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الكتاب إلى نهاية الفصل الخامس).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالجامعة ا�سالمية في المدينة 
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 امللخص
االستشكاالت التي أوردها بدر الدين الزركيش يف كتابه )البحر   موضوع البحثث   

عن ــا يف  ث متّيز بذكر االستشــكاالت أو نقل ــا واإلجابــةط يف أصول الفقه(، حياملحي

 الكثري من املسائل األصولية.

تتمّثل يف حماولة تأصيل االستشكال، من حيث وضع تعريف له  أهداف البح   

وبيان صيغه وحمله والقائم به واجلواب عليه، وكذلك أثره عىل املسائل األصولية،  

 ـُمثىل إلزالة االستشكال.وبيان الُطرق ال

 الطريقة العلمية التي جتمع بني االستقراء واالستنتاج.    منهج البح   

أن االستشكال يف علم األصول جدير بالبحث من حيث التأصيل    أهم النتائج  

حيث مل حيَظ بذلك من قبل، وأن لالستشكال أثره يف تقرير بعض مسائل األصول،  

  ريه بكثرة ذكر االستشكاالت ومناقشت ا. وأن بعض األصوليني امتاز عن غ

استقاللية البحث يف تأصيل االستشكال عند األصوليني، ومجع    التوصيات  

  املسائل املسَتشكلة يف األصول ودراست ا. 

 . املحيط -البحر -الزركيش  -االستشكال   الكلمات املفتاحية  
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 املقدمة
والســالم عــىل نبينــا حممــد، وعــىل آلــه وصــحبه  احلمــد ر رب العــاملني، والصــالة

 أمجعني، عسى ريب أن هيديني سواء السبيل، وبعد:
فإن مما وقع يف كتب أهل األصول أْن إذا قاموا بتقرير مسألة أصولية، أو تعريــف، 
أو نحو ذلك، تراهم يــأتون بــبعض مــا لــالف تلــك املســألة، أو ذلــك التعريــف عــىل 

أو فيــه ن،ــر، وربام عرّب بعض م باإلشكال، أو اإليراد،  سبيل االستشكال بقصد بيانه،
ــرير  ــارة  اأو نحــو ذلــك ث فكث ــه ... أو )مــا نجــد يف كتــب األصــوليني عب وُيشــكل علي
( أو ما كان بمعناه، وأّول مــا جــاء ذلــك عــىل د عليه ...ر  ... أو ويَ واستشكل بعض م 

، حيث ورد يف يف كتابه أليب موسى األشعري  لسان اخلليفة عمر بن اخلطاب 
 -وربــام قــال: يف نفســك  -يف صــدر   (1)الف ــَم الف ــَم فــيام يــنخلج: »بعض رواياتــه

 .(2)«وُيشك ل عليك ما مل ينزْل يف الكتاب ومل جتر  به سنة
لــامر  : قــال صــاحب التــاج واإلكليــل ،مســتقاّل   وألمهية االستشكال عّده بعض م ع 

  مســتقالر بعض م معرفــة اإلشــكال علــامر  ، وعدّ (3)«فقد قال العلامء: االستشكال علم»
وهــذه مواضــع شــاقة الضــبط : »كذلكث قال القرايف عند ذكر الَفْرق بني ُرتب الكبائر

عسرية التحرير، وفي ــا غــوامض صــعبة عــىل الفقيــه واملفتــي عنــد حلــول النــوازل يف 
الفتاوى واألقضية، واعتبار حال الش ود يف التجريح وعدمه. وأنا أخــّ  مــن ذلــك 

تيّّس، وما ال أعرفه وعجزت قدريت عنــه فحّ،ــي منــه معرفــة إشــكالهث فــإن معرفــة ما 
، كام خّ  ابــن دقيــق العيــد (4)«اإلشكال علم يف نفسه وفتح من ار تعاىل فأقول:... 

 
ولعل  «ن دجلةوُدَجيْل: هنر َصغ ري َينَْخل ُج م» مل أجد هذه اللف،ة يف معاجم اللغة إال يف هتذيب اللغةث قال: (1)

كام يف  ،(، ولعل الصواب: لتلج10/344، أبو منصور اهلروي )غة، يراجع هتذيب اللمعناه يتفّرع من ا
 الروايات األخرى.

 (.1/492اخلطيب البغدادي  ) ،يراجع الفقيه واملتفقه (2)
 (.6/261واق )مل، ايراجع التاج واإلكليل ملخترص خليل (3)
 .(1/121القرايف  ) ،يراجع الفروق (4)
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أذكــر : »، فقــال(رشح اجلامع بني األم ــات) بهاكتاالستشكاالت يف حديثه يف مقدمة 
، وال أدع ــا تســري م الباحث وأرســل ا إرســاالر في ا ف  االستشكاالت يف مباحث أنّبه

. وممــا ُيعطــي أمهيــة لعلــم االستشــكال أن بعــض (1)«، وأوسع للناظر فيه جماالر أرساالر 
العلامء امتاز بحل اإلشكاالت، حتى ورد يف ترمجة ابن َبرهان أنه كان ُيرضب به املثل 

 .   (2)يف حّل اإلشكال
بري، حتى ال يكاد للو كتاب أصــو  وقد كان لالستشكال عند األصوليني حظ ك

 من إيراد بعض االستشكاالت عىل اختالف صيغ م وأساليب م.
يٌّ با سَتشــكلة يف املســائل امل)الستشكال وما أشبَه االستشكال بعلم الفروق! وَحر 

 كام استقّل علم الفروق.  مستقالر أن تكون علامر  (األصول
االستشــكال وتقــديم نمــوذج ومــا أريــد عرضــه يف هــذا البحــث هــو بيــان حقيقــة 

أصو  ملعرفة منــاهج األصــوليني يف عــرش االستشــكال، ومناقشــته، والصــي  التــي 
 هــو  اتشــكالث فــاخرتت هلــذا البحــث عنوانرــ يستعمل ا األصــوليون للتعبــري عــن االس 

أبــنّي فيــه  (دراسة تأصيلية :االستشكال عند الزركيش من خالل كتابه البحر املحيط)
يش يف عــرش ومناقشــة االستشــكاالت ـ، ومــن ج الزركــ اومرــ معنــى االستشــكال عم 

 كنموذج أصو .
 وإنام اخرتت التعبري باالستشكال دون اإلشكال ألمور، وهي:

ــادأوالر  ــكال يتبـ ــكاالر : أن التعبـــري باإلشـ ــه إىل الـــذهن أن هنالـــك إشـ ــد  ر منـ عنـ
 ، وال هو مقصود البحث.اعامة، وليس هذا صحيحر األصوليني 

ط باإلشكال املأخوذ من الـُمشك ل، وهو تعبري احلنفية عــن املجَمــل : لئال لتلاثانير 
 .  الذي هو مقابل املبنين

 
رشح اجلامع بني ) من خالل مقدمة كتابهدقيق العيد يراجع معامل من ج البحث الفق ي عند اإلمام ابن  (1)

 (.234، د.عادل بن عبدالقادر قوته )(األم ات
 (.6/101يراجع شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد )  (2)
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: أن صيغة االفتعال تدل عىل أن األمــر لــيس عــىل احلقيقــة، وهــذا مــا يناســب اثالثر 
ــي ي ــب اإلشــكاالت الت ــون إشــكاالر غال ــث تك ــا األصــوليون حي ــاهر،  ورده يف ال،

 زول اإلشكال في ا. فيقومون ببياهنا ومناقشت ا حتى ي
وقد اخرتت اإلمام بدر الدين حممد بن عبد ار بن هبادر الزركيش، لتنّوع أساليب 

ســبقه  ملــا اا أصولير البحر املحيط الذي يعّد جامعر  عرش االستشكاالت عنده يف كتابه
لبقيــة األصــوليني يف هــذا األمــر. وإنــام مل أشــْأ أن  اا مثالير من الكتب، مما يعطي نموذجر 

ال يتناســب مــع  اا، لكــون ذلــك واســعر حــث االستشــكال عــن األصــوليني عمومرــ أب
 البحوث القصرية فيام أرى. 

 فيام ييل: أمهية هذا املوضوع وتكمن 
 بيان معنى االستشكال، وطريقة إيراده ومناقشته وبيان أنواعه وأثره.   أوًل 
ا يزيــد عــن مــ  كثرة وقوع االستشكال يف كتب األصوليني، فقد أورد القــرايف   اثنيًثثا 

 االزركيش فيام يزيد عن ستني موضعر يف كتابه الفروق، وكذا  مخسة وثالثني استشكاالر 
مــن ذلــك يف  اا، وقريبر يام يزيد عن عرشين موضعر يف كتابه البحر املحيط، والشوكاين ف

اإلهباج رشح املن اج لتقي الدين السبكي وابنه تــاج الــدين، كــل ذلــك بصــي   تلفــة 
 يغة االستشكال وما ُيشتّق من ا كاإلشكال.متنوعة، من ا ص

يش )املتــوىف: ـمكانــة اإلمــام بــدر الــدين حممــد بــن عبــد ار بــن هبــادر الزركــ    اثلثًثثا 
ـهــ(، ف ــو أحــد املحّققــني األصــوليني، وكتابــه البحــر املحــيط مــن أوســع كتــب 794

ئل األصول، وقد متّيز هذا الكتاب بطول َنَفس املؤلــف فيــه يف مناقشــة وعــرش املســا
 األصولية، كام يستعرش تلك املسائل عند عموم املذاهب، وليس عند مذهب بعينه.

الفائدة املرجوة من هذا املوضوع، فالن،ر يف استشكاالت األصــوليني ينّمــي    ا رابعً 
ْن أول ما كــان حــا ر ملكة النقد واملناقشة واملن عنــد األصــولينيث فقــد  ااظرة، وهي م 

افعي يف كتابــه الرســالة عــىل هيئــة املناقشــة، فكــان ورد بعض االستشكاالت عند الش
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يشء ـووقع من ذلــك الــ  «فإن قال قائل: ...: »يورد املسألة األصولية، ثم يتبع ا بقوله
 الكثري، وإن كان بعضه عىل وجه السؤال ال االستشكال.

ا بالبحــث، ولعــل مــا ُيضــاف فيــه بيــان معنــى وهذا ما جيعل هــذا املوضــوع جــديرر 
يان طرق وأساليب األصوليني من خالل مــن ج الزركيشــ يف عــرش االستشكال، وب

 ومناقشة االستشكاالت.
 مشكلة البح   

 تتلخ  مشكلة هذا البحث يف األسئلة التالية:
 ما هو االستشكال؟ وما هي صيغه؟  -1
 ما هي أقسام االستشكاالت من خالل كتاب البحر املحيط؟  -2
 ما هي أهم طرق إزالة االستشكاالت؟ -3
 هداف البح    أ 

 تتلخ  أهداف هذا البحث فيام ييل:
 وضع تعريف لالستشكال. -1
ــاب  -2 ــذا الب ــتعملة يف ه ــكال والصــي  املس ــتعملة يف االستش ــان الصــي  املس بي

 كاإلشكال واإليراد وبيان الفرق فيام بين ا إن وجد.
 بيان أقسام االستشكاالت باعتبارات حمّددة معتربة. -2
 االستشكاالت. عرش أهم طرق إزالة -3

 موضوع البح  وحدوده   
ُتعترب االستشكاالت التي أوردها الزركيش يف كتابه البحــر املحــيط هــي موضــوع 

 هذا البحث وحدوده من حيث استقراؤها واالستنتاج من ذلك.
 الدراسات السابقة   

 مل أجد فيام اطلعت عليه من تعّرش هلذا املوضوع بدراسة أو بحث أو نحوه.
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   خطة البح  

 عىل النحو التا : ،مباحث وخامتةمقدمة ومت يد وثالثة وخطة البحث تتضمن 
 .املقدمة 

 ، وفيه مطلبان:التمهيد يف التعريف ابإلمام الزركشي وكتابه البحر احمليط 
 املطلب األول: التعريف باإلمام الزركيش.

 املطلب الثاين: التعريف بكتاب البحر املحيط يف أصول الفقه.
 ، وفيه مطلبان:ل  يف بيان معىن الستشكال وذكر صيغه املبح  األو 

 املطلب األول: بيان معنى االستشكال.
 املطلب الثاين: الصي  املستعملة للتعبري عن االستشكال.

املبحثث  الثثثاق  أ سثثام الستشثثكالت مثث  خثثرل كتثثا  البحثثر احملثثيط يف أصثثول  
 .الفقه 

 املطلب األول: تقسيم االستشكال باعتبار املحل.
 املطلب الثاين: تقسيم االستشكال باعتبار الفاعل )املستشك ل(.

 املطلب الثالث: تقسيم االستشكال باعتبار اجلواب عليه.
 املطلب الرابع: تقسيم االستشكال باعتبار األثر.

 املبح  الثال   طرق إزالة الستشكال. 
 ، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.خامتة 

 . الفهارس 
 ءاته  منهج البح  وإجرا 

وأما من ج البحث الذي أسلكه إن شاء ار يف هذا املوضوع ف و الطريقــة العلميــة 
 التي جتمع بني االستقراء واالستنتاج، من خالل ما ييل:
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 أتتّبع االستشكاالت التي وردت يف كتاب البحر املحيط للزركيش. -
 ( لالستشكال من خالل االستشكاالت التي مجعت ا.اا )تعريفر أضع حدّ  -
نّي الصي  التي يستعمل ا األصوليون يف عرش االستشكاالت من خــالل مــا أب -

 ورد يف البحر املحيط.
أقــوم بتقســيم االستشــكاالت مــن حيــث املحــل واملستشــك ل واجلــواب علي ــا  -

 وأثرها.
االكتفاء بعرش االستشكال وعدم االلتزام بعرش اجلواب عليه إال ما يقتضيه  -

 ُأورده ال يّتسع له هذا البحث. املقام ألن اجلواب عىل كل استشكال
 أقوم ببيان ُطرق إزالة االستشكال. -

 كام أقوم بام يتطلبه أي بحث علمي، وهو:
 عزو اآليات القرآنية وكوهنا برسم املصحف الرشيف. -
ختــريج األحاديــث النبويــة، وكــذا اآلثــارث فــام كــان من ــا يف الصــحيحني أو يف  -

 .احلديث فيهأحدمها اكتفيت بذلك، وإال ذكرت كالم أهل 
 نسبة األقوال إىل قائلي ا من كتب م أو ممن نقل ا عن م. -
 توثيق املعاين اللغوية واالصطالحية. -
أكتفــي بــذكر معلومــات املراجــع وتــاريل وفــاة املؤلــف يف قائمــة املراجــع آخــر  -

 .البحث
 
 

 
 



401

د. عبد الحليم محمد سليمان االستشكال عند الزركشي من خالل كتابه البحر المحيط: دراسة تأصيلية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ
 

 

 التمهيد
 التعريف باإلمام الزركشي وكتابه البحر احمليط

   التعريف ابإلمام الزركشي ول األ   املطلب 
هــو العالمــة بــدر الــدين أبــو عبــدار حممــد بــن عبــد ار بــن  (1)يشـاإلمــام الزركــ 

ّس، املصــنف املحــرر، املن ــاجي، ـالفقيــه األصــو ، املحــدث املفــ  الزركيشــ  (2)هبــادر
ــد بالقــاهرة ســنة ري املولــد واـالرتكــي األصــل، املصــ  الشــافعي املــذهب، ــاة، ول لوف

