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٥٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، 

  :وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

ٌفإن االشتغال بعلوم الشريعة من أجل الطاعات املقربات لرب الربيات، ومسهل به  َّ ُ ّ ّ ّ
لصت فيه النيات، ومن أهم العلوم اليت ال ينفك املكلف عن طريق إىل اجلنات إن خ

ومن أهم مصادر ِاحلاجة إليها علم فقه العبادات، ومفاتح العلم به العلم بأصول الفقه، 

 أصويل أو يف ثنايا ًأصول الفقه آراء األئمة اليت نقلت عنهم إما تصرحيا بالرأي يف مصنف

 العامل اجلليل اإلمام وه، ومن ذلك ما ذكره الفقه وحنوأشروحهم ومؤلفا�م يف احلديث 

ستخلصت منه آراءه األصولية يف  يف شرحه لصحيح البخاري، فا- رمحه اهللا-الكرماين 

دليل السنة ودليل اإلمجاع مث قارنتها مبا ذكره يف كتابه النقود والردود والذي هو شرح 

راري يف شرح صحيح الكواكب الد"املسائل األصولية يف كتاب  (.ملختصر ابن احلاجب

ً، مجعا وتوثيقا ّيف دليلي السنة واإلمجاع" النقود والردود"للكرماين مقارنة بكتابه " البخاري ً

   ).ودراسة

  :أهداف الموضوع

يف موضع ) الكواكب الدراري(مجع وتوثيق املسائل األصولية الواردة يف كتاب  -١

 .الدراسة، ودراستها دراسة تأصيلية

مع آرائه يف ) الكواكب الدراري(ة لإلمام الكرماين يف كتابه مقارنة اآلراء األصولي -٢

 .يف موضع الدراسة) النقود والردود(كتابه 

اجلمع بني الدراسة النظرية والتطبيقية يف مسائل أصول الفقه؛ فمسائل األصول  -٣

ٌوقواعده يف هذا الكتاب مستنبطة من نصوص احلديث النبوي، ومستنبط منها فروع  ٌَ َ ُ



    

 

 

 

 

٥٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 .فقهية

  : البحثمنهج

  .املنهج االستقرائي، االستنباطي: املنهج املتبع يف هذا البحث هو

  

  :خطة البحث

  . مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: قسمت البحث إلى

  :أربعة مطالبوفيه ،  السنة:ولالمبحث األ

  .حد السنة: املطلب األول

  .عصمة األنبياء :املطلب الثاين

  .- يه وسلمصلى اهللا عل- أفعال الرسول : املطلب الثالث

  .- صلى اهللا عليه وسلم–حجية تقرير الرسول  :املطلب الرابع

  : مطالبستةوفيه ،  اإلمجاع:ثانيالمبحث ال

  .حد اإلمجاع: املطلب األول

  .حجية اإلمجاع: املطلب الثاين

  . إمجاع أهل املدينة:املطلب الثالث

  .اإلمجاع السكويت: املطلب الرابع

  .حكم خرق اإلمجاع: املطلب اخلامس

  .إمجاع أهل العصر على أحد قويل العلماء بعد انقراض عصر الصحابة: املطلب السادس

  . وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

  

  

  

  



    

 

 

 

 

٥٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  

  

  

  

  

  

  

ا ولا :ا  
  

  : مطالبأربعةوفيه 

  .حد السنة: املطلب األول

  .عصمة األنبياء :املطلب الثاين

  .- صلى اهللا عليه وسلم- أفعال الرسول: املطلب الثالث

  .-صلى اهللا عليه وسلم–حجية تقرير الرسول  :املطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  



    

 

 

 

 

٥٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  حد السنة: ولالمطلب األ

  :وفيه مسألتان
  .حبد السنة  يف الشرح-رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل
  . السنةحبد مقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية
  :بحد السنة في الشرح -رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى

 - صلى اهللا عليه وسلم- أقوال الرسول :  بأ�ا السنة- رمحه اهللا-ِّيعرف الكرماين 
، ولكن )٢(، و�ذا عرفها عامة األصوليني إال أن بعضهم ذكر التقريرات معها كذلك)١(وأفعاله

 القول بأن التقريرات داخلة يف األفعال من حيث أن التقرير يف حقيقته كف عن ميكن

  .)٣(اإلنكار، والكف فعل
  : في المسألة- رحمه اهللا-ذكر تطبيق الكرماني 

كتاب االعتصام « بـــ- رمحه اهللا-  على تبويب البخاري -رمحه اهللا-َّعلق الكرماين 

  . )٥(» وفعله-صلى اهللا عليه وسلم- ل  هو قول الرسو"ةلسنا "«: )٤(»بالكتاب والسنة

  :بحد السنة مقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
قول  يف الشرح قوله يف النقود يف تعريف دليل السنة بأ�ا - رمحه اهللا- يوافق قول الكرماين 

  . وفعله- صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
ما صدر عن الرسول غري القرآن «:  السنة يف األدلة بأ�ا- رمحه اهللا-  َّحيث عرف العضد

أو : "قوله«:  عليه يف النقود بقوله- رمحه اهللا-، وعلق الكرماين )٦(»من قول أو فعل أو تقرير

                                 
  ).١٢/٢/٢٨(الكواكب الدراري :   انظر)(١

، شرح الكوكب )٢/٨٩٩(، تشنيف املسامع )١/٤٥٤(، بيان املختصر )٢/٢٢٣(لتقرير والتحبري  ا)(٢

  ).٢/١٦٦(املنري 

  ).٢/٢٢٣(، التقرير والتحبري )٢/٩٤(  حاشية البناين )(٣

  ).٩/٩١(  صحيح البخاري )(٤

  ).١٢/٢/٢٨(  الكواكب الدراري )(٥

  ).٢/٢٩٠(  شرح خمتصر املنتهى )(٦



    

 

 

 

 

