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اصطالح الشافعية من خالل اصطالح النووي يف منهاج الطالبني

*أمين البدارين-كلية الشريعة- جامعة اخلليل-فلسطني

امللخـــ�ص:
عليها  وتبعه  الطالبني(  )منهاج  كتابه  يف  النووي  مام  الإ ا�ستخدمها  التي  امل�سطلحات  الباحث  در�س 
ال�سافعية بعده، فغدت ا�سطالحا جلميع كتب املذهب وعلمائها بعد ذلك ، فال يفهم كالم ال�سافعية بدقة ما مل تفهم 
هذه امل�سطلحات ، فبينت جميع ما يتعلق بهذه امل�سطلحات مع ال�رشح والتمثيل ، وما تدل عليه من اآراء معتمدة 
اأو غري معتمدة يف املذهب ال�سافعي ، وما يدخل يف منطوقها، وما يخرج مبفهومها ، كما ق�سمت امل�سطلحات ح�سب 
مام اأو جمتهدي املذهب اأو مركب منهما اأو حمتمل كل ذلك؟   طبيعة اخلالف يف املذهب، وهل اخلالف يف اأقوال الإ
كما بينت حقيقة كتاب املنهاج واأهميته ومنزلته وما امتاز به عمن �سبقه باعتباره اأكرث الكتب -على الإطالق- 

ؤلفه. التي اهتم بها علماء املذهب ، كما ترجمت ملو
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Abstract :

	 This	researcher	studied	 the	expressions	and	phrases	 that	were	used	
by	 Imam	Al-	Nawawi	 in	his	book	Minhaj	Al-Talebeen.	These	 terms	were	
used by the followers of Al- Shafia-School of Fiqeh. Consequently, these 
terms became commonly used by all Shafia followers as well as in all the 
books written by Shafia students and scholars. The exact understanding of 
Shafi school of Fiqeh cannot be understood without explaining these terms. 
All these terms were scrutinized and fully explained through giving exam--
ples. Therefore, all the Shafi Fiqeh concepts disused or accepted by the Shafi 
scholars were simplified. These Fiqhi terms were divided according to the 
different understandings of the Shafi School and according to the cataloging 
that	stemmed	from	explanations	by	 the	Imam	himself	or	 the	scholars	or	a	
combination of both. Furthermore, I explained the fact behind Al-Menhaj 
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book, its importance, its ranking, and what it excelled in more than any other 
piece of work. This book was given the greatest importance by Shafi schol--
ars. Also, I have written about the author of this book. 

وتطورا  حتول  منهاجه  يف  النووي  ا�سطالح  يعترب 
املذهب  يف  املعتمد  بني  نه  لأ ال�سافعي،  املذهب  يف 
مام  ل�سعوبة متييزه ب�سبب اختالف الروايات عن الإ
جمتهدي  وا�ستنباطات  ترجيحات  وكرثة  ال�سافعي 
املذهب؛  فاأ�سبح من الع�سري متييز املعتمد عن غريه 
قد  وبحث  بعد جهد  اإل  العلماء  على  املذهب حتى  يف 
ل النووي  ل ت�سعف م�ساغل احلياة يف حتقيقه، ف�َسهَّ
مر، وحمل هذا العبء واجلهد العلمي ال�سخم  هذا الأ
على عاتقه، واأكمل م�سرية من قبله �سابطا له، رافعا 
بنيان املذهب �ساخما؛  حتى اأ�سبح املذهب ال�سافعي 
بعد النووي من اأ�سهل املذاهب الفقهية املعتربة حفظا 
ؤنة للو�سول اإىل القول  واأكرثها ان�سباطا، واأخفها مو

املعتمد.
على  املذهب  توحيد  على  النووي  مام  الإ حر�س  وقد 
خالل  من  املعتمدة  بجعلها  م�ساألة  كل  يف  واحد  راأي 
قول  وا�ستقراء  ال�سافعي،  مام  الإ ن�سو�س  �سبط 
اجلمهرة من فقهاء املذهب الكبار الجالء، واعتماده 
العمل  هذا  النووي  خل�س  وقد  الدليل،  قوة  على 
واأظهره من خالل ا�سطالحه الذي اخرتعه ت�سهيال 
لبيان الراجح ومراتب اخلالف، فنال ق�سب ال�سبق يف 
اإبداعه هذه امل�سطلحات التي ت�سبط م�سائل املذهب، 
جامعة ت�سعبات الطرق يف طريق واحد �سهل من�سبط 
ق�سري ل اعوجاج فيه، اآخره كاأوله وفق هدف وا�سح 

ل لب�س فيه األ وهو حتقيق املذهب و�سبط معتمده.
راء ال�سافعية - الذين ل  فكان لزاما على كل باحث لآ
ي�ستغني بحث فقهي عن اآرائهم - اأو الدار�س ملذهبهم 
قواعد  ت�سكل  التي  ال�سطالحات  هذه  فهم  يتقن  اأن 
تفهم  ل  التي  وكتبهم،  علمائه  راء  لآ ال�سحيح  الفهم 
من  واهلل  لدرا�ستها،  اجلهد  هذا  فكان  دونها،  بدقه 

وراء الق�سد، وهو ح�سبي ونعم الوكيل.
اأهمية البحث:

اإن التجديد الفقهي وا�ستحداث حلول فقهية جديدة 
لن  املعا�رشة  والقت�سادية  الجتماعية  للم�سكالت 
توؤتي اأكلها ولن تكون مت�سقة مع احلا�رش الجتماعي 
�سالمية ما مل تنطلق من  مة الإ والثقايف واحل�ساري لالأ
�سالة التي هي جذور هذه النواحي والتي ي�سكل  الأ
إكمال جهود العلماء ال�سابقني  احلا�رش امتدادا لها با
�سالمي،  الذين افنوا اأعمارهم يف بناء منظومة الفقه الإ
إكمال  الرا�سخة، و�رشحه املتني؛  فا اأحكامه  وبنيان 

البناء اأجدى من هدمه واإعادة بنائه.
ول �سك اأن اآراء فقهاء املذهب ال�سافعي ت�سكل اأحد اأهم 
نواجهها  م�سكلة  ثمة  لكن  املتني،  الرتاث  هذا  اأركان 
اليوم تكمن يف فهم كتبهم وحتليلها، وهذا ما وجدته 
واملاج�ستري  البكالوريو�س  لطلبة  تدري�سي  اأثناء 
حيث لحظت �سعفا كبريا عند غالبيتهم يف فهم كتب 
املذهب التي اأ�سبح يحلو لبع�س الدار�سني ت�سميتها 
– يف  �سف  – لالأ لتجد  اإنك  حتى  ال�سفراء،  بالكتب 
بحاث املحكمة ن�سبة  كثري من الكتب بل ويف بع�س الأ
معرفة  عدم  اإىل  مردها  املذاهب  بع�س  راء  لآ خاطئة 
فمعرفة  املذهب،  هذا  اأو  الكتب  هذه  ا�سطالحات 
ال�سطالح تعترب من اأهم ما يجب على املتعلم حتقيقه 
قبل قراءة كتب القدماء والبحث فيها، بل ولن اأبالغ 
حد اأن يدعي فهم كتب القدماء  اإن قلت اإنه ل يحق لأ
يتقن  اأن  قبل  ودر�سا  وتعلما  بحثا  فيها  واخلو�س 
و�سل  التيه،  اإىل  غريه  واأخذ  تاه  واإل  ا�سطالحهم 
يقولون،  ل  ما  لهم  ون�سب  واأ�سل،  مرادهم  فهم  عن 

وظلمهم وهم عن ن�سبته بريئون.
وتظهر للبحث فوائد اأخرى منها:

متهيد:
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اأن  ن�ستطيع  امل�سطلحات  هذه  فهم  خالل  من  اأول: 
اأميز بني امل�سائل املجمع عليها يف املذهب اأو التفاقية، 
املذهب  يف  املعتمد  و�سبط  اخلالفية،  امل�سائل  وبني 

ال�سافعي.
مام ال�سافعي عن اآراء جمتهدي  اآراء الإ ثانيا: متييز 
املذهب حتى ل تختلط فتعرف من خاللها على تطور 
واأخرى  فقهية  درا�سات  َمْن  يتبعها  وما  املذهب، 
يبحثها  مل  التي  امل�ستحدثة  امل�سائل  بح�سب  تاريخية 
هذه  متيز  كما  بعده،  جاء  من  وبحثها  ال�سافعي 
كما  قدميه،  من  ال�سافعي  قول  جديد  ال�سطالحات 
ونوعها  املذهب  علماء  خالفات  طبيعة  بها  ن�سبط 

راء اخلالفية التي ذهبوا اإليها. والآ
اأن  ال�سطالح  هذا  فهم  فوائد  عظيم  ومن  ثالثا: 
منهاج  يف  م�ساألة  األف  �سبعني  اأح�سوا  العلماء 
امل�سائل  من  الهائل  العدد  هذا  وحده)1(،  الطالبني 
�سبطه ووجهه النووي من خالل هذه ال�سطالحات 
هذا  فهم  يف  عميقا  رائدا  مدخال  فهمها  ي�سكل  التي 

العدد الهائل من امل�سائل.
رابعا: كما ن�ستطيع من خاللها معرفة تطور التاأليف 
النووي في�سال بني  مام  الإ تاآليف  اإذ تعد  يف املذهب؛ 
ات�سمت  املذهب  تطور  مراحل  من  بارزتني  مرحلتني 
بيان  على  والرتكيز  والتهذيب  وال�سبط  بالتحرير 
املذهب  ا�سطالح  توحيد  مرحلة  ت�سكل  كما  املعتمد، 
�سوى  �سوابط  دون  م�سطربا  ذلك  قبل  كان  حيث 
قوا�سم م�سرتكة قليلة العدد واإن كانت كثرية الفائدة 

واملدد.
هذا  اأن  هميته  لأ وبيانا  ختاما  ويكفي  خام�سا: 
ال�سطالح مل ي�سبق النووي اإليه اأحد –كما �ساأبني- 
ثم اأ�سبح ا�سطالحا للمذهب بعده، فال بد من درا�سة 
هذا  يف  طرق  مفرتق  ي�سكل  الذي  ال�سطالح  هذا 

املذهب العظيم.
هدف البحث:

املنهج  بيان  يف  الو�سع  ا�ستفراغ  اإىل  البحث  يهدف 

النووي من خالل ال�سطالحات  اتبعه  الذي  العلمي 
حتقق  والتي  الطالبني  منهاج  كتاب  يف  اأوردها  التي 
هداف ال�سابقة؛  وذلك خالل ا�ستقراء كالم العلماء  الأ
قدميا وحديثا يف �رشحه وغريها من كتب املذهب مما 
التطبيقي  اجلانب  مالحظة  اإىل  اإ�سافة  به،  عالقة  له 
و�سول  لها  والتمثيل  املنهاج  يف  ال�سطالحات  لهذه 

اإىل اأ�سمل واأدق فهم لها.
خطة البحث: 

مهدت  مطالب،  وثالثة  مقدمة  اإىل  البحث  ق�سمت 
وتق�سيمه  وهدفه  اأهميته  وبينت  للبحث  املقدمة  يف 
فجاءت  الثالثة  املطالب  واأما  ال�سابقة،  والدرا�سات 

على النحو التايل:
ول: التعريف مبو�سوع البحث. املطلب الأ

وكتابه  النووي  مام  بالإ التعريف  الثاين:  املطلب 
اإىل  ق�سمته  وقد  ومنزلته،  واأهميته  الطالبني  منهاج 
ويف  النووي،  مام  بالإ ول  الأ يف  عرفت  فروع؛   اأربع 
الثاين بكتابه منهاج الطالبني، ويف الثالث اأهمية كتاب 
كتاب  منزلة  الرابع  ويف  املذهب،  يف  الطالبني  منهاج 

منهاج الطالبني بني كتب املذهب.
منهاجه،  يف  النووي  ا�سطالح  بيان  الثالث:  املطلب 

وقد ق�سمته اإىل �ستة فروع:  
ول: ح�رش ا�سطالحات النووي يف املنهاج.  الفرع الأ

مام  الإ باأقوال  اخلا�سة  امل�سطلحات  الثاين:  الفرع 
ال�سافعي. 

باآراء جمتهدي  اخلا�سة  امل�سطلحات  الثالث:  الفرع 
املذهب. 

مام  اأقوال الإ الفرع الرابع: امل�سطلحات املركبة من 
واأ�سحاب الوجوه. 

مام  قوال الإ الفرع اخلام�س: امل�سطلحات املحتملة لأ
واأ�سحاب الوجوه. 

على  املزيدة  امل�سائل  م�سطلح  ال�ساد�س:  الفرع 
املحرر. 

وختمته ببيان نتائج البحث وتو�سياته.
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الدرا�سات ال�سابقة:
مل اأعرث على درا�سة حديثة اخت�ست بدرا�سة ا�سطالح 
النووي يف منهاج الطالبني لكنني عرثت على ر�سالتني 

لبع�س متاأخري ال�سافعية من احل�سارمة هما:
"البتهاج  بعنوان  �سغرية  ر�سالة  وىل:  الأ الر�سالة 
بن  اأحمد  ال�سيد  للعالمة  املنهاج"  ا�سطالح  بيان  يف 
ال�سافعي  احل�رشمي  العلوي  �سميط  ابن  بكر  اأبي 
)1277– 1343هـ( مطبوعة يف مقدمة كتاب النجم 
مام كمال الدين حممد بن  الوهاج يف �رشح املنهاج لالإ
يطبع  والذي  808هـ(،   –742( الدمريي  مو�سى 
ُجدة يف عام )2004م(.  املنهاج يف  دار  ول مرة يف  لأ
وقد جاءت الر�سالة يف �ست ع�رشة �سفحة من القطع 
الكاتب  فيها  �سلك  اأنيقة،  حديثة  بطباعة  املتو�سط 
ترتيبه  بح�سب  النووي  ا�سطالحات  �رشح  منهج 
واإعطاء مثال على كل م�سطلح، وجاء �رشحه قرابة 
خر فت�سمنت  ن�سف حجم الر�سالة، واأما الن�سف الآ
فوائد اأخرى ك�رشح مقدمة النووي ملنهاج الطالبني، 
�رشاح  وبع�س  املذهب  علماء  عن  حديثه  اإىل  اإ�سافة 

املنهاج.
معرفة  اإىل  املحتاج  املتعلم  "�سلم  الثانية:  الر�سالة 
�سميلة  ميقري  اأحمد  ال�سيد  "للعالمة  املنهاج  رموز 
إخراج الر�سالة ال�سيخ  هدل )1390هـ(، وقد عني با الأ
اإ�سماعيل عثمان زين -رحمه اهلل- وطبعت يف مقدمة 
املنهاج(،  �رشح  يف  الوهاج  )النجم  الدمريي  كتاب 
وجاءت الر�سالة يف اثنتني واأربعني �سفحة من القطع 
املتو�سط بطباعة حديثة اأنيقة، وقد ا�ستملت الر�سالة 
اأربعة  اإىل  الكاتب  ق�سمها  حيث  كثرية  فوائد  على 
ؤلفه  ومو املنهاج  عن  ول  الأ الف�سل  يف  حتدث  ف�سول 
وذكر من اعتنى بحفظه واخت�ساره ونظمه و�رشحه، 
ويف الف�سل الثاين جعله يف ذكر الكتب التي اخت�رش 
واأما  ووفياتهم،  ؤلفيها  مو اأ�سماء  وذكر  املنهاج  منها 
مام  الإ م�سطلحات  بيان  يف  فجعله  الثالث  الف�سل 
النووي يف كتبه وما يقدم منها اإذا اختلف بع�سها عن 

بع�س، وقد بني ا�سطالح النووي يف منهاجه يف ع�رش 
املوؤلف  امتازت مبحاولة  الر�سالة  �سفحات فقط من 
عد ال�سطالحات التي وردت يف املنهاج وا�ستقاقاتها 
ال�سفحات  هذه  من  كرب  الأ اجلانب  اأخذت  والتي 
خري فاأورد فيه ا�سطالحات  الع�رش، واأما الف�سل الأ
" التحفة " لبن حجر الهيتمي و" النهاية " لل�سم�س 
الرملي و " املغني " للخطيب ال�رشبيني وغريهم من 

الفقهاء مما اأودعوه يف طي ا�سارتهم.
ببيان  وحديثا  قدميا  املنهاج  �رشاح  غالبية  عني  كما 