هـ( وكانت مرص حين ا معمورة باملدارس، وقبلة للفضالء ومحلة العلم، تزخر 745)
بُدَرر الكتب اخلاصة والعامة، وانت،م منذ صغره يف حلقات الدروس والعلم، وتفقه 

نــووي، وتتلمــذ عــىل يــد بمذهب الشافعي، وحفظ كتاب املن اج يف الفروع لإلمــام ال
رية، وإمــام أهــل احلــديث ـالشيل مجال الدين اإلسنوي رئيس الشــافعية بالــديار املصــ 

باملدرسة الكاملية، كام تتلمذ عىل الشيل رساج الدين البلقيني، واحلافظ مغلطاي، ثم 
رحل إىل حلب ليأخذ الفقه واألصول عن الشيل ش اب الدين األذرعــي، ومن ــا إىل 

احلافظ ابن كثري فأخذ احلديث عنه، وبعدها عاد إىل القاهرة، وقد مجع  ا دمشق قاصدر 
رعية، وانتصــب للفتــوى والتــدريس، وأخــذ ـمــا شــاء ار أن جيمــع مــن العلــوم الشــ 

بالتأليف وخدمة العلوم الرشعية، حيث وفقه ار يف عمره القصري لتأليف عــدد كبــري 
 

والدرر الكامنة يف أعيان   ،(3/167ابن قايض ش بة ) ،تراجع ترمجة اإلمام الزركيش يف طبقات الشافعية (1)
( 8/572وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد ) ،(133/ 5ر العسقالين )املائة الثامنة، ابن حج

 (.6/60الزركيل ) ،واألعالم
ار بــن هبــادر،  حممد بن عبد -وار أعلم –ار، والصحيح  وقع يف بعض الرتاجم أنه حممد بن هبادر بن عبد (2)

 يف إثبات سامعه لكتــاب اإلجابــة وذلك لقول ابن الزركيش ،(1/437)السيوطي  ،يراجع حسن املحا ة
بل  السامع جلميع هــذا الكتــاب عــىل مؤلفــه شــيخي ووالــدي » عىل إيراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة:

يش ـالفقري إىل ار تعاىل بدر الدين أيب عبد ار حممد ابــن الفقــري إىل ربــه مجــال الــدين عبــد ار الشــ ري بالزركــ 
يش ـ. يراجع اإلجابة عىل إيــراد مــا اســتدركته عائشــة عــىل الصــحابة، الزركــ «لطفهالشافعي عامله ار تعاىل ب

(172.) 
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 (.هـ 794يف يف القاهرة سنة )ء، وتومن املؤلفات مل جتتمع إال لقلة من العلام
اإلجابة عىل إيــراد )وكانت حصيلة هذه احلياة العلمية هي مؤلفاته رمحه ار، وهي

ما استدركته عائشة عىل الصحابة، وإعــالم الســاجد بأحكــام املســاجد، والربهــان يف 
فــتح العزيــز " ح الكبري للرافعي، املسمى بكتابعلوم القرآن، وختريج أحاديث الرش

، وتشنيف املســامع بجمــع اجلوامــع، وتفســري القــرآن ومل يكملــه، "اب الوجيزعىل كت
وتكملة رشح املن اج لإلمــام النــووي، والتنقــيح أللفــاظ اجلــامع الصــحيح، وخــادم 
الرافعي والروضة يف الفروع، وخبايا الزوايا يف الفــروع، وخالصــة الفنــون األربعــة، 

ــع الغــزالن يف  حوالــديباج يف توضــيح املن ــاج، وهــو غــري تكملــة رش املن ــاج، وربي
األدب، ورسالة يف كلامت التوحيد، وسالسل الذهب يف األصول، ورشح األربعــني 
النووية، ورشح البخاري، ورشح التنبيه للشريازي، والغرر الســوافر فــيام حيتــاج إليــه 
املسافر، وفتاوى الزركيش، ولقطة العجالن وبلة ال،مــ ن يف أصــول الفقــه واحلكمــة 

وجمموعة الزركيش يف فقه الشافعي، والنكت عىل عمدة األحكام، والنكــت  واملنطق،
عىل ابن الصالح، والبحر املحيط يف أصول الفقه، وهو من أجل كتبه يف أصول الفقه 

 (.اوسيأيت احلديث عليه قريبر 
رَص ـ، رغــم ق ــ ي ـومن خالل هذا املرياث العلمي الكبري الذي خّلفه الزركش

مــن ســعة العلــم، سني ســنة، يتبــنّي مــا كــان عليــه اإلمــام عمرهث فلم يبل  اخلم 
: قال ابن حجر العسقالين عن تصــنيفه وكثرة املطالعة، ومالزمة التأليف والتصنيف.

 .(1)«وأقبل عىل التصنيف فكتب بخطه ما ال حُيىص لنفسه ولغريه»

 كتا  البحر احمليط يف أصول الفقه املطلب الثاق  التعريف ب 
يط يف أصول الفقه هو من أهم كتب املحققــني يف أصــول الفقــه، كتاب البحر املح

ملــا ســبقه  ا ث بحر حميط يف أصول الفقه، ويعّد هذا الكتــاب جامعرــ وهو كام ساّمه 

 
 (.1/446يراجع إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقالين )  (1)
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من الكتبث ف و من أهم كتب أصــل الفقــه، وقــد متّيــز هــذا الكتــاب بميــزات كثــرية، 
عىل املسائل األصولية،  ولعيل أجعل يف مقدمت ا أنه متّيز بعرش اإلشكاالت التي ترد

ثم يقوم بمناقشت ا واإلجابة علي ــا، وهــذا مــا مَحَلنــي عــىل اختيــار هــذا الكتــاب هلــذا 
 البحث. وأما امليزات األخرى هلذا الكتاب ف ي كثرية، من أظ رها:

ظ رت صفة الزركيش كمحقق يف هذا الكتابث حيث كان يسوق األقــوال يف  -1
 ا لقائلي ا، ثم ُيبّين ا، ويفّصل ا، وي، ر ذلك مــن املسألة، ويتحقق من صحت ا ونسبت

فمخْضُت زبد كتب القدماء، ووردُت رشائع املتأخرين من : »قوله يف مقدمة الكتاب
العلامء، ومجعُت ما انت ى إىل من أقواهلم، ونسجُت عىل منواهلم، وفتحُت منه ما كــان 

 .(1)«ال ُتستصعببعبارة ُتستعذب، وإشارة  ،وفّصلُت ما كان جممالر  ،مقفالر 
ث فقد مجع فيــه الزركيشــ مــا مل جيمعــه ا أصولير  اُيعّد كتاب البحر املحيط جامعر  -2 

، بــل يــذكر أقــوال املــذاهب -مــذهب الشــافعية- رص عــىل مذهبــهـغــريه، ف ــو ال يقتــ 
األربعة، وكذا مــذهب ال،اهريــة واملعتزلــة والشــيعةث وممـّـا يؤكــد ذلــك مــا ذكــره مــن 

ــه ــاب، وقولــ (2)مصــادر كتاب ــة الكت وقــد اجتمــَع عنــدي بحمــد ار مــن : »ه يف مقدم
مصنفات األقدمني يف هذا الفن ما يربــو عــىل املئــني، ومــا برَحــْت   مهــة هتــّم يف مجــع 
أشتات كلامهتم وجتول، ومن دوهنا عوائق احلــال حتــول، إىل أن مــنن ار ســبحانه بنيــل 

 .(3)«املراد، وأمد بلطفه بكثري من املواد
زركيش يف هذا الكتاب بتحرير حمــل النــزاع يف املســائل األصــولية، فــال هيتّم ال -3

 يكاد ختلو مسألة في ا خالف إال حّرر حمل النزاع في ا.
كام هيتم ببيان سبب اخلالف، ثم بيان املســألة، ثــم ذكــر بعــض آثارهــا وبعــض  -4

 الفروع التي تنبني علي ا.
 

 (.1/6)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (1)
 (.9و 8و 1/7املرجع السابق ) (2)
 (.1/6) السابقاملرجع  (3)
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لة للكتب ا لســابقة عليــه، فكــام أّن املحصــول وهبذا ُيعترب كتاب البحر املحيط حمصِّ
للرازي واإلحكام لآلمدي كانــا خالصــة ملــا ســبق ام مــن الكتــب كالُعمــدة واملعتمــد 

 والربهان واملستصفى، كذلك كان البحر املحيط خالصة للكتب السابقة عليه.
يف مقدمة كتابه مصادره التي استقى من ا، ونقــل عن ــا، وقد ذكر الزركيش 
. كــام َذكــر أنــه (1)ة ومذهب ال،اهرية واملعتزلة والشيعة اإلماميةوهي املذاهب األربع

وزدت يف هــذا الفــن مــن املســائل مــا : »زاد مسائل مل ُيسبق إلي ا يف هذا اجلمعث فقــال
 ،ينيف عىل األلوف، وولدت من الغرائب غــري املــألوف، ورددت كــل فــرع إىل أصــله

بق إليــه، ومجعــت شــوارده وشــكل قــد حيــل بينــه وبــني شــكله، وأتيــت فيــه بــام مل أســ 
املتفرقات عليه بام يقىض منه العجب، وإن ار هيب لعبــاده مــا يشــاء أن هيــب، وأن،ــم 
فيه بحمد ار ما مل ينت،م قبله يف سلك، وال حصــل ملالــك يف ملــك، وكــان مــن امل ــم 
ــاب  ــر مــذهب الشــافعي وخــالف أصــحابه، وكــذلك ســائر املخــالفني مــن أرب حتري

 .(2)«املذاهب املتبوعة
ـــاّم كانـــت هـــذه املكانـــة هلـــذا الكتـــاب  َوَقـــع عليـــه اختيـــاري هلـــذا البحـــث ولــ

لبقية األصوليني يف هذا الباب، فــام كــان يف هــذا  ، وليكون بذلك مثاالر "االستشكال"
 ف و يف غريه، ألنه جامع لغريه مما سبقه من كتب األصول. -البحر املحيط-الكتاب 

 
 

 

 
 (.9و 8و 1/7)الزركيش  ،ملحيطيراجع البحر ا (1)
 (.1/6املرجع السابق ) (2)
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 يف بيان معنى االستشكال وذكر صيغهاملبحث األول: 

 املطلب األول  بيان معىن الستشكال 
لبيان معنى االستشكال ال بّد من تعريفه، وحيث جــرت العــادة أن يــتم التعريــف 

 فإن االستشكال يتبنّي معناه لغةر من ج َتني: ،اواصطالحر  لغةر 
لغــة معــان  األوىل: من ج ة أصل الكلمةث ف ي مــأخوذة مــن اإلشــكال، ولــه يف ال 
ولعّل أنسب هذه املعاين ملا نحــن فيــه: االلتبــاسث قــال اجلــوهري: وأشــكَل  ،(1)كثرية

  .(2)األمُر التبَس 
 ،التــبس، وعليــه، أورد عليــه إشــكاالر  :استشكل األمــر: »وقال يف املعجم الوسيط

أورد مــا يســتدعي وقــف التنفيــذ حتــى ين،ــر  :استشكل يف تنفيذ احلكــم :ويف القضاء
ــ وجه االست وإشــكال التنفيــذ يف  ،يف الف ــما شــكال، واإلشــكال األمــر يوجــب التباسر

 .(3)«قانون املرافعات منازعة تتعلق بإجراءات تنفيذ احلكم
وهــذا  ،الثانية: من ج ة ترصــيف الكلمــةث فاالستشــكال عــىل وزن )االســتفعال(

انة: واالستع: »الوزن يدل عىل طلب الفعلث قال الشاطبي يف رشحه أللفية ابن مالك
ــب بالتصــ  ــو طل ــون، وه ــب الع ــالتعريض، وأصــل ـطل ــب ب ــدم الطل ــا ق ــد م ريح بع

 ، وعليه يكون االستشكال طلب اإلشكال.(4)«االستفعال للطلب
ــْبس،  وبالن،ر إىل اجل تني يمكن بيــان املعنــى اللغــوي لالستشــكال بأنــه طلــب اللن

 بمعنى البحث عن اللنْبس.

يف  تلــف العلــوم، إال مــا ا كر لــه تعريفرــ وأما تعريفه يف االصطالح فلم أجد َمن ذ

 
وتاج  ،(357/ 11)ولسان العرب، ابن من،ور  ،(1/1019الفريوزآبادي ) ،يراجع القاموس املحيط (1)

بيدي ،العروس  (.29/273) الزن
 (.5/1737) اجلوهري ،يراجع الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2)
 (.1/491) جممع اللغة العربية بالقاهرة ،يراجع املعجم الوسيط  (3)
 (1/16)الشاطبي  ،رشح ألفية ابن مالك يراجع املقاصد الشافية  (4)
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أشــار إليــه بعضــ م يف علــم الفلســفة حيــث ذكــروا أن مبــدأ االستشــكال مقتضــاه أّن 

 .(1)عن األجوبة علي اا الفيلسوف ال َيْفَتأ يضع األسئلة تلو األخرى باحثر 
ولعل من الرضوري هنا اإلشارة إىل أنه ال يوجد اصطالح هنا بمعنى االصطالح 

أو اصطالح أهل احلديث، أو نحو ذلكث   ،يصث كاصطالح أهل األصول مثالر التخص

ا وإنام هو َجْرٌي عىل العادة يف التعريفات، واملراد باالصطالح هنا االصــطالح عمومرــ 
 ال عند أهل علم خاّص. 

لالستشــكال، ا ومــا ُذكــر يف بيــان مبــدأ االستشــكال يف الفلســفة ال يصــلح تعريفرــ 

سئلة فقط، ولَقرْصه االستشكال عىل الفالسفة، وليس األمــر القتصاره عىل وضع األ
كذلكث إذ االستشكال قد يأيت عىل هيئة األسئلة، وقد ال يأيت عىل هيئــة األســئلة، كــام 

 بالفلسفةث بل هو موجود في ا ويف غريها من العلوم والفنون.ا أنه ليس خاّص 

إيراد على املسثثةلة بأنه: أن ُيقال يف تعريف االستشكال  -وار أعلم –والصواب 
 .املذكورة مبا يعارضها ولو م  وجه؛ مع اإل رار أبصلها

أو غــري  ليدخل فيه مجيع صور االستشكالث سواء كان ســؤاالر  «اإليراد»وعرّبُت بـ 

 ذلك. 
عــىل غــري املــذكورةث فــال ا ليخرج عنه ما إذا كان إيرادر  «املسألة املذكورة»وقّيدته بـ 

ندئــذ، وليــدخل في ــا مــا إذا كــان املستشــك ل هــو نفســه املــتكّلم أو ع يكون استشكاالر 

 غريه.
أو ا ليخرج ما يتم إيــراده ممــا لــيس فيــه معارضــةث بــل تأييــدر  «بام يعارض ا: »وقو 

 .للمذكور أو نحو ذلك، فليس ذلك استشكاالر  استدالالر 

يــة أو ليــدخل فيــه مجيــع أنــواع املعارضــةث ســواء كانــت كل «ولو من وجه: »وقو 
 جزئية، وسواء كانت يف ال،اهر وحقيقة األمر أو كانت يف ال،اهر فقط.

 
 (.89)يراجع احلرية واملعرفة عند اإلمام سعيد النوريس، أرشف عبد الرافع حممد السيد   (1)

 

 

ليخرج االعرتاش واإليراد الذي جياء به لنفي أصل  «مع اإلقرار بأصل ا: »وقو 

املســـألة، فلـــيس هـــو مـــن االستشـــكال. وهبـــذا يتضـــح الفـــرق بـــني االستشـــكال 

 واالعرتاش.