٥٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ً وإمنا تأسى األستاذ يف ذكره باملنتهى وإال لو ترك جلاز؛ إذ هو أيضا فعل، وكذا يف "تقرير ُ
  .)١(»ًإن القول أيضا فعل: ًوقيل أيضا. رج األمور الطبيعيةعدم ذكر قيد خي

  

  عصمة األنبياء: ثانيالمطلب ال
  :وفيه مسألتان
  .بعصمة األنبياء يف الشرح -رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل
  . بعصمة األنبياءمقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  
  :بعصمة األنبياء في الشرح -رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : ألة األولىالمس

ً عصمة األنبياء عن الصغائر العمدية، وعن الكبائر مطلقا سواء -رمحه اهللا-يرى الكرماين 
- ، وقد ذكر ابن احلاجب)٣ (، وعلى هذا قول عامة األصوليني)٢(كانت عمدية أو سهوية

 - رمحه اهللا-  ، وقد نسب النووي)٤( إمجاعهم على عصمة األنبياء عن الكبائر-هللارمحه ا

، وهو كذلك قول عامة )٥(القول بعصمة األنبياء عن الصغائر إىل احملققني من أهل العلم

و الصحيح من وه«:  يف قوله- رمحه اهللا-  الشافعية حيث نقل نسبة القول إليهم الشوكاين
  .)٦(» الشافعية: يعين،مذهب أصحابنا

التبليغ، فال ب ًوكالم العلماء يف عصمة األنبياء مفصل حبسب متعلقها، فما كان متعلقا

 فقد وقع فيه ، وأما ما ال يتعلق بالتبليغ باتفاق العلماءجيوز عليه تعمد اخلالف فيما يبلغه
  .)٧(اخلالف

  

                                 
  ).١/٢١٤ (،عيسى اجلاموس: دود، حتقيق  النقود والر)(١

  ).١٢/٢/١٥٢(و ) ٥٦-١١/٢/٥٥(و ) ١/١/١١٢(الكواكب الدراري :   انظر)(٢

، الربهان )١٠٩(، احملصول البن العريب )٤/١٣(، املوافقات )٣/٢١(تيسري التحرير :   انظر)(٣

  ).٢/١٧٤(، شرح الكوكب املنري )١/١٨٢(

  ).١/٤٧٧(بيان املختصر :   انظر)(٤

  ).١٠/٢٠٥(روضة الطالبني :   انظر)(٥

  ).١/١٠٠(  إرشاد الفحول )(٦

  ).٢/١٦٩(، شرح الكوكب املنري )٢/٢٢٦(التلخيص :   انظر)(٧



    

 

 

 

 

٥٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : في المسألة-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

صلى اهللا عليه -رسول اهللا كان : ( قالت- رضي اهللا عنها-  يف احلديث عن عائشة: ًأوال
 يا رسول اهللا، إن إنا لسنا كهيئتك" : قالوا، مبا يطيقونم من األعمالُهَم أمرُهَ إذا أمر- وسلم

 -رمحه اهللا-َّعلق عليه الكرماين . )١(..)." اهللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ِ���� �� ٱ� �� ���م �� ﴿: اقتباس مبا قاله تعاىل) إن اهللا قد غفر لك(: قوله«: بقوله َ � َ َ َ ُ � َ َ َ ِ
ۡ َ ِ

ّ

ذ���
َ

ِ
َ

َو�� ����  � ََ َ َ﴾
ا ً وعن الصغائر عمد،اًاألنبياء معصومون عن الكبائر مطلق: ن قلتإف، )٢(

 ؟ر لهِفُ غي فما ذنبه الذ،ً وأما السهوية فال مؤاخذة �ا على مكلف أصال،على األصح

ب إليه ذنب ِسُ أو ن،وىل أو ترك األ، الذنب الذي قبل النبوة املتقدم بعضه على بعض:قلت
  .)٣(»قومه

جاء يف حديث الشفاعة العظمى لفصل القضاء أن الناس يطلبون من بعض : ًثانيا

ُلست هناكم ويذكر : (األنبياء أن يشفعوا هلم، فيكون جواب كل واحد منهم قوله َُ ُ
ليس  :أي) لست هناكم(«:  على قوهلم هذا بقوله- رمحه اهللا- َّ، وعلق الكرماين )٤()خطيئته

 دعوته -عليه السالم-   ولنوح، أكل الشجرة- عليه السالم-  واخلطيئة آلدم،يل هذه املرتبة

 ، قتله لقبطي- عليه السالم-  وملوسى، معاريضه الثالث- عليه السالم-   وإلبراهيم،على قومه
 وعن ،اًاحلقيقة هم معصومون عن الكبائر مطلقب وإال ف،للنفس اًا وهضمًوإمنا قالوه تواضع

  .)٥(»اًالصغائر عمد
 ، إما صغائر سهوية- عليهم السالم-علم أن اخلطايا يف األنبياء او«: وقال يف موضع آخر

 وعن ،بعد النبوة عن الصغائر العمدية  لوجوب عصمتهم، وإما ترك األوىل،وإما قبل النبوة

  .)٦(»اًالكبائر مطلق

                                 
أنا (: - صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النيب   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب اإلميان،)(١

  ).٢٠(، ورقمه )١/١٣(، )أعلمكم باهللا

  ). الفتح(من سورة ) ٢(قم   من اآلية ر)(٢

  ). ١/١/١١٢(  الكواكب الدراري )(٣

، ورقمه )٨/١١٦(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، )(٤

)٦٥٦٥.(  

  ). ٥٦-١١/٢/٥٥(  الكواكب الدراري )(٥

  ). ١٢/٢/١٥٢(  الكواكب الدراري )(٦



    

 

 

 

 

٥٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : بعصمة األنبياءمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
 يف الشرح رأيه يف النقود يف مسألة عصمة األنبياء، يف - رمحه اهللا-يوافق رأي الكرماين 

عدم عصمتهم من : ًوثانيا. ًعصمة األنبياء من ارتكاب الكبائر عمدا: ًأوال: موضعني، ومها

