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الجنـس ]١٣١ عمـوَم  بאلـالم  ِف  المعـرَّ الجمـِع  إفـאدة  [ فـي  السـאبعة:  المسـألة   [ .٧ ]
[ ٨. ] المسألة الثאمنة: في المفرد المعرَّف بالم الجنس........................... ١٣٥
ِف بאلالم ]...................... ١٣٨ [ ٩. ] المسألة التאسعة: [ تخصيص الجمع المعرَّ
[ ١٠. ] المسألة العאشرة: العאمُّ إذا خصَّ بعضه هل يصير مجאزا؟................ ١٣٩
[ ١١. ] المسألة الحאدية عشرة: [ في مفهوم النّصِ ].............................. ١٤٠



جامع األصول ١٠
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١٦٣ ........................................................... [ ٢. ٣. ] وبيאن التغيير
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١٦٧ ...................... [ ٥. ] المسألة الخאمسة: [ في تخصيص العאّمِ بدليل نقلّيٍ ]

[ ٦. ] المسـألة السאدسـة: [ فـي تخصيـص العـאّمِ بداللـة العـرف والحـאل ومحـّلِ 
الכالم ]............................................................................. ١٦٨

باب في بيان النسخ.................................................................. ١٦٩
١٦٩ .......................... [ ١. المسألة األولى: في معنى النسخ لغة واصطالحא ]
[ ٢. ] المسألة الثאنية: في جواز النسخ............................................. ١٧٠
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[ ٣. ] المسـألة الثאلثـة: فـي [ بيـאن محـّلِ ] النسـخ [ وبيـאن نسـخ حכـٍم َبيَّـَن الشـאرُع 
َته ]............................................................................... ١٧٢ مدَّ
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[ ٦. ] المسألة السאدسة: [ في بيאن جواز النسخ في القرآن ]...................... ١٧٥
[ ٧. ] المسألة السאبعة: [ في النسخ بال بدل ]..................................... ١٧٦
[ ٨. ] المسألة الثאمنة: في أقسאم النسخ............................................ ١٧٧
١٧٨ ... ة والخبر المتواتر العאّمِ بخبر الواحد ] [ ٩. ] المسألة التאسعة: [ في نسخ اآلية العאمَّ
[ ١٠. ] المسألة العאشرة: [ في نسخ األخّفِ بאألثقل ]............................ ١٧٨
١٧٩ ................... [ ١١. ] المسألة الحאدية عشرة: [ في بيאن النسخ في األخبאر ]
[ ١٢. ] المسألة الثאنية عشرة: [ في نسخ مא اقترن بلفظ التأبيد ].................. ١٧٩
[ ١٣. ] المسألة الثאلثة عشرة: [ في الزيאدة على النّصِ نسخ أم تخصيص؟ ]..... ١٨٠
[ ١٣. ١. ] التفريعאت: [ في عدم جواز نسخ الכتאب بخبر الواحد ]........... ١٨٣
[ ١٤. ] المسألة الرابعة عشرة: في تقسيم النאسخ................................. ١٨٣
١٨٣ ............................................... [ ١٤. ١. نسخ الכتאب بאلכتאب ]
[ ١٤. ٢. نسخ السنَّة بאلسنَّة ].................................................... ١٨٣
[ ١٤. ٣. نسخ خبر الواحد بمثله ].............................................. ١٨٤
[ ١٤. ٤. نسخ الכتאب بאلسنَّة القطعيَّة ]......................................... ١٨٤
[ ١٤. ٥. نسخ السنَّة بאلכتאب ].................................................. ١٨٤
١٨٦ ........................ [ ١٥. ] المسألة الخאمسة عشرة: في أقسאم بيאن الضرورة

باب في تقسيمات ألفاظ القرآن واألحاديث باعتبار ما يتعلَّق باألحكام الفقهية.... ١٩٠
١٩٠ ............. [ ١. المسألة األولى: تقسيمאت اللفظ بحسب داللته على المعنى ]
[ ١. ١. التقسيم بطريق اإلجمאل ]............................................... ١٩٠
١٩١ ................................................ [ ١. ٢. التقسيم بطريق الحصر ]
[ ٢. المسألة الثאنية: تقسيمאت األلفאظ بאعتبאرات أخر ].......................... ١٩٣
١٩٣ ......................................................... ل ] [ ٢. ١. التقسيم األوَّ
[ ٢. ٢. التقسيم الثאني ].......................................................... ١٩٣
[ ٢. ٣. التقسيم الثאلث ]......................................................... ١٩٤
[ ٣. المسألة الثאلثة: في أن األصل عدم االشتراك ]............................... ١٩٤
[ ٤. المسألة الرابعة: في بيאن أن األصل في الכالم هو الحقيقة ]................ ١٩٥
١٩٦ ... [ ٥. المسألة الخאمسة: َدَوران اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجאز الراجح ]
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[ ٦. المسـألة السאدسـة: في اسـتعمאل اللفظ المشـترك بين الحقيقة والمجאز في 
١٩٨ ..................................................................... مفهومين مًعא ]

٢٠٠ .. باب في بيان تحديدات ما ذكرنا من األقسام العشرين، وبيان لغاتها، وبيان أحكامها
٢٠٠ ................................................................. [ ١. ] حدُّ الخאّصِ
٢٠٠ ........................................................................ [ ٢. ] والعאمُّ
[ ٣. ] وحدُّ المشترك............................................................... ٢٠١
ل................................................................ ٢٠١ [ ٤. ] وحدُّ المؤوَّ
٢٠١ ................................................................. [ ٥. ] وحدُّ الظאهر
٢٠١ ....................................................................... [ ٦. ] والنصُّ
٢٠١ ..................................................................... ر [ ٧. ] والمفسَّ
[ ٨. ] والُمْحَכم.................................................................... ٢٠٢
٢٠٢ ...................................................................... [ ٩. ] والخفيُّ
[ ١٠. ] والُمْشِכل.................................................................. ٢٠٣
[ ١١. ] والمجمل.................................................................. ٢٠٣
٢٠٣ .................................................................. [ ١٢. ] والمتشאبه
[ ١٣. ] والحقيقة................................................................... ٢٠٣
٢٠٤ ................................................................... [ ١٤. ] والمجאز
٢٠٥ .................................................................. [ ١٥. ] والصريح
٢٠٥ .................................................................... [ ١٦. ] والכنאية
٢٠٦ .............................................................. [ ١٧. ] وعبאرة النّصِ
٢٠٦ .............................................................. [ ١٨. ] وإشאرة النّصِ
٢٠٦ ............................................................... [ ١٩. ] وداللة النّصِ
٢٠٦ ............................................................. [ ٢٠. ] واقتضאء النّصِ

٢٠٧ .................. باب في بحوث متعلِّقة بهذه األقسام من أحكامها وخصائصها
ل: االسـتدالل بאآليـאت واألحאديـث واآلثـאر هـل تفيـد العلـَم  [ ١. ] البحـث األوَّ

٢٠٧ ............................................................. ؟ القطعيَّ أو غلبَة الظّنِ
ر والمحכم، وفي الترجيح  [ ٢. الـ ]  بحث [ الثאني: في حכم الظאهر والنّصِ والمفسَّ

٢٠٨ .................................................... بين هذہ األنواع عند التعאرض ]
[ ٢. ١. ] تفريع: [ النصُّ راجح على الظאهر عند التعאرض ]................... ٢٠٨
[ ٢. ٢. ] فرع: [ المحכم راجح على النّصِ عند التعאرض ]................... ٢٠٩
[ ٢. ٣. ] فرع: [ المحכم راجح على الظאهر عند التعאرض ].................. ٢١٠
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[ ٢. ٤. ] فرع: [ في الجمع بين المحכم والمتشאبه ]........................... ٢١٠
[ ٣. الـ ]  بحـث [ الثאلـث: فـي جـواز ورود المجمـل فـي כالم اهلل وכالم رسـوله 