 جم هل مل ُّٱ: ار تعاىلوقد ورد االستشكال يف القرآن الكريمث قال 
 َّ مب هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن جن مم خم حم

 . [165آل عمران: ]

وقد نزلت هذه اآلية يف غزوة ُأُحد حيث أصيب املسلمون بام أصيبوا من الش داء  

واجلرحى، وعدم النرص عىل املرشكنيث فاستشكلوا هذاث كيف تصيب م هذه املصائب 

ــار  ــون ب ــي م رســوله حم وهــم مؤمن ــه القــرآن؟! وكــان ×مــد ، وف ــزل علي ، وين

فأجاهبم ار ســبحانه ليزيــل هــذا  ،َّخن حن ُّٱتعبريهم عن هذا االستشكال قوهلم:

أي سبب هــذه املصــائب مــن  َّجي ٰه مه جه هن ُّٱاإلشكال لدهيم بقوله تعاىل:

يعني: قلتم ملا أصــابتكم مصــيبتكم  َّخن حن جن ُّٱ»  :عند أنفسكمث قال الطربي

ــن أيِّ  : أّنى هــذا ؟بُأُحد ــن أيــن أصــابنا هــذا الــذي أصــابنا، ونحــن م   وجــه هــذا؟ وم 

نا أهل كفر  × مسلمون وهم مرشكون، وفينا نبي ار يأتيه الوحي من السامء، وعدوُّ

 ٰه مه جه هن ُّٱ:يـــا حممـــد للمـــؤمنني بـــك مـــن أصـــحابك َّ هن ُّٱبـــار ورش ؟
يقول: قل هلم: أصابكم هذا الذي أصابكم مــن عنــد أنفســكم، بخالفكــم  َّجي

 .(1)«ككم طاعتي، ال من عند غريكم، وال من ق بل أحد سواكمأمري وتر

وهنا أوردوا عىل ما ذكروا من املصيبة التي أصابت م يف ُأُحد مــا يعــارش ال،ــاهر، 

يض أاّل تصــيب م هــذه املصــيبةث ألهنــم عــىل إيــامن وإســالم، ـوهو أن ظاهر حــاهلم يقتــ 

بيــان ار هلــم أن هــذه وعدوهم عىل كفر ورش ، ومن هنا جاء االستشكال، ثــم زال ب

ث حيــث ×ث فلم يأخــذوا برأيــه ×املصيبة أصابت م بسبب عدم طاعت م لرسول ار 

 
 (.7/371) (تفسري الطربي)يراجع جامع البيان  (1)
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ليخرج االعرتاش واإليراد الذي جياء به لنفي أصل  «مع اإلقرار بأصل ا: »وقو 

املســـألة، فلـــيس هـــو مـــن االستشـــكال. وهبـــذا يتضـــح الفـــرق بـــني االستشـــكال 

 واالعرتاش.

 جم هل مل ُّٱ: ار تعاىلوقد ورد االستشكال يف القرآن الكريمث قال 
 َّ مب هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن جن مم خم حم

 . [165آل عمران: ]

وقد نزلت هذه اآلية يف غزوة ُأُحد حيث أصيب املسلمون بام أصيبوا من الش داء  

واجلرحى، وعدم النرص عىل املرشكنيث فاستشكلوا هذاث كيف تصيب م هذه املصائب 

ــار  ــون ب ــي م رســوله حم وهــم مؤمن ــه القــرآن؟! وكــان ×مــد ، وف ــزل علي ، وين

فأجاهبم ار ســبحانه ليزيــل هــذا  ،َّخن حن ُّٱتعبريهم عن هذا االستشكال قوهلم:

أي سبب هــذه املصــائب مــن  َّجي ٰه مه جه هن ُّٱاإلشكال لدهيم بقوله تعاىل:

يعني: قلتم ملا أصــابتكم مصــيبتكم  َّخن حن جن ُّٱ»  :عند أنفسكمث قال الطربي

ــن أيِّ  : أّنى هــذا ؟بُأُحد ــن أيــن أصــابنا هــذا الــذي أصــابنا، ونحــن م   وجــه هــذا؟ وم 

نا أهل كفر  × مسلمون وهم مرشكون، وفينا نبي ار يأتيه الوحي من السامء، وعدوُّ

 ٰه مه جه هن ُّٱ:يـــا حممـــد للمـــؤمنني بـــك مـــن أصـــحابك َّ هن ُّٱبـــار ورش ؟
يقول: قل هلم: أصابكم هذا الذي أصابكم مــن عنــد أنفســكم، بخالفكــم  َّجي

 .(1)«ككم طاعتي، ال من عند غريكم، وال من ق بل أحد سواكمأمري وتر

وهنا أوردوا عىل ما ذكروا من املصيبة التي أصابت م يف ُأُحد مــا يعــارش ال،ــاهر، 

يض أاّل تصــيب م هــذه املصــيبةث ألهنــم عــىل إيــامن وإســالم، ـوهو أن ظاهر حــاهلم يقتــ 

بيــان ار هلــم أن هــذه وعدوهم عىل كفر ورش ، ومن هنا جاء االستشكال، ثــم زال ب

ث حيــث ×ث فلم يأخــذوا برأيــه ×املصيبة أصابت م بسبب عدم طاعت م لرسول ار 

 
 (.7/371) (تفسري الطربي)يراجع جامع البيان  (1)
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 .(1)×أشار علي م أاّل لرجوا من املدينة، كام أن الرماة خالفوا أمره 
ولعل التمثيل األصو  عىل االستشكال أبل  يف جتلية معناه االصطالحي، قــال يف 

بقــول الفق ــاء:  "َمْن وَمــا"واسُتشك ل عموم : »لعمومغاية الوصول عند رسد صي  ا
لو قال: َمن دخل داري فله درهم، فــدخل ا مــرة بعــد أخــرى ال يتكــرر االســتحقاق. 
وأجيب بأن العموم يف األشخاص ال يف األفعال إال أن تقتيض الصيغة التكــرار نحــو 

 .(2)«سهمن عمل صاحلا فلنف :نحو ،لكون الرشط علةا كلام أو حيكم به قياسر 
، واإليراد "َمْن وَما"وهنا املذكور هو صي  العموم، وعىل وجه اخلصوص صيغتا 

من صي  العموم، وذلك أن الفق اء قالوا:  "َمنْ "هنا إيراد قول  للفق اء يعارش كون 
إّن َمن قال: َمن دخل داري فلــه درهــم، فــإذا تكــّرر الــدخول ال يتكــرر االســتحقاقث 

ي العمــومث إْذ لــو ـصــيغة تقتضــ  "َمــنْ "هذا يعارش كــون وإنام يستحق مرة واحدة، و
كانــت تقتيضــ العمــوم القتضــت تكــرار االســتحقاق هنــا بتكــرار الــدخول، ومل يقــل 

ثم جييب عن ذلــك بــأن العمــوم  بذلك الفق اء، وهذا وجه االستشكال يف هذا املثال.
و دخــل يف األفعــالث فلــ ا هو عموم يف األشخاص، ولــيس عمومرــ  "َمنْ "هنا يف صيغة 

ث بينام لو دخل واحد فقط الــداَر مــرات االدار مجٌع غفري استحّق كل واحد من م درمهر 
وهــذا معنــى العمــوم يف األشــخاص ال يف  ،اواحــدر ا عديدةث فإنه ال يســتحق إال درمهرــ 

 األفعال. وهكذا يزول االستشكال.

 املطلب الثاق  الصيغ املستعملة للتعبري ع  الستشكال. 
ســتعل ا األصــوليون يف هــذا الشــأن كثــرية، وســأتناول بيــان أشــ رها  الصــي  التــي ا 
وإن كــان بعضــ ا قــد ُيســتعمل بمعنــى االستشــكال وقــد يــرد بمعنــى   ، وأكثرها اســتعامالر 

االعرتاش كصيغة اإليراد، ولكن ال بّد من بياهنا لكوهنا يف بعــض اســتعامالهتا مــن صــي   
 

( تفسري ابن كثري)وتفسري القرآن الع،يم  ،(4/265) (تفسري القرطبي) حكام القرآناجع اجلامع ألير (1)
(2/159.) 

 (.74) زكريا األنصاري ،يراجع غاية الوصول يف رشح لب األصول (2)
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  ثالثة أقسام عىل النحو التا : االستشكال، ويمكن تقسيم الصي  يف هذا املقام إىل 
الصي  التي تدل عىل معنى االستشكال الذي قّدمته، وال تدل عــىل  القسثثم األول  

غريه، وهي مجيع صي  االستشكال أو اإلشكال ومــا اشــُتق مــن ذلــك، وهــذه الصــي  
هــي موضــوع هــذا البحــث، نحــو )وُيشــكل عليــه، وأشــكل، واستشــكل بعضــ م، 

وكال  "االستشكال، واإلشكال "ل(، وأصل هذه الصي  واسُتشكل، وهذا من املشك  
هذين التعبريين ُيطلق ويراد به إيراد ما ينفي املسألة املذكورة ولو من وجه مع اإلقرار 
بأصل املسألة يف اجلملة. وال فرق بني هذين التعبريين من حيث االستعامل األصــو  

 فتارة يعرّب األصوليون باإلشكال وتارة باالستشكال.
الصي  التي تدل عــىل معنــى االستشــكال الــذي قّدمتــه تــارة، وتــارة  القسم الثاق  

تدل عىل معنى االعــرتاش، وهــي صــيغة اإليــراد ومــا اشــُتّق منــه نحــو )ويــرد عليــه، 
، ومناســبة (1)وهــذه مــأخوذة مــن الــورود، وهــو يف اللغــة احلضــور .وأورد بعضــ م(

ب ــل مــثالر يشء املــذكورث ـاستعامهلا هنا حضور ما يعــارش الــ  د املــاء ثــم   فكــام أن اإل  َتــر 
وقــد يقــوم  ،تصدر عن اث فكذلك اإلشكال هنا حيرض ثم إذا أجيــب عنــه َصــدر وزال

إىل ما  ا من يستعمل هذه الصيغة باإلجابة علي ا، وهو الغالب إذا كان اإليراد متوّج ر 
 ينرصه.وذلك عند ما يتوّجه اإليراد عىل كالم غريه، وال  ،وقد ال جييب ،يقّرره

وهذه الصيغة وردت يف أكثر كتب األصولث فقد جــاءت يف املعتمــد أليب احلســني 
، وذلــك عنــدما ذكــر االســتدالل بمــتن اخلــرب، (2)«ويرد عليه وجوه: »البرصي، فقال

فــأورد مخســة أوجــه أجــاب عــن كــل واحــد من ــا، وجــاءت هــذه الصــيغة كــذلك يف 
ويرد عليــه ســؤال الواقفيــة : »فقالالتلخي  يف أصول الفقه إلمام احلرمني اجلويني، 

وذلــك عنــدما ذكــر أن  .(3) «فإهنم قــالوا: هــذا اســتدالل يف إثبــات اللغــات بالقيــاس
 

بيدي  ،يراجع تاج العروس (1)  (.9/289)الزن
 (.2/29)البرصي  ،يراجع املعتمد (2)
 (.2/84)اجلويني  ،يراجع التلخي  يف أصول الفقه (3)
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االستثناء بعد اجلمل يرجع إىل مجيع ا، واستدل لذلك بالقياس. ثم أجاب عن ذلك. 
كام جاءت هذه الصــيغة يف املستصــفى للغــزا ، وذلــك عنــدما َنَقــل تعريــف بعضــ م 

وأما حد الندب فقيل فيه: إنه الذي فعُلــه خــري مــن ترك ــه مــن غــري ذم : »ولهللندب بق
ويرد عليه األكل قبل ورود الرشع، فإنه خري من تركه ملا فيه من : »فقال «يلحق برتكه

ث إال أنه مل جيب عىل هذا اإليــراد، ألنــه غايتــه منــه نقــد التعريــف (1)«اللذة وبقاء احلياة
 .(2)خر للندب. وكذلك وردت عند القرايفالذي نقله، واختيار تعريف آ

ــراد"ويف معنــى صــيغة  ــقوهلم:  "اإلي ــه ن،ــر»التعبــري ـب  «ويف املســألة ن،ــر، أو وفي
ونحوها مما يدل عىل أن املسألة املذكورة بحاجــة للضــبط، وشــأن هــذه الصــيغة شــأن 

اســتعمل هــذه الصــيغة أبــو  -حســب اطالعــي - صــيغة اإليــراد، وأول مــن وجدتــه
ــُمجيزين لنســل ـاحلســني البــ  رصي يف كتابــه املعتمــد حــني أورد ُحجــج املخــالفني اـل

ومن ا أن اجلمع بني وضع احلَْمل واملــدة منســوح بأحــد : »الكتاب بخرب اآلحاد، فقال
األجلني، واجلواب أن من الناس من قال ذلــك غــري منســوح، ومــن م مــن جعــل آيــة 

ومن الناس من جعــل  الوضع ناسخة يف احلامل خاصة وهو قول ابن مسعود وغريه،
ألنه يمكن فيه البناء، ويف هذه املسألة ن،رث ألن املعــول في ــا عــىل خــرب  ا ذلك  ّصصر 

، وقد وردت هذه الصيغة يف أكثر كتــب األصــوليني، وُتفيــد (3)«عمر وهو خرب واحد
 عند إيرادها عدم التسليم يف اجلملة باملسألة املذكورة.

معنــى االعــرتاش دون االستشــكال، وهــذا الصي  التي تدل عــىل  القسم الثالثث   

هلذا البحث، حيــث ســبق التفريــق بــني االستشــكال  االقسم من الصي  ليس موضوعر 

بأن االستشكال يقع مع التسليم باملسألة املذكورة بينام االعرتاش يقع  (4)واالعرتاش
 

 (.53يراجع املستصفى، الغزا  ) (1)
 (. 211و 133و 102/ 1يراجع الفروق، القرايف ) (2)
 (.134يراجع املعتمد، البرصي ) (3)
 تعريف االستشكال.رشح يراجع  (4)
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 أصــالة، ومقابلــة الا لنفي املسألة املذكورة. وذكُر هذه الصي  يف هذا البحث يأيت تبعرــ 

وهذه الصــي  هــي االعــرتاش ومــا اشــُتّق منــه نحــو )واعــرتش بعضــ م، واعــرُتش 

، (1)عليه(، وهــذه مــأخوذة مــن املعارضــة، وهــي يف اللغــة املقابلــة عــىل ســبيل املامنعــة

 وبذلك يكون االعرتاش هنا ما يمنع املسألة املذكورة بام يقابل ا.

ندر، ومن أول من استعمل ا وقد وردت هذه الصيغة يف كل كتب األصول إال ما 

عىل بعض مــا قــدمنا مــن الــدالئل ا واعرُت ش أيضر : »اجلصاص يف الفصول حيث قال

، وأبنّي عن صحة مــا قــدمنا املوجبة لقبول أخبار اآلحاد، وأنا أذكر موضع اعرتاضاته

، كام جاءت عند ابــن حــزم يف اإلحكــام يف أصــول األحكــام يف أكثــر مــن (2)«يف ذلك

 ا واعرتش بعض م بأن قال: مل تكن اخلمر مباحة بــل كانــت حرامرــ : »ولهمكانث من ا ق

 االعرتاش. ويف معنى هذه الصيغة ، ثم أجاب عن هذا(3)«بالعقل فلم ينسل إباحت ا

 . «ورّده بعض م ...» :التعبري بقوهلم "االعرتاش"

ــذكورةث   ــألة امل ــي املس ــوى يف نف ــا أق ــراد بأهن ــن صــيغة اإلي ــذه الصــيغة ع ــاز ه ومتت

من اإليراد، ألن املعرت ش غايته من االعرتاش اإلبطــال، وأمــا    ا العرتاش أقوى نقضر فا 

 صاحب اإليراد فقد تكون غايته اإلبطال، وقد تكون غايته طلب البيان ال اإلبطال. 