  .ًئر سهواارتكاب الصغا

قوله يف الكواكب بعصمتهم من ارتكاب : ًأوال:  واختلف رأيه فيهما يف موضعني كذلك
قوله يف الكواكب : ًوثانيا. َّالكبائر يف حال السهو، بينما جوز وقوعها منهم يف النقود

َّبعصمتهم من الوقوع يف الصغائر عمدا مطلقا، بينما يف النقود جوز منهم وقوع الصغائر  ً ً -

  .ً عمدا-َّ ال توجب احلكم على فاعلها باخلسة، ودناءة اهلمة، وسقوط املروءةاليت
َّوقد جوز عدد من العلماء من احلنفية

، وقوع الكبائر )٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(

 من - َّاليت توجب احلكم على فاعلها باخلسة، ودناءة اهلمة، وسقوط املروءة- والصغائر 

  .ًاألنبياء سهوا
َّاليت ال توجب احلكم على فاعلها باخلسة، ودناءة - ا  منهم وقوع الصغائر كما جوزو

ً عمدا-اهلمة، وسقوط املروءة
   .)٥(إذا وقعت منهم ال يقرون عليهاإ�ا ، مث )٤(

: - رمحه اهللا-   يف النقود من تعليقه على كالم العضد- رمحه اهللا- ويظهر رأي الكرماين 
 الذنوب، فإن كانت من الكبائر، أو من الصغائر اخلسيسة كسرقة وأما غري الكذب من«

حبة مما ينفر، فاإلمجاع على عصمتهم منها، وإن كان من غريها فاألكثر على جوازه، ومنعه 

ِيف العمد، إذ اختلف يف غريه، بل قيل باإلمجاع : أي" فاإلمجاع: "قوله«:  بقوله،)٦(»األقل ُ
 يف عدم )٧(الروافض... ُاع من يعتد به، حىت ال تضر خمالفة على جوازه، واملراد باإلمجاع إمج

                                 
  ).٣/٢١(تيسري التحرير :   انظر)(١

  ).١٧١-١/١٧٠ (، اإلحكام)٣٠٩(املنخول : ر  انظ)(٢

  ).٢/١٧٣(شرح الكوكب املنري :   انظر)(٣

  ).٢/١٧٣(، شرح الكوكب املنري )١/١٧١(، اإلحكام )٣٠٩(املنخول :   انظر)(٤

  ).٤/٣٢٠(جمموع الفتاوى :   انظر)(٥

  ). ٢/٢٩٠(  شرح خمتصر املنتهى )(٦

، ويلعنو�م، ورمبا كفروهم أو كفروا بعضهم، -رضي اهللا عنهم-يسبون الصحابة هم الذين :  الرافضة)(٧

 يغلون يف علي وأوالده، ويعتقدون فيهم ،والغالبية منهم ـ مع سبهم لكثري من الصحابة واخللفاء

  = ًا بزعامة عبد اهللا بن سبأ الذي كان يهودي-رضي اهللا عنه-وقد ظهر هؤالء يف حياة علي  .اإلهلية



    

 

 

 

 

٥٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

َّما توجب احلكم على فاعله باخلسة، ودناءة اهلمة، وسقوط " ِّاخلسية"ًجوازها سهوا، و
ّاملروءة، كسرقة كسرة، وتطفيف حبة َ ْ

َعمدا وسهوا، ككلمة سفه بادرت " على جوازه: "قوله. ِ َ ً ً
هو عصمة األنبياء من الكبائر، ومن : ، فملخص قوله يف النقود والردود)١(»يف حال الغضب

ً عمدا، -َّاليت توجب احلكم على فاعلها باخلسة، ودناءة اهلمة، وسقوط املروءة-الصغائر 
ًوجوازها سهوا، وأما غريها من الصغائر فغري معصومني منها عمدا وسهوا ًً.  

  
  - عليه وسلمصلى اهللا-أفعال الرسول : ثالثالمطلب ال

  :وفيه مسألتان
- بأفعال الرسول  يف الشرح -رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل

  .-صلى اهللا عليه وسلم
-  بأفعال الرسول مقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  .-صلى اهللا عليه وسلم
  

صلى -بأفعال الرسول  في الشرح -حمه اهللار–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى
  :-اهللا عليه وسلم

 أنواع، وخيتلف احلكم بالنسبة للمكلفني - صلى اهللا عليه وسلم- أفعال الرسول 

  :باختالفها، وفيما يأيت تفصيلها
رمحه - فريى الكرماين : -صلى اهللا عليه وسلم- ما ثبت كونه من خصائص الرسول : ًأوال

، قال )٣(، وهذا بإمجاع أهل العلم)٢(على التشريك بينه وبني املكلفني أنه ال يدل فعله - اهللا

                                                                              
كيد لإلسالم وأهله؛ كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها،  وأراد أن ي، وأسلم=

                .وقد حرقهم علي بالنار إلطفاء فتنتهم

  ).١٩٢(شرح العقيدة الواسطية : انظر

  ).٢٢٠-١/٢١٨(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(١

  .)١/٢/١٣٣(و ) ١١/٢/١٥٩(و ) ٤/٢/٩٨(و ) ١/٢/١٠٦(  الكواكب الدراري )(٢

، املسودة )١/١٧٣(، اإلحكام )٤٨٢- ١/٤٧٧(، بيان املختصر )٣/٢٠١(كشف األسرار :   انظر)(٣

)٦٧.(  



    

 

 

 

 

٥٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ما ثبت كونه من خواصه اليت ال يشاركه فيها أحد، فال يدل ذلك «: -رمحه اهللا- اآلمدي

  .)١(»اًعلى التشريك بيننا وبينه فيه إمجاع
  

  :عال في هذا النوع من األف-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

َّإن مكة حرمها اهللا ومل : ( قال-صلى اهللا عليه وسلم- جاء يف احلديث أن رسول : األول َّ