عليه السالم ]....................................................................... ٢١١
[ ٤. الـ ]  بحث: [ الرابع: الفאرق بين الحقيقة والمجאز وعالمتهمא ]............... ٢١٢
[ ٥. الـ ]  بحث [ الخאمس: ال بدَّ للمجאز من الحقيقة ]............................ ٢١٣
٢١٤ ... [ ٦. الـ ]  بحث [ السאدس: في قسمي المجאز: مجאز في المفرد، ومجאز في الجملة ]
[ ٧. الـ ]  بحث [ السאدس: في حّدِ االستعאرة ]..................................... ٢١٥
٢١٥ ......................... [ ٨. الـ ]  بحث [ الثאمن ]: في تعريفאت وجوہ االستدالل
٢٢٣ ................................ [ ٩. الـ ]  بحث [ التאسع: في المضمر والمقتضى ]

[ باب في ] بحوث في وجوه االستدالالت الفاسدة بالنصوص.................. ٢٢٦
٢٢٦ ........ א عدا الحכم المثَبت؟ ] [ ١. بحث: النصُّ هل يدلُّ على نفي الحכم عمَّ
[ ٢. ] بحث: [ الِقراُن في النظم هل يوجب الِقراَن في الحכم؟ ]................. ٢٢٧
٢٢٧ .................................... [ ٣. ] تفريعאت: [ في االستدالالت الفאسدة ]
٢٢٧ .................... [ ٣. ١. مسألة: في وجوب االغتسאل عند التقאء الختאنين ]
٢٢٨ ............................................. ج األَمة ] [ ٣. ٢. ] مسألة: [ في تزوُّ
٢٢٨ ...................... [ ٣. ٣. ] مسألة: [ في وجوب الزכאة في اإلبل العوامل ]
[ ٣. ٤. ] مسألة: [ في وجوب الزכאة على الصبّيِ ]............................. ٢٢٩

[ ٣. ٥. ] مسـألة: [ اللفـظ العـאمُّ يجـري علـى عمومـه، وال يختـصُّ بאلسـبب إال 
إذا وجد دليل نאٍف ]............................................................. ٢٣٠
٢٣٢ .......... [ ٣. ٦. ] مسألة: [ المطلق يجري على إطالقه والمقيَّد على تقييدہ ]

[ باب في ] بحوث أخر متعلِّقة بما ذكرنا من األقسام العشرين................... ٢٣٤
[ ١. بحث: في التعאرض بين أحوال األلفאظ ].................................... ٢٣٤
[ ١. ١. التعאرض بين االشتراك والمجאز ]...................................... ٢٣٤
[ ١. ٢. التعאرض بين االشتراك واإلضمאر ].................................... ٢٣٤
٢٣٥ ................................. [ ١. ٣. التعאرض بين التخصيص واالشتراك ]
[ ١. ٤. التعאرض بين כون اللفظ منقوال وبين כونه مجאزا ]................... ٢٣٥
٢٣٥ ...................................... [ ١. ٥. التعאرض بين اإلضمאر والمجאز ]
[ ١. ٦. التعאرض بين المجאز األقرب وبين المجאز األبعد ]................... ٢٣٥
[ ٢. ] بحث: [ المجאز في القرآن واألحאديث ]................................... ٢٣٦
٢٣٨ .............................................. ز للمجאز ] [ ٣. ] بحث: [ في المجّوِ
٢٤٠ ........................ [ ٤. ] بحث: [ المجאز هل يجري في األلفאظ الشرعيَّة؟ ]
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٢٤٤ ................... ر العمل بאلحقيقة أو بאلمجאز أو بهمא ] [ ٥. ] بحث: [ في تعذُّ
ر العمل بאلحقيقة أو بאلمجאز أو بهمא ].............. ٢٤٦ [ ٥. ١. ] تفريع: [ في تعذُّ
[ ٦. ] بحث: [ متى تترك الحقيقة؟ ]............................................... ٢٤٧
٢٤٧ ...................................... [ ٦. ١. ] تفريع: [ أمثلة في ترك الحقيقة ]
[ ٧. ] بحث: المجאز هل هو موضوع أم ال؟...................................... ٢٤٩
[ ٨. ] بحث: [ لغאت بني آدم توقيفيَّة أم وضعيَّة اصطالحيَّة؟ ]................... ٢٤٩
٢٥٠ .......................... [ ٩. ] بحث: [ المستعאر هل هو عאمٌل أصال أو نيאبًة؟ ]

٢٥٢ .............................. باب تقسيمات األحكام الشرعية وأسبابها وحكمها
[ ١. بحث: الحכم الشرعي بאعتبאر العزيمة والرخصة ].......................... ٢٥٢
٢٥٢ ......................................... [ ١. ١. العزيمة واأللفאظ ذات الصلة ]
٢٥٤ ............................................... [ ١. ٢. الرخصة وبيאنه مختصًرا ]
[ ١. ٣. أقسאم العزيمة ].......................................................... ٢٥٤
[ ١. ٣. ١. الفرض ]........................................................... ٢٥٤
[ ١. ٣. ٢. الواجب ].......................................................... ٢٥٤
٢٥٥ ............................................................. [ ١. ٣. ٣. السنَّة ]
٢٥٧ ............................................................. [ ١. ٣. ٤. النفل ]
[ ١. ٣. ٥. المبאح ]............................................................ ٢٥٨
م ]........................................................... ٢٥٨ [ ١. ٣. ٦. المحرَّ
٢٥٨ ................................................... [ ١. ٣. ٧. כراهة التحريم ]
٢٥٨ ..................................................... [ ١. ٣. ٨. כراهة التنزيه ]
٢٥٩ ............... [ ٢. ] بحوث: في وجوہ اشتقאقאتهא لغًة، وبيאِن شيء من أحכאمهא
[ ٢. ١. الفرض ]................................................................. ٢٥٩
[ ٢. ٢. الواجب ]................................................................ ٢٥٩
[ ٢. ٣. السنَّة ]................................................................... ٢٦٢
٢٦٢ .................................................................. [ ٢. ٤. النאفلة ]
ال ]................................. ٢٦٤ [ ٣. ] بحث: في الرخصة [ وبيאن نوعيه مفصَّ
[ ٣. ١. الرخصة الحقيقيَّة وِقْسمאہ ]............................................. ٢٦٤
٢٦٨ ............................................ [ ٣. ٢. الرخصة المجאزيَّة وِقْسمאہ ]

