الكتبَالتيَألفتَفيهَكانتَفيََنشأةَهذاَالفكَوتطورهَحتمَلصرالشيرازيَكيفَأك
وأكَالكتبَالعامةَالشاملةَلجميعََوالب اَكتباَتبح َفيَمو وعَخالَمكَموا يعه

ََلةَبالنسبةَل اَ.مباحثهَكانتَةلي
َ
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ولذلكَالتبرتَكتبَاإلما َالشيرازيَالثالثةَفالتبصرةفَوَفاللمعفَوَفَشرحََاللمعفَ
َالفكَوأصبحتَمرجعاَمكَكبارالمراجعَ لعموم اَوشمول اَمكَأه َماَصنفَفيَهذا

ََ  َفيَهذاَالفكَوتصنيف  َ.التيَيرجعَإلي اَاألصوليوكَفيَتأليف
َََ

لن ا.َالتيَالَيخلوَكتابَصنفَفيَهذاَالفكَمكَالنقلََومكَخاللَهذهَالكتبَالثالثة
ََوالرجوعَإلي ا.َتبدوَلناَشخصيةَاإلما َومكانتهَبيكَللماءَهذاَالفكَ.

َ
،َ(110)أوَمدوناَيراءَإما َمعيكََاَمختصراَلكتابَسابقَأوَشارحاَلهف وَل َيككَفي 
مولةَوأفكارهَفيَسوكانتَآراءهَمنقلتَلنهَودونتَ،ََذاَآراءَمستقلةََبلَكاكَإماما َ

ََجعلتهَفيَمصافَاألئمةَالمجت ديكَفيهَوالمبرزيك.َهذاَالفكَمرموةة
َ

َاألص َمك َاالأئمة َأكثر َنقل اولولقد َمك َفيََييك َالسبكي َابك َسيما َال َللي ا والتعويل
فيََكتابيهَفَرفعَالحاجبَلكَابكَالحاجبفَوَفَاالب اجَبشرحَالمن اجَفَوالزركشي

ََاَذلكَإالَلمكانت اَوأهميت ا.َكتابهَفَالبحرَالمحيطفَوم
َ

دوكََوأناَإذَأكتبَهذاَالكال َلكَالشيرازيَالَأريدَأكَأةولَلنهَإنهَأش رَمكَكتبَأو
أنهََأةولَولككَأريدَأكََيَاألصولييكَمكَهوَأش رَمنهَوأبرعفلقدَكاكَفَفيَهذاَالفكَ
َالفكَب  كاكَمكَ َفيَالمشاهيرَالذيكَلرفَهذا َوإكَكانتَش رته الفقهََونقلَلن  

ََوالخالفَوالتيَالَينازلهَفي اَأحدََةدَوطتَللمَشيءَمكَش رتهَفيََاألصولَ.
َ

َفيَاألصولَما َحسبَالشيرازيَمكَالش رة َوكتابهَلكتابيهَأخيرا َاللمعَوشرحهف َف
َمنذأكَألف ماَإلمَلصرناَهذاَ.َتبصرةفَمكَالش رةََوالشيوع.َواالنتشارفال

االحترا ََالفكَإالَولرأيهَالمكانةَاألولمَمكَوحسبهَأنكَالَتجدَمسألةَمكَمسائلَهذا
ََفي اَأ َمخالفا.َسواءَأكاكَموافقا ََوااللتبار

َ
َََ

َعـاب الرابــالب
 آرائـه األصولـيةفي 

ََََََََ
َتميزَآراءَخاصةَئمةَالمبرزيكَكالشيرازيَوامثالهما َمكَاالإكلَل ومكَخالل اََب ا

ََيعرف.
م ورَاألصولييكَفيَمسائلَلديدةَهَةدَخالفَجولقدَرايناَلندَالكال َللمَمصنفاتهَأن

َللمَففَاللمعَفَوَبقيَمصرا َاَحيكَأل َبهَفالتبصرةفَوأنهَةدَرجعَلكَبع  فيَكتا
َبلَأ افَإليهَمسألتيكَأخرييكَبع  اَالألخر

َالبابَسأحاولَإي احَهذهَالمسائلَالتيَخالفَب معَبياكَوجهََودراست اَ اوفيَهذا
َيؤديَإليهَالدليلَ.الحقَوَالصوابَفي اَحسبماَ

                                                 
 ال أعني بهذا أنه إمام مجتهد مطلق . إذ هو شافعي. ومدون ألصول الشافعية. على طريقة  (110)

 م يتقيد بآراء من شبقه من أساتذته وأقرانه كالغزالي مثال حين صنف كتابه المنخولالشافعي. ولكني أعني إنه ل

 مقتصرا فيه على آراء شيخه إمام الحرمين فقط كما قال ذلك عنه في آخره.  
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كَحقيقت اَومأخذهَفي اَبيكَكماَأنيَسأدرسَالمسائلَالتيَرجعَلن اَفيَفَاللمعَفَوأبي َ
َرأيهَالقدي َوَالجديدَ.

وهوََأوَنسبتَإليهََلنهَوَأ يفَإلمَهذاَفيَالخاتمةَبياكَبعضَاألمورَالتيَنقلت
يعرفَرأيهََجبَأكوكذلكَبياكَبعضَاألمورَال امةَالتيَيَأوَيبرأَمن اَيرىَخالف ا

َفي ا.
ََوسيكوكَالبح َللمَالنحوَالتالي:َ

َ
َالمساءلَالتيَخالفَب اَالجم ور. -1
 .المسائلَالتيَرجعَلن اَفيَفَاللمعفَ -2
 ََبعضَآرائهَال امة. -3

َ
 

َالفصـل االول

 
 هورـف بها الجمـالمسـائل التي خال

 
في اََالشيرازيَاإلشارةَإلمَأكَرأيَالمسائلَالتيَخالفَفي اَالجم ورَالَأريدَبقولي

القائليكََفربماَكاكَالحقَوالصوابَمعهَوالَلبرةَبكثرة،َأوَمردودَباطلأوََ عيف
َاإل َيقول َكما َالمجموعف َف َمقدمة َفي َالنووي َأكما  َأشيرإلم َأك َأريد َولكني

َمصنفاتهَأكثراألصولييكَللمَخالفَماَاختارهَورجحهَفيَكتبهَو
بلَبع هَكاكََ،ودامردَفيهَكاكَباطال َبيكَأثناءَهذهالدراسةَأكَليسَكلَماَخالفَفسأ

ََوصوابا.َاألكثرَلهَحقا ََرو َخالف
َ

كاكََربماَلوهاَحسبَماَظ رَلناَمكَدليلَلليهَبعضَأةوالهَفإنماَنردَ َونحكَإذَنردَ 
َورجَ َالشيرازيَحيا َ َاختاره َببطالنهَوصوابَما َفيألةنعنا َذكره َبدليلَسوىَما َحه

ََكتبهَمكَأدلةَوبراهيكَ.َ
َ

ومن اَماَفهَفيهَس لَبسيطَولهَمدركَةوي،َمسائلَالتيَسأذكرها،َمن اَماَخالوهذهَال
ََخالفهَفيهَةويَبعيد،َومدركهَفيهَ عيف.

َ
فيَكلََوليسَالشيرازيَهوَالوحيدَالذيَخالفَفيماَذهبَإليهَمكَهذهَالمسائل،َبلَله

ََماَمكَالمتقدميك،َوإماَمكَالمتأخريك.واحدةَمن اَمؤيد،َإ
َ

َالصوابَوتخبرلكَدراسةَتفصيليةَتنب َلكَوجهَالحقذهَالمسائلَوسأبدأَبدراسةَه
ََمكَهللاَتعالمَأكَأوفقَفيماَأسعمَإليهَوأبتغيه،َإنهَسميعَالدلاء.َراجيا َ
َ

َََوإليكَهذهَالمسائلَ:
َ
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َ

 تعريف األمر -1

َ
َََذهَالمسألةَيجبَأكَأبيكَايتي:ةبلَأكَأخوضَفيَبح َه

َ
َرَ-1  َ َأ َللمَلفظَف َوالراءَالللمَمدلوهاإكَالتعريفَوارد َوالمي  َال مزة وهوََف

ََ(1)صيغةَفافعلفََكماَهوَالمتعارفَمكَاأللفاظَيلفظَب اَوالمرادَمسميات اَ
ََ
ندَاألشالرةَللمَاللسانيَوالنفسانيَ،َولك َاختلفواَهلَإكَاألمرَكالكال ،َيطلقَلََ-2

َهوَحقيقةَفي ماَأوَفيَأحدهماَللمَمذاهبَ:َ
َ
َنيَ.هوَحقيقةَفيَاللساَ-أَ
وإليهَذهبَالمحققوكَمناَ،َكماَنقلهََ))َ(2)هوَمشتركَبين ماَ،َةالَابكَالسبكيَ–بَ

َ.َ((اإلما َفيَاللغاتَ
ََهوَحقيقةَفيَالنفسانيَفقطَ.َ-ج،َ
َ

َمن َالقوليك َاألشعريَ،وكال َالحسك َأبي َالشيل َلك َفََقول َفي َالسبكي َابك َنقله كما
ََ.(3)اإلب اجَف

َ
األمرَالنفسيَ،َكماََ(5)وَفَاللمعَفَ(4)فيَفَالتبصرةَفوأماَاإلما َالشيرازيَفقدَلرفَ

وفيَكالَالكتابيكَخالفَالجم ورَحي َاشترطَالعلوَفي ماَفقالَ،ََ(6)بينتَهذاَةبلَةليل
ََ.َ((األمرَ:َاستدلاءَالفعلَبالقولَممكَدونهََ))َفيَفَالتبصرةَفَ:

ََ
وماَكاكََ))َوةالَ:َونهَلَيستدليَبهَالفعلَممكَهوَد:َاألمرَ:َةو(7)وةالَفيَفَاللمعَف

مكَالنظيرَللنظيرَمكَاألدنمَلألللمَفليسَبأمرَوإكَكانتَصيغتهَصيغةَاألمرَوذلكَ
ََ.َ((كقولَالعبدَ:َربَاوفرَليَفإكَذلكَمسألةَوروبةَ

َ
َفي َتعريفَاألمرَفاشترط َفي َالعلو َاشترطواََالكتابيك َالذيك َالمعتزلة َلجم ور تبعا 

َالب َلن   َنقله َكما ،َ َالمن اجَف اويَفيأي ا َالرازيََ(8)يَف َالديك َفخر َلإلما  َتبعا 
ََ.(9)وكماَصرحواَبهَفيَكتب  

َ

                                                 
 ( .2/2أ ( واإلبهاج ) – 299ق  /1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب )  (1)
 ( . 4/ 2( ونهاية السول )2/ 2انظر اإلبهاج )  (2)
 ( .2/ 2انظر االبهاج )  (3)
 ب ( . -1انظر التبصرة ) ق  (4)
 ( . 7انظر اللمع ) ص /  (5)
 ( . 207انظر ما مر ) ص /  (6)
 ( . 7اهنظر اللمع ) ص /  (7)
 ( . 2/ 2انظرا البهاج ) (8)
 ( . 134 – 17/130انظر المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات )  (9)
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ألمرَاإلماماكَأبوَنصرَبكَالصبااَ)َ َوةدَوافقَالشيرازيَللمَاشتراطَالعلوَفيَا
َََ(10)((لدةَالعال َوالطريقَالسال ََ))كماَنلَلليهَفيَكتابهََه،َ(477َ

ونقلهَالقا يَلبدَالوهابََمكَأصحابناَ(11)ه،(489َوأبوَالمظفرَبكَالسمعانيَ)َ َ
ََ.(12)فيَفَالملخلَفَلكَأهلَاللغةَ،َوجم ورَأهلَالعل َواختاره

َ
لماَهوََالشيرازيَومكَوافقهَمكَاشتراطَالعلوَفيَاألمرَمخالفَ وهذاَالذيَذهبَإليهَ

ََلليهَالجم ورَمكَلد َاشتراطهَ.
َ

َف َالحاجب َرفع َف َفي َالسبكي َابك ََ(13)ةال َيَ)): َوالَول  َللوا  َأصحابنا َأكثر عتبر
 َ.َ((الءَ،َوةالواَ:َمجردَالطلبَأمرَ.َوهوَالمختارَاستع

ََ.((الءَصحابناَالَيشترطَالعلوَوالَاالستعوةالَأَ)):َ(14)وةالَفيَفَاالب اجَف
َ

فمكَتعريفاتَالجم ورَالذيكَل َيشترطواَالعلوَماَلرفهَبهَالغزاليَفيَفَالمستصفمَ
للقا يَأبيَبكرَالباةالنيَوإما َالحرميكَإذَةالَ:ََ(16)وَفَالمنخولَفَ(15)ف  َ َتبعا
ََ.َ((يقت يَطالةَالمأمورَبفعلَالمأمورَبهََجاز َ َ:َةولَ األمرَ))
َ

لإلما َفخرَالديكَالرازيَفقالتبعَ(17)ولرفهَالبي اويَفيَفَالمن اجَف  َ ََ:ا
ََ.َ((هوَحقيقةَفيَالقولَالطالبَللفعلََ))
َ

ذكرَوإنماََفيَاألمرَللمَأنهَمسألةَمستقلةَيَالشتراطَالعلوول َيستدلَاإلما َالشيراز
َواحدا َجوابا َاللتراضَأوردهَلليهَالخص َ مكَا لمسألةَالثانيةَفيَاألوامرَلهَدليال 

َ:ََ(18)هلَلألمرَصيغةَمو ولةَفيَاللغةَأ َالَفقالََوهيَ:
َالصيغةَمكَاألللمَ َأي ا َأي ا َأكَتكوكَهذه َيشترطوا َفل  َفإكَةيلَ: لألدنمَوالَف

فَ. َخالفَأكَذلكَشرطَفيَكونهَأمراَ 
َ

،َوذكرواَذلكَ  َ َةلناَ:َةدَبينواَذلكَ،َفإن  َسمواَهذاَالخطابَمكَاألدنمَمسألةَوطلبا
،َفعلمناَأكَالرتبةَشرطَفَاَه،.  َ َفيَأةسا َالكال َأي ا

َ
يباَ صيغةَاألمرَتفيدَالوجوبَةروةالَفيَفيَالمسألةَالثالثةَأثناءَاالستداللَللمَأكَ

َ:َ(19)مكَذلكَإذَةالَ

فإكَأهلَاللساكَفرَ   َ َةواَبيكَالسؤالَواألمرَفقالواَ:َإذاَةالَلمكَهوَدونهفَوأي ا
َةالوا:َهذاَسؤالفَاَه،.َ،َوإذاَةالَلمكَهوَفوةهَ:َافعلََفَافعلَفَ،َفإكَهذاَأمرَ

                                                 
 ( .3/  2ج البن السبكي ) انظر االبها (10)
 ب( .  – 301/ ق  1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب البن السبكي )  (11)
 ( . 5/ 2انظر نهاية السول لألسنوي )  (12)
 ب ( . 301/ ق  1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب البن السبكي )  (13)
 ( .3 /2انظر االبهاج )  (14)
 .( 162/  1انظر المستصفى )  (15)
 ( بتحقيقنا .102انظر المنخول  ) ص /  (16)
 ( . 2/ 2انظر االبهاج )  (17)
 ب (. -2انظر التبصرة ) ق /   (18)
 ب ( . -3انظر التبصرة ) ق   (19)
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َ
ليستَهذاَماَاستعملهَالشيرازيَمكَالدليلَللمَهذهَالمسألةَفيَثناياَمسائلَأخرىَ،َ

إالَإذاَكاكَمكَاألللمَ خاصةَباشتراطَالعلوَ،َومكَخالل اَتتبيكَلناَأنهَالَيسميهَأمراَ 
َلألدنمَ.

َ
وإكَكاكَمكَالمساويَإلمَالمساويَكَاألدنمَلألللمَف وَسؤالَوطلب،َوأماَإكَكاكَم
ََلهَف وَالتماسَ.

َ
َماَاستدلَبهَالشيرازيَبقولهَ:ََ(20)وةدَردَايمديَفيَفَاألحكا َفَ

هذهَالصيغةَمكَاألللمَلألدنمَوالَتكوكَأمرا َ،َبأكَيكوكَذلكَللمَسبيلََدَ رَ ةدَت ََف
َكاكَللمَسبيلََدَ رَ  رعَوالخ وعَ،َوةدَي َالت َ،َإذا مكَاألدنمَلألللمَويكوكَأمرا 

َبالج لَوالحمقَ َولذلكَيوصفَةائل ا َالَللمَسبيلَالخ وعَوالتذللَ، االستعالءَ،
َه،.َبأمرهَمكَهوَأللمَمنهَرتبةَفَا

َ
:َ(21)وةالَفيَفَمنت مَالسولَفَ  َ َفيَردهَأي ا

.َاه،َ،فَويلز َأكَتكوكَصيغةَافعلَمكَاألل أيَوهذاََلمَنحوَاألدنمَفيَالت ديدَأمراَ 
.ز َباطلَ الال  َ َباالتفاقَمناَومكَمشترطَالعلوَ،َفالَيكوكَالعلوَشرطا
َ

ََََََ ََ
َفيَردهَ:َ(22)وةالَالغزاليَفيَفَالمستصفمَفَ

َللمَفَوةيل َأنهَطلبَالفعلَواةت اؤه َاألمرَ: َالمسألةَوممكَهوََفيَحد ويرَوجه
َاللمرَفيَالدرجةَ،َاحترازا َدوكَاي مَولكَسؤالَالعبدَمكَ  َاوفرَلللمَةلول  َ:

والَحاجةَإلمَهذاَاالحتزازبلَيتصورَمكَالعبدَوالولدَأمرََسيدهَ،َوالولدَمكَوالدهَ،
َلطالةلدَ،َوإكَل َتجبَللي ماَاالسيدَوالوا

بلَالطالةَالَتجبَإالَهللَتعالمَفليسَمكَ رورةَكلَأمرَأكَيكوكَواجبَالطالةَ،َ
َتقول َالََوالعربَةد َطلبَالطالة َأك َيعل  َومك ،َ َسيده َأمر َوالعبد َأباه، َأمر فالك

ََوإكَل َيستحسنوهَمنهَ،َفيروكَذلكَأمرا ََكَ سَ حَ ي َ
عالمَ،َأوَهللاَتلطالةَمكَوكذلكَةولهَاوفرَليَ،َفالَيستحيلَأكَيقو َبذاتهَاةت اءَا

ََويكوكَلاصياَبأمرهفَاَه،َمكَويرهَ،َفيكوكَأمرا َ
َ

فيَاألمرََللمَبطالكَاشتراطَالعلوَ(23)وةدَاستدلَاإلما َفخرَالديكَالرازيَوأتبالهَ
بالقرآكَالكري َ،َوذلكَفيَةولهَتعالمَحكايةَلكَفرلوكَحيكَاستشارَحاشيتهَفيَأمرَ

َ:ف َل   َفقال َالسال  َفيَالمدائكََموسمَلليه َوأرسل َوأخاه َأرجه َةال َتأمروك؟ ماذا
وهذاَأكبرَدليلَللمََ،أمراَ–وه َأدنمَمنهَمرتبةََ–فقدَسممَكالم  ََ(24)حاشريكفَ

َلد َاشتراطَالعلوَفيَاألمرَ.

                                                 
 ( . 127/  2انظر األحكام )  (20)
 ( . 3/  2انظر منتهى السول لآلمدي )  (21)
 ق . ( ط ، بوال 412/  1انظر المستصفى للغزالي )  (22)
 (.2/5( ونهاية السول ) 2/3)  0انظر االبهاج  (23)
 .110األعراف /  (24)
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مجازاَ،َ َََ(25)ةلناَ:َاألصلَفيَاإلطالقَالحقيقةَفإكَةيل:َلعلهَسماهَأمراَ 
َ

اليشترطَفيهَالعلوَ،َوأنهَيكوكََفَللمَأكَاألمرَوةدَاستدلَابكَالسبكيَفيَفَاالب اج
فَومماَيدلَللمََ:َ(26)وإكَكاكَمكَاألسفلَلألللمَبكال َالعربَوشعره َفقالََمرا َأ

ََذلكَةولَلمروَبكَالعالَلمعاويةَر يَهللاَلنهَ:
ََ

ََفعصيتنيَََََََوكاكَمكَالتوفيقَةتلَابكَهاش ََجازما ََأمرتكَأمرا َََََََََ
َ

َاَرجلَمكَبنيَهاش َ،َخرجَمكَالعراقَللمَمعاويةَر يَهللاَلنهَوابكَهاش َهذ
فأمسكهَ،َفاشارَلليهَلمروَبقتلهَ،َفخالفهَمعاويةَلشدةَحلمهَ،َوكثرةَلفوه،َفأطلقهَ

ََالَفيَلليَر يَهللاَلنهَ.َأخرىَ،َفأنشدهَلمروَالبيتَفيَذلكفخرجَلليهَمرةَ
َ

ََكَهوَفوةهَ:وةالَدريدَبكَالصمةَلنظرائهََولم
َ

َ(27) حمَالغدَوهلَيستباكَالرشدَإالََََََ  َأمريَبمنعرجَاللوىَمرتأ
َ

ََيزيدَبكَالم لبَأميرَخراساكَوالعراقَ:َوةالَايخرَمخاطبا َ
َ

َجازماَفعصيتنيََََََفأصبحتَمسلوبَاإلمارةَنادماَأمرتكَأمرا َ
َ

ذيَويمككَأكَنخت َهذهَاألدلةَللمَأكَالعلوَالَيشترطَفيَاألمرَباألسلوبَالجدليَال
َفنقولَلهَ:ََ(28)يستعلمهَالشيرازيَبكثرةَفيَكتابهَفَالتبصرةَف

يكوكَبالعقلَ،َوالَمجالَلهَفيهََأوَبالنقلَ،َوالََإماَأكَإثباتَالعلوَفيَاألمرَالَيخلو
،َوالَأصلَلهَإماَأكَيكوكَآحاديخلوَ،َ ،َفالَيقبلَفيَأصلَمكَاألصولَأوَمتواتراَ  اَ 

َكاك َلو َ،لعَألنه َللمت  َكما َيعل َلمناه َل  ا َفالَمعنمََولم  ،َ دلَللمَأنهَالَأصلَله
ََالثباتَالعلوَواشتراطهَفيَاألمرَ.

َ
فإكَالحقَالذيَالَمفرَمنهَ،َوالَمحيلَلنهَ،َهوَلد َاشتراطَالعلوَفيَاألمرَ،َلماَ

مكَاللغةَوالقرآكَالكري َ،َوأكَمذهبََوالنقليةَهَلكَالجم ورَمكَاألدلةَالعقليةذكرنا
بَالحقَالذيَيجبَأكَيتبعَ،َوأكَماَسواهَ عيفَالمدركَبالنسبةَالجم ورَهوَالمذه

َإليهَ.
وماَنقلهَالقا يَلبدَالوهابَفيَالبالويوكَوالمناطقةَفيَكتب  ََوَأماَماَأطبقَلليه

لكَأهلَاللغةَوجم ورَأهلَالعل َ،َمكَأكَالكال َإذاَكاكَمكَاألللمََ(29)فَالملخلَف
وإكَكاكََساويَالمَالمساويَلهَف وَالتماسَمالمَمكَدونهَف وَأمرَ،َوإكَكاكَمكَال

َإليهَمكَأكَاألمرَ َذهبنا مكَاألدنمَالمَاألللمَف وَطلبَوسؤالَ،َف وَالَينافيَما

                                                 
 ( .2/3انظر االبهاج ) (25)
 المرجع السابق. (26)
 كذا ورد في اإلبهاج ، وفي غيره فلم يستبينوا الرشد .  (27)
 أ ( ، وغيرها من األماكن كثير. – 3انظر التبصرة ) ق  (28)
 ( . 5/ 2انظر نهاية السول ) (29)
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الَبخصولَكونهَمكَاألللمَ،َويطلقَلليهَالدلاءَوااللتماسَفيََحقيقةَفيَالجميعَ
َواأل َالما ي َيسمل َالفعل َأك َكما ،َ َالقرائك َمك َبه َيحتف َلما مرَبعضَاألحوال

ََالم ارعَوتسميتهَباألمرَوالم ارعَوالما يَل َتمنعَمكَتسميتهَفعال َ.
َ

وتبعهَلليهَمكَالمتأخريكََطَاالستعالءَالذيَذهبَإليهَأبوَالحسيكَالبصريَوأماَشر
ايمديَفيَكتابيهَفَاألحكا َفَوَفَمنت مَالسولَفَوابكَالحاجبَفيَكتابيهَفَالمنت مَ

َال َف َو َصف َوير َشرط َف و َف َللجم ورمختصر َمخالف َأي ا  َيشترطهََحيح ول 
َأ َال َولذلك ،َ َيتشعبَالشيرازي َأك َخشية َبإبطاله َالقا ية َاألدلة َأبح َفي َأك ريد

َونخرجَلكَالمو وعَ،َإذَةصدناَهناَمناةشةَآراءَالشيرازيَخاصة.َالبح َويطول
َونحيلَبح َاالستعالءَفيَاألمرَإلمَكتبَكتبَاألصولَالتيَتعر تَلهَوأبطلتهَ.

َ
َ*َ**ََ
َ

 
 ام على الحائض والمريض والمسافروجوب الصي – 2

  
وترجيحَالمختارَمن اَ،َيجبَأكََوةبلَالخوضَفيَهذهَالمسألةَوبياكَالمذاهبَفي ا

َأدلةَ َخالل َمك َذلك َسنتبيك َكما َالمسألة َهذه َفي َالخالف َللي ا َينبني َأمورا  نبيك
ََالفريقيكَ،َونبيكَمحلَالنزاعَفي اَفنقولَ:

ََ
َلموكَللمَأكَالواجبَالَيجوزَتركهَإالَبعذرَشرليَيبيحَالتركَ.اتفقَالمسَ–1َ

َ ماَجازَتركهَالَيكوكََوبناءَللمَذلكَةالوا، َ ،َفعلهَواجبا الستحالةَكوكَالشيءَواجبا
ََجائزَالتركَ.

َ
َكَوةعتَفيَوةت اَالمعيكَول َتسبقَبأداءَمختلَفأداءَ،َوإالَفإلادةَ.العبادةَإَ–2َ

َكالظ رَالمتروكَةصدا .وجبَأداؤه،َسببَوجوب اَفق اءَعدهَووجدَفيهَوإكَوةعتَب
َأوَشرلا َكصالةَالنائ ََ،يضَأوَامتنعَلقال َكصو َالمسافرَوالمرَ،أوَل َيجبَوأمكك
ََ.(30)كصو َالحائض

َ
ذكَفالق اءَماَفعلَبعدَوةتَاألداءَاستدراكا َلماَسبقَوجوبهَمطلقا َأيَسواءَكاكَإ

َ.(31)وجوبهَللمَالمستدركَأوَويره
ََذاَهوَرأيَجم ورَاألصولييكَ.وه
َ

ف  َيفرةوكَبيكَالفعلَالذيَوجدَسببَوجوبهَووجبَأداؤهَ،َوهذاَيسمونهَواجبا َ،َ
َ،  َ وبيكَالفعلَالذيَوجدَسببَوجوبهَول َيجبَأداؤهَلمانعَشرليَ،َفالَيسمونهَواجبا
لعد َوجوبَأدائهَ،َوكالهماَإكَفعلَبعدَوةتهَاألولَالمحددَلهَشرلا َيسممَة اء.َ

َألن  َبنواَهذهَالتسميةَللمَسببَالوجوبَوةدَوجدَ.

                                                 
 ( .1/46انظر االبهاج يشرح المنهاج )  (30)
 ب ( مخطوط . – 91/ق  1انظر رفع الحاجب ) (31)
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يروكَأكَكلمةَالق اءََ–رحمهَهللاََ–ومن  َاإلما َالشيرازيََولككَبعضَاألصولييك
َ الَتطلقَإالَللمَماَسبقَوجوبهَللمَالمستدركَ،َوف َعلَبعدَوةتهَالمعيكَلهَشرلا

جبَأداؤهَ،َف  َدوكَتمييزَبيكَماَوجدَسببَوجوبهَفقطَ،َأوَوجدَسبببَوجوبهَوو
ََ.(32)يبنوكَالتسميةَللمَسبقَالوجوبَللمَالمستدرك

َ
أكَالق اءَيطلقَحقيقةَللمَالواجبَالذيََ(33)ويرىَاإلما َالغزاليَفيَفَالمستصفمف

للمَويرهَمماَوجدَسببَوجوبهَفقطَ وجدَسببَوجوبهَووجبَأداؤهَ،َويطلقَمجازاَ 
َسنبينهَبعد َالَللمَتفصيلَفيَالمريضَوالمسافرَ،َكما فعلَل َيجبَةليلَ،َألكَهذا

.َأداؤهَفيَوةتهَاألول ََولذلكَفتسميتهَبالق اءَمجازاَ 
َ
3َ–ََ َمحصور َالمسألة َهذه َفي َالحائضَالخالف َوفي ،َ َفقط َالصو  َوجوب في

َالعباداتَفال َمك َويره َوأما َمثالَوالمسافرَوالمريضَ، َكالصالة ،َ َفيه َخالفَبين  
ََوأن اَواجبةَللمَالمريضَوالمسافرَ.َالحائضاَللمَأن اَويرَواجبةَللمَفإن  َاتفقو

َ
َ–إكَشاءَهللاََ–سنبينهَبعدَةليلََأكَالخالفَفيَهذهَالمسألةَخالفَلفظيَكماَ–4َ

ََ.(34)كماَصرحَبذلكَاإلما َالشيرازيَنفسهَفيَفَشرحَاللمعَف
َ

كرَبعدَهذهَالمقدمةَالتيَالَبدَمن اَ،َالَلليناَأكَنذكرَالمذاهبَالمختلفةَفي اَ،َث َنذ
ََاألدلةَللي اَ،َومكَث َنرجحَالمذهبَالمختارَفنقولَ:

َ
إلمَأكَالصو َواجبَللمَالمريضََ(35)ذهبَاإلما َالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفَ–1َ

َ َواجبَللمَالمريضَوالمسافرَوالحائضَفيََ))والمسافرَوالحائضَفقالَ: الصو 
اءَلماَوجبَحالَالمرضَوالسفرَوالحيضَ،َوماَيأتوكَبهَلندَزوالَالعذرَف وَة 

ََأَه،َ.َ((للي  َفيَحالَالعذرَ
َ

لَفَوَفَالمنتخبَفَلبعضَوةدَنسبَاإلما َالرازيَهذاَالمذهبَفيَكتابيهَفَالمحصو
َنقلهَاإلسنويَفيَفَن ايةَالسولَفَالفق اء ردا َللمَالبي اويَإذَنقلهَفيَفََ(36)كما

ََلكَالفق اءَ.َ(37)المن اجَف
َ
2َ–ََ َلد  َإلم َاألصولييك َجم ور َإليهَذهب َأشار َكما ،َ َللثالثة َبالنسبة الوجوب

للرازيَ.َ(40)،َوالبي اوي(39)،وابكَالحاجب(38)ايمدي  َ ََتبعا
َ

                                                 
 أ حيث ذكر هذا المعنى . – 12انظر التبصرة للشيرازي   (32)
 ( ط . بوالق .96/ 1انظر المستصفى للغزالي ) (33)
 ( .84/ 1انظر االبهاج البن السبكي )  (34)
 أ ( . – 12ازي ) ق التبصرة للشير (35)
 ( .84/ 1نهاية السول ) (36)
 ( .83/  1اإلبهاج البن السبكي ) (37)
 ( 103/  1انظر األحكام لآلمدي ) (38)
 ب ( مخطوط . – 91/ق  1انظر رفع الحاجب البن السبكي )  (39)
 ( .83/ 1انظر نهاية السول ) (40)
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ماَالمسافرَفعليهَصو َأحدَالش ريكَإَالَيجبَللمَالمريضَوالحائضَ،َوأماَ–3َ
ش رَاألداءَ،َوإماَش رَالق اءَ،َوأي ماَصا َكاكَأصال َ،َكاألنواعَالثالثةَفيَكفارةَ

لكََ(43)ونقلهَابكَالسبكيَفيَفاإلب اجَفَ(41)،َنقلهَالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفاليميكَ
القا يَأبيَبكرَالباةالنيَلكَنصهَفيَفَالتقريبَفواختارهَاإلما َفخرَالديكَالرازيَ

ََ.(44)فيَكتابيهَفَالمحصولَفَوَفَالمنتخبَفَكماَنقلهَاإلسنوي
َ
افرَ،َنقلهَالشيرازيَفيَفَالَيجبَللمَالمريضَوالحائضَ،َويجبَللمَالمسَ–4َ

ََلكَالعراةييكَ.َ(45)التبصرةَف
َ

تفقواَللمَلد َالمسألةَ،َوالذيَيظ رَمن اَأن  َاهذهَهيَالمذاهبَالمعروفةَفيَهذهَ
والمريضَ،َوالخالفَبين  َإنماَهوَبالنسبةَللمسافرَ،َومعَالوجوبَبالنسبةَللحائضَ

َصيا َيجعلوا َل  َإذ ،َ َيخالفوكَالشيرازيَفيه َلماَذلكَف   َالثانيَة اء َفيَالش ر مه
فالمذاهبََهَاألداءَفيهَ،َبلَخيروهَبين ماَوجبَفيَالش رَاألولَ،َألنهَل َيوجبواَللي

َفيَ َالفق اء َمك َتبعه َومك َللشيرازي َخالفا  َالوجوب َلد  َللم َتقريبا  َمتفقة الثالثة
ََالمسائلَالثالثةَالحائضَوالمريضَوالمسافرَ.

َ
مَمذهبهَبأدلةَ عيفةَيبدوَمكَخالل اَ عفَمذهبهَوةدَاستدلَاإلما َالشيرازيَلل
َبالنسبةَألدلةَالجم ورَفقالَ:َ

وأنهَمقدرَبماَتركهَ،َالَيزيدَإكَماَيأتيَبهَيسممَة اءَوهذاَيدلَللمَأنهَبدلَلنهَ
لليهَ،َوالَينقلَمنهَ،َولوَل َيككَة اءَلماَتركهَ،َلماَتقدرَبهَ،َكماَأكَاألنواعَ

ماَل َيككَكلَواحدَمن اَة اءَلماَتركهَ،َل َيقدرَبهَ،َولماَالثالثةَفيَكفارةَاليميكَل
ََ.(46)نقدرهاَهاهناَبالمتروكَ،َدلَللمَأنهَة اءَلهَ،َوبدلَلنهَ،َكغراماتَالمتلفات

َ
كَالق اءَيتوةفَللمَسببَالوجوبَ،َوهوَدخولَالوةتَ،َالَوةدَأجيبَلكَهذاَبأ

َكاكَة اءَالظ رَمثال ََللمَوجودَالوجوبَ،َإذَلوَتوةفَللمَنفسَالوجوبَ،َلما
واجبا َللمَمكَنا َجميعَالوةتَ،َألنهَويرَمكلفَبالظ رَفيَحالَنومهَ،َالمتناعَ

ََ(47)تكليفَالغافل
َ

بقولهَ:َوةدَأشكلَهذاَللمَطائفةَفقالواَ:ََ(48)وأجابَلنهَالغزاليَفيَفَالمستصفمَف
َالحائضَ َللم ََ–وجبَالصو  َالصالة َهذَ–دوك َوجعل ،َ َوجوبَالق اء اَبدليل

َإذَالَخالفَأنهَلوَماتتَالحائضَل َتككَ َأولمَمكَمخالفةَاالجماعَ، االس َمجازا 
ََلاصيةَ،َفكيفَتؤمرَبماَتعصيَبهَلوَفعلتهَ.

