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یـــد بـــالمعجزات، الحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات، والـــصالة، والـــسالم علـــى المؤ

  .وعلى آله وصحبه وسلم
یسعى هذا البحـث الـى ابـراز شخـصیة مهمـة فـي القـرن الثـامن الهجـري، وهـي شخـصیة 
اإلمام العالم شیخ اإلسالم شمس الدین محمد بـن مفلـح المقدسـي أحـد اعمـدة المـذهب الحنبلـي، 

یرة البــد مــن  وبعــد هــذه المــس.وقــد تناولــت فــي بحثــي مالمــح مــن منهجــه فــي كتابــه أصــول الفقــه
  : تلخیص أهم الثمرات التي توصلت إلیها هي 

 .عنایة المصنف رحمه اهللا على إظهار آراء المذهب الحنبلي - ١

  .ًتبین لي أنه إذا ذكر رأیا في بدایة المسألة فإنه الرأي المختار عنده - ٢

 .دقة المصنف في نسبة األقوال الى اصحابها وكثرة النقل عن األئمة والمذاهب - ٣

مـسودة آل تیمیـة، أو (وبعد التتبع تجد أنه یراد بهـا أمـا ) أصحابنا(یكثر اإلمام من لفظ  - ٤
 ).للطوفي» البلبل«مختصر الروضة البن قدامة المسمى بـ 

  والحمد هللا رب العالمین

Abstract 
Thanks to Allah for his blessings , And peace and blessings be upon 

His Messenger who supported by Miracles. 

We introduce this research for presenting an important charachter 

during Eighth century AH which is Imam and Scientist Sheikh Al-Islam 

Shams Al Deen Muhammad Bin Moflih Al Maqdisi one of the cores in 
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Hanbali school, and I studied some of the features of his approach in his 

book of "Assets of Islamic jurisprudence". 

After this work, we can sumarize the most important results as 

following: 

1- The Auther's interest in Highlighting Hanbali School's Views. 

2- It become clear that if he give his openion at the begining of the 

issue, that means that this is his choosen openion. 

3- Author was very accurate to assign the sayings to speakers, and 

frequent transfer from Imams and their schools. 

4- Imam is frequently using the word "our companions", and after 

tracking we found that he ment one of the following books: 

"Muswadda Al Taymiyyah" or Brief of "Al Rawdah" for Ibn 

Qudamah. 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds 
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ــستعینه،الحمــــد هللا رب العــــالمین ــستغفره، نحمــــده ونــ  ، ونتوكــــل علیــــه، ونــــؤمن بــــه، ونــ
 مـن یهـده اهللا فهـو ، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور انفـسنا وسـیئات اعمالنـا،ونثني علیه الخیر كله

  . مرشداً ومن یضلل فلن تجد له ولیا،المهتد
العلمـــاء العـــدول لقـــد تكفـــل اهللا ســـبحانه وتعـــالى بحفـــظ هـــذا الـــدین ان قـــیض لـــه مـــن 

 ویـستقرؤون نـصوصها التـي جـاءت مـن اجلهـا حتـى ،َیدرسون القرآن الكریم والـسنة النبویـة
 وقــد ،جمعــوا وســنوا قواعــد الســتنباط االحكــام لتلــك الحــوادث والوقــائع التــي تقــع للمــسلمین

ــو علــــم  ــوم واهمهــــا وهــ ــام بواحــــد مــــن اجــــل العلــ ــولتمثلــــت تلــــك القواعــــد واالحكــ  الفقــــه أصــ
 الــدین والیــه یــرد كــل فــرع  فكــان لهــذا أصــول ویعــد اصــال مــن ،الحكــام الــشرعیةواســتنباط ا

 واسسوا له قواعده فكرسـوا حیـاتهم ، واناروا طریق العلم،ٌالعلم رجال شمروا عن ساعد الجد
 ، ونقلــه فیرجــع لهــم الفــضل فــي ذلــك، ومــنهم اإلمــام محمــد بــن مفلــح، وتدریــسه،فــي تدوینــه

  . الفقهأصول من منهجه من خالل كتابه وقد تناولت في بحثي هذا مالمح

  التعرف على مـنهج علمـاء الحنابلـة وطـریقتهم فـي التـألیف بهـذا العلـم، والسـیما فـي
 . شخصیة اإلمام ابن مفلح

  قیمة الكتاب العلمیة عند الحنابلة مما دفعني لتدوین مالمح من مـنهج اإلمـام ابـن 
 . الفقهولأصمفلح من خالل كتابه 

 دراسة مختصرة عن حیاة اإلمام ابن مفلح . 
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 نبذة مختصرة عن الكتاب وتحقیقه وطبعته. 

 بیان مالمح من منهج اإلمام محمد بن مفلح. 

 بیان اهم النتائج. 

  :  مباحثوخمسةقد شمل هذا البحث على تمهید 
  .اب، ونبذه عن الكتتعریف المنهج واهمیته : التمهید

  .نبذه مختصرة عن اإلمام ابن مفلح : المبحث االول
  .منهجه في تبویب الكتاب، المقدمة، التعریفات: المبحث الثاني
  . وتحریر محل النزاع،یةصولمنهجه في عرض المسائل األ: المبحث الثالث
  .منهجه في النقل عن العلماء، وعرض االقوال ومناقشتها: المبحث الرابع

  .، واإلحاالتتخریج االحادیثنهجه في م: المبحث الخامس
  ...والحمد هللا رب العالمین
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   الفقهأصول وكتاب ،التعریف بالمنهج

  التعریف بالمنهج : االول

    .)١(هذا ما وقفت علیه في كتب اللغة اثناء المطالعة» النهج«من : المنهج لغة -١

 ــنهجو ـــ ــق « :الـ ـــ ــین(الطریـ ــــ ــــح الب ـــج) الواضــ ـــات، ونهـــ ــــع نهجـــ ــنهج، والجمــ ـــ ـــو الـ ، وهـــ
ـــوج )٣(َّينىن نن من زن رن ُّ .)٢(»ونهـــ

ــا و« : ي أ ، ـــ ـــحا منهاجـ ــا واضـــ ــــ ًطریق ً
  . )٤(»... فرضنا علیهم سلوكه

  ـــق الواضـــــح وكـــــذلك ا«: وفـــــي الـــــصحاح ــنهج الطریــ ــنهجالـــ ـــج ، والمنهـــــاج،لمـــ  وانهــ
ًاي استبان وصار نهجا واضحا بینا: الطریق ً ُ اذا ابنته وأوضحته،ُ ونهجت الطریق،ً ُ«)٥(.  

  :المنهج في االصطالح -٢

  :  تعاریف للمنهج واخترت منها من خالل المطالعة وجدت عدة

  الطریق المؤدي الى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة مـن « :المنهج
ــیر العقـــل وتحـــدد ع ــى سـ ــیمن علـ ـــي تهـ ــى نتیجـــة القواعـــد العامـــة الت ـــى یـــصل الـ ملیاتـــه حت

   .)٦(»معلومة

 ئز واالسس المهمة التي توضح مسلك الفرد او المجتمـع مجموعة الركا« : المنهج
  .  )٧(»آلثار التي یصبو إلیها كل منهماو االمة لتحقیق ا

                                                 
  .٥/٣٦١قاییس اللغة ، م٢/٣٨٣، لسان العرب ٦/٢٥١تاج العروس : ینظر) ١(

  ٦/٢٥١تاج العروس : ینظر) ٢(

 ٤٨ایة /سورة المائدة ) ٣(

  ١/١٣٥أوضح التفاسیر ، ٦/٢١٧التفسیر المنیر : ینظر) ٤(

  ١/٣٤٦الصحاح تاج اللغة : ینظر) ٥(

 .٥/مناهج البحث العلمي عبدالرحمن بدوي ص  )٦(

 .١/٨رازق عفیفي ومعالم منهجه األصولي  الالعالمة الشیخ عبد )٧(
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  :اهمیة دراسة المنهج -٣
فـق أعظـم ًیعتبر المنهج اساس الحیاة عموما، واهللا عز وجل خلق هذا الكون وما فیـه و

نهج وطریق وجعل حیاتنا الدینیـة، والدنیویـة مبنیـة علـى طریقـة واضـحة، ومـن سـار علیهـا 
وفي جانب التعلیم والتألیف تظهر أهمیـة المـنهج . افلح ونجا، ومن حاد عنها خاب وخسر

ــوحه ـــدى وضــ ـــا فیــــه مــــن العلــــم ویــــدرك ،ومـ ــستطیع ان یفهــــم مـ ـــاب لــــن یــ  فالقــــارئ ألي كتـ
ًعن طریق وضوح منهج مؤلفه بحیث یكون ذلـك الكتـاب مترابطـا المقصود منه وغایته اإل 

  :  ومن أهمیته ایضا ،ًومتسلسال
 .اظهار منهج العلماء السابقین وطریقتهم في التألیف - ١
الوقــوف علــى طــریقتهم فــي المناقــشات ونقلهــم آلراء األئمــة وطریقــة األخــذ بهــا او  - ٢
 .ردها
 .ر من العلماء وتقبل الرأي اآلخراظهار أدب الخالف الذي یتمتع به الكثی - ٣
  .اظهار األسس العلمیة الرصینة التي اعتمدوها في تدوینهم لعلوم الشریعة - ٤

  التعریف بالكتاب: الثاني 
   اسم الكتاب -١

ً مــا مــن إمــام أو عــالم أراد ان یكتــب فــي علــم مــن العلــوم اإل وقــد جعــل لــه نــصیبا مــن 
فقـد بـدأ اإلمـام ابـن مفلـح بعـد ان حمـد اهللا تعـالى  وألهمیة العنـوان ،ًاسمه مطابقا لمضمونه

َ وقـد أجـاد بـذلك فـأول ،إن الكاتب مـن أجـاد المطلـع والمقطـع: شرع في تسمیة كتابه ویقال
فعرفنـا ان . )١(»... الفقـهأصـولفهـذا مختـصر فـي «: َّما شرع به بین تسمیته للكتـاب فقـال

 ثــم بــین بعــد ذلــك علــى ،» الفقــه أصــول« د العلــوم الــشرعیة وأجلهــا وهــو الكتــاب تنــاول أحــ
ــار تـــألیف الكتـــاب؛ ألن لكـــل مـــذهب آراءه التـــي توصـــل إلیهـــ ا مـــن خـــالل أي مـــذهب صـ

                                                 
 .١/٥أصول الفقه البن مفلح: ینظر )١(
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 )١(»على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل .. .«: االستنباط  فقال

 ومؤسـسه اإلمـام المبجـل أبـي ،ُأي أنـه یعنـى بطـرح المـسائل واآلراء علـى المـذهب الحنبلـي
   .عبداهللا أحمد بن حنبل

    سبب تألیف الكتاب -٢

او ،ُمــا كتــب ولــم یكــن موجــودا«:  الكتــب تقــسم الــى ســبعة اقــسام وهــيان اســباب تــألیف
 او جمـــع متفـــرق كجمـــع ،هـــو مطـــولاو اختـــصار مـــا  ،ٍاكمـــال نقـــص، او شـــرح مـــا صـــعب

ــشافعي األ ــام الــ ــولاإلمــ ــالة، او ترتیــــب مــــا غلــــب علیــــه االخــــتالط، صــ او  فــــي كتــــاب الرســ
  .)٢(»تصحیح خطا وقع منه او من غیره

یس الحاجة الى ذلـك علـى لمس«: وله وقد ذكر اإلمام ابن مفلح سبب تألیفه للكتاب بق 
 فهــو رحمــه اهللا قــد اتــضح لــه ان االمــة االســالمیة بحاجــة ماســة الــى مثــل ،)٣(»یخفــىمــاال 

ًهذا الكتاب وهذا مما ال یخفـى علـى احـد فـي عـصره فكـان سـببا واضـحا دعـى اإلمـام ابـن  ً
  .مفلح لكي یؤلف فیه

  : الفقهأصول  تأصیل كتاب -٣

لتــراجم ممــن تــرجم لإلمــام ابــن مفلــح رحمــه اهللا فــي نــسبة اتفقــت اكثــر اصــحاب كتــب ا  
  :الكتاب الى مؤلفه، ولم یختلف احد في نسبته الى صاحبه وُأرد منها

  اشارت بعـض كتـب الترجمـة ممـن تـرجم لإلمـام رحمـه اهللا وذكـروا تـصانیفه وعـدوا 
 ّ الفقــه البــن مفلــح مــن اجــل واحــسنأصــولیعــد كتــاب «:  الفقــه مــن ضــمنه بقــولهمأصــول

                                                 
 .١/٥لمصدر السابقا: ینظر )١(

 .٢/١٨٦رسائل ابن حزم االندلسي : ینظر )٢(

 .١/٥أصول الفقه البن مفلح : ینظر )٣(
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ِكتب الحنابلة في زمانه حذا فیه حذو ابـن الحاجـب فـي مختـصره وفیـه مـن النقـ َ ول والفوائـد َِ
 .)١(»ُما ال یوجد في غیره

 المعـروف وهـو صـولولـه األ«:  قال ابن المبرد الحنبلي في الجوهر مـن مـصنفاته 
 . )٢(»...ل مثل الفروع في الفقهب جلیكتا
 وقــال عــالء الــدین المــرداوي فــي شــرح التحریــر  بــین الكتــب التــي اعتمــد علیهــا فــي 

، صـولومـن الكتـب التـي اعتمـدنا علیهـا مجلـد فـي األ«: كتابه التحبیـر شـرح التحریـر فقـال
دادنا فیـه َصل كتابنا المتن؛ فان غالـب اسـتمّللشیخ شمس الدین ابن مفلح المقدسي، وهو ا

 .)٣(»منه
 ٤( وتتابع على نسبة الكتاب لإلمام ابن مفلح الكثیر من المؤرخین(. 

 

 
 ،الـــصالحي ،الدمـــشقي ،)٥(محمـــد بــن مفلـــح بـــن محمـــد بــن مفـــرج الرامینـــى: اســـمه 

  .)٧( یكنى بأبي عبد اهللا ویلقب بشمس الدین،)٦(القاقوني

                                                 
 .٣/١٠٩٣، السحب الوابلة ٨/٣٤١، شذرات الذهب ٢/٥٢٠المقصد االرشد : ینظر )١(

 .١١٣الجوهر المنضد : ینظر )٢(

 .١/١٤التحبیر شرح التحریر : ینظر )٣(

 .١٢/٤٤،معجم المؤلفین ٧/١٠٧، االعالم للزركلي ١١٣١تسهیل السابلة : ینظر )٤(

الجــوهر   ،١٥٢ /١الــضوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع : هــي قریــة مــشهورة مــن عمــل نــابلس ینظــر: رامــین )٥(
بالدنــا :  ینظــر. ، وینــسب الیهــا بنــو مفلــح الــذین نزلــوا القــدس اوال ثــم انتقلــوا الــى دمــشق  ١/١١٢المنــضد 

 .١/٢٣٠لسطین ف

ینظـر معجـم البلـدان . هو من عمل قیساریة من ساحل الـشام : حصن بفلسطین قرب الرملة، وقیل :  قاقون)٦(
 .٣/١٠٥٩، مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع ٤/٢٩٩

الـــدرر الكامنـــة فـــي اعیـــان المائـــة ، ١/١١٢ فـــي طبقـــات متـــأخري اصـــحاب احمـــد الجـــوهر المنـــضد: ینظـــر )٧(
 .٧/١٠٧االعالم للزركلي ، ١٤/ ٦الثامنة 



 

 
٦٣ 

 

   
 

  :  سنة والدته فكانت على اقواللم یتفق اصحاب التراجم على: مولده
، )٢(»مولده سنة بـضع وسـبع مائـة «، وقیل)١(ً مولده تقریبا بعد عشر وسبع مئةقیل

ولد في حدود سنة عـشر وقـال الـذهبي سـنة « وقیل  ،)٣(»ٍولد سنة ثمان وسبعمائة« وقیل 
  . )٤(»بضع وسبعمائة، وقیل سنة اثنى عشر وسبعمائة

  :لسببین ) ه٧١٢(والذي تبین لي ان مولده على االرجح سنة 
  ـــن مفلـــح صـــاحب كتـــاب اعیـــان العـــصر ـــه هـــو االقـــرب وفـــاة لإلمـــام اب ــال ب ًمـــن قـ

 . )٥()ه٧٦٤(المتوفى 

 احـدى وخمـسون « مـره عنـد وفاتـه  ان عواغلب اصحاب كتب التراجم متفقین على
   ).ه٧١٢(فتكون والدته سنة  )٦(»سنة

ــم مبلغــا، فــصار مــنهم قــضاة، ومفــاتیح : اســرته ًآل مفلــح  بیــت بلــغ فــي عقبــه العل ُ
ْومدرســـون، ومؤلفـــون، ومجتهـــدون، نعمـــت بهـــم بـــال َ ِ . )٧(د الـــشام، وانتفـــع بهـــم أهـــل اإلســـالمَ

  .منهم اإلمام ابن مفلح كان شیخ الحنابلة ورئیسهم بل شیخ االسالم
وقد تزوج اإلمام محمد بن مفلح بنت قاضي القضاة جمال الدین یوسف بن محمـد 

االنــاث واربعــة رزق بــسبعة اوالد ثــالث مــن  و،) هـــ٧٦٩(المــرداوي الحنبلــي المتــوفى ســنة 
  : ذكور وهم

                                                 
 .)٢٦٩/ ٥(أعیان العصر وأعوان النصر : ینظر )١(

 .١/٢٦٦المعجم المختص بالمحدثین : ینظر )٢(

 .)١٠٧/ ٧(األعالم للزركلي : ینظر )٣(

 .)٤٤/ ١٢( معجم المؤلفین ،٦/١٤ الدرر الكامنة: ینظر )٤(

 .)٢٦٩/ ٥(أعیان العصر وأعوان النصر : ینظر )٥(

 .٤/١٩٦، العبر ٢/٣٤، الدارس في تاریخ المدارس ٢/٥٢٠المقصد االرشد : ینظر )٦(

 .١/٥٣٨المدخل المفصل لمذهب االمام احمد : ینظر )٧(



 

 
٦٤ 

 

   
 

 اإلمام العالمة الحـافظ شـیخ بن مفلح إبراهیم بن محمدقاضي القضاة تقي الدین  -١
 وقیـل ،)ه٧٤٧(الحنابلة ورئیـسهم برهـان الـدین وتقـى الـدین أبـو إسـحاق  ولـد سـنة 

ــنة  ــده،)ه٧٤٩(سـ ــنهم والـ ــظ كتبـــا عدیـــدة وأخـــذ عـــن جماعـــة مـ ــى  وجـــده ق،ً حفـ اضـ
ودفـن ) ه٨٠٣(القضاة المرداوي، توفى یـوم الثالثـاء سـابع عـشر مـن شـعبان سـنة 

ِعند رجل والده بالروضة ِ)١(. 