ٍحيرمها الناس، فال حيل المرئ ُّ ُ وال يعضد �ا ً يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك �ا دما، ِّ

 اهللا قد َّ إن: فيها فقولوا-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ِص لقتالَّ ترخٌ أحدْشجرة، فإن

 َاليوم هاُن �ار، مث عادت حرمتِ مً فيها ساعةن يلِوإمنا أذ.  لكمْنَذأه، ومل يِن لرسولِأذ
ويف «:  بقوله-رمحه اهللا-َّ، وعلق عليه الكرماين )٢()َ الغائبُ الشاهدِغِّلَبـُها باألمس، وليِكحرمت

 وجواز القياس ، خبصائص-صلى اهللا عليه وسلم- واختصاص الرسول  ... احلديث فوائد

  .)٣(»عليه السالم لوال العلم بكون احلكم من خصائصه
 فشق ،واصل فواصل الناسأنه  (- ى اهللا عليه وسلمصل- جاء يف احلديث عنه : الثاين

َإين أظل أطعم وأسقى، لست كهيئتكم" : قال".إنك تواصل" : قالوا، فنهاهم،عليهم ْ ُ ُُ َ ْ ُّ(")٤( ،

َ على احلديث ذكر يف مسائله- رمحه اهللا- الكرماين وعند تعليق وإباحة الوصال من «: َ
  .)٥(» -صلى اهللا عليه وسلم- خصائصه 

 - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -عنهرضي اهللا - يف احلديث عن أيب هريرة: الثالث

 ومن ، فعلينا قضاؤه فمن مات وعليه دين ومل يرتك وفاء،أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم( :قال
اء دين امليت املعسر كان وقض«:  بقوله- رمحه اهللا- َّ، وعلق عليه الكرماين )٦() فلورثتهًترك ماال

                                 
  ).١/١٧٣(  اإلحكام )(١

، )١/٣٢(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، )(٢

  ).١٠٤(ورقمه 

  .)١/٢/١٠٦(  الكواكب الدراري )(٣

، )٣/٢٩(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غري إجياب، )(٤

  ).١٩٢٢(ورقمه 

  ).٤/٢/٩٨(  الكواكب الدراري )(٥

 من -صلى اهللا عليه وسلم-اب قول النيب ، ب  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الفرائض)(٦

  ).٦٣٣٠(، ورقمه )٢٣/١٥٩(،  فألهلهًالترك ما



    

 

 

 

 

٥٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 من بيت : وقيل، وذلك كان من خالص ماله،- صلى اهللا عليه وسلم-  من خصائصه

  .)١(»املال
 ميمونة  بيت خاليت يفُّتِب( : قال-رضي اهللا عنهما- عن ابن عباساحلديث يف : الرابع

صلى اهللا -  وكان النيب-صلى اهللا عليه وسلم-  زوج النيب - رضي اهللا عنها- بنت احلارث

إىل   العشاء، مث جاء- صلى اهللا عليه وسلم-  ليلتها، فصلى النيب عندها يف- عليه وسلم
 أو كلمة تشبهها، مث قام "مِّيَلُنام الغ" : مث قام، مث قالمنزله، فصلى أربع ركعات، مث نام،

 عن ميينه، فصلى مخس ركعات مث صلى ركعتني، مث نام حىت ينفقمت عن يساره، فجعل

مث (: قوله«: ، وقال الكرماين يف شرحه)٢() مث خرج إىل الصالة-ُهَيطِطَأو خ- ُهَيطِطَمسعت غ
ا ال ينقض ً نومه مضطعجْ إذ؛- وسلمصلى اهللا عليه - هذا من خصائص النيب ) خرج

 ، خبالف غريه من الناس، فلو خرج حدث ألحس به،ن عينيه تنامان وال ينام قلبه أل؛الوضوء

 ال يكون الغطيط من النوم ْ وأن، أي توضأ مث خرج،ًاوحيتمل أن يكون فيه حمذوف
  .)٣(»الناقض

صلى اهللا عليه - ما كان النيب( : قالت-رضي اهللا عنها- عائشةعن يف احلديث : اخلامس

 - رمحه اهللا- َّ، وعلق عليه الكرماين )٤() صلى ركعتني يوم بعد العصر إال يفتيينأ ي- وسلم
 -اهللا عليه وسلمصلى -  ما وجه اجلمع بني هذه األحاديث وما تقدم أنه :فإن قلت«: بقوله

 كان ي وبأنه كان من خصائصه وبأن النه... أجيب عنه : قلت؟�ى عن الصالة بعد العصر

  .)٥(» ودفع وهم التحرمي، فأراد عليه السالم بيان ذلك،للكراهة
ً مما كان بيانا خلطاب سابق، فريى الكرماين - صلى اهللا عليه وسلم- ما فعله النيب : ًثانيا

ًعلى جهة املبني من كونه خاصا وعامارب  أنه يعت- رمحه اهللا-  ً
، وعلى هذا قول العلماء )٦(

                                 
  ).١١/٢/١٥٩(  الكواكب الدراري )(١

  ).١١٧(، ورقمه )١/٣٤(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب العلم، باب السمر يف العلم، )(٢

  ).١/٢/١٣٣(  الكواكب الدراري )(٣

  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب مواقيت الصالة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت )(٤

  ).٥٩٣(، ورقمه )١/١٢٢(وحنوها، 

  ).٢/٢/٢٢٧(  الكواكب الدراري )(٥

  ).٤/١/١٤٥(و ) ٣/١/٣٢(الكواكب الدراري :   انظر)(٦



    

 

 

 

 

٥٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ا لنا، فهو دليل من غري ًما عرف كون فعله بيان«: - رمحه اهللا- ، قال اآلمدي)١(باالتفاق

   .)٢(»خالف
  : في هذا النوع من األفعال-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

صلى اهللا عليه - كان النيب ( : قال- رضي اهللا عنهما-  عمر ابن  عنحلديثيف ا: األول
رمحه - َّ، وعلق عليه الكرماين )٣() مث يقوم كما تفعلون اآلن، مث يقعد،اً خيطب قائم- وسلم