َ

                                                 
 أ ( . – 13انظر التبصرة ) ق  (41)
 بق .المرجع السا (43)
 ( .84/ 1انظر نهاية السول لألسنوي )  (44)
 أ ( . – 13انظر التبصرة ) ق  (45)
 أ ( . – 13انظر التبصرة ) ق  (46)
 ( .84/ 1( ونهاية السول ) 84/ 1انظر االبهاج ) (47)
 ( ط . بوالق 96/ 1انظر المستصفى ) (48)
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َتسميتهَ َلد  َألك ،َ َالفارق َةياسَمع َف و َالكفارة َللقياسَللمَخصال َبالنسبة وأما
َوليسَث َلالة َبفواتَايخرَ، َتعلقَأحدهما َناتجَلكَلد  َبالتقديرَ،َبالق اءَفي ا ة

وأماَفيَالصيا َ،َفإكَالبدلَالَيمككَإالَبعدَفواتَاألولَ،َواألولَسابقَبالزماكَ،َ
ََ.(49)فسميَة اءَلتعلقةَبفواتهَ،َالَألنهَةدرَبه

َ
َالشيرازي َأنهَةال َللم َفدل ،َ َرم اك َيق يَصو  َأنه َالق اء َفي َينوي َوألنه :
ََ.(50)ة اءَلماَفاته

َ
َالم َفيف َأجابَالغزاليَلنه ََ(51)ستصفمَفوةد :َ َتنويََ))فقال َأن ا َلنيتَبذلك إك

ة اءَماَمنعَالحيضَمكَوجوبهَف وَكذلكَ،َواكَلنيتَأنهَة اءَلماَوجبَللي اَ
َ.َ((فيَحالةَالحيضَ،َف وَخطأَومحالَ

َوكذلكَيقالَبالنسبةَللمريلَوالمسافرَ.
أيا ََفمكَكاكَمنك َمري ا َأوَللمَسفرَفعدةَمكَ))َمواستدلَالشيرازيَبقولهَتعال

ومعناهَ،َفأفطرَ،َفعدةَمكَأيا َأخرَ،َفدلَللمَأكَالفطرَأوجبََ))فقالَ:ََ(52)((أخرَ
َ.َ((لليهَذلكَ

ََََ
َكاكَبأمرَجديدَالَبالفطروالجوابَأكَ هوَكماَاألولوالَباألمرََوجوبَالق اءَإنما

َللجم ور َفرضَمذهبَالشيرازيَتبعا  ََف و َإذَمبتدأ ،َ َسبقَوجوبه َاستدراكَلما ال
َجائزَباالجماعَ.الفطرَ

َ َالغزاليَ: َاإلما  َةال َكما َنقول َللمَسبيلََ))أو َف و ،َ َأخر َأيا  َمك َفعدة َنقول أو
َ َبعينه َال َأحدهما َالواجب َفكاك ،َ َواجبا ََ((التخيير َالصو  َيكوك َفال َفيََأي لليه

ََرم اكَبخصوصهَ.
َ

َبناهاَ َوةد ،َ َ عف ا َرأيت َوةد َالشيرازي َاإلما  َب ا َاستدل َالتي َاألدلة َهي هذه
َ لشيرازيَللمَماَذكرناهَفيَالمقدمةَمكَأكَالق اءَالَيطلا قَإالَللمَماَكاكَواجبا

ََأدائهَ،َوةدَللمتَالردَلليهَمكَخاللَردودَالجم ورَ.َوفاتَوةت
َ

ََمكَلد َالوجوبَبأدلةَمن اَ:َوةدَاستدلَالجم ورَللمَماَذهبواَإليهَ
َ

لماَجازَتركهَ،َلككَالتاليَب  َ َباجماعَاألمةَ،َفبطلَالمقد ََاطلإكَالصو َلوَكاكَواجبا
يجوزَتركهَ،َوماَجازَتركهََأكَالصو َليسَبواجبَ،َفالواجبَالوهوَوثبتَنقي هَ
َليسَبواجبَ.

واحتجواَبأكَالحائضَالَيصحَمن اَفعلَالصو َ،َوالَالتوصلَالمَفعلهَفل َيجزَأكَ
َ.َتكوكَمكَأهلَالوجوبَ،َالَسيماَأنهَلوَماتتَالحائضَل َتككَلاصيةَباالتفاق

َبهَلوَفعلتهَ؟!فكيفَتؤمرَبماَتعصىيَ

                                                 
 ( .ط بوالق .1/96انظر المستصفى )  (49)
 أ ( . – 12) ق انظر التبصرة  (50)
 ( ط . بوالق . 96/ 1انظر المستصفى )  (51)
 . 184البقرة  (52)
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هذاَموجزَلكَأه َأدلةَالفريقيكَالتيَاستدلواَب اَ،َوبعدَذكرَالمذاهبَواألدلةَنرىَأكَ
َليسَبواجبَللمََالمذهبَالراجحَدليال َ َبأكَالصو  هوَمذهبَالجم ورَالذيَيقول

ََه.الحائضَوالمريضَوالمسافرَ،َوهوَالحقَالذيَيجبَأكَيصارَإليهَويعولَللي
َ

َأكَ وإنيَالَأستطيعَأكَأتصورَأكَالصيا َواجبَللمَالحائضَمعَأنهَيحر َللي ا
َالغزاليَ َةال َوأةولَكما ،َ َمح(53)تفعله َهذا َإكَ: :َ َأكَنقول َولذلكَيجبَللينا الَ،

طالقَكلمةَالق اءَلليهَإماَأكَتكوكَمجازا َوإماَأكَالق اءَاس َمشتركَبيكَمافاتَإ
ََ.َ(54)لكَوةتهَالمش ورَالمعروفأداؤهَالواجبَ،َوبيكَماَخرجَ

َ
َالمسألةَ َلننقلَلباراتَاألصولييكَفيَهذه َالخالفَحقيقيَأوَلفظيَ؟ ولككَهلَهذا

ََفنقولَ:َ
:َ))َإكَالخالفَفيَهذهَالمسألةَمماَيعودََ(55)ةالَاإلما َالشيرازيَفيَفَشرحَاللمعَف

بالَخالفَ،َوالق اءَإلمَالعبارةَ،َوالَفائدةَلهَ،َألكَتأخيرَالصو َحالةَالعذرَجائزَ
ََبعدَزوالهَواجبَبالَخالفَفَ.
نهَيجبَالتعرضَلألداءَبظ ورَفائدةَالخالفَإذاَةلناَإَونقلَابكَالرفعةَأكَبع   َةال

َ.(56)والق اءَفيَالنيةَ
َإ َأةلت: َبنيةَكَالتعرضَلألداءَوالق اءَاليجبَوإكَاألصحَالمعتمد َيصحَاألداء نه

َالق اءَولكسهَ.
طالقَالق اءَللمَخالفَأي اَفيَهذهَالمسألةَ،َألكَإَفائدةَللوللمَفرضَوجوبهَفال

َالغزاليَ َةالَاإلما  َالحائضَمجازَمحضَكما َأنهَفرضَمبتدأ،َ(57)صو  ،َوحقيقته
َتنويَة اءَرم اكَ؟َةلناَ:َإ َل    َتنويَة اءَماَوةالَفإكَةيلَ: كَلنيتَبذلكَأن ا

َفيَحالةَكَلنيتَأنهَة اءَلمف وَكذلكَ،َوإَمنعَالحيضَمكَوجوبه اَوجبَللي ا
ََالحيضَف وَخطأَومحالَ.

َ
َ:َ(58)ةالَابكَالسبكيَ

لمرأةَث َحا تَةبلَركعتيَالطوافَوةدَيقالَبظ ورهَفائدةَالخالفَفيماَإذاَطافتَا
َحكمَالنوويَفيَفشرحَالم ذبَفَهلَتق ي ما والجرجانيَفيَلكَابكَالقالَفقد

.َةالَ:َوأنكرَالشيلَالَيتكرراكََالمعاياةَأكَركعتيَالطوافَتق ي اَالحائضَ،َألن ما
َأبوَالعليَالسنجيَهذاَ،َوةالَالوجوبَل َيككَفيَزماكَالحيضَفكيفَيسممَة اءَ؟َ

َ
َةالهَالشيلَأبوَلليَهوَالصوابَ،َألكَركعتيَالطوافَالَيدخلَ ةالَالنوويَ:َوما
َوةت ماَإالَبالفرااَمكَالطوافَ،َةالَ:َفإكَةدرَأن اَطافتَث َحا تَلقبَالفرااَمك

َثبوتَركعتيَالطوافَ َل ما َسل  َإك ،َ َذكراه َما َصح َفالطوفَ، َالصورة َفيَهذه
َفالنوويَيرىَأكَهذهَالصورةَالَتصلحَثمرةَللخالفَ.

                                                 
 ( ط . بوالق .96/ 1انظر المستصفى )  (53)
 ( ط .بوالق .97/  1انظر المستصفى )   (54)
 ( .1/84نقله عن ابن السبكي في اإلبهاج )  (55)
 المرجع السابق . (56)
 (.1/96انظر المستصفى ) (57)
 (.85- 84 /1ر االبهاج )انظ (58)
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يماكَوعَفَأكَفائدةَالخالفَتظ رَفيَاأللكَالنوويَفيَفَالمجم(59)ونقلَالشربينيَ
ََوالتعاليقَبأكَيقولَ:َمتمَوجبَلليكَصو َفأنتَطالقَ.

َ
الَتظ رَثمرةَالخالفَهناَأي اَألكَمكَةالَبالوجوبَللي اَل َيقصدَةلتَ:َوأي اَ

َة اؤهَ،َإذأنهَيجبَللي اَفعلهَفيَحالةَالحيضَبلَيجبَللي اَللمَمعنمَأنهَيجبَ
؟َ!َ  َ ََالكلَمتفقوكَللمَأنهَيحر َللي اَفعلهَأثناءَالحيضَ،َفكيفَواجبا

َ
كماَةالَاإلما َالشيرازيََةفيَهذهَالمسألةَأكَالخالفَلفظيَيعودَإلمَالعبارَوالحق

ََإما َالقائليكَبالوجوبَ،َوالَثمرةَل ذاَالخالفَ.
كَالفق اءَيطلقوكَ يَأبيَبكرَالباةالنيَأنهَةالَ:َإلكَالقا(60)وةدَنقلَابكَالسبكيَ

ََللمَثالثةَمعاكَ:َ–أيَالواجبََ-التكليفَ
َ

َََأحدهاَ:َالمطالبةَبالفعلَأوَالتركَ.
َ

فر اَ،َوإنماَيخاطبَبذلكََ–أوَنا ََ–فيماَس مَلنهََ–والثانيَ:َبمعنمَأكَلليهَ
ةبلَزوالَلقلهَوبعدهَ،َفيقالَلهَ:َإذاَنسيتَأوَنمتَفيَوةتَلوَكنتَفيهَذاكراَأوَ

ََيقظاناَلزمتكَ،َفقدَوجبَلليكَة اؤها.
َ

والثال َ:َللمَالفعلَالذيَينوبَمنابَالواجبَ،َكصالةَالصبيَ،َوصو َالمريضَ،َ
َ–اَوفعل اَ،َوحجَويرَالمستطيعَ،َويطلقوكَالتكليفَفيَذلكَوجمعةَالعبدَإذاَح ره
ََأيَفيَاألمورَالثالثةَ.

َ
َالذيَنقلهَالقا يَمكَاصطالح  َفائدةَتوجبَرفعَالخالفَ ةالَابكَالسبكيَ:َوهذا

َبيكَالفريقيكَبالمعنمَ.
وهذاَالذيَةالهَابكَالسبكيَونقلهَلكَالباةالنيَيؤيدَماَةالهَالشيرازيَمكَأكَالخالفَ

َفيَالمسألةَلفظيَ.
ماَذكرهَاإلما َالغزاليَفيَهذهَالمسألةَفقدََتمةَهذاَالبح َيجبَلليناَأكَنذكروفيَخا

ََ:َ(61)يجبَأكَنزيكَبهَهذهَالمسألةَإذَةالََنفيسا ََذكرَكالما َ
َ

لألداءَولل َأكَالق اءَةدَيطلقَمجازاَ،َوةدَيطلقَحقيقةَ،َفإنهَتلوَاألداءَ،َفَدةيقةَ:َإ
َ.َأربعةَأحوالَف

َالمكلفَلمدا َ َتركه َفإذا ،َ َأكَيكوكَواجبا َالق اءَ،ََاألولَ: َ،َوجبَلليه أوَس وا
ولككَحطَالمأث َلنهَلندَس وهَللمَسبيلَالعفوَ،َفاالثباتَبمثلهَبعدهَيسممَة اءَ

َحقيقةَ.
َف َالثانيةَ:أكَالَيجبَاألداءَكالصيا َفيَحقَالحائضَ، ،َ َصامتَبعدَإنهَحرا  فإذا

َ َمالط ر َة اء َمحضَفتسميته َأجاز َوحقيقته َفرضَمبتدأ َهذاَنه َتجدد َلما َلكك

                                                 
 (.219 /1انظر االقناع ) (59)
 ( .49 /1انظر االبهاج ) (60)
 ( .ط . بوالق .96 /1انظر المستصفى ) (61)
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ميَسَ َلفواتَايجابهَالفرضَبسببَحالةَلر تَمنعتَمكَإيجابَاألداءَحتمَفاتَ
َالصو َللمَالحائضَ :َ َللمَطائفةَفقالوا َ–دوكَالصالةََ–ة اءَ،َوةدَأشكلَهذا

الَخالفََأولمَمكَمخالفةَاالجماعَ،َإذَبديلَوجوبَالق اءَ،َوجعلَهذاَاالس َمجازا َ
َأنهَلوَماتتَالحائضَل َتككَلاصيةَ،َفكيفَتؤمرَبماَتعصيَبهَلوَفعلتهَ؟!َ

ََوليسَالحيضَكالحد َفإكَإزالتهَتمككَ.
َ

َفإكَةيلَ:َفل َتنويَة اءَرم اكَ؟
َإ :َ َماةلنا َتنويَة اء َوإكَلنيتَبذلكَأن ا َكذلكَ، َف و َالحيضَمكَوجوبه كَمنع

َخطأَومحالَ.لحيضَ،َف وَلنيتَأنهَة اءَلماَوجبَللي اَفيَحالةَا
َفإكَةيلَ:َفلينوَالبالغَالق اءَلماَفاتَإيجابهَفيَحالةَالصغرَ.

إليجابَفرضََيجابَبالصباَسببا َلكَلنواهَ،َولككَل َيجعلَفواتَاإلةلناَ:َلوَأمرَبذ
 رَذلكَفيَالحيضَوةدَاشتَ.؟َوالمجازَإنماَيحسكَباالشت ارمبتدأَبعدَالبلواَ،َكيفَ..

السببَاختصالَاشت ارهَأكَالصباَيمنعَأصلَالتكليفَ،َوالحائضَولعلََدوكَالصبا،
ََمكلفةَ،َف يَبصددَاإليجابَ.

َ
اَلكن ماَإكَصاماَوةعَلكَالفرضََالحالةَالثالثةَ:َالمريضَوالمسافرَإذاَل َيجبَللي م

ذَلوَإنهَحقيقةََإَويحتملَأكَيقالَ:َيحتملَأكَيقالَ:َإنهَمجازَأي اََإذَالَوجوبف ذاَ
كَوجبَبالفعلَمعَصحتهَأوَفعلهَف وَشبيهَبمَلوةتَلصحَمنهَ،َفإذاَأخلَ فعلهَفيَا

َلليهَوتركهَس واَأوَلمداَ
َفكاكَ ،َ َالتخيير َللمَسبيل َف و َف َأخر َأيا  َمك َفعدة َف :َ َهللاَتعالم َةال :َ َنقول أو
َواألولَ َفواتَاألولَ، َالبدلَالَيمككَإالَبعد َإالَأكَهذا ،َ َالَبعينه الواجبَأحدهما

كَ،َفسميَة اءَلتعلقهَبفواتهَ،َبخالفَالعتقَوالصيا َفيَالكفارةَ،َإذَالَسابقَبالزما
َأكَتسممَالصالةَفيَآخرَالوةتَ َبفواتَايخرَ،َولككَيلز َللمَهذا يتعلقَأحدهما

ََة اءَ،َألنهَمخيرَبيكَالتقدي َوالتأخيرَكالمسافرَ.
َ

َأوَالق اءََواألظ رَأكَتسمية َالمسافرَة اءَ،َمجازَ، كَبيكَماَاس َالمشترصو 
َأد َالواجبفات َولرم اكََاؤه ،َ َبه َالمعروف َالمش ور َوةته َلك َخرج َما وبيك

َبدليلَأكَالصبيَوالمسافرَلوَبلغَبعدَ ،َ َليسَذلكَلسواه خصولَنسبةَإلمَالصو 
رم اكَالَيلزمهَ،َولوَبلغَفيَآخرَوةتَالصالةَلزمتهَفإخراجهَلكَمظنةَأدائهَفيَ

ََ يهَالتحقيقَأنهَليسَبق اءَ.حقَالعمو َيوه َكونهَة اءَ،َوالذيَيقت
 

َألن ماَالَيكلفاكَ؟كَةيلَ:َفالنائ َوالناسيَيق ياكَوالَخطابَللي ماَفإ
َلن ماَالمأث ََوحطَماَمنسوباكَإلمَالغفلةَوالتقصيرَولككَهللاَتعالمَلفاَلن ماةلناَ:َه

َيكَبالصائمَتشب ا ََمساكَبقيةَالن ارلي ماَاإليجبَلبخالفَالحائضَوالمسافرَ،َولذلكَ
ََدوكَالحائضَ.

َ
َث َفيَالمسافرَمذهباكَ عيفاكَ:

كَالمسافرَالَيصحَصومهَفيَالسفرَ،َلقولهَأحدهماَمذهبَأصحابَأهلَالظاهرَ:َأ
فَفعدةَمكَأيا َأخرفَفل َيأمرهَإالَبأيا َأخرَ،َوهوَفاسدَ،ألكَسياقَالكال ََتعالمَ:
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سفرَ،َفأفطر،َفعدةَمكَأوَللمََفطارَ،َومعناهَمكَكاكَمنك َمري ا َيف مناَإ مارَاإل
َ ربَبعصاكَالحجرَفانفجرتَمنهَفا َأخرَ،َكقولهَتعالمَ:َفَفقلناَاأي

فيَالسفرَكانواَيصوموكََيعنيَ:َف ربَ،َفانفجرتَ،َوألكَأصحابَرسولَهللاَ
ََوالَيعترضَبع   َللمَبعضَ.َويفطروك

َ
وكاكَكَالواجبَأيا َأخرَ،َولككَلوَصا َرم اكَصحَ،َوالثانيَمذهبَالكرخيَ:َأ

َالللواجبََمعجال َ َللم َالزكاة َةد  َكمك َإالَ، َتف   َال َايية َألك ،َ َفاسد َوهو ،َ حول
َوالمؤديَفيَأولَالوةتَالموسعَويرَ الرخصةَفيَالتأخيرَ،َوتوسيعَالوةتَلليهَ،

ََكماَسبقَفيَالصالةَفيَاولَالوةتَ.َبلَهوَمؤدَفيَوةتهََمعجلَ.
َ

َشمَالموتَمكَالصو َف وَكالمسافرَخالحالةَالرابعةَ:َحالَالمريضَ،َفإكَكاكَالَي
َالذيَيخشمَالموتَأوَال ررَالعظي َفيعصمَبتركَاألكلَ،َفيشبهَالحائضَمكَ أما
هذاَالوجهَ،َفلوَصا َيحتملَأكَيقالَ:َالَينعقدَ،َألنهَلالَبهَ،َفكيفَيتقربَبماَ

َيعصمَبهَ؟
َ َهللاَتعالم َحق َالتيَهي َالروح َللم َبجنايته َلصم َإنما :َ َيقال َأك فيكوكَويحتمل

ََكالمصليَفيَالدارَالمغصوبةَ،َيعصيَلتناولهَحقَالغيرَ.
َ

ويحتملَأكَيقالَ:َةدَةيلَللمريضَكلَ،َفكيفَيقالَلهَالَتأكلَ،َوهوَمعنمَالصو َ،َ
ََبخالفَالصالةَوالغ بَ،َويمككَأكَيجابَبأنهَةيلَلهَ:َالَت لكَنفسكَ.

َ
الكَ،َويلز َلليهَلل َوةيلَلهَص َ،َفل َيعلَمكَحي َأنهَصائ َ،َبلَمكَحي َسعيه

فإنهَن مَلنهَلتركَإجابةَالدلوةَالمَأكلَالقرابيكَوال حاياَ،َوهيََصو َيو َالنحر
َ يافةَهللاَتعالمَ،َويعسرَالفرقَبين ماَجداَ.

َف ذهَاحتماالتَيتجاذب اَالمجت دوكَ.
َاءَمجازَمحضَ،َكماَفيَحقَالحائضَفإكَةلناَ:َالَينعقدَصومهَ،َفتسميةَتداركهَة 

ََف وَكالمسافرَفَأَ.ه،َ.َوإال
َ

*َ*َ*ََ
َ

 ( دخول األمر في األمر 3)
 

َ َب َالمسألة َهذه َلك ََ))ويعبر َخطابه َمتعلق َلمو  َفي َاألمر َدخول َووالب((

َالعمو األص َمباح  َفي َيذكرون ا َاألوثَولييك َخاصةَلصلت ا َليست َوألن ا ،َ َبه ق
َأي ا ََباألمر َوالن ي َللخبر َشاملة َهي َالشَبل َمراد َكاك َلما َاستقصاءَولكك يرازي

َمباح َاألمرَذكرهاَفيَمباحثهَوهللاَألل َ.َ
َ َوهذه َرسوله َوخطاب َتعالم َهللا َلخطاب َشاملة َالمكلفيك،َالمسألة وماََوخطاب

َرسولَهللاَ َبكال  َخاصة َأن ا َالشيرازيَمك َمكَظاهرَكال  َأمتهََيستفاد َأمر إذا
.بشيءَهلَهوَداخلَفيهَأ َالَ؟َفليسَبمرادَ،َبلَهيَشاملةَلجمي  َ َعَمكَذكرتَاتفاةا
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مرَأوَالناهيَأوَالمخبرَإذاَأمرَأوَن مَأوَأخبرَهلَيدخلَوخالصةَهذهَالمسألةَأكَاي
َإذاَولظكَفاتعظ.َوَالمن ييكَ،َكماَإذاَةالَةائلَيخرَ مكَالمأموريكَأ

َوةعَ َالمسألة َهذه َفي ،َ َولظه َمك َجاءه َإذا َباالتعاظ َمأمورا  َأي ا  َهو َيكوك ف ل
ََالخالفَ.
َذاهبَ:َوفي اَم

إلمَأكَايمرَالََ(63)وَفَالتبصرةَفَ(62)ذهبَاإلما َالشيزاويَفيَكتابيهَفَاللمعَفَ–1َ
َيدخلَفيَلمو َمتعلقَأمرهَ،َفقالَفيَفَالتبصرةَفَ:َ

َ((فيماَأمرَبهَأمتهَومكَأصحابناَمكَةالَيدخلَالنبيََمر،مرَفيَاألالَيدخلَايَ))َ
(64).َ

َوةالَفيَفَاللمعَفَ:َ
يماَيأمرَبهَأمتهَبشيءَل َيدخلَهوَفيهَ،َومكَأصحابناَمكَةالَيدخلَفََفإذاَأمرَ))

ألكَماَخاطبَبهَاألمةَمكَالخطابَالَيصحَلهَ،َفالَيجوزَأكََاألمةَ،َوهذاَخطأ،
َ.َ(65)((يدخلَفيهَمكَويرَدليلَ

ََ.َ(66)فيََكتابَالطالقَمكَفالرو ةفَوهوَاألصحَلندَأصحابناةالَالنوويَ
َ
َاألَ–2َ َجم ور َفيَذهب َيدخل َالمخاطب َأك َإلم َوالفق اء َالمتكلميك َمك صولييك

،َأ َخبراَ َ.َا َلمو َمتعلقَخطابهَ،َأمر  َ َكاكَالخطابَأ َن يا
َ

َذ َهذا َفوالم َالبرهاك َف َفي َالحرميك َفَهبَإما  َالمنخول َف َفي َفََ(67)والغزالي و
َ َف َفََ(68)المستصفم َاألحكا  َف َفي َفَ(69)ويمدي َالسول َمنت م َف  َواإلماَ(70)و

َف َالمحصول َف َفي َ(71)الرازي :َ َةال َأنه َإال َةرينةََ))، َآمرا  َكونه َيكوك َأك يشبه
َ.َ((مخصصةَ،َمعَجزمهَفيَالخبرَبالدخولَ

واختارهَصاحبََ(73)وَفَالمختصرَفَ(72)واختارهَابكَالحاجبَفيَكتابيهَفَالمنت مَف
َ َالثبوتَف َمسل  َفيَ(74)ف َالسبكي َوابك ،َ َوويره  َالحنفية َأكثر َلك َجمعََونقله ف

َََفيَمباح َالعمو َبالنسبةَلألمرَدوكَالخبرَ.َ(75)الجوامعَف
َ

َاستدلَاإلما َالشيرازيَومكَذهبَالمَماَذهبَإليهَبأدلةَأهم اَ:َ
َصفاتهَأشياءَ،َوهوَويرَخالقَل اَوذاتهَوَ((هللاَخالقَكلَشيءَ))ةولهَتعالمَ:ََ–1َ

فيَلمو َخبرهَ،َلكاكَخالقاَل اَ. َولوَكاكَداخالَ 

                                                 
 ( .12انظر اللمع ) ص /  (62)
 ب ( .  – 13انظر التبصرة ) ق  (63)
 ب ( .  – 13التبصرة ) ق   (64)
 ( .  12اللمع  ) ص /   (65)
 لألسنوي .انظر التمهيد  (66)
 ( بتحقثيقنا . 143انظر المنخول ) ص /   (67)
 ( ط . بوالق . 2/88انظر المستصفى )   (68)
 ( . 255 /2انظر األحكام )  (69)
 ( .39/ 2انظر منتهى السول لألمدي )   (70)
 انظر التمهيد لألسنوي .  (71)
 ( .86انظر المنتهى البن الحاجب ) ص / (72)
 أ ( . – 232/ ق  1عن ابن الحاجب )  انظر رفع الحاجب (73)
 ( من فواتح الرحموت . 280/  1انظر مسلم الثبوت )  (74)
 ( بناني . 429/  1انظر جمع الجوامع )  (75)
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لذاتهَبَلكَهذاَبأكَاييةَبالنظرَإلمَلمو َاللفظَتقت يَكوكَوأجي  َ الربَتعالمَخالقا
َكاكَمخصصا َلعمو َاييةَويرَأنهَلماَكاكَممتنعا َفيَنفسَاألمَوصفاته والَرَلقال 

َ.(76)منافاةَبيكَدخولهَفيَالعمو َبمقت مَاللفظَوخروجهَلنهَبالتخصيلَ
ََ.َ(77)مماَالَداليَلإلطالةَبهَوأجيبَبغيرَذلكَ

َ
بيكَللماَءَأهلَاللساكَأكَالسيدَإذاَن َإَ))واحتجَالشيرازيَبقولهََ–2َ  َ اَالَنعل َخالفا

َ.َ((َالَيدخلَهوَفيَاألمرَ،َفكذلكَالنبيََأمرَلبدهَفقالَ:َاسقنيَماءَ 
بأكَهذاَالقياسَمعَالفارقَ،َف وَخالَباألصلَ،َإذَخطابَالواحدَالمعيكَالَوأجيبَ

َمسألتناَ،َإذَهيَفيَاألمرَالعا َ،َهلَيدخلَاألمرَفيهَأ َالَ؟يتعداهَ،َوليستَكذلكَ
ألكََلسيدَلز َالعبدَأكَيسقيهَالماءَولوَةالَالسيدَلعبدهَ:َمكَجاءكَفاسقهَماءَ،َوجاءَا

ََةطعاَ.َالخطابَبصيغةَالعمو َ،َوهيَتشملهَلفظا َ
َ
هَ،َوهوَلجازَأكَيدخلَفيَأمرهَلنفسهَوحدَاحتجَبأنهَلوَجازَدخولهَمعَويرهَوَ-3َ

َفيكوكَآمراَ َباألمرَ، َثبتَأنهَالَيجوزَأكَيخلَنفسه َولما ،َ َافعلَكذا أكَيقولَ:
ََومأموراَ،َكذلكَالَيجوزَأكَيدخلَفيَلمو َاألمرَ.

ََ
َلنفسهَو َلنفسهَمعَويرهَوأجيبَبأكَأمره َأمره َحدهَويرَمع ودَولذلكَل َيجز،َوأما

دَ،َالَسيماَوأنهَالمقطوعََلد َتخصيص اَمكَخطابهَالعا َ،َف وَجائزَومع وبمعنمَ
كَخرجَمن اَفيَحالةَبهَأكَالصيغةَتشملهَبعموم اَ،َوليسَثمةَماَيخرجهَمن اَ،َولئ

فيَأمرَمكَاألوامرَ،َفليسَمعنمَذلكَأن اَل َتشملهََمكَاألحوالَبقرينةَمكَالقرائك
ََمكَحي َاللفظَشاملةَ،َوكالمناَفيَهذاَ.

َ
فإنهََريَفتصدقَلليهَبدره َودخلَالسيدَلَداواحتجَبأكَالسيدَإذاَةالَلعبدهَ:َمكَدخ

َالعبدَيصدقَ َومعَذلكَالَيحسكَأكَيتصدقَلليه َأنهَمكَالداخليكَإلمَالدارَ، لليه
َبدره َ،َولوَكاكَداخالَتحتَلمو َأمرهَ،َلكاكَذلكَحسناَ.

َ
َ أنهَبالنظرَإلمَويرَََللتصدقَللمَالسيدَلندَدخولهوأجيبَبأكَالمثالَبعمومهَمقتض 

َال َحقهالقرينة َفي َالعمو  َثبوتَحك  َامتنع َالمخصلَ، َوالدليل ََحالية َمنافاةَ، وال
َ.(78)بين ماَ

َ
ََواحتجَالجم ورَللمَماَذهبواَإليهَ:

َ
بقولهَتعالمَ:َفَوهوَبكلَشيءَللي َفَفإكَاللفظَبعمومهَيقت يَكوكَكلَشيءََ-1

َالخطابََمعلوما َ َتحتَلمو  َفكانتَداخلة ،َ َأشياء َوصفاته َوذاته َهذاَهللَتعالمَ، ،
وأماَبالنسبةَلألمرَوالن يَفبقولَالقائلَلعبدهَ:َمكَأحسكَإليكَفأكرمهَبالنسبةَللخبرَ،َ

كرا َكلَمكَأحسكَإلمَالعبدَولد َإهانتهَ،َفإذاََيقت يَإوالَت نهَ،َفإكَخطابهَلغة َ

                                                 
 ( . 256/  2انظر األحكام لآلمدي )  (76)
 ( . 1/280انظر فواتح الرحموت )  (77)
 ( .256 /2( ط . بوالق . واألحكام )89 /2انظر المستصفى ) (78)
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َ َإليه َمكَأحسكَالسيد َأنه َفكاكَإصدقَلليه ،َ َالمحسنيكَإلمَالعبد َللمَجملة كرامه
ََ.َ(79)قت مَلمو َخطابَالسيدَبمَالعبدَالزما َ

َ
واحتجَأي اَبأكَأمرَالنبيَصلمَهللاَلليهَوسل َيت مكَاالخبارَلكَوجوبهَفيََ-1

ََ.(80)الشرعَ،َفصارَبمنزلةَماَلوَةالَ:َهذهَالعبادةَواجبةَ
 

واحتجَبماَرويَلكَلثماكَر يَهللاَلنهَأنهَحيكَوةفَبئرَرومةَللمَالمسلميكََ-2
َ.(81)ءَالمسلميكَفَوهوَظاهرَالداللةَةالَ:َفَدلويَفي اَكدال

َ
ذهبَإليهَالجم ورََومكَخاللهَيظ رَأكَماجملَمااستدلَبهَكلَمكَالفريقيكَهذاَهوَم

َالغزاليَأكَالقرائكَهيَالمتحكمةَكَكناَنعتقدَكماَةالَإما َالحرميكَوهوَالراجحَ،َوإ
َفيَخروجَالمخاطبَوهيَوالبةَجداَ  َ كَأخرجتهَوإلكَحك َخطابهَفاللفظَيشملهَةطعا

َالقرينةَ.
َ

وفيَن ايةَهذهَالمسألةَيجبَأكَنسجلَماذكرهَإما َالحرميكَفيَفَالبرهاكَفَفيَهذهَ
َالمسألةَمكَنفيسَالكال َ،َوصائبَالرأيَإذَةالَ:َ

َ
أنهَيدخلَالمخاطبَتحتَةولهَوخطابهَإذاَكاكَاللفظَفيَالو عَفَوالرأيَالحقَلنديَ

فيَخروجَالمخاطبََوهيَوالبةَجدا ََالمحكمةغيرهَ،َولككَالقرائكَهيَلهَولَصالحا َ
َلكَحك َخطابهَ

َاطرادَ َحك  َمك َوذلك ،َ َوالو ع َاللفظ َمقت م َلك َبعضَالناسَخروجه والتقد
َ،َفقالَفيَتقييدَمرادهَلمأمورهََبدراه َمكَمالهَالقرائكَوولبت اَ،َفإكَمكَكاكَيتصدق

يتصدقَلليهَمكَمالهَ،َدخلَالدارَفألطهَدرهماَ،َفالَخالفَفيَأنهَينبغيَأكَالََكَ مَ 
َوالل ،َ َيخاطبهفحكمتَالقرائكَوجرتَللمَة يت ا َلمك َةال َولو ،َ َالصالح َكَ مَ َفظ

ولظكَفاتعظَ،َومكَنصحكَفاةبلَنصيحتهَ،َفالَةرينةَتخرجَالمخاطبَفالَجر َإذاَ
َا.ه،َ.َ(82)نصحهَكاكَمأموراَبقبولَنصيحتهَبحك َةولهَاألولَفَ

َ
َ يت حَلناَأكَماةالهَاإلما َالنوويَمكَأكَاألصحَومكَخاللَكال َإما َالحرميكَهذا

َلندَ َالفق ية َالفروع َوالب َفي َرآه َما َللم َبناه َإنما ،َ َالدخول َلد  َأصحابنا لند
األصحابَ،َالَللمَصالحَاللفظَولدمهَلشمولَالمخاطبَ،َوإالَفالجم ورَكماَةلتَ

يَ،َوهللاَألل َالذيَنقلناهَماَيفيَوَيكفللمَأنهَيشملهَ،َوفيَكال َإما َالحرميكَهذاَ
َبالصوابَ.
َ
َ
َ

َ

                                                 
 ( .255 /2( ط . بوالق . واألحكام )89 /2انظر المستصفى )  (79)
 ب ( .  – 13انظر التبصرة ) ق   (80)
 انظر التمهيد لألسنوي . (81)
 انظر حجاشية العطار على جمع الجوامع . (82)
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 إليها التخصيص ( الغاية التي يجوز أن ينتهي 4)
ََ

اتفقَاألصوليوكَالقائلوكَبالعمو َللمَجوازَتخصيصهَللمَأيَحالَكاكَمكَاألخبارَ
بلَنقلَالغزاليَفيََ(83)الَيؤبهَل  َفيَتخصيلَالخبرََلشذوذَ َواألمرَوويرهَ،َخالفا َ

َ َف َالمستصفم َوةوفهَ(84)ف َخالفَ َلد  ََللم َوجوده َوالحق ،َ َنلَلليهَفيه كما
ََ،َفالتخصيلَجائزَمطلقاَ.(86)وإكَكاكَالمخالفَالَيؤبهَلهََ(85)الشيرازيَ