، واشـتغل علـى )ه٧٥٤( ولـد سـنة ّالشیخ شهاب الدین أحمد بن محمد بـن مفلـح -٢
وكانـت ) ه٨١٤(ه الشیخ برهان الدین وغیره، توفى بالصالحیة في شهور سنة أخی

 .)٢(جنازته حافلة وصلى علیه بالجامع المظفري ودفن بالروضة عند رجل والده

الملقــب الــشیخ اإلمــام العالمــة شــیخ الحنابلــة بالــشام عبــد اهللا بــن محمــد بــن مفلــح  -٣
ً أجــازه قــدیما أبــو العبــاس المــرداوي، وكــان كثیــر ،)ه٧٥٧(بــشرف الــدین ولــد ســنة 

االستحضار، یستحضر كثیرا من الحدیث والفقـه، تـوفي بالـصالحیة فـي ذي القعـدة 
 .)٣(ِ، ودفن بالروضة عند رجل والده)ه٨٣٤(سنة 

ــح -٤ ــن محمــد بــن مفل ــدین عبــد الــرحمن ب ــام زیــن ال  كــان أصــغر أوالده، دأب ّاإلم
ًفــي الفقــه، وكــان شــكال حــسنا، بارعــا مترفهــا، تــوفي یــوم » المقنــع«واشــتغل، وحفــظ  ً ً ً

ــا مــن والـــده، )ه٧٨٨(االثنــین خــامس جمــادى األولـــى ســنة  ً، ودفــن بالروضـــة قریب
    . )٤(وجده

                                                 
 .٩/٤٠، شذرات الذهب ٢/٣٧، الدارس في تاریخ المدارس ٢٣٩-١/٢٣٦المقصد االرشد : ینظر )١(

 .٩/١٥٨، شذرات الذهب ١/١٨٤المقصد االرشد : ینظر )٢(

 .٧/١١٦، المنهل الصافي ٢/٦٠، المقصد االرشد ١/٧٢الجوهر المنضد : ینظر )٣(

 .٥١٩ -٨/٥١٨شذرات الذهب ، ٢/١١٠المقصد االرشد : ینظر )٤(



 

 
٦٥ 

 

   
 

  اشهر شیوخه 
 فمنـذ ،ًاشتهر اإلمام محمـد بـن مفلـح بـین شـیوخه وكـانوا معجبـین بـه كثیـرا ألخالقـه

ِصــغره وهــو یتــردد علــى حلــق العلــم، وینهــل العلــم مــن مختلــف فنونــه، ومــن اشــهر شــیوخه 

   :الذین اخذ عنهم العلم هم
حلة عیسى بن عبد الـرحمن بـن معـالي الشیخ الصالح المعمر الر: عیسى المطعم  -١

 ولـد ّثـم السمـسار فـي العقـار  ّالمطعـم فـي األشـجار ،بن أحمد المقدسي الـصالحي
 وتــوفي لیلــة الثالثــاء فــي ذي ،وقــد ســمع الكثیــر مــن مــشایخ عــدة)  هـــ٦٢٦( ســنة

ـــه ،)١()ه٧١٩( الحجـــة ســـنة ـــس الی ــي ،وقـــد جل ـــح فـ ـــه الـــشمس ابـــن مفل ــمع من  وسـ
 .)٢(صغره

ـــدین محمـــد بـــن مـــسلم -٢ لحي الفقیـــه  بـــن مالـــك بـــن مـــزروع الزینـــي الـــصاشـــمس ال
الـــده فنـــشأ یتیمـــا فقیـــرا وقـــرأ ولـــه مـــشایخ عـــدة تـــوفي و) ه٦٦٢(الـــصالح ولـــد ســـنة 

یـوم األثنـین ثالـث  تـوفي ، وأفتى، وبرع، وتفقه،بنفسه وكتب بخطه وعنى بالحدیث
وصـــلى علیـــه بالروضـــة ودفـــن بـــالبقیع وتأســـف ) ه٧٢٦(عـــشر ذي القعـــدة ســـنة 

 .)٤( وقد الزمه الشمس ابن مفلح واخذ عنه الفقه.)٣(الناس لفقده

                                                 
ـــة : ینظـــر )١( ـــة الثامن ـــان المائ ـــة فـــي أعی ـــدرر الكامن ـــة وال٢٣٩/ ٤ال ـــة ط هجـــر ، البدای ، العبـــر ١٩٠/ ١٨نهای

 .٨/٩٤، شذرات الذهب ٤/٥٥

 .٢/٥٠٨، المقصد االرشد ٦/١٤الدرر الكامنة  )٢(

/ ٤ر ، العبــر فــي خبــر مــن غبــ٤٦٦/ ٤، ذیــل طبقــات الحنابلــة ٥١١ -٥٠٩/ ٢المقــصد االرشــد : ینظــر )٣(
٧٨. 

 .٢/٥١٩المقصد االرشد : ینظر )٤(



 

 
٦٦ 

 

   
 

أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن أبـي : تقي الدین ابـن تیمیـة -٣
القاســـم بـــن تیمیـــة اإلمـــام العالمـــة الحـــافظ الحجـــة فریـــد العـــصر بحـــر العلـــوم تقـــي 

) ه٦٦١(ي ثـم الدمـشقي ولـد بحـران فـي ربیـع األول سـنة الدین أبو العباس الحران
ــشق فــــي ــتقال بقلعــــة دمــ ــي شــــهاب الــــدین، تــــوفي معــ  وقــــدم دمــــشق مــــع والــــده المفتــ

بـشیخ اإلسـالم  وتفقه اإلمام ابـن مفلـح  ،)١()ه٧٢٨(العشرین من ذي القعدة سنة 
تقى الدین بن تیمیة ونقل عنـه الكثیـر فكـان أخبـر النـاس بمـسائله واختیاراتـه حتـى 

 .)٢(إن ابن القیم كان یراجعه في ذلك

 هــالل، القاضــي اإلمــام المفــنن برهــان إبــراهیم بــن أحمــد بــن: برهــان الــدین الزرعــي -٤
وســمع مــن أبــي الفــضل بــن عــساكر )  ه٦٨٨(الــدین الزرعــي الحنبلــي ولــد ســنة 

 ، وبــرع واشــتغل علــى ابــن تیمیــة، وتفقــه،والمــوازیني وابــن القــواس والیــونیني وحــدث
 والزمه اإلمام ابن مفلح وقـرأ علیـه ،)٣()ه٧٤١(توفي في نصف شهر رجب سنة 

 .)٤(صولالنحو واأل

                                                 
 .٢٥،  المعجم المختص بالمحدثین ١٦٨/ ١الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة  :ینظر )١(

ــــصد االرشــــد : ینظــــر )٢( ــــة ١١٢، الجــــوهر المنــــضد ٢/٥١٩المق ــــسحب الوابل ، معجــــم المــــؤلفین ٣/١٠٩٠، ال
١٢/٤٤. 

، ١٥/ ١لــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة ، ا٤٢/ ١المنهــل الــصافي والمــستوفى بعــد الــوافي : ینظــر )٣(
 .٥/١٠٢ذیل طبقات الحنابلة 

 .٢/٥١٩ینظر المقصد االرشد  )٤(



 

 
٦٧ 

 

   
 

 إمـــام ،جمـــال الـــدین أبـــو الحجـــاج یوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن ابـــن یوســـف :المـــزي  -٥
كلبي، الحافظ الفرید الرحلة، ولد في حلـب ّالمحدثین المزي بن الزكي القضاعي ال

 .)٢()ه٧٤٢(، توفي في ثاني عشر صفر سنة )١(ونشأ بالمزة) ه٦٥٤(سنة 

محمـــد بـــن أحمـــد بــن عثمـــان بـــن قایمـــاز بـــن عبـــد اهللا التركمـــاني األصـــل : الـــذهبي -٦
الفــارقي ثــم الدمــشقي الحــافظ أبــو عبــد اهللا شــمس الــدین الــذهبي ولــد بدمــشق ســنة 

ّ، وكتــب، وألــف، وصــنف، وأرخ، وصــحح، وبــرع فــي الحــدیث وعلومــه،)ه ٦٧٣( ّ ّ ّ 
 وكـان ،)٣(ب النـصر، ودفن في مقـابر بـا)ه٧٤٨(في في ثالث ذي القعدة سنة تو

 عــالم لــه عمــل شــاب دیــن«: ل عنــه كثیــرا وكــان یعظمــه وقــال عنــهیتــردد الیــه ونقــ
 .)٤(»...ونظر في رجال السنن

 اشهر تالمیذه

علومــه فجلــس للتــدریس، واإلفتــاء،  تبــوأ ابــن مفلــح مكانــه عالیــة فــي العلــم بمختلــف
فــولي نـــصف الـــصاحبیة التـــي  ،والقــضاء، فقـــد كـــان رحمـــه اهللا  شــیخ الحنابلـــة فـــي عـــصره

 ،)٥(بعـــد وفـــاة ابـــن الناصـــح الحنبلـــي) ه٧٥١(للحنابلـــة بالـــصالحیة، ودرس بهـــا فـــي ســـنة 
وممــا الشــك فیــه أن , َّودرس بمدرســة الــشیخ ابــي عمــر، والــسالمیة، وغیرهــا مــن المــدارس

ویـتم اختیـارهم بعنایـة لهـذا , ُهذه المدارس ال یـدرس بهـا إال مـن بلـغ مكانـة عالیـة فـي العلـم
                                                 

 .٨/٢٣٦االعالم للزركلي : ینظر. ضاحیة من ضواحي دمشق : المزة  )١(

 .٨/٢٣٦،  االعالم للزركلي ٣/٧٥، طبقات الشافعیة البن قاضي شهبة ٥/٦٤٤اعیان العصر : ینظر )٢(

، النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك ٣٢٦/ ٥، األعـــالم للزركلـــي ٢٨٨/ ٤أعیـــان العـــصر وأعـــوان النـــصر : ینظـــر )٣(
 .١٨٢/ ١٠مصر والقاهرة 

 .٢٦٦المعجم المختص بالمحدثین  )٤(

 .٢/٦٦، الدارس في تاریخ المدارس٨/٥٢٥ة البدایة والنهای: ینظر )٥(



 

 
٦٨ 

 

   
 

, ا مــن معینهــا الــصافي وهــذه المــدارس كانــت مقــصد طــالب العلــم لینهلــو،المنــصب الرفیــع
  : ویأخذوا عن علمائها، فكان له العدید من التالمیذ منهم

 الحنبلـي، الطحـان قـریج بابن المعروف ،سلیمان بن أحمد بن یوسف الدین جمال -١
 الــشیخ عــن أخــذه »صــولاأل فــي بارعــا كــان «حجــى بــن الــدین شــهاب الــشیخ قــال

 الجــد علــى المــذهب فــي فقــهوت العنــابى عــن العربیــة وأخــذ اإلخمیمــى الــدین شــهاب
 نحـــو ولـــه) ه٧٧٨ (ســـنة بالـــصالحیة تـــوفى .وغیـــره الفـــروع صـــاحب» مفلـــح ابـــن«

 .)١(سنة أربعین

َبعنبتـا ولـد, َالعنبتـاوي حمـدان بـن عبدالرحمن الدین زین -٢  امالـش قـدم ثـم نـابلس مـن ِ
 للمـرداوي، األحكـام واختـصر الفقـه فـي وتمیـز وغیـره، مفلـح بـابن وتفقـه العلم لطلب
 .)٢()ه٧٨٤ (سنة توفي

 وســـمع األربعـــین قبـــل ولـــد, الحنبلـــي الدمـــشقي ثـــم الجرمـــاني إبـــراهیم بـــن محمـــد -٣
 فـــي ًإمامـــا وكـــان وأفتـــى بـــرع حتـــى وغیـــره مفلــــح ابنبـــ وتفقـــه, جماعـــة مـــن الحـــدیث
 .)٣()ه٧٨٤ (سنة بدمشق توفي العربیة،

 ولـد الـدین جمـال القاضـي سـبط, الحنبلـي المرداوي یوسف بن محمد الدین شرف -٤
 وســـمع مفلـــح بـــابن وتخـــرج نالـــدی جمـــال جـــده عـــن وأخـــذ, وســـبعمائة األربعـــین قبـــل

 .)٤()ه٧٨٤ (سنة توفي جماعة، من الحدیث

                                                 
 .١/١٨١، الجوهر المنضد ٣/١١٦٢، السحب الوابلة ١٢٩-٣/١٢٨المقصد األرشد : ینظر )١(

 .٨/٤٨٨شذرات الذهب ، ٢٦٧-١/٢٦٦انباء الغمر بأبناء العمر  :ینظر )٢(

 .١/٢٦٨ انباء الغمر بأبناء العمر ,٨/٤٩٠ شذرات الذهب : ینظر )٣(

شـرف الـدین ( وفي الثالثة ١/٢٧٠ انباء الغمر ،٣/١١٠٥  السحب الوابلة, ٨/٤٩٨شذرات الذهب : ینظر )٤(
 .)محمد بن محمد بن یوسف
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 المـرداوي اهللا عبـد أبـو الدین شمس الفقیه اإلمام الشیخ أحمد بن عبید بن محمد -٥
 صـاحب  مفلـح ابـن الـشمس والزم المـرداوي، الدین جمال القضاة قاضي على تفقه

ًنفــاال، ًفقیهــا، كــان حجــى ابــن قــال ،كثیــرا بخطــه وكتــب الفــروع،  كثیــرة ًفروعــا یحفــظ ّ
ــب ــــان وأفتـــــى، وغرائـــ ـــر وكـ ــــاع كثیــ ــشافعیة االجتمـ ـــوفي بالـــ ـــي تــ ــدة ذي فــ ـــنة القعـــ  ســ

 .)١(الخمسین جاوز وقد) ه٧٨٥(

 المؤلـف ابنـاء احـد برهان الدین إبراهیم بـن محمـد بـن مفلـح بـن مفـرج الرامینـي وهـو -٦
   .ذكره مر وقد

  : تصانیفه

 ونـاظر ، وصـنف،لقد كان اإلمام محمد بن مفلح وافر العلم جمع فنون عـدة فـأفتى
وح هم بالـــشر وكانـــت ذا قیمـــة بـــین العلمـــاء فتناولهـــا بعـــض،فاشـــتهرت مـــصنفاته فـــي اآلفـــاق

  :وغیرهم باالختصار وهي
یقـــع فـــي « الحنبلـــي قیـــل انـــه  وهـــو كتـــاب فـــي الفقـــه علـــى المـــذهب :كتـــاب الفـــروع -١

 ویطلـــق علیـــه ،)٤(»اربـــع مجلـــدات«وقیـــل  )٣(»ثالثـــة مجلـــدات «وقیـــل ،)٢(»مجلـــدین
ألنه جمع فیه غالـب المـذهب، وقـد اشـتهر فـي اآلفـاق وهـو مـن » مكنسة المذهب«

َأجل الكتب وانفعها، واجمعها وقال اإلمام عالء الدین المرداوي صاحب التـصحیح 
ًیعد من اعظم ما صنف في فقه اإلمام احمـد بـن حنبـل نفعـا واكثرهـا  «على الفروع ُ

                                                 
 .٢/٤٣٥ المقصد االرشد: ینظر )١(

 .٦/١٤، الدرر الكامنة ٢/١٢٥٦كشف الظنون : ینظر )٢(

 .١٢/٤٤، معجم المؤلفین ٧/١٠٧االعالم للزركلي : ینظر )٣(

 .٨/٣٤١شذرات الذهب : ینظر )٤(
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ًعــا واتمهـــا تجریــرا واحـــسنها تحبیـــرا واكملهــا تحقیقـــا واقربهـــا الــى الـــصواب طریقـــا جم ً ً ً ً
ًحــا واغزرهــا علمــا واوســطها حجمــاًواعــدلها تــصحیحا واقومهــا ترجی ، وطبــع )١( »...ً

 . مؤسسة الرسالةمع التصحیح في احدى عشر مجلدا في

قــال الــشیخ اإلمــام «: )٢(النكــت والفوائــد الــسنیة علــى مــشكل المحــرر البــن تیمیــة -٢
ــیخ  ــصره شــ العــــالم العالمــــة مفتــــي المــــذاهب رحلــــة الطــــالب نــــسیج وحــــده وفریــــد عــ

أبــي المفــاخر مفلــح بــن مفــرج اإلســالم أبــو عبــد اهللا محمــد بــن الــشیخ اإلمــام العــالم 
 الكتـاب قبـل سـنة أربعـین المقدسي الحنبلي تغمـده اهللا برحمتـه وكـان قـد صـنف هـذا

ــبعمائة ـــع )٣(»وســـ ــنة الطبــ ـــوع بمطبعـــــة الـــــسنة المحمدیـــــة ســـ ـــو مطبــ -ه١٣٦٩( وهــ
 ).م١٩٥٠

 .وقد تكلمت عنه في التمهید : الفقهأصول -٣

فهـذا كتـاب یـشتمل « : قـال فـي مقدمتـه: )٤(لشرعیة الكبرى ثـالث مجلـداتاآلداب ا -٤
، یحتـاج الـى معرفتــه او  والمـصالح المرعیـة،داب الــشرعیةعلـى جملـة كثیـرة مـن اآل

 وهــو مطبــوع فــي مؤســسة ،)٥(» منــه كــل عــالم، وعابــد بــل وكــل مــسلممعرفــة كثیــر
 . الرسالة في ثالث مجلدات

                                                 
 .١/٤الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي : ینظر )١(

 .١/١١٣، الجوهر المنضد ٢/٥٢٠المقصد االرشد :  ینطر)٢(

 .١/١النكت والفوائد السنیة : ینظر )٣(

 .»مجلدین«:  قال ١/١، كشف الظنون ٣/١٠٩٣السحب الوابلة : ینظر )٤(

 .١/٢٧رعیة اآلداب الش )٥(
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ِومــن المؤلفــات التــي نــسبت إلیــه، ولــم أجــدها بعــد البحــث، وكمــا اشــار الــى ذلــك محقــق 