ا�سطالح املنهاج ما بني مو�سع وم�سيق.
ول: بيان مبو�سوع الدرا�سة: املطلب الأ

ال�سطالح لغة ماأخوذ من �سلح وجميع ال�ستقاقات 
املاأخوذة من هذا اجلذر تدل على خالف الف�ساد، يقال 
�سَلح)2(ونقل  ويقال  �سالحا،  ي�سلح  ال�سيء  �سلح 
اأي�سا �سلُح بال�سم، وقد ا�سطلحا وت�ساحلا  الفراء 
وامل�سلحة  ف�ساد،  الإ �سد  والإ�سالح  احلا،  وا�سَّ

واحدة امل�سالح و ال�ست�سالح �سد ال�ستف�ساد )3(. 
و"ال�سطالح" ا�سطالحا هو اتفاق طائفة على �سيء 
ال�سيء،  و�سع  على  القوم  اتفاق  اأو  خم�سو�س)4(، 
معنى  اإىل  اللغوي  املعنى  عن  ال�سيء  اإخراج  وقيل 
عرف  هو  التخاطب  وا�سطالح  املراد،  لبيان  اآخر 
الفقهاء،  عرف  يف  ال�رشع  مقابل  وال�سطالح  اللغة، 
ال�سلح  من  افتعال  ال�سطالح    اأن  ذلك  وجه  ولعل 
مور ال�رشعية مو�سوعات  للم�ساركة كالقت�سام، والأ
قوام وتوا�سع  ال�سارع وحده ل يت�سالح عليها بني الأ

منهم)5(.
وال�سطالحي  اللغوي  املعنى  بني  ظاهرة  والعالقة 
من  املراد  فهم  يف  الف�ساد  مينع  ال�سطالح  اأن  وهي 
لفاظ  فالأ عليها،  للدللة  لفاظ  الأ و�سعت  التي  املعاين 

اأوعية املعاين.
الذي  و�ساع  وحتى ل تختلط املعاين ب�سبب تعدد الأ
املجاز  ا�ستخدام  وكرثة  الرتادف  وجود  اإىل  اأدى 
اإىل  يوؤدي  بعدهم مما  فمن  العرب  عند  وال�ستعارات 
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ذلك  اإىل  اأ�سف  لفاظ،  الأ احتمالية  يف  املعاين  اختالط 
وبع�سها  ب�سيط  بع�سها  جديدة  معان  ا�ستحداث 
األفاظ للدللة عليها ل على  مركب من معاين و�سعت 
و�سع  اإىل  ما�سة  احلاجة  جعل  مما  منها؛   املركب 
لفاظ  األفاظ جديدة لهذه املعاين اجلديدة م�ستلة من الأ
الو�سع  هذا  بينها،  رابط  بوجود  �سيلة  الأ العربية 
احلاجة  يجاده  لإ دفعت  الذي  ال�سطالح  هو  اجلديد 
جديدة  معان  عن  تعرب  جديدة  األفاظ  يجاد  لإ امللحة 
اأحد  ال�سطالح  ي�سكل  الذي  التطور  ركب  لنواكب 

اأبرز الو�سائل املعربة عنه.
اأ�سا�س  �رشط  هو  لال�سطالحات  الفقهاء  فا�ستخدام 
وبيان  كالمهم،  �سبط  يريد  ملن  به  اجلهل  يقبح 
مق�سودهم؛  حتى ل تختلط املعاين بع�سها ببع�س، 
اختالطه  اأو  فهمه،  اأو  املراد  عن  التعبري  ويف�سد 

وتعدده يف اأحيان اأخرى.
حقيقة  عن  يعرب  مانع  جامع  لفظ  هو  فال�سطالح 
يقع حتته جمعا م�ستغرقا  ما  اأي يجمع كل  ال�سيء، 
تاما مما يدخل حتت مفهومه، ومينع اختالطه بغريه، 
ي�سعه �سخ�س اأو جماعة كاأهل فن اأو علم اأو �سنعة 
اأو حملة اأو غريها للتعبري عن معان حمددة، وا�سرتط 
اأن  اجلديد  املعنى  هذا  عن  املعرب  اللفظ  لهذا  العلماء 
يكون ثمة رابط بني املعنى اجلديد وبني اأ�سل املعنى 
اللغوي امل�ستق منه امل�سطلح، اأو بتعبري اآخر حتديد 
ؤ اأو الت�ساكك بتعبري  العالقة اأو وجه ال�سبه اأو التواطو

املناطقة.
امل�سطَلح،  هذا  يدرك من جمرد  ل  املعنى  هذا  اأن  اإل 
عنه،  تعرب  باألفاظ  تاما  بيانا  امل�سطِلح  يبينه  واإمنا 
الرمز  هذا  يحتاج  ملعنى  رمزا  امل�سطلح  في�سبح 
اأو  فن  وجود  اإىل  اأدى  مما  ر�سم؛   اأو  حد  من  لبيان 
علم التعريفات اأو ببيان امل�سطلحات للتعبري عن هذه 
البحث  ي�سكل هذا  اأو ال�سطالحات، والذي  الرموز 

جزءا منه.
كتابه  يف  النووي  مام  الإ ا�سطالح  هنا  ف�ساأبحث 

بعد  اأ�سبح  الذي  ال�سطالح  هذا  الطالبني  منهاج 
لن  والذي  ككل،  ال�سافعي  املذهب  ا�سطالح  ذلك 
هذا  امل�سطلحات،  هذه  تفهم  مل  ما  املذهب  يفهم 
ال�رشبيني عنه  مام اخلطيب  الإ الذي قال  ال�سطالح 
اأنه " مل ي�سبق النووي اإليه اأحد ")6(، وقال ال�سم�س 
"ا�سطالح ح�سن ابتكره مل ي�سبق  باأنه:  الرملي عنه 

اإليه")7(. 
مام النووي  املطلب الثاين: التعريف بالإ

وكتابه منهاج الطالبني واأهميته ومنزلته :
ل بد قبل اخلو�س يف ا�سطالحات النووي يف منهاجة 
منهاج  وكتابه  العظيم  مام  الإ بهذا  التعريف  من 

الطالبني واأهميته ومنزلته بني كتب املذهب:
مام النووي ول: التعريف بالإ الفرع الأ

هو يحيى بن �رشف بن مري بن ح�سن بن ح�سني ابن 
الزاهد،  احلافظ  الفقيه  حزام،  بن  جمعة  بن  حممد 
�سالم، حميي الدين اأبو زكريا  عالم، �سيخ الإ اأحد الأ
)631هـ(،  �سنة  ولد  الدم�سقي،  النووي  احلزامي 
يو�سف  بن  يا�سني  ال�سيخ  الطريقة  يف  �سيخه  قال 
الزرك�سي: راأيت ال�سيخ حميي الدين وهو ابن ع�رش 
معهم  اللعب  على  يكرهونه  وال�سبيان  بنوى،  �سنني 
كراههم، ويقراأ القراآن يف  وهو يهرب منهم ويبكي لإ
تلك احلال فوقع يف قلبي حبه، حفظ القراآن �سغريا، 
اأ�سهر ون�سف، وحفظ  اأربعة  التنبيه يف نحو  وحفظ 
اثني  يقراأ كل يوم  اأ�سهر، كان  اأربعة  املهذب يف  ربع 
ع�رش در�سا على امل�سايخ �رشحا وت�سحيحا يف �ستى 

العلوم.
اأ�سول  واأخذ  احلفاظ،  من  جماعة  عن  احلديث  اأخذ 
وتفقه  التفلي�سي،  الفتح  اأبي  القا�سي  عن  الفقه 
على علماء كرث منهم الكمال اإ�سحاق املغربي و�سم�س 
له وقٌت  ي�سيع  كان ل  املقد�سي،  الرحمن  عبد  الدين 
بالعلم  ال�ستغال  من  وظيفة  يف  اإل  نهار  ول  ليل  يف 
حتى يف ذهابه يف الطريق يكرر اأو يطالع، ثم ا�ستغل 
وعرف  وولتهم،  للم�سلمني  والن�سح  بالت�سنيف 

امين البدارين، اصطالح الشافعية...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )2(، ص )306-277(، 2009



282

واملراقبة  الفقه،  بدقائق  والعمل  نف�سه،  مبجاهدة 
عمال القلوب وت�سفيتها، يحا�سب نف�سه دائما. لأ

كان حمققا يف علمه وفنونه، مدققا يف عمله و�سوؤونه، 
من  باأنواعه  عارفا   ، اهلل  ر�سول  حلديث  حافظا 
فقهه،  وا�ستنباط  األفاظه  وغريب  و�سقيمه  �سحيحه 
حافظا للمذهب وقواعده واأ�سوله، واأقوال ال�سحابة 
ال�سلف،  �سالكا طريقة  العلماء،  والتابعني واختالف 
بالعلم،  والعمل  العلم  اأنواع  يف  كلها  اأوقاته  �رشف 
لزم  الذهبي:  قال  يتزوج،  وال�رشب، ومل  كل  الأ قليل 
فاق  حتى  �سنة  ع�رشين  نحو  ونهارا  ليال  ال�ستغال 
اأقرانه، وتقدم على جميع رفاقه، وحاز ق�سب ال�سبق 

يف العلم.
له ت�سانيف كثرية منها: الرو�سة، املنهاج، املجموع 
يف  املنهاج  الربا،  اأثناء  اإىل  فيه  و�سل  املهذب  �رشح 
ي�ساح  الإ ال�ساحلني،  ريا�س  ذكار،  الأ م�سلم،  �رشح 
علم  يف  ر�ساد  الإ احلديث،  يف  اخلال�سة  املنا�سك،  يف 
التحرير  القراآن،  حملة  اآداب  يف  التبيان  احلديث، 
ت�سحيح  يف  العمدة  التنبيه،  نكت  التنبيه،  األفاظ  يف 
التنبيه، التحقيق، �رشح على الو�سيط �سماه التنقيح، 
�سول  الأ الفقهاء،  طبقات  واللغات،  �سماء  الأ تهذيب 

وال�سوابط 
اإىل  )665هـ(  �سنة  بعد  �رشفية  الأ احلديث  دار  ويل 
مات  معلومها،  من  �سيئا  لنف�سه  ياأخذ  ومل  تويف  اأن 
رجب  يف  نوى  ببلده  واخلليل  القد�س  زار  ما  بعد 
�سنة )676هـ( ودفن فيها )8(. وقد اأفرد ال�سخاوي 
)902هـ( كتابا كامال يف ترجمته �سماه "املنهل العذب 

الروي" وهو مطبوع.
الفرع الثاين: التعريف بكتاب منهاج 

الطالبني:
لكتاب  وتكملة  اخت�سار  حقيقته  يف  الطالبني  منهاج 
معنى  يف  اخت�سار  لكنه  الرافعي،  مام  لالإ املحرر 
– اإذ مل يحذف منه  – كما يقول النووي  ال�رشح له 
كان  ولو  اخلالف  من  ول  اأ�سال  حكام  الأ من  �سيئا 

واهيا مع ما اأ�سار اإليه من النفائ�س)9(. 
يف  عمدة  والتحقيقات،  الفوائد  كثري  كتاب  واملحرر 
الرافعي  التزم  وقد  للفتوى،  معتمد  املذهب،  حتقيق 
يف  �سحاب  الأ معظم  �سححه  ما  على  ين�س  اأن  فيه 
امل�سائل اخلالفية يف املذهب)10(، حتى قيل اأن الرافعي 
اخلالفيات  من  واحد  ترجيح  ابتكر  من  اأول  هو 
املتعددة يف املذهب ال�سافعي وتبعه النووي مع زيادة 
ا�ستدرك  لكن  كالوجوه)11(،  وغريها  قوال  الأ متييز 
يف  املعتمدة  غري  امل�سائل  من  كثريا  عليه  النووي 
املذهب)12(، ول�سخامة حجم املحرر فقد قال النووي 
الواقع  لكنه يف  اأنه اخت�رشه يف نحو ن�سف حجمه، 

زاد ي�سريا عن الن�سف)13(.
وخفي  املحرر،  دقائق  بيان  على  املنهاج  فا�ستمل 
ومراتب  �سحيحه،  وبيان  خالفه،  ومهمل  األفاظه، 
اأو  اأو �رشط  اإىل قيد  خالفه، وما يحتاج من م�سائله 
حكام، وما �سحح فيه  ت�سوير، وما غلط فيه من الأ
�سح عند اجلمهور، وما اأخل به من الفروع  خالف الأ
املحتاج اإليها ونحو ذلك، ومل يقل اأنه �رشح للمحرر 

خللوه عن الدليل والتعليل)14(.
الفرع الثالث: اأهمية كتاب منهاج الطالبني 

يف املذهب:
يعترب كتاب " منهاج الطالبني " عمدة املفتي وامل�ستفتي 
يف املذهب ال�سافعي، ومرجع اخلا�س والعام، حتى اأن 
فقهاء ال�سافعية اإذا اأرادوا اأن ميدحوا طالبا قالوا: قد 
قراأ املنهاج، وقالوا اأي�سا: من قراأ املنهاج هاج)15(، 
مبثله  ت�سمح  مل   " كتاب:  باأنه  مدحه  يف  قيل  ومما 
القرائح، ومل تطمح اإىل الن�سج على منواله املطامح، 
واأبرز  العجاب،  بالعجب  فيه  واأتى  لباب،  الأ به  بهر 
ح�ساب، اأبدع  خمباآت امل�سائل بي�س الوجوه كرمية الأ
والرت�سيف،  الرت�سيع  بح�سن  وزينه  التاأليف،  فيه 
وقرب  الوجيزة،  لفاظ  بالأ الغزيرة  املعاين  واأودعه 
ي�ساجل  فهو  ال�سديدة،  قوال  بالأ البعيدة  املقا�سد 
املخت�رشات  ويباهل  حجمه،  �سغر  على  املطولت 
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بغزارة علمه، ويطلع كالقمر �سناء، وي�رشق كال�سم�س 
بهجة و�سياء، ولقد اأجاد فيه القائل حيث قال:

قد �سنف العلماء واخت�رشوا فلم
    ياأتوا مبا اخت�رشوه كاملنهاج

جمع ال�سحيح مع الف�سيح وفاق
مواج")16(                بالرتجيح عند تالطم الأ
فهم  اأهمية  وبالتايل  واأهميته  الكتاب  قيمة  وتت�سح 
ا�سطالحاته من خالل الزيادات العلمية الرائدة التي 

زادها النووي على املحرر ومنها:
من  امل�سائل  بع�س  يف  حمذوفة  قيود  على  التنبيه   .1
اكتفاء  الرافعي  يذكرها  مل  حيث  منها،  بد  ل  املحرر 

منه بوجودها يف كتبه وكتب غريه املطولة)17(.
2. ا�ستدرك على الرافعي اأحكاما يف موا�سع ي�سرية 
بني  املذهب  يف  املختار  خالف  على  املحرر  يف  ذكرها 
النووي املعتمد فيها، وقد عدها علماء املذهب فبلغت 

قرابة اخلم�سني مو�سعا)18(.
اأو  لفاظ الغريبة غري ماألوفة ال�ستعمال  الأ اإبدال   .3

املوهمة باأو�سح واأخ�رش منها.
4. زاد عددا كبريا من امل�سائل الفقهية النفي�سة بلغت 
حجم  اأرباع  ثالثة  فاأ�سبح  املخت�رش،  حجم  ن�سف 
ا�سطلح  زيادة  اأنها  وليبني  �سلي)19(،  الأ املحرر 
النووي اأن يقول يف اأولها " قلت "، ويف اآخرها " واهلل 

اأعلم ".
املعتمدة  احلديث  كتب  من  ذكار  لالأ حتقيقه   .5
الرافعي  بخالف   ،)( النبي  عن  الثابتة  باألفاظها 
وغريه من الفقهاء الذين كانوا يهتمون مبعناها دون 

مبناها)20(.
اخت�سار،  اأو  ملنا�سبة  الف�سل  م�سائل  بع�س  قدم   .6
بل قد يقدم ف�سال للمنا�سبة كما فعل يف باب الإح�سار 
إنه اأخره عن الكالم على اجلزاء، واملحرر  والفوات فا
ذكر  نه  لأ اأح�سن؛  املنهاج  فعله  وما  عليه،  قدمه 
�سك  ول  ال�سطياد،  عن  واأخرها  الإحرام  حمرمات 
اأن ف�سل التخيري يف جزاء ال�سيد منا�سب له لتعلقه 

بال�سطياد)21(.
7. بنيَّ القولني والوجهني والطريقني والن�س ومراتب 
اخلالف يف جميع احلالت)22(، با�سطالحات مل ي�سبق 
اإليها اأ�سبحت العمدة يف ا�سطالح املذهب تابعه عليها 