َ
َولككَاختلفَفيَالغايةَالتيَيجوزَأكَينت يَإلي اَالتخصيلَفيَالعا َللمَمذاهبَ:

َ
َاحدَ.إلمَالوَ–أسماءَالجموعَوويرهاََ–يجوزَالتخصيلَفيَجميعَألفاظَالعمو ََ-1

َفَ(87)وإلمَهذاَذهبَاإلما َالشيرازيَر يَهللاَلنهَفقالَفيَفَالتبصرةَفَ
َكَيبقمَواحدَمكَةبلَأكثرَأصحابناَف.ويجوزَتخصيلَأسماءَالجموعَإلمَأ

َ
َفَيجوزَالتخصيلَإلمَأكَيبقمَمكَاللفظَالعا َواحدَفَ.َ:(88)وةالَفيَفَاللمعَف

َ

كالمهَ،َوإكَكاكَةدَاختارَفيَفاالحكا َفََف  َمكَظاهرايمديَكماَي ََلَ يَ وإلمَهذاَمَ 
َ.(90)لد َالترجيحَ،َوتركَذلكَالجت ادَالمجت دَ،َوهوَمذهبَاألحنافََ(89)
َ
يجوزَالتخصيلَإلمَالواحدَفيَفَمكَفَخاصةَ،َدوكَمالداهاَمكَأسماءَالجموعَََ-2

َكالرجالَوالمسلميكَفيجوزَفي اَإلمَأكَيبقمَتحت اَثالثةَ.
فَالتبصرةََكماَنلَلليهَالشيرازيَفيَلَالشاشيَر يَهللاَلنهوإلمَهذاَذهبَالقفا

أيَأسماءََ–إذَةالَ:َفوةالَأبوَبكرَالقفالَ:َيجوزَتخصيص اََ(92)وفَاللمعَفَََ(91)فَ
َإلمَأكَيبقمَثالثةَ،َوالَيجوزَأكثرَمكَذلكَ.َ–الجموعَ
َ

كاهَوماَذكرتهَمكَجوازَالتخصيلَإلمَالواحدَفيَفمكفَخاصةَلكَالقفالَهوَماَح
ولككَالحقَفيَمذهبهََ(94)وابكَالسبكيَفيَفاالب اجفَ(93)لنهَايمديَفيَفَاألحكا فَ
َالتخصيلَإل َيجيز َأنه َالجموعهو َأسماء َلدا َفيما َالواحد َالصالحةََم َالصيغ مك

للجمعَوالمفردَ،َمثلَفمكفَوَفمافَواأللفَوالال َالداخلةَاس َالجنسَالمفردَ،َكماَةالهَ
َ.(95)رفعَالحاجبَلكَابكَالحاجبفََالمحققَابكَالسبكيَفيَف

                                                 
 ( .259 /2انظر االحكام ) (83)
 ( .27/  2انظر المستصفى ) (84)
 ب (.   – 13انظر التبصرة )ق /  (85)
 ب( . – 31انظر ما كتباه حول هذه المسألة في تعليقنا على التبصرة )ق /  (86)
 ب ( .   – 27انظر التبصرة )ق /  (87)
 ( . 17انظر اللمع ص / (88)
 ( .263/ 2انظر االحكام ) (89)
 ( . حيث نقله عن جميعهم .306/  1انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )  (90)
 أ ( .  – 27ظر التبصرة )ق / ان (91)
 (. 17انظر اللمع )ص / (92)
 ( .261 /2انظر االحكام ) (93)
 (.2/76انظر االبهاج ) (94)
  ب(. – 436 –ق /1انظر رفع الحاجب ) (95)



 - 50 - 

َ َفاالب اجف َفي َالسبكي َابك ََ(96)ةال َفي َبه َيقول َالرأي َب ذا َالقائل َأظك َوما كلَ:
َةولهَتخصيلَ َأك َالظاهر َبل ،َ َالواحد َإلم َاألكثر َاستثناء َصحة َفي َيخالف وال

بدليلَاحتجاجَبعضَأصحابناَلليهَمقصورَللمَمالداَاالستثناءَمكَالمخصصاتَ،َ
َ َالخالفَ،َإالَأكَالظاهرَخالفهَلشرةَإالَتسعةَ،َويحتملَأكَيعَئلَ:َللمَ بقولَالقا

َ.َ َ ألكَالمنقولَلنهَالمخالفةَهناَل َينقلَلنهَث َ
َ
كثيرَيقربَمكَمدلولَاللفظَفيَجميعَاأللفاظََيجوزالتخصيلََإلمَأكَيبقمَجمعَ َ-3َ

َالعامةََ.
َال َفقيل َالكثير َالجمع َفي َمدلولهَبدواختلف َمك َيقرب َالتخصيلَأك ةالََةبل

َالبي اويَ:َالَبدَمكَأكَيكوكَويرَمحصورَ.
97)كَهبَأبالحسيكَالبصريَوإليهَمي لَإما َالحرميوإلمَهذاَذ

واختارهَالفخرَالرازيََ(
َل مديَلكَاألكثريكَ.َتبعا ََ(98)الحاجبََوأتبالهَةنقلهَابك

َ
فإكََتصلَلتخصيلَإكَكاكَبمل َيسبقَإليهَ،َوهوَأكَاوهومذهبَابكَالحاجبَوَ-1

 َالناسَإالَالزنادةةَ،َوأكر َالناسَجازَإلمَالواحدَ،َنحوَأكرَ َكاكَباالستثناءَأوَبالبدل
َالءَف ال،َفيجوزَإلمَاثنيكَ،َنحوَأكر َالقو َإالَتميماَ،َوإكَكاكَبالصيغةَأوَالشرطَ

وإكَكاكَالتخصيلَبمنفصلَ،َوكاكَفيَالعا َالمحصورَالقليلََأوَإذاَكانواَف الء،
إلمَاثنيكَ،َوإكَكاكََول َيقتلَسوىَاثنيكَجازَةتلتَكلَزنديقَوكانواَثالثةََ:كقولكَ

َ.(99)جازَبشرطَكوكَالباةيَةريباَمكَمدلولَالعا ََكثيراَأوَمحصورا ََويرَمحصور
َ

هيَالمذاهبَالمعروفةَفيَالمسألةَ،َومحلَالخالفَفي اَبيكَالجم ورَوبيكَاإلما َهذهَ
َ َوأما َفَواس َمَ کفويرهاَمكَصيغَالعمو َالشيرازيَفيَأسماءَالجمعَ، كَفَوَفما

َالجنسَالمفردَإذاَاتصلتَبهَاأللفَوَالال َ،َوويرهاَ،َفالَأظكَأكَالشيرازيَمخالفَ 
ي اَوفيَصف  َ،َفقدَنقلَابكَالسمعانيَجوازَالتخصيلَفَهوَمع  بلََفي اَللجم ور

نهَالَخالفَمدَاالسفرايينيَأبلَادلمَالشيلَأبوَحاَإلمَالواحدَلكَسائرَاألصحاب
َ.(101)كماَنقلهَلن ماَابكَالسبكيََفيه
َ

َللتخصيلَإ َالشيرازي َللجم ورَفتجويز َموافق َالجمع َأسماء َلدا َفيما َالواحد َلم
َالجمعَفقطَ.ويبقمَالخالفَبينهَوبين  َفيَأسماءَ

َ
َإلمََ(102)ةالَابكَالسبكيَ َأكَجم وره َللمَجوازه َوالذيَيتحصلَمكَمذهبنا َف :
َل َتكك َ،َبلَصالحةَللجمعَوالمفردَ،َمثلَفَمكَفَواأللفَالصيغةََالواحدَإذا جمعا

فاختلفواَفيهَ،َفذهبَبع   ََكَكاكَجمعا َلداخلةَللمَاس َالجنسَالمفردَ،َوإوالال َا
َإلم َجوازه َإلم َأي اَأي ا َرأيَالواحد َوويرهََوهو َالشيرازي َاسحق َأبي َالشيل

                                                 
 (.2/76انظر االبهاج ) (96)
 (2/261انظر االحكام لآلمدي ) (97)
 (.76/  2انظر نهاية السول لألسنوي ) (98)
 (.77 /2ب (.واالبهاج ) – 436 –ق  /1رفع الحاجب ) انظر (99)
 ب (. – 436ق  /1انظر  رفع الحاجب )  (101)
 المرجع السابق . (102)
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اثناكَللمَهوَإماَثالثةَأوَوذهبَالقفالَوويرهَإلمَأنهَالَينقلَلكَأةلَالجمعَ،َو
ََخالفَفيهَفَاه،.

َ
َالقفال َوافق َوةد :َ َالجواَةلت َلد  َوإما َللم َالبصري َالحسيك َأبو َالواحد َإلم ز
كماَاختلفواَفيَالحدَالذيَيجوزَإليهََوأتبالهَ،َوإكَكانواَةدَالحرميكَواإلما َالرازي

َهبَإليهَ،َومعروفا َفيماَذَةدمناهَلندَذكرَالمذاهبَ،َولذلكَأصبحَالشيرازيَمنفردا َ
فيهَللجم ورَمكَالمتكلميكَ،َوإكَكاكَةدَوافقهَلليهَالفق اءَأيَاألحنافََومخالفَ َبه

َكماَةدمنا.
الشيرازيَهوَالحقَالذيَنرت يهَمذهباَ،َونعتمدهَرأياَ،َفقدَوالذيَذهبَإليهَاإلما َ

َثبتتَأدلتهَ،َوصحتَبراهينهَ.
هوََإذَةالَ:َفَلناَفََ(103)فَالتبصرةَفَومكَأدلةَاإلما َالشيرازيَلليهَماَذكرهَفيَ
َأكَيبقمَأةلَمكَثالثةَ.أنهَلفظَمكَألفاظَالعمو َ،َفجازَتخصيصهَإلمَ

ََدليلهَ:َفَمكَفَوَفماَفَاه،.
َ

كماََيَجوازَالتخصيلَفي اَإلمَالواحدَوكأكَاإلما َالشيرازيَيرىَأنهَالَخالفَف
نهَمعَالجم ورَفيماَلداَلذلكَةلتَ:َإهَةبلَةليلَ،َونت َادلاهَالشيلَأبوَحامدَحسبماَبي َ

َأسماءَالجمعَ.
:َ فوألكَماجازَتخصيلَالعمو َبهَإلمَثالثةَ،َجازَالتخصيلَبهَإلمََوةالَأي ا
َالواحدَف.

ََدليلهَ:َفَاالستثناءَفَاه،.
َ

لسعدَبكَأبيَوةالَ،َوةدََ–ر يَهللاَلنهََ–بقولَلمرَبكَالخطابَ(104)واحتجَ
رسَ:َأنفذتَإليكَألفيَرجلَ،َأطلقَاس َاأللفَاألخرىَأنفذَإليهَالقعقاعَفيَألفَفا

َوأرادَب اَالقعقاعَ.
َ

أكَيكوكَألكَالخطابَصارَوألنهَلوَامتنعَاالنت اءَفيَالتخصيلَإلمَالواحدَ،َفإماَ
َفيماَهوَحقيقةَفيهَمكَاالستغراقََأوَألنهَإذاَاستعملَاللفظَفيهَل َيككَمستعمال ََمجازا َ

والََبهَبكونهَمانعاَلز َامتناعَتخصيلَالعا َمطلقاََكَاألمريكَلوَةيلوكلَواحدَم
وويرَمستعملَفيماَهوَحقيقةَفيهَ،َوذلكَََفيَذلكَالعددماَ،َألنهَيكوكَمجازا ََبعددَ 

ََخالفَاإلجماعَ.
َ

كَالناسَةدَجمعواَلك َفَآلَلمراكَالناسَإبقولهَتعالمَ:َفَالذيكَةالَل  ََ(105)واحتجَ
173.َ

َ.(106)بكَمسعودَاألشجعيَبعينهََأطلقَالناسَوأرادَب اَنعي 

                                                 
 (.17ب( واللمع )ص/   - 27انظر التبصرة )ق/ (103)
 (.261 /2انظر األحكام ) (104)
 (.1/306انظر فواتح الرحموت ) (105)
(تحقيق محمود شاكر 404 /7( والطبري ) 279 /4آل عمران ( وانظر تفسير القرطبي ) 173اآلية )انظر ما قاله المفسرون في هذه  (106)

 (تحقيق أحمد شاكر .58والرسالة للشافعي )ص /



 - 52 - 

َلليهَ َفالحمل َالثالثة َدوك َفيما َيستعمل َال َالجمع َاس  َبأك َوافقه َومك َالقفال واحتج
َ.(107)إسقاطَلهَ،َفل َيصحَ

َ
َواحتجَالبصريَومكَتابعهَبأنهَلوَةالَالقائلَ:َ البلدَوأكلتَكلَرمانةََكلَمكَفيةتلت 

َالدار ََفي َوكاك ،َ َألفَرمانة َتقدير َفي ا َةتلوكاك َرمانةََشخصا ََةد َوأكل ،َ واحدا
َ.(108)لندَأهلَاللغةََمست جنا ََأوثال َرماناتَ،َفإكَكالمهَيعدَمستقبحا ََواحدةَ

َ
 َ،َفإنهَيجوزَأكَيستعملَفيماَسل َالَي ََ(109)وأجيباَبماَةالهَالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفَ

لناسَةدَجمعواَلك َفَ،َول ذاَةالَهللاَتعالمَ:َفَالذيكَةالَل  َالناسَاكَادوكَالثالثةَ
َ(.26وأرادَبهَنعيماَ،َوةالَتعالمَ:َفَأولئكَمبرأوكَمماَيقولوكَفَ)النورَ

َفصحَ  ،َ َللمَالواحد َأيَفأطلقَالجمع َوحدها َلائشةَر يَهللاَلن ا َبه ول ََوأراد
َيست جكَ.
فإنهَيجوزَ،َوإكَكاكَاللفظَالَيستعملَإالََهذاَيفسدَبهَإذاَخصهَباالستثناءوللمَأكَ

َدونهَ.فيماَ
ََهذاَمجملَأدلةَالقوليكَ،َوهللاَتعالمَألل َبالصوابَ.

َ
َ٭ََََ٭ََََ٭

َ
 نسخ الكتاب بالسنة  -5َ

َ
بهَووجوبَاتفقَالقائلوكَبالنسلَللمَجوازَنسلَالقرآكَبالقرآكَ،َلتساويهَفيَالعل َ

العملَ،َوذلكَكماَفيَنسلَااللتدادَبالحولَفيَةولهَتعالمَ:َفَوالذيكَيتوفوكَمنك َ
َكَأزواجاَيتربصكَبأنفس كَأربعةَأش رَولشراَفَ.ويذرو

ََوويرَذلكَمكَايياتَ.
َ

َا َنسل َجواز َللم َأي ا َمن اواتفقوا َبالمتواترة َالمتواترة َمن اََلسنة َايحاد ونسل
 َزيارةَالقبورَ،َكماَرويَأنهَصلمَهللاَلليهَوسل َحرَ ونسلَايحادَبايحادََمتواترةبال

َفَكنتَن يتك َلكَزيارةَالقبورَأالَفزوروهاَفَ.َ:َبن يهَلن اَث َنسلَذلكَبقولهَ
ََ

َسمعاَ.َواختلفواَفيَوةولهَوأماَنسلَالمتواترمن اَبايحادَفقدَاتفقواَللمَجوازهَلقال َ
َ

عتزلةَ،َوالفق اءَإلمَوأماَنسلَالسنةَبالقرآكَفقدَذهبَالجم ورَمكَاألشالرةَ،َوالم
لشافعيَر يَهللاَلنهَفذهبَإلمَووةولهَسمعاَ،َوخالفَفيَذلكَاإلما َاَجوازهَلقال َ

َوافقهَللمَذلكَبعضَأصحابه.وةدَ،َلد َجوازهَسمعاَ
َنسلَالقرآكَبالسنةََ َالمسألةََ–وأما َفيَهذه فقدَذهبَاإلما ََ–وهوَمو وعَبحثنا

ن  َم،َإلمَلد َجوازهَ،َوتبعهَلليهَجمالةَمكَأصحابهََ–ر يَهللاَلنهََ–الشافعيَ

                                                 
 ب ( .  - 27التبصرة )ق   (107)
 (.2/262األحكام لآلدمي ) (108)
 ب( .  - 27انظر التبصرة ) ق /  (109)
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واألستاذَأبوَمنصورَالبغداديَََأسحقَاالسفرايينيَاالستاذَأبووَأبوَالطيبَالصعلوكي
ََمامناَاألجلَأبوَاسحاقَالشيرازيَ،َوإليهَذهبَأحمدَفيَإحدىَالروايتيكَلنهَ.وإ
َ

اَإلمَبكَسريجَمن َاألشالرةَوالمعتزلةَوالفق اءَ،َوذهبَاَوأجازهَجم ورَالمتكلميكَمك
إالَأنهَل َيقع  َ وسمعا َ.(110)جوازهَلقالَ 

َالمو وعََمخالفَ َفالشيرازيَإذا َوهو َبالسنة َالقرىك َنسل َجواز َفيَلد  للجم ور
ََالذيَلقدناَلهَهذهَالمسألةَ.

َ
َلمَةسميكَ:َوالبح َفيَهذهَالمسألةَينقس َإَ

َاألولَ:َالجوازَالعقليَ.
ََالثانيَ:َالجوازَالسمعيَ.

َ
َالجوازَالعقليَفالَأظكَأكَالذيَيمنعهَيتجاوزَالعد قلهَالقليلَالمحصورَ،َوةدَنَدأما

فإنهََيَولبدَهللاَبكَسعيدََوالقالنسي،لكَالحار َبكَأسدَالمحاسبَ(111)ابكَالسبكي
لقال ؟!.  َ ََليسَمماَيترتبَللمَفرضَوةولهَمحالَ،َفكيفَيجوزَأكَيكوكَممتنعا

َ
وجم ورَالذيكَمنعوهَهناَإنماَمنعوهَمكَج ةَالسمعَ،َكماَنلَلليهَاإلما َالشيرازيَ

ََإذَةالَ:َ(112)فيَفَاللمعَف
الَيجوزََج ةَالسمعََومكَأصحابناَمكَةالَ))َوأماَنسلَالقرآكَبالسنةَفالَيجوزَمكَ

َمكَج ةَالسمعَوالَمكَج ةَالعقلَواألولَأصحَ((َ.
ََفالشيرازيَفيَهذاَمعَالجم ورَ.

َ
نقلَلكَالشافعيََ(113)كَبعضَاألصولييكَكايمديَالبح َهوَأوالذيَدفعنيَإلمَهذاَ

دوكَبياكَأوَتفصيلَ،َولذلكَأحببتََذلكَمكَج ةَالعقلََهَأن  َيمنعوكوأكثرَأصحاب
مكَأكَيمنعهَمكََةدرا ََوالشافعيَأجلَ َذاَالنقلَب ذاَالتعمي َويرَصحيحَكَأكَهاكَأبي َ

َقلَكماَةالهَابكَالسبكيَج ةَالع
منقولَلكَأبيَاسحقَاالسفرايينيَوكماَهوََحابهَكماَنقلناهَلكَالشيرازيصوكذلكَأ

وكماَسأبينهَموجزاَ َفيَخاتمةَالبح َحيكَالكال َلكَخالصةََيوالصعلوكيَوالبغداد
ََمذهبَالشافعيَفيَهذهَالمسألةَإكَشاءَهللاَ.

َ
وأماَالجوازَالسمعيَف وَالذيَخالفَفيهَإمامناَالشيرازيَومنعهَ،َوإليكَنصوصهَفيَ

َالمسألةَ،َواألةوالَالواردةَفي اَ:َ

                                                 
 ( 158/ 2ب ( اإلبهاج )  – 154 –أ  – 146/ ق  2رفع الحاجب )  –(  139 – 133/  3انظر : األحكام )  (110)

 ( بتحقيقنا ، والتبصرة 292المنخول ) ض /  –( ط . بوالق  1/124( المستصفى )  158/ 2نهاية السول )

 ( .33أ ( واللمع ) ص /  – 14) ق / 
 أ ( . – 150/ ق  2انظر رفع الحاجب )  (111)
 ( .33 /انظر اللمع ) ص  (112)
 ( .139  - 136 /3انظر االحكام ) (113)
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كانتَأوَالَيجوزََ-1 ،َوهوَمذهبَاإليما َالشيرازيَمتواترةَنسلَالقرآكَبالسنةَآحاداَ 
فقالَ:َفَالَيجوزَنسلَالقرآكَبالنسبةَ،َآحادا َكانتََ(114)نلَلليهَفيَفَالتبصرةَفَ

َ.َه،اَأوَمتواترةَف
َ

َ َاللمع َفي َومكََ(115)وةال ،َ َالسمع َج ة َمك َيجوز َفال َبالسنة َالقرآك َنسل فوأما
َه،َ.االعقلَ،َواألولَأصحَفَج ةَأصحابناَمكَةالَ:َالَيجوزَمكَج ةَالسمعَوالَمكَ

َ
َ َمكَالشافعية َذهبَجمالة َأبوالطيبَالصعلوكيَوإلمَهذا َاألستاذ َأبوَمن   واألستاذ

والجميعَتبعواَفيماَذهبواَإليهََ(116)واألستاذَأبوَمنصورَالبغداديََاسحقَاالسفرايينيَ
َإمام  َاألجلَاإلما َالشافعيَر يَهللاَلنهَ.َ

َ
وإلمَهذاَذهبََ-أيَل َيقعَ-ولكنهَل َيوجودَفيَالشرعََيجوزَبالسنةَالمتواترةَ،َ-2

َ.(117)ابكَسريجَ
َ
3-ََ َالمتواترة َالظاهريَوجلَأتبالهَيجوزَبالسنة َ،َوهوَمذهبَداود ولليهَوايحاد

َ.(118)ابكَحز َمن  
َ
مكََوالمتكلميكَوهوَمذهبَالجم ورَمكَالفق اءَوةع،وةدََالمتواترة،يجوزَبالسنةََ-4

َ.َ(119)نةَالمعتزلةَوأهلَالس
َ

ومكَخاللَهذهَالمذاهبَنرىَأكَالجميعَمتفقوكَللمَجوازهَسمعا،َوالَيعينناَبعدَذلكَ
كون  َخالفواَفيَالوةوعَأوَويرهَكالنسلَبايحاد،َويبقمَالشيرازيَومكَذهبَمذهبهَ

َمخالفيكَللجم ور.
َ

َللي ا َالرد َفي َةيل َما َوأه  َأهم ا َسنذكر َبأدلة َمذهبه َللم َالشيرازي َاستدل َولقد
ةال:َالشيرازيَ:َلناَةولهَتعالمَ:فَماَننسلَمكَآيةَوننس اَنأتَبخيرَمن اَأوَفنقول:َ
َ.َ(120)مثل اَفَ

فأخبرَأنهَالَينسلَآيةَإالَبمثل اَأوَبخيرَمن اَوالسنةَليستَمثلَالقرآكَ،َوالَهيَخيرَ
َ.ََ(122)َمنهَ،َفوجبَأنهَالَيجوزَالنسلَب اَ

َ
أيَبحك َخيرَمكَحك َاييةَالمنسوخةَوذلكَألنهََوأجيبَبأكَالمرادَالحك َالَاللفظَ،

فيكوكََاللفظَألكَالقرآكَالَتفا لَفيهََوصفَالبدلَبالخيرَ،َفاستحالَأكَيكوكَالمراد
َ.َ(122)أوَمثالََالناسخةَخيرا ََحك َالسنة

                                                 
 أ( . - 64انظر التبصرة )ق/  (114)
 ( .33انظر اللمع )ص/ (115)
 ب( .   –154ق /2انظر رفع الحاجب ) (116)
 ــ أ ( وهو مذهب مشهور عنه .64انظر التبصرة )ق /  (117)
 (477/  4ي ) أ ( واألحكام البن حزم الظاهر  – 64انظر التبصرة ) ق /  (118)
 ( ونقله عن الجمهور كافة من كتب في األصول  23أ ( واللمع ) ص /   - 64انظر التبصرة ) ق /  (119)

 ومنهم الشيرازي ، وهو عندما يخالفهم يعرف أنه يخالف الجمهور .
 106البقرة /  (120)

 أ (  – 64التبصرة ) ق /  (122) 
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))َنأتَبخيرَمن ا((ََ:ألنهَةالََوالترضَالشيرازيَهذاَالجوابَفقالَوهذاَالَيصح
ََهوَالذيَيأتيَبهَ،َوالسنةَإنماَيأتيَب اَالنبيَلليهَالسال .َوهذاَيقت يَأكَيكوك

َ.(123)وأجيبَبأكَايتيَبماَهوَخيرَإنماَهوَهللاَتعالم،َوالرسولَلليهَالسال َمبلغَ
َََ

:ََ:َوألكَالمثلَيقت يَأكَيكوكَالمثلَمكَجنسَالمنسو.،َكماَإذاَةالَةالَالشيرازي
ََمنهَمكَجنسه.َ،َاةت مَخيرا ََمنهَإالَألطيتكَخيرا ََالَآخذَمنكَثوبا َ

َ.(124)أل َمكَالجنسَ،َفالَداللةََفإكَماَهوَخيرَالَتالز ََوأجيبَبأنه
َ

َناَنسلزَ أالَترىَأنهَلوالَللقرآكَلماَثبتتَالسنةَ،َفلوَجوَ َرآكةالَوألكَالسنةَفرعَللق
الَأفيَالرتبةَ،َألكَالسنةَدوكَالقرآكَالقرآكَب اَلرفعناَاألصلَبفرلهَوهذاَالَيجوزَ

فل َيجزَنسخهََلفظهَ،َوالَفيَالثوابَفيَتالوتهَترىَأن اَالَتساويهَفيَاإللجازَفيَ
ب اَ،َيدلكَلليهَأكَالقياسَلماَكاكَدوكَالخبرَفيَالرتبةَ،َل َيجزَنسخهَبهَ،َفكذلكَ

َ(125)هاهناَ
َ

وليسَافعةَلماَهيَفرعَلليهَمكَالقرآكَوأجيبَبأكَذلكَيمتنعَأكَلوَكانتَالسنةَر
لَماَهيَفرعَلليهَويرَمرفوعَب اَ،َوماَهوَمرفوعَب اَليستَفرلاَلليهَكذلكَ،َب

(126).َ
،َلجازَنسخهَباإلجماعَب اََكَبالسنةَالمتواترةَلكون اَمقطولا َةال:َولوَجازَنسلَالقرآ

بهَ،َلككَالتاليَباطلَفبطلَالمقد  َوثبتَنقي هَوهوَأنهَالَينسلَب اَ.  َ َلكونهَمقطولا
َ

دليلَف وَالناسلَ،َواالجماعَنسلَباالجماعَألنهَإكَاستندَإلمَوأجيبَبأنهَل َيجزَال
َولذلكَإذاََدليلَلليهَوإالَفالَيصحَوالَكذلكَالخبر فإنهَحجةَبذاتهَوبدوكَواسطة،

ملَتعارضَلا َالقرآكَوخالَالخبرَ َلليهَ،َألكَالخبرَيكوكَمبنياَلهَلا َالقرآكَح 
َ.(127)َوكذلكَهاهنا

َََََ
وَفَاللمعفَللمَلد َجوازََتجَب اَالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفهذهَأه َاألدلةَالتيَاح

ََالنسل، َأخرىَساة ا َأدلة َالجم ور،ت افَإلي ا َللمَأدلة ولذلكَل ََ مكَاألجوبة
م ورَ،َويمككَأكَيرجعَإلي اَبأدلةَالجن اَمرتبطةََمستقالَألدليال َأستطعَأكَأفردهاَ
َ.فيَفَالتبصرةَف

َ
َازيَبأدلةَأخرىَنذكرَمن اَأهم اَكَذهبواَمذهبَالشيرالذيَلَ ب َوةدَاستدلَللمسألةَمكَة َ

َ َتعالمَ: َةال َأةالوا: ))َ َآية َمكاك َآية َبدلنا َوإذا َبايية)) َيبدلَايية َإنما َأنه الََخبر
َ.(128)بالنسبة

                                                                                                                                               
 أ ( – 151/ ق  2انظر رفع الحاجب )  (122)
 ( 143/  3انظر األحكام لآلمدي )  (123)
 ( 144/  3انظر االحكام لآلمدي )  (124)
 ب ( .  – 64انظر التبصرة ) ق /  (125)
 . (144/  3انظر األحكام )  (126)
 ( وقد أسهب اآلمدي في تقرير هذا الجواب هناك  146/  3انظر األحكام )  (127)
 (. 140/  3انظر األحكام )  (128)
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َحك َاييةََوأجيبواَبأكَاييةَظاهرةَفيَتبديلَرس َآيةَبآيةَ،َوالنزاعَإنماَهوَفيَتبديل
ََ.(129)حكم ماَبآيةَأخرىََوليسَفيهَمايدلَللمَتبديل

َ
:َ))َةالَالذيكَالَيرجوكَلقاءناَأئتَبقرآكَويرَهذاَأوَبدلهَ،َةلَماََةالواَ:َةالَتعالم

َ.(130)َيكوكَليَأكَأبدلهَمكَتلقاءَنفسيَإكَأتبعَإالَماَيوحمَإليَ((
َوردَبوج يكَ:

ةَمكاكَآيةَ،َإليَ((َأيَفيَتبديلَآي:َأكَةولهَتعالمَ:َ))َإكَأتبعَإالَماَيوحمََاألول
ََوليسَفيهَماَيدلَللمَامتناعَتبديلَحك َاييةَبغيرَاييةَ.

َ
))َوماَينطقَلكََبدليلَةولهَتعالملَوإكَكاكَبالنسبةَف يَمكَالوحيَالثانيَ:َإكَالنس

َ.(131)إالَماَيوحمَإليهَبهَال وىَإكَهوَإالَوحيَيوحمَ((َفل َيككَمتبعا َ
ََهذاَمجملَأدلةَالمخالفيك.

ََ
َ:َةولهَتعالمَالجم ورَالقائليكَبالجوازَبأدلةَنذكرَمن اَ:َوةدَاستدل

َللمنزَ  َبياك َوالنسل ))َ َإلي   َنزل َللناسَما َلتبيك َإليكَالذكر َفيجبَأكَ))وأنزلنا ،َ ل
َ.(132)َلهََيكوكَذلكَبياكَ 
َدليلَمقطوعَبهَ،َفجازَنسلَالقرآكَبهَكالقرآكَ.ََ-َأيَالخبرَالمتواترَ-ةالواَ:َوألنهَ

َََََ
َثباتَالحك َواحدَ،َوالكتابَوالسنةَالمتواترةَفيَإَحك وألكَالنسلَإنماَيتناولَالَةالواَ:

ََكَاختلفاَفيَااللجازَ،َفيجبَأكَيتساوياَفيَالنسلَ.وإ
َ

َأك َ:َوألكَالمانعَمكَذلكَالَيخلوَ:َإما أوََيكوكَف لهَللمَالسنةَفيَالثوابَةالوا
ف لَالثوابَ،َألنهَيجوزَنسلَلجاز،َوالَيجوزَأكَيكوكَالمانعَلف لهَللي اَفيَاإل
َبأةل ماَأكثرَاييتيكَثوابا َ

َ
يكوكَالمانعَف لَااللجازَ،َألنهَيجوزَنسلَاييةَالمعجزةَباييةَالتيََوالَيجوزَأكَ

َفوجبَأكَ َالمنعَ، َيتعلقَبه َيبقَما َل  َبطلَهذاكَالوج اكَ، َوإذا ،َ َفي ا الَإلجاز
ََ.َ(133)يجوز

ََ
فوماَينطقَحيَمكَهللاَتعالمَ،َللمَماَةالَتعالمَ:َواستدلَأي اَبأكَالكتابَوالسنةَو

ونسلََ،َوالسنةَويرَمتلوةَ،َلكَال وىَإكَهوَإالَوحيَيوحمَفَويرَأكَالكتابَمتلو
َحك َأحدَالوج يكَ َلوَفر ناََ–أيَوالَسمعا ََ–بايخرَويرَممتنعَلقال  َفإنا ول ذا

َ َللقرآك َناسخة َوالسنة َللسنة َناسخا  َالقرآك َبجعل َالشارع َلنهخطاب َلز  لذاتهََلما
.َ(134)محالَلقالَ   َ َوهذاَكماَيدلَللمَالجوازَالعقليَيدلَللمَالجوازَالسمعيَأي ا

َ
                                                 

 ( .142/  3انظر االحكام )  (129)
 ( .141/  3انظر االحكام ) (130) 
 ( . 143 /3انظر االحكام )  (131)

 ب ( .   – 64التبصرة )ق/  (132) 
 أ وما بعدها ( .   – 64انظر التبصرة )ق/ (133)
 ( . 3/136اظر االحكام لالمدي ) (134)
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َول  َأدلةَوراءَهذهَاألدلةَيَاستدلَب اَالجم ورَللمَالجواز،هذاَمجملَاألدلةَالت
كثيرةَتدلَللمَالوةوعَالَأريدَأكَأتعرضَل اَألكَالوةوعَمسألةَأخرىَويرَمسألةَ

ناَرجحاكَمذهبَالجم ورَوهوَالجوازَالسمعيَويكفيناَهناَأناَبي َلتيَةدمناهاَاَالجواز
.للمَمذهبَاإلما َالشيرازيَالمانعَمنهَ،َوبي َ  َ ََناَأنهَليسَهناَماَيمنعَمنهَسمعا

َ
َا َالشافعيَسيدَالقائليكَبالمنعَشارةَإلمَمذهبَاإلموفيَختا َهذاَالبح َيجدرَبناَاإل

واَفيهَ،َوف مواَلنهَويرَمرادهََتَبهَأةدا َكثيرَمكَالذيكَكتبزل َوبياكَحقيقتهَ،َألنهَةدَ
وسوفَالَأستطردَفيَالبح َ،َبلَسأوجزَ،َألكَهذاَالبح َربماَكاكَبحاجةَلرسالةَ

َخاصةَالَتستولب اَهذهَالعجالةَالتيَأناَفي اَفأةولَ:
َ
لهَفيَكتبهََأماَمكَناحيةَالجوازَالعقليَفإكَاإلما َالشافعيَر يَهللاَلنهَل َيتعرضَ

،ََوةدَنسبَإليهَالبعضَكايمديَوابكَالحاجبَأنهَيمنعَمنهَلقالَ،َوهذاَويرَصحيح
مكَأصحابَالشافعيَالعارفيكَبمذهبهَ المنعَالمتمرسيكَبكتبهَ،َل َينقلَلنهََفإكَأحداَ 

َ،َبلَنقلَاإلما َالشيرازيَفيَفَشرحَاللمعَفَ أكَالشافعيَيمنعَمنهََ(135)منهَلقال 
نهَالَيجوزَمكَج ةَالسمعَللمَةولَالشافعيَ،َفيَنسلَالقرآكَبالنسبةَ:َإ،َفقالَسمعا

ََلقالَ،َوهذاَويرَصحيحَ.ومكَأصحابناَمكَمنعهَ
َ

فالَين ضَ،َوالذيَلنديَأكَالشافعيََ:َفَأماَالمنعَلقال ََ(136)ةالَاإلما َابكَالسبكيَ
ََمكَذلكَفَ.َل َيقلهَ،َومقدارهَأجلَ 

َ
عيَفيَبلَل َيتكل َالشافَالشافعيَل َيمنعَالجوازَالعقليََاكَ:َفَوالذيَأةولهَ(137)وةالَ

َالعقلي َةطَفيَالجواز َاألوةاتَكتبه َت ييع َلنده َفيه رفَذلكَمكَلرفهَيعَوالكال 
َويج لهَمكَج لهَ

َم َيلز  َأنه َةائله َبه َالعقليَاكَأراد َالمنع َنفسهث  َسفه َفقد ،َ َمحال َكَفرضَوةوله
والشافعيَبريءََف وَمعتزليََقلَيقت يَةبحهلنهَ،َوإكَأرادَالععرضَي َواستحقَأكَ

مكَالقالتيكَ،َفمكَةالَأنهَةالَبواحدةَمن ماَفقدَألظ َالفريةَلليهَ،َولوَأرادَالشافعيَ
الذيَهوَالشيلَالمعتزلةَفيََلوةعَذلكَمكَالقا يَلبدَالجبارَيحسكَأوَيقبحأكَالعقلَ

ََزمانهَألظ َموةعَفَاه،َ.
َلقال َ َيجيزه َفالشافعي ََاذك َإالَألنه َيبق َول  ،َ َمحال َفرضَوةوله َيترتبَللم ال

سأنقلَكال َاإلما َابكَالسبكيَالجوازَالسمعيَوإذاَكاكَكذلكَفلننتقلَإلمَالكال َلليهَو
َرفعَالحاجبَ،َفإنهَخيرَماَةيلَفيَهذهَالمسألةَفأةولَ:ََفي
َ

وراءهَالجوازَالعقليَفنقولَ:َ:َفَوإذاَلرفتَانتفاءَإرادتهَنفيََ(138)ةالَابكَالسبكيَ
َإالجو َالشافعيَ: َيقول َف ل َالسمعيَ، َفامتنعَسمعا َاز َمنه َلئالَيتوه َكَالشرعَمنع

َبماَسنهَنبيهَصلمَهللاَلليهَوسل َفالَيحصلَبعضَاألوبياءَأكَهللاَتعالمَل َيرضَ 
َكماَرأيتَأكَالشافعيَةائلَبذلكََسحقَوويرهمقصودَالسنية،َصريحَنقلَالشيلَأبيَإ

                                                 
 ب(. – 151ق  /2انظر رفع الحاجب البن السبكي )  (135)
 ب ( .  – 151ق /  /2انظر رفع الحاجب البن السبكي ) (361)
 ب (.  – 152ق  /2انظر رفع الحاجب البن السبكي ) (137)
 ( .158/ 2أ ( وانظر االبهاج ) – 153/ ق  2انظر رفع الحاجب ) (138)



 - 58 - 

بهَ،َولككَالقو َأئمةََتنقيبيَلكَذلكَفيَنصوصهَتصريحا َأجدَمعََوأناَأةولَ:َل َ
ََمذهبناَوأدرىَبمقاالتَإمامناَ.َ

ةالَل َيقعَ،َألكَالشرعَالَيردََووراءَالجوازَالسمعيَالوةوعَ،َوكلَمكَمنعهَسمعا َ
َفالَريبَفيَأنهَيدليَلد َالوةوعَبماَيمتنعَسمعاَ،َفإكَكاكَالشافعيَيمنعهَسمعاَ،َ

ََاألكثروكَوةعَ،َوةيلَ:َالَ،َوهوَمنسوبَإلمَالشافعيَ.وإكَل َيمنعَفقالَ
َ

إذاَوةعَنسلَالسنةَبالكتابَ،َفعلمَأيَوجهَيكوكَ؟َووراءَالوةوعَأمرَآخرَ،َوهوَأنهَ
َيشترطَ َللكتابَناسخةهل َمعا دة َإالََاةتراكَسنة َالسنة َنسل َيقع َال :َ َمثال  فنقول

لتقو َالحجةَللمَالناسَباألمريك  َ ،َولئالَيتَبالكتابَوالسنةَمعا  َ وه َمتوه َانفرادَمعا
ََكَلبياكَحك َهللاَتعالمَطريقاكولكَفإكَالكلَفيَالحقيقةَمكَلندَهللاَأحده َلكَايخر

َإزال َالمو ع َفيَهذا َفليجتمعا ،َ َطريقَالكتابَوطريقَالسنة َالتوه  َل ذا ولتقو ََة
َالنب َانتقالَالمكلفيكَمكَسنة َوهو َوألمرَثال َ، ،َ َللمَالناسَب ما المََيَالحجة

َسنتهَ،َوفيَذلكَفائدتاكَ:َ
َ

،َوهذهَالفائدةَفيَلكسَهذهَالمسألةَوهيَوإظ ارَلظمتهََأحدهماَ:َالتنويهَبقدرهَ
معَظ ورهاَفيَالمو عيكَ،َألكَسنتهَلليهَالسال ََلَالقرآكَبالسنةَأظ رَمن اَفي انس

يوافق اَ،َففيَذلكَمكَاإلإذاَنسختَالقرآكَ،َفأنزلَهللا  َ لتعظي َماالَيخفمَجاللَواَةرآنا
َللمَذيَلبَ.