   . )١(الكتاب
  . )٢(اآلداب الشرعیة الوسطى ویقع في مجلدین -٥

 . )٣(اآلداب الشرعیة الصغرى مجلد واحد -٦

 .)٤(مجلدان» منتقى احكام مجد الدین «-محفوظة-ٌتعلیقة على  -٧

 .)٥(شرح نحو ثالثین جزءا» المقنع « وله على كتاب  -٨

  .)٦(آداب الحمام -٩

 .)٧( في الرجال العشرةتذكرة -١٠

 .)٨(وله مسائل اجاب عنها -١١

  .)٩(وله الحواشي على كتاب المقنع في اربع مجلدات -١٢

                                                 
 .٢١/أصول الفقه البن مفلح المقدمة : ینظر )١(

 .»مجلد واحد«:  قال١١٣٢/، تسهیل السابلة ٣/١٠٩٣ السحب الوابلة: ینظر )٢(

   .١١٣٢/، تسهیل السابلة ٣/١٠٩٣السحب الوابلة : ینظر )٣(

 .١٨/٦٥٧ایة والنهایة ، البد٦/١٤،الدرر الكامنة ٣/١٠٩٣السحب الوابلة : ینظر )٤(

 .٦/١٤، الدرر الكامنة ١٨/٦٥٧البدایة والنهایة : ینظر )٥(

 .١١٣٢، تسهیل السابلة ١٦٢/ ٢هدیة العارفین : ینظر )٦(

 .١١٣٢، تسهیل السابلة ١٦٢/ ٢ هدیة العارفین: ینظر )٧(

 .١/١١٤الجوهر المنضد : ینظر )٨(

 .١١٣٢، تسهیل السابلة ٢/٥٢٠، المقصد االرشد ١/١١٣الجوهر المنضد : ینظر )٩(
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عرفنا من خالل تتبـع حیاتـه ومطالعـة سـیرته أن لإلمـام ابـن : )١(ثناء العلماء علیه
مفلـــح مكانـــة عظیمـــة عنـــد شـــیوخه قبـــل اقرانـــه فقـــد اثنـــى علیـــه كبـــار العلمـــاء فكانـــت بحـــق 

  :اشهادة على علمه وورعه نتناول بعضه
انـــت مـــا أنـــت ابـــن مفلـــح بـــل «: م ابـــن تیمـــة رحمـــه اهللا  بقولـــهوصـــفه شـــیخ االســـال - ١

 فكان اخبر الناس بمسائله حتى ان الشمس ابن القیم علـى جاللـة قـدره كـان »مفلح
 .یراجعه في ذلك

ًمــا رأت عینــاي أحــدا «لــسبكي رحمــه اهللا وهــو یثنــي علیــه یقــول الــشیخ تقــي الــدین ا - ٢
 .»...أفقه منه

ــنة  - ٣ ــال اإلمــــام  ابــــن القــــیم رحمــــه اهللا لقاضــــي القــــضاة موفــــق الــــدین الحجــــاوي ســ وقــ
د من ابن مفلح وعمـره نحـو ت قبة الفلك اعلم بمذهب اإلمام  احمما تح« ) ٧٣١(

  .»العشرین
الذي علیه اكثـر كتـب التـراجم هـو انـه تـوفى لیلـة الخمـیس ثـاني رجـب سـنة : وفاته

ثــالث وســتین وســبعمائة وصــلي علیــه یــوم الخمــیس بعــد الظهــر بالجــامع المظفــري ودفــن 
 یـدفن هنـاك حـاكم قبلـه ولـه بـضع بسفح قاسیون بصالحیة دمـشق قـرب الـشیخ الموفـق ولـم

  .)٢(  وقیل احدى وخمسون سنة،وخمسون سنة
  

  

                                                 
 .١٠٩٢-٣/١٠٩١ السحب الوابلة )١(

، الوفیـات البـن رافـع ١/١١٤، الجـوهر المنـضد ٣/١٠٩٣، السحب الوابلة ٢/٥٢٠المقصد االرشد : ینظر  )٢(
 .٧/١٠٧، االعالم للزركلي ٢٥٢/ ٢
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  منهجه في تبویب الكتاب: االولالمطلب 

یختلــف كــل امــام عــن غیــره مــن حیــث توجهــه او فهمــه او اختــصاصه الــدقیق فــي 
العلم الذي یكتب فیه فیشكل ذلـك االخـتالف اختالفـا فـي طریقـة التـألیف والتبویـب وترتیـب 

  .موضوعاته المراد طرحها
ي ترتیبـه وتقـسیمه الطریقة التي سار علیها المؤلف ف: فالمراد من المنهج التبویبي 

  . ألبواب الكتاب ومسائله
فمــن أراد التــألیف فإنــه یحــدد العلــم ثــم یقــسم موضــوعه ویرتبــه حــسب األولویــة فــي 

ـــأخیر ـــت مـــن حیـــث طرحـــه للقـــضایا ،التقـــدیم والت  وكمـــا ان جوانـــب الفكـــرة عنـــده قـــد اكتمل
ًا وثیقــا األساســیة التــي یــدور حولهــا الكتــاب ومــا ینطــوي تحتهــا مــن جزئیــات تــرتبط ارتباطــ ً

 ، ثم قیامه بوضع خطة یسیر علیها ؛ لیتمكن من التسلسل فـي طـرح االفكـار،باألساسیات
وكــذلك القـــارئ یكـــون مهیـــأ مـــن خـــالل ذلـــك الترتیـــب علـــى التـــدرج فـــي التلقـــي مـــن الكتـــاب 

    .بشكل صحیح
ان اهتمــام المؤلــف بالكتــاب مــن حیــث تقــسیماته او تبویباتــه یعطیــه أهمیــة وأولویــة 

ء وطلبة العلم اكثر من غیره من الكتب التي ال تتمتع بذلك التقسیم فـال یعلـم فـي لدى القرا
 فتجــد الكتــاب متــداخل المواضــیع بــدون فواصــل او ،أي موضــوع تكلــم، وكیــف انتهــى منــه

  .عناوین له
  :  بعض المفاتیح المهمة في التألیف لذا یمكن االشارة الى
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 ، ومــن الحفــظ،ت فــي طلــب العلــمیمكــن القــول ان عملیــة التــألیف هــو جهــد ســنوا - ١
ّ فلـزم علیــه ان ال یــضیع ،وجمـع عــصارة الفكـر لتــدوین مـا اكتمــل مــن العلـم لدیــه

 ویجعل له خارطة مؤلفة مـن تبویبـات وتقـسیمات ،ذلك الجهد بعدم ترتیبه لكتابه
 .ذلك المراد التألیف فیه

موضـوع التدرج في طرح الموضوع المراد التحدث عنه من حیث ترتیبات ذلـك ال - ٢
وتقدیم ماحقه التقدیم وتـأخیر مـا حقـه التـأخیر لكـي ال یحـل احـدها مكـان اآلخـر 

َفیؤدي الى اإلخالل واالختالط بالمواضیع مما یلحق االخالل بذلك المصنف ُ. 
ــور  - ٣ ــین فیهـــا غرضـــه مـــن التـــصنیف وبعـــض االمـ ان یجعـــل لتـــصنیفه مقدمـــة یبـ

 مفـاتیح للقـارئ مـن خاللهـا االساسیة التي سیسیر علیها في الكتـاب فهـي بمثابـة
 .ینطبع في ذهنه صورة كافیة عن الكتاب

ًلــذا اعتنــى اإلمــام ابــن مفلــح بــذلك وبــین قــسما مــن منهجــه فــي مقدمــة الكتــاب، وان 
  .  ترتیبه كان كما وصفه بما غلب علیه تداوله وترتیبه في ذلك الزمن

ًبدأ كتابه بمقدمة وضح فیها جـزءا مـن منهجـه ثـم تالهـا   ثـم هأصـوللفقـه وتعریـف اَّ
والمبــادئ الفقهیــة واالحكــام  ،والمبــادئ اللغویــة ،المبــادئ الكالمیــة: اســتمداده مــن ثــالث

  .الشرعیة
ًنجــده مقاربــا جــدا الــى حــد كبیــر «:  االخــرىصــولواذا مــا قارنــاه بتبویــب كتــب األ ً

مـا اشـار صـاحب تبویب اإلمام ابـن الحاجـب فـي كتابـه المـسمى بمختـصر ابـن الحاجـب ك
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 األحكـام أصـول، وتبویـب اإلمـام اآلمـدي فـي كتابـه اإلحكـام فـي )١(»قصد األرشـدكتاب الم
  . بین لي من خالل مطالعتي لكتابهما، وت)٢(فقد اشار لذلك محقق الكتاب

ماده بالدرجـة االسـاس علـى كتـب     فعلى الرغم من انتمائه للمذهب الحنبلي واعت
الحنابلـــة الـــذین كتبـــوا فـــي هـــذا العلـــم اال انـــه خـــالفهم فـــي تبویـــب الكتـــاب فكانـــت لـــه رؤیتـــه 
الخاصــة فــي تقــسیمات الكتــاب واولویاتــه التــي یبــدأ بهــا كتابــه، وسأشــیر الــى بعــض تبویــب 

فـي كتابــه  )٤( فــي كتـاب العـدة  وعلــى نهجـه ســار اإلمـام  ابـي الخطــاب)٣(اإلمـام  القاضـي
  . في كتابه الواضح)٥( واإلمام ابن عقیل،التمهید

 ، الفقـهأصـول ثـم بـاب ترتیـب ابـواب ،اما تبویب ابي یعلى فبدأ كتابه بـباب الحـدود
 ، ومـسائل فـي المحكــم، ومـسائل االســتثناء، وبــاب العمـوم، وبـاب النـواهي،ثـم بـاب األوامــر

                                                 
 .٢/٥٢٠المقصد األرشد : ینظر )١(

 .٦٢/أصول الفقه البن مفلح المقدمة : ینظر )٢(

 الـشیخ اإلمـام عالمـة الزمـان قاضـي القـضاة محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بـن الفـراء: هو )٣(
ــى كــان عــالم زمانــه وفریــد عــصره وأوانــه ولــد ســنة  كــان لــه فــي األصــول والفــروع القــدم ) هـــ٣٨٠(أبــي یعل

العـــالي،ومن مؤلفاتـــه العـــدة فـــي أصـــول الفقـــه، واالحكـــام الـــسلطانیة، والكفایـــة فـــي أصـــول الفقـــه تـــوفي ســـنة 
 .١٠٠-٦/٩٩، االعالم ٢/١٩٣طبقات الحنابلة ، ٢/٣٩٥ینظر المقصد األرشد ) . هـ٤٥٨(

 ٤٣٢(محفوظ بن أحمد بن الحـسن بـن أحمـد الكلـوذانى أبـو الخطـاب البغـدادى الفقیـه اإلمـام ولـد سـنة : هو )٤(
صـنف كتـاب الهدایـة المـشهور كان مفتیا، صالحا، وافر العقل، خبیرا بالمـذهب الحنبلـي، مـصنفا فیـه، ) هـ 

ینظــر المقــصد ).   هـــ٥١٠(فــي المــذهب، ورؤوس المــسائل، وكتــاب الواضــح فــي أصــول الفقــه  تــوفي ســنة 
 .٦/٤٥، شذرات الذهب ٢٧١-١/٢٧٠، ذیل طبقات الحنابلة ٣/٢٠األرشد 

، اإلمـام أبـو الوفـاء البغـدادي، الظفـري، المقـرئ الفقیـه، علي بن عقیل بن محمـد بـن عقیـل بـن عبـد اهللا: هو )٥(
ِاألصولي، َأبو الوفـاء، أحـد األئمـة األعـالم، وشـیح اإلسـالم شـیخ الحنابلـة ببغـداد ولـد سـنة  َِ ْ ْ ومـن ) هــ ٤٣١(ُ

المقـصد األرشــد : ینظــر. مؤلفاتـه الفنـون قیــل انـه اربعمائــة مجلـد والفـصول فــي فقـه الحنابلــة بعـشرة مجلـدات
 .٤/٣١٣، االعالم للزركلي ٢١٧-١/٢١٦،، ذیل طبقات الحنابلة ٢٤٨-٢/٢٤٥
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وبهـــذا یتــضح للقـــارئ مـــدى االخـــتالف بــین تبویـــب ابـــن مفلـــح .. . وبـــاب النـــسخ،والمتــشابه
  . لكتابه وبین تبویبات ائمة الحنابلة لكتبهم

  هأصولمنهجه في المقدمة وتعرف الفقه و: المطلب الثاني

 اعتـــاد الكثیـــر مـــن العلمـــاء علـــى وضـــع مقدمـــة بـــسیطة یـــضع فیهـــا اســـس وقواعـــد 
لكتــاب ومــا یتناولــه وطریقــة ترتیبــه وقــد مهمــة تبــین الخطــوط الرئیــسة للكتــاب واهمهــا اســم ا

  .تناولت ذلك حسب ترتیبه
   منهجه في المقدمة :االول

بــدأ كغیــره مــن األئمــة فـــي مقدمتــه بمــا لــه أهمیــة فـــي االبتــداء بالتــسمیة تبركــا بهـــا 
:  قــال أبــي هریــرة  عــن. ً فــي كتابتــه إلــى الملــوك وحمــدا هللاواتباعــا لــسنة رســول اهللا  

َّكل كالم أو أمر ذي بال ال یفتح بذكر اهللا عز وجل فهـو أبتـر أو قـال  (قال رسول اهللا  َ ََ َّ ٍ

  . )١()أقطع
 علـى سـیدنا الحمد هللا رب العـالمین، وصـلواته وسـالمه« : قال المصنف رحمه اهللا

   .هكذا بدأ المصنف كتابه. )٢(»محمد وآله وصحبه وسلم
مــصنف رحمــه اهللا فــي مقدمتــه المــنهج واالســس التــي ســار علیهــا فــي    فقــد بــین ال

؛ ؤلـف فـي التـألیف یجـب وضـع عنـوان لـهتألیفه، وألهمیـة تـسمیة الكتـاب قبـل أن یـشرع الم
إن الكاتــب مــن أجــاد :  یــدل علــى مــضمونه، ویقــال،ألنــه أول مــا یقابــل نظــر القــارئ وبــه

                                                 
 سـننه بـاب اعـالن النكـاح رقـم ، واالمام ابن ماجـه فـي٨/٣٩٥  ٨٦٩٧اخرجه االمام احمد في مسنده برقم  )١(

 .٣/٩٠»  كل أمر ذي بال ال یبدأ فیه بالحمد، أقطع «  بلفظ ١٨٩٥

 .١/٥أصول الفقه البن مفلح  )٢(
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فهـــذا «: َّین تـــسمیته للكتـــاب فقـــالَ وقـــد أجـــاد بـــذلك فـــأول مـــا شـــرع بـــه بـــ،المطلـــع والمقطـــع
  . )١(» الفقه على مذهب اإلمام  أبي عبد اهللا احمد بن محمد بن حنبلأصولمختصر في 

ألن تكرارهـا سـیكون  ًوجعل اإلمام ابن مفلح في منهجه رموزا  تدل على المـذاهب؛
وافقــة مــذهب األئمــة أبــي حنیفــة وعالمــة م«: ًعائقــا كبیــرا وقــد یأخــذ حیــزا مــن الكتــاب فقــال

ــالفتهم )و(  لمــــذهبنا ومالــــك والــــشافعي  ـــ(، وموافقــــة الحنفیــــة )خ(، ومخــ ، والمالكیــــة )وهــ
ـــشافعیة )وم( ـــة )وش(، والــ ـــة )وظ(، والظاهریــ ــعریة )وع(، والمعتزلــ ـــة )ور(، واألشـــ ، ومخالفــ

  . )٢(»)الواو(أحدهم حذف 
 والجمهــور تجــوز روایــة الحــدیث بــالمعنى للعــارف عنــد أحمــد وأصــحابه« : مــسألة 

  . )٣(»)وهـ ش(
  ٤(»)هـ م ش(لبیت لیس بإجماع، وقاله قول اهل ا« : مسالة( .  

جــاء ذكــر القاضـي فــالمراد بــه أبــي یعلــى وكـذلك مــن العالمــات التــي ذكرهـا انــه إن 
ورتبتـه علـى مـا «: وختم مقدمته بطریقـة ترتیبـه للكتـاب ودعائـه وتوكیـل اهللا عـز وجـل فقـال

ــسبنا اهللا ونعـــم  ـــه، وحـ ـــع ب ـــه فـــي هـــذا الزمـــان، واهللا اســـأل أن ینف ـــه واالعتنـــاء ب غلـــب تداول
  .)٥(»الوكیل

ً بالترتیــب الــذي تناولــه ابــن مفلــح فــي كتابــه التزامــا بمنهجــه وســأتناول قــدر االمكــان
 .ًوتوضیحا له

                                                 
 .١/٥المصدر السابق  )١(

 .١/٧ابق المصدر الس )٢(

 .٢/٥٩٩المصدر السابق  )٣(

 .٢/٤١٦أصول الفقه البن مفلح : ینظر )٤(

 .١/٩أصول الفقه البن مفلح  )٥(
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  ه أصول منهجه في تعریف الفقه و:الثاني

دأب العلمــاء علــى تنــاول تعریــف العلــم الــذي یــدور حولــه الكتــاب فــي مقدمــة كتــبهم 
 الفقـه أصـول فقـد سـلك األئمـة فـي تعریـف علـم .ُكمدخل مهم یفهم من خالله جوانـب كثیـرة

  : لكین مس
 علــى الــرغم مــن ان كلمــة صــولهــو تقــدیم تعریــف الفقــه علــى األ: المــسلك االول

 أصــول(سلك  اإلمــام ابـن مفلــح فــي كتابــه  ســابقة للفقــه ومــن الـذین اتبعــوا هــذا المــصـولاأل
، واإلمـام  ابـو یعلـى فـي )٣()المعتمـد(  البصري في كتـاب )٢(بو الحسینأ واإلمام  )١()هالفق

   . وغیرهم من األئمة)٤()العدة(كتابه 
مـنهم مـن قـدم تعریـف األصـول علـى الفقـه كونـه مركـب مـضاف  : المـسلك الثـاني

 واإلمـام  ،)٦(»توضیحشرح التلویح على ال«  في كتابه )٥(إلمام  التفتازانيومضاف الیه  كا

                                                 
 .١/١٠المصدر السابق  )١(

 البصري شیخ المعتزلة، وصـاحب التـصانیف الكالمیـة، اإلمام محمد بن علي بن الطیب، أبو الحسین: هو )٢(
المعتمــد فــي أصــول الفقــه : وكــان مــن أذكیــاء زمانــه، ســكن بغــداد ودرس فیهــا الــى حــین وفاتــه مــن مؤلفاتــه 
البدایــة : ینظــر)   هـــ٤٣٦(وهــو مــن اجــود الكتــب، تــصفح االدلــة وشــرح األصــول الخمــسة، تــوفي ببغــداد 