٢٧٠ .................................................. باب في أسباب األحكام الشرعيَّة
[ ١. ] تفريع: [ في أسبאب األحכאم الشرعيَّة ]..................................... ٢٧١
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باب في حكم األحكام الشرعية ومحاسنها........................................ ٢٧٤
٢٧٤ ......................................................... [ ١. الحכمة من اإليمאن ]
٢٧٥ ......................................................... [ ٢. الحכمة من الصالة ]
[ ٣. الحכمة من شروِط الصالة وبعِض أفعאِلهא ]................................. ٢٧٥
٢٧٥ ................................................................ [ ٣. ١. الطهאرة ]
[ ٣. ٢. ستر العورة ]............................................................. ٢٧٨
[ ٣. ٣. استقبאل القبلة ].......................................................... ٢٧٨
٢٧٨ ................................................................. [ ٣. ٤. الوقت ]
٢٧٩ .................................................................... [ ٣. ٥. النيَّة ]
٢٨٠ ........................................ [ ٣. ٦. رفع اليدين عند افتتאح الصالة ]
[ ٣. ٧. القراءة ].................................................................. ٢٨٠
[ ٣. ٨. الرכوع ]................................................................. ٢٨٠
[ ٣. ٩. السجود ]................................................................ ٢٨١
٢٨٢ ......................................................... [ ٣. ١٠. الرכعة الثאنية ]
[ ٣. ١١. القعدة ]................................................................ ٢٨٣
[ ٣. ١٢. الختم بאلشهאدتين ].................................................... ٢٨٣
[ ٣. ١٣. السالم في آخر الصالة ].............................................. ٢٨٣
[ ٤. الحכمة من الزכאة ]........................................................... ٢٨٤
[ ٥. الحכمة من الصوم ].......................................................... ٢٨٨
٢٨٩ ................................................. [ ٦. الحכمة من الحج والجهאد ]
[ ٧. الحכمة من النכאح ].......................................................... ٢٩١
٢٩٢ ......................................................... [ ٨. الحכمة من الطالق ]
٢٩٣ ........................................................... [ ٩. الحכمة من العتق ]
[ ١٠. الحכمة من الحدود ]....................................................... ٢٩٤
[ ١٠. ١. حدُّ الزنא ].............................................................. ٢٩٥
[ ١٠. ٢. حدُّ القذف ]........................................................... ٢٩٦
٢٩٦ ........................................................... [ ١٠. ٣. حدُّ الخمر ]
[ ١٠. ٤. حدُّ السرقة ]........................................................... ٢٩٧
٢٩٨ ..................................................... [ ١٠. ٥. حدُّ قطع الطريق ]
٢٩٨ ....................................................... [ ١١. الحכمة من الحلف ]
[ ١٢. الحכمة من السير والجهאد ]................................................ ٣٠٠
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٣٠٣ ................................................ [ ١٣. الحכمة من الهبة واإلعאرة ]
[ ١٤. الحכمة من قبول األمאنאت والودائع ]...................................... ٣٠٣
٣٠٤ ................................................. [ ١٥. الحכمة من البيع والشراء ]
[ ١٦. الحכمة من تحريم الربא ]................................................... ٣٠٥
[ ١٧. الحכمة من الصلح ]........................................................ ٣٠٧
[ ١٨. الحכمة من الدعאوى والقضאء ]............................................ ٣٠٨
[ ١٩. الحכمة من اإلجאرة ]....................................................... ٣١٠
٣١١ ...................................... [ ٢٠. الحכمة من المزارعאت والمسאقאت ]
[ ٢١. الحכمة من الوכאلة والכفאلة والحوالة ].................................... ٣١٢
٣١٣ ................................................ [ ٢٢. الحכمة من الهبة واإلعאرة ]
[ ٢٣. الحכمة من الوصية واإليصאء ]............................................. ٣١٣
[ ٢٤. الحכمة من ضمאن الغصب ]............................................... ٣١٥
[ ٢٥. الحכمة من الدية واألرش والقصאص ].................................... ٣١٧
٣١٨ .......................... [ ٢٦. الحכمة من شرع االصطيאد والذبح واألضحية ]
٣٢١ ................................................. [ ٢٧. ] فصل: في حכمة األشربة
[ ٢٨. الحכمة من قسمة الشرب ]................................................. ٣٢٤
[ ٢٩. الحכمة من العشر والخراج ]............................................... ٣٢٤
[ ٣٠. الحכمة من الشهאدات ]..................................................... ٣٢٥

ة الحقِّ باعتبار  باب آخر في تقسيم األحكام الشرعيَّة باعتبار آخر [ تقسيم نظريَّ
صاحب الحقِّ ]...................................................................... ٣٢٨
[ ١. فصل: األحכאم الشرعيَّة بאعتبאر حقوق اهلل تعאلى الخאلصة ]................ ٣٢٨
[ ١. ١. العبאدات الخאلصة ]..................................................... ٣٢٨
٣٢٩ ......... ل من العبאدة أصٌل: وهو التصديق واإلقرار ] [ ١. ١. ١. النوع األوَّ

[ ١. ١. ٢. النـوع الثאنـي مـن العبـאدة فـروع: وهـي الصـالة والصـوم والـزכאة 
٣٣٠ .............................................................. والحجُّ وغيرهא ]
[ أ. الصالة ]................................................................ ٣٣٠
٣٣١ .............................................................. [ ب. الصوم ]
[ ت. الحجُّ والعمرة ]...................................................... ٣٣٢
[ ث. الجهאد ].............................................................. ٣٣٣
٣٣٤ ........................................................... [ ج. االعتכאف ]
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٣٣٥ ..................... [ ١. ٢. العبאدة التي فيهא معنى الَمؤَنة وهي صدقة الفطر ]
٣٣٦ .......................... [ ١. ٣. الَمؤَنة التي فيهא شبهة العقوبة وهي الخراج ]
٣٣٦ ............................ [ ١. ٤. الَمؤَنة التي فيهא معنى العبאدة وهي العشر ]
[ ١. ٥. الحقُّ القאئم بنفسه ]..................................................... ٣٣٧
٣٣٩ .................................................... [ ١. ٦. العقوبאت الخאلصة ]
[ ١. ٧. العقوبאت القאصرة ]..................................................... ٣٤١
[ ١. ٨. الحقوق الدائرة بين العبאدة والعقوبة ].................................. ٣٤١
[ ٢. ] فصل: [ تقسيم األحכאم الشرعية بאعتبאر آخر إلى أصل وَخَلف ]......... ٣٤٣

باب اإلجماع........................................................................ ٣٤٥
٣٤٥ ................................ [ ١. فصل: في تعريف اإلجمאع لغة واصطالحא ]
يَّة اإلجمאع، واألقواِل فيهא ]............................... ٣٤٥ [ ٢. ] فصل: [ في حّجِ
٣٤٦ ..................................................... [ ٢. ١. األدلَّة من الכتאب ]
[ ٢. ٢. األدلَّة من السنَّة ]........................................................ ٣٤٨
٣٥٠ .......................................................... [ ٢. ٣. األدلَّة العقليَّة ]
[ ٣. ] فصل: [ في اإلجمאع السכوتي ]............................................ ٣٥١

[ ٤. ] فصـل: [ إذا اختلـف أهـل العصـر علـى قوليـن فهـل يجـوز لمـن بعدهـم 
إحداُث قوٍل ثאلٍث؟ ]............................................................... ٣٥٥

ـة إذا لـم تفصـل بيـن مسـألتين، فهـل يجـوز لمـن بعدهـم أن  [ ٥. ] فصـل: [ األمَّ
يفصل بينهمא؟ ]..................................................................... ٣٥٨

[ ٦. ] فصل: اإلجمאع هل ينعقد في عصر مع سـبق الخالف في العصر السـאبق 
أم ال؟............................................................................... ٣٥٩

[ ٧. ] فصل: [ أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين ثم مאت أحد القسمين حقيقة 
أو حכمא، هل يصير قول البאقين إجمאعא؟ ]........................................ ٣٦١
[ ٨. ] فصل: [ هل يشترط انقراض العصر النعقאد اإلجمאع؟ ]................... ٣٦٢
ة؟..................... ٣٦٣ [ ٩. ] فصل: اإلجمאع المنقول بطريق اآلحאد هل هو حجَّ

[ ١٠. ] فصـل: [ إذا قـאل واحـد مـن أهـل العصـر قـوال، وכאن البאقـون حضـروا 
٣٦٤ ....................................... وسכتوا ولم ينכروا، هل ينعقد اإلجمאع؟ ]
[ ١١. ] فصل: [ في قول الصحאبّيِ إذا لم يُعرف له مخאلف ].................... ٣٦٤
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[ ١٧. ] فصل: [ ال بدَّ لإلجمאع من مستند ]....................................... ٣٧٢
[ ١٨. ] فصل: [ مراتب اإلجمאع ]................................................. ٣٧٤



م النا ٢١تقد

 تقدي م الناشر

قـאم مرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM) التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي في إطאر 
مشـروع العصـور المتأخـرة مـن الحضـאرة اإلسـالمية بإعـداد כتـאب جامع األصول 
في بيان القواعد الحنفية والشافعية في أصول الفقه ونشـرہ ُمحقًقא ألول مرة. مؤلف 
علمـאء  أحـد  ٧٠١ه/١٣٠١م)  (ت.  السـمرقندي  الديـن  رכـن  هـو  الכتـאب  هـذا 

الحنفية/المאتريديـة فـي القـرن السـאبع الهجري/الثאلـث عشـر الميـالدي.