َ
َالثانية َوَوالفائدة َنسل: َالتيَنحكَفي ا َفيََهيَفيَمسألتنا َبالكتابَأظ رَمن ا السنة

سنةََسكَ َكلكس اَ،َانتقالَالناسَمكَسنتهَالمَسنةَفيحصلَلهَأجرَلظي َ،َألكَ))َم
كَهوَصاحبَالسنَحسنةَفلهَأجرهاَوأجرَمكَلملَب اَالمَيو َالقيامةَ((َوالنبيَ

الَتتناهمَ،َوفيَكلَيو َيزدادَمكَاألجورَماَالينحصرَ. َالحسنةَكل اَفلهَاألجورَأبداَ 
ليحصلَلهَاألجراكَ.،َفإذاَنسلَهللاَسنتهَ  َ َنسخت اَسنةَأي ا

َ
َالمو ع ََوهذا َوةعَنسلَالكتابَبالسنةَول، َإذا قعَإالَللمَهذاَالَيَكسهَ،وهوَأنه

،َ َيصَالوجه َرل  َحَأهلَاألصولَبذكره َوالشا، وهوَالحقَإكَشاءَهللاَفعيَةائلَبه
َاالستقراءَتعالمَ، َباَودليله َالعارفيك َمنقوالت اوهوسيد َللم َوالمطلعيك فل ََلشريعة

َيقلهَإالَلكَتثبت
َيقت مََلقولهَب ذاوهذهَنصولَالشافعيَرحمهَهللاَالشاهدةَ أنهَيقولَوليسَفي اَما

َ:ََ(139)فَماَنصهةالَر يَهللاَلنهَفيَفَالرسالةََفناكبشيءَويرهَكماَلرَ 
ولوَأحد َهللاَلرسولهََالَينسخ اَإالَسنةَرسولَهللاََ))َوهكذاَسنةَرسولَهللاَ

فيماَأحد َهللاَإليهَ،َحتيَيبيكَللناسََ،َلسكَ َرسولَهللاََفيهَويرَماَسكَ َسكَ َفيَأمرَ 
ََ.((َأكَلهَسنةَناسخةَللتيَةبل اَمماَيخالف اَ

َ
َلك َنقل َمك َأخذ َالكال  َهذا ََمكَصدر ََ–الشافعي َتنسلََ–وهللاَألل  َال َالسنة أك

َبالكتابَ،َوالذيَيظ رَأنهَإنماَأرادَماَذكرناهَ.
َوةولهَ:َولوَأحد َهللاَ...َالمَآخرَ،َصريحَفيَذلكَ.

                                                 
 بتحقيق أحمد شاكر . 324( فقرة  108انظر الرسالة لإلمام الشافعي ) ص /  (139)
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ةيلَلهَ:َلوََ))َفإكَةلتَ:َهلَتنسلَالسنةَبالقرآكَ؟َ:(140)وكذاَةولهَبعدَذلكَماَنصه
َكانتَللنبيَ َبالقرآكَ، سنةَتبيكَأكَسنتهَاألولمَمنسوخةَبسنتهَفيهََنسختَالسنة

ََاألخيرةَ،َحتمَتقو َالحجةَللمَالناسَبأكَالشيءَبمثلهَ((َاَه،َ.
أيَفإذاَنسلَالسنكَبمثلهَ،َل َيككَللغبيَأكَيقولَ:َكيفَيخالفَالكتابَالسنةَ،َوكذلكَ

ََ:(141)ماَذكرهَبعدَذلكَإذَةالَبعدَأكَتكل َللمَصالةَذاتَالرةاعَماَنصه
َ

َهذاَداللةَللمَماَو عتَةبلَهذاَفيَهذاَالكتابَمكَأكَرسولَهللاَإذاَسكَ ))َوفيَ
إلمَسعةَمن اَ،َسكَرسولَهللا،ََسنة  َ أوَمخرجا  َ َفأحد َهللاَإليهَفيَتلكَالسنةَنسخا

َ ،َ َسنةَتقو َالحجةَللمَالناسَب ا َإنماَصاروا مكَسنتهَإلمَسنتهَالتيَحتمَيكونوا
َه،َ.اَبعدهاَ((َ

َصارواَمكَسنتهَالمَسنتهَالتيَبعدهاَ.َفتأملَةولهَ:َإنما
َفإكَةلتَ:َفماَحاصلَماَيقولهَالشافعيَ؟

وماَلداهَالَيقعَ،َولكنهَالََلمَهذاَالوجهوالسنةَإالَلةلتَ:َأنهَالَيقعَنسلَالكتابَ
، فماَحكيناهَمكَالنصولَالَيدلَلهَ.َوأماَأنهَممتنعَ َيمتنعَلقالَ   َ َسمعا

ََىَ.ولككَةدَنقلهَمكَذكرناهَ،َوه َأدر
َ

َالشافعيَفيهَوةلناَأنهَالَهذاَتما َالقولَفيَنسلَالكتابَ،َوأماَلكسهَ،َفقدَةدمناَنلَ 
ََوحكيناَنهَاختالفَاصحابناَ.يدلَللمَأكثرَمكَنفيَالوةوعَ

َ
رايينيَوصاحبهَاألستاذَواألستاذَأبوَاسحقَاالسفَوذهبَاالستاذَأبوَالطيبَالصعلوكي

َ َمتناَإلمَأكَالعقلوه َمكَأساطيكَأئَالبغداديأبوَمنصور َزَنسلَكلَمن ماَبايخريجو 
َوباهللَالتوفيقَ((َ.َ))ولككَالشرعَمانعَفي ماَجميعاَ

ََ.أبكَالسبكينت مَكال َا
َ

،َوأنهَيجي  َ زَوةولهَللمَويف  َمنهَأكَاإلما َالشافعيَالَيمنعَمنهَالَلقال َوالَسمعا
بهَإذَةالَهَفيَجميعَالرَ بكَالسبكيَوالذيَةرَ الكيفيةَالتيَف م اَا  َ َ:َ(142)جوامعَجازما

))َةالَالشافعيَ:َوحي َوةعَبالسنةَفمعهَةرآكَ،َأوَبالقرآكَفمعهَسنةَلا دةَتبيكَ
َتوافقَالكتابَوالسنةَ((َ.

َ َلليه َشرحه َفي َالمحلي َالديك َجالل َكال َ(143)ةال َصدر َمك َالمراد َويكوك ((َ :
سنةَناسخةَلهَ،َوالَنسلَالسنةََ َ الشافعيَأنهَل َيقعَنسلَالكتابَإالَبالكتابَوإكَكاكَث َ

ةرآكَناسلَل اَأيَل َيقعَالنسلَلكلَمن ماَبايخرَإالَومعهَمثلََ َ إالَبالسنةَوإكَكاكَث َ
َالمنسو.َلا دَلهَ((َ.

َث َةالَ:َ
َ َالمصنف َيبال َول  ((–ََ َالسبكي َابك ََ–يعني َوحكاه َف مه َالذي َهذا َفي أيَلنه

بالكتابَفيَحابَمكَأنهَالتنسلَالسنةَمكَاألصَبكونهَخالفَماحكاهَويرهَ–الشافعيَ
،َوةيلَ:َفيَأحدَالقوليكَ((َاه،َ.  َ َأحدَالقوليكَوالَالكتابَبالسنةَجزما

                                                 
 . 230 – 229( تحقيق أحمد شاكر فقرة 110رسالة للشافعي ) ص / انظر ال (140)
 تحقيق أحمد شاكر . 511( فقرة 183انظر الرسالة للشافعي ) ص /  (141)
 ( حاشية البناني .2/79انظر شرح الحلي على جمع الجوامع )   (142)
 ( .80/  2المرجع السابق )  (143)
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َف  َ و َالسبكي َابك َف مه َالذي َصفََهذا َفي َلنه َهللا َر ي َالشافعي َيجعل حسك
ََالجم ورَمكَحي َالجوازَالسمعيَوالعقليَوإكَكاكَيخالف  َفيَكيفيةَالوةوعَ.

َ
األصحابَيخالفَفيَهذاَجم ورََهوَةبلَةليلَ،وكماَالترفََالمحليَولككَكماَةال

آخرََالذيكَف مواَلنهَمنعَالجوازَسمعا َ  َ ومن  َاالما َالشيرازيَ،َويجعلَمذهبهَمذهبا
َمذهبَ َوير َالمسألة َفيهَفي َتبعوا َالذي َسمعا  َمنه َالمنع َفي َوافقه َومك الشيرازي

ََبَ.حسبَماَف موهَلندَإمام  َ،َوهللاَألل َبالصوا
َ
َ

 زيادة الثقة – 6
َ

إذاَانفردَراويَالحدي َالثقةَبزيادةَفيَالحدي َل َينقل اَويرهَ،َهلَتقبلَهذهَالزيادةَ
َأ َتردَ؟

َ َالشيرازي َاإلما  َفي   َبما َوالجم ور ،َ َكتب   َفي َاألصولييك َذكره َخالف َ–في ا
َيقبلوكَهذهَالزيادةَ.َ–رحمهَهللاَ

َحمدَ:َالَتقبلَ.وةالَبعضَأصحابَالحدي َوهيَروايةَلكَأ
والأريدَأكَأتعرضَللخالفَفيَهذهَالمسألةَمادا َالشيرازيَمعَالجم ورَفيَةبولَ

َالزيادةَ.
َل ذهَ َةبوله َفي َالجم ور َالشيرازي َفيه َخالف َالذي َأتعرضَلألمر َأك َأريد ولكك

َالزيادةَ،َوهوَالذيَلقدتَلهَهذهَالمسألةَ.
لمَةبولَزيادةَالثقةَمطلقا َ،َفَإَزيَفيَفَالتبصرةَفَوَفَواللمعفذهبَاإلما َالشيرا

حدَفقالَت َدَالمجلسَأ َارهَ،َتعدَ رتَالزيادةَالمزيدَأ َل َتغي َ دَالراويَأ َأتحدَ،َوي َتعدَ 
َ:َ(144)فيَفَالتبصرةَف

دَأ َحدهماَبزيادةَ،َةبلتَالزيادةَ((َ.))َإذاَروىَالخبرَاثناكَ،َوتفر 
َ:َ(145)وةالَفيَفَاللمعَف
ََفأطلقَالعبارةَلكَكلَةيدَ.َالَينقل اَويرهَ،َل َيردَخبرهَ((َ.َ))َلوَانفردَبزيادة

َ
َ–ر يَهللاَلنهََ–طالقَنقلهَإما َالحرميكَلكَاإلما َالشافعيَوةبولَالزيادةَب ذاَاإل
َأيَةيدَفيَحكايةَمذهبهَحي َل َيتعرضَلذكرَ

َاإلب اجَف َابكَالسبكيَفيَف َةاله َالسولَفَ(146)كما َن اية وهوََ(147)واإلسنويَفيَف
َف َفالمنخول َفي َالغزالي َلبارة َظاهر َفَ(148)أي ا َالمستصفم حي َأطلقََ(149)وف

ََالعبارةَول َيقيدهاَ.
َ

َلماَلليهَالجم ورَ.َطالقَمخالفَ وهذاَالمذهبَب ذاَاإل
َ

                                                 
 ب ( .  - 80انظر التبصرة ) ق /  (144)
 ( . 46انظر اللمع ) ص /  (451)
 ( .2/229انظر االبهاج )  (146)
 ( .229 /2انظر نهاية السول )  (147)
 ( بتحقيقنا .283انظر المنخول ) ص /  (148)
 ( .107/ 1انظر المستصفى )  (149)
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َا َأبو َذهبَالجم ورَومن   َوالقا يَفقد َ َهللاَالبصري، َلبد َوأبو لحسيكَالبصري،
َالسمعاني، َابك َواإلما  َلجبار، َاألنباريَلبدا َوأتبالهَوابك َالرازي، َالديك َوفخر ،َ
بلَللمَتفصيلَلمَةبولَالزيإَوايمديَوابكَالحاجبَوابكَالسبكي  َ ادةَولككَالَمطلقا

َالتفصيل َإوإليكَمجملَأرَمعَاختالف  َفيَهذا َ:إكَكاائ  َوتفاصيل   َةالوا لمجلسَذ
فيَةبولَالزيادةَ.  َ فالَنعرفَخالفا  َ َمختلفا

َ
الزيادةَةدَانت واَإلمَلددَالَيتصورَفيََجلسَ،َفإكَكاكَمكَل َيروَ ماَأكَاتحدَالموأ

العادةَوفلت  َلكَسماعَتلكَالزيادةَوف م اَ،َفالَيخفمَأكَتطرقَالغلطَوالس وَإلمَ
المَالعددَالمفروضَ،َفيجبَيكوكَأولمَمكَتطرقَذلكََالواحدَفيماَنقلهَمكَالزيادة

َردهاَ
هذهَالحالةَأكَيقولَالجمالةَ:َأن  َل َيسمعوهَوشرطَابكَالسمعانيَفيَلد َالقبولَفيَ

ول َيروواَالبعضَأكَيكونواَروواَبعضَالحدي َ:َفإن  َإذاَل َيقولواَذلكَيجوزََةال
َايخرَلغرضَل  

َالقيدَالبكَالسمعانيَفيَ بعدَأكَذكرهَفيهَ،ََ(150)ب اجَففَاإلواختارَابكَالسبكيَهذا
َواليَللمَنقل اَ.وةالَ:َإالَأكَتكوكَالزيادةَمماَتتوفرَالد

َ
َ.رَاإللرابَوالباةي،َأوَتغيرهأكَالَتغي  ََاةَإموإكَل َينت واَالمَهذاَالحدَ،َفتلكَالزياد

َ(153)،َوالبي اويََ(152)،َوايمديََ(151)رَةبلتَلندَأبيَالحسيكَالبصريفإكَل َتغي  َ
َدوكَالمختصرَ.َ(154)وابكَالحاجبَفيَفَالمنت مَف

َ
،َإالَأكَيكوكَالممسكَلكَالزيادةَأ بطَمكَالراويَل اَ،ََوةالَاإلما َالرازيَ:َتقبل

ََوأكَالَيصرحَبنفي اَ،َفإكَصرحَ،َوةعَالتعرضَ.
َ

،َفإكَكاكَأحدهماَأ بطَلملَبروايتهَ،َوإالَفالترجيحَ،َكماَةالهَرتَاإللرابوإكَوي َ
ََالبصريَ،َوأطلقَايمديَ،َوالرازيَ،وأتبالهَلد َالقبولَ.أبوَالحسيكَ

َ
َأثرتَفيَوذهبَأبوَل َتؤثرَإذا َل  َأثرتَفيَاللفظَأو ،َ َهللاَالبصريَإلمَةبول ا بد

َ.َ(155)المعنمَ،َكماَةالهَأبوَالحسيكَلنهَ
َالقا ي َأثرتَفيَالمعنمَدوكَاللفظَ،َولَوةبل ا َإذاَأثرتَفيَلبدَالجبارَإذا  َيقبل ا

َ.(156)لرابَ،َكماَةالهَأبوَالحسيكَلنهَاإل
كَاشت رَبنقلَالزياداتَفيَاكَفَإلمَأكَالراويَإشارحَفَالبرهوذهبَابكَاألنباريَ

َنقلهَلنهَ وةائعَ،َفالَتقبلَروايتهَ،َألنهَمن  َ،َوإكَكاكَللمَسبيلَالشذوذَةبلتَ،
َ.(157)اإلسنويَفيَفَن ايةَالسولَف

                                                 
 ( .229/ 2انظر االبهاج )  (150)
 ( . 609/ 2انظر المعتمد )  (151)
 . ( 2/98انظر األحكام )  (152)
 ( .228 /2انظر االبهاج )  (153)
 ( .61انظر المنتهي ) ص /  (154)
 (. 2/609انظر المعتمد ) (155)
 المرجع السابق . (156)
 ( 2/229انظر نهاية السول )  (157)



 - 62 - 

آخرَ،َفقبلواَالزيادةَولككَبتفصيلَآخرَوهوَ:َإذاَ  َ كاكَهذاَوةدَذهبَاألحنافَمذهبا
فيعملوكَبالزيادةَ،َفيماَالراويَللزيادةَواحداَ  َأوَمتعدداَ  َإذاَكاكَالراويَللحديثيكَواحداَ 

َمذهبَفيَأكَ َهو َكما َويعملوكَب ما َكالخبريكَ، َاختلفَالراويَفيجعلون ما َإذا أما
َََ(158)المطلقَالَيحملَللمَالمقيدَفيَحكميك

َ
َ

 اإلجماع السكوتي – 7
 

َإذاَذهبَواحدَمكَأهلَالحلَوالعقدَإلمَحك َ،َ ولرفَبهَأهلَلصرهَول َوهوَما
؟  َ ََينكرَلليهَمنكرَ،َهلَيكوكَذلكَإجمالا

َ
َةبلَالكال َفيَهذهَالمسألةَوذكرَالخالفَفي اَالبدَمكَذكرَأمريكَم ميكَ:َ
  األولَ:َةيودَم مةَالَبدَمكَمرالات اَ،َوب اَيتحررَمحلَالنزاعَ،وهيَ:

 
َفقولَالقائلَلمارَأف َ–1َ ،َ لَمكَحذيفةَ،َالَيدلَأكَيكوكَفيَالمسائلَالتكليفية

َالسكوتَفيهَللمَشيءَ،َإذَالَتكليفَللمَالناسَفيهَ.
َ
.َأكَيعل َأنهَبلغَجميعَأهلَالعصرَ–2َ  َ ََول َينكرواَ،َوإالَفالَيكوكَإجمالا
َ
َ وإَمارةَالسخطَوالر اَ،أكَيكوكَمجردا َلكَأَ–3َ الَففيَاألولمَالَيكوكَإجمالا

بالَ  َ والقا يَلبدَالوهابََماَةالَالقا يَالرويانيَنزاعَ،َكوفيَالثانيةَيكوكَإجمالا
ََالمالكيَ.

َ
ََم مَزمكَيسعَةدرَم لةَالنظرَلادةَفيَتلكَالمسألةَ.َ–4َ
َ
معَلد ََلتَالمدةَوطاَالزماكَ،َوأماَإذاَتكررتَالفتياأكَالَيتكررَذلكَمعَطولََ–5َ

فَالزماكََ،َوةدَيف يَالمَالقطعَ،َويختلفَذلكَباختالالمخالفةَ،َفإنهَيكوكَإجمالا َ
ََوةصرهَ،َكماَصرحَبهَابكَالتلمسانيَفيَفَشرحَالمعال َف.

َ
،َفليسَسكوت  َََ-6َ  َ أكَيكوكَفيَمحلَاالجت ادَ،َفلوَأفتمَواحدَبخالفَالثابتَةطعا

للمَشيءَ. ََدليالَ 
َ
أكَيكوكَةبلَاستقرارَالمذاهبَ،َليخرجَافتاءَمقلدَسكتَلنهَالمخالفوكَللعل ََ–7َ

افعيَيفتيَبنقضَالو وءَبمسَالذكرَ،َفالَيدلَسكوتَالحنفيَبمذهب  َومذهبهَ،َكش
ََ.َ(159)لنهَللمَموافقتهَكَللعل َباستقرارَالمذاهبَوالخالفَ

َ

                                                 
 ( .2/811( فتح الغفار بشرح المنار ) 25/ 2( أصول السرخسي ) 2/108( تيسير التحرير )293 /2انظر تقرير التحبير ) (158)
 أ ( مخطوط . – 188ق /1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب )  (159)
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زاعَفيَاإلجماعَهذاَموجزَالشروطَوالقيودَالتيَيجبَأكَتتوفرَحتمَيتحققَمحلَالن
ََ اَألهميت اَبالنسبةَل ذهَالمسألةَ.مت َةدَ َالسكوتيَويتحرر،

َ
َ :َ َفالثاني َالتبصرة َف َفي َالشيرازي َاإلما  َلبارة َفيََ(160)ظاهر َالخالف يقصر

َةالََ–ر واكَهللاَللي  ََ–المسألةَللمَالصحابةَ َإذا :َ َةالَفي ا َإذ ،َ دوكَويره 
...َاللَ. ََالصحابيَةوالَ 

َ
َجمالةَمن  َالقا يَأبوَبكرَالباةالنيَ،َوالقا يَلبدَالوهابَ وةدَجرىَللمَهذا

ََ:َ(162)ةالَابكَالسبكيَ(161) َالغزاليَفيَفَالمستصفمَفالمالكيَ،َوحجةَاإلسال
ََ

َبعص َفصد رها َالسمعاني َابك َوأما َبعضَ)) َأك َأثنائ ا َفي َحكم َث  ،َ َالصحابة ر

رَالصحابةَ،َأماَالتابعوكَومكَبعده َفالَ.َةالَ:َوالَيعرفَص اَبعصأصحابناَخصَ 
ََفرقَبيكَالمو عيكَ،َوَاألولمَالتسويةَبيكَالمو عيكَ((َ.

َ
َبقولَالصحابيَإالَ َالمسألة َواكَصدرا َالشيرازيَوالغزاليَف ما َأما َل َةلتَ: أن ما

أوَماَجرياَفيَذلكَللمَالغالبَفي اَوإنَيقصداَبذلكَتخصيلَالخالفََبعصرهَفقطَ
والدليلَللمَذلكَأكَالشيرازيَنفسهَاودَمثال َمجاراةَلمكَخلَاإلجماعَبالصحابةَكد

ابةَفيَكتابهَفَاللمعَفَبلَجعل اَمطلقةَ،َكغيرهَمكَل َيقيدَهذهَالمسألةَبعصرَالصح
َكَلصرَالصحابةَولصرَويره َفقالَ:األصولييكَ،َتسويةَبي

َ
إلل َأكَاالجماعَيعرفَبقولَوفعلَ،َوةولَوإةرارَ،َوفعلَوإةرارَ...َث َةالَ:َوأماَ))

الفتهََيَالباةيكََفيسكتواَلكَمخفينتشرَذلكَفَإلةرارَف وَأكَيقولَبع   َةوال َالقولَوا
فيتصلَبالباةيكَفسكتواَلكَاإلهوَأكَيفعلَبع   َشيوالفعلَواإلةرارَ  َ نكارَلليهَ...َئا

َ.َ(163)اللَ((

ىَبيكَلصره َولصرَويره َ،َوهذاَدليلَف وَل َيقيدهَهناَبعصرَالصحابةَبلَسوَ 
َاجَلصرَويره َكماَذكرتَةبلَةليل.َللمَأكَتقييدهَفيَالتبصرةَل َيككَمكَأجلَأخر

ََإذَأطلقَالعبارةَول َيقيدهاَبقيدَ.َ(164)علَاإلما َالغزاليَفيَفَالمنخولَفوكذلكَف
وهذاَدليلَللمَأكَتقييدهَفيَفَالمستصفمَفَليسَلهَمكَمحملَإالَماَذكرتهَفيَتقييدَ

ََالشيرازيَ.
َ

وأماَالباةالنيَوالقا يَلبدَالوهابَفل َأطلعَللمَكتب ماَ،َوالَأظكَب ماَأن ماَأراداَ
َأراده َاختصالََإالَما َالجم ورَمكَلد  َيراه َيرياكَما َوأن ما الشيرازيَ،َالسيما

اَللمَاختصالَالخالفَبعصرَالصحابةَاالجماعَبع دَالصحابةَ،َإالَإذاَكاناَةدَنصَ 
َ.(165)فعندَذلكَيأتيَكال َابكَالسمعانيَالسالفَالذكرَ،َوالَأظن ماَفعالَذلكَوهللاَألل 

                                                 
 ب ( . – 100انظر التبصرة ) ق /  (160)
 ( ط . بوالق . 1/191انظر المستصفى )  (161)
 ب ( مخطوط . – 191/ ق  1انظر رفع الحاجب ) (162)
 ( .49انظر اللمع ) ص /  (163)
 نا .( بتحقيق318انظر المنخول ) ص /  (164)
 وأما جمهور األصوليين فلم يقيدوه بقيد بل جعلوه مطلقاً يشمل الصحابة وغيرهم فقالوا : إذا قال  (165)

 ( .1/228واحد من أهل الحل والعقد وانظر األحكام ) 
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َال َالم مة َاليسيرة َالمقدمة َهذه َفيَحجيةََوبعد َالمذاهبَالمختلفة َنذكر َأك َإال للينا
ََاالجماعَالسكوتيَفنقولَ:

ََ
َجماعَمقطوع اللمعَفَوَفَالتبصرةَفَإلمَأنهَإَذهبَاإلما َالشيرازيَفيَكتابيهَفَ–1َ

َ:َ(166)بهَفقالَفيَفَالتبصرةَف
َءَالصحابةَوانتشرَول َيعرفَلهَمخالفَوظ رَذلكَفيَللماَإذاَةالَالصحابيَةوال ََ))

مقطولا َ  َ ََ.َ((بهََكاكَذلكَإجمالا
َ

َ(167)وةالَفيَفَاللمعَف
جماعَيعرفَبقولَوفعلَ،َوةولَوإةرار،َوفعلَوإةرارَ،َفأماَالقولَ...َإلل َأكَاإلَ))

فيسكتواَلكَ   َةوال َفينتشرَذلكَفيَالباةيكَاللَوأماَالقولَواالةرارَف وَأكَيقولَبع
َبع َيفعل َأك َهو َواإلةرار َوالفعل ،َ َلكَمخالفته َفيسكتوا َبالباةيك َفيصل َشيئا    

ََ.َ((جماعَبعدَانقراضَالعصرَكارَلليهَ،َفالمذهبَأكَذلكَحجةَوإاالن
َ

ََ.َ(169).َواألستاذَأبيَاسحقَاالسفرايينيَ(168)وهذاَمذهبَاإلما َأحمدَ،َوأكثرَالحنفية
َ
وهوَمذهبَأبيَهاش ََللصيرفيَ(170)ونسبهَفيَفَاللمعَفَهوَحجةَوليسَباجماعَ–2
وايمديَفيَفَ(172).َواختارهَابكَالحاجبَفيَفَالمنت مَف(171)كَأبيَلليَالجبائيَب

َ:َ(174)جماعَالظنيَ،َةالَابكَالسبكيبناءَللمَتفسيرَالحجةَباإلَ(173)األحكا َف
َمكَ َالكرخي َاختيار َوهو َك َالرافعي َنقله َكما َأصحابنا َلند َالمش ور وهو

ََ.(175)األحناف
َ
كاكَاجمالا ،ََتياكَكاكَفاك َمن  َل َيككَاجمالا َ،َوإإكَكاكَذلكَحكما َمكَحَ–3َ

ََ.(177)وفَاللمعفَ(176)وهوَمذهبَابكَأبيَهريرة،َكماَةالهَفيفَالتبصرةف
َ
وهولكسَمذهبَأبيَلليَبكَأبيَهريرةََوهوَمذهبَأبيَاسحقَالمروزيَ،َ–4َ
(178َ).ََ
َ
َوالَاجماعَ،َوهوَمذهبَاإلما َالشافعيَر يَهللاَ–5َ كماََلنهَليسَبحجةَأصال 

َلكَنصهَفيَالجديدَ،َونقلَةولهَالمش ور:َ(179)المنخولفنقلهَلنهَالغزاليَفيَف
                                                 

 ب ( . – 100انظر التبصرة ) ق /  (166)
 ( . 49انظر اللمع ) ص /  (167)
 ( .228 /1انظر األحكام )  (168)
 أ ( . – 187ق /1نظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب ) ا (169)
 ( .49انظر اللمع ) ص /  (170)
 ( .254 /2انظر االبهاج )  (171)
 ( .42انظر المنتهى البن الحاجب ) ص /  (172)
 ( .1/230انظر األحكام )  (173)
 ( .2/254انظر االبهاج )  (174)
 ( . 2/322انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )  (175)
 ب ( . – 100انظر التبصرة ) ق /  (176)
 ( .49انظر اللمع ) ص /  (177)
 أ ( . – 185/ ق  2( ورفع الحاجب ) 254/  2انظر االبهاج )  ( 178)
 ( بتحقيقنا، ونقله عنه أيضا إمام الحرمين في البرهان.318انظر المنخول ) ص/  (179)
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وهوَاختيارََ(181)ومكَث َاختارهَفيهَوفيَفالمستصفمفََ(180)فَالَينسبَلساكتَةولف
القا يَأبيَبكرَالباةالنيَ،َكماَةالهَفيَفَالتبصرةَفَوفَاللمعفَولليهَاإلما َالرازيَ

(182)ََ َأباكَوأتباله َوليسمَبك َوإما ََ(183)، ،َ َالمعتزلة َهللاَالبصريَمك َلبد وأبو
ََ.َ(185)،َوهوَمنقولَلكَداودَالظاهريَ(184)الحرميكَ

َ
بَ-6َ  َ فليسَبإجماعَ،َوهوَمذهبََشرطَانقراضَالعصر،َفإكَل َينقرضيكوكَاجمالا

َ.َ(186)أبيَلليَالجبائيَمكَالمعتزلةَ،َوالبندنيجيَمكَالشافعية
ََلكَأحمدَ.َ(187)السبكيَفيَاالب اجونقلهَابكَ

َ
َ َكَوةعَفيإَ–7َ وإالََشيءَيفوتَاستداركهَمكَإراةةَد َأوَاستباحةَفرجَكاكَاجمالا
ََ.(188)فال
َ
إكَكاكَالساكتوكَأةلَ،َوهوَمختارَالجصالَمكَالحنفيةَ.يكوكَإَ–8َ  َ ََجمالا
 

خالل اَمكََيبدوألةَاالجماعَالسكوتيَ،َوهذهَهيَالمذاهبَالمختلفةَالمعروفةَفيَمس
بهَ،َةدَخالفَفيهَ  َ مقطولا  َ أكَماَذهبَإليهَاإلما َالشيرازيَمكَكونهَاجمالا  َ وا حا

بلَانقسمواَالمَمنكرَجم ورَالمتكلميكَالذيكَل َيوافقوهَللمَماَذهبَإليهَمكَالقطعَ،َ
َعي.َجماعَةطإَالَ–كماَسأبينهََ–وإلمَةائلَبهَولككَبالتبارَأنهَحجةَظنيةََلهَبالكلية

َ
َوَ َف َفيَفالتبصرة َذكره َبدليلَواحد َذهبَإليه َالشيرازيَللمَما َاستدلَاإلما  َوةد

َف َاللمع َإوهَف َيقوىَللم َال َفيَفَو َالشيرازيَفقال َالتيَذهبَإلي ا ثباتَالقطعية
َ:َ(189)التبصرةف

ليلَلليهَ،َهوَ:َأكَالعادةَأكَلناَ:َهوَأكَسكوت  َدليلَللمَالر اَبماَةالهَ،َوالد))َ
َإذال َنازلة َإلمَاالجت ادا َالعل  َوطَنزلتَفزعَأهل َفي اَلبَالحك  َلنده  َوإظ ارَما

وارتفاعَالموانعَ،َدلَللمَأن  َرا وكََفلماَل َيظ رَخالفَذلكَمعَطولَالزماك
ََ.((بذلكَ،َفصارَبمنزلةَمالوَأظ رواَالر اَبالقولَوالفعلَ

َ
ََلَ:َفقاَ(190َ)االما َالغزاليَهذاَالدليلَفيَفَالمستصفمَفَوةدَردَ 

َ
َلر اَلسبعةَأسبابَ:َ مارَاةدَيسكتَمكَويرَإَ–أَ
َ

                                                 
 ( بهامش األم. ط.بوالق. 143 /7انظر اختالف الحديث للشافعي )  (180)
 ( بوالق .191 /1انظر المسنصفى )  (181)
 (.255 /2انظر نهاية السول )  (182)
 (232 /2انظر فواتح الرحموت )  (183)
 أ ( -189ق  /2رفع الحاجب )  (184)
 ( 228/  1انظر األحكام )  (185)
 ( .254/  2أ ( واالبهاج )  – 185ق  /1انظر رفع الحاجب )  (186)
 المرجع السابق . (187)
 أ ( . – 185ق /1انظر رفع الحاجب )  (188)
 ب ( . – 100انظرا لتبصرة ) ق /  (189)
 ( ط .بوالق .192 /2انظر المستصفى )  ( 190)
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ونحكَالنطلعَلليهَ،َوةدَتظ رَةرائكََأكَيكوكَفيَباطنهَمانعَمكَإظ ارَالقولََ–1َ
ََالسخطَلليهَمعَسكوتهَ.