 .١٧٣-٥/١٧٢، شذرات الذهب ٥٨٨-١٧/٥٨٧النبالء، سیر اعالم ٦٩٦-١٥/٦٩٥والنهایة 

 .١/٤المعتمد : ینظر )٣(

 .١/٦٩العدة : ینظر )٤(

 مـــن ائمـــة الحنفیـــة، بـــرع فـــي العربیـــة، والبیـــان،: مـــسعود بـــن عمـــر بـــن عبـــداهللا التفتـــازاني ســـعد الـــدین : هـــو)٥(
واقــام بــسرخس، وابعــده تیمورلنــك الــى ســمرقند وتــوفي ) مــن بــالد خراســان(بتفتــازان )  ه٧١٢(والمنطــق ولــد 

ـــسانه لكنـــة، مـــن تـــصانیفه) ه٧٩٣(فیهـــا  ـــت فـــي ل ـــى التوضـــیح، ب المنطـــق، تهـــذی: وكان شـــرح التلـــویح عل
 .٨/٥٤٧، شذرات الذهب ٦/١١٢الدرر الكامنة : ینظر. المطول

 .١/١٣شرح التلویح على التوضیح :  ینظر)٦(
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المختــصر « فــي كتابــه )٣(، واإلمـام  ابــن اللحــام)٢(»البحــر المحــیط« فــي كتابــه )١(الزركـشي
  .)٤(» الفقهفي أصول

 ونقــل تعریــف اإلمــام  )٥(»الفهــم«: ام  ابــن مفلــح فــي تعریــف الفقــه لغــةفقــال اإلمــ
راج اســتخ«:  الــذي قــال)٦(هبیــرهالقاضـي وابــي الخطــاب ابــن عقیــل واشــار الـى تعریــف ابــن 

                                                 
ولـد . عـالم بفقـه الـشافعیة واألصـول: محمد بـن بهـادر بـن عبـد اهللا الزركـشي، أبـو عبـد اهللا، بـدر الـدین: هو )١(

، تركــي األصــل، وعنــي باالشــتغال مــن صــغره فحفــظ كتبــا وأخــذ عــن الــشیخ جمــال ) هـــ٧٤٥(بمــصر ســنة 
) اإلجابة إلیراد ما استدركته عائـشة علـى الـصحابة (له تصانیف كثیرة في عدة فنون منها . الدین االسنوي

،شـــذرات ١٣٥-١٣٤/ ٥الـــدرر الكامنـــة : ینظـــر. ) هــــ٧٩٤( وتـــوفي فـــي مـــصر ســـنة ) البحـــر المحـــیط( و
 .٦١-٦٠/ ٦، االعالم للزركلي ٨/٥٧٣الذهب 

 .١/٢٤البحر المحیط :  ینظر)٢(

علي بن محمد بن عباس بن شیبان المكنى بابي الحسن عـالء الـشهیر بـابن اللحـام شـیخ الحنابلـة فـي : هو )٣(
ه، اخذ األصـول عـن الـشیخ شـهاب الـدین الزهـري فنـاب فـي الحكـم بدمـشق ثـم توجـه الـى مـصر واسـتقر وقت

القواعـد األصـولیة،واألخبار العلمیـة فـي : مـن مؤلفاتـه ) هــ ٨٠٣(مدرسا في المنصوریة الـى ان تـوفي سـنة 
ّاختیارات الشیخ تقي الدین بن تیمیة   .٥/٧ي ، االعالم للزركل٢/٢٣٧المقصد األرشد : ینظر.ّ

 .١/٣٠المختصر في أصول الفقه : ینظر )٤(

 .٦/٢٢٤٣الصحاح : ، ینظر١/١٠ أصول الفقه البن مفلح )٥(

الـوزیر الكامـل، اإلمـام، العـالم، العــادل، عـون الـدین، یمـین الخالفـة، أبــو المظفـر یحیـى بـن محمـد بــن :  هـو)٦(
بقریـة : مولـده. هبیرة بن سعید بن الحسن بن جهم الشیباني، الدوري، العراقي، الحنبلي، صـاحب التـصانیف

الشهادة، ویتعرض ألسـبابها وفـي لیلـة ثالـث  سأل اهللا )هـ٤٩٩(بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق  في 
اســتیقظ وقــت الــسحر، فقــاء، فحــضر طبیبــه ابــن رشــادة، فــسقاه شــیئا، ) ه٥٦٠(عــشر جمــادى األولــى ســنة 

ینظـر . سـقیت فـسقیت، فمـات: وسـقي الطبیـب بعـده بنـصف سـنة سـما، فكـان یقـول. إنه سـمه فمـات: فیقال
   .٤٢٦ /٢٠سیر أعالم النبالء 



 

 
٨٠ 

 

   
 

لعلــه «:  ولعلــه كــان مؤیــدا لهــذا التعریــف واطمــأن لــه بقولــه)١(»الغــوامض واالطــالع علیهــا
  .)٢(»مراد من اطلق
ــام الــــشرعیة الفرعیــــة الفقهیــــةاال«: ًوشــــرعا  فقــــال وهــــو مــــراد األصــــحاب )٣(»...حكــ

  .)٤(»ة القریبةمعرفة االحكام بالفعل او القو: الفقه «بقولهم
العلـم بهـا أو العلـم «:  وجماعة معـه بتعریـف الفقـه بقـولهم)٥(َّثم ضعف قول اآلمدي

من خـالل مـا  و،فیه نظر وضعف؛ لما ساقه من ادلة قبله:  فقال المصنف)٦(»بالعمل بها
شــرح نقلنــاه مــن تعریــف اإلمــام ابــن مفلــح للفقــه كــان ذلــك اســلوبه فــي مناقــشته للتعریــف و

  .مفرداته في التعاریف القادمة
  . )٧(»ما احتاج إلیه: ما یبنى علیه الشيء وقیل« : وعرف األصل لغة

ــهأصــولوعــرف المــصنف رحمــه اهللا   یتوصــل بهــا الــى القواعــد التــي«:  فقــال الفق
  .)٨(»استنباط األحكام الشرعیة الفرعیة

                                                 
 .١/١١أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .١/١١المصدر السابق  )٢(

 .١/١١المصدر السابق  )٣(

 .١/٦االحكام في أصول االحكام لآلمدي : ، ینظر ١/١٢أصول الفقه البن مفلح  )٤(

وهــو ) دیــار بكــر( بآمــد )هـــ٥٥١ (علــي بــن ســالم التغلبــي ســیف الــدین اآلمــدي یكنــى بــأبي الحــسن ولــد: هــو )٥(
داد والـشام وانتقـل الـى القـاهرة فـدرس واشـتهر خـرج متخفیـا الـى حمـاة ومنهـا الـى دمـشق أصولي تعلم في بغـ

االحكـام فـي أصـول : مـن مؤلفاتـه) هــ٦٣١(كان حنبلي المذهب فصار شافعیا أصولیا جدلیا تـوفي بدمـشق 
: ینظـر. االحكام ومختصره منتهى السول واألمل، وابكار االفكار في علم الكالم، ودقـائق الحقـائق، وغیرهـا

 .٤/٣٣٢، االعالم للزركلي١/٢١٤، البدایة والنهایة ٢٢٦-٢١/٢٢٥الوافي بالوفیات 

 .١/٦،ینظر األحكام لالمدي ١٤/ ١أصول الفقه البن مفلح  )٦(

 .١/١٥المصدر السابق  )٧(

 .١/١٥أصول الفقه البن مفلح  )٨(



 

 
٨١ 

 

   
 

 الفقه لكنها عامة وشاملة فبها یحصل صولواقتصر المصنف على فائدة واحدة أل
معرفـة أحكـام «: الوصول إلى رضا اهللا سـبحانه وتعـالى وال یحـصل اال بمـا قالـه المـصنف

  :)٢( ومن الفوائد التي یمكن ذكرها، فمن عرفها تبین له غیرها،)١(»اهللا تعالى
 . التفقه في الدین، ومعرفة ما للمكلف من الحقوق والواجبات - ١
ئمـــة فـــي الفـــروع ومـــا یعـــود بـــه هـــذا أن یستبـــصر طالـــب العلـــم فـــي اخـــتالف األ - ٢

 .االختالف على الفقه اإلسالمي من ثراء ووفرة
  . االستدالل وذلك ببیان األدلة الصحیحة من الزائفةأصولضبط  - ٣

 علـى الفقـه او العكـس صـولثم بین الخـالف وحـرر محـل النـزاع فـي تقـدیم تعلـم األ
   الفقه هل هو فرض عیني ام كفائي؟ أصولوكذلك في تعلم 

 الفقــه فــرض كفایــة علــى خــالف ابــن عقیــل أصــولاختــار المــصنف رحمــه اهللا أن و
ــینأصـــولأن تعلـــم  ــانهم ، الفقـــه فـــرض عـ  فمـــن ادب العلمـــاء مـــع مـــشایخهم اذا خـــالفوهم فـ

 لعــل مــراد ابــن :یلتمــسوا لهــم مبــررا لتقریــب رایهــم مــن الــصواب فعلــل لــه ابــن مفلــح بقولــه 
 اي ان الـــذي یــصل الـــى مرحلـــة االجتهـــاد یكــون فـــرض عـــین علیـــه )٣(»االجتهـــاد«: عقیــل
  . الفقهأصول وانه ال یصل لهذه المرتبة اال بعد اتقان . الفقهأصولتعلم 

  منهجه في التعریفات  :الثالثالمطلب 

 الفقـــه أصـــولیعـــد التعریـــف بـــشقیه اللغـــوي واالصـــطالحي مـــن المهمـــات فـــي علـــم 
 بـــه یبـــدأ المؤلـــف موضـــوعه لـــذا اهـــتم العلمـــاء بهـــذا الجانـــب ،ُوغیرهـــا مـــن العلـــوم األخـــرى

                                                 
 .١/١٦ه البن مفلح أصول الفق )١(

 .١٩/، أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله ١/٧٧الشرح الكبیر لمختصر األصول : ینظر )٢(

 .١/١٧فلح أصول الفقه البن م )٣(



 

 
٨٢ 

 

   
 

ــشاته،  ــك التعــــاریف محطــــة لمناقــ ــنهم اإلمــــام محمــــد بــــن مفلــــح وجعــــل تلــ ًاهتمامــــا كبیــــرا ومــ
    .واختیار ما صح عنده

  :وینقسم المبحث الى قسمین
  التعریف اللغوي : االول 

قي للموضوع لـذا على الرغم من قصر التعریف اللغوي اال انه یعطي المعنى الحقی
 وقــد اتبــع اإلمــام رحمــه اهللا ،ًعنــي المؤلــف رحمــه اهللا بــذكره دائمــا فــي بدایــة كــل موضــوع

ًمنهجا واضحا في عموم كتابه في طریقته للتعریف اللغو   : ي وهيً
 او اسم الكتاب، وقد اشـار الـى صـاحب ، یأتي به دون االشارة الى صاحب القول - ١

 في تعریف الفقه البن هبیـره واشـار ایـضا الـى التعریف في مواضع قلیلة جدا كما
  .تعریف ابن فارس

  واشار الـى تعریـف القاضـي . )١(»الفهم«: رحمه اهللا في تعریف الفقه لغةقال
فقـدم تعریـف القاضــي »  قالـه ابـن فــارس«: ثــم قـال ابـن مفلــح»  العلـم«: بانـه

ــتخراج الغــــوامض «: یــــف ابــــن هبیــــرةعلــــى تعریــــف اهــــل اللغــــة وذكــــر تعر اســ
 .)٢(»واالطالع علیها

  .ًومن منهجه ایضا عدم مناقشته  للتعریف اللغوي - ٢

 . عدم ذكره امثلة  توضح المراد منه اال في تعریف النسخ فقد جاء ببعض االمثلة - ٣

                                                 
 .١/١٠أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .١/١١المصدر السابق  )٢(



 

 
٨٣ 

 

   
 

 نـسخت «النقـل ، و»شمس الظـلنـسخت الـ«ِالرفـع واإلزالـة : تعریف النسخ لغـة
 .)١(»النحل

 وعدم ذكر اكثر مـن تعریـف واحـد اال فـي تعریـف الفقـه والنـسخ لمـا فیـه مـن زیـادة  - ٤
  .احدها على اآلخر كما مر في المثالین السابقین

   التعریف االصطالحي: الثاني

یعد التعریف االصطالحي من اساسیات العلوم ومن األمور التي اهتم العلماء بهـا 
ًفي القـدیم والحـدیث اهتمامـا بالغـا ألنـه یـشمل ماهیـة الـشيء وخصائـصه التـي تبـین جنـسه  ً
ُونوعه فإنه یرسخ إدراكا معرف المكونـات فـي ذهـن مـن یتلقـى وتوضـع فیـه قیـود یفهـم مـن  ً

   .واء جوانبهخاللها الموضوع ویمكن احت
  : وقد اتسم منهج اإلمام رحمه اهللا في التعریف االصطالحي باآلتي

نقلــه للتعــاریف عــن األئمــة دون الزیــادة علیهــا فــي الغالــب فــال ینقلهــا بتــصرف  -١
 : بل كما یوردها كما هي منها

 وابـــي الخطـــاب  )٢(تعریـــف المجمـــل الـــذي نقلـــه عـــن القاضـــي وابـــن قدامـــة 
ــاه مــن لفظــه«فعرفــه القاضــي   وعرفــه ابــو الخطــاب )٣(»مــا ال یعــرف معن

                                                 
 .٤٢٥-٥/٤٢٤، معجم مقاییس اللغة ٧/٣٥٥تاج العروس : ،  ینظر٣/١١١١أصول الفقه البن مفلح  )١(

قدامــة المقدسـي االصــل یكنـى بــابي محمـد الفقیــه الزاهـد شــیخ االســالم عبــداهللا بـن احمــد بـن محمــد بـن : هـو )٢(
احدى قرى نـابلس الفلـسطینیة  قـرأ القـرآن وحفـظ مـتن الخرقـي رحـل الـى بغـداد فـي ) هـ٥٤١(ولد بجماعیلي 

ان خرجـت : َطلب العلم والزم ابا الفتح ابن المني واقام بها اربع سنوات ثم رجع الـى دمـشق قـال ابـن المنـي
ه وروضــة المغنــي فــي الفقــ: مــن مؤلفاتــه). هـــ٦٢٠(فــي دمــشق ســنة اد ال یخلــف فیهــا مثلــك تــوفي مــن بغــد

، ١٩-٢/١٥، المقــصد األرشــد ١٦٩-٢٢/١٦٥ینظــر ســیر اعــالم النــبالء . النــاظر فــي األصــول وغیرهــا
 .٦٨-٤/٦٧ االعالم للزركلي

 .١/١٤٣، العدة ٣/٩٩٩فقه البن مفلح أصول ال )٣(



 

 
٨٤ 

 

   
 

ا ال مــ«: وعرفــه ابــن قدامــة فقــال« )١(»مــا افــاد جملــة مــن االشــیاء«: فقــال
تعــاریف فــي هــذا المثــال قــد  نجــد ان ال)٢(»ِیفهــم منــه عنــد اإلطــالق معنــى

دونهــا اإلمــام  رحمــه اهللا كمــا هــي فــي الكتــب التــي اشــار الیهــا مــن غیــر 
 .تصرف بزیادة او نقصان

 ـــل اإلمــــام ـــد نقـ ـــيفقـ ـــه )٣( رحمــــه اهللا تعریــــف التأویــــل للغزالـ ــال « بقولـ احتمــ
 مــن المعنــى الــذي یــدل علیــه یعــضده دلیــل یــصیر بــه اغلــب علــى الظــن

ــادة او .)٤(»الظـــاهر ـــر زیـ ـــاب المستـــصفى مـــن غی ــي كت  فهـــو كمـــا جـــاء فـ
 .تصرف

ترزاتـه اذا احتـاج الـى ذلـك وقـد یـرده  من منهجه مناقـشة التعـاریف، وبیـان مح -٢
ًاو یضعفه حسب ما یراه صوابا او قریبا منه  :  وسأمثل لكل واحدة منها،ً

  انـه : مـد فقـالنقل اإلمام رحمه اهللا تعریف الحكم الـشرعي عنـد اإلمـام اح
ا وقــع بـــه مــ« : ، فبـــین المــراد بالخطــاب بقولـــه)٥(»خطــاب الــشرع وقولــه«

ِحــریم، واإلحــالل، وهــو صــفة ِاإلیجــاب، والت: مدلولــه، وهــو: الخطــاب، أي
 .فهذا یعد توضیحا لمراد القیود المذكورة في التعریف. )٦(»للحاكم

                                                 
 .٢/٢٢٩، التمهید ٣/٩٩٩أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .١/٥١٦، روضة الناظر ٣/٩٩٩أصول الفقه البن مفلح  )٢(

ابــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغزالــي، الملقــب حجــة اإلســالم زیــن الــدین الطوســي : هــو )٣(
، وقیـل سـنة )هــ ٤٥٠(كانـت والدتـه سـنة .   الشافعي، لم یكن للطائفة الشافعیة فـي آخـر عـصره مثلـهالفقیه

ـــم : بالطـــابران، لـــه العدیـــد مـــن المؤلفـــات منهـــا) هــــ٤٥١( اشـــهرها احیـــاء علـــوم الـــدین، والمستـــصفى فـــي عل
عیة ، طبقــــات الــــشاف٢١٨-٤/٢١٦وفیــــات االعیــــان : ینظــــر. بالطــــابران) هـــــ٥٠٥(األصـــول، وتــــوفي ســــنة 

 .٧/٢٢، االعالم للزركلي ٦/١٩١

 .١/١٩٦، المستصفى ٣/١٠٤٤أصول الفقه البن مفلح  )٤(

   .١/١٨٠بن مفلح الأصول الفقه  )٥(

 .١/١٨٠المصدر السابق  )٦(



 

 
٨٥ 

 

   
 

 ام  ابـن مفلـح بالـضعف هـو قولـهتعریف اآلمـدي للفقـه الـذي وصـفه اإلمـ :
ة الفروعیـة  مـن األحكـام الـشرعیالفقه مخـصوص بـالعلم الحاصـل بجملـة«

بـــل الفقـــه « : ثـــم وضـــح اآلمـــدي التعریـــف بقولـــه. )١(»بـــالنظر واالســـتدالل
ـــاء علـــى اإلدراك ـــم بالعمـــل بهـــا بن ـــم بهـــا أو العل ـــت العل ٕ القطعـــي، وان كان

فیــــه نظــــر « :  مفلــــح رحمــــه اهللا فقــــال اإلمــــام ابــــن.)٢(»ظنیــــة فــــي نفــــسها
 .)٣(»وضعف

من منهجـه فـي التعریـف ان یـذكر عـدة تعـاریف یقـوم بنقلهـا عـن األئمـة الـذین  -٣
ســبقوه بهــذا العلــم ونــسبتها الــى قائلیهــا ویكــون بــذكر الكتــاب مــرة واخــرى یــشیر 