ويعود التفريق بني االستشكال واالعرتاش إىل معاني ام اللغوية فاالستشكال لغة 

، واالعــرتاش لغــة مــأخوذ مــن (4) ســبق بيانــهمأخوذ من اإلشكال وهــو اللــبس، كــام

 .(5)املعارضة وهي املقابلة عىل سبيل املامنعة

 هذه األقسام الثالثة هي مجلة الصي  التي تتعلق هبذا البحث.

 
 (219يراجع التعريفات، اجلرجاين ) (1)
 (3/94يراجع الفصول يف األصول، اجلصاص ) (2)
 (.4/99يف أصول األحكام، ابن حزم ) يراجع اإلحكام (3)
 يراجع بيان معنى االستشكال. (4)
 (219يراجع التعريفات، اجلرجاين ) (5)
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 املبحث الثاني: 
 أقسام االستشكاالت من خالل كتاب البحر احمليط يف أصول الفقه

كيش يف كتابه البحر املحيط،  اختلفت أقسام االستشكاالت التي أوردها الزر
عىل أصل املسألة، ومن ا ما جاء عىل  وذلك باعتبارات كثريةث من ا ما جاء استشكاالر 

حمل النزاع إن كانت املسألة حمل خالف، ومن ا ما جاء عىل األثر الفق ي للمسألة 
 األصولية.

دون عن غريه، وربام عرش بعضــ ا  كام أورد الزركيش بعض االستشكاالت نقالر 
 بيانه واإلجابة عليه.

ولذلك كان ال بد من تقسيم االستشكاالت إىل أقسام باعتبار املحــل واملستشــك ل 
  واجلواب واألثر، عىل النحو التا :

 املطلب األول  تقسيم الستشكال ابعتبار احملل. 
 تنقسم االستشكاالت باعتبار املحل إىل أقسام مخسة:

ا من أهم وأصعب االستشكاالت لــوروده االستشكال يف أصل املسألة، وهذ -1
عىل أصل املسألة، وربام عاد علي ا باإلبطال، وهبذا يقُرب مــن االعــرتاش، والصــيغة 
املستعملة يف هذا القسم هي اإلشكال وما اشُتق منه نحو )وُيشكل، أو أشكل، أو هو 

فيــهث  مشك ل(، ويندر استعامل غريها. وهذا القســم ال بــّد مــن بيانــه وإزالــة اإلشــكال
 وإال عاد عىل أصل املسألة باإلبطال.

: ومن ذلك ما نقله الزركيش يف مسألة عــدم معادلــة الســنة للواجــب، حيــث قــال 

 ا : قــال البي قــي: ال يعــدل اء مــن الســنن واجبرــ (1)قال الشيل عز الدين يف األمــا »
 

السالم، وهو يشتمل عىل األما  يف تفســري القــرآن الكــريم، واألمــا  يف  أحد كتب اإلمام عز الدين بن عبد (1)
رشته وزارة األوقــاف ـة، وقــد طبعتــه ونــ رشح بعض األحاديث، واألما  يف مناقشــة بعــض املســائل الفق يــ 

الســالم ســلطان العلــامء وبــائع  ـهــ، يراجــع العــز بــن عبــد 1387والشؤون اإلسالمية بدولة الكويــت ســنة 
 (.227)د. حممد الزحييل  ،امللو 
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ســد، . وهو ُمشك ل، ألن الثواب والعقاب مرتبــان عــىل حســب املصــالح واملفا(1)اأبدر 

وال يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو مصــلحته عــىل مصــلحة ألــف درهــم 

. وهنــا نقــل (2)«وأن قيام الدهر ال يعدل ركعتي الفجر، هذا خالف القواعــد ،اتطوعر 

الزركيش املسألة عن عز الدين بن عبد السالم عــن البي قــي، ثــم أورد استشــكال عــز 

و مشــكل، ألن الثــواب والعقــاب مرتبــان عــىل وهــ » :الدين بن عبد السالم هلــا بقولــه

وحمل هذا االستشكال أصل املســألة، وهــو كــون املصــالح  «حسب املصالح واملفاسد

عىل بعض السنن تفوق املصالح املرتتبــة عــىل بعــض الواجبــاتث فكيــف تكــون أدنــى 

 من ا؟!

ولذا عاد هذا االستشكال عىل أصل املسألة باإلبطال، ولذلك قال عــز الــدين بــن 

ويعني بــذلك أن عــدم معادلــة الســنة للواجــب  «وهذا خالف القواعد: »بد السالمع

خالف القواعد. وهذا ما َوقع من الزركيشث فقد أقّر باإلشكال، وأثبت أن السنة قــد 

وفيه أمــور: : »تعادل الواجب، وقد تفُضله، وذلك من خالل ما أورده من أدلة بقوله

صحابنا يف الفروع صور تقتيض ترجيح النفل عــىل الثالث: يف كالم أ : »ثم قال «. . . 

غرش وزيادة، ومن ا: مــا الفرشث من ا: أن إبراء املعّس أفضل من إن،اره، حلصول ال

ث حلديث صحيح فيه. ومن ا: أن األذان (3): أن ابتداء السالم أفضل"األذكار"قاله يف 

ذان. ومن ــا: سنة واإلمامة فرش كفاية عىل ما صححه النووي في ام مــع ترجيحــه األ

ا من تفضيل غسل اجلمعة عىل الغسل من غسل امليت مــع وجوبــه يف ما صححه أيضر 

. وهذه الصور عىل ما ذهب إليه الشافعية تدل عــىل جــواز رجحــان الســنة (4)«القديم
 

ألن الثــواب » مراده هنا يف الثواب والعقاب ال اإللزام. وهو ما يفيده قولــه بعــد ذلــك يف عــرش اإلشــكال: (1)
 .«عقاب مرتبان عىل حسب املصالح واملفاسدوال

 (.1/391يراجع البحر املحيط، الزركيش ) (2)
 (. 400أي من رّده، ألن ابتداء السالم سنة ورّده واجب. يراجع األذكار، النووي ) (3)
 (.1/391)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (4)
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عىل الواجب أو معادلت ــا لــه، وُيالحــظ يف هــذه املســألة أن حمــل اإلشــكال هــو أصــل 

 .-ا أبدر  امن السنن واجبر  ال يعدل اء -املسألة املذكورة

ــ  -2 مــن أهــم وأقــوى االستشــكاالت،  ااالستشــكال يف حمــل النــزاع، وهــذا أيضر

لتعّلقــه بمحــل النــزاع، وهــذه تــرد في ــا صــيغة اإلشــكال واالستشــكال، كــام أن 

االستشكال هنا ال بّد من اجلواب عليه وبيانه، ألنه يؤثر عىل املسألة لوروده عىل حمــل 

 النزاع في ا.

تنبي ــات: األول: : »ملسألة أقــل اجلمــع، فقــال ا ن ذلك ما ذكره الزركيش تعقيبر وم

استشــكل ابــن الصــائ  النحــوي، والقــرايف حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة، فقــال ابــن 

الصائ  يف رشح اجلمل: اخلالف يف هذه املسألة إن كان املراد بــه األمــر املعنــوي، فــال 

إىل آخر، وإن كان املراد أنه إذا ورد لفظ اجلمع، شك يف أن االثنني مجع، ألنه ضم أمر 

فال شك أن األصل فيــه، واألكثــر إطــالق لفــظ اجلمــع عــىل  (1)ف ل ينبغي أن حيمل؟

ا، وهو قــول أئمــة اللغــة، ويكفــي فيــه قــول ابــن عبــاس لعــثامن: لــيس الثالثة فصاعدر 

. فــابن (2)«اإلخوة أخوين بلغة قومك، وموافقة عثامن لــه، حيــث اســتدل بغــري اللغــة

الصائ  هنا يستشكل حمل اخلالف، ألنه يرى أن اخلالف إذا كــان يف اجلانــب املعنــوي 

للفظ )مجع( وهو مأخوذ من اجلمع اللغويث فال شك يف دخول االثنــني فيــه، وإن كــان  

املراد إذا ورد لفظ هو مجع كجمع املذكر السامل كاملرشكنيث ف ل حُيمل أقل ما يعنيه هــذا  

:  أم الثالثة؟ وهذا مراد األصــوليني، لكنــه يستشــكله كــذلك، إذ قــال   اللفظ عىل االثنني 

 . « . . . ا فال شك أن األصل فيه، واألكثر إطالق لفظ اجلمع عىل الثالثة فصاعدر » 
وأمــا القــرايف  : » يش بقولــه ـ وأما استشكال القرايف ملحــل اخلــالف هنــا فــذكره الزركــ 

يتحصــل  من عرشين سنة يورده، ومل  ا فأطنب يف إشكال هذه املسألة، وقال: إن له نحور 

 
 املراد: ف ل حيمل عىل االثنني أم عىل الثالثة؟   (1)
 (.4/192)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (2)
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عنه جواب، وهو أن اخلالف يف هذه املسألة غري منضبط، ألنــه إن فــرش اخلــالف يف 
امتنع إتيانه يف غريهاث بل رصحوا بعدم جميئه فيه، بــل  "ج م ع"صيغة اجلمع الذي هو

ا، وصي  اجلموع شــيئان: مجــع قلــة،  اخلالف يف مدلوله، وحينئذ فمدلوهلا ما يسمى مجعر 
رشة فــام دوهنــا إىل االثنــني  ـ ومجع كثــرة، واتفــق النحــاة عــىل أن مجــع القلــة موضــوع للعــ 
 .(1)«والثالثة عىل اخلالف، ومجع الكثرة موضوع ملا فوق العرشة 

وحاصــل استشــكال القــرايف ملحــل اخلــالف الــذي هــو مــدلول اجلمــعث أن اجلمــع  
، ومجع ة عند أهل اللغة مجعانث مجع قلة ومجع كثرةث فجمع القلة موضوع ملا دون العرش 

الكثرة موضوع ملا فوق العرشةث ومحل اخلالف عىل مجع الكثرة مشكل ألنــه موضــوع 
العرشــة؟! ومحــل اخلــالف عــىل مجــع القلــة  ملا فوق العرشةث فكيف حُيمل عــىل مــا دون 

ــ  ألنــه يقتيضــ اســتبعاد مجــع الكثــرة، كيــف؟! وقــد مّثلــوا بجمــوع الكثــرة  ا  مشــكل أيضر
، ومل (2)يش عنــه ـ إلشكال، وهذا مفاد كــالم القــرايف الــذي نقلــه الزركــ للمسألة، فيبقى ا 

 جُيب الزركيش عن هذا االستشكال كام َفعل القرايف.

ومن هذا القسم االستشكال الذي أورده الزركيش يف مسألة هل يــدخل يف العمــوم  

استشــكل بعــض املتــأخرين هــذه املســألة بأهنــا ال  : » الصور غري املقصــودة؟ حيــث قــال 

ور يف كالم ار املنزه عن الغفلة. والقائل بعدم الدخول قال بعدم خطورها بالبــال،  ُتتص 

وهو ال يتصور يف حق ار، وإنام يتصور بالنسبة إلينا. وجوابه: أن ار تعاىل أنزل القــرآن  

التعميم مع ذهوله عن بعض  بلغة العرب، ويتصور أن يأيت العريب بلفظ عام عىل قصد 

يف لغة العــرب، كــذلك الكتــاب والســنة يكونــان عــىل ا ن هذا معتادر املسميات، فلام كا

بلعــل، "تابــه حيــث وقــع يف القــرآن الرجــاء هــذا الطريــق، وإليــه أشــار ســيبويه يف ك

. (3)«، ونحو ذلك مما يستحيل يف حق ار تعاىل، إذ ذلك نزل مراعــاة للغــت م"وعسى
 

 (.193و  4/192)البحر املحيط، الزركيش  (1)
 (.4/193)  املرجع السابق (2)
 (.4/193يراجع السابق  ) (3)
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وتصــويرها، فــإذا كــان حمــل  يف حمــل اخلــالف يف املســألةا وهنا ي، ر االستشكال جليرــ 

اخلالف هو العموم الوارد يف السنة فال إشكال، وإذا كــان حمــل اخلــالف هــو العمــوم 

ال ُيتصــور يف كالمــه الــذهول  الوارد يف القرآن والسنة ف نا يرد اإلشكال بــأن ار 

عن بعض الصور الداخلة يف خطابه، وزال اإلشكال بجواب الزركيش حيث بــنّي أن 

ل القرآن بلغة العرب، وهذا مما يقع يف لغة العــرب، فجــاء القــرآن كــذلك أنز ار 

كام هو يف لغت م، واستدل الزركيش جلوابه بام هو يف معناه من ورود ألفاظ الرجــاء يف 

 منّزه عن ا. القرآن، وار 

ــد عــرش املســألة  -3 االستشــكال عــىل بعــض املــذاهب أو األقــوال، وذلــك عن

عىل أحــد هــذه املــذاهب أو األقــوال، وقــد   ا يورد استشكاالر واملذاهب أو األقوال في

يأيت به عىل صيغة اإلشكال أو االستشكال، ويف الغالب أنه ال جييب عن االستشــكال 

الذي يكون حمّله أحد املذاهب أو األقوال يف املسألة، إال إذا مال إىل ذلــك املــذهب أو 

 ه.القول الذي توّجه إليه االستشكالث فإنه جييب عن

العلامء املجت دون الفسقة هل ُيعتــرب قــوهلم  » ومن ذلك ما أورده الزركيش يف مسألة 

 فقد ذكر مذهبني يف املسألة:  «يف اإلمجاع؟ 

األول: أنـــه ال ُيعتـــّد بخالف ـــم، وينعقـــد اإلمجـــاع بـــدوهنم، ونســـبه ملع،ـــم  

 .(1)األصوليني

ازي واختــاره الثــاين: أن خالف ــم معتــرب يف اإلمجــاع، ونســبه أليب إســحاق الشــري

 .(2)الغزا 

واسُتشكل األول بأن املجت د الفاســق ال جيــوز لــه تقليــد غــريه، فانعقــاد : »ثم قال

اإلمجاع يف حقه ُمشكل، وال يمكن جتزئة اإلمجــاع، حتــى يكــون حجــة يف حــق غــريه، 

 
 (.6/422) البحر املحيط، الزركيش (1)

 (.407املرجع السابق ) (2)
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. وهنــا أورد (1)«وال يكون حجــة يف حقــه، واستحســنه إلكيــا، وقــال: املســألة حمتملــة

تشــكال عــىل املــذهب األول، ومل جُيــب عنــه. وعــدم إجابتــه عــىل يش االس ـالزرـكـ 

رصيح برتجــيح املــذهب األول يــدل عــىل ميلــه إىل املــذهب ـاالستشكال مع عــدم التــ 

 الثاين، وهو أن خالف م معترب يف اإلمجاع. وار أعلم.