َ
لليهَ،َبلَأكَيسكتَألنهََ–2َ  َ لمكَأداهَإليهَاجت ادهَوإكَل َيككَموافقا  َ سائغا يراهَةوالَ 

ََكاكَيعتقدَخطأهَ.
َ
والَيرىََيرىَاإلنكارَفيَالمجت داتَأصال َفالََأكَيعتقدَأكَكلَمجت دَمصيبَ–3َ

ََالجوابَإالَفرضَكفايةَ،َفإذاَكفاهَمكَهوَمصيبَسكتَوإكَخالفَاجت ادهَ.
َ
لعارضََدارَمصلحةَمنكرَلككَينتظرَفرصةَاالنكارَوالَيرىَالبَيسكتَوهوَأكَ–4َ

ََالَذلكَالعارضَ،َأويشتغلَلنهَ.مكَالعوارضَينتظرَزوالهَ،َث َيموتَةبلَزو
َ
وتهَلكَ،َكماَةالَابكَلباسَفيَسكَوَأنكرَل َيلتفتَإليهَ،َونالهَذلأكَيعل َأنهَلَ–5َ

َإنكارَالعولَفيَحياةَلمرَ.َ
َ
ََفيَالمسألةَ،َألنهَبعدَفيَم لةَالنظرَ.َأكَيسكتَألنهَمتوةفَ َ–6َ
َ
االظ ارَ،َث َيكوكَةدَولطََيسكتَلظنهَأكَويرهَةدَكفاهَاالنكارَ،َوأوناهَلكَأكَ–7َ

فيهَفتركَاالنكارَلكَتوه َ،َإذَرأىَاالنكارَفرضَكفايةَ،وظكَأنهَةدَكفمَ،َوهوَ
ََمخطمءَفيَوهمهَ.

َ
كَ،َفإلوَكاكَفيهَخالفَلظ رَ،َةلناَ:َولوَكاكَفيهَوفاقَلظ رََةالَ:َ))َفإكَةيلَ–بَ

َتصورَلارضَيمنعَمكَظ ورَالوفاقَ،َتصورَمثلهَفيَظ ورَالخالففَ
َ َزمانا َأيَولو َيستمر َما َالعوارضَالمذكورة َمك َإذ َالزماك َإلمََطال طويالَويدو 

َانقراضَالعصرَ.
َإليهَ َذهب َالذي َالشيرازي َمذهب َ عف َلنا َيتبيك َوجوابه َالدليل َهذا َخالل ومك

َوخالفَفيهَالجم ورَالذيكَاتفقواَللمَلد ََافادتهَالقطعَ،َكيفَ.َ.َ؟َ
ََةَوواردةَلليهَ.وهذهَاالحتماالتَالتيَذكرناهاَةائم

َ
َ:ََ(191)ولقدَبالغَاإلما َابكَالسبكيَفيَالردَللمَالذيكَيقولوكَبأنهَاجماعَةطعيَفقالَ

والَيتجهَالقولَبذلكَمكََأصحابناَل َيقلَبأناَنقطعَبأنهَإجماعَةطعيَمكَكَأحدا َفَإ
ََذيَلبَفَ.َ

َ
ََ(192)وةال َنقطعََ–أيَالقائلوكَبالقطعََ-كَأرادوافإَ)): َف  َمأكَاألإنا َاجتمعتَ، ة

َ.َ((والَةطعَمعَاالحتمالََمكابروكَ،َكيفَ
َابكَالسبكيَيرىَأكَأحدا ََ َإواإلما  َيقلَبأنه َل  َويحملََجماعَ َمكَأصحابنا ةطعيَ،

َ َةد َالذي َالظك َأك َللم َالمعنم َهذا َفي َلبارات   َمك َهذاَماورد َمك َلنده  حصل

                                                 
 أ ( مخطوط . -189/ ق  1انظر رفع الحاجب ) (191)
 ب(. مخطوط . -189/ ق  1انظر رفع الحاجب ) (192)
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ماَظنناهَأيَفالسكوتَحجةَالسكوت  َ َظنيةَالَاجماع َةطعيََةطعيَأوَأكَحك َهللاَةطعا
َوالبندنيجيَ.َ َاألستاذَأبيَاسحقَاالسفرايينيوللمَهذاَحملَكال

َ
لمحلَالذيَاختارهَكَمكَالمستعبدَحملَكال َالشيرازيَومذهبهَللمَهذاَاوأناَأةولَ:َإ

كَلبارتهَظاهرةَبأنهَاجماعَةطعيَ،َالسيماَوأنهَنسبَهذاَالذيَةالهَابكَالسبكيَ،َفإ
َواختا َالسبكي َومكَرابك َف :َ َفقال َير ه َول  َالصيرفي َإلم َكالم   َتأويل َفي ه
َةال َمك َوليسَباجماعَأصحابنا َحجة ََهو َأطنبَفيَالرد َث  َفيَومك َوإبطاله لليه

وحملهَللمَماَحملهَلليهََرىَأنهَمكَالمستعبدَتأويلَكالمهَولذلكَأَ(193)فالتبصرةَف
ََابكَالسبكيَ.

َََ
مقطوعَأكَاالجماعَالسكوتيَاجماعَفيََاكَالشيرازيَيذهبَمذهبَاألحنافَوالحق
بذلكَجماهيرَالمتكلميكَبهَ  َ ََوهللاَألل َ.َ–ر يَهللاَلنهََ–وإمامهَالشافعيََمخالفا
ََ

َوكماَهوَالمش ورَلندَبع   َكماَذهبَإليهََكوتيَحجةَمظنونةسلا وأماَأك

كماَف مهَكماَةالهَااألصحابَ إلما َالرافعيَفيَفَالشرحَفَأوَأنهَليسَبحجةَأصالَ 
َ((والَينسبَلساكتَةولََ))الغزاليَ،َوإما َالحرميكَ،َلكَاإلما َالشافعيَمكَةولهَ:َ

ألنهَيحتاجََف وَأمرَآخرَالَأريدَالتعرضَلهَواختارهَ،َوكماَرجحهَالرازيَوأتبالهَ،
َفيضَمستقلكماَهوَظاهرَلبح َمست

للمَوفيَالكال ََ(194)وةدَأطنبَابكَالسبكيَفيَالكال َلليهَفيَفَرفعَالحاجبَف
.َوحسبيَهناَأكَأبيكَرأيََ((الَينسبَلساكتَةولََ))لبارةَالشافعيَالمش ورةَ:َ

ََالشيرازيَومذهبهَ،َوهللاَوليَالتوفيقَ.
َ
َ

  التنصيص على العلة . – 8
 

لمَويرَمحلَكفيَذلكَفيَتعديةَالحك َب اَإالشارعَللمَللةَالحك َ،َهلَيَإذاَنلَ 
َسَب اَ؟َدوكَورودَالتعبدَبالقياَالحك َالمنصولَ

بالقياسَ،َأ َالَبدَفيَالقياسَمكَدليلََللمَالعلةَأمرَ وبعبارةَأخرىَ،َهلَالتنصيلَ
َيدلَلليهَ؟

َاختلفَفيَهذهَالمسألةَللمَمذاهبَ.
وبياكَمذهبَالشيرازيَ،َالَبدَمكَبياكَأمورََوةبلَالخوضَفيَبياكَهذهَالمذاهب

ََمتعلقةَب ذهَالمسألةَتعرضَل اَاإلما َالشيرازيَفي اَ:
َ
ا َأنهَيحيلَالتعبدَبالقياسَ،َإالَأكَاإلما َالشيرازيَنقلَظَ مكَالمعروفَلكَالن ََ–1َ

ََأنهَيقولَأكَالتنصيلَللمَالعلةَأمرَبالقياسَ.َ–كماَنقلهَلنهَاألكثروكََ–لنهَهناَ
َ

                                                 
 أ ( . – 101 انظر التبصرة )ق / (193)
 ب ( مخطوط . – 193ق   -أ  – 185ق  /1انظر رفع الحاجب )  (194)
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وبناءَللمَهذاَالنقلَ،َفماَالجامعَبينهَوبيكَماَنقلهَلنهَالشيرازيَفيَالمسألةَالثانيةَ
ََمكَأنهَيحيلَالتعبدَبالقياس؟َ–عروفَلنهَكماَهوَمَ–
َ

َفقالَ:َ(195)ةدَأجابَابكَالسبكيَللمَهذاَفيَفَاإلب اجَف
َ

ول َيتعرضَلوةولهَمكََالعلةَكاكَمدلولَاللفظَاألمرَبالقياسإذاَوةعَالتنصيلَللمَ
لغةَ،َوهناكَأحالَورودهَمكَالشارعَ،َفعندهَحينئذَأكََرهَ،َبلَلمدلولهالشارعَأووي

،َفاف  َهذاََلعلةَمكَحي َهوَمدلولهَماَذكرناهالَيقعَمنهَالتنصيلَللمَاالشارعَ
  َ،َفإكَالكال َفيَمدلولَفإكَبعضَالشراحَظكَمناة تهَفيَمقالتهَ،َوذلكَسوءَف

ََكَوردَ،َويرَالكال َفيَأنهَهلَيردَ؟اللفظَإ
َ
هذاََ:َفَوللمَ(196)فقالَفيفََن ايةَالسولَفَََأكَاإلسنويَأجابَبأو حَمكَهذاإال

إنماَمحلهَلندَلد َالتنصيلَللمََ–وهوَاستحالةَالقياسََ–فيكوكَالنقلَالمتقد َلنهَ
َالعلةَفَاه،َ.

َ
هَلنهَالشيرازيَواألكثروكَمكَأنهَكَجريناَللمَمانقلوهذهَاألجوبةَنحتاجَإلي اَإ

،َنقلََ(197)بالقياسَولككَاإلما َالغزاليَفيَفَالمستصفمَفََيقولَبأكَالتنصيلَأمرَ 
بطريقَلحاقَ،َلككَالَبطريقَالقياسَبلَيقولَ:َفَالعلةَالمنصوصةَتوجبَاإلهَلنهَأن

َاللفظَوالعمو َفَ.
َ

فإكََمنافَلنقلَالشيرازيَواألكثريوكَوهوََ(198)وب ذاَصرحَايمديَفيَفَاالحكا َفَ
بالقياسَلندهَوإكَثبتََالتعمي َبالقياسَالَيجامعَالتعمي َباللفظَ،َفحينئذَالَيكوكَأمرا َ

وبنقلَالغزاليَهذاَل َنعدَبحاجةَََ(199)لنهَفيَويرَالصورةَالمنصولَللي اَالحك َ
َللتوفيقَبيكَمقالتيهَاألولمَفيَاالستحالةَوالثانيةَ.

َ
القياسَأن  َيقولوكَبأكَلكَنفاةََ(200)نقلَاإلما َالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفََ-2

اودَالظاهريَالذيَالتنصيلَللمَالعلةَأمرَبالقياسَ،َوهذهَالعبارةَبظاهرهاَتشملَد
،َ(201)منعَالتعبدَبالقياسَشرلاَ،َكماَنقلهَلنهَالشيرازيَنفسهَفيَالمسألةَالثالثةَ

ََفقالَ:َ(202)ولككَاإلما َابكَحز َنفمَلنهَهذاَفيَفاالحكا َفَوكماَهوَمعروفَلنهََ
َ

اَحك َماَ،َفحي َملَهللاَتعالمَللمَأنهَجعلَشيئاَسببا ََفَفقالتَطائفةَمن  َ:َإذاَنلَ 
رحمهَهللاََلَ:َوهذاَليسَيقولَبهَأبوَسليماك،َث َةاوجدَذلكَالحك ََوجدَذلكَالسبب

                                                 
 ( .15/  3اإلبهاج )  (195)
 ( .16 /3انظر نهاية السول ) (196)
 ( .69/  2انظر المستصفى )  (197)
 ( .48/  4انظر االحكام لآلمدي ) (198)
 ( .15/ 3انظر االبهاج البن السبكي ) (199)
 أ (.  – 116بصرة )ق / انظر الت (200)
 ب ( المسألة الثالثة . – 111انظر التبصرة )ق /  (201)
 (.8/111انظر االحكام البن حزم ) (202)
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َوإنماَهوَةولَلقو َالَيعتدَب  َفيَجملتناَكالقاسانيَو ربائهَفَوالَأحداَمكَأصحابنا
َاه،َ.
َ
المسألةَلكَأبيَلبدَهللاَالبصريََمكَفيَهذهََ(203)نقلَالشيرازيَفيَفالتبصرةفَ-3

القياسَوالبدَفيهَمكَدليلَيدلَبأنهَيقولَبأكَالتنصيلَليسَبأمرََةَأصحابَأبيَحنيف
َلليهَ.

مكَأنهََلماَنقلهَلنهَجم ورَاألصولييكَفَ وهذاَالنقلَلكَالبصريَب ذاَاإلطالقَمخال
َ(205)وايمديََ(204)والبي اويََانبيَالفعلَوالتركَفقدَنقلَلنهَالرازييفصلَبيكَج
انبَالتحري َيفيدَاألمرَبالقياسَكماَالعلةَفيَجَأكَالتنصيلَللمَ(206)وابكَالحاجبَ

كماَإذاَةيلَ:َتصدقَللمَهذاََوالَيفيدَفيَجانبَاإليجابَفيَحرمتَالخمرَإلسكارها
َلفقره.

َ
الشيرازيَل اََف ذهَثال َمسائلَأحببتَأكَأنبهَللي اَلصلت اَبالبح َ،َولتعرض

َذهبَإليهَوةالهَأ َالالحقَفيماَبغضَالنظرَلكَكونهَصاحبََ،َومخالفتهَلغيرهَفي ا
ََوالَلليناَبعدَهذهَالمقدمةَأكَنذكرَالمذاهبَالواردةَفيَالمسألةَفنقولَ:

َ
َفقالَفيَمرَبالقياسذهبَاإلما َالشيرازيَإلمَأكَالتنصيلَللمَالعلةَأَ-1

وجبََللمَللتهََونلَ َشرعَبحك َفيَليكفإذاَحك َصاحبَالَ:َ(207)فالتبصرةفَ
ََتَفيهَالعلةَف.لحك َفيَكلَمو عَوجدإثباتَا

َ
َ اَمثلَأكَيقولَحرمتَالخمرَللشدةَالمطربةَفالمنصولَلليَ:(208)وةالَفيَفاللمعف

َفََف ذاَيجوزَأكَيجعلَللةَ،َوالنلَللي اَيغنيَلكَطلبَالدليلَللمَصحت ا
َ

ث َةالَ:فَومكَالناسَمكَةالَ:َهوَللةَفيَالعيكَالمنصولَللي اَ،َوالَيكوكَلليهَ
َكفَ.فيَويرهاَإالَبأمرَثا

َإلمَالنظا َوالقاشانيَوالن روانيََ(209)ونسبَالشيرازيَهذاَالمذهبَفيَفَالتبصرةَف
وهوَمذهبَاألحنافَكماَةالَابكَياسَ،َوالكرخيَمكَاألحنافَوويرهماَمكَنفاةَالق

َ.(212)وأبيَالحسيكَالبصريََ(211)وأحمدَبكَحنبلََ(210)ال ما َفيَفَالتحريرفَ
َ
،َوهمموََبالقيماسَأكَالتنصميلَللممَالعلمةَلمميسَأممرا َوهموَممذهبَالجم مورَ،َوهمموََ-2

َمبشمر،َوجعفمرَبمكَحمربََوجعفمرَبمكَمذهبَأكثرَأصحابَالشمافعيََر ميَهللاَلنمهَ

                                                 
 أ ( . – 116انظر التبصرة )ق / (203)
 (  15/  3( ونهاية السول )  15/  3انظر اإلبهاج )   (204)
 ( 48/  4انظر األحكام لآلمدي  )  (205)
 أ ( -313/ ق  2لحاجب ) انظر رفع ا (206)
 أ ( -116انظر التبصرة ) ق /  (207)
  ( 59انظر اللمع ) ص / (208)
 أ ( – 116انظر التبصرة ) ق /  (209)
 (.4/111انظر تيسير التحرير )  (210)
 (.47/ 2أ ( واألحكام ) – 313ق  /2انظر رفع الحاجب )  (211)
 أ (. – 313ق  /2انظر رفع الحاجب ) (212)
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:فَوهمموَرأيََ(214)ةممالَابممكَالسممبكيَفمميَفرفممعَالحاجممبفََ(213)وبعممضَأهمملَالظمماهرَ
بالمهَفَإسحقَاالسفرايينيَوالغزاليَ،َوالرازيَفخرَالديكَ،َوأتالمحققيكَكاألستاذَأبيَ
ونسممبهََ(217)،وابممكَحممز َالظمماهريََ(216)،َوابممكَالحاجممبََ(215)وهمموَاختيممارَايمممديَ

َألهلَالظاهرَ.
َ
كممماَنسممبهَإليممهَاألصمموليك،َخالفمماَللشمميرازيََ-وهمموَمممذهبَأبَلبممدَهللاَالبصممريََ-3َ
انمبَالتحمري َيفيمدَاألممرَبالقيماسَكمماَفميَكَالتنصيلَللمَالعلمةَفميَجوهوَأَ–َ(218)

تصدقَللممَسكارهافَ،َوالَيفيدَفيَجانبَاإليجابَ،َكماَإذاَةيلَ:َفَإلفحرمتَالخمرَ
ََهذاَلفقرهفَ.

َ
َ:َ(219)ماَةالهَفيَفَالتبصرةفََستدلَالشيرازيَللمَماَذهبَإليهَبأدلةَ،َمن اَا
تحمري َكملَمماَهموَحلموَ،َوإذاَةمالَََالَتأكلَالسكرَألنهَحلوَ،لقلَمنهَإذاَةالَهوَأنهَ))

،ََلقلَمنهَتحري َكلَماَرالَتأكلَالعسلَألنهَحا ول مذاَإذاَسممعَالنماسَذلمكَكاكَحاراَ 
ثمم َلمم َيطممردهَ،َأسممرلواَالمممَمناة ممتهَ،َفممدلَللمممَأكَمقت مماهَالطممردَمممكَرجمملَ،َ
ََ.((والجرياكَ

َ
وةعَالتنصيلَلليهَهوَلمو َالحلموَ،َوممكَالجمائزََوأجيبَأنهَمكَالجائزَأكَيكوكَما

الَوجمودَل ماَالمفسدةَالخاصةَبهَالتيَأكَيكوكَخصولَحلوَالسكرَ،َلماَلل َفيهَمكَ
إالَأكَيممردَالتعبممدََحتممملَ،َفالتعديممةَبممهَتكمموكَممتنعممةفمميَويممرَالسممكرَ،َوإذاَاحتممملَوا

أكَالناسَإذاَسمعواَذلمكَممكَرجملََثم َلم ََبالتعديةَ،َوبذلكَنمنعَماَةالهَالشيرازيَمك
دَوبممهَنسممتدلَللمممَأكَالتنصمميلَالَيقت مميَالطممرَأسممرلوَإلمممَمناة ممتهَ،َيطممردهَ

َوالجرياكَ.
َ

علمةََلم َثباتَالحك َفيَكلَمو عَوجمدتَفيمهَاللوَل َيقصدَإوألنهََ))ةالَالشيرازيَ:َ
 َ َ.َ((وصارَلغواَ َيفدَذكرَالتعليلَشيئا

َ
إكََمعلم َ،َحتممَيكموكَالحكم َمعقمولَالمعنموأجيبَبأكَفائدةَالتنصيلَللمَالعلةَأكَت َ

للحكم  َ وأدلممَإلممَالقبمولَ،َوأكََيماد َ،َفإنمهَيكموكَأسمرعَفميَاالنقكاكَالوصفَمناسمبا
ينتفيَالحك َفيَمحلَالتنصيلَلندَإنتفائ اَ،َولمثلَهذهَالفائدةَيكوكَالتنصميلَللممَ

للحك   َ َ.(220)الوصفَ،َوإكَل َيككَمناسبا
َ

َ:ََواستدلَالجم ورَللمَماذهبواَإليهَبأدلةَأهم ا

                                                 
 ( .47/ 4أنظر األحكام )  (213)
 أ (. – 313/ ق  2انظر رفع الحاجب )  (214)
 (.48/ 4انظر األحكام )  (215)
 أ (. – 313/ ق  2انظر رفع الحاجب ) (216)
 (. 1110/  8انظر األحكام البن حزم )  (217)
 انظر ماكتبناه قبل قليل حول هذه المسألة . (218)
 ( . أ – 116انظر التبصرة ) ق /  (219)
 ( .4/52انظر االحكام ) (220)
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التحممري َأكَالشممارعَإذاَةممالَ:َحرمممتَالخمممرَألنممهَمسممكرَ،َولمم َيممردَالتعبممدَباثبمماتَ
يذَ،َإماَأكَيكموكَذلمكَبالمسكرَفيَويرَالخمرَ،َفالق اءَبالتحري َفيَويرَالخمرَكالنب

ةت مَبعمومهَتحري َكلَمسكرَ،َكماَةالمهَالنظما َوممكَةمالَبمقالتمهَ،َوإمماَألكَاللفظَا
ََلوجودَالعلةَفيَويرَالخمرَ،َلعد َإمكاكَةس َثال َ.

َ
ممكَالَداللةَلمهَهَ:َحرمتَالخمرَالسكارَحي َأكَةولهَفإكَكاكَاألولَ،َف وَممتنعَمك

ج ةَاللغةَللمَتحري َكلَمسكرَكداللةَةولهَ:َحرمتَكلَمسمكرَ،َول مذاَفإنمهَلموَةمالََ
َله َألتقتَلبيديَالسوداكَلتقَكلَلبد 

َ َولوَةال ممكََفإنهَالَيعتقَكلَلبدَ َلسوادهَألتقتَوانما لهَأسودَ،َوإكَكاكَأشمدَسمواداَ 
لسوءَخلقهَلَلوكيلوان َ،َوكذلكَإذاَةا  َ ل َيككَلمهَالتصمرفَفميَويمرهَممكَهَ:َبعَسالما

مكَسال َ.  َ ََالعبيدَبالبيعَ،َوإكَكاكَأسوأَخلقا
َ

َوإكَكاكَالثانيَف وَممتنعَلوج يك:
َ

ف:َأنهَلوَكاكَوجودَماَنلَللمَلليَاألول  َ َثبماتَالحكم َأينمماَوجمدتَالعلمةَيَإتهَكافيا
لسوادهمكَةولهَ:َألتقتَسَدوكَالتعبدَبالقياسَ،َللز   َ َ َالما لتقَوان َ،َإذاَكاكَمشماركا

َلهَفيَالسوادَ،َوهوَممتنعَ.
َ

لمممو َاإلسممكار،َومممكََيكمموكَممماَوةممعَالتنصمميلَلليممهَهمموَأنممهَمممكَالجممائزَأكَ:َالثمماني
سمدةَالخاصمةَبمهَ،َسكارَالخممرَ،َلمماَللم َهللاَمنمهَممكَالمفالجائزَأكَيكوكَخصولَإ

واحتمملَ،َفالتعديمةَبمهَتكموكَممتنعمةَ،ََفيَويمرَالخممرَ،َوإذاَاحتمملَالتيَالَوجودَل ا
َ.(221)إالَأكَيردَالتعبدَبالتعديةَ

َ
ََوهناكَأدلةَأخرىَكثيرةَالَأريدَاإلطالةَبذكرهاَ.

َ
َ

 خبر الواحد وإفادته العلم . – 9
َ

َحدَالتواترَ،َهلَيفيدَالعل َ؟خبرَالواحدَ،َوهوَمال َيصلَإلمَ
َ

،َ(223)كممماَةالممهَالغزالمميَ–لألكثممريكَتبعمما ََ(222)ذهممبَاإلممما َالشمميرازيَفمميَفالتبصممرةف
،َسممواءََ(225)،َوابممكَالحاجممب(224)يمممدياو  َ إلمممَأكَخبممرَالواحممدَالَيفيممدَالعلمم َمطلقمما

احتفتَبهَالقرائكَأ َل َتحتفَ،َوسواءَتلقتهَاألمةَبمالقبولَأ َالَ.َفقمالَفميَفَالتبصمرةَ
َ:َ(226)ف

                                                 
 (.4/48انظر األحكام )  (221)
 ب ( . – 73انظر التبصرة )ق /  (222)
 ( بتحقيقنا.252( ط . بوالق . والمنخول )136/ 1انظر المستصفى ) (223)
 (.2/40( )2/32انظر األحكام ) (224)
 أ (. -235ق  /1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب )  (225)
 ب ( . -73لتبصرة )ق / ا (226)
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اَالحممدي َالممذيكَأوجبمموَردَللمممَبعممضَأهمملَخبممرَالواحممدَالَيوجممبَالعلمم َ،َومممكَثمم َ َ))َ
ظا َحيم َأوجمبَأشب هَكَوردَللمَالنَبكَلمرَ،َوماالعل َبنحوَمالكَ،َلكَنافعَلكَا

َ.َ((حتفَبالقرائكَالعل َبالخبرَالذيَا
َ

ونقلمهََ(227)فميَفَالتقريمبَفَ–ر ميَهللاَلنمهََ–ختارهَاإلمما َالنموويَوهذاَهوَالذيَا
َلكَجمعَمكَالمحدثيكَ.

َ
َإلممَويمرَذلمكَفقمالَ:َ(228) يَهللاَلنهََذهبَفميَفَاللممعَفولككَاإلما َالشيرازيََر

الواحمدَ،َأحمدهماَيوجمبَالعلم َوهموَللممَأوجمهَ...َومن ماَ:َخبمرََأماَالسندَف مرباك))
أوَلمملَالمبعضَوتأولمهََفيقطعَبصدةهَ،َسواءَلمملَالكملَبمهَالذيَتلقتهَاألمةَبالقبولَ

َستدالال ((َاَه،.ضَ،َف ذهَاألخبارَتوجبَالعملَ.َويقعَالعل َب اَاعالب
َ

،َوابمكَحجمرَالعسمقالنيَ(229)وةدَوافقهَللمَهذاَجمالمةَممكَالمحمدثيكَكمابكَالصمالحَ
ََ.(231)،َواإلما َجاللَالديكَالسيوطيَوويره َ(230)
َ

وب ممذاَخممالفَالشمميرازيَجم ممورَاألصممولييكَالممذيكَذهبممواَإلمممَأنممهَالَيفيممدَالعلمم َ،َوإكَ
وإجمال اَللمَالعملَبمهَالَيمدلَللممَأكثمرَممكََولةَبالقبولَ،َوتلقي اَلهَبالقبتلقتهَاألم

القطعَبجوازَالعمملَبمهَ،َولكمكَهمذاَاليخرجمهَممكَالظمكَإلممَالقطمعَ،َألكَاألممةَيجمبَ
َللي اَأكَتعملَبماَظنتَصدةهَ،َولمل اَبهَالَيغيرَحقيقتهَ.

َ
َ:(232)ةالَاإلما َالغزاليَفيَفَالمنخولَف

َ
ذاَمحالَ،َإذَدثيكَإلمَأنهَيفيدَالعل َ،َوهخبرَالواحدَمفيدَللعملَ،َوذهبَبعضَالمحَ))

،َوإذاَجمازَكذبمهَ،َفمالَللم َبالصمدقَ،َوكيمفَ؟َومماَمنماََالَيجبَصدةهَلقال َ والَنقالَ 
َلماَينقلهَ،َوةدَل دَمثلهَ.َعمكَشخلَإالَويتصورَأكَيرج

َ
فلمموَتعممارضَنقمملَلممدليكَ،َفليممتَشممعريَيجعمملَالعلمم َب ممماَللمممَالتنمماةضَ،َأوَوبعممدَ،َ

َاَه،َ.َ((تمييزَوالَترجيحَ؟!ََبأحدهماَوال
َ

َسمواءَتلقتمهَاألممةَبمالقبولَأ َالَول َيفرقَالغزاليَبيكَأيَنوعَمكَأنواعَخبرَالواحدَ.َ
َحتفتَبهَالقرائكَ،َأ َالَ.ا
َ

،َورأينمماَإذاَروىَواحممدَ َ))َف:َ(233)وةممالَايمممديَفمميَفَاألحكمما َف األمممةَمجمعممةََخبممراَ 
َوأبمميَلبممدَهللاَالبصممريََ زلممةَكممأبيَهاشممةممالَجمالممةَمممكَالمعتَللمممَالعممملَبمقت مماه

                                                 
 ( وألفية السيوطي في مصطلح الحديث .70انظر تدريب الراوي )ص /  (227)
 ( . 40انظر اللمع ) ص /  (228)
 ( .24انظر علوم الحديث )ص /  (229)
 حاشية العدوي . 40انظر شرح النخبة البن حجر ص / (230)
 ( .70انظر تدريب الراوي للسيوطي )ص / (231)
 ( بتحقيقنا . 252المنخول )ص /  انظر (232)
 ( .2/40انظر األحكام )  (233)
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،  َ ،َوإالَكاكَلمل  َبمقت ماهَخطمأ  َ واألممةَالََوويرهماَ:َإكَذلكَيدلَللمَصدةهَةطعا
ََوهوَباطلَ.َتجتمعَللمَالخطأَ،

ََ
وذلممكَألنممهَمممكَالمحتممملَأن مم َلمم َيعملممواَبممهَ،َبمملَبغيممرهَمممكَاألدلممةَ،َأوَبع مم  َبممهَ

،َألنمهَإذاَكماكََوبع   َبغيرهَ،َوبتقديرَلملَالكلَبهَ،  َ فالَيدلَذلكَللمَصدةهَةطعا
ممعَتكلميف  َبمذلكَالَبالعمملَبموجبمهَ،َولمل م َبموجبمهََمظنوكَالصدقَ،َفاألمةَمكلفمة

لنمهَ،َوممعََان وأوَالعملَبماََإنماَيكوكَبترك  َلماَكلفواَبهََيكوكَخطأَ،َألكَخطأه 
َوإكَكاكَمظنونا َفصدةهَالَيَهذهَاالحتماالتَ  َ َكوكَمقطولا

َ
،َواتفقَأهلَاإلللمَهذاَ،َلوَروىَواحدَ و هَللممَةموليكَفطائفمةَلملمتَجمماعَفيمَخبراَ 

،َوذلمكَألكَالطائفمةََبمقت اهَ  َ وطائفةَاشتغلتَبتأويلهَ،َفالَيدلَذلكَللمَصدةهَةطعما
َوكَلاملمةَبمهَوبتقمديرَأكَتكمَيَلملتَبمقت اهَلعل اَل َتعملَبهَبملَبغيمرهَكمماَسمبقالت

لماَذكرناهَمكَتكليف  َباتباعَالظكَفاتفاة  َللمَةبولهَالَيو  َ ةطعا  َ َ.َ((جبَكونهَصادةا
َاَه،َ.
َ

كَأكَالتبصرةَفَمفََوالشيرازيَفيََالذيَلليهَجم ورَاألصولييكَإذكَفالمذهبَالحق
الفمةَنمماَنسمبتَالشميرازيَلمخخبرَالواحدَالَيفيدَالعل َوإكَتلقتهَاألممةَبمالقبولَ،َوأنماَإ

َوافق  َفيَفَالتبصرةَفالجم ورَفيَهذهَالمسألةَمعَإنهَ
وَالمذيَاسمتقرتَنسبتهَلذلكَألنهَخالفَفيَفَاللمعَفَواللمعَمتأخرَلمكَالتبصمرةَ،َوهم

َهللاَألل َبالصوابَ.َلليهَآراءَاإلما ََ
َ

ف ممذهَمجمولممةَالمسممائلَالتمميَخممالفَفي مماَالشمميرازيَجم ممورَاألصممولييكَ،ََ-وبعممدَ:َ
وردَمكَخمالفَفميََفقطَللمَماَدونت اَ،َوبينتَوجهَالخالفَفي اَ،َول َأةصرَالبح 
بممذلكَالوةمموفَللمممَفَالتبصممرةَفَبمملَجمعممتَمعممهَممماَخممالفَفيممهَفمميَفَ اللمممعَفَةاصممداَ 

َرائهَاألصوليةَللمَوجهَالعمو َ.آ
َ

وةدَرأيناَأنهَفيَالمسائلَالثمانيةَاألولمَالتيَذكرناهاَأنهَيخالفَفي اَالجم ورَفيَكالَ
وهموَمعتممدَرأيمهَ،َألنمهَآخمرَكتبمهََ–للمعَفَالكتابيكَ،َوفيَالتاسعةَخالف  َفقطَفيَفَا

دوكَفَالتبصرةَفَإذَكاكَفي اَبصف  َ،َوبذلكَيصبحَمجمموعَالمسمائلَالتميَخمالفَََ–
َفي اَتسعَمسائلَ.