 .  ً او هما معا،الى صاحب الكتاب
ـــ -٤ ــین مــــن خــــالل التتبـ ــتقراء تبــ  رحمــــه اهللا اتبــــع اســــلوب لــــي ان اإلمــــامع  واالســ

التطــور التــاریخي فــي بعــض التعــاریف الــذي یمــر بهــا عبــر األئمــة ونظــرتهم 
لمحتــرزات التعریــف فقــد اهــتم بــإیراد  تعــاریف األئمــة والبحــث عمــا هــو اقــرب 
الى الـصواب وكـذلك ذكـره الزیـادات التـي تحـصل للتعریـف او اسـتبدال بعـض 

 : وتعریف العامقیوده  كما في تعریف االجماع
  فقـــال ابـــن مفلـــح رحمـــه اهللاتعریـــف اإلجمـــاعمـــا قـــام بنقلـــه عـــن األئمـــة كــــ  :

 ،ذكـــره فـــي العـــدة والتمهیـــد: اتفــاق علمـــاء العـــصر علـــى حكـــم حادثــة فقـــال 
:  وكــذا فــي الروضــة،»فقهــاء«بـــ »  علمــاء«ح كــاألول، وأبــدل وفــي الواضــ

                                                 
 .١/٦االحكام لآلمدي  )١(

 .١/٦المصدر السابق  )٢(

 .١/١٤أصول الفقه البن مفلح  )٣(
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 للوهلــة  فالنــاظر)١(»العــصر مــن هــذه األمــة علــى أمــر دینــياتفــاق علمــاء «
؛ لكن نظرتهم الفاحصة في اثبـات القیـود ادق مـن االولى عدم الفرق بینهما

ــ ــم بمختلــف العلــوم »  علمــاء«ك فكلمــة ذل تــشمل جمیــع مــن حــصل لــه العل
 .كالنحو والفلك وغیرها وان اتفاقهم لیس بحجة

  ـــل اإلمـــام  رحمـــه اهللا ــسن وبعـــض امتعریـــف العـــبعـــد ان نق ــي الحـ ـــد ابـ  عن
اللفـظ « :األشعریة وابي الخطاب اورد تعریف ابن قدامة في الروضة فقال 

ًدا مطلقــاالواحــد الــدال علــى شــیئین فــصاع مــدي  الــى ان قــال واختــار اآل)٢(»ً
 هنـا نجـد ذكـره لتعــاریف .)٣(»مـسمیین«بــ  »  شـیئین«هـذا التعریـف وابـدل  

ــتبدل اآلمـــدي  ــرتیبهم وصـــوال الـــى تعریـــف ابـــن قدامـــة واسـ ًبعـــض األئمـــة وتـ
لینـــدرج فیـــه الموجـــود والمعـــدوم، « :بعـــض قیـــود التعریـــف وعلـــل لهـــا بقولـــه 

ٕرهـــم وان كانـــت رجـــل ود: وفیـــه أیـــضا احتـــراز عـــن األلفـــاظ المطلقـــة كقولنـــا
صــالحة لكــل واحــد مــن آحــاد الرجــال وآحــاد الــدراهم فــال یتناولهــا معــا، بــل 

  .)٤(»على سبیل البدل

ًمن منهجه رحمه اهللا اذا ذكر عن األئمة تعریفا فإنه في بعـض االحیـان یـأتي  -٥
ُفــاتهم  والــبعض اآلخــر یغفــل هــذا الترتیــب اال اذا باألئمــة مرتبــة حــسب قــدم و

                                                 
 .٢/٣٦٥أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .٢/٧روضة الناظر : ، ینظر٢/٧٤٨أصول الفقه البن مفلح  )٢(

   .٢/١٩٦األحكام لآلمدي : ، ینظر٢/٧٤٨أصول الفقه البن مفلح )٣(

 .١٩٦/ ٢، االحكام لآلمدي ٢/٧٤٨أصول الفقه البن مفلح : ینظر )٤(
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كــان فــي التعریــف مــا یــشیر الــى التطــور مــن اضــافة بعــض القیــود او حــذفها 
 . كما في تعریف االجماع الذي مر بنا

 یهتم اإلمـام رحمـه اهللا بـالتعریف االصـطالحي ألنـه المـدخل الـذي مـن خاللـه  -٦
ـــ ـــین محتـ ــراه یبـ ــ ــحها یوضــــح المــــسائل المترتبــــة علیــــه فت رزات التعریــــف ویوضــ

 : والشواهد على ذلك كثیرة 
 وقولـه،فتخرج المعرفة بـ  شـائع. لفظ دل على شائع في جنسه«: تعریف المطلق   :

ِ یخرج العـام؛ فإنـه -ًله أفراد یماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا:  أي- في جنسه

 ي، ونكــرة لواحــد غیــرلــیس لــه ذلــك، الســتغراقه، ودخــل مــا دل علــى الماهیــة مــن حیــث هــ
 .)١(»معین

االشــارات التــي اتبعهــا فــي بعــض التعــاریف التــي وردت ســابقا بــنفس المعنــى  -٧
قــد (لكنــه لــیس بــنفس اللفــظ فانــه یعیــد تعریفهــا ویــشیر الــى ذلــك المعنــى بقولــه 

 . )٢(كما في تعریف المندوب والمكروه والمباح) سبق
ومن منهجه ایضا وتجنبا للتكرار اذا ذكر تعریفا ثم اراد ان یشیر الـى تعریـف  -٨

ــادة فانــــه ال یكــــرر  ــوي علــــى زیــ ــان مــــشابها لــــه او یحتــ اخــــر الحــــد األئمــــة وكــ
 : ویكتفي بذكر الزیادة فقط كما في المثال التالي،التعریف

 حمـل الـشيء «: ابـي هاشـم بقولـه رحمه اهللا تعریف القیاس عـن  نقل اإلمام
  .)٣(»بضرب من الشبه: ِعلى غیره بإجراء حكمه علیه، وزاد عبد الجبار 

                                                 
 .٣/٩٨٥أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .٢٤١-٢٣٧-٢٢٩/ ١ابق المصدر الس )٢(

 .٢/١٩٥المعتمد :  ینظر،٣/١١٨٩ أصول الفقه البن مفلح )٣(
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  یةصولمنهجه في عرض المسائل األ: المطلب االول

م المــسائل الــشرعیة انهــا تحتــوي بــداخلها علــى اركــان اساســیة تختلــف بحــسب عمــو
ِ فكــل حــسب طریقتــه التــي یــسیر علیهــا فــي هــذا الترتیــب،ِالعــالم الــذي یــذكرها ٌ وكــل حــسب ،ٌ

 والتــي ، وفــي هــذا الكتــاب الــذي نحــن بــصدده فإنــه مــن العلــوم المهمــة، وتخطیطــه،تفكیــره
 مــا هــو اصــح فــي هــذا المــذهب فكــان بمثابــة ســار فیهــا اإلمــام  علــى نهــج  التفتــیش عــن

ِمقارنـة اجراهــا بـذكره الكثیــر مـن اقــوال العلمــاء، وبعـد التتبــع واالسـتقراء للمــسائل األ یة صــولٍ
ِفي الكتاب تبین ان اإلمام اتبع خطوات عدة سار علیها في جل مسائله وهي ُ َّ :  

االقرب الى الـصواب انه یشیر الى رأي مذهبه الذي اختاره والذي یراه الصواب او  - ١
 . وهذا في غالب مسائله وتكون في بدایة المسألة،من بین اآلراء المذكورة 

ِانه یأتي بعد ذكر رأیه مباشرة بآراء العلماء المخالفین له ؛ لینبه القارئ على وجود  - ٢

 .هكذا یكون في اكثر مسائل الكتاب و،خالف في المسألة

 .ي توافق رأیه لیعزز رأیه ویقویهاألدلة التوبعد ایراد آراء المخالفین یأتي ب - ٣

ثــم یــشرع بــذكر االعتراضــات وأدلتهــا إن وجــدت ومناقــشتها، ویتبعهــا بــذكر الــردود  - ٤
 .على االعتراضات ویتم المسألة على هذا النحو

 رحمــه اهللا جعــل هــذه الخطــوات األربــع اســاس المــسألة نــستطیع ان نقــول ان اإلمــام
ــسألة منهـــا او مـــن یة فهـــي بمثابـــة األركـــاصـــولاأل ـــو مـ ـــي اعتمـــدها فهـــي ال تكـــاد تخل ن الت
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یــث طریقتــه  وقــد یقــدم ویــؤخر بتلــك الخطــوات حــسب مــا تقتــضیه المــصلحة مــن ح،بعـضها
  .في االسترسال او غیره

  :كما في المثال االتي

ٕ ال یخـــتص اإلجمـــاع بالـــصحابة، واجمـــاع كـــل عـــصر حجـــة عنـــد أحمـــد :مـــسألة« ِ

:  قـــال ابـــن عقیـــل، مثلـــه  لـــداود وأصـــحابه، وعـــن أحمـــدًالمتكلمـــین، خالفـــاوعامـــة الفقهـــاء و
  .وصرفها شیخنا عن ظاهرها بال دلیل

ـــض أصـــحابنا ـــال بع ــاد یوجـــد عـــن أحمـــد احتجـــاج بإجمـــاع بعـــد عـــصر : وق ِال یكـ

  .التابعین أو بعد القرون الثالثة
  .التي وردت في اثبات حجیة االجماع، اي االدلة عموم األدلة: لنا

الـسابقة، فكـانوا كـل األمـة، ولـیس مـن بعـدهم كلهـا دونهـم، بظـاهر اآلیـات : احتجوا
  .وموتهم لم یخرجهم منها

ِ فیقدح موت الموجود حین الخطـاب فـي انعقـاد إجمـاع البـاقین، ومـن أسـلم بعـد :رد

  .الخطاب ال یعتد بخالفه
ِمــا ال قطــع  فیــه ســائغ فیــه االجتهــاد بإجمــاع الــصحابة، فلــو اعتــد بإجمــاع : قــالوا ِ

  .ِاإلجماعانغیرهم تعارض 
ٕ لم یجمعوا على أنها اجتهادیة مطلقا، واال لمـا أجمـع مـن بعـدهم فیهـا لتعـارض :رد ً

ِوطا بعـدم اإلجمـاعِاإلجماعین، وبلزومه في الصحابة قبـل إجمـاعهم، فكـان مـشر  مـن .)١(»ً
  . مسائله في الكتابخالل هذا المثال یتبین لنا االركان التي اعتمدها في غالب

                                                 
 .٤٠٣-٢/٤٠٢أصول الفقه البن مفلح  )١(
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  منهجه في تحریر محل النزاع: المطلب الثاني 

ان موضوع تحریر محل النزاع من المهمـات التـي اعتمـد علیهـا العلمـاء فـي كتـبهم 
تقریبـــا لـــشقة الخـــالف بتأصـــیل طـــرق : ومنـــاظراتهم فـــي القـــدیم والحـــدیث وعلیـــه فإنـــه یعـــد 
اتفقنــا علــى كــذا وكــذا :  معینــة بقــولهم اإللــزام فــي المنــاظرة فــإذا اتفــق الطرفــان علــى مــسألة

اصـبح كـل مـا هـو متفـق علیـه هـو محـل وفـاق، ولـیس خـالف، . فلنحتج على ما عدا ذلـك
  .)١(وال یدخل ضمن المجادلة التي تقع فیما اختلفوا علیه

  : ویقسم تحریر محل النزاع الى قسمین 

المعنوي یقصد به الحقیقـي الـذي یترتـب علیـه اثـار شـرعیة مختلفـة الخالف  :االول
  .واحكام متباینة
الخـالف اللفظـي مـا یرجـع فیـه الخـالف الـى التـسمیة واالصـطالح الفقهـي  : الثاني

  .وهو غیر حقیقي ال یترتب علیه اثر شرعي
ومن خالل التتبع واالستقراء لم یكن یـذكر محـل النـزاع بـشكل كبیـر ویمكـن حـصره 

 ً وان اغلبهــا كانــت نقــال عــن،ً مــا یقــارب ثالثــین موضــعا علــى الــرغم مــن اهمیــة ذلــكفــي
  .األئمة الذین سبقوه بهذا العلم

ـــن  ـــشتها مــ ــــسألة ومناقــ ــشرح المـ ـــوم بـــ ــراجح ویقــ ــــرأي الـــ ــــسألة بـــــذكر الـ ــو یبـــــدأ المـ فهـــ
ــون فـــي وســـط المـــسألة، او ،وأدلـــة،اقوال ــزاع وغالبـــا مـــا یكـ ًومن ثـــم یقـــوم بتحریـــر محـــل النـ

  .نهایتها
  : مثلة على ذكره تحریر محل النزاعمن األ

                                                 
 .٢١/٣٥١التحریر والتنویر البن عاشور : ینظر )١(



 

 
٩١ 

 

   
 

ًفــي مــسألة اللغــة وهــل تثبــت قیاســا؟ بعــد ان ذكــر رأي الحنابلــة بثبوتهــا قیاســا وذكــر  -١ ً
ــتالفهم فـــي الـــراجح  وكـــذلك  ــوال الـــشافعیة واخـ مـــن قـــال بـــه ومـــن خالفـــه، وذكـــر اقـ

االسـم الموضـوع : ومحـل الخـالف«:  بقولـه فـشرع فـي تـسمیة محـل الخـالف،النحاة
ًمـــسمى مـــستلزم لمعنـــى فـــي محلـــه وجـــودا وعـــدما، كـــالخمر للنبیـــذ لتخمیـــر العقـــل، ل

 .)١(»فیة، والزاني لالئط للوطء المحرموالسارق للنباش لألخذ  خ
بوجـــوب مـــا كـــان «: جـــوب اال بـــه لـــیس بواجـــب الـــى ان قـــال مـــسألة مـــا ال یـــتم الو -٢

 وظـاهر مـن اوجـب یعاقـب بتركـه الـى .ة كالطهـارةشرطا شـرعیا عنـد بعـض الحنابلـ
: ِإال أن یقـال:  یعاقـب، وقالـه بعـض أصـحابنا، قـالان ذكر قول ابن قدامـة بأنـه ال

ثــم حــدد ان الوجــوب الطلبــي هــو محــل . قــد تكــون عقوبــة مــن كثــرت واجباتــه أكثــر
 .)٢(»وفیه نظر على العكس من الوجوب العقابي الذي ال یقول به فقیه،النزاع

؛ ل ثابــت بــالنص عنــدنا وعنــد الحنفیــةحكــم األصــ«: ومثالــه فــي نهایــة المــسألة هــو -٣
ــم یثبــت مــع عــدمها، وألنهــا مظنونــة وفــرع  ــو ثبــت بالعلــة ل ًألنــه قــد یثبــت تعبــدا، فل

. الباعثــة علیــه: بالعلــة، ومــرادهم: وعنــد الــشافعیة. ِّأنــه معــرف لــه: ومــرادهم. علیــه
  .)٣(»لفظيفالخالف 

                                                 
 .١/١٢٦أصول الفقه البن مفلح  )١(

 .١/٥٣، المسودة ١/٢١٤أصول الفقه البن مفلح : ظرین )٢(

 .٣/١٢٥٢أصول الفقه البن مفلح  )٣(



 

 
٩٢ 

 

   
 

 
 

  منهجه في النقل عن العلماء: المطلب االول
 الفقــه علــى مــوارد أصــول ابــن مفلــح رحمــه اهللا فــي تألیفــه لكتــاب      اعتمــد اإلمــام

وعــة وقــد حــرص علــى اختیارهــا بدقــة وعنایــة كبیــرین وقــد یالحــظ القــارئ انــه ال كثیــرة ومتن
ومـرد . تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتـاب اال وفیـه اشـارة لعـالم او كتـاب قـد نهـل منـه

تناوله دراسة العدید من العلوم الشرعیة فقـد درس القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي : اوالذلك 
   .حفظه واتقانه: ثانیانحو كما اشارت كتب التراجم  و و الفقه والصولالشریف واأل

فقد كان لإلمـام ابـن مفلـح رحمـه اهللا مـنهج واضـح فـي النقـل ال یختلـف كثیـرا عمـن 
  :سبقه في هذا العلم ویمكن وصفه في ثالث محاور

   النقل الصریح: المحور االول 
ته فـي نـسبة یتمیز اإلمام ابـن مفلـح بقـوة حفـظ میزتـه عـن غیـره مـن االئمـة، وسـاعد

 ویمكـن االشـارة الـى طریقـة اإلمـام  ،االقوال الى العلمـاء فكانـت لـه اسـالیبه فـي النقـل عـنهم
  : التي اتبعها في النقل عن العلماء كالتالي

یختلــف المــصنفون فــي االشــارة الــى المــصادر التــي ینقلــون : االشــارة الــى المــصدر - ١
دد مـن المـصنفین صـنفوا كتـبهم  فقـد كـان عـ.معلوماتهم منها او عـدم االشـارة الیهـا

ــسم االكبــــر مــــن المــــصادر مثــــل اإلمــــام  السرخــــسي ـــه )١(ولــــم یــــذكروا القــ  فــــي كتابـ

                                                 
محمد بن احمد بن ابي سهل ابو بكر السرخسي صاحب المبسوط واحد األئمـة الكبـار، مـتكلم، فقیـه، : هو  )١(

، و تفقـه ًأصولي، مناظر، ظهر اسمه وشاع خبره، امأل المبسوط فـي خمـسة عـشر مجلـدا وهـو فـي الـسجن
. المبــسوط ، أصــول الفقــه : مــن اثــاره ) ه٤٩٠(علیــه أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهیم الحــصیري وغیــره  تــوفي 

 .١/٢٣٥، تاج التراجم ٨/٢٣٩، معجم المؤلفین ٢/٢٨الجواهر المضیة : ینظر



 

 
٩٣ 

 

   
 

المنـتظم فـي تـاریخ الملـوك (في كتابه  )١( واإلمام  ابن الجوزي،) السرخسيأصول(
 .)٢()واالمم

 ابن مفلح رحمه اهللا فقد ذكر موارده في مواضع كثیره واغفلها في اخـرى اما اإلمام
ــال ، او قـــالوا،قیـــل: (إشـــارات مبهمـــة بقولـــه اشـــار الیهـــا بمـــن كتابـــه والتـــي اغفلهـــا او  او قـ

فانه في الغالب انها اقوال ضعیفة وما یلبث ان یقـوم بردهـا او تـضعیفها هـذا ان ) بعضهم
دل علــى شــيء فانــه یــدل علــى حرصــه فــي ذكــر مــصادر األئمــة ودقتــه فــي نــسبتها الـــى 

اهللا اسـلوبا محـددا  رحمه  ولم یتبع اإلمام،اصحابها التي تكون ذات رأي راجح في المسألة
ــهفــي ذكــره للمــصادر حیــث   او ذكــر ابــن ،قــال القاضــي: كانــت نقوالتــه بــذكره لألئمــة بقول
 .عقیل ونحو ذلك مما ذكرنا