  قال مالك، للخطبة الثانية)مث يقوم( ، بعد اخلطبة األوىل: أي)مث يقعد: (قوله«: اهللا بقوله
ۚو����ك �����﴿قال اهللا تعاىل . القيام واجب: والشافعي ٗ

ِ
ٓ َ َ ُ َ َ َ﴾

- وواظب عليه رسول اهللا ،)٤(
ا للحنفية ً خالف،)٥()صليصلوا كما رأيتموين أ( : واخللفاء بعده، وقال- صلى اهللا عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- على وجوب القيام مبواظبة النيب - رمحه اهللا-، فاستدالله )٦(»فيهما
 يبني رأيه يف أفعال )٧()صلوا كما رأيتموين أصلي : (- صلى اهللا عليه وسلم-ًمقرتنا بقوله 

ً كانت بيانا لنا، وكان النص املبني فيها عاما، فحكم  اليت- صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ّ ً
  .- صلى اهللا عليه وسلم- املكلفني حكمه 

 - عليه وسلم صلى اهللا-  رسول اهللا َّأن (-رضي اهللا عنها-  يف احلديث عن عائشة: الثاين
-الكرماين َّ، وعلق عليه )٩() فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهما،)٨(الطواف بينهما َّقد سن

                                 
، )١/٤٨٠(، بيان املختصر )٢٨٨(، شرح تنقيح الفصول )٣/٢٠٠(كشف األسرار : انظر )(١

  ).١/١٧٣(اإلحكام 

  ).١/١٧٣(  اإلحكام )(٢

  ).٩٢٠(، ورقمه )٢/١٠(ً اجلمعة، باب اخلطبة قائما،   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب)(٣

  ).اجلمعة(من سورة ) ١١(  اآلية رقم )(٤

 إذا كانوا مجاعة، واإلقامة، ،باب األذان للمسافر، كتاب األذان، بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه )(٥

، )١/١٢٨(، طرية، يف الليلة الباردة أو امل"الصالة يف الرحال": وكذلك بعرفة ومجع، وقول املؤذن

  ).٦٣١(ورقمه 

  ).٣/١/٣٢(  الكواكب الدراري )(٦

 إذا كانوا مجاعة، واإلقامة، ،باب األذان للمسافر، كتاب األذان، بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه )(٧

، )١/١٢٨(، ، يف الليلة الباردة أو املطرية"الصالة يف الرحال": وكذلك بعرفة ومجع، وقول املؤذن

  .)٦٣١(ورقمه 

  .الصفا واملروة:   أي)(٨

، باب وجوب الصفا واملروة، وجعل من شعائر اهللا، كتاب احلج، بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه )(٩

  ).١٦٤٣(، ورقمه )٢/١٥٧(



    

 

 

 

 

٥٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 ال تدل على )١(اآلية: ن قلتإف. اً شرع وجعله ركن:أي) َّنَس (:قوله«: رمحه اهللا بقوله
 إما أ�ا استفادت الوجوب من فعله مع انضمام : قلت؟ به فلم جزمت عائشة،الوجوب

 أو مذهبها أن جمرد ، أو فهمت بالقرائن أن فعله للوجوب،إليه )٢()ذوا عين مناسككمخ(
صلى - يف أن فعل النيب - رضي اهللا عنها-  فيظهر موافقته هلا ،)٣(»فعله يدل على الوجوب

ل حكم النيب ًِّ إذا جاء مبيـنا خلطاب سابق فإن حكم املكلفني يف ذلك الفع-اهللا عليه وسلم
ّ فيه إذا كان النص املبني يدل على العموم، ومواظبة النيب - صلى اهللا عليه وسلم-  ّ صلى اهللا - ّ

  . تدل على وجوبه- عليه وسلم عليه
  

ً مما مل يكن بيانا خلطاب سابق، ومل يقم دليل - صلى اهللا عليه وسلم-ما فعله النيب : ًثالثا
 أن -رمحه اهللا-دب وإباحة، فريى الكرماين على اختصاصه به، وعلمنا صفته من وجوب ون

، فنحن متعبدون بالتأسي به يف فعله، - صلى اهللا عليه وسلم- حكم مجيع املكلفني حكمه 

ًواجبا كان أو مندوبا أو مباحا ً ً
، وإليه ذهب عامة )٥(، وعلى هذا اتفق مجهور العلماء)٤(

فمعظم األئمة من الفقهاء واملتكلمني متفقون على «: - رمحه اهللا- ، قال اآلمدي)٦(الشافعية
  .)٧(»اًا أو مباحًكان أو مندوب اً واجب،أننا متعبدون بالتأسي به يف فعله

  

  

                                 
ِۖإن ٱ���� وٱ���وة ِ�� ����� ٱ�﴿:   وهي قوله تعاىل)(١

�
ِ ِ

ٓ َ َ ََ َ َ َۡ ۡ � �
��� �� ٱ��� أو ٱ���� �� ِ

َ َ ََ َ ََ ۡ
ِ
َ َ ۡۡ �َ ۡ َ ���ح َ َ ُ

ۚ���� أن ���ف ����  َ
ِ ِ

َ � � َۡ َ
ِ

َ   .])١٥٨(من اآلية رقم : سورة البقرة[  ﴾َ

، )١٣ و ١٢(، ورقمه )٦/١٨٣(  أخرجه ابن امللقن يف البدر املنري، باب دخول مكة وما يتعلق به، )(٢

اب ب ، كتاب احلج،)لتأخذوا مناسككم: (وحكم عليه بالصحة، وأخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ

لتأخذوا «باب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى اهللا عليه وسلم استح

  ).١٢٩٧(، ورقمه )٢/٩٤٣(، »مناسككم

  ).٤/١/١٤٥(  الكواكب الدراري )(٣

  ).٩-٢/١/٨( و )١٢/١/١٨(الكواكب الدراري : انظر)  (٤

، احملصول للرازي )٦٨(، اللمع )٢٩٠(، شرح تنقيح الفصول )٣/٢٠١(كشف األسرار : انظر )(٥