ومن ذلك ما نقلــه مــن االستشــكال عــىل مــذهب اإلمــام مالــك يف مســألة انقســام 

: ر تعليق ا بمفعوالهتا عىل االستيعاب وعدمه عىل أربعة أقســام، فقــالاألفعال باعتبا

أحدها: ما يستوعب ليس إال، نحو اشرتيت الدار، وأكلت الرغيف فال حيمــل عــىل »

 »ومــن َثــم أشــكل مــذهب مالــك : ال ابن املنــري يف تفســريه الكبــريق .االبعض إال جمازر 

قتىض خــالف ـإلــزام لــه بمــ ، فإنــه (2)يف حتنيث احلــالف بــبعض املحلــوف عليــه

. ويدل ظاهر العبــارة هنــا أن املــذهب هــو (3)«حقيقة لف،ه، ومحل عليه أنه أراد املجاز

ُتشــكل عــىل  -وهي مســألة االســتيعاب -الـُمشكل، وليس كذلك، وإنام هذه املسألة 

 مذهب اإلمام مالك يف حتنيث احلالف ببعض ما حلف عليه.

زركيش املســألة ـمــا يــورد الــ ا  املســألة، فكثــرير االستشكال يف األثر املرتّتب عىل -4

األصولية، ثم يذكر أثرها الفق ي بعرش بعــض الفــروع الفقي ــة التــي تنبنــي علي ــا، 

 وقد يرد استشكال عىل بعض هذه الفروع، فيذكره وجييب عنه يف الغالب.
ومن ذلك ما أورده يف مسألة القياس يف الرخ  مــن استشــكال عــىل منــع إحلــاق 

ومن ا: الرخصة يف مسح اخلــف : »باخلف يف جواز املسح عليه حيث قال (4)وق اجلُْرمُ 

 
 (.6/422) البحر املحيط، الزركيش (1)
وبداية املجت د وهناية املقتصد، ابن   ،(1/599اإلمام مالك ) ،هذا يف املدّونةيراجع مذهب اإلمام مالك  (2)

 (.4/42القرايف ) ،والذخرية  ،(2/178رشد )
 (.3/251)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (3)
اجلُْرُموق هو خّف صغري، وقيل: خّف صغري ُيلبس فوق اخلّف. يراجع لسان العرب، ابن من،ور   (4)

 (.4/1454) اجلوهري ،حاح تاج اللغةوالصن  ،(10/35)
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، ألن (1)وردت وهي مقصورة عىل الرضــورةث فــال يلحــق هبــا اجلُْرُمــوق عــىل اجلديــد
احلاجة ال تدعو إليه فال تتعلق الرخصة به. واستشكل هذا بتجويز املسح عــىل اخلــف 

 .(4)  «(3)واخلشب واحلديد (2)الزجاج
أن التصوير احلقيقي هلذه املســألة لــيس كــام يبــدو مــن  -وار أعلم- هنا وي، ر  

ظاهر عبارة الزركيش، ألنه يسوق األمثلة عىل جواز القياس يف الرخ ث فــَذكر قبــل 
ــَلم املؤجــل، وجــواز إحلــاق بيــع العرايــا يف العنــب  َلم احلاّل بالسن هذا جواز إحلاق السن

وير احلقيقــي للمســألة جــواز إحلــاق خــف الزجــاج ببيع العرايا يف التمر، فيكون التص
واخلشب واحلديد باخلف املعروف، فريد االستشــكال هنــا، وهــو عــدم جــواز إحلــاق 
اجلُْرُموق باخلّف، وقد تضّمنت عبارتــه اإلجابــة عــن هــذا االستشــكال بأنــه إنــام جــاز 

عو إليــه، املسح عىل اخلف ألن احلاجة تدعو إليهث بخالف اجلُْرُموق فإن احلاجة ال تــد
 كام هو ظاهر يف العبارة. وار أعلم.

يش يف فــرع  عــىل مســألة االســتثناء مــن التحــريم ـومن هذا القسم مــا أورده الزركــ 

مسألة: االستثناء من التحريم إباحة، ومل يتعرش هلا األصوليون، : »إباحة، حيث قال

ل حيثثل   » :×مــن الفق ــاء يف بــاب العــدد يف قولــه  (5)"الــذخائر  "وذكرهــا صــاحب 
لمثثرأة تثثابم  ابال واليثثوم ا خثثر أن مثثد  علثثى ميثث  لثثوق  ثثرعة إل  علثثى زو  أربعثثة  

 
( واملجموع رشح امل ّذب، 1/366يراجع مذهب الشافعي يف هذه املسألة يف احلاوي الكبري، املاوردي ) (1)

 (.1/127وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي ) ،(1/503النووي )
رشح روش الطالب، زكريا وأسنى املطالب يف  ،(1/502) يراجع املجموع رشح امل ّذب، النووي (2)

 (.1/95األنصاري )
واحلاوي   ،(8/102) املزين و ترص املزين، ،(1/126) يراجع وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي (3)

 (.1/365املاوردي ) الكبري،
 (.7/77يراجع البحر املحيط، الزركيش ) (4)
يم - صاحب الذخائر هو جميل بن مُج يع (5) ي قايض القضاة بن نجا -ب َضم اجْل  أبو املعا ، املتوىفن سنة  املخزوم 

 ،( 20/325وسري أعالم النبالء، الذهبي ) ، (4/154هـ. يراجع وفيات األعيان، ابن خلكان )550
 (. 7/278وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )

 

 

واستشكل االستدالل باحلديث عىل وجوب اإلحــداد عــىل املتــوىف . (1)«أشهر وعشًرا

هذا االستثناء للواجــب مــن املحــرم، »عن ا زوج ا. وقال القايض احلسني يف تعليقه: 

، وإنــام (2)«زوج فــوق الــثالث حــرام، وعــىل الــزوج واجــبألن اإلحداد عىل غــري الــ 

الصحيح أنه يســتثنى الواجــب مــن اجلــائز، واحلــرام مــن املبــاح، ويمكــن االحتجــاج 

 .(3)«باحلديث عىل جواز االستثناء من غري اجلنس

ألصل املســألة لكــّن استشــكاله كــان يف فــرع فق ــي عــىل  ا فق ير  ا وهنا مل يذكر فرعر 

أّن االستثناء من املحّرم إباحة ال وجوب، والفروع الفق ية التــي  املسألة، ألن األصل

 مل خل ُّٱتوافــق أصــل املســألة كثــرية مثــل إباحــة امليتــة للمضــطر يف قولــه تعــاىل: 
وكــذا إباحــة  ،افام ُذّكي ف و مباح، ولــيس واجبرــ ، [3]املائـدة:  َّ جي يه ىه. . . ىل

 [23]النسـاء: ٱَّ رث  يت ىت نت ُّٱٱملك اليمــني يف قولــه تعــال:

فاالستثناء من التحريم هنا إباحة،   [24]النساء:  َّمم خم حم  جم ُّٱٱثم قال:

وهكذا يف بقية فــروع املســألة، لكنّــه استشــكل هــذا الفــرع الفق ــي يف احلــديث الــذي 

ساقهث إذ كان فيه وجوب العدة ال إباحت ا. ومل جُيب الزركيش عن هــذا االستشــكالث 

ويمكــن االحتجــاج : »ع، وإليه تشري عبارتــهإال أنه يمكن اعتباره من االستثناء املنقط

 . وار أعلم.«باحلديث عىل جواز االستثناء من غري اجلنس

ويلحق هبذا القســم االستشــكاالت التــي تــرد عــىل بعــض مــا يــرتبط باملســألة مــن 

 مسائل لغوية أو عقدية.

 
ه من ا  ( ومسلم كذلك يف صحيح7/61( )5345أخرجه البخاري يف صحيحه أكثر من مرة، من ا برقم ) (1)

 (. 2/1123( )1486برقم )

  ، (11/273واحلاوي الكبري، املاوردي ) ،(3/208يراجع بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين ) (2)

 (.8/154واملغني، ابن قدامة )

 (.4/406يراجع البحر املحيط، الزركيش ) (3)
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واستشكل االستدالل باحلديث عىل وجوب اإلحــداد عــىل املتــوىف . (1)«أشهر وعشًرا

هذا االستثناء للواجــب مــن املحــرم، »عن ا زوج ا. وقال القايض احلسني يف تعليقه: 

، وإنــام (2)«زوج فــوق الــثالث حــرام، وعــىل الــزوج واجــبألن اإلحداد عىل غــري الــ 

الصحيح أنه يســتثنى الواجــب مــن اجلــائز، واحلــرام مــن املبــاح، ويمكــن االحتجــاج 

 .(3)«باحلديث عىل جواز االستثناء من غري اجلنس

ألصل املســألة لكــّن استشــكاله كــان يف فــرع فق ــي عــىل  ا فق ير  ا وهنا مل يذكر فرعر 

أّن االستثناء من املحّرم إباحة ال وجوب، والفروع الفق ية التــي  املسألة، ألن األصل

 مل خل ُّٱتوافــق أصــل املســألة كثــرية مثــل إباحــة امليتــة للمضــطر يف قولــه تعــاىل: 
وكــذا إباحــة  ،افام ُذّكي ف و مباح، ولــيس واجبرــ ، [3]املائـدة:  َّ جي يه ىه. . . ىل

 [23]النسـاء: ٱَّ رث  يت ىت نت ُّٱٱملك اليمــني يف قولــه تعــال:

فاالستثناء من التحريم هنا إباحة،   [24]النساء:  َّمم خم حم  جم ُّٱٱثم قال:

وهكذا يف بقية فــروع املســألة، لكنّــه استشــكل هــذا الفــرع الفق ــي يف احلــديث الــذي 

ساقهث إذ كان فيه وجوب العدة ال إباحت ا. ومل جُيب الزركيش عن هــذا االستشــكالث 

ويمكــن االحتجــاج : »ع، وإليه تشري عبارتــهإال أنه يمكن اعتباره من االستثناء املنقط

 . وار أعلم.«باحلديث عىل جواز االستثناء من غري اجلنس

ويلحق هبذا القســم االستشــكاالت التــي تــرد عــىل بعــض مــا يــرتبط باملســألة مــن 

 مسائل لغوية أو عقدية.

 
ه من ا  ( ومسلم كذلك يف صحيح7/61( )5345أخرجه البخاري يف صحيحه أكثر من مرة، من ا برقم ) (1)

 (. 2/1123( )1486برقم )

  ، (11/273واحلاوي الكبري، املاوردي ) ،(3/208يراجع بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين ) (2)

 (.8/154واملغني، ابن قدامة )

 (.4/406يراجع البحر املحيط، الزركيش ) (3)
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   املطلب الثاق  تقسيم الستشكال ابعتبار الفاعل )املستشِكل( 
 وهذه تنقسم إىل قسمني:

االستشكاالت التي استشكل ا الزركيش نفسه عىل املسائل التي يذكرها، وأكثر   -1
ــتعمل صــيغة   ــع، وال يس ــا يرج ــا إلي  ــن الصــي  صــيغة اإلشــكال وم ــتعمل م ــا يس م
  ا  االستشكال فيام يستشكله هو. وقد وقع هذا القسم يف نحو من ثالثة وعرشين موضــعر 

 يف كتاب البحر املحيط. 
ومن ذلك ما أورده يف مســألة متــى يعيصــ املكّلــف يف تــر  الواجــب املوســع الــذي  

يص فيــه بشــيئني:  ـ وأمــا الثــاين: وهــو يف املوســع يف العمــر فيعــ : » وقته العمر؟ حيث قال 
أحدمها: بالتأخري عن وقت ي،ن فوته بعده. والثاين: باملوت عىل الصحيح ســواء غلــب  

التأخري له مرشوط بســالمة العاقبــة، وهــو مشــكلث  عىل ظنه قبل ذلك البقاء أم الث ألن 
وهــو أشــكل ممــا قبلــه، لعــدم حتقــق    ، ا ألن العاقبة عنه مستورة، والثاين: ال يموت عاصير 

يص، والشــاب فــال، وهــو اختيــار  ـ معنى الوجوب. والثالث: الفرق فيه بني الشــيل فيعــ 
 .(2)«، والصحيح: األول، ورفع اإلشكال عنه سنذكره(1)الغزا  
يص بــاملوت إذا مل يــؤدِّ الواجــب املوســع  ـ يش كــون املكلــف يعــ ـ استشكل الزرك وهنا 

الذي وقته العمر، ومنشأ االستشكال أن جواز التأخري مرشوط بسالمة العاقبة، ولكــن  
يف وقت التأخريث فكيف ُيشرتط جلواز التأخري اء جم ول؟  ا العاقبة جم ولة لكوهنا غيبر 

وأمــا عــىل القــول الثــاين، وهــو أنــه ال   ، ا ه يموت عاصير القول األول القائل بأن وهذا عىل 
لعدم تعلق الوجوب به جلواز التأخري، والواجب ال جيوز تأخريه، وهــو   ، ا يموت عاصير 
مما قبله، ومل جيب عن اإلشــكال يف القــول الثــاين، ألنــه مل لــرته، بــل اختــار   أشّد إشكاالر 

:  عن إشكال القول األول بقولــه   . ثم أجاب « والصحيح: األول : » القول األول، إذ قال 
بقي اإلشكال يف قوهلم: جواز التأخري برشط سالمة العاقبة وأن ذلــك ربــط للتكليــف  » 

 
 (.57يراجع املستصفى، الغزا  ) (1)
 (.1/291كيش )يراجع البحر املحيط، الزر (2)
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بمج ول. قال ابن القشــريي: هــذا هــوسث ألن املمتنــع ج الــة متنــع ف ــم اخلطــاب، أو  
ذا امتثلــه  مع تقدير عمره مدة طويلة، وتنبي ه أنه إ ا إمكان االمتثال، فأما تكليفه املرء شيئر 

  . ( 1)   « خرج عن الع دة، وإن ُأخيل  العمر منه تعرش للمعصية فال استحالة فيه 
  ا  يش عــن االستشــكال بنقــل جــواب ابــن القشــريي عنــه، وأحيانرــ ـ وقد أجاب الزرك 

الزركيش، وال جييب عن االستشكال، كام وقع ذلك يف مسألة صي  العمــوم،   يستشكل 
لعمــوم مشــكلث ألن النحــاة رصحــوا بــأن  َجْعــل املوصــوالت مــن صــي  ا : » حيث قال 

فــة للموصــول،   رشط الصلة أن تكون مع ــودة معلومــة للمخاطــب، وهلــذا كانــت ُمعرِّ
 .(2) «واملع ود ال عموم فيه، كام رصح به ابن احلاجب وغريه 

االستشكاالت التي ينقل ا عــن غــريه مــن األصــوليني، وهــذه أكثــر مــن التــي  -2
وأكثر ما يستعمل في ا صــيغة  ،اة وثالثني موضعر قبل ا، حيث جاءت يف أكثر من مخس

االستشكال ال اإلشكال، كام كان تارة يرّصح بمــن ينقــل عنــه االستشــكال، وتــارة ال 
، وأكثــر مــن نقــل عــن م مــن االستشــكاالت «واستشــكل بعضــ م: »يرّصــح، فيقــول

 اإلمام القرايف، والشيل عز الدين بن عبد السالم.  
ركيش عن القرايف يف مسألة نسل اإلمجاع يف حياة النبي ومن هذا القسم ما نقله الز

وأما يف حياته فاملنسوح الدليل الذي أمجعوا عليــه، ال حكمــه. وقــد : »، حيث قال×
، وابــن (4)، ونقــل عــن أيب إســحاق (3)استشكل القــرايف يف رشح التنقــيح هــذا احلكــم

بالعصــمة متناولــة ملــا َبرهان جواز انعقاد اإلمجاع يف زمانه. قال: وش ادة الرسول هلم 

 
 (.1/293الزركيش  ) ،يراجع البحر املحيط (1)

 (.4/114املرجع السابق  ) (2)

 (.315يراجع رشح تنقيح الفصول، القرايف ) (3)

هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونيس، املالكي، له رشوح وتعاليق عىل كتاب ابن مــواز واملدونــة، تــويف  (4)

والــديباج  ،(8/58تقريــب املســالك، القــايض عيــاش اليحصــبي )ـهــ. يراجــع ترتيــب املــدار  و443سنة 

 (.1/269املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، ابن فرحون )
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 .(1)«يف زمانه وما بعده
 ،اوال منســوخر ا ثم بنّي أن اجلامهري من العلامء ذهبوا إىل أن اإلمجاع ال يكون ناســخر 

 .(2)ألنه ال يستقر إال بعد انقطاع الوحي، والنسل يكون بالوحي
ومن هذا القسم مــا نقلــه عــن الشــيل عــز الــدين بــن عبــد الســالم يف مســألة اســم 

 (3)حكى القرايف: »إذا ُأدخلت عليه األلف والالم تفيد االستغراق، حيث قالاجلنس 
عز الدين أنه استشكل عىل هذه القاعــدة بقــول القائــل: الطــالق يلزمنــي. عن الشيل 

فإنه ال يلزمه إال طلقة واحدة بناء عىل أنه التزام أصل الطالق، وعــىل قيــاس القاعــدة 
وأجــاب بــأن هــذا : »ن هــذا االستشــكال، فقــال. ثم نقل اجلواب ع(4)«يلزمه الثالث

نْقل عن مسامه اللغوي إىل العرف، فنقل العرف األلف والالم عن العموم إىل حقيقــة 
اجلنس يف الطالق خاصة لدليل، وبقي عىل عمومه يف غري هذا الباب، وأجاب غريه: 
بأن الطالق حقيقــة واحــدة ال أفــراد لــه، ولكــن لــه مراتــب مشــرتكة يف قطــع عصــمة 

 . (5)  «النكاح، فُحمل عىل أدنى املراتب
 ولعل اجلواب األول أسّد وأوفق. وار أعلم.