ـــاس - ٢ ـــى االقتب ًان االشـــارة الـــى موضـــع االقتبـــاس یعـــد امـــرا فـــي غایـــة : االشـــارة ال
 او مـــا نحـــن ،الــصعوبة خاصـــة فـــي زمــن لـــم تعـــرف فیــه طباعـــة الكتـــب وانتــشارها

علیــه الیــوم مــن التطــور، والــسرعة فــي طریقــة اســتخراج الــنص مــن الكتــب، فكــان 
التــألیف فــي الــسابق امــا عــن طریــق الحفــظ والمــشافهة، او المخطوطــات، وكانــت 

بــه الــى ومــع صــعوبة ذلــك فإنــه رحمــه اهللا قــد اشــار فــي كتا. )٣(االخیــرة قلیلــه جــدا
 . ودقته في النقل،مواضع من اقتباسه من الكتب مما یدل على قوة حفظة واتقانه

                                                 
لقریــشي البغــدادي، ابــو الفــرج، عالمــة عــصره فــي التــاریخ، الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي ا عبــد: هــو )١(

ــده ووفاتــه فــي بغــداد ســنة  ولــه نحــو ثالثمائــة مــن ) ه٥٩٧ - ٥٠٨(والحــدیث كثیــر التــصانیف وكــان مول
ـــیح فهـــوم أهـــل : التـــصانیف واهمهـــا  ـــوك واالمـــم، تلق ـــاریخ المل ـــتظم فـــي ت ـــسیر المن ـــار، فـــي مختـــصر ال اآلث

 .٣/٣١٦،االعالم للزركلي ٧٠٧-٧٠٦/ ١٦یة البدایة والنها: ینظر . واألخبار

 .دار الغرب/ ٣٩٧ الذهبي ومنهجه في تاریخ االسالم: ینظر )٢(

 .دار الغرب/ ٣٩٧ الذهبي ومنهجه في تاریخ االسالم: ینظر )٣(



 

 
٩٤ 

 

   
 

ً وقـــد وردت فـــي الكتـــاب االشـــارة الـــى االقتبـــاس  فـــي مـــا یقـــارب ثمانیـــة عـــشر موضـــعا 
 :تقریبا منها 
  وقـال ابــن عقیـل فــي «: كمـا جـاء فـي عــدم قبـول روایـة مبتــدع قـال ابـن مفلــح

ََعا كفر، قـالِإن د: الكفاءة من الفصول از والـصحیح ال كفـر؛ ألن أحمـد أجـ: َ
 .)١(»الروایة عن الحروریة والخوارج

 ِوفي المغني في مسألة اللوث المشترط فـي القـسامة ِ ِ َِ َُ َ ْ ََْ ْ ال یجـوز القیـاس فـي «: َّْ
 .)٢(»...المظان؛ ألنه جمع بمجرد الحكمة

 قول ابن عقیل في الوعد والوعید )ذلك(االشارة «: واورد ابن مفلح في مسألة 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :من االرشاد
ــى )٣(َّخي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن ــب عــــوده إلــ ِ فیجــ

 .)٤(»...لعربِجمیع ما تقدم، وعوده إلى بعضه لیس بلغة ا
  النقل غیر الصریح : المحور الثاني

مــن الــصعوبة ان تجــد كتــاب یكــون متكــامال وال تكــون فیهــا اخطــاء وهفــوات ویرجــع 
ذلـــك كونـــه مـــن صـــنع البـــشر وكـــذلك حـــسب تـــوفر المـــصادر الخطیـــة ممـــا یجعـــل المؤلـــف 

  .ه او سماعه منهمیعتمد على حفظه اثناء تدوینه العلم من شیوخ
ین وقد اسـتخدم رحمـه اهللا بعـض المـصطلحات المبهمـة التـي تـشیر الـى مـذهب معـ

ــى امــــام بعینــــه كقولــــه ــشافعیة: (وال تــــدل علــ ــعریة،الــ ــال ( كقولــــه اخــــرىًوالفاظــــا )  او األشــ قــ
                                                 

 .٢/٥١٨أصول الفقه البن مفلح : ینظر )١(

 .٨/٤٩٤المغني : ،  ینظر٣/١٣٥٠مفلح أصول الفقه البن  )٢(

 .٦٨/آیة : سورة الفرقان  )٣(

 .٣/٩٤٣أصول الفقه البن مفلح  )٤(



 

 
٩٥ 

 

   
 

 ومـن ، فال یستدل القارئ على من قالها وهي كثیـرة فـي الكتـاب)یینصول اكثر األ،بعضهم
   : االمثلة على ذلك

 والحلــواني ا قبــل الــسمع محرمــة عنــد أبــن حامــد األعیــان المنتفــع بهــ« : فــي مــسالة
 .)١(»وغیرهما وبعض الشافعیة

 ِاألمر بعـد الحظـر لإلباحـة عنـد أصـحابنا ومالـك «: قال ابن مفلح في مسالة االمر

أحمــد وأن أصــحابه اختلفــوا، وذكــره أبــو َّوأصــحابه، وذكــره أبــو محمــد التمیمــي قــول 
   .)٢(»...یینصولالطیب ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر األ

  الدقة في النقل عن العلماء : الثالثالمحور 

ــــدقیق   ــــالفهم ال ــز ب ــ ــــالحفظ وحــــسب وانمــــا تمی ــــم یتمیــــز ب ــام  رحمــــه ل ــــدو ان اإلمــ  یب
لها عن العلماء ولم ینقل اآلراء حرفیا بقدر ما كان یوردها بتـصرف منـه للنصوص التي نق

 االســلوب  واســتخدم،واثبــات مــا هــو مفیــد، وتــرك مــا قــد یلــبس علــى القــارئ فــي غیــر فائــدة
  : ذلك بما سأبینه على النحو اآلتيالثالث وهو ان یوردها بالمعنى او یشیر الى

 الــنص الــوارد مــن األئمــة اال بتغییــر ال یتعــدى) بــالنص(ًمنهــا مــا كــان حرفیــا أي  .١
بعض االلفاظ الذي قد یكون مرده الى االختالف بین نسخة واخرى كما هـو حـال 

  .كثیر من النسخ واهللا اعلم
 :ل ذلكومثا
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 ِكلهـم، فـإذا غـزا الغزو واجـب علـى النـاس : قال أحمد«: قال اإلمام ابن مفلح

 هــذا مــا اشــار الــى مكانــه محقــق الكتــاب ووجدتــه فــي )١(»بعــضهم أجــزأ عــنهم
 .من غیر زیادة وال نقصان )٢(كتاب المسودة

یقـــوم بتقـــدیم وتـــأخیر او اختـــزال وتوضـــیح لـــبعض :  ومنهـــا مـــا كـــان بتـــصرف اي .٢
 :ثاله الذي نقل فیه قول القاضي هواآلراء م

 العلـة فیـه رفـع -مد القضاء عن المجنـون، وجعـل أسقط أح« : قال القاضي 
القلـــم، فاقتـــضى أنـــه غیـــر مرفـــوع عـــن المغمـــى علیـــه، وأســـقط القـــضاء عـــن 
 ِالكـــافر والـــصبي، وجعـــل العلـــة عـــدم اإلیجـــاب، فاقتـــضى هـــذا أن مـــن وجـــب

 العـدة للقاضــي امـا مـا ورد فـي كتـاب. )٣(»ًعلیـه القـضاء قـد كـان واجبـا علیـه
 في روایة األثـرم، وقـد سـئل عـن المجنـون یفیـق یقـضي مـا وقد قال أحمد 

ألن المجنـون : المجنون غیر المغمى علیـه، قیـل لـه: "فاته من الصوم؟ فقال
فأسقط القـضاء عـن المجنـون، وجعـل لـه فیـه رفـع ." نعم: رفع عنه القلم، قال

ــم ینقــل اإلمــام ابــن . »فاقتــضى أنــه غیــر مرفــوع عــن المغمــى علیــهالقلــم،   ل
 .مفلح السؤال الموجه لإلمام احمد واكتفى بالجواب مباشرة

 فــي روایــة حنبــل فــي النــصراني یــسلم فــي النــصف مــن -رحمــه اهللا-ًوقــال أیــضا «
یـصوم مـا بقـي : "رمضان، والیهودي، أو الصبي یدرك في آخر الشهر من رمضان؟ فقال

فأســـقط ." یقـــضي مـــا مـــضى؛ ألنـــه لـــم یجـــب علیـــه شـــيء، إنمـــا حـــدثت األحكـــام علیـــهوال 
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القضاء عنهم، وجعـل العلـة عـدم اإلیجـاب، فاقتـضى هـذا أن مـن وجـب علیـه القـضاء، قـد 
وأســقط القــضاء «: بــن مفلــح مــا قالــه القاضــي بقولــهواختــزل االمــام ا. )١(»ًبــا علیــهكــان واج

 .)٢(»...ِصبي، وجعل العلة عدم اإلیجابعن الكافر وال
فــي مــسألة استـــصحاب «  : نقــل اإلمــام رحمــه اهللا بقولـــه ومنهــا مــا كــان بـــالمعنى .٣

ِحكــم االجمــاع وذكــر أبــو الخطــاب الثــاني عــن أبــي ثــور والمزنــي، وأنــه یــؤدي إلــى 

ــوا أن : ِتكــــافؤ األدلــــة؛ ألنــــه إذا قیــــل ــر الــــصالة تبطــــل رؤیــــة الأجمعــ ــي غیــ مــــاء فــ
   .»...تیممه

أنـه ال یجـوز استـصحاب : وأجاب ابـو الخطـاب بمـا معنـاه«: الى ان قال ابن مفلح
 .)٣(»ِالثانیة إال أن یتناولها الدلیلحكم الدلیل في الحالة 

كمــا فــي ..) .اه فــي كــذاومعنــ(معنى بطریــق االشــارة الیــه بقولــه ومنهــا مــا كــان بــال .٤
  :المثالین

  العقـل : "مـن قـال: ِاإلیمـان بـاهللا والـشكر لـه« : في مـسألة شـكر المـنعم فقـال
ًأوجبه عقال، ومن نفاه أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطـاب وغیـره" یحسن ویقبح ً، 

 .)٤(» وغیرهومعناه البن عقیل
 كخصال الكفـارة -األمر بواحد من أشیاء « : مسألةي قال االمام ابن مفلح ف

یــأثم بقــدر عقــاب أدناهــا، : قــال القاضــي  وغیــره... ُالواجــب واحــد ال بعینــه -
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ـــرهوفـــي التمهیـــد. نـــه نفـــس عقـــاب أدناهـــاال أ یثـــاب علـــى واحـــد، ویـــأثم :  وغی
  .)١(»ومعناه في  الواضح ،بواحد

  منهجه في عرض االقوال ومناقشتها: المطلب الثاني

ــوال ونقلهــــا  ــاول االقــ ـــي طریقــــة تنــ ــبعض االخــــر فـ ــ ـــن ال یختلــــف األئمــــة بعــــضهم عـ
  : وتدوینها وكذلك طریقة الرد علیها ومناقشتها باألدلة والبراهین وهي على محورین 

    منهجه في عرض اقوال العلماء: المحور االول
اس االول فــي اعتمــاده علیهــا مــن حیــث  رحمــه اهللا كتــب الحنابلــة االســجعــل اإلمــام

االستمداد فكانت دقته في نسبته آلرائهم واقوالهم قد دونهـا فـي الغالـب اال مـا شـذ مـن ذلـك 
لكنهـا ال ترقـى ) جماعـة او االكثـر او بعـضهم: و حكـىقـال ا(بذكر عبـارات مبهمـة كقولـه 

  .لما ذكر من الجانب االخر واعتمد على اسالیب متنوعة في ذلك
ر ابــن وذكــ«: احبه والمكــان الــذي اخــذ منــه بقولــه یجمــع بــین اســم الكتــاب وصــانــه .١

  . )٣(»وفي تعلیق القاضي في قراءة الجنب «)٢(»عقیل في الشهادة من الفصول

 ،)٤(» ابـــي الخطـــابوفـــي انتــصار« ه بقولــه انــه یجمـــع بــین اســـم الكتــاب وصـــاحب .٢
 .)٥(»اختار القاضي في الكفایة«و

ب  رحمــه اهللا یــذكر اصــحاب االقــوال دون االشــارة الــى الكتــافــي الغالــب ان اإلمــام .٣
 ذكـره ابـن ،ِاألمـر بـال قرینـة للتكـرار حـسب اإلمكـان«: كما في مـسألة االمـر بقولـه
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عقیل مذهب أحمد وأصحابه، وذكره  صاحب المحرر عـن أكثـر أصـحابنا، وقالـه 
ِأبو إسحاق اإلسفراییني، قال اآلمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمین، وذكره ابـن : ِ

اذا اراد ، وهـــذا النـــوع یربـــك الباحـــث )١(»یـــة، وحكـــي عـــن المزنـــيبرهـــان عـــن الحنف
 .الرجوع الى الكتاب المنقول منه خاصة اذا كان له اكثر من كتاب

 :في مواضع كثیرةیكثر ایضا من ذكر الكتاب دون االشارة الى صاحبه  .٤
 ّوحــدها فــي العــدة فــي موضــع بــاللفظ «: ا جــاء فــي موضــوع الحقیقــة بقولــهكمــ

ذكــره و. قي علــى موضـوعهالمـستعمل فــي موضـوعه، وفــي موضـع بــاللفظ البـا
 فانــه اشــار الــى كتــاب العــدة والتمهیــد فقــط دون ذكــر صــاحب )٢(»فـي التمهیــد

  .الكتاب
  :ه ألمرینوقبل ان انهي هذا الموضوع اود ان انب

 رحمـــه اهللا كمـــا اســـلفنا انـــه اعتمـــد بالدرجـــة االســـاس علـــى كتـــب ان اإلمـــام: االول
وغیرهــا ففــي  ) والواضــح، والتمهیــد،العــدة(اده منهــا وبــاألخص الحنابلــة فكــان غالــب اســتمد

قــال القاضـي ولــم یـشر الــى الكتــاب : الث لــه فیهــا منهجیـة خاصــة فـان قــالهـذه الكتــب الـث
ٕ وان اراد غیـره اشـار بقرینـة تـدل ،) الفقـهأصـولالعدة في (فانه في الغالب یقصد به كتاب 

فانـــه ذكــر الـــى ) وفــي تعلیـــق القاضــي( او ) الكفایـــةقــال القاضـــي فــي : (علــى ذلــك بقولـــه
 وكـذلك اذا ذكـر اإلمـام  ابـي الخطـاب ولـم یـشر الـى . كتابه الذي اسـتمد منـهجانب اإلمام

ــا یقــصد كتــاب  واذا اراد )  الفقــهأصــولالتمهیــد فــي (كتــاب معــین واكتفــى باســمه فانــه غالب
ر بالنــسبة  وكــذلك االمــ.)وفــي انتــصار ابــي الخطــاب: ( علیــه بقولــهغیــره اشــار بقرینــة تــدل
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واذا )  الفقـهأصـولالواضـح فـي (لإلمام ابن عقیل اذا ذكر اسمه فقط فانه یقصد به كتـاب 
  ). وفي عمد االدلة البن عقیل(او ) وفي فنون ابن عقیل: (الیه بقولهاراد غیره اشار 

لفظة اصحابنا فانه یراد بها في اغلـب مـا ذكـر فـي الكتـاب انهـا امـا كتـاب : الثاني
   .)البلبل للطوفي(، او كتاب )ةتیمیمسودة آل (

  مناقشة االقوال : المحور الثاني

یة واركانها وعرضـه أقـوال األئمـة صولبعد ان اشرنا الى طریقة عرضه المسائل األ
ن التعـصب نذكر ان مناقشاته لخصومه كانت تتمیز بالدقة والهدوء والرد العلمي البعیـد عـ

علیــه ً القاطعــة فانــه وان اختــار رأیــا وأورد ؛ إلثبــات مــا ثبــت عنــده بالــدلیل والحجــةالمــذهبي
الحجة فإنه ال یكتفـي بـذلك بـل یـأتي باالعتراضـات ممـن اعتـرض علیـه ویردهـا وقـد یكـون 

 وقــد یعتمــد فــي كثیــر مــن تلــك االقــوال اســلوب الفنقلــة فــي ،االعتــراض مــن افتراضــه ویــرده
  : رة ومثاله وردت ما یقارب خمسین مفقد)  وان قیل ،فان قیل( بعض من مناقشاته 

  ـــة ـــة قاطعــ ــــاع حجــ ـــى ان االجمـ ـــتدالله علــ ـــاســ ـــث عــ ـــة بأحادیــ ــ ــــن جمل ــــان مـ دة فكـ
 .)١(»عهارد بالقطع بمجمو.. .فان قیل احاد«: االعتراضات قوله

 ِفــإن قیــل«  : الــضبط عنــد الــراوي ومناقــشته لألقــوال، قــال: وكــذلك فــي مــسألة :
: ِفـإن قیـل:  ثـم قـال،ثـم جـاء بـالرد... ِ یروي إال ما یضبطهظاهر حال العدل ال

ٍالخبــر دلیــل، واألصــل صــحته، فــال نتركــه باحتمــال، كاحتمــال حــدث بعــد طهــارة 
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 وهكذا كان بعض اسلوبه في مناقشة االقـوال )١(».. .ثم رده بأنه دلیل مع الظن
  .دة على تلك المسألةعتراضات الواراو اال

 

 
  منهجه في تخریج االحادیث  : المطلب االول

ــو صـــول الفقـــه البـــن مفلـــح عـــن غیـــره مـــن كتـــب األأصـــولان ممـــا میـــز كتـــاب   هـ
اعتناءه بالحدیث وتخریجه والحكم علیه بالصحة او الضعف وتتبع رجالـه فكـان لـه معرفـة 

 ممـا اكـسب كتابـه حلـة تمیـزه عـن بـاقي ،لسنن واالسماء كما وصفه االمـام الـذهبيبرجال ا
  : ومن طرقه في ذكر الحدیث تخریجاصولكتب األ

  : ومن منهجه في ایراد الحدیث
یــذكر الحــدیث مــع التــصریح بــراوي الحــدیث، ومــن خرجــه، وســنده، وقــد ال یــذكر  .١

ه وســلم، وقــد یتوســع فــي بیــان علیــه الــسالم، أو صــلى اهللا علیــ: الــراوي ویقــول قــال
  .سند الحدیث والحكم علیه، وهذه میزة امتاز بها اإلمام عن غیره

انه یورد بعض من سـند مـتن الحـدیث ویكملـه الحـدیث وهـذا هـو األسـلوب العلمـي  .٢
والمنهجــي المتبـــع فـــي البحـــوث العلمیـــة وقــد أورده بهـــذه الطریقـــة بـــشكل كبیـــر فـــي 