السـمرقندي عאلـم متعـدد االختصאصـאت، ولـه مؤلَّفـאٌت وآراٌء في أכثر من فّنٍ 
مثل: علم الכالم والفقه والتفسـير والحديث والتصوف. نشـر مرכزنא للسـمرقندي 

سـאبًقא أيًضא כتאب العقيدة الركنية بتحقيٍق علمّي. (إسـتאنبول ٢٠٠٨).

فيـه  بحـث  الفقـه،  أصـول  علـم  فـي  نفيـس  כتـאٌب  أيدينـא  بيـن  الـذي  الכتـאب 
السمرقندي أصول المذهبين الحنفي والشאفعي بشכل مقאرن. تعّرض السمرقندي 
في כتאبه هذا لכאفة مسـאئل علم أصول الفقه تقريًبא، ومع أخذہ بعين االعتبאر عند 
دراسـة المسـאئل األصوليـة آلراء فخـر الديـن الـرازي وعلمـאء الشـאفعية اآلخريـن 

لכنـه اتبـع بشـכل عـאم آراء مشـאيخ سـمرقند وأبـي منصـور المאتريـدي. 

انطالًقـא مـن أهميـة هـذا الכتـאب قـאم مرכزنـא بطلـب تحقيقـه وإعـدادہ للنشـر 
بنـאًء علـى أسـس تحقيـق النصـوص لمرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM). أتقـدم 
بجزيـل الشـכر ألسـمאء כثيـرة سـאهمت فـي إعـداد هـذا الכتـאب للنشـر، أذכـر منهـم 
علـى وجـه الخصـوص أُوَقـאن قديـر ِيْلمـאز عضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر بمرכـز 
البحـوث اإلسـالمية (ISAM) الـذي تאبـع عـن כثـب سـير عمليـة التحقيـق وصـواًل 
إلـى شـכله النهאئـي، والدכتـور مصطفـى دميـرآي الـذي تولـى تحريـر القسـم الترכي 
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مـن الכتـאب، وכذلـכ محمـد شـאهين الـذي سـאهم فـي تدقيـق وتصحيـح الכتـאب 
ن اللـذان صّممـא  إمالئيًّـא، وأخيـًرا علـي حيـدر أُولُوُصـوْي وإبراهيـم درويـش مـؤّذِ

الכتـאب وقאمـא بتنسـيقه.

الدכتور المشאرك: طُوْنجאي بאش أُوْغُلو
منسق المشروع
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 تقديم المحقق

السـمאء،  فـي  النجـوم  بمنزلـة  وَجَعَلهـم  العلمـאء،  قـْدَر  َرَفـَع  الـذي  هلل  الحمـد 
نـא محمـٍد إمـאِم األصوليين  وأورَثهـم ترכـَة األنبيـאء، وصلـواُت ربـي وسـالُمه علـى نبّيِ
والفقهـאء، وسـّيِد السـאدات والشـرفאء، وعلـى آلـه وأصحאبـه النجبـאء األتقيـאء، وعلى 

التאبعيـن ومـن تبعهـم بإحسـאن مـא دامـت األرض والسـمאء.

أمא بعد:

ـٌم ثميـٌن لمؤلفـه الشـيخ رכـن الديـن السـمرقندي رحمـه اهلل مـن  فهـذا כتـאٌب قّيِ
علمـאء القـرن السـאبع الهجـري (ت. ٧٠١ه/١٣٠١م). وقـد כאن المؤلِّـف رحمـه 
اهلل تعאلـى مאتريـديَّ المذهـب اعتقـאدا، وحنفـيَّ المذهـب عمـال؛ بـل כאن مـن أعيـאن 
الحنفيـة فـي زمאنـه. بـرَع فـي علـوم شـتَّى כאلفقـه وأصـول الفقـه والـכالم والتفسـير 
والحديـث، وخلَّـف لألمـة اإلسـالمية فـي هـذہ العلـوم أسـفאرا כثيـرة تُمثِّـل ثـروًة 

علميـة زاخـرة.

ومن أכثر مؤلَّفאت السمرقندي جذًبא لالنتبאہ כتאُب: ”جامع األصول في بيان 
القواعد الحنفية والشافعية في أصول الفقه“. وقــد جمــع فيــه بيــن طريقتــي الفقهــאء 
المشــهورة  األصوليــة  المســאئل  جميــع  فيــه  وذכــر  جمــع.  أحســن  والمتכّلِميــن 
مقאِرنــא فيهــא بيــن الحنفيــة والشــאفعية، כمــא أورد فــي مواضــع منهــא أقــواَل غيرهــم 
ــُف رحمــه اهلل مــن ذכــر  ــَر المؤلِّ ــد أכث ــن والمذاهــب األخــرى. وق مــن المجتهدي
ــة وتنزيــل الفــروع عليهــא. وכثيــرا مــא َيميــل إلــى رأي علمــאء  القواعــد األصوليَّ
ســمرقند، خصوًصــא اإلمــאم أبــي منصــور المאتريــدي رحمــه اهلل، وال َغــْرَو؛ إذ 
قــد نشــأ فــي مدرســة ســمرقند. وأســلوبُه وإن כאن ال يخلــو عــن بعــض الغمــوض 
 . والصعوبــة فــي بعــض األحيــאن إال أنــه يتَّســم بאلســهولة والوضوح فــي طאبِعه العאّمِ
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ف  واســتفאَد فــي تأليفــه مــن مصــאدر כثيــرة اعَتمــَد عليهــא، ومــא َنقــل عنهــא َنقلــه بتصــرُّ
ًحــא بאســم المصــدر فــي مواضــع معــدودة، ومعِرًضــא عنــه فــي أغلــب  يســير، مصّرِ
المواضــع. وانتهــَج فــي ترتيــب الموضوعــאت الכثيــرة طريقــَة المتכّلِميــن، ال ِســيَّمא 
منهــَج فخــر الديــن الــرازي رحمــه اهلل فــي כتאبــه ”المحصول“. ومــن محאســن 
ــة فــي مواضــع عديــدة علــى مــא جــرى عليــه  الכتــאب احتــواُؤہ علــى مســאئل כالميَّ
ــة؛ إذ ال يُنَכــر مــא بيــن الــכالم واألصــول مــن  العلمــאء فــي مصنَّفאتهــم األصوليَّ

ــة. ِصلــة قويَّ

ح بـه الُمـالَّ علي القـאري رحمه  فهـذا الכتـאب: כتـאب عظيـم ونفيـس؛ כمـא صـرَّ
األصـول»   فـي  نفيـس  כتـאب  «ولـه  بقولـه:  للسـمرقندي  ترجمتـه  عنـد  تعאلـى  اهلل 
(األثمار الجنية، ٤٩٣/٢). ومـن طאلـَع هـذا الכتـאَب علـى الوجـه الالئـق بـه َرسـخْت 
ر اهلل لـي شـرَف العنאيـة بهـذا  فـي نفسـه معرفـُة علـِم أصـول الفقـه. ويُسـِعُدني أْن قـدَّ
الכتـאب وتحقيقـه، وכْشـَف الغطـאء عنـه، وتقديَمـه إلـى أهـل العلـم، سـאئال المولـى 
عـز وجـل أن يجعـل عملـي هـذا خאلصـא لوجهـه الכريـم، وأن يبـאرك فيـه، إنـه ولـي 

ذلـכ والقـאدر عليـه.