كل من جاء بعده، وهي مق�سود بحثي)23(.
8. كرثة امل�سائل التي حواها الكتاب مع �سغر حجمه، 

فقد حوى �سبعني األف منطوقة ناهيك عن املفهومة:
حوى يف ال�رشح منهاج النواوي

    بت�سحيح ال�رشيعة والفتاوي
كــتــاب ل يـــعـــادلـه كــتــاب  

                          يزيد على رواية كل راوي
روى �سبعني األفا باخـت�سـاٍر  

                                    وكم من كامنات يف الفحاوي
فح�سبك در�سه يف كل حـيـن

                 فهو يكفيك عن بحٍر وحاوي)24( 
الطالبني  منهاج  كتاب  اأن  على  الدلئل  اأعظم  من 
العلماء  اهتمام  ال�سافعي  املذهب  يف  كتاب  اأعظم  هو 
التي  الكتب  اأكرث  من  الطالبني  فمنهاج  به،  العجيب 
يكن  مل  اإن  تعاىل،  اهلل  كتاب  بعد  العلماء  بها  اهتم 
ؤلفات  اأكرث كتاب فقهي على الإطالق؛  حيث نافت املو
وتنكيتا  وحت�سية  و�رشحا  اخت�سارا  به  عنيت  التي 
له... عن مائة  حاديثه ونظمًا  وا�ستدلل وتخريجًا لأ
ذكر  فقد  ومفقود،  وخمطوط  مطبوع  بني  ما  كتاب 
حاجي خليفة وحده يف ك�سف الظنون اأكرث من �ستني 
ؤلفًا)25(، مع ما ذكره ال�سخاوي يف كتابه عن حياة  مو
مام النووي، وما ا�ستدركه عليهما الدكتور حممد  الإ
عن  زاد  عليه؛   ا�ستدركته  وما  ر�سالته،  يف  هدل  الأ
ومل  �ساعت  التي  ؤلفات  املو عن  ناهيك  ربعني)26(،  الأ
التي  الكتب  اأمثلة  ومن  اأ�سماءها،  التاريخ  لنا  يحفظ 

اهتمت به: 
كنز  يف  )864هـ(  املحلي  جالل  �رشحه  ممن   .1
املحتاج  حتفة  يف  الهيتمي  حجر  وابن  الراغبني، 
)974هـ( " واخلطيب ال�رشبيني )977هـ( يف مغني 
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نهاية  يف  )1004هـ(  الرملي  وال�سم�س  املحتاج، 
املحتاج.

عمرية  ال�سيخ  املحلي:  �رشح  على  ى  ح�سَّ وممن   .2
ى  ح�سَّ وممن  )1069هـ(،  والقليوبي  )957هـ(، 
العبادي  قا�سم  وابن  ال�رشواين  املحتاج:  حتفة  على 
املحتاج:  نهاية  على  ى  ح�سَّ وممن  )994هـ(، 
الر�سيدي  واملغربي  )1087هـ(  ال�سربامل�سي 

)1096هـ(.
ن�ساري  الأ �سالم زكريا  الإ �سيخ  3. وممن اخت�رشه 
الدين  اأثري  املنهج، كما اخت�رشه  )928هـ( يف كتاب 
اخت�سار  يف  الوهاج  و�سماه  ندل�سي  الأ حيان  اأبو 

املنهاج )745 هـ(.
"حتفة  له  التي اهتمت بال�ستدلل  ؤلفات  املو 4. ومن 

املحتاج اإىل اأدلة املنهاج" لبن امللقن )804هـ(
كتاب  مب�سطلحاته  اهتمت  التي  الكتب  ومن   .5
اأحمد  " لل�سيخ  املنهاج  ا�سطالح  بيان  يف  "البتهاج 
بن اأبي بكر بن �سميط العلوي احل�رشمي املتويف بعد 

�سنة )1315هـ(.
6. ومن الكتب التي اهتمت ببيان رموزه كتاب �سلم 
املتعلم املحتاج اإىل معرفة رموز املنهاج، لل�سيخ اأحمد 

هدل املتويف �سنة )1390هـ(. امليقري �سميلة الأ
7. ومن الكتب التي اهتمت ببيان لغته كتاب دقائق 

مام النووي نف�سه. املنهاج، لالإ
كتاب  اللغوية  بفوائده  اهتمت  التي  الكتب  ومن   .8
�سماء واملعاين  �سارات اإىل ماوقع يف املنهاج من الأ "الإ
برقم  الظاهرية  يف  خمطوط  امللقن،  لبن   ،" واللغات 

.)4473(
إعراب م�سكله كتاب " التاج يف اإعراب  9. وممن اهتم با
)911هـ(  ال�سيوطي  الدين  "جلالل  املنهاج  م�سكل 

خمطوط يف دار الكتب امل�رشية برقم )340( 
املو�سلي  حممد  الدين  �سم�س  نظمه  وممن   .10
)911هـ(،  ال�سيوطي  الدين  وجالل  )774هـ(، 
من  ولي�س  الطوخي)893هـ(،  احمد  الدين  و�سهاب 

املنظوم �سيء مطبوع)27(.
وقد تراوحت �رشوحه ما بني خمت�رش يف جملد كدقائق 
املنهاج للنووي، و�سخم جدًا ك�رشح املارديني الذي 
اأربعة  –خمطوطا-  بلغ  حيث  املواج  البحر  �سماه 
الدمريي  مام  الإ اأن  العجائب  من  جملدا)28(،  ع�رش 
ال�رشح  هذا  طبع   - �سخما  �رشحا  املنهاج  �رشح 
– �سماه النجم الوهاج يف �رشح املنهاج، وقد  حديثا 
األف بيت، وهذا  نظم الدمريي هذا ال�رشح يف ثالثني 
العلم  اأهل  همم  اإىل  يحتاج  خمطوط  موجود  النظم 

لتحقيقه لريفعوا عنه غبار املخطوطات)29(.
- هلل  اأن  ب�سرية  ذي  على  يخفى  "ل  ال�سبكي:  قال 
تبارك وتعاىل- عناية بالنووي ومب�سنفاته، واأ�ستدل 
تخلو  ل  حتى  فوائد  �سمنه  يف  يقع  مبا  ذلك  على 
من  لفظا  غري  رمبا  فنقول:  الفوائد،  عن  ترجمته 
األفاظ الرافعي اإذا تاأمله املتاأمل ا�ستدركه عليه وقال: 
عند  جنده  ثم  باملراد،  جاء  ول  بالخت�سار،  يف  "مل 
بف�سل اخلطاب،  ال�سواب، ونطق  قد وافق  التنقيب 
إن  وما يكون من ذلك عن ق�سد منه ل يعجب منه، فا
املخت�رش رمبا غري كالم من يخت�رش كالمه ملثل ذلك، 
يق�سد  مل  باأنه  العقل  ي�سهد  تغيري  من  العجب  واإمنا 

اإليه ثم وقع فيه على ال�سواب وله اأمثلة")30(.
الفرع الرابع: منزلة كتاب منهاج الطالبني 

بني كتب املذهب:
ال�ساعة  عنق  باأنه  الطالبني  منهاج  و�سف  ميكن 
خال�سة  جمع  نه  لأ �سطريها؛   بني  الفا�سل  الرملية 
كتب املتقدمني فمرت من خالله اإىل املتاأخرين، فكان 
اجتمعت  الذي  واآرائهم  املتقدين  لكتب  هرم  راأ�س 
خال�ستها فيه، وقاعدة هرم مقلوب لكتب املتاأخرين 

التي ف�سلت ما فيه.
كتب  إن  فا ؤلفاتهم  ومو املتقدمني  راء  لآ جمعه  اأما 
اأربعة  الفقه  يف  اأمالها)31(  التي  ال�سافعي  مام  الإ
املزين،  وخمت�رش  والبويطي  والإمالء  م  الأ وهي 
كتابه  يف  فاخت�رشها  اجلويني  احلرمني  اإمام  فجاء 
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اإىل  النهاية  كتاب  الغزايل  اخت�رش  ثم  النهاية)32(، 
الب�سيط، ثم اخت�رش كتابه الب�سيط اإىل الو�سيط، ثم 
اخت�رش الو�سيط اإىل الوجيز، ثم اخت�رش الوجيز اإىل 
اخلال�سة)33(، ثم اخت�رش الرافعي الوجيز يف كتابه 
عليه  وزاد  املحرر  النووي  اخت�رش  ثم  املحرر)34(، 
املتقدين  كتب  من  جمة  بفوائد  له  مو�سحا  م�ستدركا 
يف كتابه مو�سوع بحثي وهو منهاج الطالبني وعمدة 

املفتني.
كتب  غالب  اأن  راأينا  فقد  عليه  املتاأخرين  اعتماد  اأما 
اأو  مقررة  اأو  َية  �سِّ حُمَ اأو  �سارحة  جاءت  املتاأخرين 
اأو  اأو لتبني لغته  له  اأو م�ستدلة  اأو ناظمة  خمت�رشة 
بفوائده  اهتمت  اأو  منه،  موا�سع  ت�رشح  اأو  دقائقه 
اللغوية اأو اإعراب م�سكله... فقد نافت الكتب اخلادمة 

له عن املائة كتاب كما راأيت.
الكتب  من  العظمى  الغالبية  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 
التي  الكتب  من  هي   – املتاأخرين  عند   – املعتمدة 
بنيت عليه �رشحا اأو حت�سية اأو اخت�سارا اأو �رشحا 

ملخت�رشه)35(.
املطلب الثالث: درا�سة ا�سطالحات النووي 

يف منهاجه:
ول: ح�سر ا�سطالحات النووي يف  الفرع الأ

املنهاج 
اأو  ظهر"  الأ يف  اأقول"  "فحيث  النووي:  قال 
قوى  إن  فا قوال،  الأ اأو  القولني  فمن  "امل�سهور" 
وحيث  "امل�سهور"،  َفـ  واإل  ظهر"  "الأ قلت  اخلالف 
اأو  الوجهني  فمن  "ال�سحيح"  اأو  �سح"  "الأ اأقول 
َفـ  واإل  �سح"  "الأ قلت  اخلالف  قوى  إن  فا وجه،  الأ
الطريقني  "املذهب" فمن  اأقول  وحيث  "ال�سحيح"، 
اأو الطرق، وحيث اأقول "الن�س" فهو ن�س ال�سافعي 
رحمه اهلل ويكون هناك وجه �سعيف اأو قول خمرج، 
وحيث اأقول "اجلديد" فالقدمي خالفه اأو "القدمي" اأو 
"يف قول قدمي" فاجلديد خالفه، وحيث اأقول "وقيل 
�سح  الأ اأو  وال�سحيح  �سعيف  وجه  فهو  كذا" 

فالراجح  كذا"  قول  "ويف  اأقول  وحيث  خالفه، 
خالفه")36(.

النووي  فيه  ذكر  الذي  الوحيد  الن�س  هذا  من 
ا�ستخدمها  التي  ال�سطالحات  اأن  نرى  ا�سطالحه 
وتبعه عليها ال�سافعية -حتى غدت ا�سطالحا للمذهب 
مام  وعلما عليه- يعلم منها اأن اخلالف هو اأقوال لالإ
ما  وحا�سل   ، منهما  مركب  اأو  �سحابه  لأ اأوجه  اأو 
مام مرتبة ترتيبا  ذكره اأحد ع�رش �سيغة مل يذكرها الإ
ترتيبها  اإعادة  اأردنا  إذا  فا القائل،  مو�سوعيا بح�سب 

بح�سب القائل ورتبة اخلالف فهي: 
5. يف  4. اجلديد  القدمي   .3 امل�سهور   .2 ظهر  الأ  .1
�سح 8. ال�سحيح 9. قيل  قول 6. يف قول قدمي 7. الأ

10. الن�س 11. املذهب. 
ال�سابق–  الرتتيب  –بح�سب  ال�سطالحات  وهذه 

تنق�سم اإىل اأربعة اأق�سام:
ال�سافعي  مام  الإ باأقوال  اخلا�سة  ال�سطالحات   .1
القدمي،  امل�سهور،  ظهر،  الأ ول:  الأ ال�ستة  وهي 
ا�سطالحات  وثمة  قدمي،  قول  يف  قول،  يف  اجلديد، 
اأخرى ا�ستخدمها النووي يف ثنايا منهاجه تعرب عن 
 " " و  " القولني  وهي:  لل�سافعي  فيها  الراأي  ن�سبة 

قوال ". الأ
2. ال�سطالحات اخلا�سة باآراء املجتهدين يف املذهب 
�سح، ال�سحيح،  وهم اأ�سحاب الوجوه وهي ثالثة: الأ
اأخرى ا�ستخدمها ال�سافعي  قيل. وثمة ا�سطالحات 
امل�سطلحات  لهذه  �سمنا  م�سمومة  وهي  املنهاج  يف 
وجه "، "  وهي: " يف وجه كذا "، " الوجهني "، " الأ

يف قول اأو وجه ".
واأ�سحاب  مام  الإ اأقوال  من  املركب  ال�سطالح   .3
 ،" " الن�س  الوجوه يقينا وهو ال�سطالح العا�رش:  
وثمة ا�سطالح تبع لهذا امل�سطلح جاء يف ثنايا كتاب 

املنهاج وهو م�سطلح " املن�سو�س ".
" فمحتمل  " املذهب  خري وهو  اأما ال�سطالح الأ  .4

للثالثة)37(.
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مراتب  ليبني  ل  اآخر  النووي م�سطلحا  اأ�ساف  وقد 
اخلالف اأو الراجح فيه، واإمنا ليبني اأن هذه امل�ساألة 
من امل�سائل اجلديدة التي اأ�سافها على املحرر، كان 
يقول يف اأولهما: " قلت "، ويف اآخرها: " واهلل اأعلم ". 
 - امل�سطلحات  من  النووي  عليه  ن�س  ما  فحا�سل 
م�سطلحا،  ع�رش  اأحد   - بها  متفردا  لها  م�ستحدثا 
كتابه،  ثنايا  يف  جاءت  اأخرى  م�سطلحات  و�سبع 
عنها  ي�ستغنى  ل  امل�سطلحات  من  ثالث  نوع  وثمة 
النووي  ا�ستخدمها  امل�سطلحات  هذه  لتو�سيح 
اأثناء بيان  وال�سافعية قبله وبعده �ساآتي على بيانها 

هذه امل�سطلحات.
وقد اآثرت بحث ال�سيغ التي ذكرها النووي يف ثنايا 
منهاجه ومل ين�س عليها يف مقدمته، اأو تلك امل�سطلحات 
ي�ستغنى عنها يف فهم  ال�سافعية ول  ا�ستخدمها  التي 
حد ع�رش  كالم النووي، اأثناء بياين لال�سطالحات الأ
واإمنا  مطلبا خا�سا،  لها  اأفرد  عليها، ومل  ن�س  التي 
و�سعتها مع اأقرب امل�سطلحات اإليها كم�سطلح: " يف 
وجه"، " القولني "،  وجه كذا "، " الوجهني "، " الأ

..." قوال  "الأ
وقد جاء النووي با�سطالحه ليبني الراجح يف مراتب 
نقل  فوائد  ومن  وجه)38(،  والأ قوال  الأ يف  اخلالف 
ل  زاد  ما  اإبطال  ترجيح  غري  من  للقولني  �سحاب  الأ
العمل بكل منهما وبيان املدرك، واأن من رجح اأحدهما 

من جمتهد املذهب ل يعد خارجا عنه)39(
الفرع الثاين: امل�سطلحات اخلا�سة باأقوال 

مام ال�سافعي: الإ
ن�س النووي يف مقدمة منهاجه على �ستة ا�سطالحات 
يف  قول،  يف  اجلديد،  القدمي،  امل�سهور،  ظهر،  الأ هي: 
قول قدمي، وثمة م�سطلحان اآخران مل ين�س عليهما 
قبله  ا�ستعمال  قد  كانا  واإن  ا�ستعمالهما  من  واأكرث 
قوال "، وجميع  وهما م�سطلحا " القولني " و " الأ
اأكرث  اأينما وجدت دلت على وجود  امل�سطلحات  هذه 

مام، حممد بن اإدري�س ال�سافعي. من قول لالإ

واحد  قول  هو  ال�سافعي  اأقوال  من  املعتمد  اأن  ومع 
قوال له فوائد منها: �سارة اإىل بقية الأ فقط، فالإ

اأن امل�ساألة خالفية ل جممع عليها يف  وىل:  الفائدة الأ
مام فيها اأكرث من راأي. املذهب اأو اأن لالإ

مام واإن  خر لالإ الفائدة الثانية: جواز تقليد القول الآ
كان غري معتمد، ل اإفتاء ون�سبة حمققة للمذهب.