َ
فيماَذهبَإليهَمكَالخالفَ،َبلَكماكَيوافقمهََ–رحمهَهللاََ–وةدَرأيناَأنهَ ل َيككَوحيداَ 

،َوانتحمواَمذهبمهَوطريقتمهَ،َوربمماَفيَكلَمن ماَبعمضَاألصمولييكَ،َالمذيَرأواَرأيمهَ
بمذهبمهَوطريقتمهَ،َولم َألمكَ َ–فيماَاختارهََ-َكاكَتابعا َ أنمهَانفمردََةمطََلغيمرهَ،َمتمأثراَ 

لهفيماَذهبَإليهَوكاكَمذهبا َ  َ بهَ،َوالحمدَهللَربَالعالميكَ.ََخالصا  َ َمعروفا
َ

*َ*َ*َ
َ
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 الفَْصل الثاني
 

 آَراؤهُ التي َرَجْع َعنَها
َ

كغيممرهَمممكَاألئمممةََ–رحمممهَهللاََ–هممذاَالفصمملَأكَاإلممما َالشمميرازيَذكممرتَفمميَمقدمممةَ
تبالمهََومعرفمةَالصموابَالمنصفيكَكاكَي دفَمكَكلَمماَكتبمهَالوصمولَإلممَالحمقَوا

َوالتناةه
شمأنهََافَانحرَأوَلوأووَ َدوكَلصبيةَأوَإجحافَ َسارَبهَالدليلولذلكَكاكَيسيرحيَ

ممماََ))الممذيَكمماكَيقممولَ:ََلشممافعيَبمميَ،َمحمممدَبممكَإدريممسَافمميَذلممكَشممأكَإمامممهَالمطل
إالَوأحببتَاكَيظ رَهللا َ َ.َ((للمَلسانهََالحقَ َجادلتَأحداَ 

َ
الََلمكَأحكاممهَوالكشمفََإالَإظ مارَديمكَهللاََنموهَدوَ َألكَهدف  َلم َيكمكَفيمماَةمالوهَأو

َوالسمعةَواإلمامةَ.الش رةَوالزلامةَ
َ

ئمهَالتميَاختارهماَبعمضَآراَيعمرضَلمكَ–رحمهَهللاََ–ولذلكَوجدناَاإلما َالشيرازيَ
أجلَنصرت اَ،َوجدناهَيعمرضَلن ماََويمردََودافعَالدفاعَالمريرَمكَفيَفَالتبصرةَفَ

َخالفَماَذهبَإليهَواختمارهَفي ماََويستدلَللمَبطالن اَ،َإذَوجدَأكَالحقَللمَللي اَ
َفَكتابهَفَاللمعَفَ.وذلكَحيكَصن َ

َ
لتمرافَبمأكَمماَذهمبَإليمهَممكَاالَالَيجدَفيَنفسهَأيَحرجَ–ر يَهللاَلنهََ–رأيناهَ

للجم ممورَالممذيكَوَكمماكَخطممأَ،ََواختممارهَثمم َ   َ أكَالحممقَفيممماَهمموَذاهممبَإليممهَايكَتبعمما
َألرضَلن  َهناكَ

َ
وب مذاََعَفَكماَسنذكرهَبعدَةليملَونبينمهَ،لقدَصرحَب ذاَفيَلدةَأماككَمكَكتابهَفَاللم

لرجمموعَإلمممَالحممقَكَيحتممذىَفمميَازيَةممدَ ممربَلنمماَالمثممالَالممذيَيجممبَأيكمموكَالشمميرا
كَالرجموعَالممَالحمقَخمالفَمماَتحبمهَاألنفمسَوت مواهَ،َفمإَوالصوابَ،َوإكَكماكَللمم

َف يلةَالَيدرك اَإالَالمنصفوكَ.
َ
نمماَوإَلمسائلَالكثيرةَالتمَالَتحصمرَيَليستَباهذهَالمسائلَالتيَرجعَلن اَالشيرازو

فَوهمميَمممكََخممالفَفي مماَالجم ممورَفمميفَالتبصممرةَ،َكمماكَةممدَهمميَمسممائلَةليلممةَمعممدودة
المَلإلمما َأكَأل ممهَالرجموعَالمسائلَالم مةَفيَلل َاألصولَ،َوكاكَمكَتوفيقَهللاَتع

َواتباعَسبيلَالحقَالذيَلليهَالجم ورَفي اَ.ََالن 
َ

َأوَإطنمابََسم ابرأيهَفي اَفيَكالَكتابيمهَ،َدوكَإَوأبيكَوانيَسوفَأذكرَهذهَالمسائل
لف لهَودَأكَأوإنماَأَألنيَلستَبصددَالبح َفي اَ ظ رَرأيهَالسابقَوالالحقََإظ اراَ 

ل مذهَالمسمائلَممكََلكَالصوابََواتباعَالحقََفيَالبح   َ والرجوعَلكَالخطأَ،َوبيانما
َخاللَرأيهَالسابقَوالالحقَ.

َ
َوإليكَهذهَالمسائلَ:َ
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َ
 الواو بين الجمع والترتيب . – 1

َ
َ؟الواوَالعاطفةَ،َماذاَتفيدَ،َالجمعَ،َأ َالترتيبَ،َأ َالمعيةَ

َفي اَمذاهبَ:َ
َََإذَةالَ:َ(1)األولَ:َأن مَتقت يَالترتيبَ،َوهواختيارَالشيرازيَفيَفَالتبصرةَف

الواوَتقت يَالترتيبَفيَةولَبعضَأصحابناَ،َوهومذهبَثعلبَ،َوأبيَلمرََ))َ
وهوَةولَأصحابَََتقت يَالترتيبَ،الَدَوال َثعلبَ،َومكَأصحابناَمكَةالالزاه

َ.َ((أبيَحنيفةَ
َ

استدلَاإلما َالشيرازيَللمَماذهبَإليهَبأدلةَطويلةَمكَالسنةَ،َوالشعرَومكَث َ
َوالنثرَ،َفأس بَفيَنصرتهَوأطنبَ.

َ
هوَالذيَاشت رَلكََالشيرازيَمكَأن اَتفيدَالترتيبَ،َوهذاَالمذهبَالذيَذهبَإليه

وإكَكاكَهذاَالنقلَويرَصحيحَكماَسأبينهََ–.َبلَنقلَلكَالشافعيَنفسهََ(2)الشافعيةَ
َفيَمباح َالو وءَلكَالفراَءََ(3)نقلهَأبوَالحسكَالماورديَفيَفالحاويَفوَ–

َلقطربَ.َ(4)وثعلبَ،َوأكثرَأصحابَالشافعيَ،َونسبهَأبكَهشا َفيَفَالمغنيَف
ألبيَجعفرََ(5)والربعيَ،َوالفراءَ،َوهشا َ،َونسبهَاإلسنويَفيَفَن ايةَالسولَف

َالدينوريَ.
َ

أبوَمنصورََافعيَفخطأَاليصحَ،َةالَاألستاذلَهذاَالمذهبَلكَاإلما َالشأماَنق
معاذَهللاَأكَيصحَلكَالشافعيَأن اَللترتيبَ،َوإنماَهيَلندهَلمطلقََ)):ََ(6)البغدادي
َ.َ((الجمعَ

َ
ةلتَ:َوهوَالالئقَبقوالدَمذهبةَولليهَتدلََ)):ََ(7)ب اجَفةالَابكَالسبكيَفيَفَاإل

ئلَ:َوةفتَللمَأوالديَوأوالدَفرولهَ،َوةدَاتفقَاألصحابَةاطبةَللمَأكَةولَالقا
َ ةالَبالترتيبَ،َللتسويةَوالتشريكَبين  َ،َدوكَالترتيبَ،ََأوالديَمقتض  والَنعل َأحداَ 

َه،َ.َاَ((كَأتمَفيَبعضَالفروعَخالفَفمنشؤهَمكَاختيارَالقائلهَوإ
َ

الترتيبَفيَالو وءَفليسَمكََيجابَالشافعيوأماَإَ))فَ:َ(8)وةالَفيَفَرفعَالحاجبف
والواوََمكَج ةَأكَالعباداتَكل اَمترتبةََكالصالةََوالحجََوالو وءَمن اَبلََالواو،

َاَه،َ.َ((التنفيَالترتيبَ
َ

                                                 
 ب ( .  - 55انظر التبصرة ) ق /  (1)
 ( وانظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب 218/ 1نقله عنه امام الحرمين . كما في االبهاج ) (2)

 أ ( مخطوط. – 67ق  /1) 
 مخطوط في مكتبتنا الخاصة . (3)
 ( حاشية األمير، ورفع الحاجب.31/ 2م ) انظر المغني البن هشا (4)
 ( .220/ 1انظر نهاية السول لألسنوي ) (5)
 أ ( . – 67/ ق  1( ورفع الحاجب )1/221انظر االبهاج )  (6)
(7) (1 /221. ) 
 أ ( . – 67/ ق  1) (8)
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فقدَةالَابكََقلَهذاَالمذهبَلكَأصحابَالشافعيَوأنهَاشت رَفي  َ،وأماَبالنسبةَلن
أصحابَالشافعيَأكَالواوَويَإما َالحرميكَأكَالمشت رَفيَلرفتَدلةدََ))السبكيَ:َ
وإكَكاكَأخذَمكَمسألةَالترتيبَفيَالو وءَوماَةالهَالماورديَ،َوهذاَلعلهََللترتيب

آخرَويرََفيَتسويغَالنقلَللمَهذهَالصورةَكذلكَف وَالَيكفي فإكَلألصحابَمستنداَ 
كوكَالواوَللترتيبَ،َوةدَةيلَ:َأكَالناةليكَلكوكَالواوَللترتيبَلكَالشافعيَإنماَه َ

َ(9)((لَبمجردَالظكَمكَمسألةَالترتيبَفيَالو وءمكَالحنفيةَ،َمكَويرَثبتَ،َبَ ةو
َاه،َ.
َ

وهوَالذيَأختارهَاإلما ََأن اَلمطلقَالجمعَالَتدلَللمَترتيبَوالَمعيةَ،الثانيَ:َ
لماَةالهَفيَفَالتبصرةَفَمكَأن اَتفيدَالترتيبََ–َ(10)الشيرازيَفيَفَاللمعَف  َ معر ا

َإذَةالَ:ََ–
َالَبعمضَأصمحابناَهميَللترتيمبَ،َوهمذاَخطمأَيكَفيَالعطمفَوةمالواوَللجمعَوالتشرَ))
عملَفيهَلفظَالمقارنةَ،َوهموَأكَتقمولَجماءنيَزيمدَنهَلوَكاكَللترتيبَلماَجازَأكَيستأل

 َ ،َكماَالَيجوزَأكَيقالَ:َجاءنيَزيدَث َلمروَمعا  َ َ.َ((ولمروَمعا
َ

لممماَوب ممذاَيكمموكَالشمميرازيَةممدَرجممعَإلمممَصممفَالجم ممورَفمميَهممذهَالمسممألةَمعر  َ  مما
َبهَفيَكتابهَاألولَفَالتبصرةَف.خالف  َ

َ
َ–أسمملفناَكممماََ–ختممارهَفمميَفَاللمممعَفَهمموَمممذهبَالشممافعيَالحممقَوهممذاَالمممذهبَالممذيَا

لمكَأكثمرَاألصمحابَ،َوهموَممذهبَأئممةََ(11)ونقلهَالقا يَأبوَالطيمبَفميَفَالكفايمةَف

فيَكتابهلليهَسيبويَاللغةَ،َنلَ   َ َهَفيَسبعةَلشرَمو عا
َ

َوةالَالفارسيَ:
واختمارهََ(13)ف،َوأشارَإليمهَالمبمردَفميَفَالمقمتضَ(12)هَنحاةَالبصرةَوالكوفةأجمعَللي
وويره َكثيمرَممكَ،َوابكَالسبكيََ(16)،َوابكَالحاجبَ(15)وايمديَ(14)وأتبالهَالرازي

َ(17)أئمةَاألصولَ
ََ(18)((ركعواَواسجدواَاَ))ونقلَبع   َلكَالفراءَأن اَللترتيبَحي َيمتنعَالجمعَمثلَ

َ
،َولككَأئمت  َينفونهَويقولوكَإنهَ(19)حرميكَلألحنافأن اَللمعيةَونسبهَإما َالالثال َ:َ

َلي  َإنماَهوَلكَف  َخاطمءَلبعضلقَالجمعَوأكَنسبةَالترتيبَأوَالمعيةَإطلم

                                                 
 ( .221/  1اإلبهاج )  (9)
 ( .36انظر اللمع )ص /   (10)
 ( .218/ 1انظر االبهاج ) (11)
 أ ( . – 67/ ق  1انظر رفع الحاجب )   (12)
 ( تحقيق الشيخ عبد الخالق عضيمة . 10/ 1انظر المقتضب ) (13)
 ( .218/ 1انظر نهاية السول )  (14)
 ( وقد نقل فيه اجماع ائمة األدب عليه .59/ 1انظر األحكام ) (15)
 أ ( . – 67ق  /1انظر رفع الحاجب )  (16)
 ( حاشية األمير ، وانظر اثر الخالف في هذه  31/  2واو المغني البن هشام ) انظر لمزيد معرفة بال (17)

 ( .54المسألة في الفروع الفقهية كتاب التمهيد ) ص / 
 ( .59/ 1انظر األحكام ) (18)
 ( .220/ 1انظر االبهاج )  (19)
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ابكَالسبكيَفيَردَمثلَهذهَالدلوىَةالَكماََ،َ(20)الفروعَالفق يةَالمعروفةَلنده 
ََبالنسبةَلإلما َالشافعيَةبلَةليلَ.

َ
َ

 النسخ في حق األمة قبل التبليغ . – 2
 

ل َينزلَبهَإلمَالنبيَوإذاَكاكَمعَجبريلَلليهَالسال َالَخالفَبيكَاألمةَأكَالناسلَ
َكانواََ،َل َيثبتَلهَحك َفيَحقَالمكلفيكَ،َبلَه َفيَالتكليفَبالحك َاألولَللمَما

ََلليهَةبلَإلقاءَالناسلَإلمَجبريلَ.
،َول َيبلغَاألمةَ،َهلَيتحققَالنسلََردَالنسلَإلمَالنبيَوَإذاَوإنماَالخالفَفيما

ََ؟َ(21)بذلكَفيَحق  َ،َأوَال
َ

 َيتمكنواَمكَالعل َبهَ،َفإكَتمكنواَمكَالعل َبهَومحلَالخالفَفيَهذهَأي اَفيماَإذاَل
،َكماَةالهَابكَالسبكي  َ ََ.(22)ثبتَالحك َفيَحق  َةطعا

َ
ََاَإذاَل َيبلغ  َول َيتمكنواَمكَالعل َبهَ.فتحررَمكَهذاَأكَمحلَالنزاعَإنماَهوَفيم

َ
كماَيثبتَفيَإلمَأكَالنسلَيثبتَفيَحقَاألمةََ(23)فذهبَالشيرازيَفيَفالتبصرةفَ

َحقهَلليهَالسال َفقالَ:َ
وفيَحقََتَالنسلَفيَحقَالنبيَلليهَالسال ،َثبَإذاَنزلَالنسلَللمَرسولَهللاََف

وهوََيَحقَاألمةَةبلَأكَيتصلَذلكَب  األمةَ،َوفيَةولَبعضَأصحابناَ:َالَيثبتَف
َةولَأصحابَأبيَحنيفةَفَ.َ

ومكَث َردَللمَأدلةَالخصو ََبعدةَأدلةَ،وةدَاستدلَالشيرازيَللمَماذهبَإليهَ
ََوأبطل اَ.

ََ

فقهَلليهَاول َيوََلماَلليهَالجم ورَمكَاألصولييكوهذاَالذيَاختارهَالشيرازيَمخالفَ 
بَاألصولَلذكرَأسمائ  َ،َبلَاكتفتَبنسبةَهذاَإالَالنزرَاليسيرَممكَل َتتعرضَكت

َالقولَلبعضَالشافعيةَ.
َ

الَََوجوبَالق اءَالثبوتَفيَالذمةَالذيَيستلز َيَبالثبوبَهناَ،َومرادَالشيراز
َللحك َالسابقَ،َومكَأمرَباستقبالََمتثالَفيَالحالَ،َألكَالنسلبمعنمَوجوبَاال رفع 

،َل َيسقطَاألمرَلنهَبالحالَ،َبلَهوََمكةبيتَالمقدسَوكاكَباليمكَث َنزلَالنسلََب
مأمورَبالتمسكَباألمرَالسابقَ،َولوَتركَلعصمَ،َةالَالغزاليَفيَفَالمستصفمَفَ

َ:َفَوهذاَاليتجهَفيهَخالفَفَ.َ(24)

                                                 
 ( .229 /1انظر فواتح الرحموت ) (20)
 ( . 153/ 3انظر األحكام لآلمدي ) (21)
 ب ( مخطوط  – 159/ ق  2انظر رفع الحاجب البن السبكي )  (22)
 أ ( – 69انظر التبصرة ) ق /  (23)
 ( 1/78انظر المستصفى )  (24)
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المستلز َللق اءَ،َكماَيثبتَ،َفيَالذمةََ–أيَالخطابَالجديدََ–ذكَفالمرادَثبوتهَإ
َإلمَهذاَ.َ(25)الشيرازيَفيَفَاللمعَفَولقدَأشار،َالخطابَفيَحقَالنائ َ

َ
َتَفيَحقَاألمةَةبلَتبليغ اَإيماهَأكَالنسلَالَيثبإلمََ(26)وذهبَالشيرازيَفيَفَاللمعَف

لماَاختارهَفيَفَالتبصرةفَفقالَ:َ  َ ومعر ا  َ َتراجعا
َولم َيتصملَباألممةَممكَحكم َ ََأوَنزلَبهَالوحيَللممَالرسمولََماَوردَبهَالشرعََ))

َتَذلكَفيَحقَاألمةَ،َفيهَوج اكَ:كانواَلليهَ،َف لَيثبَلَأمرَ مبتدأَ،َأوَنس
َ

،َوجمبَالق ماءََمكَأصحابناَممكَةمالَأنمهَيثبمتَفميَحمقَاألممةَ،َفمإكَكانمتَفميَلبماد
وهمموَالصممحيحَ،َألكَالقبلممةَةممدَحولممتَإلمممَالكعبممةََومممن  َمممكَةممالَ:َالَيجممبَالق مماءَ

فاسمتدارواَولم َالةَ،َالصمَوأهلَةباءَيصلوكَإلمَبيتَالمقدسَ،َفأخبرواَبذلكَوهم َفمي
َيؤمرواَبااللادةَ،َفلوَكاكَةدَيثبتَفيَحق  َذلكَ،َألمرواَبالق اءَ.

َ
للخصمو وهذاَالدليلَنفسهَذكرهَال لليمهَوأبطلمهَ،َإالََوردَ َشيرازيَفميَالتبصمرةَدلميالَ 

أنهَلماَبدتَلهَةوتهَ،َو عفَمدركهَفيماَاختارَهناكَ،َرجعَلنمهَ،َولمادَالممَصمفَ
ب ذاَالدليلَالجم ورَمتمسك  َ َ.((ا

َ
،َوأحمدََ(27)ناَفيَفَاللمعَفَهوَمذهبَاألحنافوهذاَالدليلَنفسهَذكرهَالشيرازيَه

،َواإلما ََ(30)وَفَالمنخولَفَ(29)اختارهَالغزاليَفيَفَالمستصفمَف،َوَ(28)بكَحنبل
ونقلوهََ(33)فمختصرالوفَ(32)ف،َوابكَالحاجبَفيَفالمنت م(31)ايمديَفيَفاألحكا ف

َورَاألصولييكَ.لكَجم 
َ

عَفَيكوكَلرا هَلماَاختارهَفيَفَالتبصرةَفَالمَماَاختارهَفيَفَاللموالشيرازيَبإ
َوأ ربَلكَمخالفت  َ.َةدَرجعَالمَصفَالجم ور

                                                 
 ( .35انظر اللمع ) ص/ (25)
 المرجع السابق .  (26)
 ( .3/216( وتيسير التحرير ) 2/89انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )  (27)
 (216/ 3(وتيسير التحرير ) 2/89( ومسلم الثبوت )153/ 3لألمدي )انظر األحكام  (28)
 ( . 78/ 1انظر المستصفى ) (29)
 ( .301انظر المنخول )ص /  (30)
 ( .3/153انظر االحكام ) (31)
 ( .120انظر المنتهى البن الحاجب ) ص /  (32)
 أ ( مخطوط . – 159ق  /2انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب ) (33)
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 من قبلنا . شرع – 3
 

 .هذهَالمسألةَ،َوهيَشرعَمكَةبلناَهلَهوَشرعَلناَأ َالَ،َمبينةَللمَأصلَآخر
ةبلهلَكانتَوهوَأنهَلليهَالسال َ َالبعثةَبشرعَمكَشرائعَمكَسبقهَ؟َمتعبداَ 

َ
منممهَهنمماَبطريممقَاألولمممَ،َومممكَأجممازهَهنمماكَ،َف مموَالممذيَوةممعََفمممكَمنممعَهنمماكَمنممع

إلمممَنوليممةَهممذاََ(34)ةممدَأشممارَالغزالمميَفمميَفَالمستصممفمَفالخممالفَمممكَةبلممهَهنمماَ،َو
َالخالفَوحقيقتهَفقالَ:َ

إذَلمم َينسمملَوجمموبََالكليممةَ،لمميسَبناسمملَجميممعَالشممرائعَبالَخممالفَفمميَأكَشممرلناََ))
همممذهََاإليممماكَ،َوتحممري َالزنمماَ،َوالسممرةةَ،َوالقتمملَ،َوالكفممرَ،َولكممكَحممر َلليممهَ

وتعبمدَباسمتدامتهَ،َولم ََفَأوَبالخطابَالذيَنزلَإلمَويمرهالمحظوراتَبخطابَمستأن
إذاَينزلَلليهَالخطابَإالَبماَخالفَشرل  َ،َفمإذاَنزلمتَواةعمةَلزممهَاتبماعَديمن  َإالَ

َاه،َ.َ((فإلمَهذاَيرجعَالخالفََليهَوحيَمخالفَلماَسبقَ،نزلَل
َ

َ:َوذلكَللمَمعنمَأنهَموافقَالَمتابعَفاف مهَ.َ(35)ةالَابكَالسبكي
َ

إلمَأكَشرعَمكَةبلناَشرعََ(36)فيَفالتبصرةَفَ–رحمهَهللاََ–فذهبَاإلما َالشيرازيَ
األكثريكَمكَالمتكلميكَ،َفقالَفي َإالَماَثبتَنسخهَلنا  َ َاَ:َمخالفا
شرعَمكَةبلناَشرعَلناَإالَماَثبتَنسخهَ،َوةالَبعضَأصمحابناَ:َلميسَبشمرعَلنماَ،ََ))

َه،َ.اَ((ومن  َمكَةالَ:َشرعَإبراهي َخاصةَشرعَلناَ،َوماَسواهَ،َفليسَبشرعَلناَ
َ

كمماَصمرحَبمذلكَفميَكَجميعَالشرائعَالسابقةَشريعةَلناَإالَماَثبتَنسخهَ،َف وَيرىَأ
َ.َ(37)فَاللمعَف
ممكَأصمولهَفميَكتمابََوللشافعيَميلَإلمَهمذاَ،َوبنممَلليمهَا َالحرميكَ:ةالَإم أصمالَ 
َ.َ(38)األطعمة

َ.(39)لنهأحمدَبكَحنبلَفيَإحدىَالروايتيكََذهبَإلمَهذاَالذيَذهبَإليهَالشيرازيو
َ(41)ن  َالشيلَأبوَمنصورَالماتريديومَ(40)صحابَالشافعيَوأكثرَالحنفيةكَأوجمعَم

َ(43)،َوفخرَاإلسال َالبزدوي(42)سيَ،َوشمسَاألئمةَالسرخسيدَالدبووالقا يَأبوَزي
َ.َ(45)،َوابكَالحاجبَ(44)ومكَالمتأخريكَابكَال ما 

                                                 
  ( ط . بوالق .1/250نظر المستصفى )ا (34)
 أ ( مخطوط . – 369/ ق  2انظر رفع الحاجب ) (35)
 ب ( . – 69انظر التبصرة ) ق /  (36)
 ( .35انظر اللمع ) ص /  (37)
 أ ( مخطوط . – 269/ ق  2انظر رفع الحاجب )  (38)
 ( .123/  4انظر األحكام لآلمدي ) (39)
 ( .841/ 2انظر فواتح الرحموت ) (40)
 ( . 2/276( والتلويح )3/129انظر تيسير التحرير )  (41)
 ( .99/ 2انظر أصول  السرخسي ) (42)
 ( .212/  3انظر كشف األسرار ) (43)
 ( .129/  3انظر تيسير التحرير )  (44)
 ( .153أ ( والمنتهى ) ص /  – 269ق /2انظر رفع الحاجب ) (45)
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َوَبيماكَرسمولَهللاَواشترطَباإل افةَإلمَأنهَشرعَإكَل َينسلَأكَيثبمتَبمالقرآكَ،َأ
َنقمملَأهمملَالكتممابَوأةمموالَالعامممةَ،َألكَالكتممبَالسممماويةَالقديمممةَةممدَحرفممتَ،َكممماالَب

،ََصممرحَبممذلكَالشمميرازيَفمميَفَالتبصممرةَفَأثنمماءَالممردَللمممَالمخممالفيكَ،َوالسرخسممي
ََ.َ(46)والبزدويَ،َوالدبوسيَ،َوويره 

َ
َ،َفاختارَفي اَأنهَليسَبشمرعَلنماَوذهبَاإلما َالشيرازيَفيَفَاللمعَفَإلمَخالفَذلكَ

إلمَصفَاأل َ:َ(47)كثريكَمكَالمتكلميكَ،َفقالَفي الائداَ 
َ
ابناَفيَشرعَمكَةبلناَللمَثالثةَأوجهَ،َفممن  َممكَةمالَ:َلميسَبشمرعَ))َاختلفَأصحَ

بمراهي َ،َوممن  َممكَةمالَ:َشمرعَإلناَ،َومن  َمكَةالَ:َهوَشرعَلناَإالَماَثبمتَنسمخهَ
صلواتَهللاَلليهَوحدهَشرعَلناَدوكَويرهَ،َوممن  َممكَةمالَ:َشمرعَموسممَشمرعَلنماَ

شمرعََ َمكَةالَ:َشريعةَليسمَإالَماَنسلَبشريعةَليسمَصلواتَهللاَلليهَ،َومن 
َلناَدوكَويرهَ

إالَممماَثبممتََوةممالَالشمميرازيَ:َوالممذيَنصممرتَفمميَفَالتبصممرةَفَأكَالجميممعَشممرعَلنمما
ممكَذلمكَلميسَبشمرعَلنماَ،َوالمدليلَلليمهَوالذيَيصحَايكَلندنسخهَ،َ  َ أكََيَأكَشميئا

كَلممَشميءَممكَاألحكما َ،َوالَأحمدَممكَالصمحابةَإل َيرجمعَفميَشميءَممَرسولَهللاَ
لناَلبحثواَلنهَكتب  َوالَإلمَخبرَمكَأسل َمن  َ،َول  َ ورجعواَإليمهَ،ََوَكاكَذلكَشرلا

َ.ه،((َاَفعلواَذلكَ،َدلَذلكَللمَماَةلناهولماَل َي
 

َذيَاختارهَالشيرازيَفيَفَاللمعَفوهذَال
 َهمموَمممذهبَاألكثممريكَ،َمممن  َالقا مميَأبمموَبكممرَالبمماةالنيَ،َوإممما َالحممرميكَ،َواإلممما

،َوالممرازيَفخممرَالممديكَ،ََ(49)وَفَالمستصممفمَفَ(48)كتابيممهَفَالمنخممولَفَالغزالمميَفممي
،َوجم ممورَالمعتزلممةَومممن  َأبمموَالحسمميكَالبصممريَفمميَفََ(51)،َوايمممدي(50)وأتبالممهَ
لنمماَاختلفمموا:َفمممن  َممم(52)المعتمممد َف  َ وهمم َ،َثمم َالمممانعوكَمممكَكونممهَشممرلا كَمنعممهَلقممالَ 
َ.َ(53)المعتزلة

َ
،َو  َ والمرازيَََ(54)بامتنالمهَ،َممن  َالغزالميهم َجم مورَالقمائليكَومن  َمكَمنعمهَشمرلا

َ.َ(55)وايمديَوأتبالهَ
َ

هذاَوفيَالمسألةَمجالَأكبرَمكَهذاَالمجالَللكتابمةَفي ماَوالكمال َلن ماَ،َوربمماَاحتماجَ
بحثهَألوراقَكثيرةَ،َوةدَأجتزأتَلن اَبماَةدمتَألكَالقصدَهوَبيماكَآراءَالشميرازيَ

ََ اَفقطَ،َدوكَلكال َفيَهذهَايراءَمكَحيثياتَأخرىَ.رهاَورجعَلنالتيَوي َ

                                                 
 ب ( وما بعدها .  – 69المراجع السابقة من كتب األحناف والتبصرة ) ق م( و2/184انظر فواتح الرحموت )  (46)
 ( .35انظر اللمع ) ص /  (47)
 ( بتحقيقنا .231انظر المنخول )ص / (48)
 ( .132/ 1انظر المستصفى ) (49)
 ( . 2/181( واالبهاج ) 180/ 2انظر نهاية السول ) (50)
 ( .51/ 3آلمدي ) ( ومنتهى السول ل123/ 4انظر األحكام ) (51)
 ( .899/ 2انظر المعتمد ألبي الحسين البصري ) (52)
 ( .2/899انظر المعتمد ألبي الحسين البصري ) (53)
 ( .1/132المستصفى ) (54)
 ( .123/  4األحكام )  (55)
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 القياس على ما ثبت حكمه بالقياس . – 4
 

مكَمسائلَشرطَحك َاألصلَفيَالقياسَ،َوخالصت اَ:َأكَالحكم َإذاَثبمتَهذهَالمسألةَ
فيَفرعَبالقياسَللمَأصلَثبتَحكمهَبالنلَ،َف لَيجوزَأكَيجعلَهذاَالفمرعَأصمالَ 

َبعلةَأخرىَ؟َآخرَيقاسَلليهَلفرع َ
َ

وفميَهمذهَالمسمألةَوةمعَالخمالفَ،َومثال ماَ:َةيمماسَاألرزَللممَالبمرَفميَالربماَبعلمةَأنممهَ
َ،َث َيستنبطَمكَاألرزَأنهَنبتَالَيقطعَلنهَالماءَ،َث َيقاسَلليهَالنيلوفرَ.َمطعو 

َ
للجماهيرَفقالَإلمَجوازَذلك(56)اإلما َالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفَفذهب  َ َ:َمخالفا

لفمرعَ))َإذاَثب تَالحك َفيَالفرعَبالقياسَللمَأصلَ،َجازَأكَيجعلَهذاَالفرعَأصمالَ 
لبمدَهللاَالبصمريَممكََيآخرَيقاسَلليهَبعلمةَأخمرىَفميَأحمدَالموج يكَ،َوهموَةمولَأبم

،َوهموَةمولَأبميَوممكَأصمحابناَممكَةمالَ:َالَيجموزََ-رحمهَهللاََ–أصحابَأبيَحنيفةَ
َه،.الحسكَالكرخيَ((َا

ماَذهبَإليهَمكَالجوازَ،َويمردَللممَالمخمالفيكَلمهَ،َبمماَالََوبعدَذلكَأخذَيستدلَللم
يخفمممَ ممعفهَللمممَذيَبصمميرةَ،َولممذلكَلمم َيسممتطردَفي مماَكعادتممهَفمميَاالسممتداللَ،َبمملَ

َأوجزَوأوجزَ.
َ

ول َيوافقهَلليهَإالَأبوَلبدَهللاََيرازيَهناَخالفَجم ورَاألصولييكوبماَذهبَإليهَالش
بممكَ،َواَ(57)ةَ،َللمممَممماَنقلممهَلممن  َايمممديَالبصممريَكممماَنسممبهَإليممهَهمموَ،َوالحنابلمم

َ.َ(58)الحاجبَ
َ
لكَالحنابلةَوأبيَلبدَهللاَالبصريَمكَوماَنقلََ)):ََ(59)الَابكَال ما َفيَفَالتحريرَفة

تجويزَأكَيثبتَفيَالفمرعَبمماَلم َيثبمتَفميَاألصملَكمالنلَواإلجمماعَ،َيبعمدَصمدورهَ
ََاه،َ.َ((ممكَلقلَالقياسَ

إَ(60)فمميَفَاللمممعَفَإلممما َالشمميرازيَوذهممبَا لمممَصممفَإلمممَلممد َجمموازَتلممكَ،َلائممداَ 
َالجماهيرَالذيكَخالف  َفيَفَالتبصرةَفَفقالَ:

وأماَماَثبتَبالقياسَللمَويرهَ،َفمالَخمالفَأنمهَيجموزَأكَيسمتنبطَمنمهَمعنممَالمذيََ))
ثبتَبهَ،َويقاسَلليهَويرهَ،َوهلَيجوزَأكَيستنبطَمنهَمعنمَويرَالذيَةيسَبهَللممَ

َاسَلليهَويرهَ؟َويرهَ،َويق
مثلَأكَيقاسَاألرزَللمَالبرَفيَالرباَبعلةَأنهَمطعو َ،َث َيستنبطَمكَاألرزَأنهَنبمتَ

َالَيقطعَالماءَلنهَ،َث َيقاسَلليهَالنيلوفرَ؟َفيهَوج اكَ:َ
َمكَأصحابناَمكَةالَ:َيجوزَ.

َومكَأصحابناَمكَةالَ:َالَيجوزَ،َوهوَةولَأبيَالحسكَالكرخيَ.
َصرةَفَجوازَذلكَ،َوالذيَيصحَلنديَأنهَالَيجوزَ.وةدَنصرتَفيَفَالتب

                                                 
 أ ( . – 120انظر التبصرة ) ق /  (56)
 ( .178 /3انظر االحكام )   (57)
 ب ( . – 180 / ق 2انظر رفع الحاجب ) (58)
 (.288 /3انظر تيسير التحرير ) (59)
 (.58انظر اللمع )ص /  (60)
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َفمتممهميَالطعم ََ،َوذلمكَأكَللمةَاألصملَألنهَإثباتَحك َفيَالفرعَبغيمرَللمةَاألصمل
ََه،َ.اَ((وهذاَالَيجوزََرددناَالفرعَإلمَاألصلَبغيرَللةَةسناَالنيلوفرَلليهَبماَذكرناه

َ
واَللمَأكَمكَشرطَحكم َالذيكَاتفقَالشيرازيَةدَرجعَالمَصفَالجم ورَوب ذاَيكوك

بالقياسَا  َ َ َألصلَأكَالَيكوكَثابتا ماَاختارهَفميَفَالتبصمرةفَل معفهَ،َومعر ما  َ تاركا
ََلنهَلمخالفتهَ.

َ
َ

 دخول األمة في خطاب الرسول عليه السالم . – 5
َ

َلَهللاَصلمَهللاَلليهَوسل َمثلَ:إذَوردتَصيغةَمختصةَفيَو عَاللساكَبرسو
ََ((اتقَهللاََيبياَأي اَالنَ))َ((أي اَالمدثرَة َفأنذرََياَ))َ((لليلأي اَالمزملَة َاَياَ))َ
همملَيعمم َأمممةَالنبمميَصمملمَهللاَلليممهَوسممل َمعممهَأ َالََ((لممئكَأشممركتَليحممبطكَلملممكََ))

َيعم اَ؟َ
َ

َهذهَهيَمسألتناَالتيَفي اَالخالفَ.
َ

بأمرَشماركتهَلليهَالسال َإلمَأنهَإذاَأ مرََ(61)فذهبَاإلما َالشيرازيَفيَفَالتبصرةَفَ
بمذلكَجم مورَالمتكلمميكََ–ل َيدلَالدليلَللمَتخصيصهََاألمةَفيهَما  َ فقمالَ:ََ–مخالفما

وكذلكَمماَأممرَبمهَ،َشماركتهَاألممةَفيمهَ،َممال َيمدلَالمدليلَللممَتخصيصمهَ،َوةالمتََ))
َ.((َاألشعريةَ:َالَتشاركهَاألمةَفيهَإالَبدليلَ

َ
الشافعيَفميَفَالبمويطيَفَكمماَنقلمهََكال وهذاَالذيَذهبَإليهَالشيرازيَهناَهوَظاهرَ

البمكََ(63)فابكَالسبكيَفيَفَرفعَالحاجمبَ،َونسبه(62)فايةَالسوللنهَاإلسنويَفيَفَن 
َر يَهللاَلنه.َ–َ(65)،َوأحمدَبكَحنبل(64)السمعانيَ،َوهوَمذهبَالحنفية

َ
َوةدَاستدلَالشيرازيَللمَماَذهبَإليهَهناَفميَفَالتبصمرةَفَبأدلمةَمتعمددةَ،َوردَأدلمة

َ.((الخصو َوأبطل اَ
َ

َ َإلمَخالفَذلمكََ(66)وذهبَالشيرازيَفيَفَاللمعَف إلممَصمفَالجم مورَالمذيكَراجعما
َ َوأمماَإذاَخوطمبَالنبميََ))فاختارَأكَاألمةَالَتدخلَمعمهَإالَبمدليلَفقمالَ:ََخالف  َث   

َبخطابَخالَ،َل َيدخلَمعهَويرهَإالَبدليلَ.
ياأي اَالنبيَةملََ))وةولهَ:ََ((ياَأي اَالمزملَة َالليلََ))وََ((يَبيأي اَالنَ))كقولهَتعالمَ:َ

َ.َ((ألزواجكَ

                                                 
 ب (. – 57انظر التبصرة )ق /  (61)
 ( .2/71انظر نهاية السول ) (62)
 أ ( . – 420/ ق  1رفع الحاجب ) (63)
 أ ( . – 420ق /1انظر تيسير التحرير ) (64)
 ( .2/239انظر األحكام لآلمدي )  (65)
 ( .12ظر اللمع )ص /ان (66)
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َ
ألكَالخطمابَمقصمورَبتَأنهَشرعَلمهَدخملَويمرهَمعمهَفيمهََومكَالناسَمكَةالَ:َماَث

َاه،َ.َ((لليهَ،َفمكَزل َأكَويرهَيدخلَفيهَفقدَخالفَمقت مَالخطابَ
َ

هموَرأيَالجم مورََدخولَهنماَفميَفَاللممعَفَممكَلمد َالموهذاَالمذيَاختمارهَالشميرازيَ
َ.(67)ومذهب  َ

لراضَالشيرازيَلماَاختارهَفيَفَالتبصرةَفَإلمَمااختارهَفيَفَاللمعَفَيكوكَةمدَوبإ
َ.عالملادَإلمَصفَالجم ورَومذهب  َ،َوهوَالحقَوالصوابَإكَشاءَهللاَت

َ
هذاَوفيَالمسألةَمذهبَثالم َ،َوهموَأنمهَيعم َفميَالعبماداتَفقمطَ،َوهموَألبميَللميَبمكَ

َ.(69)وابكَالحاجبََ(68)،َكماَةالَصاحبَفَالتيسيرفَخالد
َ
َ

 التخصيص بالقياس . – 6
 

أشم رَمسمائلَالتخصميلَ،َوخالصمت اَََبملَهميَممكهذهَالمسألةَمشم ورةَومعروفمةَ،َ
َأكَالنلَالعا َهلَيجوزَتخصيصهَبالقياسَأ َالَ؟َفيهَمذاهبَ.