والכلمة األخيرة: الشכر والتقدير لمن سאعدني في هذا التحقيق:

هنـي إلـى  م بخאلـص الشـכر والتقديـر لِ    أُوَقـאْن قديـر ِيْلمـאز الـذي وجَّ ال: أتقـدَّ أوَّ
م لـي כل العـون  ـم، وأجـאب علـى כثيـر استفسـאراتي، وقـدَّ تحقيـق هـذا الכتـאب القّيِ
م بجزيـل الشـכر والتقديـر لزميلـي العزيـز  والمسـאعدة فـي هـذا التحقيـق. ثאنيـא: أتقـدَّ
خـر جهـدا فـي مسـאعدتي أثنـאء مقאبلـة النسـخ  الشـيخ عثمـאن أوْزَبـכ الـذي لـم يدَّ
ـه بوافـر الشـכر والعرفـאن إلـى خليلـي ورفيقـي الشـيخ عبـد  يَّـة. ثאلثـא: وأتوجَّ

الخطِّ
العليـم فرقـאن أُونـאل الـذي مـدَّ لـي يـَد العـون والمسـאعدة بعلمـه ووقتـه فـي إنجـאز 
البحـوث  بمرכـز  العאمليـن  لـכل  التقديـر  ووافـر  الشـכر  بאلـغ  رابًعـא:  العمـل.  هـذا 
خطـوات  مـن  خطـوة  כل  فـي  قيمـة  بإضאفـאت  سـאهموا  الذيـن  (إسـאم)  اإلسـالمية 
م بعميـق الشـכر  التحقيـق، فلهـم منـي خאلـص التحאيـא والتقديـر. وفـي الختـאم: أتقـدَّ
واالمتنאن، إلى أستאذي وُمربِّيَّ الُهمאم، الشيخ الفאضل مصطفى أכين ذي العرفאن، 
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ِهي للعلم والتعلُّم وحفظ القرآن، منذ نُعومِة أظفאري وُعلوِق األقالم بאلَبنאن،  موّجِ
مقـאٍم،  أعلـى  أَہ  وبـوَّ قـْدَرہ  ورفـَع  األسـقאم،  مـن  وحفَظـه  ـة  بאلصحَّ تعאلـى  اهلل  متَّعـه 

وأحسَن له ولنא الختאم.

عصمت غريب اهلل ِشْمَشכ (سعאد ِشْمَشכ)

٢٣ جمאدي األولى ١٤٤١ / ١٨ ينאير ٢٠٢٠ - القאهرة.
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[ ٣. ] فصل: في بحوث متعّلِقة بאلخبر المتواتر..................................... ٢١
[ ٤. ] فصل: [ هل يشترط للتواتر عدد معيَّن؟ ]..................................... ٢٣
٢٤ .......................................... [ ٥. ] فصل: [ في حכم التواتر المعنوّيِ ]
٢٥ .............................................. [ ٦. ] فصل: [ شروط الخبِر المتواتر ]
٢٥ .................................................. [ ٧. ] تفريع: [ في شروط التواتر ]
[ ٨. ] فصل: في الخبر المشهور..................................................... ٢٦
٣٠ ...................................... [ ٩. ] فصل: في بحوث متعلقة بأخبאر اآلحאد
٣٠ ................................... [ ٩. ١. خبر الواحد لغة واصطالحא وموجبه ]
[ ٩. ٢. العمل والتعبُّد بأخبאر اآلحאد ]............................................ ٣١
٣٤ ............................................. [ ١٠. ] فصل: [ في الحديث المرسل ]
[ ١١. ] فصل: [ شرائط قبول خبر الواحد ]......................................... ٣٨
٣٨ .................................... [ ١١. ١. عرض الخبر الواحد على الכتאب ]
٣٩ ................. כ الصحאبة بحديث في حכم اختلفوا فيه ] [ ١١. ٢. عدم تمسُّ
[ ١١. ٣. ] تفريع: [ في شروط خبر الواحد ]..................................... ٤٠
٤٠ ............ [ أ. مثאُل ترِك خبر الواحد لمخאلفته للכتאب أو السنَّة المشهورة ]
[ ب. مثאُل ترِك خبِر الواحد لכون حכمه ممא تعمُّ به البلوى ]................ ٤٣
٤٣ ..... [ ت. مثאُل ترِك خبِر الواحد إلعراض الصحאبة عنه في حכٍم اختلفوا فيه ]
[ ١٢. ] فصل: [ في سכوت النبّيِ عليه السالم ].................................... ٤٤
٤٥ ......................................... [ ١٣. ] فصل: [ في حכم وضع الحديث ]
٤٦ ........ ة إلى النبّيِ عليه السالم عند الروافض ] [ ١٤. ] فصل: [ إسنאد أقوال األئمَّ
٤٧ ................................... [ ١٥. ] فصل: [ في شرائط الراوي في األخبאر ]
[ ١٦. ] تفريعאت: [ في شرائط الراوي في األخبאر ]................................ ٤٨
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٤٨ ................................................. [ ١٦. ١. فرع: في رواية الصبّيِ ]
٤٨ ............................. [ ١٦. ٢. ] فرع: [ في أخبאر الصبّيِ في أمور الدين ]
٤٩ .............................................. [ ١٦. ٣. ] فرع: [ في إمאمة الصبّيِ ]
ِل الخبر قبل البلوغ ثم أداِئه بعد البلوغ ]............. ٤٩ [ ١٦. ٤. ] فرع: [ في َتحمُّ
٥٠ .................................... [ ١٦. ٥. ] فرع: [ في رواية الכאفر والمبتِدع ]
[ ١٧. ] فصل: في العدل المقبول الرواية والشهאدة................................. ٥٢
٥٣ ............................................. [ ١٧. ١. ] فرع: [ في رواية الفאسق ]
[ ١٧. ٢. ] فرع: [ في رواية المجهول ]........................................... ٥٣
[ ١٨. ] فصل: [ اشتراط العدد في التزכية والجرح ]................................ ٥٦
[ ١٩. ] فصل: [ في ذכر سبب الجرح ]............................................. ٥٧
٥٨ ............................. [ ٢٠. ] تفريع: [ في عمل الصحאبة بخالف الحديث ]
[ ٢١. ] فرع: [ في التدليس ]......................................................... ٥٩
[ ٢٢. ] فصل: [ في تعאرض الجرح والتعديل ]..................................... ٦٠
[ ٢٣. ] فصل: [ في مراتب التعديل ]................................................ ٦٠
[ ٢٤. ] فصل: [ في نسيאن الراوي وَسْهوہ ]......................................... ٦١
[ ٢٥. ] فصل: في شرائط قراءة الכتאب والرواية عنه............................... ٦١
[ ٢٦. ] فصل: [ في األلفאظ عند الرواية ]........................................... ٦٢
[ ٢٧. ] فصل: [ الراوي متى يכمل َتَوفُُّرہ حتى يحلَّ له أن َيروَي الخبَر ].......... ٦٣
[ ٢٨. ] فصل: [ في ضبط الرواية بאلכتאبة، وِقْسَمِي الכتאبة وحכِمهمא ]............ ٦٤
٦٥ ..... [ ٢٨. ١. ] تفريع: [ في جواز النقل من الכتب المصنَّفة لمن طאلَعهא فأتقنهא ]
[ ٢٨. ٢. ] فرع: [ في جواز النقل من כتאب لم يقرأہ عند الشيخ ]............... ٦٥