 .كتابه
  .یث فانه یورده مرة في بدایته واخرى في نهایتهاهتمامه بتخریج الحد .٣

  وسأقسم االمثلة الى ثالثة اقسام توضح من خاللها ما ذكرناه 
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 امثلة على طریقته في التخریج سواء في بدایة الحدیث او نهایته : اوال

 ِٕوان تبــدو مــا فــي أنفــسكم أو : (أنــه لمــا نــزل: ولمــسلم مــن حــدیث أبــي هریــرة
أن اهللا : ال نطیقهـــا، وفیـــه: لـــك علـــى الـــصحابة، وقـــالوا اشـــتد ذ،اآلیـــة) تخفـــوه

ـــأنزل ـــسا: (نـــسخها؛ ف ــف اهللا نف ــسورة) ًال یكلـ ـــه ،ِإلـــى آخـــر الـ عقـــب كـــل - وفی
 .، فقد كان تخریجه للحدیث في اوله)١(»)نعم: (قال: -دعوة

 له بحــدیث قــال االمــام ابــن مفلــح فــي مــسألة للعمــوم صــیغة فكــان مــن اســتدال
 لمــا  - صــلى اهللا علیــه وســلم -عــن ابــن عمــر أن النبــي «  : ابــن عمــر 

، فـأدرك )ِال یصلین أحد العـصر إال فـي بنـي قریظـة: (رجع من األحزاب قال
ال نـــصلي حتـــى نأتیهـــا، وقـــال : بعـــضهم العـــصر فـــي الطریـــق، فقـــال بعـــضهم

، -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ذكر للنبـي د ذلك منـا، فـبل نصلي، لم یر: بعضهم
وقـد كـان تخریجـه للحـدیث . )٢(»رواه البخاري ومـسلم. ًواحدا منهمفلم یعنف 

 .في نهایته

  رفــع القلــم : (حــدیث عائــشة« : قــال ابــن مفلــح فــي االســتدالل علــى التكلیــف
ن المبتلــى حتــى یبــرأ، وعــن الــصبي عــن النــائم حتــى یــستیقظ، وعــ: عــن ثالثــة
 .)٣(»رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه). حتى یكبر
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 امثلة من حكمه على الحدیث صحة او ضعفا : ثانیا

  ًعــن عمــر مرفوعــا« : وقـال ابــن مفلــح  فــي االســتدالل علـى حكــم االجمــاع :
ِفرقة، فإن الشیطان مع الواحد، وهـو مـن االثنـین ٕعلیكم بالجماعة، وایاكم وال(

ُأبعــد، مــن أراد بحبوحــة الجنــة فلیلــزم الجماعــة ــه طــرق). ُْ ، حــدیث صــحیح ل
 .)١(»...رواه الشافعي وأحمد

 وأجنـب عمـرو بـن «:  اسـتدالله علـى مـسالة للعمـوم صـیغةقال ابـن مفلـح فـي
ــاص فــــي غــــزوة ذات الــــسالسل، فــــص ــحابه ولــــم یغتــــسل لخوفــــه، العــ لى بأصــ

،  وذكــر للنبــي صــلى اهللا علیــه وســلم،)وال تقتلــوا أنفــسكم: (وتــأول قولــه تعــالى
: اكم وقــال رواه أحمــد وأبــو داود والحــحــدیث صــحیح. ًفــضحك ولــم یقــل شــیئا

  .)٢(»على شرط البخاري ومسلم
  علیهم امثلة من تتبعه لرجال الحدیث والحكم: ثالثا

  عن عبید اهللا  بن أبي حمیـد  « : وقال ابن مفلح في جواز التعبد بالقیاس عقال
: ِكتـب عمـر إلـى أبـي موسـى:  عن أبي الملـیح  الهـذلي-وهو ضعیف عندهم-
مـا لـم یبلغـك فــي الكتـاب والـسنة اعــرف األمثـال واألشـباه، ثــم قـس األمـور عنــد "

ــبهها  ــ ــــى اهللا وأشــ ـــا إلــ ـــى أحبهـــ ــــد إلـــ ــــك، فاعمــ ِذلــ ــالِ ــــدیث رواه "حقبــــ ـــــر الحــ ، وذكـ
 .)٣(»الدارقطني
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 ــي مـــن ر ــع التكلیـــف عنـــه باحادیـــث عـــدة منهـــاذكـــر ابـــن مفلـــح احادیـــث فـ « : فـ
ــى : (-ًأیــــضا-وألحمـــد  وغیــــره  ــى یحــــتلم، وعــــن المجنــــون حتــ وعــــن الــــصبي حتـ

عــن  -ِبإســناد جیــد-وألحمــد وأبــي داود « و،»ِوهــو حــدیث جیــد اإلســناد ). یعقــل
وألبـي داود «  و ،»ّان علیـا قالـه لعمـر، فـصدقه : أبي الضحى عن ابن عبـاس

ــول اهللا : -ًأیـــــضا- ـــذكر أن رســـ ــــا تــ ــــلم -أو مـ ـــه وسـ ـــذكره، - صـــــلى اهللا علیــ  فــ
ــه ثقــات -ً ورواه أیــضا ، ولــم یــذكر ابــن عبــاس-ًورواه أیــضا. ّفــصدقه  -ورجال

 یزیـد عـن ًعن أبي الضحى عـن علـي مرفوعـا ورواه  ابـن ماجـه عـن القاسـم بـن
ًعلي مرفوعا، والقاسم فیه جهالة، ولم یدرك علیا ً ...«)١(.   

  منهجه في االحاالت: المطلب الثاني

 الفقه على منهج احالة الكالم الى مواضع أصولسار اإلمام  رحمه اهللا في كتابه 
عــضها یــشیر الــى مكانهــا ولــم ًمــن كتابــه او الــى كتــب اهــل العلــم وكــان بعــضها مجهــوال وب

تقتصر احالته على ذكر مسألة او ما شابه ذلك وانما تعدت الى احالته لألدلـة فـي بعـض 
ــارئ  ــان او احالتـــه لألجوبـــة او الـــرأي الـــذي قـــرره فـــي مـــسألة معینـــة فكـــان یحیـــل القـ االحیـ

یـة بالرجوع الى ما مضى من الكتاب وكذلك الى ما سیأتي وهـذا مـا یعـرف باإلحالـة الداخل
 واما الخارجیـة فهـي ان تكـون خـارج الكتـاب كإحالتـه الـى ،التي ال تخرج عن الكتاب نفسه
  . او الى كتب غیره،ًكتبه لكني لم اجد شیئا من ذلك

   اإلحاالت الداخلیة:المحور االول

 ان المتتبـــع لمنهجـــه والـــذي یقـــرأ كتابـــه قـــراءة فاحـــصة یجـــد فـــي ثنایـــاه الكثیـــر مـــن 
منهــا احاالتــه الداخلیــة التــي یــشیر الیهــا لنقــل القــارئ مــن مكــان االســس التــي ســار علیهــا و
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الــى اخــر تجنبــا للتكــرار ولیبقــي القــارئ متیقظــا وقــد كانــت اشــارته فــي ذلــك واضــحة وهــي 
  :على قسمین

  لى ما مضى من الكتاب إ -١

ــتخدم اإلمـــام  ــا واضـــحا ومحـــددااسـ ًرحمـــه اهللا فـــي هـــذا الجـــزء مـــن االحالـــة منهجـ ً ً، 
ومــا یــسبقها مــن بعــض ) ســبق(دة فــي جمیــع مــسائل الكتــاب وهــي كلمــة واعتمــد لفظــة محــد

وقـد تنوعـت االحالـة منهـا احالـة مـسألة او راي او )  قـد، الـواو، بمـا، لما،ما،كما(الحروف 
 ومنهـا مـا كـان ،دلیل  كان قد ذكره ومنهـا كانـت احالتـه قریبـة قـد تكـون فـي نفـس الـصفحة

ئتین مـرة والـشواهد  االحاالت في ما یقارب مـا وقد تكررت،بعیدا من اخر الكتاب الى اوله
  :على ذلك كثیرة

وهـل یـرد الــشرع «: ین والتقبـیح أورد سـؤاال بقولــهفـي مـسألة التحــس: ولــىألاالحالـة ا
  .)١(»ى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسینبخالف مقتض

  .)٢(ِفي التأسي واإلتباع ما سبق: وجواب الرابع والخامس: االحالة الثانیة
ــة الثالثــة ســبق فــي :  قــال وجــه األولفــي مــسألة خلــو العــصر مــن مجتهــد: االحال

فهــو اشــارة الــى االدلــة التــي  )٣()ال تــزال طائفــة مــن أمتــي  ظــاهرین علــى الحــق: (ِاإلجمــاع
لكـــي یوضـــح .) .التـــزال(وردت فـــي اثبـــات االجمـــاع وذكـــر منهـــا دلـــیال واحـــدا هـــو حـــدیث 

ــى هـــذه  ــي نفـــس االدلـــة علـ ـــة االخـــرى فـــي اثبـــات االجمـــاع هـ ــذا الـــدلیل واالدل المـــراد ان هـ
   .لمسألةا
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   االحالة الالحقة  -٢

 ، مــا، بمــا،كمــا(ومــا یــسبقها مــن احــرف ) یــأتي ( رحمــه اهللا كلمــة اســتعمل اإلمــام 
لإلشـــارة الـــى احالـــة داخلیـــة الحقـــة وكانـــت قلیلـــة جـــدا مقارنـــة مـــع االحـــاالت الـــى ) والـــسین

  : ومن الشواهد على ذلك.الماضي وقعت  ما یقارب سبع عشرة مرة فقط
جـاءت فـي مـسألة ثبـوت االجمـاع ومـا نقـل عـن اإلمـام  احمـد فـي : االحالة االولى
قـــال « قولـــه علـــى الـــورع كمـــال نقـــل اإلمـــام ابـــن مفلـــح قـــول القاضـــي حقـــه فحمـــل اصـــحابه

ٕظـــاهره منـــع صـــحة اإلجمـــاع، وانمـــا هـــذا علـــى الـــورع أو فـــیمن لـــیس لـــه معرفـــة : القاضـــي ِ

  . )١(»...لما یأتي ،بخالف السلف
یقتـل : وقـد قـال أحمـد فـي المحـرم« ابن مفلـح فـي كتابـه قال اإلمام: االحالة الثانیة

: اآلیـة لكـن مفهـوم الموافقـة) ال تقتلـوا الـصید: (السبع والذئب والغراب ونحوه، واحـتج بقولـه
ى ما سـیاتي مـن مواضـیع فـي وقد احال الخالف ال )٢(»یأتيهل یعمه النطق؟ فیه خالف 

 .الكتاب
ًویجـوز كـون العلـة حكمـا شـرعیا عنـد قـوم، وقالـه ابـن عقیـل.. .«: االحالة الثالثة ً، 

ِوذكره  أبو الخطاب عن أصـحابنا، وعقلـه بأنهـا أمـارة، والعلـة التـي یحتـاج إلـى إثباتهـا فـي  ِ

ًاألصل المتعدیة إلى الفرع، وأیضا ِ   .)٣(»كما یأتي علة قد یدور حكم مع حكم، والدوران: ُ

                                                 
 .٢/٣٦٨ أصول الفقه البن مفلح )١(

 .٢/٨٥٢أصول الفقه البن مفلح  )٢(

 .٣/١٢٤٥أصول الفقه البن مفلح  )٣(



 

 
١٠٧ 

 

   
 

  : االحاالت الخارجیة: لمحور الثانيا

فهي امـا الـى كتبـه االخـرى او الـى كتـب )  الفقهأصول(وهي ما كانت خارج كتابه 
  .غیره من األئمة

 وامــا ،ًفلــم اجــد انــه احــال شــیئا الــى كتبــه مثــل الفــروع او اآلداب الــشرعیة او غیرهــا
ُیــره مــن األئمــة فهــو كثیــر النقــل عــنهم وتــدوین اقــوالهم فــي كتابــه واذا اراد ان یحیــل كتــب غ

أي لمــن اراد االطــالع مراجعــة الكتــاب .. .شــیئا مــن اقــوالهم فانــه یقــول ومعنــاه عنــد فــالن
ألنه لم ینقل منه وانما مجرد اشارة الى ان معنـاه اشـبه بمـا ذكرنـا مـن تعریـف او رأي فهـو 

    . التكرار في ذلكیلجأ لمثل هذا لعدم
  ففــي تعریــف القیـــاس ذكــر تعریــف ابـــي الخطــاب فـــي التمهیــد ثــم قـــال اختــاره أبـــو

 ،ومعنـــاه فـــي الواضـــحتحـــصیل مثـــل حكـــم األصـــل، :  ومـــراده،الحـــسین البـــصري
فانــه لــم یــدون تعریــف . هــو نتیجــة القیــاس ال نفــسه: ، لكــن"ِإنــه أســد مــا رآه: "وقـال

تاب الواضح وما اختاره ابو الحسین البصري، ابن عقیل وانما احال القارئ الى ك
 . معناه تجده في كتاب الواضح البن عقیل
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 والصالة والسالم على اشـرف المرسـلین نبینـا محمـد وعلـى ،الحمد هللا رب العالمین

  .اله وصحبه اجمعین
 ملـل ًوبعد هذا الجهد المتواضع اتمنى ان اكون موفقا في سردي للمباحث سـردا ال
 ومــن ،ًفیــه وال تقــصیر موضــحا فیهــا ابــرز المالمــح التــي ســار علیهــا المــصنف رحمــه اهللا

  : البن مفلح توصلت الى نتائج عدة)  الفقه أصول( خالل هذه الجولة في كتاب 
َّتناولــت بعــض مــا امكــن مــن حیــاة المؤلــف ابــن مفلــح وتبــین لــي أن مالزمتــه لــشیخ  - ١

نه ولـــیس لحـــین وفاتـــه اذ أنـــه ســـجن اخـــر مـــرة ســـنة االســـالم ابـــن تیمیـــة كانـــت لحـــین ســـج
 ).ه٧٢٨(ووفاته كانت ) ه٧٢٦(

 .عنایة المصنف رحمه اهللا على اظهار اراء المذهب الحنبلي - ٢
یة، صـــولكثـــرة مـــصادره، فقـــد رجـــع المؤلـــف فـــي هـــذا الكتـــاب إلـــى أشـــهر الكتـــب األ - ٣

 .ة خاصةعامة ولمذهب الحنابلیین صوللمعرفة أقوال األ ًفبذلك یكون مرجعا
َنهج المصنف نهج المقارنة بین اقوال األئمة والمذاهب - ٤ َ َ. 
 فانـه یـشیر الـى المـصدر الـذي نقـل ،دقة المصنف في نسبة االقوال الـى اصـحابها - ٥

منه، وكذلك یشیر الى االقتباس من مواضع في الكتاب وقد التمست ذلك فـي طریقـة نقلـه 
  . وكتابه والموضع الذي نقل منه، الناقل عنهآلراء األئمة وكانت تتمثل بذكر اسم اإلمام 

ً تبین لي انه اذا ذكر في بدایة المسألة رأیا فإنه المختار عنده - ٦ َّ. 
مــسودة ال (ا كتابــا فإنهــا فــي الغالــب یــراد بهــ) اصــحابنا(ن لــي انــه اذا ذكــر لفــظ َّتبـی - ٧
  .)مختصر الروضة البن قدامة»  طوفيالبلبل لل« (، او )تیمیة

  .على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلموصلى اهللا 
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عبـد الـرزاق : تحقیـق) هـ٦٣١: ت(اآلمدي  الدین  األحكام سیفأصولاإلحكام في  .١

 .٤:  لبنان عدد األجزاء- دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت: عفیفي الناشر
ُ الفقـــه الـــذي ال یـــسع الفقیـــه جهلـــه عیـــأصـــول  .٢ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ  ،اض بـــن نـــامي بـــن عـــوض الـــسلميَ

ـــر ـــة، الریــــاض : الناشـ ــسعودیة-دار التدمریـ ــ ــــة ال ـــى، المملكــــة العربی :  الطبعــــة األولـ
  .١:  عدد األجزاء، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 ،)هـــ٧٦٣: ت(الحنبلــي  بــن مفــرج  الفقــه لإلمــام محمــد بــن مفلــح بــن محمــدأصــول .٣
ــسدحا: حققــــه وعلــــق علیــــه وقــــدم لــــه َالــــدكتور فهــــد بــــن محمــــد الــ َ مكتبــــة :  الناشــــر،نَّ

فـــي تـــرقیم  (٤:  عـــدد األجـــزاء، م١٩٩٩ - هــــ ١٤٢٠األولـــى، :  الطبعـــة،العبیكـــان
  ).مسلسل واحد

دار :  الناشــر،)هـــ١٣٩٦: ت(، الزركلــي الدمــشقي  بــن محمــوداألعــالم خیــر الــدین .٤
  .  م٢٠٠٢ -الخامسة عشر :  الطبعة،العلم للمالیین

ـــدین .٥ ـــالح الــ ــوان النـــــصر صــ ــــصفدي أعیـــــان العـــــصر وأعـــ ــك الـ ـــن أیبـــ ـــل بــ : ت( خلیــ
الـدكتور علـي أبـو زیـد، الـدكتور نبیـل أبـو عـشمة، الـدكتور محمـد :  تحقیق،)هـ٧٦٤

:  الناشــر،مــازن عبــد القــادر المبــارك:  قــدم لــه،موعــد، الــدكتور محمــود ســالم محمــد
ــــروت  ــر، بی ـــشق -دار الفكــــر المعاصــ ــان، دار الفكــــر، دمـ ــ ــوریا– لبن :  الطبعــــة، ســ

  .٥: عدد األجزاء ، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األولى، 
: ، الناشــر)هـــ١٤٠٢: ت(أوضــح التفاســیر محمــد محمــد عبــد اللطیــف بــن الخطیــب  .٦

عـــدد  ،) م١٩٦٤ - هــــ ١٣٨٣ (الــسادسة، : المطبعــة المـــصریة ومكتبتهــا، الطبعـــة
  .١: األجزاء

، )هـــ٧٤٥: ت(األندلــسي ي التفــسیر أبــو حیــان محمــد بــن یوســف البحــر المحــیط فــ .٧
  . هـ١٤٢٠: الطبعة، بیروت–دار الفكر : د جمیل، الناشرصدقي محم: تحقیق
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البدایة والنهایة أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثـم الدمـشقي  .٨
ـــ٧٧٤: ت( ـــق،)هــ ـــي: تحقیـ ـــسن التركـ ــــد المحــ ــــن عب ـــر،عبـــــد اهللا ب ـــر :  الناشـ دار هجــ