  ).٦٦(، املسودة )١/١٨٦(، اإلحكام )٣/٢٤٧(

  ).١/١٨٦(، اإلحكام )٣/٢٤٧(، احملصول للرازي )٦٨(اللمع :   انظر)(٦

  ).١/١٨٦(  اإلحكام )(٧



    

 

 

 

 

٥٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : في هذا النوع من األفعال-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

د َّ فسد،- صلى اهللا عليه وسلم-ع يف بيت النيب َلَّطِ اً رجالَّأن(جاء يف احلديث : األول
بكسر امليم وبالقاف ) املشقص(و«:  بقوله- رمحه اهللا- الكرماين َّ، وعلق عليه)١()اًصَقْشِإليه م

 هذا احلديث ال يطابق :فإن قلت،  النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك،واملهملة

 فال يدل على جواز ذلك آلحاد ،عظممام األ هو اإل- صلى اهللا عليه وسلم-ألنه ؛ )٢(الرتمجة
  .)٣(»ال مادل على ختصيصه بهإ ، حكم أقواله وأفعاله عام متناول لألمة: قلت.الناس

سه كان أبو أ ملا حلق ر-اهللا صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول (جاء يف احلديث : الثاين

 :ن قلتإف«:  بقوله-رمحه اهللا- الكرماين  َّ، وعلق عليه)٥() من أخذ من شعره أول)٤(طلحة
 حيث أخذه أبو طلحة وقرره ؛نه دل على طهارة الشعرأ : قلت؟)٦(ما وجه تعلقه بالرتمجة

ن إف.  كان كذلك هو املطلوبغسل به الشعرُ ييفاملاء الذ ،- ليه وسلمصلى اهللا ع-الرسول 

 حكم :قلت. -صلى اهللا عليه وسلم-  احتمل أن يكون ذلك من خصائص شعره :قلت
 ،صِّصَخُمـ بدليل فالبيان على الّصُخ حكام التكليفية إال إذا األمجيع املكلفني حكمه يف

  .)٧(»علم أصول الفقه  يفة مقرر،ف فيهاَلة خمتلأملة املس اجلويف

                                 
، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان،   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الديات)(١

  ).٦٨٨٩(، ورقمه )٩/٧(

:  انظر.باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان هلذا احلديث يف -رمحه اهللا-د ذكر البخاري يري)  (٢

  ).٩/٧(صحيح البخاري 

  ).١٢/١/١٨(الكواكب الدراري )  (٣

بن عمرو بن مالك بن   بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي زيد بن سهل بن األسود  هو )(٤

، تويف سنة -صلى اهللا عليه وسلم-ًرا مع رسول اهللا  وكان فيمن شهد بد،سكن املدينة، النجار

  . سنة)٧٠( وهو ابن -رضي اهللا عنه- ى عليه عثمان بن عفان َّصل، و)هــ٣٤(

  ).٢/٤٥٠(معجم الصحابة للبغوي : انظر

  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الضوء، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان، )(٥

  ).١٧١(، ورقمه )١/٤٥(

صحيح البخاري :  انظر.غسل به شعر اإلنسانُباب املاء الذى ي يف -رمحه اهللا-ذكره البخاري )  (٦

)١/٤٥.(  

  ).٩-٢/١/٨(  الكواكب الدراري )(٧



    

 

 

 

 

٥٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ً ما يدل على أنه للبيان، ال نفيا - صلى اهللا عليه وسلم- إذا مل يقرتن بفعل النيب : ًرابعا
، وظهر صفته من وجوب وندب وإباحةًوال إثباتا، ومل يقم دليل على اختصاصه به، ومل نعلم 

ب حيث يرتجح ُ أنه حيمل حكمه على االستحبا- رمحه اهللا- فيه قصد القربة، فريى الكرماين 

ّ، وقد تعددت أقوال العلماء يف هذه املسألة، ومل تتوارد على قول معني، )١(الفعل على الرتك ّ
 كما ذهب إليه .)٣(، واحلنابلة)٢(فقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أهل العلم من املالكية

ُ واجلويين ونسب للشافعيمجاعة من الشافعية، منهم اآلمدي
 : -رمحه اهللا- ، قال اجلويين)٤(

  .)٥(» ويف كالم الشافعي ما يدل على ذلك،حممول على االستحباب«

  : في هذا النوع من األفعال-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 
 -لى اهللا عليه وسلمص-  النيب أن (-رضي اهللا عنهما- يف احلديث عن ابن عمر: األول

، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتني قبل صالة الغداة، وكأن كان يصلي من الليل مثىن مثىن

صلى اهللا - أمره :فإن قال قائل«:  بقوله- رمحه اهللا- َّوعلق عليه الكرماين . )٦()األذان بأذنيه
 -رضي اهللا عنها-  وقول عائشة،)٧( بالوتر قبل النوم-رضي اهللا عنه-  أبا هريرة-ليه وسلمع

 ، جاز لنا األخذ به وتركه، وما مل يكن فعله بيانا �مل القرآن، خرب عن فعله،)٨(كل الليل

 حني خشي أن يستويل - رضي اهللا عنه-  أمره صار منه أليب هريرة: قلنا،واألمر ليس كذلك
صلى اهللا عليه - بأن فعل النيب - رمحه اهللا- ، فذكر )٩(» فأمر باألخذ بالثقة،عليه النوم

ًذي مل يكن بيانا خلطاب سابق، وظهر فيه قصد القربة، فإنه جيوز للمكلفني األخذ  ال- وسلم