َ
،َكمماَنقلمهَإذَيجموزَالتخصميلَبمهَاَوليسَمكَمحلَالخالفَالقيماسَالقطعميَ،  َ جمالما

اكفالبكَاالنبماريَ،َفمحملَالخمالفَلكَشرحَفَالبرهَ(70)اإلسنويَفيَفَن ايةَالسولَف
َذكَفيَالقياسَالظنيَ.إ
َ

،َلم ََ َ وهذهَالمسألةَمرتبةَللمَمسألةَتخصيلَالكتابَبخبرَالواحدَ،َفمكَلم َيجمزهَث م
ل معفَََيجيمزه.يجزهَهناَ،َومكَأجازهَهنماكَ،َيحتمملَأكَيجيمزهَهنماَ،َويحتمملَأكَال

ََلكَال نديَ.َ(71)القياسَلكَخبرَالواحدَ،َكماَأشارَإليهَابكَالسبكيَفيَفاإلب اجَف
َ

كاكَأ َجلياَ.ََالجم ورَفيَجوازَالتخصيلَبالقياسَوالشيرازيَرحمهَهللاََمعَ  َ خفيا
ولككَاإلما َوإنماَهوَمكَالجبائيَواألحنافََوالخالفَليسَمعهَفيَهذهَالمسألة

فيَالقياسََ(72)الخالفَبينهَوبيكَالجبائيَواألحنافَفيَفَالتبصرةَفالشيرازيَحصرَ
وهذاَليَالَخالفَفيَجوازَالتخصيلَبهَالخفيَ،َمماَيفيدَبظاهرهَأكَالقياسَالج
َفَفيَالجليَوالخفيَللمَالسواءَالخالمخالفَلسائرَاألصولييكَالذيكَأجرواَ

َ

                                                 
 أ (  – 420ق /1( ورفع الحاجب )2/239( واألحكام لآلمدي )  1/22انظر المستصفى للغزالي ) (67)

 ( .1/71ونهاية السول ) 
 ( .121 /2انظر تيسير التحرير )  (68)
 ( .34انظر المنتهى البن الحاجب )ص / (69)
 ( .112/ 2انظر نهاية السول ) (70)
 ( .2/112) انظر االبهاج (71)
 أ ( . – 30انظر التبصرة ) ق /  (72)
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كاكَأ َخَئيَيمنعَالتخصيلَبالقياسَمطلقا َوالجبا  َ ،َكماَهوَالمش ورَلنهجليا  َ َ(73)فيا
،َفقالَ(74)وكماَهوَالمعروفَلكَاألحنافَمكَلد َالتفرةةَبيكَالجليَوالخفيَبالمنع

َ:(75)فيَفَالتبصرةَف
الَيجوزَذلكَ،َوهوََومكَأصحابناَمكَةال َبالقياسَالخفيَيجوزَتخصيلَالعموَ))

جازَالتخصيلََجبائيَ،َوةالَأصحابَأبيَحنيفةَ:َإكَخلَبغيرهَ،ةولَأبيَللمَال
ََ.َ((كَل َيخلَبغيرهَ،َل َيجزَبهَ،َوإ

ََ
ََوةدَاختلفَفيَتفسيرَالقياسَالخفيَ:

ََ
فيَهذهَالمسألةَبأنهَةياسَالشبهَ،َوأكَالقياسََ(76)ففسرهَالشيرازيَفيَفَالتبصرةَف

َالجليَهوَةياسَالعلةَ.
ليسََوفسرهَاإلصطرخيَفقالَ:َالجليَماَينتقضَة اءَالقا يَبخالفهَ،َوالخفيَما

ََكذلكَ،َكماَحكاهَأبوَحامدَلنهَ.
وةيلَ:َالجليَماَتتبادرَللتهَإلمَالف  َلندَسماعَالحاك َ،َنحوَتعظي َاألبويكَلندَ

ََ.(77)،َوالخفيَماليسَكذلكَ((والَتقلَل ماَأفََ)):ََسماعَةولهَتعالم
َ

وأطلقَالعبارةَفجعل اََ(78)ولككَالشيرازيَرجعَلكَهذاَالتخصيلَفيَفَاللمعَفَ
َالخالفَفيَهذهَالمسألةَملَالخفيَوالجليَللمَالسواءَ،َكماَهوَمعروفَفيَتش

َراجعاَبذلكَإلمَصفَالجم ورَفقالَ:
فَوأماَالقياسَفيجوزَالتخصيلَبهَ،َومكَأصحابناَمكَةالَ:َالَيجوزَالتخصيلَبهَ

َ...اللَفَ.
ََذكرتهَفيَشرحيَللمَفَالتبصرةَفََهذاَوفيَالمسألةَمذاهبَكثيرةَ،َوكال َطويل

ََوفيماَذكرتهَهناَالكفايةَليحصلَالمقصودَمكَالبح َ.َ
َ

هذهَهيَالمسائلَالتيَخالفَفي اَالشيرازيَجم ورَاألصولييكَفيَكتابهَفالتبصرةَفَ
وةدَث َرجعَلن اَإلمَصف  َفيَكتابهَفَاللمعَفَ،َوةدَرأيت اَمكَأه َمسائلَاألصول،َ

دةَمكَذكرَأدلتهَفيَفَالتبصرةَفَألنيَرأيتَأنهَالَفائَذكرت اَهناَلاريةَلكَاألدلةَ،
ل ذهَالمسائلَالتيَخالفَفي اَ،َألنهَةدَرجعَلن اَفيَفَاللمعَفَوصارَإلمَصفَ

الجم ور،َولذلكَاكتفيتَبالدليلَالذيَيسوةهَفيَفَاللمعَفَألكَماَذكرهَفي اَهوَالذيَ
َاستقرَلليهَرأيهَ،َوصارَمذهباَخاصاَبهَ،َومعروفاَلنهَ.

َ
نماَصنفَفَاللمعَفَوةدَذكرت اَفيَأخرىَألرضَلن اَحيهذاَوللشيرازيَمسائلَ

فاقَأثناءَالكال َلكَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَفيَالفصلَالسابقَ،َوهيَالَلالةةَل اَبو

                                                 
 وهو ما نقله عنه األصوليون في كتبهم بما فيهم ابن السبكي في شرحية على المختصر والمنهاج ،  (73)

 دون جمع الجوامع .
 ( والتلويح 320/ 1( وتيسير التحرير )1/141( وأصول السرخسي )1/294انظر كشف األسرار ) (74)

 ( وغيرها من كتب األحناف .1/204على التوضيح )
 أ ( . – 30انظر التبصرة )ق /  (75)
 أ ( . – 31انظر التبصرة )ق /  (76)
 ( .11/ 2ب ( واالبهاج ) – 25/ ق  2انظر رفع الحاجب ) (77)
 (. 20انطر اللمع )ص /  (78)
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الجم ورَوخالفهَ،َولذلكَل َأذكرهاَهناَ،َألكَهذاَالفصلَمقصورَللوةوفَللمَآراءَ
َالحمدَهللَربَالعالميكَ.الشيرازيَالتيَيجبَأكَتعرفَلنهَوافقَفي اَأ َخالفَ،َو

َ
َ
َ

 الفصل الثالث 
 

َبعض آرائه الهامة
َ

َرازيَوهيَالتيَخالفَالجم ورَب اََةدمتَفيَاألبحا َالسابقةَايراءَالتيَميزتَالشي
َوالتيَرجعَلن اَ،َوهناَأريدَأكَأتكل َللمَرأيهَفيَبعضَالمسائلَالمش ورةَال امةَ

 َاألصوليوكَإلمَوانقسَاحتد َالخالفوالتيَكثرَحول اَالجدالَوطالَفي اَالنقاشَو
غيرهَمكَاألئمةَرأيَخالَب اَتجدرَلوكاكَللشيرازيَكماَكاكَنافَل اَأوَمثبتَ

ََمالحظتهَ،َويجبَالوةوفَلليهَ.
َ

ألكَالمقصودَمكََأوَالراجحَفي اََلمَدليل ادوكَاالشارةَإَسأذكرَبعضَهذهَالمسائل
عرضَلمناةشتهَ،َالسيماَوأنيَةدَظ ارَرأيَالشيرازيَفقطَدوكَالتالبح َفي اَهوَإ

َتعر تَلهَوناةشتهَأثناءَالتعليقَللمَكتابهَفَالتبصرةَفَ.
ََوهذهَالمسائلَهيَ:

ََ
َاشتراطَالعز َفيَتأخيرَالواجبَالموسعَ. -1
 القياسَفيَاللغةَ.َ -2

 األمرَبالشيءَن يَلكَ دهَ. -3

 َخبرَالواحدَالمحتفَبالقرائكَمكَحي َإفادتهَللعل َ. -4
َ

َ
 تأخير الواجب الموسع . اشتراط العزم في -1

َ
فالجم ورَللمَ،ََالعبادةَكالصالةَمثال َإذاَأمرَالشارعَبعبادةَفيَوةتَأوسعَمكَةدرَ

اللمعَيهَفَالتبصرةَفَوَفَومن  َالشيرازيَفيَكتابَ(1)أكَالوجوبَيتعلقَبأولَالوةتَ
َالةَأوسعَمكَةدرَالعبادةََكالصَ:فَإذاَأمرَبعبادةَفيَوةتَ(2)فَفقالَفيَفَالتبصرةَفَ

ََأيَوجوب اَموسعا َ.َتعلقَالوجوبَبأولَالوةتَفَاه،َ
ََ

لَاكصالةَالزوالعبادةََكَكاكَالزماكَأوسعَمكَةدرَفَوإَ:َ(3)كماَةالَفيَفَاللمعَفَ
َ ،َوجبَالفعظلَكلَشيءَمثلهَيصيرَََمابيكَالظ رَإلمَأك لَفيَأولَالوةتَوجوبا

ف  َ ََه،َ.اَموسعا

                                                 
 ب(. – 10وهناك مذاهب أخرى ذكرتها في تعليقي عل التبصرة )ق /  (1)
 ب ( .  – 10تبصرة )ق / انظر ال (2)
 ( .   9انظر اللمع ) ص/  (3)
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وهيَأكَالوجوبَيتعلقَبأولَالوةتَأكَةائلهََدَظكَالبعضَمكَظاهرَهذهَالعبارةَوة
يعنيَأكَالصالةَفيَأولَالوةتَواجبةَ،َفإذاَأخرتَلنهَأصبحتَة اءَ،َوالصوابَ

مكَالعبارةَماَذكرناهَََالَيعرفَلهَةائلَمكَالشافعيةَ،َوأكَمراده َأكَهذاَالقولَمطلق
َالوةتَللمَالتوسعَمكَأكَالوجوبَتعلقَبأول

َ
بعدَأكَذكرَمذهبَمكَيقولَبأكَالوجوبَيختلََ(4)ب اجَ(ةالَابكَالسبكيَفيَ)َاال

وةدَكثرََوهذاَالقولَنسبَإلمَبعضَأصحابناَ،َبأولَالوةتَويكوكَفيَآخرهَة اءَ:
وليَيعرفوهَوالَيوجدَفيَشيءَمكَكتبَالمن جَكَالشافعيةَلنهَفل َسؤالَالناسَم

الةَتجبَبأولَأكَالصَحيكَمكَالدهرَأظكَأكَالوه َسرىَإلمَناةلهَمكَةولَأصحابنا
موسعا َ  َ نصبوكَالخالفَويَ(6)وةولَبع   َ:َتجبَفيَأولَالوةتَ،ََ(5)الوةتَوجوبا
َفيَذلكَمعَالحنفية

كوكََول  َ:َتجبَالصالةَفيَأولَالوةتَوةصدَأصحابناَبق،ََرهإنماَيجبَبآخَوةول  
لكَ الوجوبَفيَأولَالوةتَ،َالَكوكَالصالةَفيَأولَالوةتَواجبةَ......ث َنقلَنصاَ 

ث َةالَ:َوللمَكلَتقديرَالَيخرجََفَاأل َفَيدلَللمَذلكَالشافعيَفيَكتابَالحجَمكَ
َه،َ..َانقلهَلكَأصحابناَلكَالوه َفَ

َ
َويرَمذهبَالشيرازيَأوَالشافعيةَ،َوب ذاَيتبيكَأكَهذاَالقولَمذهبَثاكَفيَالمسألة

َ.َ(7)وب ذاَيردَللمَابكَال ما َفيَفَالتحريرَفَ
ََ

وجوبَبأولَالوةتَللمَالتوسعَاختلفواَ،َفمن  َمكَاشترطَالعز َث َالقائلوكَبأكَال
َللمَالفعلَفيَثانيَالحالَلجوازَالتأخيرَلكَأولَالوةتَ.

َ
،َولليهَالقا يَأبوَبكرََ(8)وهوَمذهبَجم ورَالمتكلميكَكماَةالهَاإلما َالرازيَ

َوالمنت مَفَفََ(10)وايمديَفيَفَاألحكا َفَ(9)الباةالنيَ،َوالغزاليَفيَفَالمستصفيَف
َوابنهَ،َوصححهَالماورديَفيَفَالحاويَفَ،َوالنوويَفيََومكَالمعتزلةَالجباني

َفَالمجموعَفَ.
َ

وأبوَالحسيكَالبصريَمكََ،َ(11)ما َفخرَالديكَالرازيَ،َواتبالهَوذهبَالفق اءَ،َواإل
َ(12)ختارهَالغزاليَفيَفَالمنخولَفبكَالشجاعَالبلخيَمكَالحنفيةََواومحمدََالمعتزلة

أنهَالَيشترطَالعز َلجوازَتأخيرَالفعلَإلمََبكَالسبكيَفيَفَجمعَالجوامعَفَإالوا
َثانيَالحالَ.

َ

                                                 
 ( . 1/62انظر االبهاج )  (4)
 أي كعبارة الشيرازي في اللمع . (5)
 وهي عبارة الشيرازي في التبصرة . (6)
 (.2/189انظر تيسير التحرير ) (7)
 ( .1/62انظر نهاية السول ) (8)
 ( ط . بوالق .  1/69انظر المستصفي ) (9)
 (. 1/98نظر األحكام ) ا (10)
 ( .1/60( ونهاية السول )  1/60انظر االبهاج )  (11)
 ( بتحقيقنا.121انظر المنخول ) ص / (12)
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،َف وَيشترطَالعز َفيَازيَفيَهذهَالمسألةَمذهبَالجم ورومذهبَاإلما َالشير
أثناءَمناةشةَالتأخيرَإلمَثانيَالحالَ،َوةدَصرحَبذلكَفيَفَالتبصرةَفَفيَجوازَ

َالخصو َفقالَ:
جوازَالتأخيرَإنماَيدلَللمَنفيَالوجوبَإذاَل َيجبَالعز َلليهَ،َفأماَمعَفَوألكَ

الثانيَ،َوجوبَالعز َفالَيدلَ،َوه ناَيجوزَلهَالتأخيرَبشرطَأكَيعز َللمَفعلهَفيَ
ومكَويرََفإنهَيجوزَتركهَمكَويرَلذرفل َيدلَللمَنفيَالوجوبَول ذاَيخالفَالنفلَ

َاه،َ.َ(13)لز َللمَفعلهَ،َفل َيككَواجباَفَ
َ

ول َيرجحَأحدَالمذهبيكَللمََاللمعَفَب ذاَبلَذكرَالخالفَفيهََولكنهَل َيصرحَفيَف
َايخرَ،َفقالَ:َ

لمكَالصمالةَ،َفممن  َممكَلم َيوجمبََث َاختلفواَ،َهلَيجبَالعز َ)) َفيَأولَالوةتَبدالَ 
لكَالفعلَفيَأولَالوةتَ َاه،َ.َ(14)((ومن  َمكَأوجبَالعز َبدالَ 

َ
ددهَبيكَالمذهبيكَدوكَترجيحَأحدهماَللمَايخرَكماَهوَشمأنهَفميَوهذاَصريحَفيَتر

ويممرَهممذهَالمسممألةَمممكَالمسممائلَ،َوكممأكَهممذاَاسممتنكافَمنممهَلممماَةممدَذهممبَإليممهَفمميَ
ََفالتبصرةفَمكَاشتراطَالعز َوهللاَألل َ.

َ
َ

 القياس في اللغة . -2
 
معممانيَفمميَهممذهَالمسممألةَإنممماَهمموَفمميَاألسممماءَالمو ممولةَللللمم َأكَمحمملَالخممالفَا

ولمدما َ ،َكمالخمرَ،َفإن ماَاسم ََالمخصوصةَالدائرةَمعَالصفاتَالموجمودةَفي ماَوجموداَ 
،َف ملَيقماسَ  َ ولدما للمسكرَالمعتصرَمكَالعنبَ،َوهذاَاالس َدائرَمعَاإلسكارَوجوداَ 
لهَفميَوصمفَاالسمكارَويقمالَلمهَخممرَ،َفتثبمتَلمهَجميمعَ  َ لليهَالنبيذَفيَكونهَمشاركا

ََ.َفيهَخالفَأحكا َالخمر؟
َاءَوالَفيماَثبتَباالستقرََألن اَويرَمعقولةَالمعانيَال َ،فليسَالخالفَفيَأسماءَاألل

َكرفعَالفاللَونصبَالمفعولَ.
ليكَ،َوأسممماءَالصممفاتَسممماءَالفممالليكَأوَالمفعممووالَفيممماَثبممتَتعميمممهَبالو ممعَنحمموَأ

إلممَتحقيمقَمعنممَاالسم َ،َفماقكالعال َوال إكَاسم َالعمال َدرَ،َألن اَواجبةَاالطرادَنظمراَ 
َةا َبهَالعل َ،َفاطالةهَللمَكلَمكَةا َبهَالعل َبالو عَالَبالقياسَ.لمكَ
َ

َ:ََفالل َأكَاألئمةَانقسمواَفي اَإلمَةسميكَمحلَالخالفَفيَالمسألةَوالوفاقَإذاَللمت
ََ

القصمار،َفذهبَابكَسريجَ،َوابكَأبيَهريرةَ،َواالسفرايينيَ،َواإلما َالرازيَ،َوابكَ
والممازنيَونقلمهَابمكَجنميََوابمكَجنممَرَمكَالمالكيةَوأهلَالعربيةَكالفارسيوابكَالتما
إلممَأنمهََ–بكَالسبكيَلمكَأكثمرَالشمافعيةَالخصائلَفَلكَأكثرَأهلَاألدبَ،َوافيَفَ

َيجوزَالقياسَفيَاللغةَ.

                                                 
 أ( . – 11انظر التبصرة )ق /  (13)
 ( . 9انظر اللمع )ص /  (14)
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َ
وذهممبَالقا مميَأبمموَبكممرَالبمماةالنيَفمميَأصممحَالنقممولَلنممهَ،َنقلممهَلنممهَالغزالمميَفمميََفَ

لمماََرفعَالحاجبَفَلكَنصهَفيَالتقريمبلهَابكَالسبكيَفيَفَونقَ(15)المنخولَف  َ خالفما
نقلهَايممديَوابمكَالحاجمبَ،َوهموَاختيمارَإمما َالحمرميكَ،َوالغزالميَ،َوابمكَالقشميريَ
وايمديَ،َوابكَالحاجبَ،َوالحنفيةَ،َوابكَخويزَمنمدادَممكَالمالكيمةَإلممَأنمهَالَيجموزَ

َالقياسَفيَاللغةَ.
َ

َولَ،َوهموَجموازَالقيماسَفميَاللغمةََ،َفقمدَذهمبَإلممَالممذهبَاألوأمماَاإلمما َالشميرازيَ
َ:َ(16)فيَكتابيهَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَفقالَفيَفَالتبصرةَف

َ.َ((ثباتَاألساميَبالقياسَفيَةولَأكثرَأصحابناَيجوزَإَ))
َ

للمََواطَوأماَالقياسَ،َف وَمثلَتسميةَاللَ)):ََ(17)وةالَفيَفَاللمعَف  َ زناَ،َةياسا
للمَلصيرَالعنب،َوتسالنساءوطءَ  َ َبناَفيهَ،َوةدَاختلفَأصحاميةَالنبيذَخمرا ،َةياسا

َزاثباتَاللغاتَواألسماءَبالقياسيجوَفمن  َمكَةال
واألولَيرةَومن  َمكَةال:َالَيجوزَذلكََهريَبكَأبيَ،َوأبيَللوهوَةولَأبيَالعباس

نقر واَوانقر تَث َاَياكَبأسماءكاكَفيَزمان اَمكَاأللَ،َألكَالعربَسمتَماأصح
فدلَللمَأن  َةاسوهاَللمََللمَتسميةَأمثال اَبتلكَاألسماءَوأجمعَالناسَاكتلكَاأللي

َ.أه،َ((األلياكَالتيَسموها
َ

ََ.(18)وةدَأطنبَفيَفَالتبصرةَفَفيَاالستداللَللمَماَذهبَإليهَمكَالجواز
َ
َ

 األمر بالشيء نهي عن ضده . – 3
 

َفيَهذهَالمسألةَأمورَ:
َ
بالشيءَفيَهذهَالمسألةَهوَالشيءَالمعيكَ،َلالحترازَلكَالواجبَالموسعََالمرادَ–1َ

لممكَال ممدَ،َفالمسممألةَمقصممورةَللمممَالواجممبَ  َ والمخيممرَ،َفممإكَاألمممرَفي ممماَلمميسَن يمما
المعيكَ،َوبذلكَصرحَالقا يَأبوَحامدَاالسفرايينيَ،َوالقا يَفيََفَالتقريبَفَكمماَ

َ.َ(19)نقلهَابكَالسبكيَفيَفَرفعَالحاجبَف
َفَاألمرَبشيءَمعيكَفَ.ولذلكَةالَابكَالحاجبَ

يفَ(20)ولككَابكَالسبكيَفيَفَاالب اجَف  َ بعدََ  َمكَخاللهَترددهَفيَهذاَالقيدَذكرَبحثا
َأكَنقلهَلكَالقا يَلبدَالوهابَالمالكيَ.

َ

                                                 
 ( بتحقيقنا .72انظر المنخول )ص /  (15)
 أ ( . – 118انظر التبصرة ) ق /  (16)
 ( . 55( )ص / 6للمع )ص /انظر ا  (17)
 والمنخول  18والمنتهى البن الحاجب ص / 1/53ورفع الحاجب ، واألحكام  24/ 3انظر االبهاج  (18)

 . 55 – 6واللمع ص / 1/185بوالق ، وفواتح الرحموت  1/331والمستصفى  71ص / 
 أ ( . – 231ق  /1انظر رفع الحاجب ) (19)
 ( .1/76انظر االبهاج ) (20)
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المعنممَالَفميَاللفمظَ،َإذَالجميمعَمتفقموكََأكَالكال َفميَهمذهَالمسمألةَمحصمورَفميَ–2
فإن ممماَصممورتاكَمختلفتمماكَ،َولممذلكَوجممبََةمم َ،َويممرَةولممهَ:َالَتقعممدَ،:ََللمممَأكَةولممه

،َوةممدَأشممارَإليممهََ(21)ةالممهَحجممةَاإلسممال َفمميَفَالمستصممفمَفالممردَإلمممَالمعنمميَكممماَ
لممكَ ممدهَمممكَفقممالَ:َ))َإَ(22)الشمميرازيَفمميَفَالتبصممرةَف  َ كَاألمممرَبالشمميءَلمميسَن يمما

َالَيجمموزَأكَيكمموكَمممأمورا َطريممقَاللفممظَ،َوإنممماَهمموَن مميَمممكَطريممقَالمعنمممَ،َفإنممهَ
َبالشيءَإالَو دهَمحر َلليهَ((َ.

َ
لمممَمثبممتَلكممال َلخلَبممأكَالنمماسَمنقسممموكَإخالصممةَالكممال َفمميَهممذهَالمسممألةَتممتَ–3َ

َونافَلهَ.،َالنفسَ
َ

َوالمثبتوكَلكال َالنفسَاختلفواَفيَهذهَالمسألةَللمَثالثةَمذاهبَ.
َ

َ،َأكَاألمرَبالشيءَنفمسَالن ميَرحمهَهللاَ–األولَ:َولليهَالشيلَأبوَالحسكَاألشعريَ
ن يما َلكَ  ممكََدهَكَواتصمافهَبكونمهَأممراَ   َ بمثابمةَاتصمافَالكموكَالواحمدَبكونمهَةريبما

مكَويرهَ. َشيءَبعيداَ 
َ

فَاألحكما ََََكماَةالهَايمديَفيََيَاختارهَالقا يَفيَآخرَمصنفاتهَالثانيَ:َوهوَالذ
لكَإما َالحرميكَكماَةالهَابكَالسبَ(23)ف ،َولكنمهَكيَ،َوهموَأنمهَلميسَنفمسَالن ميَنقالَ 

َيت منهَ.
َ

،َفالَهوَنفسَالن يَ،َوالَيت منهَ،َوهموَالمذيَاختمارهَ الثال َ:َأنهَالَيدلَلليهَأصالَ 
،َوتممبع  َ(25)وَفَالمستصممفمَفَ(24)إممما َالحممرميكَ،َوالغزالمميَفمميَكتابيممهَفَالمنخممولَف

َلليهَابكَالحاجبَ.
َ

وق،َوأمماَهللاَتعمالمَلكمال َالنفسميَبالنسمبةَللمخلمويتعيكَفيَهذهَالمذاهبَأكَتكوكَفيَا
الغزالميَ،َووليدَ،َفالَتتطرقَإليهَالغيريةَ،َكماَةالمهَفكالمهَواحد،َأمر،َون ي،َوولد

،َوألنهَبكلَشيءَللي َ،َفالَيمأمرَبشميءَإالَوهموَلمال َب مدهََ(26)فيَفَالمستصفمَفَ
ََ،َالَيمككَأكَيذهلَلنهَبخالفَالمخلوةيكَ.

َ
ََوكَفيَاللسانيَ،َفقدَاختلفواَللمَمذهبيكَ:وأماَالمتكلم

وهوَفَالمعنمَفَاألولَ:َأنهَيدلَلليهَبطريقَااللتزا َوالت مكَ،َوهوَماأشيرَإليهَب،َ
َالقا يَلبدَالجبارَمكََالمعتزلةَالبصريَ،َوَمذهبَالفق اءَوالكعبيَ،َوأبوَالحسيك

ََوأبوَإسحقَاإلسفرايينيَ،َوالرازيَوأتبالهَوويره َكثيرَ.
َ
َلثانيَ:َالَيدلَلليهَأصالَ،َوالَيت منهَ.َا

                                                 
 ( .1/52نظر المستصفى )ا (21)
 أ ( . – 9انظر التبصرة ) ق /  (22)
 ( . وهو اختياره في الورقات .2/159انظر األحكام )  (23)
 ( بتحقيقنا .114انظر المنخول )ص /  (24)
 ( .1/52انظر المستصفى ) (25)
 الملرجع السابق . (26)



 - 90 - 

َ
وبغضَالنظرَلكَالكال َالنفسيََ–وخالصةَالخالصةَأكَالناسَفيَهذهَالمسألةَ

ََللمَمذهبيكَ:َ–واللسانيَ
َ
أبوَالحسكَاألشعريَوإليهَذهبَالشيلََ،َاألمرَبالشيءَن يَلكَ دهَألولَ:ا

لحسيكَالبصريَواإلما َارَوأبوَاوالقا يَلبدَالجبَوالقا يَأبوَبكرَالباةالني
ََوأبوَاسحقَاالسفرايينيَ.َالرازيَوأتبالهَ

ََ
َستلزمهَ،َوهوَمذهبَإما َالحرميكَن يَلكَ دهَ،َوالَيليسَاألمرَبالشيءََالثانيَ:

ََ.(27)والغزاليَ،َوويرهماَ،َكابكَالحاجبَ،َوبعضَالمعتزلة
َ

يَلكَ دهَكماَإذاَللمتَذلكَفالل َأكَاإلما َالشيرازيَيرىَأكَاألمرَبالشيءَن 
ََ:(28)صرحَبذلكَفيَكتابيهَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَ،َفقالَفيَفَالتبصرةَف

سَهوَبن يَاألمرَبالشيءَن يَلكَ دهَمكَطريقَالمعنمَ،َوةالتَالمعتزلةَ:َفَليَ))
ََ.((صحابناَلكَ دهَ،َوهوَةولَبعضَأ

َ
َ:َ(29)فَاللمعَفَوةالَفي

،ََمكَج ةَالمعنيَلكَ دهَكاكَذلكَن يا َوإذاَأمرَبشيءََ))  َ فإكَكاكَذلكَاألمرَواجبا
كاكَالن يَلكَ دهَللمَ  َ كاكَالن يَلكَ دهَللمَسبيلَالوجوبَ،َوإكَكاكَندبا

َََ(30)((سبيلَالندب

َ
َ

 خبر الواحد المحتف بالقرائن . -4
َ

َةدَةدمتَفيَالمسائلَالتيَخالفَفي اَالشيرازيَالجم ورَكالماَلاماَحولَخبرَ
(،َوايكَأريدَأكَأبيكَرأيََ(31)أوَلدم اَمكَحي َإفادتهَللعل َالواحدَوماَيتعلقَبهَ

الشيرازيَفيَنوعَخالَمكَخبرَالواحدَ،َأالَوهوَخبرَالواحدَالذيَأحتفتَبهَ
َالقرائكَ،َهلَيفيدَالعل َأ َالَ؟َ

َ،َمشرفَللمَال الكَ،َمعَالبكاءََومثالهَ:َإخبارَرجلَلظي َالشأكَلكَموتَولدَله
وارتكابهَمكَذلكَكلهَماَيأنفَمنهَمثلهَلندََةَبالويلَوالثبور،والمناداَوشقَالجيبَ

استقامةَحالهَ،َألنهَمحافظَللمَالمروءاتَ،َمعَتقد َالعل َبمرضَولدهَ،َواخبارهَاذَ
َبموتهَ.ذاكَ

                                                 
 قاله اآلمدي ، هذا وفي المسألة مذاهب أخرى أي كما نسبه الشيرازي إليهم ، والمراد به قدماؤهم كما  (27)

 أ ( . – 17ذكرتها في تعليقي على التبصرة ) ق / 
 أ ( . – 17انظر التبصرة ) ق /  (28)
 ( . 10انظر اللمع )ص / (29)
 ، والمستصفى  69، والمنتهى البن الحاجب ص  12/ 2، ومنتهى السول  1/76انظر نهاية السول  (30)

 بتحقيقنا . 114/  ، والمنخول ص 1/52
 أ (. -73( وتعليقنا على التبصرة )ق / 266انظر ما قدمناه في )ص /  (31)
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وايمديََ(33)وَفَالمنخولَفََ(32)فذهبَإما َالحرميكَ،َوالغزاليَفيَفَالمستصفمَفَ
وابكََ(37)،َوابكَحجرَالعسقالنيََ(36)زيَ،َوأتبالهَ،َوالراَ(35)،َوابكَالحاجبَ(34)

ََإلمَأنهَيفيدَالعل َ.َ(39)مكَاألحنافَ،َوهوَمأثورَلكَالنظا ََ(38)ال ما 
َ

،َإلمَأنهَالَيفيدَالعل َ،ََ(41)،َوايمديََ(40)وكَكماَةالهَابكَالحاجبَوذهبَاألكثر
ََةالنيَ.اوهوَاختيارَالقا يَأبيَبكرَالب

َ
يرازيَفقدَذهبَإلمَماَذهبَإليهَالقا يَأبوَبكرَالباةالنيَ،َوهوَأكَوأماَاإلما َالش

ََ:(42)خبرَالواحدَالَيفيدَالعل َاحتفَبالقرائكَأوَل َيحتفَفقالَفيَفَالتبصرةَفَ
َ

فَأخبارَايحادَالَتوجبَالعل َ....َث َةالَ:َوةالَالنظا َ:َفي اَماَيوجبَالعل َ،َوهوَ
ََ.َ(43)محك ََفَالتبصرةَفَبردَ َةارنهَسببَفَومكَث َردَلليهَفيَما
َ

وذلكَمثلَاألخبارََثانيَيوجبَالعملَوالَيوجبَالعل َفَوالَ:(44)وةالَفيَفَاللمعَف
ََصحاحَ،َوماَأشب  ماَ...َث َةالَ:والَفيَالسنكَالمرويةَ

َ
وةالَالنظا َ:َيجوزَأكَيوجبَالعل َإذاَةارنهَسببَ...َث َةالَ:َوالدليلَللمَأنهَالَ

ََ..َاللَفَاه،َ.يوجبَالعل َ..
ََ

ف وَيرىَاذكَأنهَاليفيدَالعل َاحتفَبالقرائكَأوَل َيحتفَ،َللمَالتفصيلَالذيَذكرناهَ
ََ.َ(45)لنهَفيماَسلفَفيَالمسائلَالتيَخالفَفي اَالجم ورَ

َ

َ٭ََََ٭ََََ٭
ف ذهَبعضَالمسائلَالم مةَالتيَيجبَأكَيعرفَرأيَالشيرازيَفي اَ،َةدمت اَلماَل اَ

يَيجبَأكَالَتغفلَوتنسمَ،َدوكَتفصيلَفي اَألكَالم  َمعرفةَرأيَمكَاألهميةَالت
َاإلما َفقطَ،َدوكَالتعرضَلقوتهَأوَ عفهََ،َوالحمدَهللَربَالعالميكَ.