عــدد  ، م١٩٩٧ - هـــ ١٤١٨األولــى، : لطبعــةا،للطباعــة والنــشر والتوزیــع واإلعالن
  .) ومجلد فهارس٢٠ (٢١:األجزاء

 كفرقــرع – دار الهــدى ١٩٩١ طبعــة جدیــدة .بالدنــا فلــسطین مــصطفى مــراد الــدباغ .٩
 ٣:عدد االجزاء 

ُتـاج التــراجم أبــو الفــداء زیــن الــدین أبـو العــدل قاســم بــن قطلوبغــا الــسودوني  .١٠ نــسبة (ُ
محمـد : تحقیـق،)هــ٨٧٩: ت(الجمـالي الحنفـي ) إلى معتق أبیه سودون الشیخوني

 هـــ ١٤١٣األولــى، :  الطبعــة، دمــشق–دار القلــم :  الناشــر،خیــر رمــضان یوســف
 . ١: م، عدد األجزاء١٩٩٢-

ّتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسیني  .١١ ّ ّ
  .دار الهدایة:  الناشر،مجموعة من تحقیقین: ، تحقیق)هـ١٢٠٥: ت(َّالزبیدي 

 الفقـه عـالء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن سـلیمان أصـولبیر شرح التحریر في التح .١٢
عبـــد الـــرحمن . د:  تحقیـــق،)هــــ٨٨٥: ت(المـــرداوي الدمـــشقي الـــصالحي الحنبلـــي 

 الـسعودیة -مكتبـة الرشـد :  الناشـر،أحمـد الـسراح. عـوض القرنـي، د. الجبرین، د
  .٨: عدد األجزاء،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى، :  الطبعة،الریاض/ 

تحریر المعنى الـسدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفـسیر الكتـاب «التحریر والتنویر  .١٣
: ت(ور التونــسي محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــ» المجیــد
 هــ، عـدد ١٩٨٤:  تونس، سنة النـشر–الدار التونسیة للنشر : ، الناشر)هـ١٣٩٣
  ٣٠: األجزاء

ــــد .١٤ ـــسیر المنیــــر فــــي العقی ـــصطفى التفـ ـــن مـ ــــة بـ ــــدكتور وهب ــنهج  لل ـــشریعة والمــ ة والـ
ـــر ،الزحیلي ـــر : الناشــ ــــر المعاصــ ـــشق–دار الفكـ ـــة ، دمــ ــــة:  الطبعــ  ١٤١٨ ،الثانیـ

   .٣٠: عدد األجزاء ،هـ
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بــن الحــسن ابــو الخطــاب الكلــوذاني   الفقــه محفــوظ بــن احمــدأصــولالتمهیــد فــي  .١٥
ـــي ت ـــ٥١٠(الحنبل ـــاني الــــدك) هـ ـــق للجــــزئین االول والث ــو دراســــة وتحقی ـــد ابــ تور مفی

ــشة ــع الــــدكتور،عمـ ـــراهیم  وللثالــــث والرابـ ــى ،محمــــد بـــن علــــي بــــن اب  الطبعــــة االولــ
 .٤: عدد االجزاء ،دار المدني:  الناشر ،م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦

الجــامع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســـلم  .١٦
ـــه  ــننه وأیامـ ــــد= وســ ــو عب ـــماعیل أبــ ـــد بــــن إسـ ــاري صــــحیح البخــــاري محمـ اهللا البخــ

ـــق،الجعفـــي ـــن ناصـــر الناصـــر:  تحقی ـــر ب ــاة :  الناشـــر،محمـــد زهی ــوق النجـ دار طـ
األولـى، :  الطبعـة،)مصورة عن الـسلطانیة بإضـافة تـرقیم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي(

  .٩:  عدد األجزاء،هـ١٤٢٢
الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة عبد القادر بن محمد بن نـصر اهللا القرشـي،  .١٧

 –میـر محمـد كتـب خانـه : ، الناشر)هـ٧٧٥: ت(، محیي الدین الحنفي أبو محمد
   .٢: عدد األجزاء،كراتشي

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصـحاب أحمـد لإلمـام یوسـف بـن حـسن بـن  .١٨
َأحمــد بــن حــسن ابــن عبــد الهــادي الــصالحي، جمــال الــدین، ابــن المبــرد الحنبلــي  ْ ِ

الـــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــن ســـلیمان : ، حققـــه وقـــدم لـــه وعلـــق علیـــه) هــــ٩٠٩: ت(
ــین ـــر،العثیمـــ ــــاض :  الناشــ ــــان، الریـ ــــة العبیكـ ــسعودیة-مكتبـ ـــ ـــــة ال ــــة العربی  ، المملكـ

  .١:  عدد األجزاء، م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة
الدرر الكامنة في أعیـان المائـة الثامنـة أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن  .١٩

محمـــد عبـــد المعیـــد / مراقبــة :  تحقیـــق،)هــــ٨٥٢: ت(أحمــد بـــن حجـــر العــسقالني 
:  الطبعــة،الهنــد/  صــیدر ابــاد-مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة :  الناشــر،ضــان

  .٦:  عدد األجزاء،م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانیة، 
دار الغـــرب :  الناشــر،الــذهبي ومنهجــه فــي تــاریخ اإلســالم، بــشار عــواد معــروف .٢٠

 .١:  عدد االجزاء،) م٢٠٠٨ -  هـ١٤٢٩: (، الطبعة االولىبیروت/ االسالمي
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ذیــل طبقــات الحنابلــة  زیــن الــدین عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحــسن،  .٢١
د عبد الـرحمن :  تحقیق،)هـ٧٩٥: ت(َالسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

ــین األولــــى، : طبعــــة ال، الریــــاض–مكتبــــة العبیكــــان :  الناشــــر،بــــن ســــلیمان العثیمــ
  .٥:  عدد األجزاء، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

ـــن حــــزم  .٢٢ ـــسي ابـ ـــزم األندلـ ـــائل ابــــن حـ ــق ،رسـ ــ ـــر ،إحــــسان عبــــاس:   تحقی :   الناشـ
 . ٤: بیروت، عدد األجزاء/ مؤسسة العربیة للدراسات والنشر ال

روضة النـاظر وجنـة المنـاظر محمـد موفـق الـدین بـن قدامـة الجمـاعیلي المقدسـي  .٢٣
ــــابن قدامــــة الم ـــشهیر ب ــي، الـ ـــشقي الحنبلــ ــي ثــــم الدمـ ـــ٦٢٠: ت(قدســ ـــر،)هــ :  الناشـ

 عـدد ،م٢٠٠٢-هــ١٤٢٣الطبعة الثانیـة ّالریان للطباعة والنشر والتوزیع، مؤسسة 
  .٢: األجزاء

الـــسحب الوابلـــة علـــى ضـــرائح الحنابلـــة محمـــد بـــن عبـــداهللا بـــن حمیـــد النجـــدي ثـــم  .٢٤
الـدكتور عبـدالرحمن بـن سـلیمان  و،تحقیـق بكـر عبـداهللا ابـو زیـد) هـ١٢٩٥(المكي 

  .٣:بیروت عدد االجزاء /مؤسسة الرسالة :  الناشر ،مینالعثی
:  تحقیــق ،)هـــ٧٤٨: ت (ســیر أعــالم النــبالء شــمس الــدین أبــو عبــد اهللا الــذهبي  .٢٥

ــعیب األ ـــشیخ شـــ ــین بإشـــــراف الــ ـــر ،رنـــــاؤوطمجموعـــــة مـــــن تحقیقـــ مؤســـــسة :  الناشــ
ــــة ـــالة، الطبعــ ـــ ١٤٠٥الثالثــــــة، : الرســـ ـــزاء  م١٩٨٥/  هــــ ــــدد األجـــ  ٢٣ (٢٥: ، عــ

  .)ان فهارسومجلد
 شـذرات الــذهب فــي أخبـار مــن ذهــب عبــد الحـي بــن أحمــد بـن محمــد ابــن العمــاد  .٢٦

 خـــرج ،محمـــود األرنـــاؤوط: یـــقحقت،)هــــ١٠٨٩: ت(َالعكـــري الحنبلـــي، أبـــو الفـــالح 
ــــد القــــادر : أحادیثــــه ـــر، الناألرنــــاؤوطعب ـــشق : اشـ ــروت–دار ابــــن كثیــــر، دمـ ــ ،  بی
  .١١: جزاءعدد األ، م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة



 

 
١١٣ 

 

   
 

ــازاني  .٢٧ ـــسعود بـــــن عمـــــر التفتـــ ـــدین مــ ــعد الــ ــیح ســـ ــویح علـــــى التوضـــ : ت(شـــــرح التلـــ
 عـدد ،بدون طبعـة وبـدون تـاریخ: ، الطبعةمكتبة صبیح بمصر:  الناشر،)هـ٧٩٣

  .٢: األجزاء
 أبـو المنـذر محمـود بـن محمـد صـول مـن علـم األصولالشرح الكبیر لمختصر األ .٢٨

ــــد ال ـــن عب ـــاوبــــن مــــصطفى بـ ــف المنیـ ـــريلطیــ ــــشاملة، مــــصر: ، الناشـ ــــة ال  ،المكتب
  .١:  عدد األجزاء، م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة

الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة أبـــو نـــصر إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري  .٢٩
ــارابي  ـــ٣٩٣: ت(الفـ ــور عطـــار، الناشـــر:  تحقیـــق،)هـ ـــم : أحمـــد عبـــد الغفـ دار العل
  .٦:  عدد األجزاء،م  هـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة، بیروت–للمالیین 

: ت(طبقـــات الـــشافعیة الكبـــرى تـــاج الـــدین عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدین الـــسبكي  .٣٠
: عبد الفتـاح محمـد الحلـو، الناشـر. محمود محمد الطناحي د. د: تحقیق،)هـ٧٧١

  .١٠:  عدد األجزاء،هـ١٤١٣الثانیة، :  الطبعة،هجر للطباعة والنشر والتوزیع
 محمد بن الحسین بن محمد بن خلـف ،قه  القاضي أبو یعلى الفأصولالعدة في  .٣١

د أحمـد بـن علـي بـن :  حققـه وعلـق علیـه وخـرج نـصه ،)هــ٤٥٨: ت (ابن الفراء 
 جامعـــة الملـــك -ســـیر المبـــاركي، األســـتاذ المـــشارك فـــي كلیـــة الـــشریعة بالریـــاض 

 -  هـــ١٤١٠الثانیــة : بــدون ناشــر، الطبعــة : الناشــر ،محمــد بــن ســعود اإلسالمیة
  . أجزاء في ترقیم مسلسل واحد٥:  م، عدد األجزاء ١٩٩٠

 .يصولالعالمة الشیخ عبدالرازق عفیفي ومعالم منهجه األ .٣٢
كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون مـــصطفى بـــن عبـــد اهللا كاتـــب جلبـــي  .٣٣

ـــة  ـــاجي خلیفــــة أو الحــــاج خلیفـ ــشهور باســــم حـ ـــسطنطیني المــ ـــ١٠٦٧: ت(القـ  ،)هــ
ـــر ــــة الم: الناشـــ ــى مكتبــ ــــداد -ثنــــ ـــرقیم ( بغــ ــنفس تـــ ــــة، بــــ ـــدة دور لبنانیــ ـــورتها عـــ وصـــ

دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ودار العلـــوم الحدیثـــة، ودار الكتـــب : صـــفحاتها، مثـــل
  ٦:  عدد األجزاء،م١٩٤١:  تاریخ النشر،)العلمیة



 

 
١١٤ 

 

   
 

 الفقـــه علـــى مـــذهب اإلمـــام  أحمـــد بـــن حنبـــل ابـــن اللحـــام، أصـــولالمختـــصر فـــي  .٣٤
: ت(لي بـن محمـد بـن عبـاس البعلـي الدمـشقي الحنبلـي عالء الدین أبو الحسن ع

 مكــة -جامعـة الملـك عبـد العزیـز :  الناشـر،محمـد مظهربقـا. د:  تحقیـق،)هــ٨٠٣
   .١: عدد األجزاء،المكرمة

المــدخل المفــصل لمــذهب اإلمــام  أحمــد وتخریجــات األصــحاب بكــر بــن عبــد اهللا  .٣٥
 یحیـى بـن غیهـب بـن محمـد أبو زید بن محمد بن عبد اهللا بن بكر بـن عثمـان بـن

 مطبوعـــات مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي -دار العاصـــمة :  الناشـــر ،)هــــ١٤٢٩: ت (
 .)في ترقیم مسلسل واحد (٢:  هـ، عدد األجزاء ١٤١٧ ،األولى:  الطبعة ،بجدة

 مراصــد االطــالع علــى أســماء األمكنــة والبقــاع عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق، ابــن  .٣٦
: الناشـــر) هــــ٧٣٩: المتـــوفى(ّلحنبلـــي، صـــفي الـــدین شـــمائل القطیعـــي البغـــدادي، ا

   هـ١٤١٢األولى، : دار الجیل، بیروت الطبعة
:  تحقیــق،)هـــ٥٠٥: ت(المستــصفى أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي  .٣٧

األولــى، :  الطبعــة،دار الكتــب العلمیــة: محمــد عبــد الــسالم عبــد الــشافي، الناشــر
  .١: عدد األجزاء،م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن  .٣٨
 –دار الحـدیث :  الناشر،أحمد محمد شاكر:  تحقیق،)هـ٢٤١: ت(أسد الشیباني 

 .٨:  عدد األجزاء، م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، :  الطبعة،القاهرة
 اهللا صـلى اهللا علیـه المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول .٣٩

: ، تحقیــق)هـــ٢٦١: ت(وســلم مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیري النیــسابوري 
ــؤاد عبــــد البــــاقي ـــر،محمــــد فــ ــي :  الناشـ ـــراث العربــ ـــاء التـ ـــدد –دار إحیـ ــروت، عـ  بیــ

  . ٥: األجزاء
مجــد الـدین عبـد الــسالم : ّبــدأ بتـصنیفها الجـد[ الفقـه آل تیمیـة أصــولالمـسودة فـي  .٤٠

ـــة  ـــ٦٥٢: ت(بــــن تیمیـ ــاف إلیهــــا األب، ،)هــ ـــة :  وأضــ ــیم بــــن تیمیـ : ت(عبــــد الحلــ



 

 
١١٥ 

 

   
 

محمــد :  تحقیــق،) ]هـــ٧٢٨(أحمــد بــن تیمیــة :  ثــم أكملهــا االبــن الحفیــد،)هـــ٦٨٢
  .١:  عدد األجزاء،دار الكتاب العربي:  الناشر،محیي الدین عبد الحمید

ْ الفقــه محمـد بــن علــي الطیــب أبـو الحــسین البــصري المأصــولالمعتمـد فــي  .٤١ عتزلــي َ
ـــ٤٣٦: ت( ـــق،)هـ ــیس:  تحقی ـــة :  الناشـــر،خلیـــل المـ ــب العلمی  بیـــروت، –دار الكتـ

  .٢:  عدد األجزاء،١٤٠٣األولى، : الطبعة
 معجـــم البلـــدان شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد اهللا یـــاقوت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي الحمـــوي  .٤٢

 م عــدد ١٩٩٥الثانیـة، : دار صــادر، بیـروت الطبعـة: الناشـر) هــ٦٢٦: المتـوفى(
  ٧: جزاءاأل

 ،)هــــ٧٤٨: ت(المعجـــم المخـــتص بالمحـــدثین شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد اهللا الـــذهبي  .٤٣
:  الطبعـــة،مكتبـــة الـــصدیق، الطـــائف:  الناشـــر،محمـــد الحبیـــب الهیلـــة. د: تحقیـــق

 . ١:  عدد األجزاء، م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، 
 معجــم المــؤلفین عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمــشق .٤٤

ـــ١٤٠٨: ت( ــى :  الناشــــر،)هــ ــي -مكتبــــة المثنــ ــراث العربــ ــروت، دار إحیــــاء التــ  بیــ
 . ١٣:عدد األجزاء،بیروت

عبـد الـسالم :  تحقیـق ،معجم مقاییس اللغة أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریـا .٤٥
ــــارون ــــد هـ ـــر محمـ ـــر: ، الناشــ ـــة ،دار الفكــ ـــ ١٣٩٩:  الطبعــ ـــدد ،.م١٩٧٩ -هـــ  عــ

  .٦: األجزاء 
:  الناشـــر،)هــــ٦٢٠: ت(ن قدامـــة أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین بـــن قدامـــة المغنـــي البـــ .٤٦

 عــدد ،م١٩٦٨ -هـــ ١٣٨٨:  تــاریخ النــشر،بــدون طبعــة: مكتبــة القــاهرة، الطبعــة
 .١٠: األجزاء

المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام  أحمد إبراهیم بن محمد بن عبـد اهللا بـن  .٤٧
د عبـد الـرحمن :  تحقیـق،)هـ٨٨٤: ت(محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین 



 

 
١١٦ 

 

   
 

:  الـــسعودیة، الطبعـــة– الریـــاض -مكتبـــة الرشـــد :  الناشـــر،بـــن ســـلیمان العثیمـــین
  . ٣:  عدد األجزاء،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األولى، 

وكالــة :  الناشــر ١٩٧٧ منــاهج البحــث العلمــي عبــدالرحمن بــدوي الطبعــة الثالثــة  .٤٨
  . الكویت–المطبوعات شارع فهد السالم 

ــوافي  .٤٩ ــــصفدي الـــ ــــن عبـــــد اهللا الـ ـــك بـ ـــل بـــــن أیبــ ــدین خلیــ ــــالح الـــ : ت(بالوفیـــــات صـ
دار إحیــاء التــراث : أحمــد األرنــاؤوط وتركــي مــصطفى، الناشــر:  تحقیــق،)هـــ٧٦٤

  . ٢٩:  عدد األجزاء،م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠: عام النشر، بیروت–
وفیات األعیان وأنبـاء أبنـاء الزمـان أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن  .٥٠

إحـسان :  تحقیـق،)هــ٦٨١: ت(یم بن أبي بكـر ابـن خلكـان البرمكـي اإلربلـي إبراه
   .٧:  عدد األجزاء، بیروت–دار صادر :  الناشر،عباس

:  تحقیــق،)هـــ٧٧٤: ت(الوفیــات تقــي الــدین محمــد بــن هجــرس بــن رافــع الــسالمي  .٥١
ـــاس  ـــدي عبـ ـــالح مهـ ـــروف، الناشــــر. د, صـ ـــواد معـ ــالة : بــــشار عـ ـــسة الرســ  –مؤسـ

  .٢: ه، عدد األجزاء١٤٠٢األولى، : عةبیروت، الطب