الفائدة الثالثة: فتح الباب وا�سعا لوجهات نظر اأخرى 
لالجتهاد  وا�سعا  الباب  تفتح  امل�ساألة  يف  لل�سافعي 
اأو  الدليل  بح�سب  قدمون  الأ يرجحه  مل  ما  وترجيح 

ع�سار كاأن تكون امل�ساألة مبنية على عرف. لتغري الأ
باعتباره  غريه  من  املعتمد  بيان  الرابعة:  الفائدة 
املعتمد  غري  واأن  بغريه،  ل  به  العمل  واأن  املذهب، 
باطل ل يعمل به، فتقليده كتقليد غري مذهب اآخر غري 

املذهب ال�سافعي واإن كان اأقرب.
ظهر "  ول: " الأ امل�سطلح الأ

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
مام  مام املذهب الإ اأو اأكرث لإ اأن يف امل�ساألة قولني   .1
قوال  ال�سافعي -ر�سي اهلل تعاىل عنه-)40(، وهي الأ
وهي:  الفقه  يف  امل�سهورة  كتبه  من  اإمالًء  قالها  التي 
املزين؛  وما رواه  البويطي، خمت�رش  الإمالء،  م،  الأ
ع�رشة  ومنهم  مبا�رشة  عنه  خذون  الآ اأ�سحابه  عنه 
عنه  رووا  اأربعة  واأقواله؛   مذهبه  بنقل  ا�ستهروا 
حنبل،  بن  واأحمد  الزعفراين،  وهم:  القدمي،  املذهب 
املذهب  عنه  رووا  و�ستة  والكرابي�سي،  ثور،  واأبو 
اجلديد، وهم: البويطي، وحرملة بن يحيى التجيبي، 
على،  الأ عبد  بن  ويون�س  واملزين،  اجليزي،  والربيع 

وىل)41(. والربيع املرادي، وهوؤلء من الطبقة الأ
2. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب، غري جممع عليها.

هو  ظهر  بالأ عنه  املعرب  القول  اأن  اأي  رجحية،  الأ  .3
خر املقابل له مرجوح  الراجح املعتمد يف املذهب، والآ

�سعيف)42(.
4. قوة اخلالف يف املذهب اأو ظهور املقابل، فدرجة 
خر خالف  ظهر بالن�سبة ملقابله وهو القول الآ قوة الأ
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مبعنى  متدنية،  املخالفة  مفهوم  يفيده  الذي  ظهر  الأ
املرجوح،  خر  الآ القول  من  بقليل  اأقوى  ظهر  الأ اأن 
بظهور  مدركه  لقوة  قوي  قول  هو  املرجوح  فالقول 
ؤ دليلهما يف اأ�سل الظهور،  دليله وعدم �سذوذه وتكافو
دليله  بكون  اأو  املعظم  عليه  باأن  الراجح  وميتاز 

اأو�سح)43(. 
5. ل يدل هذا امل�سطلح على اأن القولني جديدان اأو 
اأن  اأو  قدمي،  خر  والآ جديد  اأحدهما  اأن  اأو  قدميان، 

ال�سافعي قالهما يف وقتني اأو وقت واحد)44(.
" ولو  قوله:  امل�سطلح  لهذا  النووي  ا�ستعمال  مثال 
اأكره  لو  اأي   " ظهر  الأ يف  بطلت  الكالم  على  اأكره 
يف  بطلت  �سالته  يف  الي�سري  الكالم  على  امل�سلي 
كراه  كالإ نادر  اأمر  نه  لأ ال�سافعي  قويل  من  ظهر  الأ
على احلدث، والقول الثاين له: ل تبطل كالنا�سي، اأما 

الكثري فتبطل به جزما)45(.
امل�سطلح الثاين: " امل�سهور "

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
ال�سافعي  مام  لالإ اأكرث  اأو  قولني  امل�ساألة  يف  اأن   .1

ول)46(. ر�سي اهلل عنه كالأ
2. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب، غري جممع عليها.

رجحية، اأي اأن القول املعرب عنه بامل�سهور هو  3. الأ
خر املقابل له مرجوح  الراجح املعتمد يف املذهب، والآ

�سعيف)47(.
4. �سعف اخلالف يف املذهب اأو غرابة املقابل، فدرجة 
خر خالف  قوة امل�سهور بالن�سبة ملقابله وهو القول الآ
امل�سهور الذي يفيده مفهوم املخالفة مرتفعة، مبعنى 
خر املرجوح،  الآ القول  اأقوى بكثري من  امل�سهور  اأن 
ل�سعف  ال�سعف  �سديد  قول  هو  املرجوح  فالقول 
دليله وخفائه و�سذوذه ، فيكون خمالفا ملا عليه املعظم 

اأو لكون دليله �سعيفًا)48(.
5. ل يدل هذا امل�سطلح على اأن القولني جديدان اأو 
اأن  اأو  قدمي،  خر  والآ جديد  اأحدهما  اأن  اأو  قدميان 

ال�سافعي قالهما يف وقتني اأو وقت واحد)49(.

همية وهو  الأ اأمر يف غاية  التنبيه على  بد من  6. ول 
اأن احلكم الفقهي املعرب عنه مب�سطلح امل�سهور اأقوى 
دليل  ن  لأ ظهر)50(،  بالأ عنه  املعرب  احلكم  من  درجة 

ظهر. مقابل امل�سهور �سعيف جدا بخالف مقابل الأ
القوي  القول  قوة  عن  كتبهم  يف  يعربون  وال�سافعية 
" َمدركه  ب�سعف  ال�سعيف  وعن   ،" " َمدركه  بقوة 
"، واملراد مَبْدَركه مدارك ال�رشع وهي موا�سع طلب 
والجتهاد  بالن�سو�س  ي�ستدل  حيث  وهي  حكام،  الأ
املدرك  فقوة  م�سادره،  اأي  ال�رشع)51(  مدارك  من 
ال�سافعي  اإليه  ا�ستند  الذي  للدليل  راجع  و�سعفه 
قوى،  ر�سي اهلل عنه ، فالنووي يرجح تبعا للدليل الأ

كرث)52(. حتى واإن خالف قول الأ
فيطهر  باملوت  جن�س  وجلد   " النووي:  قول  مثاله 
بدبغه ظاهره وكذا باطنه على امل�سهور " اأي ويطهر 
جلد تنج�س باملوت ولو من غري ماأكول اللحم، فيطهر 
لقوله  الدابغ  لقى  ما  وهو  ظاهره  بدبغه  اجللد  هذا 
)( " اأميا اإهاب دبغ فقد طهر")53( ، وكذلك يطهر 
املواد  اإليه  ت�سل  ل  الذي  داخله  وهو  اجللد  باطن 
لظاهر  ال�سافعي  قويل  من  امل�سهور  على  الدابغة 
الثاين  والقول  املذهب،  املعتمد يف  فهو  املتقدم  اخلرب 
دون  الظاهر  يطهر  املذهب:  يف  املرجوح  لل�سافعي 
ودفع  الباطن،  اإىل  ت�سل  ل  الدبغ  اآلة  ن  لأ الباطن، 
الراأي الثاين و�سعف باأنها ت�سل اإليه بوا�سطة املاء 
اأو رطوبة اجللد، فعلى الثاين ل ي�سلى فيه ول يباع 
ول فهو  ول ي�ستعمل يف ال�سيء الرطب، واأما على الأ

كالثوب املتنج�س)54(.
امل�سطلح الثالث والرابع: "القدمي"  و "يف 

قول قدمي"
اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:

ال�سافعي  مام  لالإ اأكرث  اأو  قولن  امل�ساألة  يف  اأن   .1
ر�سي اهلل عنه.

قوله  اأن  مبعنى  املذهب،  يف  خالفية  امل�ساألة  اأن   .2
القدمي يخالف قوله اجلديد فيها، فثمة حكم خمالف 
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لهذا القول القدمي ي�سمى القول اجلديد.
3. اأن هذا احلكم من اأقوال ال�سافعي القدمية، وهي 
" اأو  " احلجة  بالعراق ت�سنيفا يف كتابه  قالها  التي 
ورواته   ، م�رش  اإىل  انتقاله  قبل  قاله  اأو  به  اأفتى 
مام اأحمد بن حنبل والزعفراين  جماعة اأ�سهرهم: الإ
عنه،  ال�سافعي  رجع  وقد  ثور.  واأبو  والكرابي�سي 
وقال   ،" عني  رواه  من  حل  يف  اأجعل  ل   " وقال: 
وقال  املذهب،  من  القدمي  عد  يحل  ل  اجلويني: 
يف  القدمية  كتبه  جميع  ال�سافعي  غري  املاوردي: 
منه  موا�سع  على  �رشب  إنه  فا ال�سداق  اإل  اجلديد 

وزاد موا�سع)55(.
القدمي مرجوح يف  القول  اأن هذا  اأي  املرجوحية،   .4
املذهب غري معتمد اإل يف م�سائل حمدودة �سياأتي عدها 

يف احلديث عن م�سطلح اجلديد.
5. ل يدل هذا امل�سطلح على قوة اخلالف بني القدمي 
قوة  يتبني  بل  م�سهور،  اأو  اأظهر  هو  هل  واجلديد 

اخلالف من الدليل)56(.
وينبغي التنبيه اإىل اأن النووي مع و�سعه لال�سطالح 
ال�ساد�س وهو " يف قول قدمي " اإل اأنه مل ي�ستعمله يف 
منهاجه، فبقى ا�سطالحا جمردا عن التطبيق يف اأر�س 
الواقع)57(، فلعله ظن �سدور ذلك منه فيه)58(، فمع 
اإيراده له اإل اأنه مل ي�ستعمله، فلن جتده م�ستعمال يف 
كتابه، وقد ا�ستخدم هذا اللفظ قبل النووي، من ذلك 
ذكار والنظر يف  "القول يف القراءة والأ قول الغزايل: 
فدعاء  ال�سوابق  اأما  ولواحقها،  و�سوابقها  الفاحتة 
ال�ستفتاح عقيب التكبري وهو م�سهور والتعوذ بعده 
")59(، ومن بعده، من  من غري جهر اإل يف قول قدمي 
ذلك قول الرملي: " فيمتنع جمع الع�رش مع املغرب 
والع�ساء مع ال�سبح وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد 
وميتنع يف احل�رش اأي�سا اأو يف �سفر ق�سري ولو مكيا 
ويف �سفر مع�سية وكذا الق�سري يف قول قدمي كالتنفل 

على الراحلة ")60(.
امل�سطلح اخلام�ص: " اجلديد "

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
ال�سافعي  مام  لالإ اأكرث  اأو  قولني  امل�ساألة  يف  اأن   .1

ر�سي اهلل عنه.
قوله  اأن  مبعنى  املذهب،  يف  خالفية  امل�ساألة  اأن   .2
اجلديد يخالف قوله القدمي فيها، فثمة حكم خمالف 

لهذا القول اجلديد ي�سمى بالقول القدمي.
اجلديدة،  ال�سافعي  اأقوال  من  احلكم  هذا  اأن   .3
اإفتاء  اأو  ت�سنيفا  مب�رش  ال�سافعي  قالها  التي  وهي 
رواته  واأ�سهر  والبويطي،  واملزين  والر�سالة  م  كالأ
والربيع اجليزي  املرادي  والربيع  واملزين  البويطي 
على وعبد اهلل بن الزبري  وحرملة ويون�س بن عبد الأ
املكي وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم واأبوه وغري 
ول هم الذين ت�سدوا لذلك وقاموا  هوؤلء، والثالثة الأ
على  حم�سورة  اأ�سياء  عنهم  نقلت  والباقون  به، 
تفاوت بينهم)61(. واأما ما وجد بني م�رش والعراق ، 
فاملتاأخر جديد، واملتقدم قدمي. قال بع�سهم وقد تتبع 
ما اأفتى فيه بالقدمي فوجد من�سو�سا عليه يف اجلديد 

اأي�سا)62(. 
يف  راجح  اجلديد  القول  هذا  اأن  اأي  رجحية،  الأ  .4
اإذا  اأنه  املذهب  يف  العامة  فالقاعدة  معتمد،  املذهب 
هو  فاجلديد  وجديد  قدمي  قولن  امل�ساألة  يف  كان 
ع�رشة  �سبع  نحو  ي�سرية  م�سائل  يف  اإل  به  املعمول 
ع�رشة  �ست  وقيل  بالقدمي)63(،  فيها  اأفتى  م�ساألة 
وقيل  م�ساألة)65(،  ع�رشة  ثماين  وقيل  م�ساألة)64(، 
ت�سع ع�رشة م�ساألة)66(، وقيل ع�رشون)67(، ن�س ابن 
فقط)68(،  منها  ع�رشة  اأربع  على  فتاويه  يف  ال�سالح 
يف  اإل   - اجلديد  اأي   - عليه  والعمل  الهيتمي:  وقال 
نها  نحو ع�رشين ، وحمل قوله على ال�سبع ع�رشة لأ
وثالثني)69(،  بنيف  بع�سهم  وعرب  الع�رشين،  نحو 
وقال العالمة الكردي: ولو تتبعت كالم اأئمتنا لزادت 

امل�سائل على الثالثني بكثري)70(.
5. ل يدل هذا امل�سطلح على قوة اخلالف بني القدمي 
قوة  يتبني  بل  م�سهور؟،  اأو  اأظهر  هو  هل  واجلديد 

امين البدارين، اصطالح الشافعية...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )2(، ص )306-277(، 2009



289

اخلالف من الدليل)71(.
همية واخلطورة  ول بد من التنبيه على اأمر يف غاية الأ
وهو  ال�سافعية  من  النووي وغريه  عليه  نبه  ما  وهو 
مبذهب  ولي�س   ، عنه  مرجوع  "القدمي  قولهم:  اأن 
ال�سافعي " حمله يف قدمي ن�س يف اجلديد على خالفه: 
اأما قدمي مل يتعر�س يف اجلديد ملا يوافقه ول ملا يخالفه 

إنه مذهبه)72(. فا
ومثال ا�ستعمال النووي ل�سطالحي القدمي واجلديد 
قوله يف باب ال�سالة عند حديثه عن اأوقات ال�سلوات 
حمر  " واملغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب ال�سفق الأ
يف القدمي ". اأي فيدخل وقت �سالة املغرب بالغروب 
العمران  يف  ويعرف  الغروب  تكامل  واملراد  اتفاقًا، 
الظالم  واإقبال  اجلبال  روؤو�س  من  ال�سعاع  بزوال 
حمر  من امل�رشق، ويبقى وقتها حتى يغيب ال�سفق الأ
يف القول القدمي لل�سافعي الذي قاله يف العراق  ملا يف 
حديث م�سلم " وقت املغرب ما مل يغب ال�سفق ")73(.

وهنا ن�س النووي على القول القدمي فيدل على وجود 
قول خمالف جديد، وقد ن�س عليه النووي عليه بعد 
ذلك بقوله: " ويف اجلديد ينق�سي مب�سي قدر و�سوء 
اأي   " ركعات  وخم�س  واإقامة  واأذان  عورة  و�سرت 
ينتهي وقت املغرب مب�سي زمن و�سوء و�سرت عورة 
عليه   – جربيل  ن  لأ ركعات  وخم�س  واإقامة  واأذان 
اليومني يف وقت واحد بخالف  ال�سالم - �سالها يف 

�سحاب. غريها، كذا ا�ستدل به اأكرث الأ
إنه ل ين�س  وتقدمي النووي للقدمي اإ�سارة اإىل اعتماده فا
على القدمي غالبا اإل لبيان اعتماده فين�س على اجلديد 

بعده ثم يبني اعتماد القدمي.
لذلك رد املتاأخرون هذا القول اجلديد باأن جربيل اإمنا 
بني الوقت املختار وهو امل�سمى بوقت الف�سيلة، واأما 
الوقت اجلائز وهو حمل النزاع فلي�س فيه تعر�س له 
بني  وقد  لل�رشورة،  مور  الأ هذه  قدر  ا�ستثنى  واإمنا 
اأظهر  القدمي  " قلت:   : بقوله  القدمي  اعتماد  النووي 
م�سلم،  �سحيح  يف  فيه  احلديث   " لثبوت  اأعلم  واهلل 

متاأخرة  نها  لأ عليه  مقدمة  م�سلم  اأحاديث  واأي�سا 
واأ�سح  رواة  اأكرث  نها  ولأ متقدم مبكة،  باملدينة وهو 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  النووي  ذهب  بل  منه)74(،  اإ�سنادا 
قال:  اإذ  دليله  لقوة  اجلديد  اإىل  القدمي  القول  فن�سب 
به  القول  تعني  ال�سحيحة  حاديث  الأ عرفت  إذا  فا  "
ن ال�سافعي ن�س عليه يف القدمي كما نقله اأبو  جزما لأ
ثبوت  على  الإمالء  يف  به  القول  ال�سافعي  وعلق  ثور 
من  الإمالء  اأحاديث  بل  احلديث،  ثبت  وقد  احلديث 
يف  عليه  من�سو�سا  فيكون  اجلديدة  ال�سافعي  كتب 
التي  العامة  القاعدة  مع  كله  وهذا  واجلديد،  القدمي 
اأو�سى بها ال�سافعي رحمه اهلل اأنه اإذا �سح احلديث 
خالف قوله يرتك قوله ويعمل باحلديث واأن مذهبه 
ما �سح فيه احلديث وقد �سح احلديث ول معار�س 
اإل لعدم ثبوته عنده، ولهذا  له، ومل يرتكه ال�سافعي 
وباهلل  احلديث  ثبوت  على  الإمالء  يف  به  القول  علق 

التوفيق")75(.
امل�سطلح ال�ساد�ص: " يف قول كذا " 

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
1. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب.