[ ٢٨. ٣. ] فـرع: [ فـي الوثيقـة القديمـة التـي لـم َيتذכَّـر القאضـي الحאدثـَة فـي 
٦٦ .............................................................. القضאيא والشهאدات ]
[ ٢٩. ] فصل: [ في رواية العدل الواحد ]........................................... ٦٦
٦٧ .................................. [ ٣٠. ] فصل: [ في إنכאر الراوي األصِل روايَته ]
٦٨ ...................................... [ ٣١. ] فصل: [ في مخאلفة الراوي لمא رواہ ]
[ ٣٢. ] فصل: [ في اشتراط כون الراوي فقيهא ].................................... ٦٩
[ ٣٣. ] فصل: [ في روايِة َمن لم يכن عאلمא بאلعربية وبمعنى الخبر ].............. ٧١
٧١ ............................. [ ٣٤. ] فصل: [ في روايِة َمن َروى خبرا واحدا فقط ]
[ ٣٥. ] فصل: [ في مخאلفة مذهب الراوي لروايته ]................................ ٧٢
[ ٣٦. ] فصل: [ في نقل الخبر بאلمعنى ]............................................ ٧٣
[ ٣٧. ] فصل: في محّلِ الخبر....................................................... ٧٦



تاب ات ال ٩فهرس محت

٧٩ ..................................... باب في بحوث تتعلَّق بأفعال النبيِّ عليه السالم
[ ١. فصل: في أفعאل النبّيِ عليه السالم بאعتبאر األصل ]........................... ٧٩
[ ١. ١. ] أحدهمא: مא فعله لبيאِن خفّيِ الכتאب.................................... ٧٩
٧٩ ................ [ ١. ٢. ] والقسم الثאني: مא ال يتعلَّق ببيאن الכتאب، وهو قسمאن
[ ١. ٣. والقسم الثאلث من أفعאله: الزلَّةُ ]......................................... ٨١
٨٣ .............................. [ ٢. ] فصل: [ في السنة من حيث الترك والسכوت ]
[ ٣. ] فصل: [ في أقسאم الوحي وسمאع حقيقة כالم اهلل تعאلى ]................... ٨٥
٨٧ .................. [ ٤. فصل: هل يجوز للنبّيِ عليه السالم االجتهאد واالستنبאط؟ ]
٨٩ ................................................. [ ٥. ] فصل: [ في شرائع من قبلنא ]
دا بشرٍع ِمن قبله قبل الرسאلة؟ ]. ٩٥ [ ٦. ] فصل: [ في أن النبيَّ عليه السالم هل כאن متعّبِ

[ ٧. ] فصل: في تقليد الصحאبة والتאبعين رضي اهلل عنهم [ في حכم ال يهتدي 
إليه العقل ]........................................................................... ٩٦
[ ٧. ١. ] تفريع: [ في المقאدير المرويَّة عن الصحאبة رضي اهلل عنهم ].......... ٩٦

[ ٨. ] فصـل: [ فـي االقتـداء بאألصحـאب رضـي اهلل عنهـم فـي قيאسـאتهم التـي لـم 
٩٩ ......................................................................... يخאلفه أحد ]
[ ٩. ] فرع: [ في اتِّبאع المجتهد مجتهدا أعلُم منه وأفقه ]......................... ١٠٢
[ ١٠. ] فرع: [ في قول الصحאبّيِ إذا لم يُعرف له مخאلف ]...................... ١٠٢

[ ١١. ] فصـل: [ هـل يجـب اتِّبـאع المجتهديـن لتאبعـي فـي مسـألة اجتهאديَّـة لـم 
١٠٣ ............................................................. يُعرف الخالف فيهא؟ ]

باب في بيان التعارض بين اآليات واألخبار....................................... ١٠٥
١٠٥ ................................. [ ١. فصل: في معنى التعאرض لغة واصطالحא ]
١٠٥ ........................... [ ٢. ] تفريع: [ في عدم التعאرض بين األدلَّة الشرعية ]
[ ٣. ] بحث: في التراجيح......................................................... ١٠٨
[ ٣. ١. ] تفريع: [ في التراجيح ]................................................ ١١٢
ح؟ ].................... ١١٥ [ ٤. ] فصل: [ إذا כאن في أحد الخبرين زيאدة أيهمא يرجَّ
١١٦ ................................. [ ٥. ] فصل: [ في التراجيح الراجعة إلى اللفظ ]
١١٨ ................................ [ ٦. ] فصل: [ في بيאن المعאرضة بين النصوص ]
١٢٠ ....................... [ ٧. ] فرع: [ في العمل بאلכشف لغير النبّيِ عليه السالم ]
١٢١ ............................. [ ٨. ] فرع: [ في العمل بأحد القيאسين بشهאدة قلبه ]
١٢١ . ِل الرأِي في االستقبאل ] [ ٩. ] بحث: [ في العمل بأحد القيאسين المتعאرضين وتبدُّ
١٢٢ ........................... [ ١٠. ] بحث: في إيضאح بعض القواعد التي ذכرنאهא
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باب القياس.......................................................................... ١٢٧
[ ١. فصل: في حصر األدلَّة القطعيَّة أربعא ]....................................... ١٢٧
[ ٢. ] فصل: [ في حّدِ القيאس اصطالحא ]........................................ ١٢٩
١٢٩ .................................................... [ ٣. فصل: في أقسאم القيאس ]
١٣١ ................................................ [ ٤. فصل: في معنى القيאس لغة ]
يَّة القيאس ].................................................... ١٣٢ [ ٥. فصل: في حّجِ
يَّة القيאس من الכتאب ]............................................. ١٣٢ [ ٥. ١. حّجِ
١٣٤ ............................................... يَّة القيאس من السنَّة ] [ ٥. ٢. حّجِ
يَّة القيאس من إجمאع الصحאبة ].................................... ١٣٥ [ ٥. ٣. حّجِ
يَّة القيאس عقال ].................................................... ١٣٦ [ ٥. ٤. حّجِ
[ ٦. ] فصل: في شرائط القيאس................................................... ١٣٨
١٤٠ ......................................... [ ٦. ١. ] تفريع: [ في علَّة حرمة الربא ]
١٤٣ ...... [ ٦. ٢. ] فرع: [ في علَّة حرمة الخمر، وقيאِس سאئر المسכرات عليهא ]
[ ٧. ] فصل: [ شرائط القيאس ستَّة ]............................................... ١٤٧
ل: أن ال يכون حכم األصل مخصوصא به ].............. ١٤٧ [ ٧. ١. الشرط األوَّ
١٤٩ .... [ ٧. ٢. الشرط الثאني: أن ال يכون حכم األصل معدوال به عن القيאس ]
١٥٠ .... [ ٧. ٣. الشرط الثאلث: أن يכون التعليل في الحכم الشرعّيِ ال اللغوّيِ ]
١٥٢ .......................... [ ٧. ٤. الشرط الرابع: أن يכون الفرع نظيرا ألصله ]
[ ٧. ٥. الشرط الخאمس: أن ال يכون الفرع مغّيِرا لنّصٍ ]...................... ١٥٣
[ ٧. ٦. الشرط السאدس: أن يبقى حכم النّصِ بعد التعليل على مא כאن عليه ]... ١٥٥
[ ٨. ] فصل: في بيאن طرق الدالَّة على الحכمة أو العلَّة.......................... ١٥٦
١٥٩ ............................................ ة ] [ ٨. ١. فرع: في مسألة سؤر الهرَّ
١٦٢ ... [ ٨. ٢. ] فرع آخر: [ في المسאفر الذي نوى صوَم واجب آخر في رمضאن ]
[ ٨. ٣. ] فرع آخر: [ في إلحאق النبش بאلسرقة، واللواطة بאلزنא ].............. ١٦٣
١٦٣ ..................................... [ ٨. ٤. ] فرع: [ في والية الثّيِب الصغيرة ]
[ ٨. ٥. ] فرع: [ في فسאد جْعِل األجرة بعَض مא يخرج من عمله ]............ ١٦٤
١٦٥ ................................... [ ٩. ] فصل: في الطرق التي هي غير صحيحة
١٧١ ... د المنאسبة والمشאبهة [ ١٠. ] فصل: ومن الطرق الفאسدة في العلل: االכتفאُء بمجرَّ
١٧١ ........ ٍة مجهولة [ ١١. ] فصل: ومن الطرق الفאسدة في القيאسאت: التعليُل بعلَّ
[ ١٢. ] فصل: [ هل يجوز إثبאت األحכאم الشرعيَّة بאلتالزم؟ ]................... ١٧٢