   املطلب الثال   تقسيم الستشكال ابعتبار اجلوا  عليه 
 وتنقسم إىل قسمني: 
االستشكاالت التي جييب عن ا الزركيش أو ينقــل جــواب غــريه عن ــا، وهــي  -1

لغريه، فيجيب هــو عن ــا أو ينقــل جــواب  ما تكون هذه االستشكاالتا كثرية، وغالبر 
 غريه عن ا.

 
 (.5/285)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (1)
 (.5/285) املرجع السابق (2)
 (.4/1855يراجع نفائس األصول يف رشح املحصول، القرايف ) (3)
 (.4/142) الزركيش ،يراجع البحر املحيط (4)
 (.4/142)املرجع السابق  (5)
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ومن ذلك ما أورده يف مسألة هل يدخل يف العموم الصور غــري املقصــودة، حيــث 

استشكل بعض املتأخرين هــذه املســألة بأهنــا ال تتصــور يف كــالم ار املنــزه عــن : »قال
يف حق ار،  الغفلة، والقائل بعدم الدخول قال بعدم خطورها بالبال، وهو ال يتصور

وجوابــه: أن ار تعــاىل أنــزل : ». ثــم أجــاب عن ــا بقولــه(1) «وإنام يتصور بالنسبة إلينا

القرآن بلغة العرب، وُيتصور أن يأيت العريب بلفظ عام عىل قصــد التعمــيم مــع ذهولــه 
يف لغــة العــرب، كــذلك الكتــاب والســنة  اعن بعض املسميات، فلام كــان هــذا معتــادر 

تابــه حيــث وقــع يف القــرآن الرجــاء الطريق، وإليه أشــار ســيبويه يف ك يكونان عىل هذا

، ونحــو ذلــك ممــا يســتحيل يف حــق ار تعــاىل، إذ ذلــك نــزل مراعــاة "بلعل، وعسى"
 . (2)  «للغت م

وأّما نقل اجلواب عن غريه فمن ذلــك مــا أورده يف مســألة اجلمــع بــني القــول بــأن 

فق ــاء: لــو صــّلت مجاعــة ثانيــة عــىل فرش الكفاية يسقط بفعل البعض، وبني قــول ال
وإذا ســقط الفــرش بصــالة اجلامعــة األوىل فكيــف تقــع صــالة  ،ااجلنازة وقعت فرضر 

، (3)وأجاب النووي يف بــاب اجلنــائز مــن رشح امل ــذب: »؟ فقالااجلامعة الثانية فرضر 

فقال: عبارة املحققني: يســقط احلــرج عــن البــاقني، أي ال حــرج علــي م يف تــر  هــذا 
كام لو فعلوه مع األولني دفعة واحدة، وأمــا عبــارة مــن  ،ا، فلو فعلوه وقع فرضر الفعل

يقول: سقط الفرش عن الباقني، فمعناه سقط حرج الفرش وإثمه. اهـ. قلُت: وهي 

 .(5)«(4)عبارة الشافعي يف الرسالة
يش جــواب النــووي عــىل هــذا االستشــكال، وأكثــر مــا يكــون ـوهنــا نقــل الزركــ 

 
 (.4/77)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (1)
 (.4/77) املرجع السابق (2)
 (.246و 5/245يراجع املجموع رشح امل ذب، النووي ) (3)
 (.360يراجع الرسالة، الشافعي ) (4)
 (.1/334)الزركيش  ،يراجع البحر املحيط (5)
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إىل اجلواب إذا كان حمّله أصل املسألة أو حمــل النــزاع كــام ســبق يف االستشكال بحاجة 

 التقسيم األول.
، وقــد يلجــأ إىل (1)كام أنــه قــد جييــب بــأكثر مــن جــواب عــن االستشــكال الواحــد

التأويل لــدفع اإلشــكال الــوارد، ومــن ذلــك مــا ذكــره يف مســألة خــالف املبتــدع غــري 
ــال ــاره يف اإلمجــاع، فق ــال ال: »الكــافر واعتب ــال ق طحــاوي: ســمعت املــزين يقــول: ق

الشافعي: إذا علم صاحب الشفعة فأكثُر ما جيوز له طلب الشفعة يف ثالثة أيــام، فــإذا 
كان يف ثالثة أيام مل جيز طلبه، هذا استحسان مني، وليس بأصل، انت ى، واملشكل فيه 

 ، وينبغي تأويله عىل أن املراد ليس بأصل خــاص يــدل عليــه، ال"وليس بأصل":قوله
 .(2)«نفي الدليل ألبتة

ــول  ــزول اإلشــكال املتضــمن الق ــافعي لي ــالم الش ــاهر ك ــل ظ ــا جلــأ إىل تأوي وهن
بــل مــراد الشــافعي : »باالستحسان بال دليل، وهذا ما فّّسه الزركيش بقوله بعد ذلك

أين ال أذكر دليل ما قلتــه ألجلــه، ال أنــه قالــه مــن غــري دليــل هبــوى نفســه. وقــد وقــع 
 .(3)«الشافعي وأصحابه باملعنى السابق يف مواضع أخرىاالستحسان يف كالم 

زركيش ســواء يف كتابــه البحــر املحــيط أو ـاالستشكال الذي ال جييب عليــه الــ  -2
يش نفســه أو يوافــق ـشكله الزركــ ـما تكون هذه االستشــكاالت ممــا يستــ ا غريه، وغالبر 

د هلــا جــواب، غريه فيه، ولعله ال جييب علي ا إما لعدم وجــود جــواب لديــه، أو يوجــ 
 لكن ال يرتضيه فال يذكره.

االســتثناء : »ومن ذلك ما أورده يف مسألة االستثناء من التحريم إباحة، حيث قال
مــن  (4)من التحريم إباحة، ومل يتعــرش هلــا األصــوليون، وذكرهــا صــاحب الــذخائر

 
 (.4/208( و)4/121)حر املحيط، الزركيش يراجع الب (1)
 (.8/107املرجع السابق ) (2)
 (.8/107املرجع السابق ) (3)
 (.30يراجع ص) (4)
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ن  ال حيلل ال الأللتؤم  للهأو ليو  اآلخللأ  ا  للت ؤ » :×الفقهاء يف باااا الداا ق يف   لاا  
، واستشااا   (1)«حتلللعال  ملللف أخللل، إلللأل  للل أر عالال  ملللف ر ا ؤ   للل  ؤ للل ت    لللت ا 

االست الل باحل يث عىل وج ا اإلح اق عااىل اوتاا ه عزهااا  وجهااال و ااال القااا  
: هاا ا االساات زاء لق اجاامل راا  اوااادا، عىل اإلحاا اق عااىل  اا  (2)احلساايف يف لدقهقاا 

ام الصاهح أناا  يساات زو ال اجاامل الزوج ف ق ال الث حداا، وعىل الزوج واجمل، وإن
، وهزا مل جيمل الزركيش عىل ه ا االستش ال، ولد  (3)«ر  اجلائز، واحلداا ر  اوباح

ج اب  أىل وج ا اإلح اق عىل اوت ه عزها  وجها رستفاق ر  أقلااأ أىااد   اا  هاا ا 
 احل يثل

ور  ه ا القسم استش ال  جلد  او ص الت ر  صهغ الدم ا، و اا  ساابر  كااد  
 القسم السابرليف 

 املطمب اآلتا ع:  قسخم االست كال ل تبا  األ ت 
وه ا ر  أهم التقسااهامت، حهااث ي اا ىل لاابدا االستشاا االت أيدهااا يف لقديااد  

اوسائ  اعص لهأ، ول ا كان ا يستصدب ىل بدا االستش االت، لاِاام هلا ر  أيااد عااىل 
 اوسائ ل ولزقسم االستش االت هب ا االعتبار إىل  سميف:

رااا ل اا ىل هاا   ا وهي التي لااريد عااىل اوسااغلأ، و الباا   ،االست كاالت امللله تم   -1
االستش االت يف أص  اوسغلأ أو حم  اخلالف فهها أو اع  ال فههااا، كااام ساابر  كااد  

، وي  ىل أيدها عىل اوسغلأ بمزدها بد  جت يزهااا أو -باعتبار اوا - يف التقسهم اعول
، وهاا   االستشاا االت أ اادا رااا ل اا ىل إىل الد ااأ أو  ياااق  و  أو  اااب  هلااا

 االعرتاض واإليداق رزها إىل االستش الل
 اءاقم االف الد اع رع ىامااق اإلجادق اأ اناغلاي يف رساش اك را أورق  الزرك ا    لاور 

 
 ليف اوطقمل اعولسبر ختدجي   (1)
 مل أج   يف كتاا التدقهقأ لققا  حسيفل (2)
 (ل 407و 4/406)الزركيش  ،يداجع الباد اواه  (3)
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 (2)وذهب مع،م األصوليني كام قاله إمام احلرمني: »، حيث قال(1)املجت دين الفسقة
نعقد اإلمجــاع بــدوهنم، وقــال الــرازي مــن أنه ال يعتد بخالف م، وي (3)وابن السمعاين

ــاء (4)احلنفيـــة: إنـــه الصـــحيح عنـــدنا ــة الفق ـ . قـــال ابـــن َبرهـــان: وهـــو قـــول كافـ
ونقل عن رشذمــة مــن املتكلمــني، مــن م : ». ثم ذكر القول الثاين بقوله«(5)واملتكلمني

ــرمني ــام احل ــو إســحاق  (6)إم ــيل أب ــزم بــه الش ــت: وج ــه. قل ــه معتــد ب إىل أن خالف
ث ألن املعصــية ال تزيــل اســم اإليــامن، (8)، واختــاره الغــزا  يف املنخــول(7)الشــريازي

فيكون قول من عداهم قول بعض املؤمنني ال كل م، فال يكون حجة، وإليه مال إمام 
ــأن : ». ثــم ذكــر االستشــكال عــىل القــول األول بقولــه«احلــرمني واسُتشــكل األول ب

د اإلمجــاع يف حقــه مشــكل، وال يمكــن املجت د الفاسق ال جيوز له تقليد غريه، فانعقــا
جتزئة اإلمجاع، حتى يكون حجة يف حق غريه، وال يكون حجــة يف حقــه، واستحســنه 

. وهــذا االستشــكال هــو استشــكال إمــام احلــرمني يف «إلكيــا، وقــال: املســألة حمتملــة
هذا فيــه ن،ــر عنــدي، فــإن الفاســق املجت ــد ال يلزمــه أن يقلــد  : »الربهان، حيث قال

يلزمه أن يتبع يف وقائعه مــا يــؤدي إليــه اجت ــاده، ولــيس لــه أن يقلــد غــريهث  غريه، بل
. وهنــا كــان (9)«فكيف ينعقد اإلمجاع عليه يف حقه واجت اده  الف اجت اد من ســواه

يش ـهلذا االستشكال أثره يف األقوال والرتجيح فيام بين ا، حيث جــاءت عبــارة الزركــ 

 
(، واملراد بالفاسق العايص بكبرية أو بمداومة عىل 6/422لبحر املحيط، الزركيش )تراجع هذه املسألة يف ا (1)

 (.1/148الصغرية. يراجع الواضح، ابن عقيل )
 (.1/266يراجع الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني ) (2)
 (.1/482يراجع قواطع األدلة يف األصول، السمعاين ) (3)
 (. 3/293ي اجلصاص )يراجع الفصول يف األصول، الراز (4)
مل أجد هذا اللفظ يف الوصول إىل علم األصول، وإنام قال: املجت د الفاسق ال ُيعتد بخالفه. يراجع  (5)

 (.2/86الوصول إىل علم األصول، ابن َبرهان )
 (.1/266يراجع الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني ) (6)
 (.92يراجع اللمع يف أصول الفقه، الشريازي ) (7)
 (.407يراجع املنخول، الغزا  ) (8)
 (.1/266يراجع الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني ) (9)
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توحي برتجيحه للقول الثاين بذكره لالستشكال، ومل جيب عنه، وكأّنه يؤيد القول الثاااين،  
 وهو عدم انعقاد اإلمجاع مع خالف املجتهدين الفسقة. واهلل أعلم. 

، وهذا األصاايف ا اتستشااكات  كاايف مااّر ا تعرياا   االستشكاالت غري املؤثرة   -2
ا  اتستشكال، فإن األصيف ا اتستشااكال أّت يكااو  ا املسااألة، والغاايملة املال مااة  ن مااؤًر 

هلذا القسم هي اتستشكال، ويندر استعيفل غريها، كيف ُيال مه اجلواب عن اتستشااكال   
 لعدم اجلواب. وإت لكان تأًريه حمتَمال  

ومن ذلك ما أورده الزركيش ا مسألة الفرق بني الرواية والشهادة، حيث نقيف الفاارق  
وحاصيف الفرق أن الرواية والشهادة خربان، غري أن اخلاارب إن كااان  بقوله: »  ( 1) عن القراا 

عن حكم عام تعلق باألمااة، وت يتعلااق بمعااني، مسااتنده الساايفع، فهااو الروايااة، وإن كااان  
ا جزئيًّا يتعلق بمعني مسااتنده املشاااهدة أو العلاام فهااو الشااهادة. فالروايااة تعاام حكاام   خرب 

حمااا املشااهود عليااه ولااه، وت يتعاادا ا إت  الراوي وغااريه عاا  ألاار األ مااان، والشااهادة  
ًَم كان باب الرواية أوسع من باب الشااهادة   . ًاام نقاايف استشااكال  ( 2) بطريق التبعية، ومن 

ا هااذا الفاارق بااأن عمااوم ايضكاام يقتااا     ( 3) األصفهاين بقوله: »واستشااكيف األصاافهاين 
ايااة عااام  اتحتياااو واتساات هار بالعاادد . ومفاااد هااذا اتستشااكال أن كااون حكاام الرو 

ا الشااهادة،    يقت  اتحتياو واشرتاو العدد، ومل ُيشرتو العدد ا الرواية، وإنيف اشاارُتو 
ع  نفسااه  فأجاب الزركايش عن هذا اتستشكال بقوله: »وجوابه أن الراوي يثبت حكيف   

ا   عاا  غااريه، فاااحتي   وع  غريه، فلم يتطرق إليه التهمة. بخالف الشاهد، فإنه يثبت حقاا 
 . ( 4) له  

يش عاان اوهنا مل يكاان لالستشااكال أّي أًاار ا نفااي هااذا الفاارق الااذي نقلااه الزركاا 
 القراا بني الرواية والشهادة.