مام ال�سافعي،  2. اأن هذا اخلالف اإمنا هو بني اأقوال الإ
مام ال�سافعي ر�سي اهلل  ففي امل�ساألة قولن اأو اأكرث لالإ

عنه.
اأن هذا القول املعرب  اأي  اأو املرجوحية،  3. ال�سعف 
فهي  مرجوح،  �سعيف  قول  هو  ال�سيغة  بهذه  عنه 

�سيغة من �سيغ التمري�س.
هو  القول  هذا  يخالف  لل�سافعي  قوًل  ثمة  اأن   .4
بوجود  ي�سعر  ال�سعيف  ن  لأ املذهب،  يف  الراجح 
قول قوي ، ويتبني قوة اخلالف و�سعفه من دليله ، 
فمراده بال�سعيف هنا خالف الراجح ، يدل عليه اأنه 
�سح تارة وال�سحيح اأخرى فال يعلم  جعل مقابله الأ

مراتب اخلالف من هذين ول من الذين قبلهما)76(.
" اللذين  " امل�سهور  " اأو  ظهر  " الأ 5. كون مقابله 
مام ال�سافعي، ل اأن مقابله "  يعرب بهما عن اأقوال الإ
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نه اإمنا يعرب بهما عن  �سح " اأو " ال�سحيح "؛  لأ الأ
�سحاب ل غري)77(. اأوجه الأ

6. ل يدل هذا امل�سطلح على قوة اخلالف بني القولني 
هل هو اأظهر اأو م�سهور، بل يتبني قوة اخلالف من 
و�سعفه  اخلالف  قوة  لبيان  تركه  وكاأن  الدليل)78(، 
غراء الطالب على تاأمله والبحث  لعدم ظهوره له اأو لإ

عنه ليقوى نظره يف املدرك واملاأخذ.)79(
مثاله قال النووي: "ومن نزع وهو بطهر امل�سح غ�سل 
اأو  اخلفني  نزع  ومن  " اأي  يتو�ساأ  قول  ويف  قدميه 
اأحدهما اأثناء مدة امل�سح وهو طاهر وجب عليه غ�سل 
�سل  الأ ن  لأ بالنزع،  طهرهما  لبطالن  فقط   قدميه 
اإىل  رجع  البدل  حكم  زال  إذا  فا بدل  وامل�سح  غ�سلهما 
املعتمد  هو  وهذا  املاء،  وجود  بعد  كالتيمم  �سل  الأ
غري  ال�سافعي  مام  لالإ اآخر  قول  ثمة  لكن  املذهب،  يف 
معتمد يف املذهب ل�سعف دليله والذي عرب عنه بقوله: 
غ�سل  يكفي  فال  كامال  " يتو�ساأ و�سوءا  قول  " ويف 
فتبطل  احلدث  يبطلها  عبادة  الو�سوء  ن  لأ القدمني 

كلها ببطالن بع�سها كال�سالة)80(.
  القولن :امل�سطلح ال�سابع والثامن

قوال والأ
امل�سطلحني  هذين  على  مقدمته  يف  النووي  ين�س  مل 
ويرجع  منهاجه،  كثريا يف  ا�ستخدمهما  قد  كان  واإن 
ن من قبله ا�ستخدمهما فلم يتفرد  عدم الن�س عليهما لأ
من  م�ستقان  نهما  لأ هنا  درا�ستهما  اآثرت  وقد  بهما، 
من  كثري  ففيهما  كذا"  قول  "يف  خري  الأ امل�سطلح 

مدلولته.
 اأ- فتعبريه ِبـ " القولني " ي�ستفاد منه ثالث م�سائل: 
لل�سافعي،  قول  اخلالف  وكون  خالفية،  امل�ساألة  اأن 
خر،  الآ ومرجوحية  رجحانه  على  ن�س  ما  ورجحان 
اإحدى  بالقولني  التعبري  من  املنهاج  يف  ما  وجملة 
" موجب  النووي:  قول  مثاله  عبارة)81(.  وع�رشون 
قول  ويف  �سقوطه،  عند  بدل  والدية  القود،  العمد 
الدية  على  عفو  للويل  القولني  وعلى  مبهما،  اأحدهما 

بغري ر�سا اجلاين"  اأي مقت�سى القتل العمد يف نف�س 
عند  بدل  ر�س  الأ اأو  والدية  الق�سا�س،  هو  غريها  اأو 
�سقوطه بعفو اأو غريه كموت اجلاين، وتقدميه القول 
لل�سافعي  الخر  القول  بدليل ت�سعيف  اعتماده  دليل 
موجب  �سعيف  قول  ويف  " اأي  قول  " ويف   : بقوله 
امل�سرتك  القدر  وهو  بعينه  ل  مبهما  اأحدهما  العمد 
بينهما، وعلى القولني املعتمد وال�سعيف للويل العفو 

عن القود على الدية بغري ر�سا اجلاين)82(. 
قوال " ي�ستفاد منه ثالث م�سائل:   ب- وتعبريه ِبـ " الأ
لل�سافعي  اأقول  اخلالف  وكون  خالفية،  امل�ساألة  اأن 
�سحاب  اأكرث من اثنني، ورجحان اأحدهما برتجيح الأ
له اأو بالن�س، وجملة ما يف املنهاج من التعبري بالقولني 
�ست ع�رشة عبارة)84(. مثاله قول النووي: " واأظهر 
تبطله  وقبلة  كلم�س  ب�سهوة  املبا�رشة  اأن  قوال  الأ
مام  الإ اأقوال  اأظهر  اإن  اأي   ،)85(" فال  واإل  اأنزل  اإن 
ال�سافعي اأن املبا�رشة ب�سهوة فيما دون الفرج كاللم�س 
إن با�رش ومل  والقبلة تبطل العتكاف اإن اأنزل املني، فا
يجامع فال يبطل اعتكافه، وي�ستفاد من جمعه القول 
باأقوال اأن ثمة اأقواًل اأخرى لل�سافعي اأكرث من قولني 
مطلقا  باملبا�رشة  اعتكافه  يبطل  الثاين:  القول  وهي: 
لعموم قوله تعاىل {ول تبا�رشوهن} )البقرة188(، 
القول الثالث: ل يبطل اعتكافه مطلقا اأنزل اأم مل ينزل 

كاحلج)86(.
الفرع الثالث: امل�سطلحات اخلا�سة باآراء 

جمتهدي املذهب: 
�سح،  وقد ن�س النووي على ثالثة ا�سطالحات هي: الأ
ومل  ا�ستعمله  رابع  م�سطلح  وثمة  قيل؛  ال�سحيح، 
ومنه  كذا"،  وجه  "يف  وهو:  مقدمته  يف  عليه  ين�س 

وجه". ا�ستق م�سطلح "الوجهني" و " لأ
وي�سمى هوؤلءاملجتهدون يف املذهب باأ�سحاب الوجوه، 
يف  ال�سافعي  يخالفون  ل  منت�سبون  جمتهدون  لكنهم 
على  ي�سريون  بل  املذهب،  اإىل  تن�سب  واإل مل  اأ�سوله 

نهجه ويتبعون ن�سو�سه وطريقته وقواعده.
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هي   - وجه  الأ الوجهان وجمعه  وتثنيته   - والوجه 
ا�ستنبطها  التي  ال�رشعية  حكام  الأ اأو  الفقهية  راء  الآ

جمتهدو املذهب، وهي ثالثة اأق�سام:
ا�ستنبطوه من كالم  اأي  ول: ق�سم خرجوه  الأ الق�سم 
مام ال�سافعي قيا�سا عليه، فاملراد بتخريج الوجوه  الإ
مام على ما ن�س عليه لوجود  قيا�س ما �سكت عنه الإ
مام  معنى ما ن�س عليه فيما �سكت عنه، �سواء ن�س الإ

على ذلك املعنى اأو ا�ستنبطه من كالمه)87(. 
حتت  إدخاله  با ا�ستنبطوه  ق�سم  الثاين:  الق�سم 
عليها  بالن�س  ال�سافعي  مام  الإ قررها  قاعدة  عموم 
ا�ستنباط  باب  من  فروعه  با�ستقراء  ا�ستنبطت  اأو 
إدخال الفرع اجلديد حتت  �سول من الفروع، اأو با الأ

مام ال�سافعي)88(. عموم ن�س ذكره الإ
ياأخذوه  مل  واإن  فيه  يجتهدون  ق�سم  الثالث:  الق�سم 
ول  ن�سو�سه  على  يقي�سوه  مل  اأي  اأ�سله)89(،  من 
عموم  �سمن  اأدخلوه  ول  قواعده  من  ا�ستخرجوه 
وقواعده  ال�رشع  اأدلة  من  ا�ستنبطوه  واإمنا  قوله، 
يخالف  ل  ذلك  مع  لكنه  م�ستقال،  ا�ستنباطًا  مبا�رشة 
اإطالقاته ول عموماته  مام ول  �سيئا من ن�سو�س الإ
و�سريته  بنهجه  ذلك  كل  يف  يهتدون  بل  قواعده،  ول 

وطريقته اإجمال. 
اأ�سله  من  ياأخذوه  مل  واإن  بع�سها  يف  يجتهدون  فقد 
املذهب  اإىل  وتن�سب  بل ومن غري مالحظة كالمه)90( 
اأي�سا ب�رشط اأن توافق اأ�سوله)91(، فتن�سب للمذهب 

مام ال�سافعي. ال�سافعي ل لالإ
وقد  املجتهدين  من  لثنني  الوجهان  يكون  قد  ثم 

يكونان لواحد)92(. 
منهج  عن  بها  ي�سذون  اجتهادات  لهم  جتد  وقد 
اآراء  كبع�س  فروعا  اأو  اأ�سول  ويخالفونه  ال�سافعي 
تن�سب  املخالفة  راء  الآ هذه  لكن  ثور،  واأبي  املزين 
اإليهم ول تعد وجوها يف املذهب)93(؛  اإي فال تن�سب ل 

اإىل املذهب ال�سافعي ول اإىل اإمامه.
واإليك بيان ال�سطالحات املتعلقة باجتهاداتهم:

�سح "  ول: " الأ امل�سطلح الأ
اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:

اأكرث من وجه ملجتهدي  اأو  اأن يف امل�ساألة وجهني   .1
يف  قول  ال�سافعي  مام  الإ عن  ينقل  ومل  املذهب)94(، 

امل�ساألة.
2. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب، غري جممع عليها.

�سح هو  بالأ املعرب عنه  الوجه  اأن  اأي  رجحية،  الأ  .3
خر املقابل له مرجوح  الراجح املعتمد يف املذهب، والآ

�سعيف)95(.
فلفظ  مقابله،  �سحة  اأو  املذهب  يف  اخلالف  قوة   .4
�سح  الأ قوة  فدرجة  مقابله،  ب�سحة  م�سعر  �سح  الأ
�سح  الأ خر خالف  الآ الوجه  وهو   - ملقابله  بالن�سبة 
اأن  مبعنى  متدنية،  املخالفة-  مفهوم  يفيده  الذي 
املرجوح،  خر  الآ الوجه  من  بقليل  اأقوى  �سح  الأ

فالوجه املرجوح هو وجه قوي لقوة دليله)96(. 
�سح  الأ الوجه  مقابل  ب�سحة  مرادهم  اأن  اإىل  وتنبه 
اجتماع  ا�ستحالة  ومع  بال�سعف  عليه  احلكم  مع   -
حكمني مت�سادين على مو�سوع واحد يف اآن واحد- 
النظر بحيث يحتاج يف  له حظ من  املرجوح  دليل  اأن 
اخلفية،  دلة  والأ الدقيقة،  املعاين  يف  غو�س  اإىل  رده 
إنه لي�س كذلك بل يرده  تي فا بخالف مقابل ال�سحيح الآ
الناظر وي�ستهجنه من اأول وهلة، فكان ذلك �سحيحا 
بالعتبار املذكور، واإن كان �سعيفا باحلقيقة ل يجوز 

العمل به؛  فلم يجتمع حكمان كما ذكر)97(.
قوله:  امل�سطلح  لهذا  النووي  ا�ستعمال  مثال 
�سح؛   الأ يف  عمده  يبطل  الق�سري  الركن  "وتطويل 
ال�سالة  يف  ق�سريان  ركنان  ثمة   ." ل�سهوه  في�سجد 
نه  لأ الركوع  من  القيام  ول:  الأ ال�سافعية،  عند 
اجللو�س  الثاين:  وال�سجود،  الركوع  بني  للف�سل 
كالعتدال،  فهو  بينهما  للف�سل  نه  لأ ال�سجدتني  بني 
وقت  ي�سبح  اأن  لل�سالة  املبطل  تطويلهما  ومقدار 
وقت  ي�سبح  واأن  للقراءة،  القيام  كمقدار  العتدال 
للت�سهد،  اجللو�س  كوقت  ال�سجدتني  بني  اجللو�س 
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�سح ليبني اأن يف املذهب خالفا بني اأ�سحاب  وعرب بالأ
فيها،  راأي  لل�سافعي  فلي�س  امل�ساألة  هذه  يف  الوجوه 
راأيني  على  امل�ساألة  يف  الوجوه  اأ�سحاب  اختلف  فقد 
املعتمد يف  قوى منهما وهو  الأ القوة، لكن  قريبني يف 
املذهب اأن تطويل الركن الق�سري عمدا يبطل ال�سالة 
ودليل  فيه،  ي�رشع  مل  ذكر  اأو  ب�سكوت  اأطاله  �سواء 
ذلك اأن تطويله تغيري ملو�سوعه كما لو ق�رش الطويل 
ن تطويله يخل باملوالة، والراأي  فلم يتم الواجب، ولأ
الثاين: ل يبطل عمده ملا يف ال�سحيحني عن اأن�س مبينا 
اإذا رفع راأ�سه من  " كان   )( هيئة رفع ر�سول اهلل 
ن�سي  قد  القائل  يقول  حتى  قائما  انت�سب  الركوع 
واإذا رفع راأ�سه من ال�سجدة مكث حتى يقول القائل 

قد ن�سي")98()99(.  
امل�سطلح الثاين: " ال�سحيح "

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
1. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب، غري جممع عليها.