                                 
  ).١٥١-٣/١/١٥٠(و ) ٣/١/٩٣(الكواكب الدراري :   انظر)(١

  .)١/٤٨٠(بيان املختصر :   انظر)(٢

  ).٦٨(املسودة :   انظر)(٣

  ).١/١٧٤(، اإلحكام )١/١٨٤(ن الربها:   انظر)(٤

  ).١/١٨٤(  الربهان )(٥

  ).٩٩٥(، ورقمه )٢/٢٥(ساعات الوتر، باب ، أبواب الوتر، بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه )(٦

صلى -أوصاين النيب «: - رضي اهللا عنه- قال أبو هريرة : وذلك يف ترمجة الباب حيث قال البخاري)  (٧

  ).٢/٢٥(صحيح البخاري :  انظر.»نوم بالوتر قبل ال-اهللا عليه وسلم

:  أ�ا قالت-رضي اهللا عنها- الذي أورده البخاري بعد هذا احلديث عن عائشة وذلك يف احلديث)  (٨

صحيح : انظر. »، وانتهى وتره إىل السحر-صلى اهللا عليه وسلم-كل الليل أوتر رسول اهللا «

  ).٢/٢٥(البخاري 

  ).٣/١/٩٣(  الكواكب الدراري )(٩



    

 

 

 

 

٥٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

كم هذه األفعال هو االستحباب، وهو ال به وتركه، واحلكم الذي سبق وأن ذكرناه يف ح

يتعارض مع القول جبواز األخذ بالفعل وتركه؛ إذ املستحب جيوز األخذ به وتركه، ولكن قلنا 
  .باالستحباب للنصوص الصرحية بذلك واليت ستأيت

 فسجد ، النجم مبكةأنه قرأ(  -صلى اهللا عليه وسلم-يف احلديث عن رسول اهللا : الثاين

 : وقال،ا من حصى أو تراب فرفعه إىل جبهتهً غري شيخ أخذ كف معه وسجد من،فيها
-علم أن فعل الرسول ا«:  بقوله- رمحه اهللا- َّ، وعلق عليه الكرماين )١(" ...)يكفيين هذا"

وب وحنوه يدل على الندب على نة للوجِّا عن القرائن املعيً إذا كان جمرد- صلى اهللا عليه وسلم

 ، وهي سنة القارئ واملستمع، إن سجدة التالوة مندوبة: فلهذا قالوا،الصحيح عند الشافعية
   .)٢(»وهي واجبة عند احلنفية،  لكن ال يتأكد يف حقه،وكذا للسامع

صلى -  بأفعال الرسول والردودمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود : المسألة الثانية

  :-اهللا عليه وسلم
صلى -  يف الشرح رأيه يف النقود يف حكم أفعال الرسول - رمحه اهللا- يوافق رأي الكرماين 

 فهي مباحة له وألمته، أو - وهذه مل يذكرها يف الشرح-ّ فإذا كانت جبلية -اهللا عليه وسلم

ُ بيانية لنص فإن علم جهته من من خصائصه فهي خاصة به ال يشاركه يف حكمها أمته، أو
ًالوجوب والندب واإلباحة، اعترب على جهة املبني من كونه خاصا وعاما، حيث قال  ً ُ

ثالثة مل يقع فيها : هذا، واعلم أن أفعاله على مخسة أقسام«:  يف النقود- رمحه اهللا- الكرماين 

ِّالعضد، ومل يفصل يف شرحها ًّ مقررا ملا ذكره )٣(»ّاجلبلية، والتخصيصية، والبيانية: االختالف ُ
 إن وضح -عليه الصالة والسالم- ِفعله «:  حيث قال فيها- رمحه اهللا- لوضوحها يف كالمه 

فيه أمر اجلبلة كالقيام والقعود واألكل والشرب فواضح أنه مباح له وألمته، فال خالف فيه، 

ائه فيه، وإباحة وإن ثبت ختصيصه به كوجوب الضحى واألضحى والوتر واملشاورة وختيري نس
ًالوصال يف الصوم، والزيادة على أربع نسوة، فواضح أيضا أنه ال يشاركه فيه األمة، فال 

                                 
، ما جاء يف سجود القرآن وسنتها ، أبواب سجود القرآن،بلفظه أخرجه البخاري يف صحيحه  )(١

  ).١٠٦٧(، ورقمه )٢/٤٠(

  ).١٥١-٣/١/١٥٠(  الكواكب الدراري )(٢

  ).١/٢٤٢(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٣



    

 

 

 

 

٥٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ُخالف فيه، وأما سوامها، فإن عرف أنه بيان لنص علم جهته من الوجوب والندب واإلباحة، 
ًاعترب على جهة املبني من كونه خاصا وعاما اتفاقا ًُ ً«)١(.  

صلى -  يف الشرح رأيه يف النقود يف حكم فعل الرسول - رمحه اهللا- ويوافق رأي الكرماين 

ُ مما مل يكن بيانا خلطاب سابق، وعلمت صفته بالنسبة للنيب - اهللا عليه وسلم صلى اهللا -ً

وأنزل «: -رمحه اهللا-  فإن أمته مثله يف ذلك احلكم، حيث قال الكرماين - عليه وسلم
  .)٣(»ًكا بينهما يف األحكامً، بيانا جلواز مثله لألمة، وتشري)٢(اآلية

صلى -  يف الشرح رأيه يف النقود يف حكم فعل الرسول - رمحه اهللا- ويوافق رأي الكرماين 

ُ إذا مل يعرف كونه بيانا، ومل تعلم صفته بالنسبة للنيب - اهللا عليه وسلم ً صلى اهللا عليه -ُ
ه قصد القربة ً من الوجوب والندب واإلباحة، بأن يكون حكمه مندوبا إن ظهر في- وسلم

وهذه مل يذكرها يف - ً، ومباحا إن مل يظهر فيه ذلك القصد - عليه الصالة والسالم- من فعله 

ٍألنه حينئذ يصري مثل املعلوم صفته؛ ألن األول  «:-رمحه اهللا-، حيث قال الكرماين - الشرح