 
 (.1/5يراجع الفروق، القراا ) (1)
 (.6/370يراجع البحر املحي ، الزركيش ) (2)
 مل أجده ا كتب األصفهاين. (3)
 (.6/370يراجع البحر املحي ، الزركيش ) (4)
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 املبحث الثالث: طرق إزالة االستشكال
إذا ًبت وجود اتستشكات  وتنوعها، وربيف أًرها عاا  املسااائيف األصااولية، فااال 

عاا  املستشااكويف أوت  أن يلجااأ إ  بد من مناقشتها وإ التها وحّلها واجلواب عليهااا، و
باتستملفار والغالة يضيف ما استشكيف عليه من املسائيف، وقد ذكر اباان القاايم اهلل 

كان إذا أعيْته املسااائيف، واستعغاات عليااه فاار  أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
منها إ  التوبة واتستملفار واتستملاًة باهلل والل َجأ إليه، واستنزال الغواب من عنااده 

ا أن يسااتعني باابعا األسااباب والطاارق (1)واتستفتاح من خزائن رمحته ، وعليااه ًانياا 
 النافعة ا إ الة اتستشكال، ولعيف من أ ها ما ييل:

إعادة الن ر ا املسألة التي ورد عليها اتستشكال وتأّملهااا تااأمال    :األوىل الطريقةة 
كافي ا  من قوبيف املستشكويف، فربيف كان فهمه للمسألة ليس ع  الوجه الغحيح، أو لربيف 
فاته قيد أو رشو أو ضاب ، فينتبه له عند إعادة الن ر، وربيف ُيفتح عليه باااجلواب عاان 

ل اإلشااكال، وهااذه أول خطااوة جيااب عاا  املستشااكيف أن اتستشكال ا ذلااك وياازو
يعميف هبا عند ورود اتستشكال، وهي أقرب إ  اإلنغاف، فإن مل ياازل اتستشااكال 
أخذ بملريها من الطرق اآليت ذكرها، ولعيف مسألة إعادة الن ر ا املسااائيف اتجتهاديااة 

 ا مباحث األصول من هذا القبييف إذا طرأ استشكال أو نحوه.
الرجااوع إ  م اااّن املسااألة ا املراجااع والكتااب املعتماادة التااي    الثانيةة  الطريقةة 

عرضْتها، فلربيف ُوجد َمن استشكيف ذلك اتستشكال، وأجاب عليه، وهذه ماان أكثاار 
ا  الُطُرق التي نوقشاات فيهااا اتستشااكات ، وكااان الراجااع إ  كتااب السااابقني جواباا 

ا االطريقة الاا تستشكاله، وقد مّر معنا ا هذا البحث هبذه  ا يشء الكثااري، وخغوصاا 
 املطلب الثاين من املبحث الثالث: تقسيم اتستشكال باعتبار اجلواب عليه.

 شكله، وهذهااتاعيف اس جد جواب ا اؤال من هو أعلم منه حتى يااس    ةالطريق  الثالث

 
 (.6/68يراجع إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم ) (1)
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كــذلك مــن أكثــر الطــرق التــي تــزول هبــا االستشــكاالت، وال يــزال طــاّلب العلــم 

يستشكلون يف مسائل العلم فيسألون عن ذلك شيوخ م، فيجيبون عن ذلك ويــزول 

أقمُت أطلُبه : »االستشكال، وقد استشكل القرايف الفرق بني الش ادة والرواية، يقول

 ام وحتقيــق ماهيــة كــل به، وأســأل الفضــالء عــن الفــرق بيــننحو ثامن سنني فلم أظفر 

 :اوقال الشاطبي عندما استشكل أمــرر  حتى وجد بغيته عند املازري. (1)«واحدة من ام

»وال زلت منذ زمان استشكلهث حتى كتبت في ا إىل املغرب، وإىل إفريقيةث فلــم يــأتني 

ــفي الصــدر« ــام يش ــواب ب ــن أرسع  ،(2)ج ــة م ــذه الطريق ــرب ه ــة وُتعت ــرق يف إزال الط

 االستشكال.

تأويل النصوص التــي ورد علي ــا االستشــكال ومحل ــا عــىل غــري  الطريقة الرابعة 

ما يــرد نــ  رشعــي أو  ا ظاهرها، وال بد هنا من توفر رشوط التأويل املعتربة، فكثرير 

قول ألحد األئمة ثم ُيستشكل مع أصــل ثابــت، فيلجــأ هنــا إىل تأويــل الــن  ليــزول 

يف إزالــة االستشــكال، لوجــود رشوط   هذه من أقــل الطــرق اســتعامالر االستشكال، و

لتحقيق ا، ومن ذلك ما ورد يف هذا البحث من تأويل قول اإلمام الشافعي يف مســألة 

فأّولــه أصــحابه فقــالوا: مــراد  «هــذا استحســان منــي، ولــيس بأصــل : »مــدة الشــفعة

 .(3)ن غري دليل هبوى نفسهالشافعي أين ال أذكر دليل ما قلته ألجله، ال أنه قاله م

هذه مجلة الطرق التي يمكن األخذ هبا حلل االستشكاالت واجلواب عن ا، فــإذا مل 

الستشكاله بعد سلو  هــذه الطــرق فليتوقــف، وال يتكّلــف هلــا ا جيد املستشك ل جوابر 

إال مواضع يســرية أخــذ اإلشــكال : »وَيك ل علم ا إىل ارث قال ابن دقيق العيد ،اجوابر 

ق ا، ورامت األذهان الرائقة ســلوك اث فــالتبس علي ــا مجيــع طرق ــاث فإنــا نطــوي بخن

 
 (.1/4يراجع الفروق، القرايف ) (1)
 (.1/62) الشاطبي، املوافقاتيراجع  (2)
 . املطلب الثالث من املبحث الثاينيراجع  (3)
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تلك عىل َغّرها، ونربأ بأنفسنا عن ركوب مراكب الَعْسف مستعيذين بار من رشهــا. 

 .(1)«والعاقل لتار السكوت عىل التخليط
 سبحانك ال علم لنا إال ما عّلمتنا إنك أنت العليم احلكيم.

 
 
 

 

 
رشح اجلــامع بــني " يراجع معامل من ج البحث الفق ي عند اإلمام ابن دقيــق العيــد مــن خــالل مقدمــة كتابــه (1)

 (.234د.عادل بن عبدالقادر قوته ) ،"األم ات



431

د. عبد الحليم محمد سليمان االستشكال عند الزركشي من خالل كتابه البحر المحيط: دراسة تأصيلية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

1 
 

 اخلامتة
 وتتضمن أهم النتائج والتوصوات

وحوث يّسر اهلل الوصول إؼ خامتة هذا البحث فإن من أهم ىتائجهه وتوصهواته مها 
 يغ:
االستشكال ظاهرة بل منهج يفرض ىفسه عذ ادسائل األصولوة، ولهه أسسها   -1

 وصوغ وآثار يف علم األصول.
 االستشكال بالدراسة التيصولوة عند األصولوػ.مل يهحَظ  -2
دراسههة االستشههكاالت األصههولوة وم استههها تسههاعد عههذ  ههب  ادسههائل  -3

 األصولوة.
 ب ض االستشكاالت هلا أثر يف تقرير ادسائل والرتجوح بػ األسوال. -4
 متورز ب ض األصولوػ بالهمول إليراد االستشكاالت واسواب علوها.  -5
توصوات التوصوة باستقاللوة البحث يف تيصول االستشهكال، وأهيىه يف من ال -6

 ذلك أين الفروق.
مههن التوصههوات التوصههوة بجمهه  ادسههائل التههأل استشههكلها األصههولوون أو  -7

 ب ضهم ودراستها.
البحهر ادحهو ، وهذا ما توّسر من بوان االستشكال عند الزركم من خالل كتابهه 

فام كان منه من صواب فمن اهلل عز وجل، ومها كهان منهه مهن خطهي فمهن ىفهه ، وال 
يس نأل يف خامتهة ههذا البحهث إال أن أكهرر وهدر وأهكرر هلل سهبحاىه عهذ تفضهله 
بإمتامه، وأسيله أن جي له خالًصا  لوجهه الكريم، إىه ى م ادوؼ وى م النصر، واحلمد 

 هلل رب ال ادػ.
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 واملراجع املصادرفهرس 
 القرآن الكري  -
أنو   ، األنصاري،، كريار ن  مد  ن  كريار، كا  اد ا  يفلش أسىنىنىنىنط اب يفلش ح رىنىنىنىنرط     ال    - 1

 )د.ت(.  ها(، )د.ط(، )د.م( داي ادكترب اإلسالمي 926حييى ادسنيكي )املتوىف: 
، ان  حجي ادعسااا،الأ، أنو اد أاااب أعا  ن  مد ن  مدا  ن  أعا  إنبىنىنيفا الر ر ناءىنىنيفا ال  ر  - 2

جلنة  - املجلس األمىل دلشئون اإلسالمية ،  ها(، حت،يق: د حس  حبيش، )د.ط(، مص 852)املتوىف: 
 م. 1969 - ها 1389 اث اإلسالمي، إحيرء ادت 

، ادزيريشا، أنو مب  ا  ن ي اد ا  مد  ن   اإلجيفاة إليراد ميف اسىنىنرك هرع ئيفة ىنىنة ئلص الةىنىن يفاة   - 3
، نريوت، املكتب اإلسااالمي  2حت،يق: سااعي  األاينرأ، ط:  ، هاااااا( 794مب  ا  ن  هبردي )املتوىف: 

 م. 1970  - ها 9013
يس  ااا حد  مد ن  أع  ن  سعي  ن  حزم األن د ااا ، أنو م ، ان  حزم اإلحكيفم ح أصول األحكيفم   - 4

نريوت، داي اآلارق   ، هاا(، حت،يق: ادشي  أع  مد  ارري، )د.ط( 456اد،يطبي ادظرهي، )املتوىف: 
 اجل ا ة )د.ت(. 

  اااري ، اداا مشااا،ي )املتوىف:  ، ادزيرد، خري اداا ا  ن  مدود ن  مداا  ن  مد ن األئالم  - 5
 م.  2002ي ادعلم دلدالاني، )د.م( دا  ، 15ها(، ط: 1396

يش، أنو مب  ا  ن ي اد ا  مد  ن  مب  ا  ن  هبردي ااا ، ادزير  يط ح أصول الفقع ىنىنىنىنىنىنىنىن الب ر اب   - 6
 م. 1994  - ها 1414 ، ، )د.م( داي ادكتبي 1ط:  ، ها( 794ادزيريش )املتوىف: 

ف ن  مد ، أنو  مرم احليمني اجلواني، مب  امللك ن  مب  ا  ن  اوس ، إ الربهيفن ح أصول الفقع   - 7
، نريوت، داي 1هااااا(، املح،ق: باالحم ن  مد  ن  مواأاة، ط: 478املعريل، ير  اد ا ، )املتوىف: 

 م.  1997  - ها  1418ادكتب ادعلدية 
دعب ي،  ، املواق، مد  ن  اوساف ن  أ  اد،رسام ن  اوساف ا الريفج  اإلهليل بخرةىنىنىنىنر  ليل   - 8

- هاااا 1416داي ادكتب ادعلدية،  ، )د.م(   ، 1هاااا(، ط: 978ادينينرطي، أنو مب  ا  املردكي )املتوىف: 
 م. 9941

مجرمة   : حت،يق  ، هااا( 816رشاف )املتوىف: ااا ، اجليجرأ، مد ن  مد  ن  مد ادزا  اد الر ريفيفت   - 9
 م. 9831- ها 1403 ، ، نريوت، داي ادكتب ادعلدية 1م  ادعلامء نإرشاف ادنررش، ط:  
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، املرويد،، أنو   هو رىنىنىنىنىنىنىنرط زرةىنىنىنىنىنىنىنر اب    احليف ي الكبري ح فقع مذهش اإلميفم ال ىنىنىنىنىنىنىنيفف     - 10
حت،يق: ادشي  مد   ، ( ااا ه 450ي، ادبين اد، )املتوىف: ااا احلس  مد ن  مد  ن  مد  ن  حبيب ادبص 

 ها  1419، نريوت، داي ادكتب ادعلدية، 1ادشي  مردل مب  املوجود، ط:  - مد  معوض 
مد  ادساي ، )د.ط(، )د.م(،  اديااع  ، أرشف مب   اب رفة ئءك اإلميفم سىنىن يك الءو سىنىن    احلرية   - 11

 مكتبة ادث،راة اد انية، )د.ت(. 
، ان  حجي ادعسااا،الأ، أنو اد أاااب أعا  ن  مد ن   الثىنيفمءىنة  ةىنة بىنيف الىنك   الكىنيفمءىنة ح أئيىنيفن ا   - 12
ي ي انرد/ اهلن   ح   - ادعثامنية اهلن ، جملس دائية املعريف  ، 2ط:   ، هااا( 852حد  ن  أع  )املتوىف: ااا م 

 م. 1972ها/ 1392
، ان  ايحون، إنياهيم ن  مد ن  مدا ،  كيبىنيفج ابىنذهىنش ح م رفىنة أئيىنيفن ئل ىنيفا ابىنذهىنش الىن  - 13

)د.ط(،   هاا(، حت،يق وععليق: اد رتوي مد  األع ، أنو ادنوي، 799نيهرن اد ا  اديعدي، )املتوىف: 
 (. )د.ت  ، اد،رهية، داي ادتاث دلطبع وادنرش 

  ن  إدياس ن  مب  اديع  املردكي )املتوىف:  ، اد،يايف، أنو ادعبر  ااابرب اد ا  أع الذ رية   - 14
نريوت، داي ادينيب  ، 1هااااااا(، حت،يق: مدا  حجي وساااعيا  أمياب ومدا  نو خبزة، ط: 684

 م. 1994اإلسالمي 
اع ن  مبا  ، ادشاااراعي، أنو مبا  ا  مدا  ن  إدياس ن  ادعبار  ن  مثامن ن  اااار الرسىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنيفلىنة   - 15