اأ�سحاب  من  املذهب  جمتهدي  بني  اخلالف  اأن   .2
الوجوه فيكون لهم وجهان اأو اأكرث يف امل�ساألة)100(، 

مام ال�سافعي امل�ساألة. فلم يبحث الإ
رجحية، اأي اأن الوجه املعرب عنه بال�سحيح هو  3. الأ
خر املقابل له مرجوح  الراجح املعتمد يف املذهب، والآ

�سعيف بل فا�سد)101(.
4. �سعف اخلالف يف املذهب اأو ف�ساد املقابل، فلفظ 
ال�سحيح م�سعر بف�ساد مقابله، فدرجة قوة ال�سحيح 
خر خالف ال�سحيح  بالن�سبة ملقابله - وهو الوجه الآ
من  بكثري  اأقوى  ال�سحيح  اأن  مبعنى  مرتفعة،   -
خر املرجوح، بل الوجه املرجوح هو وجه  الوجه الآ

فا�سد ل�سدة �سعف دليله)102(. 
اعتبارات  بانتفاء  القارئ  ي�سعر  كي  بال�سحة  فعرب 
ال�سحة عن مقابله واأنه فا�سد لف�ساد دليله، ومل يعرب 
مام ال�سافعي ر�سي اهلل  قوال تاأدبا مع الإ بذلك يف الأ
املطلق  املجتهد  مقام  بني  وللتفريق  عنه)103(،  تعاىل 
اأو  املطلق  الف�ساد  هنا  بالف�ساد  واملراد  واملقيد)104(، 

احلقيقي اأي اأن القول املقابل ل وجه له مطلقا، وقد 
ن الف�ساد قد يكون من حيث  يكون ف�سادا اعتباريا لأ
�سعف خ�سو�س الدليل الذي ا�ستدل به ل من حيث 

جميع اأدلته)105(.
وتنبه اإىل اأن املراد بالف�ساد هنا من حيث اللفظ ل اأن 
بالفا�سد  العمل  مقابله فا�سد من حيث احلكم جلواز 

يف املذهب)106(.
ومثال ا�ستعماله لهذا امل�سطلح قوله: " و اأن ي�سطبع 
يف كل طواف يرمل فيه وكذا يف ال�سعي على ال�سحيح 
اإىل  وو�سل  الطواف  �سنن  هنا  النووي  ذكر  فقد   "
�سبيا  ولو  الذكر  ي�سطبع  اأن  وهي  اخلام�سة  ال�سنة 
يف جميع كل طواف يرمل فيه)107( ملا �سح عن ر�سول 
اهلل )( اأنه فعله، فهل ي�سن ذلك يف ال�سعي؟ مل يبحث 
�سحاب  المام ال�سافعي هذه امل�ساألة واإمنا بحثها الأ
ول: ي�سن ال�سطباع  فاختلفوا فيها على وجهني: الأ
يف ال�سعي على ال�سحيح   قيا�سا على الطواف بجامع 
قطع م�سافة ماأمور بتكريرها، وهو املعتمد يف املذهب، 
وهو   ،)( النبي  عن  وروده  لعدم  ي�سن  ل  والثاين: 
الراأي املرجوح يف املذهب ل�سعف دليله اإذ اأن القيا�س 
�سح  اإن  النبي  عن  الورود  ي�سرتط  فال  معترب  دليل 

القيا�س)108(.
اأن  همية وهو  الأ غاية  اأمر يف  على  التنبيه  بد من  ول 
اأقوى  ال�سحيح  مب�سطلح  عنه  املعرب  الفقهي  احلكم 
دليل  ن  لأ �سح)109(،  بالأ عنه  املعرب  احلكم  من  درجة 
�سح،  مقابل ال�سحيح �سعيف جدا بخالف مقابل الأ
اأقوى  �سح  الأ وقيل:  الرملي)110(،  رجحه  ما  وهو 
اأما  بع�سهم)111(،  جرى  وعليه   ، ال�سحيح  من 
ظهر اأقوى  �سح والأ بالن�سبة للت�سحيح فت�سحيح الأ
ن قوة مقابلهما  ت�سحيحا من ال�سحيح وامل�سهور لأ
ت�سعر ب�رشف العناية للت�سحيح �رشفا كليا بخالف 
امل�سهور وال�سحيح ل�سعف مقابلهما املغني عن متام 

�رشف العناية للت�سحيح)112(.
– كما يعلم من كالمهم  �سح  " والأ قال ابن �سميط: 
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– ما قوي �سحته اأ�ساًل وجامعًا، اأو واحدا منهما، 
املقي�س  ول:  الأ اأركان:  اأربعة  للقيا�س  اأن  وتو�سيحه 
واملعنى  الفرع،  وهو  واملقي�س  �سل،  الأ وهو  عليه 
بالعلة،  عنه  املعرب  اجلامع  وهو  بينهما  امل�سرتك 
اجلواز  اأو  املنع  من  عليه  املقي�س  احلكم  والرابع: 
يتعدى بوا�سطة امل�سرتك املقي�س. وال�سحيح: ما �سح 
اأ�سال وجامعًا، اأو واحدا منهما كذلك من الوجهني، 

ومقابله الفا�سد")113(.
امل�سطلح الثالث: " قيل كذا " 

اأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:
اأ�سحاب  بني  املذهب  يف  خالفية  امل�ساألة  اأن   .1

الوجوه
اأ�سحاب  من  املذهب  جمتهدي  بني  اخلالف  اأن   .2

مام ال�سافعي امل�ساألة. الوجوه، فلم يبحث الإ
املعرب  الوجه  هذا  اأن  اأي  واملرجوحية،  ال�سعف   .3
عنه بقيل هو وجه �سعيف مرجوح، فهي �سيغة من 

�سيغ التمري�س)114(.
4. اأن ثمة وجهًا ملجتهدي املذهب يخالف هذا الوجه 
بوجود  ي�سعر  ال�سعيف  ن  لأ املذهب،  يف  الراجح  هو 

قول قوي)115(.
�سح " اأو " ال�سحيح " اللذين  5. كون مقابله " الأ
ظهر  �سحاب، ل اأن مقابله " الأ يعرب بهما يف اأوجه الأ
اأقوال  عن  بهما  يعرب  اإمنا  نه  لأ "؛   " امل�سهور  " اأو 

ال�سافعي ل غري)116(.
6. ل يدل هذا امل�سطلح على قوة اخلالف بني القولني 
هل هو اأ�سح اأو �سحيح، بل يتبني قوة اخلالف من 
الدليل )117(، وكاأن تركه لبيان قوة اخلالف و�سعفه 
غراء الطالب على تاأمله والبحث  لعدم ظهوره له اأو لإ

عنه ليقوى نظره يف املدرك واملاأخذ)118(.
"وعن  النووي:  قول  امل�سطلح  هذا  ا�ستعمال  مثال 
ي�سرتط مع  ي�سمى جوفا وقيل  ما  اإىل  العني  و�سول 
هذا اأن يكون فيه قوة حتيل الغذاء اأو الدواء")119(. 
ومن  ال�سوم،  �سحة  �رشائط  هنا  النووي  يبني 

قل  واإن  ج�سم  و�سول  عن  م�ساك  الإ ال�رشائط  هذه 
جوفا  ي�سمى  ما  اإىل  كح�ساة  توؤكل  مل  اأو  ك�سم�سمة 
م�ساك عن كل ما ي�سل اإىل اجلوف،  ن ال�سوم هو الإ لأ
لكن هل العربة بو�سول هذا اجل�سم اإىل كل ما ي�سمى 
جوفا اأم ثمة �رشط زائد على ذلك؟ مل يبحث ال�سافعي 
هذه امل�ساألة واإمنا بحثها جمتهدو املذهب فذهبوا اإىل 
ول، وثمة راأي اآخر مرجوح يف  اأن املعتمد يف املذهب الأ
 " التمري�س  ب�سيغة  �سعفه  عن  النووي  عرب  املذهب 
اأنه ي�سرتط مع هذا اأن يكون يف اجلوف  " وهو  قيل 
حتيل  اأو  وم�رشوب  ماأكول  من  الغذاء  حتيل  قوة 
الدواء؛  ودليل هذا الراأي املرجوح اأن ما ل حتيله ل 
تتغذى به النف�س ول ينتفع به البدن فاأ�سبه الوا�سل 

اإىل غري اجلوف)120(.
امل�سطلح الرابع: " يف وجه كذا "

واإن  امل�سطلح  هذا  على  مقدمته  يف  النووي  ين�س  مل 
كان قد ا�ستخدمه كثريا يف منهاجه، ويرجع عدم الن�س 
ن من قبله ا�ستخدمه فلم يتفرد به، وقد اآثرت  عليه لأ

درا�سته هنا ملطابقته ملدلول امل�سطلحات ال�سابقة.
فاأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:

اأ�سحاب  بني  املذهب  يف  خالفية  امل�ساألة  اأن   .1
الوجوه.

اأ�سحاب  من  املذهب  جمتهدي  بني  اخلالف  اأن   .2
مام ال�سافعي امل�ساألة. الوجوه، فلم يبحث الإ

املعرب  الوجه  هذا  اأن  اأي  واملرجوحية،  ال�سعف   .3
فهي  " هو وجه �سعيف مرجوح،  " يف وجه  ِبـ  عنه 

�سيغة من �سيغ التمري�س.
�سح" اأو "ال�سحيح" والعمل  4. كون مقابله هو "الأ

مبقابله ل به.
وجه  هدل اأن هذا امل�سطلح يفيد اأن عدد الأ 5. ويذكر الأ
�سحاب)121(. ويف احلقيقة ل  يف امل�ساألة ثالثة فاأكرث لالأ
ي�سرتط ذلك بل قد يكون يف امل�ساألة وجهان فقط كما يف 

غلب. هدل على الأ تي؛ فيحمل كالم الأ املثال الآ
"ويجزئ  قوله:  امل�سطلح  لهذا  ا�ستعماله  ومثال 
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دنى ول عك�س والعتبار بزيادة القيمة  على عن الأ الأ
�سح فالرب خري من  قتيات يف الأ يف وجه، وبزيادة الأ
رز")122(، اأي يجزئ يف الزكاة دفع القوت  التمر والأ
نه زاد خريا  دنى بل هو اأف�سل لأ على عن القوت الأ الأ
ن  بنت خما�س، ولأ لبون عن  بنت  لو دفع  ما  فاأ�سبه 
الزكاة املالية تتعلق باملال فاأمر اأن يوا�سي امل�ستحقني 
بالبدن  تتعلق  الفطر  وزكاة  تعاىل،  اهلل  اأعطاه  مبا 
قوامه  وبه  البدن  غذاء  هو  ما  اإىل  فيها  النظر  فوقع 
ول  فاأجزاأ  وزيادة  الغر�س  هذا  به  يح�سل  على  والأ
عك�س لنق�سه عن احلق ففيه �رشر مب�ستحقيها. لكن 
دنى؟ هل هو من حيث القيمة؟ اأم  على والأ ما �سابط الأ
من حيث كونه قوتا اأو طعاما اأو غري ذلك؟ مل يبحث 
جمتهدو  بحثه  واإمنا  ال�سابط  هذا  ال�سافعي  مام  الإ
على  الأ يف  العتبار  اأن  اإىل  بع�سهم  فذهب  املذهب، 
بامل�ستحقني، وهو وجه  القيمة رفقا  دنى بزيادة  والأ
خر  البع�س الآ �سعيف غري معتمد يف املذهب، وذهب 
للغالب  بالنظر  القتيات  زيادة  هو  ال�سابط  اأن  اإىل 
�سح املعتمد يف  نه املق�سود، وهو الأ ل لبلدة نف�سه لأ
رز ومن  املذهب، وعليه فيكون الرُب خري من التمر والأ
قوات لكونه اأنفع اقتياتا  الزبيب وال�سعري و�سائر الأ

مما �سواه)123(.
 " " الوجهان 

هذا امل�سطلح م�ستق من الذي قبله، فاأينما وجد هذا 
" يف  ي�ستفاد من م�سطلح  ما  امل�سطلح في�ستفاد منه 
وجه " اإل اأنه يختلف عنه يف اأمر واحد فقط وهو اأن 
امل�سطلح  هذا  يذكر  ومل  فقط،  وجهان  وجه  الأ عدد 

�سوى يف �سبعة موا�سع فقط)124(.
 " وجه  " الأ

فاأينما   ،" " وجه  م�ستق من م�سطلح  امل�سطلح  هذا 
من  ي�ستفاد  ما  منه  في�ستفاد  امل�سطلح  هذا  وجد 
املنهاج  يف  يذكر  ومل  متاما،   " وجه  يف   " م�سطلح 

�سوى يف ثالثة موا�سع)125(.
الفرع الرابع: امل�سطلح املركب من اأقوال 

مام واأ�سحاب الوجوه. الإ
وهو م�سطلح واحد فقط وهو " الن�س "، والن�س هو 
من�سو�س ال�سافعي رحمه اهلل تعاىل من ن�س ال�سيء 
نه ملا ن�سب اإليه من غري معار�س كان  رفعه واأظهره، لأ
ظاهرا مرفوع الرتبة على غريه)126( ، ف�سمى ما قاله 
اأو  عليه؛  مام  الإ لتن�سي�س  القدر  مرفوع  نه  لأ ن�سا 
مام من قولك ن�س�ست احلديث اإىل  نه مرفوع اإىل الإ لأ

فالن: اإذا رفعته اإليه)127(.
ل  ال�سافعي  ن�س  هنا  بالن�س  ال�سافعية  فمراد 
للمقلد  املجتهد  كالم  كان  ملا  لكن  ال�رشعي،  الن�س 
يف  وا�سرتكا  احتدا  للمجتهد  بالن�سبة  ال�رشع  ككالم 
التي  الن�س عليهما، والقرينة هي  فاأطلق  ال�سطالح 

مام. حتدد اإن كان املراد ن�س ال�رشع اأو ن�س الإ
فاأينما وجد هذا امل�سطلح في�ستفاد منه:

1. كون الن�س من اأقوال ال�سافعي)128(، اأي اأن حكم 
مام ال�سافعي رحمه اهلل تعاىل.  امل�ساألة ن�س عليه الإ

هو  بالن�س  عنه  املعرب  القول  اأن  اأي  رجحية،  الأ  .2
خر املقابل له مرجوح  الراجح املعتمد يف املذهب، والآ
اأن  هدل من  الأ اإليه  ما ذهب  ي�سلم  �سعيف)129(، ول 
جدا)130(   �سعيف  واإمنا  فقط  �سعيفا  لي�س  مقابله 
- ملخالفته من�سو�س �ساحب املذهب - ملا �سياأتي يف 

النقطة الرابعة من بيان هذا امل�سطلح.
يخالف  راأي  فثمة  املذهب،  يف  امل�ساألة خالفية  اأن   .3
مقابلته  حيث  من  غالبا)131(  به  يعمل  ل  الن�س  هذا 

للن�س)132(، وهذا املخالف اإما: 
 اأ- قول �سعيف لل�سافعي.

�سحاب الوجوه.  ب- اأو وجه �سعيف لأ
ل  امل�ساألة  نظري  يف  له  ن�س  من  خمرج  قول  اأو   ج- 
يعمل به)133(، والتخريج اأن يجيب ال�سافعي بحكمني 
ما  يظهر  ومل   ، مت�سابهتني  �سورتني  يف  خمتلفني 
كل  يف  جوابه  �سحاب  الأ فينقل  بينهما  للفرق  ي�سلح 
منهما  �سورة  كل  يف  فيح�سل   ، خرى  الأ اإىل  �سورة 
قولن: من�سو�س وخمرج ، املن�سو�س يف هذه املخرج 
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يف تلك ، واملن�سو�س يف تلك هو املخرج يف هذه ، فيقال 
فيهما قولن بالنقل والتخريج)134(.

ثم الراجح اإما املخرج، واإما املن�سو�س، واإما تقرير 
غلب،  الن�سني مع الفرق بني امل�ساألة ونظريها وهو الأ
ومثال التقرير مع بيان الوجه الن�س يف م�سغة �سقطت 
وقال القوابل)135(: لو بقيت لت�سورت، على انق�ساء 
وقد  الرحم  براءة  تيقن  على  مدارها  ن  لأ بها،  العدة 
ن مدارها على  وجد، وعدم ح�سول اأمية الولد بها، لأ

وجود ا�سم الولد ومل يوجد)136(.
على  �سحاب  الأ اإطباق  عدم  هذا  مثل  يف  والغالب 
يخرج،  فريق  فريقني:  اإىل  ينق�سمون  بل  التخريج، 
ال�سورتني  بني  فارقا  وي�ستخرج  ميتنع  وفريق 

لي�ستند اإليه)137(.
ثمة  باأن  اإ�سعار  فيه  الن�س  قوله  اأن  مر  الأ فخال�سة 
وهذا  الن�س،  هذا  حلكم  خمالفًا  �سعيفًا  اآخَر  راأيًا 
�سحاب  املخالف قد يكون ن�سا لل�سافعي اأو وجها لأ

الوجوه اأو وجهًا خمرجا.
4. ل يفهم منه درجة قوة املن�سو�س اأو درجة �سعف 
عنه  معربًا  للن�س  املقابل  الوجه  يكون  فقد  مقابله، 
على  هنا  املخالفة  تقت�رش  فال  ال�سحيح،  اأو  �سح  بالأ
ن�س اآخر لل�سافعي)138(، فمقابله غالبا �سعيف ولي�س 
دائما، فقد يرجح علماء املذهب خالف ن�س ال�سافعي 
�سحابه، كما  �سواء كان الراأي املخالف قول له اأو لأ
اأن هذا املقابل للن�س اإن كان �سعيفا فلي�س يف تعبري 
فقد  و�سعفا،  قوة  ال�سعف  هذا  لدرجة  بيان  الن�س 
يكون الن�س م�سهورًا اأو اأظهرًا فتختلف قوة مقابله 
مقابله  يكون  وقد  ن�سا،  مقابله  كان  اإن  لذلك  وفقا 
ن�س  على  ويرجح  ويقدم  الوجوه  �سحاب  لأ وجها 
اأو  مام وهذا الوجه قد يكون مو�سوما بال�سحيح  الإ

�سح، واهلل تعاىل اأعلم. الأ
�سح اأن القول املخرج ل ين�سب لل�سافعي اإل مقيدا  والأ
نه رمبا يذكر فرقا ظاهرا لو روجع  بكونه خمرجا لأ
كال�رشبيني  املحققني  جمهور  رجحه  ما  وهو  فيه 

وابن حجر والرملي والقليوبي، وقيل يتجوز ن�سبته 
اإليه دون تقييد)139(.