[ ١٣. ] فصـل: [ هـل يصـحُّ التعليـل بאلحכمـة فـي تعديـة الحכـم مـن األصـول 
١٧٢ ....................................................................... إلى الفروع ]
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[ ١٤. ] فصل: [ في العلَّة والحכم هل يصلحאن أن يכون أمرا عدميًّא؟ ]......... ١٧٣
١٧٤ ........................ [ ١٥. ] فصل: [ في العلَّة العقليَّة المثِبتة للحכم العقلّيِ ]
١٧٤ ............. د المنאسبة؟ ] [ ١٦. ] فصل: [ هل الصفة تصلح أن تכون علَّة بمجرَّ
[ ١٧. ] فصل: [ هل يصحُّ االحتجאج بال دليل؟ ]................................. ١٧٦
[ ١٧. ١. ] التفريع: [ في االحتجאج بال دليل ].................................. ١٨٠
١٨٨ ....................... אل والُمْلَهم ] مَّ م والرَّ [ ١٧. ٢. ] تفريع: [ في اتِّبאع المنّجِ
١٨٩ ......................................... [ ١٨. ] فصل: [ في االحتجאج بال دليل ]
١٩٠ ... ة الدعوى مطلقא ] ة على صحَّ [ ١٩. ] فصل: [ فسאد مذهب الخصم ليس بحجَّ
ُכ بلفظ الכتאب أو الحديث ]..... ١٩٢ [ ٢٠ ] فصل: [ من االحتجאج الفאسد: التمسُّ
١٩٣ ............... כ بلفظ الכتאب أو الحديث ] [ ٢٠. ١. ] تفريعאت: [ في التمسُّ
١٩٩ ............... [ ٢١. ] فصل: [ في تعدية أمر غيِر معقول في ضمن أمر معقول ]
כ بمحض التقليد ].................................... ٢٠٠ [ ٢٢. ] فصل: [ في التمسُّ
[ ٢٣. ] بحث: إيمאن المقّلِد هل هو صحيح أم ال؟............................... ٢٠١

[ ٢٤. ] بحـث: هـل يحـلُّ التقليـد فـي األحـכאم الشـرعيَّة التـي هي مـن الفروع في 
٢٠١ ........................................................................ الدين أم ال؟
[ ٢٥. ] فصل: في اإللهאم.......................................................... ٢٠٢

٢٠٨ ..................................... باب في بحوث متعلِّقة بالقياسات الصحيحة
٢٠٨ .................................................. [ ١. بحث: في السبر والتقسيم ]
٢١١ ................................................. [ ٢. ] بحث: [ في تنقيح المنאط ]

[ ٣. ] بحـث: [ فـي تعليـل الحכـم الواحـد بعلَّتيـن مسـتنبطتين، وتعليـل الفعـل 
٢١٢ ................................................................. الواحد بحכمتين ]
٢١٣ ...................... [ ٤. ] بحث: [ في التعليل بعلَّة قאصرة على المقيس عليه ]
٢١٥ ....................................... [ ٥. ] بحث: [ في علَّة النّصِ أو اإلجمאع ]
[ ٦. ] بحث: في القيאس واالستحسאن............................................ ٢١٦
[ ٧. ] بحث: [ في إلحאق الشيء بאالستحسאن قيאسא ]............................ ٢١٩
٢٢٠ .......................... [ ٧. ١. ] تفريع: [ االستحسאن في سؤر سبאع الطير ]
[ ٧. ٢. ] فرع: [ االستحسאن في التحאلف ]..................................... ٢٢١
٢٢٢ ........... [ ٨. ] بحث: [ في الرّدِ على من طعَن على الحنفية في االستحسאن ]
٢٢٤ ............ [ ٩. ] فصل: في أمثلة االستحسאنאت الراجحة على األقيسة الظאهرة
٢٢٥ ...................... [ ٩. ١. ] فرع: [ االستحسאن في بيع العبد المأذون َدْينא ]
٢٢٦ ........................ [ ٩. ٢. ] فرع: [ االستحسאن في الهبة بشرط العوض ]
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٢٢٨ ....................................... ْقَبى ] [ ٩. ٣. ] فرع: [ االستحسאن في الرُّ
אم بאألجرة ]...................... ٢٢٨ [ ٩. ٤. ] فرع: [ االستحسאن في دخول الحمَّ
[ ٩. ٥. ] فرع: [ االستحسאن في والية الحبس لصאنٍع أجيٍر ].................. ٢٢٩
[ ٩. ٦. ] فرع: [ االستحسאن في مسאفرة الزوج بزوجته التي طلَّقهא طالقא رجعيًّא ]. ٢٣٠
٢٣٠ ... [ ٩. ٧. ] فرع: [ االستحسאن في النכאح إذا ارتدَّ الزوجאن معא ثم أسلَمא معא ]

حنא القيאَس فيهא على االستحسאن  [ ١٠. ] فصل: في ذכر بعض المسאئل التي رجَّ
٢٣١ ........................................................... الذي هو القيאس الخفيُّ
٢٣٢ ............. [ ١٠. ١. ] فرع: [ في اختالف المشتري والشفيع في ثمن الدار ]
[ ١٠. ٢. ] فرع: [ في اختالف الصبَّאغ وصאحب الثوب ]...................... ٢٣٣
٢٣٤ ....... [ ١٠. ٣. ] فرع: [ هل يجزئ الرכوُع بدَل سجدة التالوة في الصالة؟ ]
٢٣٥ .................................. [ ١١. ] فصل: في إبطאل القول بتخصيص العلَّة
ز تخصيص العلَّة لمאنع.................................... ٢٤١ [ ١٢. ] بحث: من جوَّ

٢٤٣ ..................................... باب في بيان السبب والعلَّة والشرط والعالمة
[ ١. فصل: في معنى السبب والعلَّة والشرط والعالمة لغة واصطالحא ]......... ٢٤٣
[ ١. ١. معنى السبب لغة واصطالحא ].......................................... ٢٤٣
[ ١. ٢. معنى العلَّة لغة وعقال وشرعא ]......................................... ٢٤٤
٢٤٦ ..................... راد في العلَّة الشرعيَّة ] [ ١. ٣. ] بحث: [ في اشتراط االطِّ
[ ١. ٤. معنى الشرط لغة واصطالحא ].......................................... ٢٤٦
٢٤٧ .......................................................... [ ١. ٥. معنى العالمة ]
[ ٢. ] فصل: في التقسيمאت: السبُب على أربعة أقسאم........................... ٢٤٧
ل: وهو سبب صورة ومعنى خאٍل عن العلَّة وعن شبهتهא ]..... ٢٤٧ [ ٢. ١. القسم األوَّ
٢٤٨ ........................ [ ٢. ٢. ] والقسم الثאني: [ وهو سبٌب صورة ال معنى ]
٢٥١ ........ يَّة

[ ٢. ٣. ] والقسم الثאلث: وهو السبب صورة ومعنى وفيه شبهة العّلِ
يَّة......... ٢٥٣

[ ٢. ٤. ] والقسم الرابع: وهو السبب صورة ومعنى وفيه معنى العّلِ
٢٥٤ ...................................................... [ ٣. ] فصل: في تقسيم العلَّة
٢٥٤ .......................... [ ٣. ١. ] فאألولى: [ وهي علَّة اسمא ومعنى وحכمא ]
٢٥٤ ...................... ة؟ ] [ ٣. ١. ١. ] بحث: [ هل المعلول يقאرن علَّته التאمَّ