َ
َ
َ

                                                 
 ( .88/  1انظر المستصفى ) (32)
 (.339انظر المنخول )ص /  (33)
 (.32 /2انظر االحكام ) (34)
 أ (. -235/ ق  1انظر رفع الحاجب ) (35)
 (.851 /2( ونهاية السول )184/  2انظر االبهاج ) (36)
 ( حاشية العدوي . 40انظر شرح النخبة البن حجر )ص /  (37)
 انطر تيسير التحرير . (38)
 (.339انظر المنخول )ص /  (39)
 أ (. – 235ق /1انظر رفع الحاجب ) (40)
 ( .32/  2انظر االحكام ) (41)
 ب (.  - 73انظر التبصرة )ق /  (42)
 أ (. – 74انظر التبصرة ) ق /  (43)
 (. 40ظر اللمع )ص / ان (44)
 (.266انظر ما سبق في )ص /  (45)
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َ
َ

 الخاتمة 
  في اآلراء التي نسبت إليه 

َ
َنسبَلإلما َوهوَمنهَبريءَفأةولَ:فقدَرأيتَأكَأخت َهذهَاألبحا َببعضَماَ

َ
وأكثرََونسبتَإليهَأةوالَل َيقلَب اَوذلكَأش رَمكَأكَيذكرَةَإالمامكَإما َمكَاألئم

وَمكَأكَيحصرَ،َولقدَمرَمعناَةبلَةليلَكيفَأنهَنسبَللشافعيَأنهَيقولَبأكَالوا
َللترتيبَ،َمعَأنهَل َيقلَب اَ

معَأن  ََ(1)التكرارَوكيفَأكَالشيرازيَنفسهَنسبَلألحنافَالقولَبأكَاألمرَيفيدَ
خالفَذلكَ،َإلمَويرَذلكَمكَاألمورَالكثيرةَالتيَالَتخفمَ،ََنصواَفيَكتب  َللم

ََأكَذلكَيرجعَألمورَمن اَ:َ–وهللاَألل ََ–وأظكَ
َ
َدوكَالرجوعَإلمَالمصادرَاألصليةََلمؤلفيكَفيَالنقلَبع   َللمَبعضمادَاالتَ-1

ماَسيوالكتبَالتيَدوكَاإلما َفي اَآراءهَ،َإماَلقلت اَ،َوإماَلفقدان اَلكَالتصنيفَ،َال
فربماَللي اَيحتاجَلج دَليسَباليسيرََذَذاكَمخطوطةَ،َوالحصولوأكَالكتبَكانتَإ

ويأتيَمكََفنسب اَلإلما َبذلكَالف  َت امخالفَلحقيقَخالف  َبع   َالمسألةَبف  َ
وماَهيَفيَحقيقت اَإالَنتيجةَلف  َخاطمءََاَلنهَللمَأن اَمكَأةوالَاإلما َبعدهَفينقل 

َ.لنهَفيَبدايةَاألمرَ
َ
ربماَةالَأحدَمكَاألئمةَاألحنافَمثالَبقولَيخالفَماَلليهَالشافعيةَ،َولندماََ-2

َ–يأتيَالمؤلفَالشافعيَليكتبَفيَهذهَالمسألةَينسبَالخالفَفي اَلمذهبَاألحنافَ
لإلما َأبيَث َيأتيَآخرَوينسبَالخالفَفي اََ–للمَأكَذلكَل َيقلَبهَإالَواحدَمن  َ

ئمةَمذهبهَ،َبناءَللمَأنهَأصبحَحسبَماَف مهَمكَالنقلَحنيفةَنفسهَ،َأوَويرهَمكَأ
َمذهباَل  َ،َوهكذاَ...

َ
وأن اَللترتيبَ،َةولَابكَالسبكيَ:َبماَمعناهَ:َوإذاَوردََولذلكَأسلفتَفيَمسألةَالواو

هَ،َالَأنهَالمذهبَ،َوأكَنسبت اَلناشيءَلكَاختيارَلقائماَيدلَللمَأن اَللترتيبَفذلكَ
ةبلَبعضَاألحنافَالذيكَأخذوهاَمكَبعضَالفروعَالفق يةَلندَللشافعيَإنماَكاكَمكَ

ََالشافعيةَ،َومكَث َنسبوهاَإليهَخطأَ.
َ

هذاكَالسبباكَهماَمكَأه َاألسبابَالتيَتوةعَفيَنسبةَبعضَاألةوالَلبعضَاألئمةَ
ََنسبةَويرَصحيحةَ.

َ
سنبيكَكماَإلمامناَالشيرازيَأةوالَل َيقلَب اَاإلما َ،َبلَةالَبخالف اَ،َولقدَنسبتَ

كَشاءَهللاَ،َوهذهَالمسائلَةليلةَحسبماَوةفتَلليهَ،َوربماَنسبتَإليهَأمورَذلكَإ
َأخرىَل َأةفَللي اَ،َوهذهَالمسائلَالتيَنسبتَإليهَهيَكماَيليَ:َ

                                                 
 ب( . – 8انظر التبصرة )ق /  (1)
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َ
 ثبوت القضاء باألمر األول .

َ
ول َوخالصةَهذهَالمسألةَأكَالشارعَإذاَأمرَبعبادةَفيَوةتَمعيكَ،َث َفاتَوةت اَ

فيهَ،َفقدَوجبَة اؤهاَ،َولككَبماَوجبَهذاَالق اءَ،َهلَثبتَبنفسَاألمرََتفعل
َاألولَ،َأ َأنهَثبتَبأمرَجديدَ.

ماَأيَيستلز َذلكَألمرَبالق اءَوبعبارةَأخرىَ،َهلَيستفادَمكَاألمرَاألولَ مناَا
وويره َيقولوكَالَيستفادَذلكَمنهَبوجهََفالجم ورَ،ستفادَمنهَجميعَالفوائدَال منيةَت
والَيزلموكَأكََالق اءَيجابَاألداءَواةت مَت منا َخطابَاألولَاةت مَإقولَ:َالي

األولَدلَلليهَمطابقةَ،َخالفاَلماَزلم اَاألصف انيَشارحَفَالمحصولَفَكماَأشارَ
َ.َ(2)اليهَابكَالسبكيَ

وَفَجمعَالجوامعََ(3)إذاَلرفتَهذاَفقدَنسبَابكَالسبكيَفيَكتابيهَفَرفعَالحاجبَفَ
رَاألولَ،َكماَنسبَذلكَاإلما َالشيرازيَأنهَيقولَ:َاكَالق اءَثابتَباألمَإلمَ(4)فَ

ََلجمالةَالَيعنيناَذكره َهناَ.َ
فقدَنلَفيََ–ر يَهللاَلنهََ–وهذهَالنسبةَويرَصحيحةَبالنسبةَلإلما َالشيرازيَ

الجم ورَفيماَذهبواَإليهَمكََكتابيهَفَالتبصرةَفَوَفَاللمعَفَللمَخالفَذلكَمؤيدا َ
َ:َ(5)هَبأمرَجديدَ،َفقالَفيَفَالتبصرةَفَثبوت
َ

فَإذاَفاتَوةتَالعبادةَسقطتَ،َوالَيجبَة اؤهاَ،َإالَبأمرَثاكَ،َومكَأصحابناَمكَ
َةالَ:َالَتسقطَ.

َلناَ:هوَأكَماَبعدَالوةتَل َيتناولهَاألمرَ،َفل َيجبَفيهَالفعلَ،َكماَةبلَالوةتَ.
لوَللقَاألمرَبالشرطَ،َل َوألكَتخصيلَاألمرَبالوةتَ،َكتخصيصهَبالشرطَ،َو

َيجبَمعَلدمهَ،َكذلكَإذاَللقَبوةتَ.
َ

ل َيجبََاالنت اءَفيَالوةتوإذاَتركََالن يَالمؤةتَيسقطَبفواتَالوةتََوأي اَهوَأك
َة اؤهَفيَوةتَآخرَ،َفكذلكَاألمرَ.

مكاكَآخرَ،َفكذلكَإذاَللقهَبزماكَنهَلوَللقَاألمرَبمكاكَبعينهَ،َل َيجبَفعلهَبوأل
َث َاستطردَفيَالردَللمَأدلةَالخصو َ.َاَه،َ.بعينهَفَ

َ:َ(6)وةالَفيَفَاللمعَفَ
َفَفإكَفاتَالوةتَالذيَللقَلليهَالعبادةَ،َفل َتفعلَ،َف لَيجبَالق اءَأ َالَ؟

فيهَوج اكَ:َمكَأصحابناَمكَةالَ:َيجبَ،َومن  َمكَةالَ:َالَيجبَإالَبأمرَثاكَ،َ
األمرَ،َفالَيجبَالفعلَفيهَ،َكماَةبلَوهوَاألصحَ،َألكَماَبعدَالوةتَل َيتناولهَ

َالوةتَفَاه،َ.
َ

                                                 
 أ ( . – 337/ ق  1انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب ) (2)
 المرجع السابق . (3)
 ( حاشية البناني .382/  1انظر جمع الجوامع ) (4)
 أ ( . – 12انظر التبصرة )ق /  (5)
 (.9انظر اللمع )ص /  (6)
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بماَنسبهَإليهَابكَالسبكيَبلَةالَ َيقلَف ذهَنصولَالشيرازيَشاهدةَللمَأنهَل
ب ذهََ،َوالَأدريَمكَأيكَأتمَابكَالسبكيبخالفهَ،َوهوَرأيَالجم ورَمكَاألصولييكَ

َالنسبةَلإلما َالشيرازيَ؟!
ليهَ،َوهوَأكَإليهَ،َبلَالجم ورَمعهَفيماَذهبَإَفالشيرازيَمعَالجم ورَفيماَذهبوا

ََاألمربالق اءَثابتَبأمرَجديدَ،َالَباألمرَاألولَوهللاَألل َ.
َ
َ

 إفادة الصحيحين للعلم. -2
 

المسندَمكَخبرَالواحد،َهلَيفيدَالعل ؟َفيهَخالفَةدَذكرناهَفيَمو عهَمكَشرحناَ
ل َللمَتفصيلَفيَخبرَالواحدَ،َوالجم ورَللمَأنهَالَيفيدَالعََ(7)َالتبصرةفللمف

ََالمحتفَبالقرائكَكماَبيناهَأي اَهناكَ،َوسواءَفيَهذاَالصحيحاكَوويرهما.
َ

وذهبَجمعَمكَالمحدثيكَكبيرَمن  َابكَالصالحَ،َوابكَحجرَ،َواإلما َالسيوطيَ،َ
وويره َإلمَأكَاألحادي َالموجودةَفيَالصحيحيكَالبخاريَومسل ،َسوىَماَانتقدَ

َ.(8)تفيدَالعل َاالستدالليََ–للي ماَفي ماَ
ونقلَاإلما َالبلقينيَلكَاإلما َالشيرازيَانهَيقولَبذلكَ،َكماَذكرهَالسيوطيَفيَفَ

َ.َ(9)التدريبف
ولككَكال َاإلما َالشيرازيَفيَفالتبصرةفَوفاللمعفَيرده،َفقدَذهبَفي ماَإلمَأكَخبرَ

َ:َ(10)فيفالتبصرةفَالواحدَالَيفيدَالعل َ،َفقالَ
بعضَتوجبَالعل َ،َوةالََجبَالعل َ،َوةالَبعضَأهلَالظاهرحادَالَتوفأخبارَاي

ي اَماَيوجبَالعل َ،َكحدي َمالكَلكَنافعَلكَابكَلمرَوماَفأصحابَالحدي َ،َ
َماَةارنهَسببفَاه،َ.َوأشب هَ،َوةالَالنظا َ:َفي اَماَيوجبَالعل َ،َوه

ثالثةَوأبطلَماَاستدلواَبهَوردَللمَمخالفيهَالَلَللمَماَذهبَإليهَبأدلةَمتعددةث َاستد
َللمَصحةَمذاهب  َ.

َ
فنحكَنرىَالشيرازيَهناَيبطلَإفادةَأخبارَايحادَللعل َمطلقاَ،َحتمَأحادي َسلسلةَ

ََبالقرائكتَمن اَحتمَخبرَالواحدَالذيَاحتفَللمَالمئاالذهبَالتيَاشتملَالصحيحاكَ
َالذيَةالَكثيرَمكَاألصولييكَبأنهَيفيدَالعل َ.

معَأكَماَفي ماَالَيزيدََرازيَيقولَبإفادةَالصحيحيكَللعل كَهذاَأكَالشيف لَيستفادَم
َفيَةوتهَلكَسلسلةَالذهبَالتيَهيَبعضَأفراده؟!َ

َ
َإلمَالتصريحَبعد َإفادت ماَالعل َ،َفقالَفي ا:َ(11)بلَذهبَالشيرازيَفيَفَاللمعفَ

                                                 
 ب(. -73انظر التبصرة) ق/  (7)
 ( حاشية العدوي.40انظر شرح النخبة البن حجر) ص/  (8)
 (.70انظر تدريب الراوي للسيوطي ) ص/  (9)
 ب(. -73انظر التبصرة ) ق/  (10)
 ( .40انظر اللمع ) ص /  (11)
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ةَفيَالسنكَخبارَالمرويوذلكَمثلَاأل،ََ:َيوجبَالعملَوالَيوجبَالعل الثانيََ))
،َوةالَبعضَالمحدثيكَ:َماََوالصحاحَ،َوماَأشب  اَ،َوةالَبعضَأهلَالعل َ،َتوجب

ََاه،َ.َ((سنادهَأوجبَالعل َ،َوةالَالنظا َ...َاللَيحكمَإ
َََ

خبارَالصحاحَالَتفيدَالعل َ،َول َيميزَبيكَصحيحَوصحيحَ،َول َف وَهناَيصرحَبأكَأ
ذاَأكبرَدليلَللمَبطالكَماَروىَلنهَمكَيستثكَالصحيحيكَمكَهذاَالتعمي َ،َوفيَه

ََأن ماَيفيداكَالعل َ.
َ

ومن اَخبرَالواحدَالذيََ)):َ(12)ولعلَالبلقينيَف  َذلكَمكَةولَالشيرازيَفيَفَاللمعَف
تلقتهَاألمةَبالقبولَ،َفيقطعَبصدةهَ،َسواءَلملَالكلَبهَ،َأوَلملَالبعضَوتأولهَ

ََ.َ((َ اَالعل َاستدالال،َويقعَبَالبعضَ،َف ذهَاألخبارَتوجبَالعمل
َ

بالصحيحيكَ،ََوهذاَالَيفيدَماَذهبَإليهَالبلقينيَ،َألكَكال َالشيرازيَليسَخاصا َ
ل َيلتزمهَ،َومرادَالشيرازيَالكال َللمََمافالدليلَأل َمكَالدلوىَ،َويلز َالبلقينيَ

َأوَتزا َبه،َولذلكَانقسمواَإلمَلاملَبهَ،لالحدي َالذيَانعقدَاإلجماعَللمَوجوبَاال
َف مه.َمؤولَلهَ،َوليسَكذلكَالصحيحاكَفا

َ
َ
َ

 قول الصحابي كنا نفعل على عهده عليه السالم. -3     ََََ
 
 

،هلََصحابيَإذاَةال:َكناَنفعلَكذاَللمَل دهَلليهَالسال وخالصةَهذهَالمسألةَأكَال
َهوَمكَةبيلَالمرفوعَإليهَلليهَالسال َأ َالَ؟

زلمهََلماَوإكَكاكَكعدمهَ،َخالفا ََ–لشيرازيَكماَةالهَاَ–الحقَوةوعَالخالفَفيهَ
َ.(13)ابكَال ما َفيَفَالتحريرف

مرفوعَوالمسندَإليهَإلمَأكَهذاَمكَةبيلَالَ(14)فذهبَاإلما َالشيرازيَفيَفالتبصرةفَ
فَإذاَةالَالصحابيَ:َكناََ:َأوَتخصيلَنوعَدوكَنوعَفقالَلليهَالسال ََدوكَتوةف

،َوةالَبعضََذاَ،َف وَكالمسندَإلمَرسولَهللاَكذاَوكَنفعلَللمَل دَرسولَهللاَ
َه،.اأصحابَأبيَحنيفةَليسَكالمسندَفَ
نسبَإليهَأنهَيقولَبمالتوةفَفميَهمذهَالمسمألةَإكََ(15)إالَأكَصاحبَفَتيسيرَالتحريرَف

َكانتَمماَيخفمَ.
َ

نسبَصاحبَفَالتيسيرَفَهذَالنسبةَللشيرازيَوكالمهَفيَفَالتبصمرةَفََوالَأدريَأيك
مماَيمدلَللممَماةالمهَلنمهََ(16)ناهَصريحَفيَردهَوإبطالهَ،َوليسَفميَفَاللممعَفكماَةدم

َألنهَل َيتعرضَل ذهَالمسألةَفي اَ.
                                                 

 ( . 40انظر اللمع ) ص / (12)
 (.264 /2ر ) ( وتقرير التحبي70 /3انظر تيسير التحرير )  (13)
 أ (.-84انظر التبصرة ) ق/  (14)
 ( .70/ 3انظر تيسير التحرير ) (15)
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َ
وهللاَألل َ. ََوالحقَأكَالشيرازيَيقولَبأنهَمكَةبيلَالمرفوعَمطلقاَ 

َ
هذاَوهناكَأمورَم مةَأخرىَل اَلالةةَب ذاَالقس َ،َوهيَف و َخاطئةَلبعضَالمسائلَ

ل اَالشيرازيَ،َةدَذكرت اَ،َوللقتَللي اَ،َأثناءَتعليقيَللممَفَالتبصمرةََالتيَتعرض
يجوزَتأخيرَالبياكَلكَوةتَالخطابَإلمَوةمتَالحاجمةَ،َفميَةمولَالمزنميَ،ََ))َ:َ(17)ف

َوأبيَالعباسَ،َولامةَأصحابنا.
َ

َاه،َ.َ((وةالَبع   َالَيجوزَذلكَ،َوهوَةولَالمعتزلةَ...اللَ
َ

،َحتمممَبيمماكَوظمماهرَلبممارةَالشمميرازيَه  َ نمماَأكَالمعتزلممةَيمنعمموكَتممأخيرَالبيمماكَمطلقمما
َالنسلَ.

:َ(18)ولككَاالما َالغزاليَنقلَاالتفاقَللمَجوازَتمأخيرَبيماكَالنسملَ،َةمالَابمكَالسمبكي
ََوالغزاليَأخذهَلكَإما َالحرميكَ،َواإلما َأخذهَلكَالقا يَ.

َ
َمطلقةَفقالَ:َث َالتفتَابكَالسبكيَإلمَكال َالشيرازيَهناَوإلمَلبارتهَال

طالقَالشيرازيَالكال َفيَمنع  َالتأخيرَدوكَاسمتثناءَالنسملَ،َللعلم َبمهَ،َوأنمهَولعلَإ
َاه،َبتصرفَ.َ((خارجَلكَصورةَالنزاعَ

َ
والحقَأكَاإلما َالشيرازيَأطلقَالعبارةَفميَممنع  َلتمأخيرَالبيماك،َألكَممن  َممكَمنمعَ

فيَالمسألةَالثالثمةََ(19)فيفالتبصرةفَتأخيرَبياكَالنسلَأي ا ،َكماَةالهَاإلما َالشيرازي
مكَمسمائلَالنسملَ،َف موَأطلمقَالعبمارةَهنماَالَألنمهَيعلم َأكَهمذهَالصمورةَخارجمةَلمكَ
،َوممكَحفمظَ  َ محلَالنزاعَكماَةالَابمكَالسمبكيَ،َبملَلعلممهَبوةموعَالخمالفَفي ماَأي ما
يَحجةَللمَمكَلم َيحفمظَ،َالسميماَوأكَابمكَالسمبكيَنفسمهَأةمرَبوةموعَالخمالفَفي ماَفم

والحمقَوةموعَالخمالفَ،َفلعملَممكَنقملَاالتفماقَلم َيأبمهََ))فقمالَ:ََ(20)كتابهَفَاالب اجَف
َ.َ((للمخالفَ

َ
دراكهَهذهَالحقيقةَأكَيؤولَكال َالغزاليَالذيَنقلَاالتفماقَفكاكَللمَابكَالسبكيَبعدَإ
َللي اَالَكال َالشيرازيَ.

َ
يقَللمَفَالتبصمرةَفَوبينمتَوهناكَمسائلَأخرىَمكَهذاَالقبيلَأشرتَالي اَأثناءَالتعل

َحقيقةَالقولَفي اَ.
َ
َ

                                                                                                                                               
 ( حيث تعرض الشيرازي لنظائر لهذه الصيغة ولم يتعرض لها ، وال لما يشير 13انظر اللمع )ص /  (16)

 ة وما يتصل( حيث فصل القول في طريقة الرواي45 – 44إليه كالم بادشاه صاحب التيسير ، وانظر اللمع )ص /

 بها ولم يذكر هذه الصيغة . 
 ب ( . – 48انظر التبصرة )ق /  (17)
 ( .138/  2انظر االبهاج ) (18)
 أ ( . -62انظر التبصرة ) ق /  (19)
 ( .138/  2انظر االبهاج ) (20)
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َوبعدَ:
ف ممذاَممماَوفقنمميَهللاَإليممهَ،َوأمكننمميَمممكَاالطممالعَلليممهَ،َمممكَسمميرةَاإلممما َأبمميَاسممحقَ

َََرحمهَهللاَور مَلنهَوأر اهَ.َ–الشيرازيَ
فميََ–ول َيككَةصديَفيَكلَماَكتبتَأوَللقتَ،إالَالوصولَإلمَالغايمةَالتميَنشمدت اَ

تَهذاَاإلما َاألصوليةَ،َوالتعليقَللي اَ،َوممكَثم َدراسمةَحياتمهَوسميرتهَدراسةَمؤلفا
أالَوهيَإظ ارَف لَهذاَاإلما َومكانتهَبيكَأئمةَالمسملميكَ،َواظ مارَآثمارهََ–وأرائهَ

مممكَ العلميممةَالتمميَالزالممتَدفينممةَفمميَلممال َالمخطوطمماتَوالمكتبمماتَ،َالسمميماَوأكَأحممداَ 
الغمرضَالمقصمودَممكَدراسمةَحيماةَمثملَهمؤالءََالناسَل َيكتبَلنهَكتابةَوافيمةَتحقمق

ج َمكَيترالعظماءَ،َإالَشذراتَمتناثرةَفيَبطوكَكتبَالتاريلَوالتراج َ،َوهوَأجدرَ
لناَفيَبلواَآمالناَوالوصولَإلمَواياتنماََلهَ،َويتكل َلكَسيرتهَوحياتهََ  َ لتكوكَنبراسا

لفنمموكَالحتمماجَالمممَوأهممدافناَ،َوأكَاالنسمماكَلمموَحمماولَأكَيستقصمميَآراءهَفمميَمختلممفَا
دَهَممكَتمرا َبعمةَمال م،َوانيَيملَأكَأوفقَفيَنشرَبقيَرسائلَمتعددةَالَرسالةَواحدة

نصمم اَ،َوأكَيسممالدنيَألكتممبَلنممهَمممكَخمماللََنشممريَللتبصممرةَالتمميَشممرحت اَوحققممت
العلممو َاألخممرىَكالجممدلَ،َوالفقممهَ،َفإنممهَمممكَكبممارَاألئمممةَالعممراةييكَالممذيكَدونممواَالفقممهَ

لطريقةَالخاصةَب  َوالتيَاشت رتَباسمم  َ،َوالتميَتعتبمرَمؤلفاتمهَممكَالشافعيَللمَا
ََأهرَمراجع اَومصادرهاَحتمَهذاَالعصرَ.

َ
رح َهللاَاإلما َالشيرازيَ،َفقدَوجتَفيَدراستيَلحياتهَ،َووةموفيَللممَآثمارهَالمثمالَ
الذيَيجبَأكَيحتذىَ،َفيَسلوكَطريقَالعل َوالبح َلكَالحمقَ،َوالعمملَللممَطاةمةَ

َالتيَهيَوايتناَوهدفناَفيَكلَماَيصدرَلناَمكَأةوالَوأفعالَ.َهللا
َ

الرشممدََوانمميَألسممألَهللاَتعممالمَأكَينفعنمميَبممماَكتبممتَ،َويعلمنمميَماج لممتَ،َويل منممي
زالَيطمرقَسممعيََوأكَيل منميَالعمملَبمالملمتَ،َفمإنيَالَوي دينيَإلمَسواءَالسمبيلَ
َةولَالشيرازيَرحمهَهللاَ:َ

َ
َكَالعل َبالعملَفالملَبعلمكَإََللهَمَوحلرفتَماَحر َالمول

َ
َجعلَللمناَحجةَلناَالحجةَلليناَ.ممكَيستمعَالقولَفيتبعَأحسنهَ،َواالل  َاجعلناَ

َ
الل  َاةس َلناَمكَخشيتكَماَتحولَبهَبينناَوبيكَمعاصميكَ،َوممكَطالتمكَمماَتبلغنماَبمهَ

اَ،َوأبصمارناَ،َجنتكَ،َومكَاليقيكَماَت وكَبمهَمصمائبَالمدنياَ،َومتعنماَالل م َبأسممالن
مماَأحييتنماَ،َواجعملَذلمكَالموار َمنماَ،َواجعملَثأرنماَللممَممكَظلمنماَ،َوانصمرناَ أبداَ 

اَ،َوالَمبلمغَديننماَ،َوالَتجعملَالمدنياَأكبمرَهمنمللمَمكَلادانا،َوالَتجعلَمصيبتناَفميَ
رحم َالمراحميكَ،َوصملمَهللاَللممَلليناَبمذنوبناَممكَالَيرحمنماَ،َيماَأَللمناَ،َوالَتسلط

َمحمدَوللمَآلهَوصبحهَأجمعيكَ،َوالحمدَهللَربَالعالميكَ.َسيدنا
َ
َ

*َ*َ*َ
َ
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َ،َوسببَهذهَالخطبةَوالرحلةَ.للخليفةَََََََََ
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َأبوَحات َالقزوينيَ.49ََََََ
َابكَالسمعانيَ)أبوَالمظفر(.50ََََََ
َأبوَالقاس َالدبوسيَ.50ََََََ
َالتصوفَوالترجمةَألش رَمكَلرفَبهَوآثاره َ.َ-51َََََ4
َالقشيريَ)أبوَالقاس َ(.51َََََ
 سن القزويني .أبو الح   52ََ
َأبوَلليَالفارمذي52ََََََ
َأبوَخلفَالطبريَ.53َََََ
 أثر هذه الثقافات على حياة الشيرازي وشخصيته .    53َ
ََ.َالفصل الرابع : في سيرته وتقسيمه لفقرات    56َ
َ(َدأبهَفيَالعل َوتحصيلهَ.1)57َََََ
َكاكَيعيدَكلَةياسَألفَمرةَ.57َََََ
َالناسَلليهَ:(َمكانتهَوثناء2َ)58ََََ
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َمكانتهَفيَالفقهَوالجدلَ.59ََََ
َمكانتهَفيَالفصاحةَوالمناظرةَ.60ََََ
َثناءَالناسَلليهَ.60ََََ
َماَةيلَفيهَمكَشعرَ.64ََََ
َ(َنزلتهَالفق يةَوفي اَأمراكَ.3)66ََََ
َاألولَ:َل َيككَظاهرياَ،َوالردَللمَالقيسرانيَفيَذلكَ.66َََََ
َخراسانيَ.الثانيَ:َلراةيَهوَأ 67ََََََ
َنبذةَلكَتطورَالكتابةَفيَالفقهَالشافعيَونشوءَالطريقتيكَ،67َََََ

َخراسانييكَ.،َوطريقةَالطريقةَالعراةييكَََََََََ
َأولَمكَجمعَبيكَالطريقتيكَ.71َََََ
َالكال َللمَمصنفاتَالرافعيَوالنوويَوطريقت ما.71َََََ
َريقت  َ.ميولَالشيرازيَإلمَالعراةييكَ،َوتدوينهَللمَط72َََََ
َمزيةَكلَمكَالطريقتيكَ.73َََََ
َ(َمناظراتهَ:4)74ََََ
َكلمةَموجزةَلكَأهميةَالمناظرةَفيَلصرَالشيرازيَومكانت اَ،74َََََ

َوكيفَكانتَتجريَتلكَالمناظراتَ.َََََََ
َترجمةَالدامغانيَ.76ََََ
َترجمةَاما َالحرميكَ.76ََََ
ََالدامغانيَحولَسقوطَالمناظرةَاألولمَبيكَالشيرازيَأبيَلبدَهللا77ََََ

َالجزيةَالما يةَلكَالذميَاذاَأسل َ،َفالشافعيَالَيسقط اَلنهَ،ََََََََ
َوأبوَحنيفةَيسقط اَ.َََََََ
 المناظرةَالثانيةَوهيَأي اَبيكَالشيرازيَوالدامغانيَحولَااللسار85ََََ

َبالنفقةَهلَيوجبَالخيارَللزوجةَ؟َفالشافعيَيوجبَالخيارَ،ََََ
َنيفةَالَيوجبهَل اَ.وأبوَحََََ
َالمناظرةَالثالثةَبيكَالشيرازيَوإما َالحرميكَحولَمكَاجت دَفي91َََََ

َالقبلةَوصلمَث َتيقكَالخطأَ.َََََََ
َالمناظرةَالرابعةَبيكَالشيرازيَواما َالحرميكَحولَاجبارَالبكر96ََََ

َالبالغةَللمَالنكاحَمكَةبلَالوليَ،َواالستداللَللمَذلكَ.ََََََ
َ(َزهدهَوورلهَأوَصوفيتهَ.5)100ََ
َكلمةَموجزةَحولَالصوفيةَوالتصوفَ.100ََ
َمكانةَالشيرازيَمكَالصوفيةَالحقة.101َََََ
َكال َاألئمةَلكَورلهَوزهدهَوتقواهَ.101َََََ
َرفقهَبالحيواكَومثاليةَاالسال َ.103َََََ
َكالمهَحولَالعال َالذيَالَيعملَبعلمهَ.103َََََ
َهَفيَرحلتهَإلمَنيسابورَوحسكَالتقاده َفيهَ.استقبالَالناسَل103َََََ
َََََلقاؤه مع البسطامي شيخ الصوفية    104َ
َهللاَصلمَهللاَلليهَوسل َفيَالمنا َ.رؤيتهَلرسول104ََََََ
َرؤياَلبدَهللاَبكَمحمدَبكَكاكاَ.106َََََ
َالرا هَلكَمنصبَالق اءَ،َوردهَللمَالقائ َبأمرَهللاَ.106َََََ
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َهَودلابتهَ.(َخلق6)107َََََ
َحكايةَوسواسهَوماَحد َلهَفيَذلكَ.107َََََ
َحكايتهَمعَخطيبَالموصلَ.108َََََ
َوخادمهَ.مدالبتهَلتلميذه108ََََََ
َكال َابكَالسمرةَلنه109ََََََ
َ(َأدبهَوشعرهَ:7)110ََََ
َكلمةَموجزةَحولَمكانتهَمكَالشعرَوسببَاةاللهَمنهَ.110ََََ
َنماذجَمكَشعرهَ.111ََََ
َالردَللمَابكَالورديَفيماَةاسَبهَشعرَالشيرازيَ.111ََََ
َنماذجَمكَشعره112َََََ
َنماذجَمكَشعره113َََََ
َانشادهَالشعرَلغيره114َََََ
َانشادهَللمطرزَفيَالنسيبَ.115ََََ
َللمطرزَفيَالتذللَوالت رعَ.انشاده116َََََ
َنثرَالشيرازيَ.117ََََ
 للحديث . ( روايته8)118ََََََ
َالتبصرةَمكَانكارهَلحدي َمتفقَلليهَ،َوالدفاعََوةعَلهَفيماََََََ 118
ََلنه.ََََََََََ
َشيرازيَمكَحدي َ.َماَرواهَال119َََََ
 ( عقيدته : 9) 121ََََ
َسببَكتابةَهذهَالفقرةَ.     121
َكال َابكَالسبكيَحولَاألشعريةَوأكَجماهيرَأهلَالسنةَمك121ََََََ
 . َاألشاعر         
  وتخريجَذلكَ. رازيَللمَاألشعريةَفيَصيغةَاألمرَ،ردَالشيَََ 121
َكال َالشيرازيَفيَفتنةَابكَالقشيريَ.122َََََ
َفتوىَالشيرازيَفيمكَسبَاألشعريةَ.123ََََ
ََوفاته .( 10)124ََََ
َالصالةَلليهَ.125َََََ
َمدفنهَ،َورثاءَالناسَلهَ.125ََََ
َالباب الثاني في شيوخه وتالمذته .   127َ
َفصلَاألولَفيَشيوخه.ال129ََََ
َوترجمةَمشايخهَ.َكلمةَحولَأثرَالشيلَفيَحياةَالتلميذ،129ََََ
َاإلما َالقا يَأبوَالطيبَالطبريَ.َ–130ََََ1َ
َأبوَحات َالطبريَ.َ–3َالكرخيََََََ–131ََََ2َ
َابكَفرواكََ–6َابكَراميكَََََ–5َالبي اويََََ–132ََََ4َ
َمحمدَبكَلمرَالشيرازيَ.َ–9ََََََالجالبَ.َ–8َالغندجانيََََ–133ََََ7َ
َأبوَلليَبكَشاذاكَ.َ–12َالبرةانيََََََ–11َالخرزيَ.َ–134َََ10َ
َالفصلَالثانيَفيَتالمذتهَ.136ََََ
َكلمةَحولَأثرَالتالمذةَفيَمكانةَالشيلَوش رتهَ.136ََََ
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َتالمذةَاالما َالشيرازيَوكثرةَلدده َ.137ََََ
َتراجم  َ.137َََََ
َسال َالشاشيَ.فخرَاال137َََََ
َالفارةيَ،َأبوَالعباسَالجرحانيَ.138َََََ
َأبوَلبدَهللاَالطبريَ،َأبوَمنصورَالشيرازيَ.139َََََ
َأبوَالحسكَالواسطيَ،َأبوَالف ائلَالموصليَ،َالطرائقيَ.140َََََ
َأبوَالحسكَالبغداديَ،َأبوَالغنائ َالفارةيَ،َأبوَحكي َالخبريَ.141َََََ
َ،َابكَمخلدَ.يَ،َالدسكريَأبوَمحمدَالسن142َََََ
َالعبدريَ،َأبوَالقاس َالمحامليَ.143َََََ
َالزنجانيَ،َابكَالرطبيَ،َالطيبيَ.144َََََ
َالحديثيَ،َالشارةيَ،َالقالنسيَ.145َََََ
َاألرمويَ،َالتكريتيَ،َابكَبجك َ.146َََََ
َالميانجيَ،َأبوَنصرَالبندنيجيَ،َالخرةيَ.147َََََ
َويَ،َاألنباريَكَأبكَهندويةَ.أبوَالف لَاألرم148َََََ
َالواسطيَ،َالجالبَ،َابكَدوستَ.149َََََ
َالشاميَ،َالنيسابوريَ،َالن اونديَ.150َََََ
َالبرجرديَأبوَالمظفرَ،َالبروجرديَطاهرَبكَمحمدَ،َأبوَسعدَالطبريَ.151َََََ
َابكَالعمورةَ،َاألشن يَ،َالدربنديَ.152َََََ
َاشيَ،َالموشيليَ.ابكَحسكوبةَ،َأبوَحفلَالش153َََََ
َالحوبيَ،َالحريريَ،َأبوَالقاس َالتفليسيَ.154َََََ
َالش رزوريَ،َالبوازيجيَ.155َََََ
َالربعيَ،َالبزارَ.156َََََ
َأسماءَالذيكَروواَلنهَ.157َََََ
 الباب الثالث : في مؤلفاته .     159
 الفصل األول : في مؤلفاته عامة .     161
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