"والعبد  قوله:  امل�سطلح  لهذا  ا�ستعماله  ومثال 
اأن  اأي  عمى والب�سري �سواء على الن�س" )140(،  والأ
مامة �سواء، وهو ما ن�س عليه  عمى والب�سري يف الإ الأ
عمى  ن الأ مام ال�سافعي؛  لتعار�س ف�سيلتيهما، لأ الإ
ل ينظر ما ي�سغله فهو اأخ�سع، والب�سري ينظر اخلبث 

فهو اأحفظ لتجنبه)141(.
ل  "املن�سو�س"  بلفِظ  يعرب  قد  مام  الإ اأن  اإىل  وتنبه 
به  يريد  فقد  باملن�سو�س  إن عرب  فا  ،" " الن�س  بلفظ 
الن�س اأو القول اأو الوجه، فاملراد به حينئذ الراجح 

عنده من اأي من هذه الثالثة ل ن�س ال�سافعي)142(.
واأن  خالفية،  امل�ساألة  اأن  املن�سو�س:  من  في�ستفاد 
املعرب عنه باملن�سو�س هو الراجح، وكون املن�سو�س 
وجه  اأو  له  ن�س  اأو  لل�سافعي  قول  اإما  هو  عليه 
�سحاب، وكون مقابله �سعيفا ل يعمل به، وقد عرب  لالأ

بهذا اللفظ يف ثالثة ع�رش مو�سعا فقط)143(.
قوال  الفرع اخلام�ص: امل�سطلحات املحتملة لأ

مام واأ�سحاب الوجوه. الإ
وهو م�سطلح واحد فقط هو " املذهب "، فحيث قال: 

منه: " في�ستفاد  كذا  " املذهب 
1. اأن امل�ساألة خالفية يف املذهب. 

باملذهب  عنه  عرب  ما  هو  به  فاملفتى  رجحية،  الأ  .2
على  املذكور  اأرجحية  على  فيدل  �سعيف،  ومقابله 

مقابله)144(.
يف  خالف  فهو  �سحاب؛   الأ بني  اخلالف  كون   .3

طريقي اأو طرق املذهب.
فيحكي  املذهب،  حكاية  يف  اختالفهم  هي  والطرق 
وبع�سهم  ن�سو�سا،  وبع�سهم  ن�سني،  بع�سهم 
اأو  اأقوال  بدل  كاأوجه  حقيقة  مغايرها  اأو  بع�سها 
عك�سه اأو باعتبار كتف�سيل يف مقابله اإطالق وعك�سه، 

فلهذا كرثت الطرق يف كثري من امل�سائل)145(.
حكاية  يف  اختلفوا  �سحاب  الأ اأن  بذلك  ومرادهم 
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املذهب، فمنهم من:
يف  �سحابه  لأ وجهني  اأو  لل�سافعي  قولني  يحكي   اأ- 
خر وجود اخلالف ويجزم  امل�ساألة، وينفي البع�س الآ

باأحد القولني اأو الوجهني)146(.
 ب- اأو يقطع بع�سهم باأن يف امل�ساألة تف�سياًل، ويقول 

خر ل تف�سيل فيها بل فيها خالف مطلق)147(. الآ
اأو  قولني  امل�ساألة  يف  اأن  البع�س  يحكي  اأن  اأو   ج- 

خر بعدم وجود خالف)148(. وجهني، ويقطع الآ
 د- اأو اأن يجزم بثبوت القولني مثال ويقطع بع�سهم 
خر من  اأي يجزم بثبوت اأحدهما �سواء نفى وجود الآ
يفيده حكم  ما  على غري  بحمله  نفى حكمه  اأو  اأ�سله 

ول)149(. الأ
به  املو�سح  الراأي  اأن  4. ل يدل هذا ال�سطالح على 
قطعي اأو ظني، ول على اأن خالفه قوي اأو �سعيف، 
حيث  الوجهني،  اأو  القولني  من  املذهب  اأنه  على  ول 
اإن امل�سنف مل يلتزمه)150(؛  بل كل ذلك حمتمل عند 
مام النووي  ا�ستخدامه هذا ال�سطالح؛ اإذ مل يبني الإ
على  يدل  "املذهب"  ا�سطالحه  اأن  كتبه  من  اأي  يف 
بهذا  يق�سد  اأنه  بال�ستقراء  يثبت  ومل  ذلك،  من  اأي 

ال�سطالح حتديد اأي من هذه املعاين.
�سحاب قد ت�سمى  وقد نبه الرافعي على اأن طرق الأ
وجوها، وللنووي مثله يف املجموع حيث ن�سب له قوله: 
وعك�سه)151(،  بالوجهني  الطريقني  عن  يعربون  وقد 
العزيز  للنووي يف املجموع والرافعي يف  فرمبا وقع 

ا�ستعمال الطريقني مو�سع الوجهني وعك�سه)152(.
الفرع ال�ساد�ص: م�سطلح امل�سائل املزيدة على 

املحرر:
اأعلم"،  "قلت... واهلل  وهو م�سطلح واحد فقط وهو 
مراتب  ليبني  ل  امل�سطلح  هذا  النووي  اأ�ساف  فقد 
اخلالف اأو الراجح فيه، واإمنا ليبني اأن هذه امل�ساألة 
من امل�سائل اجلديدة التي اأ�سافها على املحرر، فهي 
م�سائل نفي�سة زادها على املحرر و�سمها اإىل املنهاج 
اأعلم.  اآخرها: واهلل  قلت، ويف  اأولهما:  يقول يف  وكان 

لتتميز عن م�سائل املحرر.
مع  عليه  الت�سحيح  ا�ستدراك  يف  ذلك  مثل  قال  وقد 
�سح  الأ قلت:  كقوله:  املزيدة  امل�سائل  من  لي�س  اأنه 
اأعلم )153(. وقد زاد  حترمي �سبة الذهب مطلقا واهلل 
عليه من غري متييز كقوله يف ف�سل اخلالء ول يتكلم 
اللفظة  القليل مثل  اإمنا هو يف  النوع  لكن هذا   ،)154(

واللفظتني)155(.
مل  الرافعي  اأن  فاعلم  امل�سطلح  هذه  وجدت  فكلما 
يبحث امل�ساألة يف املحرر واإمنا هي من زيادات النووي 
ل  نه  لأ فقط  هنا  بيانها  اآثرت  وقد  تعاىل،  اهلل  رحمه 
اخلالف  مرتبة  بيان  يف  اأخرى  فائدة  منها  ي�ستفاد 
التي  امل�سائل  هذه  يف  كان  بل  واملعتمد،  الراجح  اأو 
ظهر  ي�سيفها يبني فيها درجة اعتبارها هل هي من الأ
اأو  القدمي  اأو  �سح  الأ اأو  ال�سحيح  اأو  امل�سهور  اأو 

اجلديد اأو غريها.
مثال ا�ستعمال النووي لهذا امل�سطلح قوله: "وت�سن 
ظهر  �سورة بعد الفاحتة اإل يف الثالثة والرابعة يف الأ
واهلل  الن�س  على  فيهما  قراأها  بهما  �سبق  إن  فا قلت 
املحرر  على  املزيدة  امل�سائل  من  هذه   )156( اأعلم" 
وهي اأن امل�سلي اإن �ُسبق بالثالثة والرابعة من �سالة 
مام الثالثة والرابعة من �سالة  نف�سه كاأن اأدرك مع الإ
مام ومل يكن ثمة وقت لقراءة ال�سورة فيقروؤهما يف  الإ
ن الثالثة والرابعة من �سالة اإمامه  ثالثته ورابعته، لأ
وىل والثانية من �سالته؛  لئال تخلو �سالته من  هي الأ
مام ال�سافعي - ر�سي  �سورتني، هذا ما ن�س عليه الإ

اهلل عنه.
كرث  وعلى كل فالنووي اعتمد يف املنهاج ورجح قول الأ
باأن  تق�سي  العادة  ن  لأ بخالفه؛  دليل  يظهر  مل  اإذا 
خالف  على  الدليل  دل  إن  فا اأقرب،  القليل  اإىل  اخلطاأ 
كرث رجح ما كان موافقا للدليل، اأو ا�ستدرك  قول الأ
ن كتب الفقه  كرث؛  لأ على الرافعي ما توهمه قول الأ
ال�سافعي التي مل يطلع عليها الرافعي م�سحونة مبا 
مل  التي  وامل�سائل  الن�سو�س  من  اهلل  اإل  يح�سيه  ل 
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نتائج البحث:
تو�سل الباحث اإىل نتائج كثرية منها: 

الفهم  وقواعد  قوانني  ت�سكل  ال�سطالحات  هذه   .1
بدقه  تفهم  فال  وكتبهم،  علمائه  راء  لآ ال�سحيح 

دونها.
حد  الأ امل�سطلحات  اخرتع  من  اأول  هو  النووي   .2

ع�رش. 
فاأ�سبح  ا�سطالحه  يف  النووي  ال�سافعية  تبع   .3

ا�سطالحا جلميع كتب وعلماء املذهب بعد ذلك.
4. هدف النووي يف ا�سطالحه بيان درجات اخلالف 
�سحابه  اأوجه لأ اأو  مام  اأقوال لالإ يف املذهب وهل هو 

اأو مركب منهما.
5. حا�سل ما ن�س عليه النووي من امل�سطلحات اأحد 
اإ�سافة  �سمنا،  م�سطلحات  و�سبع  م�سطلحا،  ع�رش 

للم�سطلحات التي كانت قبله:
�ستة  ال�سافعي  باأقوال  املخت�سة  ال�سطالحات   .6
يف  قول،  يف  اجلديد،  القدمي،  امل�سهور،  ظهر،  الأ هي: 
ا�ستخدمها  اأخرى  ا�سطالحات  وثمة  قدمي،  قول 
فيها  الراأي  ن�سبة  تعرب عن  منهاجه  ثنايا  النووي يف 

قوال". لل�سافعي وهي: "القولني" و "الأ
7. ال�سطالحات اخلا�سة باأراء املجتهدين يف املذهب 
ال�سحيح،  �سح،  الأ ثالثة:  الوجوه  اأ�سحاب  وهم 
اأخرى ا�ستخدمها ال�سافعي  قيل. وثمة ا�سطالحات 
امل�سطلحات  لهذه  �سمنا  م�ستملة  وهي  املنهاج  يف 
وجه" ، "يف  وهي:"يف وجه كذا" ، "الوجهني" ، "الأ

قول اأو وجه".
واأ�سحاب  مام  الإ اأقوال  من  املركب  ال�سطالح   .8
الوجوه يقينا هو "الن�س"، وثمة ا�سطالح تبع لهذا 
م�سطلح  وهو  املنهاج  كتاب  ثنايا  يف  جاء  امل�سطلح 

"املن�سو�س".
الراأي  هذا  لكون  حمتمل  "املذهب"  9.ا�سطالح 

اأو  الوجوه،  �سحاب  لأ وجها  اأو  مام  لالإ قول  املعتمد 
مام واأ�سحاب الوجوه. مركبا من اأقوال الإ

10. احلكم الفقهي املعرب عنه بامل�سهور اأقوى درجة 
ظهر، واحلكم الفقهي املعرب  من احلكم املعرب عنه بالأ
عنه  املعرب  احلكم  من  درجة  اأقوى  بال�سحيح  عنه 

�سح. بالأ
وهو  ال�ساد�س  لال�سطالح  و�سعه  مع  النووي   .11
"يف قول قدمي" اإل اأنه مل ي�ستعمله يف منهاجه، فبقى 

ا�سطالحا جمردا عن التطبيق يف اأر�س الواقع.
راء الفقهية اأو  وجه هي الآ 12. الوجه والوجهني والأ
املذهب،  جمتهدو  ا�ستنبطها  التي  ال�رشعية  حكام  الأ
وقد يكون الوجهان لثنني من املجتهدين وقد يكونان 
اجتهادات  الوجوه  �سحاب  لأ جتد  وقد  لواحد، 
ي�سذون بها عن منهج ال�سافعي ويخالفونه اأ�سول اأو 
فروعا لكنها ل تن�سب للمذهب، كما اأن القول املخرج 

ل ين�سب لل�سافعي اإل مقيدا بكونه خمرجا.
اإذا كان يف امل�ساألة قولن قدمي وجديد فاجلديد   .13
هو املعمول به اإل يف م�سائل ي�سرية اأو�سلها البع�س 

اإىل نيف وثالثني م�ساألة.
اأما النتائج املتعلقة بخ�سو�س ما تفيده امل�سطلحات 

التي ذكرها النووي فاآثرت عدم ذكرها لكرثتها.

تو�سيات البحث:
تبني  مذهب  كل  يف  درا�سات  تخرج  باأن  اأو�سي 
�سواء  املذهب  يف  عمدة  هي  التي  الكتب  ا�سطالحات 
املذهب  يف  للمرغيناين  كالهداية  املخت�رشات  من 
احلنفي ، اأو خمت�رش خليل يف املذهب املالكي ، اأو كتبا 
مطولة كحا�سية ابن عابدين يف املذهب احلنفي وغريها 
ا�سطالحات  بيان  يف  العامة  الدرا�سات  اأن  ومع   ،
اأن هذا امل�سمار اخلا�س  اإل   ، الفقهاء جيدة وكثرية 
بكتب العمدة بحاجة اإىل مزيد من الباحثني ، والكنوز 
الدفينة يف تلك الكتب تئن �سارخة م�ستغيثة من ينف�س 
عنها الرتاب ، ويخرجها لي�ستفاد منها لتكون �سدقة 

جارية للماآب.
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12. الذهبي، �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان 
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)721هـ(، خمتار ال�سحاح، حتقيق : حممود خاطر، 

مكتبة لبنان نا�رشون، بريوت، 1415  1995.
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 ،157  – �س153  ج2،  وىل:  الأ الطبعة   ،1407
ال�سبكي تاجالدين بن علي بن عبد الكايف )771هـ(، 
طبقات ال�سافعية الكربى، حتقيق: د. حممود حممد 
للطباعة  هجر  احللو،  حممد  الفتاح  د.عبد  الطناحي 
ج8،  الثانية:  الطبعة  1413هـ،  والتوزيع،  والن�رش 
اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي   ،400 – �س395 
دار  احلفاظ،  طبقات  هـ(،   911( الف�سل  اأبو  بكر 
وىل، ج1،  الكتب العلمية، بريوت، 1403، الطبعة الأ
�س513، ابن العماد احلنبلي، عبد احلي بن اأحمد بن 
حممد احلنبلي العكري )1089هـ(، �سذرات الذهب 
رنوؤوط،  الأ القادر  عبد  حتقيق:  ذهب،  من  اأخبار  يف 
رناوؤوط، دار بن كثري، دم�سق، 1406هـ،  حممود الأ
وىل، ج5، �س354 – 356، الذهبي، �سم�س  الطبعة الأ
اأحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(،  الدين حممد بن 
عالم، حتقيق:  والأ امل�ساهري  ووفيات  �سالم  الإ تاريخ 
العربي،  الكتاب  دار  تدمرى،  ال�سالم  عبد  عمر  د. 
وىل،  بريوت، لبنان، 1407هـ - 1987م، الطبعة الأ

ج50، �س246 وما بعدها
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9. انظر: النووي يحيى بن �رشف اأبو زكريا )676(، 
منهاجالطالبني وعمدة املفتني، دار املعرفة، بريوت، 

ج1، �س2 - 3
10. املحلي، جالل الدين حممد بن اأحمد )864هـ(، 
الكتب  دار  منهاجالطالبني،  �رشح  الراغبني  كنز 
ج1،  م،   2003 الثانية،  الطبعة  بريوت،  العلمية، 

�س18.
اهتموا  علماء  ثالثة  والرافعي  النووي  وبني   .11
إن النووي اأخذ عن الكمال  ببيان الراجح يف املذهب، فا
مام حممد �ساحب ال�سامل ال�سغري  �سالر وهو عن الإ
وهو عن ال�سيخ عبد الغفار القزويني �ساحب احلاوي 
مام الرافعي وهو عن حممد اأبي  ال�سغري وهو عن الإ
الف�سل وهو عن حممد بن يحيى وهو عن حممد الغزايل 
وهو عن اإمام احلرمني وهو عن والده حممد اجلويني 
زيد  اأبي  عن  املروزي وهو  القفال  بكر  اأبي  عن  وهو 
�سعيد  اأبي  عن  �رشيجوهو  ابن  عن  وهو  املروزي 
ال�سافعي  مام  الإ عن  وهو  املزين  عن  وهو  مناطي  الأ
اأحمد  الدين  �سهاب  القليوبي،  اأجمعني.  اهلل  رحمهم 
قليوبي  حا�سية  هـ(،   1069( �سالمة  بن  اأحمد  بن 
منهاجالطالبني  على  املحلي  الدين  جالل  �رشح  على 
البحوث  مكتب  حتقيق  الراغبني"،  "كنز  امل�سمى 
1419هـ  لبنان،  بريوت،  الفكر  دار  والدرا�سات، 

وىل: ج1، �س11 - 1998م، الطبعة الأ
12. امل�سدر ال�سابق.