، مص، 1ط: هاااا(، املح،ق: أع  ارري، 204)املتوىف: املطلب ن  مب  منرف املطلبي اد،ييش املكي 
 م. 1940ها/ 1358مكتبه احللبي،  ، )د.م( 
صا إساامميب ن  عرد اد ريا  )املتوىف:  اااا ، اجلوهي،، أنو ن الةىنح يفط جج اللرة  صىن يفط ال راية   - 16
 . م 7198  -  ها 1407، ، نريوت، داي ادعلم دلدالاني 4ط:  ، طري حت،يق: أع  مب  ادين وي م  ، ها( 393
،  1، ادزحيد، اد رتوي مد  ادزحيد، ط: السىنىنالم سىنىنل يفن ال ل يفا  اةل ابلو    ال   ان ئبك   - 17

 . ها 1412دمشق، داي اد،لم 
، اد،يايف، أنو ادعبر  اابرب اد ا  أع  ن  إدياس أنوا  الرب ق ح أنواا الفر ق   - الفر ق   - 18
 ت(. . رمل ادكتب، )د ها(، )د.ط(، )د.م(، م 684ب  اديع  املردكي )املتوىف: ن  م 
هااااا(،  370، اجلصار،، أع  ن  مد أنو نكي ادياك، احلن ي )املتوىف: الفةىنىنول ح األصىنىنول   - 19
 م. 1994  - ها 1414، ادكوات، وكاية األوقرف ادكواتية، 2ط: 
  مد ن  ثارنات ن  أعا  ن  مبا ، ، اخلطياب ادبينا اد،، أنو نكي أعا  ن الفقيىنىنىنىنع  ابرفقىنىنىنىنع  - 20
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ادساااعوداة، داي ان   2ق: أنو مب  اديع  مردل ن  اوساااف ادينياك،، ط: هااااااا( حت،ي 463)املتوىف: 
 . ا ه 1421، ادسعوداة   – اجلوك، 

  ، هااااااا( 817، اد ريوكآنارد،، جما  ادا ا  أنو طارهي مدا  ن  اع،وب )املتوىف: القىنيفمو  اييط   - 21
  رش اااا نريوت، مؤسسة اديسردة دلطبرمة وادن  ، 8سة اديسردة، ط: حت،يق: مكتب حت،يق ادتاث يف مؤس 

 . م  2005  - ها  1426وادتوكاع، 
ساااحارق إنياهيم ن  مد ن  اوساااف )املتوىف:  إ ، ادشااارياك،، أنو الل ل ح أصىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنول الفقىنىنع  - 22
 ها.  1424  - م 2003 ، داي ادكتب ادعلدية )د.م(   ، 2ها(، ط: 476
دلة ادسبكي واملطيعي، أنو كريار ميي اد ا  حييى ن   ، ادنوو،، مع عك اجمل وع ررط ابهذب   - 23

 ها(، )د.ط( )د.م(، داي اد كي )د.ت(. 676)املتوىف: رشف  
  ، د.م( )  ، 1هااااا( ط 179، مردك ن  أنس ن  مردك ن  مرمي األبابحي امل أ )املتوىف: ابك نة   - 24

 م. 1994  - ها 1415داي ادكتب ادعلدية 
هاااااا( حت،يق: مد  505املتوىف: ن  مد  ادطويس )  ، ادينزايل، أنو حرم  مد  ابسىنىنىنىنىنىنىنرةىنىنىنىنىنىنىنفص   - 25
 م. 1993  - ها 1413)د.م( داي ادكتب ادعلدية،   ، 1مب  ادشريف، ط:  ادسالم مب  
، مد  ن  مد ادطيب أنو احلسني املعتزيل )املتوىف:  ، ص اااا ، ادب قع ىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  ك ح أصول الف ىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  ر اب   - 26
 ها. 1403 نريوت، داي ادكتب ادعلدية  1ها(، حت،يق: خليب امليس، ط: 436
إنياهيم مصاط ى / أع  ادزارت / حرم  مب  ، جمدع ادلينة ادعينية نرد،رهية ) اب جم الوسىنىنيط   - 27

 اد،ردي / مد  ادنجري(، )د.ط(، )د.م( داي اد موة )د.ت(. 
، ان  قا اماة، أنو مدا  مواق ادا ا  مبا  ا  ن  أعا  ن  مدا  ن  قا اماة امل،ا يس ثم  ابرن  - 28

 ها. 1388ط(، اد،رهية، مكتبة اد،رهية،   . ها(، )د 620ملتوىف: اد مش،ي احلنبد، )ا 
، ادشارطبي، أنو إساحق  رىنرط ألفية اان ميفل    - ابقيفصىنك ال ىنيففية ح رىنرط اةالصىنة الكيففية   - 29

، مكة املكيمة، معب  ادبحوث 1املح،ق: جمدومة م،،ني، ط:  ، هااا(  790إنياهيم ن  موسى )املتوىف 
 م.  2007  - ها  1428ي نجرمعة أم اد،يى ادعلدية وإحيرء ادتاث اإلسالم 

، ادينزايل، أنو حارما  مدا  ن  مدا  ادطويس )املتوىف:  ت األصىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنول ابءخول من ت ليقىنىنىنىنيف  - 30
داي اد كي   ، داي اد كي املعررص، دمشق  ، ، نريوت 3اد رتوي مد  حس  هيتو، ط:   : هااا(، حت،يق 505

 م.  1998  - ها  1419دمشق، 
هارن، رشف اإلساااالم أنو اد تد أعا  ن  مد ن  َنيهارن ، ان  َني الوصىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنول إ  األصىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنول  - 31
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اديارض، مكتبة املعريف   ، احلدي  أنو كني ، )د.ط(   ها( حت،يق: اد رتوي مب  518)املتوىف:  ادبين اد،، 
 ها. 1403
، مالء اد ا ، أنو نكي ن  مساعود ن  أع  احلن ي )املتوىف:  اكاةل الةىنءيفةل ح ترتيش ال ىنراةل   - 32
 م. 1986  - ها 1406داي ادكتب ادعلدية،  )د.م(  ، 2ها( ط:  587
، ان  ياا  احل ي ، أنو ادودي  مد  ن  أع  ن  مد  ن  أع  ن   يفية ابقرةىنىنك اكاية اجملرهك  ن   - 33

 م. 2004 - ها 1425ها(، )د.ط(، اد،رهية، داي احل اث 595يا  اد،يطبي )املتوىف: 
نيا ،، مدا   ن  م جج ال ر   من جواهر القىنيفمو   - 34 اق احلسااايني، أنو  ، ادزَّ دا   ن  مبا  اديك 

ب نديع،ااا، )ا    ، هااااااا( حت،يق: جمدوماة م  املح،،ني، )د.ط(، )د.م( 1205ملتوىف: اد يض، املل،ا 
 ادنررش: داي اهل ااة، )د.ت(. 

، اديحصبي، أنو اد أب اد،ريض ميرض ن  موسى )املتوىف:  ترتيش ابكا    تقريش ابسيفل    - 35
،  1دي ادصحياو، ومد  ن  رشا ة وسعي  أع  أمياب، ط: املح،ق: ادطنجي ومب  اد،ر  ، هاا( 544
 م. 1983 ، املحد اة   – ، مطبعة اأردة املينيب 
، مدا  ن  جياي ن  ازاا  ن  رثري ن  لارداب اآلمد، أنو جع ي )املتوىف:  تفسىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنري ال ربي  - 36
 ا. ه 1420، )د.م( مؤسسة اديسردة، 1ها( حت،يق: أع  مد  ارري، ط:  310
دبصاا، ثم  ، ان  رثري، أنو اد  اء إسااامميب ن  مدي ن  رثري اد،ييش ا ظيم تفسىنىنىنىنىنىنري القرآن ال    - 37

، نريوت، داي ادكتب 1هااااااا(، حت،يق: مد  حساااني اااادس اد ا ، ط: 774اد مشااا،ي )املتوىف: 
 ها.  1419ادعلدية، منشويات مد  مد نيأون 

اخلزيجي اادس ، أنو مب  ا  مد  ن  أع  ن  أ  نكي ن  ايحم األنصاري، تفسىنىنىنىنري القر     - 38
اي ادكتاب ، اد،ارهية، د 2إنياهيم أط يش، ط: هااااااا( حت،يق: أعا  اد دوأ و 671ادا ا  )املتوىف: 

 م.  1964  - ها 1384املصاة، 
هاااااا( حت،يق:  370أنو منصااوي )املتوىف:  ، ، اهليو،، مد  ن  أع  ن  األكهي، هتذيش اللرة   - 39

 م. 2001 ، نريوت، داي إحيرء ادتاث ادعي  1مد  موض ميمب، ط: 
جالل اد ا  مب  اديع  ن  أ  نكي أنو   ، ادسيوطي، حسن اييفضرة ح ج يخ مةر  القيفهرة  - 40

داي إحيرء ادكتب  مد  أنو اد أااب إنياهيم، )د.ط(، اد،رهية،  : هااااا(، حت،يق  911 : )املتوىف  اد أااب 
 م. 1967  –  1387 ميسى ادبر  احللبي ورشرره،   - ادعينية 
وىف:  ، ادنوو،، أنو كرياار ميي ادا ا  حييى ن  رشف )املت كة ابفر    ضىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنة ال ىنىنيفلب   ئ ىنىن  - 41
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 م. 1991ها /  1412، دمشق، املكتب اإلسالمي، 3ها(، حت،يق: كهري ادشرواش، ط:  676
، اداههبي، اااادس ادا ا  أنو مبا  ا  مدا  ن  أعا  ن  مثامن ن  قَارا امك  سىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنري أئالم الءبالا   - 42

)د.م(  ، 3ة م  املح،،ني نإرشاف ادشاي  ااعيب األينرطوط، ط: هاااا(، حت،يق: جمدوم 748 : )املتوىف 
 م.  1985ها /   1405اديسردة،  مؤسسة 

، ان  ادعامد، مبا  احلي ن  أعا  ن  مدا  ادَعكي،  رىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنذ ات الىنىنذهىنىنش ح أ بىنىنيف  من  هىنىنش  - 43
، دمشاااق، داي ان  رثري 1هااااااا( حت،يق: مدود األينارطوط، ط: 1089احلنبد، أنو اد الحم )املتوىف: 

 ا. ه  1406
  ن  إدياس ن  مب  اديع   ، اد،يايف، أنو ادعبر  ااابرب اد ا  أع رىنىنىنىنىنىنرط تءقيو الفةىنىنىنىنىنىنول   - 44

اد نياة  رشراة ادطبارماة ، )د.م( 1هااااااا(، املح،ق: طاه مبا  اديطوف ساااعا ، ط: 684املاردكي )املتوىف: 
 م. 1973  - ها 1393املتح ة، 

هااااا(، حت،يق: مد  256 )املتوىف:  ا  اجلع ي  ، مد  ن  إساامميب أنو مب  صىنىنىنىن يو البخيف ي   - 45
 ها. 1422ي طوق ادنجرة، ، )د.م(، دا 1كهري ن  نررص ادنررص، ط: 

  ، هااااا( 261، مسالم ن  احلجر  أنو احلسا  اد،شاري، ادنيسارنوي، )املتوىف: صىنىنىن يو مسىنىنىنلم   - 46
 حت،يق: مد  اؤاد مب  ادبرقي، )د.ط(، نريوت، داي إحيرء ادتاث ادعي ، )د.ت(. 

، ادسااابكي، عار  ادا ا  مبا  ادوهارب ن  ع،ي ادا ا  )املتوىف:   بقىنىنيفت ال ىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنيفف يىنىنة الكرب   - 47
)د.م( هجي دلطبرمة    ، 2مب  اد ترحم مد  احللو، ط:   مدود مد  ادطنرحي د.   هااا(، املح،ق: د. 771

 ها. 1413وادنرش وادتوكاع، 
، ان  قريض اااببة، أنو نكي ن  أع  ن  مد  ن  مدي األساا ، ادشااببي  بقيفت ال ىنىنىنىنىنىنىنيفف ية   - 48

، نريوت، مرمل 1ط: هاااااا( حت،يق: د. احلرا  مب  ادعليم خرن، 851اد ا  )املتوىف:  اد مشاا،ي، ع،ي 
 ها.  1407ادكتب 

، األنصاري،، كريار ن  مد  ن  أع  ن  كريار، كا  غيفية الوصىنىنىنىنول ح رىنىنىنىنرط لش األصىنىنىنىنول   - 49
ص اااا ص، داي ادكتب ادعينية ادك ى، م اااا هاااا(، )د.ط(، م 926يكي )املتوىف: اااا اد ا  أنو حييى ادسن 

 حرهبر: مصط ى ادبر  احللبي( )د.ت(. )أب 
، ادساادعرأ، أنو املظ ي، منصااوي ن  مد  ن  مب  اجلبري ان  أع  صىنىنىنىنىنول قوا ل األدلة ح األ   - 50

سامميب  إ هاااا(، حت،يق: مد  حسا  مد  حس  489امليوكى ادتديدي احلن ي ثم ادشاراعي )املتوىف: 
 م. 9991ها/ 1418، نريوت، داي ادكتب ادعلدية، 1ادشراعي، ط:  



437

د. عبد الحليم محمد سليمان االستشكال عند الزركشي من خالل كتابه البحر المحيط: دراسة تأصيلية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

66 

 

، مب  امللك ن  مب  ا  ن  اوسااف ، إمرم احليمني اجلواني هريفب الرلخيص ح أصىنىنىنىنىنول الفقع   - 51
هااااااا( حت،يق: مبا  ا  جومل ادنباريل ونشاااري أعا  478ن  مدا ، أنو املعاريل، ير  ادا ا ، )املتوىف: 

 نريوت، داي ادبشرئي اإلسالمية )د.ت(.  ، ادعدي،، )د.ط( 
، مدا  ن  مكيم ن  مىل، أنو اد أاااب، مجرل اد ا  األنصاااري، ، ان  منظوي لسىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنيفن ال رب   - 52
 . ها 1414نريوت، داي بردي،   ، 3ها( ط: 711ا عى اإلايا،ى )املتوىف: اديو 
- هاااا( 264، املزأ، إساامميب ن  حييى ن  إساامميب، أنو إنياهيم املزأ )املتوىف: زرةىنر اب     - 53
 م. 1990ها/ 1410ملعياة طبوع ملحق نرألم دلشراعي، )د.ط(، نريوت، داي ا م 

م اان دقيق ال يىنك من  الل مقىنكمىنة هرىنيفاىنع  رىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنرط  م ىنيف  مءه  الب ىنا الفقه  ئءىنك اإلمىنيف  - 54
اد،اردي قوعاه، )د.ط(، ادياارضري نريوت: ميرز نامء دلبحوث  ماردل ن  مبا    ، د. اجلىنيفمل ا  األمهىنيفت  

 ها،  1435واد ياسرت، 
أعا  ن  مدا  ن  إنياهيم اد مكي   ، ان  خلكارن، أنو ادعبار  اااادس ادا ا  فيىنيفت األئيىنيفن     - 55

 م. 1994حت،يق: إحسرن مبر ، )د.ط(، نريوت، داي بردي  ها(، 681اإليند )املتوىف: 
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٨

القرى،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  في  والمسكن  المأوى  (ألفاظ  بأطروحة 

للزبيدي).
أم  بجامعة  ا�دارية  والعلوم  ا�داب  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
القرى، بأطروحة (ألفاظ المعّرب وتطورها الداللي في معجم تاج اللغة وصحاح 

العربية).

E : aashanbary7@gmail.com

ا¡ستاذ المشارك بكلية اللغة
العربية وآدابها - جامعة أم القرى 

د. عزيزة بنت عطية ا§ الشنبري 

محاكاة صوت ا�نسان
في المعاجم العربية:

مقاييس اللغة نموذًجا
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