[ ٣. ١. ٢. ] بحـث: فـي الفـرق بيـن العلَّـة القيאسـيَّة وسـبب الحכـم الشـرعّيِ 
الصـوم  لوجـوب  رمضـאن  شـهر  وشـهود  لوجوبهـא  الصـالة  وقـت  -مثـل: 
ونحوهمـא- وبيـن السـبِب الحقيقـّيِ وبيـن العلَّـة الفאعليَّـة وبيـن العلَّـة الغאئيَّـة 

٢٥٥ ...................................................... والغرضيَّة وبين الحכمة
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٢٥٧ ......... [ ٣. ٢. ] وأمא العلَّة اسمא ومعنى ال حכمא وليست فيهא شبهة السببيَّة
[ ٣. ٣. ] وأمא العلَّة اسمא ومعنى ال حכمא وتشبه األسبאب.................... ٢٥٨
[ ٣. ٥. ] وأمא العلَّة اسمא ال معنى وال حכمא................................... ٢٥٩
[ ٣. ٦. ] وأمא العلَّة معنى ال اسمא وال حכمא................................... ٢٦٠
[ ٣. ٧. ] وأمא العلَّة حכمא ال اسمא وال معنى................................... ٢٦٠
٢٦١ ...... [ ٣. ٨. ] وأمא العلَّة الضعيفة التي يثبت بعض األحכאم التي يحتאط فيهא
[ ٤. ] فصل: في تقسيم الشرط.................................................... ٢٦٣
[ ٤. ١. ] فאلشرط المحض...................................................... ٢٦٣
٢٦٦ ................................. [ ٤. ٢. ] وأمא الشرط الذي هو في حכم العلَّة
[ ٤. ٣. ] وأمא الشرط الذي هو في حכم السبب............................... ٢٦٦
[ ٤. ٤. ] وأمא الشرط اسمא ال حכمא............................................ ٢٦٧
٢٦٧ .......................................... [ ٤. ٥. ] وأمא الشرط الذي هو عالمة
[ ٥. ] بحوث: في التفريعאت المتعّلِقة بمא ذכرنא من أقسאم السبب والعلَّة والشرط... ٢٦٩

لِها................................... ٢٧٦ لَ باب آخر: في بحوث متعلِّقة بالقياسات وعِ
ـًة فـي االبتـداء  [ ١. مسـألة: فـي כـون حכـم العلَّـة واحـدا أو أכثـر، وכـوِن العلَّـة علَّ

٢٧٦ ............................................ دون البقאء، أو االبتداء والبقאء جميعא ]
٢٧٦ .................................... [ ٢. ] بحث: [ القيאس في اللغאت واألسمאء ]

الحכـم  فـي  يجـري  כمـא  النفـي  حכـم  فـي  القيـאس  إجـراء  [ فـي  مسـألة:   [ .٣ ]
٢٧٨ ........................................................................... اإلثبאتّيِ ]
٢٧٩ ... אرات والمقאدير األصليَّة والرخص ] [ ٤. ] مسألة: [ القيאس في الحدود والכفَّ
[ ٥. ] مسألة: [ في القيאس على أصل محصور في العدد ]....................... ٢٨١

يَّـة وشـرِط الحכـم وقدِر المشـروع وانتفאُؤہ 
[ ٦. ] مسـألة: [ هـل يכـون ثبـوت العّلِ

بאلقيאس؟ ].......................................................................... ٢٨٣
باب في بيان المجادلة الحسنة المحمودة وطرقِها ووجوهِ االعتراضات الصحيحة 

على الحجج الشرعيَّة التي سبق ذكرها، وهي الكتاب والسنَّة واإلجماع والقياس... ٢٨٦
[ ١. فصل: في معنى المجאدلة وطرِق تحقُّق المجאدلة الحسنة ]................. ٢٨٦
[ ٢. ] فصل: [ في شروط المجאدلة وآدابهא وداعيتهא ورכنهא ومقصودهא ]....... ٢٨٨
٢٩٠ ........... כه بאلدليل ] [ ٣. فصل: في כيفيَّة اإلجאبة على المجيب بحسب تمسُّ
٢٩٩ ................. [ ٤. ] فصل: في دفع القيאس المبنّيِ على أصل المنאسبة والشبة
[ ٥. ] فصل: في وجوہ االعتراضאت على العلل المؤثِّرة......................... ٣٠٣
[ ٦. ] فصل: [ في أقسאم المعאرضة ].............................................. ٣٠٥
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ل من المعאرضة: القلب ].................................... ٣٠٦ [ ٦. ١. النوع األوَّ
ل [ من القلب: قلب اإلنאء ]............................... ٣٠٦ [ ٦. ١. ١. ] فאألوَّ
[ ٦. ١. ٢. ] والنوع الثאني من القلب: قلُب الجراب......................... ٣٠٩
٣١٠ .......................... [ ٦. ١. ٣. النوع الثאلث من القلب: قلب التسوية ]
[ ٦. ٢. ] والنوع الثאني وهو المعאرضة الخאلصة عن معنى القلب............. ٣١١
٣١٣ .............. [ ٦. ٣. النوع الثאلث من المعאرضة: تقאبل الدليلين في المعنى ]
[ ٧. ] فصل: الفرق بين المقيس والمقيس عليه على نوعين: صحيح وفאسد.... ٣١٤
٣١٩ ......................................................... [ ٨. ] فصل: في التراجيح
[ ٨. ١. ] تفريع................................................................... ٣٢٠
[ ٨. ٢. ] مسאئل فقهيَّة........................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ........... حة [ ٩. ] فصل: في القسم الثאني، وهو بيאن الوجوہ التي يصلح ُمرّجِ
٣٢٦ ........................... حة [ ١٠. ] فصل: في القسم الثאلث من الوجوہ المرّجِ
٣٢٧ ............................ [ ١١. ] فصل: في القسم الرابع وهو الدوران العدميُّ

الضـروب  مـن  ترجيـٍح  ضْرَبـא  تعـאرض  إذا  المخلـص  بيـאن  فـي  فصـل:   [ .١٢ ]
٣٢٨ ........................................................................ التي ذכرنאهא
٣٢٨ ..................................................... ل ] [ ١٢. ١. ال  ]  تفريع [ األوَّ
[ ١٢. ٢. ال  ]  مسألة [ الثאنية ]..................................................... ٣٢٨
[ ١٢. ٣. ال  ]  مسألة [ الثאلثة ]..................................................... ٣٢٨
[ ١٢. ٤. ال  ]  مسألة [ الرابعة ].................................................... ٣٢٩
[ ١٢. ٥. ال  ]  مسألة [ الخאمسة ].................................................. ٣٢٩
[ ١٢. ٦. ال  ]  مسألة [ السאدسة ].................................................. ٣٢٩
[ ١٢. ٧ ال  ]  مسألة [ السאبعة ].................................................... ٣٣٠
٣٣٠ .................................................... [ ١٢. ٨. ال  ]  مسألة [ الثאمنة ]
٣٣١ .............................................. [ ١٣. ] فصل: في التراجيح الفאسدة
٣٣٣ ............................ [ ١٤. ] فصل آخر: في التراجيح الصحيحة والفאسدة

[ خاتمة الكتاب ].................................................................... ٣٣٩
الفهارس............................................................................. ٣٤١
فهرس اآليאت...................................................................... ٣٤٣
فهرس األحאديث................................................................... ٣٧١
فهرس األشعאر..................................................................... ٣٩٥
٣٩٧ ..................................................................... فهرس األعالم



تاب ات ال ١٥فهرس محت

٤١١ ...................................................................... فهرس الכتب
فهرس الشعوب والقبאئل واألمאכن................................................ ٤٢١
فهرس األديאن والفرق وال مذاهب وال جمאعאت................................... ٤٢٥
فهرس ال مصطلحאت............................................................... ٤٢٩
٤٤١ ........................................ فهرس القواعد والضوابط الכلية واألمثאل

٤٤٥ ................................................................. المصادر والمراجع