يرد  بذلك  وهو  كرث،  الأ وعليه  املحلي،  قال  كما   .13
�سنوي القائل باأنه اخت�رشه قدر ثالثة اأرباعه  على الإ
�س12،  ج1،  قليوبي  حا�سية  القليوبي،  ن�سفه.  ل 

اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج: ج1، �س104
ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .14

�س111.
�سميلة،  الرحمن  عبد  حممد  هدل،  الأ حممد  د.   .15
املنهاجللدمريي،  �رشح  الوهاجفي  النجم  مقدمة 
وىل،  الأ الطبعة  ال�سعودية،  جدة،  املنهاج،  دار  طبع 
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2004م: ج1، �س12 – 13
16. الرملي، نهاية املحتاج: ج1، �س10

اأو  17. والقيد يف ال�سطالح هو ما جيء به اجلمع 
الدين  �سهاب  عمرية،  انظر:  الواقع.  بيان  اأو  املنع 
احمد الربل�سي )- 957 هـ(، حا�سية عمرية على كنز 
العلمية،  الكتب  دار  منهاجالطالبني،  �رشح  الراغبني 

بريوت، 2003 م، الطبعة الثانية : ج1، �س17
�سم�س  الرملي   ،17  ،1 الراغبني:  كنز  املحلي،   .18
ابن  حمزة  بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  بن  حممد  الدين، 
ال�سغري،  بال�سافعي  ال�سهري  الرملي  الدين  �سهاب 
العلمية،  الكتب  دار  املنهاج،  �رشح  إىل  املحتاجا نهاية 

بريوت، لبنان، 1414 هـ، 1993م : ج1، �س44
19. وقيل الواقع اأقل بقليل: املحلي، كنز الراغبني: 
ج1، �س16. القليوبي، حا�سية القليوبي على الكنز: 

ج1، �س17.
20. انظر: املحلي، كنز الراغبني: ج1، �س21.

هـ(،   999  -( الزهري  حممد  الغمراوي،   .21
ال�رشاجالوهاجعلى منت املنهاج، دار املعرفة للطباعة 

والن�رش - بريوت: ج1، �س6.
احلالت  بع�س  يف  يبينها  الذي  املحرر  بخالف   .22

فقط . انظر: املحلي، كنز الراغبني: 1 / 18.
عن  النووي  بها  امتاز  التي  النقاط  هذه  جميع   .23
الرافعي ذكرها النووي يف مقدم منهاجه باخت�سار. 
املفتني: ج1،  منهاجالطالبني وعمدة  النووي،  انظر: 

�س2 - 3.
هدل، �سلم املتعلم: �س100 - 101. 24. �سميلة الأ

25. حاجي خليفة، م�سطفى بن عبداهلل الق�سطنطيني 
عن  الظنون  ك�سف  )1067هـ(،  احلنفي  الرومي 
اأ�سامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1413 – 1992م: ج2، �س1873 - 1875.
هدل والذي اأخذه من ك�سف  26. جمموع ما عددته لالأ
عليهما  ا�ستدركه  ال�سخاوي وما  كتاب  الظنون ومن 
�سبعة  عليه  ا�ستدركت  وقد  ؤلفا،  مو وت�سعون  خم�سة 
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النجم  مقدمة  هدل،  الأ حممد  د.  انظر:  قل.  الأ على 
الوهاجفي �رشح املنهاجللدمريي: ج1، �س13-14، 

.76 - 69
ج2،  الظنون:  ك�سف  خليفة،  حاجي  انظر:   .27
بن  اإبراهيم  بن  العزيز  عبد   .  1875 – �س1873 
 - �س209  ج1،  العلمية:  املتون  اإىل  الدليل  قا�سم، 

.212
28. حاجي خليفة، ك�سف الظنون: ج2، �س1875

هدل، مقدمة النجم الوهاجفي  29. انظر: د.حممد الأ
�رشح املنهاجللدمريي: ج1، �س13-14، 66-67

الكايف  عبد  بن  علي  بن  تاجالدين  ال�سبكي،   .30
د.  حتقيق:  الكربى،  ال�سافعية  طبقات  )771هـ(، 
حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، 
هجر للطباعة والن�رش والتوزيع - 1413هـ، الطبعة 

الثانية: ج8، �س398.
الإمالء  ن  لأ �سنفها،  باأنه  عنها  البع�س  ويعرب   .31
نوع ت�سنيف، بل هو اأكرث و�سائل الت�سنيف قدميا، 

خا�سة يف ع�رش ال�سافعي.
32. وقيل اأن النهاية �رشح ملخت�رش املزين الذي هو 
م. وهو غري مطبوع، وقد �سمعت اأنه  خمت�رش من الأ

ن يف الديار امل�رشية. يحقق الآ
33. قيل اأن الب�سيط و�سف لكتاب الغزايل، وقيل هو 
ا�سم له، وهذا الكتاب مفقود فيما اعلم، اأما باقي كتب 

الغزايل الثالثة الفقهية الباقية فمطبوعة بحمد اهلل.
لكونه  ل  لفظه  لقلة  خمت�رشا  ت�سميته  لكن   .34
بن  علوي  ال�سقاف،  انظر:  بعينه.  كتاب  ملخ�سا من 
ال�سافعية  طلبة  يحتاجه  فيما  املكية  الفوائد  اأحمد، 
من امل�سائل وال�سوابط والقواعد الكلية، طبع �رشكة 
واأولده،  احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة 

خرية، �س35 - 36 القاهرة، م�رش، الطبعة الأ
املنهجالذي  كتاب  خا�سة  عليه  حت�سية  اأو   .35
�سالم زكريا فيه كتاب املنهاج،  اخت�رش فيه �سيخ الإ

إىل النهج. ثم اخت�رش اجلوهري املنهجا
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يحيى  النووي  املفتني،  وعمدة  منهاجالطالبني   .36
بن �رشف اأبو زكريا )- 676(، دار املعرفة، بريوت، 

ج1، �س2
كنز  على  قليوبي  حا�سية  القليوبي،  انظر:   .37

الراغبني: ج1، �س13
38. انظر: امل�سدر ال�سابق.

ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .39
بن  الرزاق  عبد  اأحمد  الر�سيدي،  املغربي  �س45، 
حممد بن اأحمد )- 1096هـ( حوا�سي املغربي على 
نهاية املحتاج، دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان 

– 1993م: ج1، �س45-46
ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .40

�س48.
41. ابن �سميط، البتهاج: �س82

 ،19  – �س18  ج1،  الراغبني:  كنز  املحلي،   .42
�س69،  ج1،  املحتاج:  حتفة  الهيتمي،  حجر  ابن 
ال�رشواين، عبد احلميد، حا�سية ال�رشواين على حتفة 
– بريوت  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  طبع  املحتاج، 
- لبنان: ج1، �س69، ابن قا�سم العبادي، اأحمد بن 
قا�سم )992 هـ(، حا�سية العبادي على حتفة املحتاج، 
 : لبنان  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  طبع 
املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي  �س69،  ج1، 
كنز  على  القليوبي  حا�سية  القليوبي،  �س48،  ج1، 
الراغبني: ج1، �س18 – 19، عمرية، حا�سية عمرية 

على كنز الراغبني: ج1، �س19
43. امل�سادر ال�سابقة.

ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .44
�س48.

ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .45
�س196

ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .46
�س48

 ،19  – �س18  ج1،  الراغبني:  كنز  املحلي،   .47
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�س69،  ج1،  املحتاج:  حتفة  الهيتمي،  حجر  ابن 
املحتاج:  حتفة  على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين، 
العبادي  حا�سية  العبادي،  قا�سم  ابن  �س69،  ج1، 
�سم�س  الرملي  �س69،  ج1،  املحتاج:  حتفة  على 
الدين، نهاية املحتاج: ج1، �س48، القليوبي، حا�سية 
 ،19  – �س18  ج1،  الراغبني:  كنز  على  القليوبي 
ج1،  الراغبني:  كنز  على  عمرية  حا�سية  عمرية، 

�س19
48. امل�سادر ال�سابقة.

ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .49
�س48

50. الرملي �سم�س الدين، نهاية املحتاج: ج1، �س48، 
القليوبي، حا�سية القليوبي على كنز الراغبني: ج1، 

�س19، ونقل عن ال�سيخ الزيادي اأنه عك�س
بن  علي  الدين  نور  ال�سياء  اأبي  ال�سربامل�سي،   .51
نهاية  على  ال�سربامل�سي  حا�سية  هـ(،   1087( علي 
املحتاج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، 1993م: 

ج1، �س45
52. ابن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج: ج1، �س64، 
نهاية  على  املغربي  حوا�سي  الر�سيدي،  املغربي 
نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي  �س46،  ج1،  املحتاج: 
املحتاج: ج1، �س46، القليوبي، حا�سية قليوبي على 
املحلي على منهاجالطالبني، ج1،  الدين  �رشح جالل 

�س13
�سحيح  احمد،  بن  حبان  بن  حممد  حبان  ابن   .53
موؤ�س�سة  طبع  رنوؤوط،  الأ �سعيب  حتقيق  حبان،  ابن 
الر�سالة – بريوت – 1993 م، الطبعة الثانية، )4/ 

.)103
54. انظر: اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج: ج1، 

�س82
ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .55
حتفة  على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين،  �س50، 

املحتاج: ج1، �س74
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ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .56
ج1،  الراغبني:  كنز   ، املحلي  القليوبي،  �س51، 
ج1،  الراغبني:  كنز  على  القليوبي  حا�سية  �س20، 

�س20
كنز  على  القليوبي  حا�سية  القليوبي،  انظر:   .57

الراغبني: ج1، �س13
املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .    .58

ج1، �س50
الو�سيط  الطو�سي،  حممد  بن  حممد  الغزايل،   .59
وىل،  يف املذهب، طبع دارال�سالم، القاهرة، الطبعة الأ
وحممد  اإبراهيم،  حممود  اأحمد  حتقيق  هـ،   1417

تامر: ج2، �س109
ج2،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .60

�س273
61. امل�سدر ال�سابق: ج1، �س50
62. امل�سدر ال�سابق: ج1، �س50

ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .63
حتفة  على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين،  �س50. 

املحتاج: ج1، �س74
ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .64

�س109
65. ابن �سميط، البتهاج: �س94

فيما  املكية  الفوائد  اأحمد،  بن  علوي  ال�سقاف   .66
وال�سوابط  امل�سائل  من  ال�سافعية  طلبة  يحتاجه 

والقواعد الكلية، �س48
67. ال�سربمل�سي، حوا�سي ال�سربامل�سي على نهاية 

املحتاج: ج1، �س50
68. اأنظرها يف: ابن ال�سالح، عثمان بن عبد الرحمن، 
عليها  لي�س  �س225،  ج1،  ال�سالح:  ابن  فتاوى 

معلومات الن�رش.
69. ال�سربمل�سي، حوا�سي ال�سربامل�سي على نهاية 

املحتاج: ج1، �س50
70. ال�سقاف، علوي بن اأحمد، الفوائد املكية �س48
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ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .71
ج1،  الراغبني:  كنز   ، املحلي  القليوبي،  �س51، 
ج1،  الراغبني:  كنز  على  القليوبي  حا�سية  �س20، 

�س20
ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .72
�س110، الرملي �سم�س الدين، نهاية املحتاج: ج1، 
حتفة  على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين،  �س50، 

املحتاج: ج1، �س74
الني�سابوري،  احلجاجالق�سريي  بن  م�سلم   .73
�سحيح م�سلم، حتقيق حممد عبد الباقي، دار اإحياء 

الرتاث العربي، بريوت، )1 / 427(.
74. انظر : اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج: ج1، 

�س-122 123
75. النووي، املجموع �رشح املهذب: ج3، �س34

اخلطيب  �س20،  ج1،  الراغبني:  كنز  املحلي،   .76
الرملي  �س110،  ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني، 

�سم�س الدين، نهاية املحتاج: ج1، �س51
اأحمد  هدل،  الأ �سميلة  بيان:  وزيادة  بت�رشف   .77

ميقري، �سلم املتعلم: �س122
ج1،  املحتاج:  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي   .78
ج1،  الراغبني:  كنز   ، املحلي  القليوبي،  �س51، 
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على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين،  �س70-71، 

حتفة املحتاج: ج1، �س71
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ج1، �س19
107. اأي فال ي�سن يف طواف ل ي�سن فيه رمل.
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305

جالل الدين املحلي على منهاجالطالبني: ج1، �س14
على  ال�سربامل�سي  حوا�سي  ال�سربمل�سي،   .112

نهاية املحتاج: ج1، �س49
113. ابن �سميط، البتهاج: �س89
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املتعلم:  �سلم  ميقري،  اأحمد  هدل،  الأ �سميلة   .116
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�س20
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ج1، �س20
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ج1،  املحتاج:  حتفة  الهيتمي،  حجر  ابن   .136
على  ال�رشواين  حا�سية  ال�رشواين،   ،74  - �س73 

حتفة املحتاج: ج1، �س73 - 74
ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .137
املحتاج:ج1،  نهاية  الدين،  �سم�س  الرملي  �س106، 

�س50
138. القليوبي، حا�سية القليوبي على كنز الراغبني: 

ج1، �س20
ج1،  املحتاج:  مغني  ال�رشبيني،  اخلطيب   .139
�س106، الرملي �سم�س الدين، نهاية املحتاج: ج1، 
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الهيتمي،  حجر  ابن  �س50،  ج1،  املحتاج:  نهاية 
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عمى ل يبتذل اأما  ذرعي هذا اإذا كان الأ 141. قال الأ
اإذا ابتذل اأي ترك ال�سيانة عن امل�ستقذرات كاأن لب�س 
ثياب البذلة كان الب�سري اأوىل منه وتبعه ابن املقري 
عمى بل لو ابتذل الب�سري  على ذلك، ول يخت�سذلك بالأ
مراعاة  اأوىل  عمى  الأ وقيل  منه،  اأوىل  عمى  الأ كان 
 . الثاين  للمعنى  اأوىل  الب�سري  وقيل  ول  الأ للمعنى 

اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج: ج1، �س241
142. القليوبي، حا�سية القليوبي على كنز الراغبني: 

ج1، �س20.
هدل، اأحمد  143. هذه اأربع فوائد . انظر: �سميلة الأ
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ج1، �س19
ج1،  املحتاج:  حتفة  الهيتمي،  حجر  ابن   .145

�س67
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ج1، �س71
149. القليوبي، حا�سية القليوبي على كنز الراغبني: 
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"قوله )ففيه وجهان( كان ينبغي اأن يقول: طريقان، 
ل�سرتاكهما  جمازا  الطريقني  عن  بالوجهني  فعرب 
بن  يحيى  للمذهب"النووي  حكاية  منهما  كال  اأن  يف 
�رشف )- 676(، املجموع �رشح املهذب، دار الفكر، 

بريوت، 1997م : ج6، �س353
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