  .)٤(»علم ندبيته، والثاين إباحته، فأمته مثله فيه

  
  -صلى اهللا عليه وسلم–لرسول حجية تقرير ا: رابعالمطلب ال
  :وفيه متهيد ومسألتان

  .-صلى اهللا عليه وسلم-صورة تقرير الرسول : التمهيد
حبجية تقرير الرسول  يف الشرح -رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل

  .- صلى اهللا عليه وسلم–
 حبجية تقرير مقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  .-صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 
  

  

                                 
  ).٢/٢٩١(  شرح خمتصر املنتهى )(١

���� �� ز��﴿: الشاهد فيها قوله تعاىلمن سورة األحزاب، و) ٣٧(  أي آية )(٢
ٞ ۡ َ ٰ َ َ َ� َ

ِٗ���� و��  َ ََ ۡ ّ �

ُزو����� �� � ���ن � ٱ�� ۡ َ َ َ ُ َ َ
ۡ َ ِ َ َ

ٰ َ ۡ � ٞ�ِ��� ��جَ َ َ َ ِ
ۡ

 � ٓ ٗأز�ِج أد������ إذا ���ا ِ���� و��ِ َ ۡ ََ � ۡ َُ ۡ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ٓ
ِ

ۡ َ َ
ٰ ۡ�ۚ﴾.  

  ).١/٢٤٨(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٣

  ).١/٢٥٢(جع السابق   املر)(٤



    

 

 

 

 

٥٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  :-صلى اهللا عليه وسلم-صورة تقرير الرسول : التمهيد

بني يديه أو  َلُِع فٍ أو فعلَيلِ قٍ عن إنكار قول- سلم وعليهصلى اهللا - أن يسكت النيب 
  .)١( بهَمِلَيف عصره، وع

–بحجية تقرير الرسول  في الشرح -رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى

  :-صلى اهللا عليه وسلم
، ويسميه )٢(-صلى اهللا عليه وسلم-  حجية تقرير رسول اهللا - رمحه اهللا- يرى الكرماين 

كما ذهب إىل هذا القول عامة ، )٣(العلماء بدليل التقرير، وعامة األصوليني يستدلون به

صلى اهللا عليه -ا يتعلق بالكالم يف أفعال رسول اهللا مم«:  - رمحه اهللا-  الشافعية، قال اجلويين
  . بيان حكم تقريره غريه على أمر- وسلم

 إذا رأى - صلى اهللا عليه وسلم- فالذي ذهب إليه مجاهري األصوليني أن رسول اهللا 

ا منه يف رفع احلرج ً فقرره عليه ومل ينكر عليه كان ذلك شرعً أو يقول قوالًا يفعل فعالًمكلف
صلى اهللا عليه - إذا فعل فعل حبضرة النيب « : -رمحه اهللا-  ، وقال الزركشي)٤(»هفيما رآ

وسواء . ا، ملا سبقً على اجلواز مطلقً كان دليال، وعلم به، ومل ينكر، أو يف عصره- وسلم

استبشر به مع ذلك أم ال، لكن داللته على اجلواز مع االستبشار أقوى، وقد متسك 
  )٥(» يف القيافة واعتبارها يف النسب بكال األمرين-رضي اهللا عنه-الشافعي 

  : في المسألة-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

 ياتق( : فقال،ٍ عند قربي بامرأة تبكَّ مر- صلى اهللا عليه وسلم- جاء يف احلديث أنه : ًأوال
صلى - ألنه ؛فيه إباحة الزيارة«ّ من أحكامه أن - رمحه اهللا- ، وذكر الكرماين )٦()ياهللا واصرب

                                 
  ).٦/٥٤(البحر احمليط :   انظر)(١

و ) ١١/٢/١٧٨(و ) ٢/٢/٢٢٥(و ) ١/٢/١٢٦(و ) ٣/٢/٧٩(الكواكب الدراري  )(٢

  ).١٢/٢/١٠٤(و ) ١٢/٢/٨٠(

، )٩٠١-٢/٩٠٠(، تشنيف املسامع )١/٥٠٢(، بيان املختصر )٢/٢٢٣(التقرير والتحبري :  انظر)(٣

  ).٢/١٩٤(شرح الكوكب املنري 

  ).١/١٨٧( الربهان )(٤

  ).٩٠١-٢/٩٠٠( تشنيف املسامع )(٥

  ).١٢٨٣(، ورقمه )٢/٧٩(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب اجلنائز، باب زيارة القبور، )(٦



    

 

 

 

 

٥٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 -رمحه اهللا-فهنا يستدل . )١(» وتقريره حجة كقوله، مل ينكر عليها زيار�ا-اهللا عليه وسلم

قد علم به ومل ينكره، ويسميه  - صلى اهللا عليه وسلم-على جواز زيارة املرأة للقبور بأن النيب 
  . العلماء بدليل التقرير

صلى -  ما من أصحاب النيب( :لا ق أنه- رضي اهللا عنه-   هريرةأيبيف احلديث عن : ًثانيا

فإنه كان  )٢( إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو، عنه مينًا أحد أكثر حديث-اهللا عليه وسلم
 فعل الصحايب كيف :فإن قلت«: ً معلقا- رمحه اهللا- ، وقال الكرماين )٣ ()يكتب وال أكتب

 إن قلنا أن قول الصحايب وفعله : قلت؟دل على جواز الكتابة الذي هو املقصود من الباب

، فهنا )٤(» كتابته- صلى اهللا عليه وسلم- إمنا بتقرير الرسول  ل وإال فاالستدال،حجة فظاهر
  .-صلى اهللا عليه وسلم-  على جواز كتابة العلم بتقرير النيب -رمحه اهللا- يستدل 

  كما رأيت أصحايبيأصل( :قالأنه  -رضي اهللا عنهما-   ابن عمرويف احلديث عن: ًثالثا

وا طلوع الشمس وال ّ وال �ار ما شاء، غري أن ال حترليل بيا يصلًيصلون، ال أ�ى أحد
 ما وجه الداللة :فإن قلت) أصحايب (:قوله«: -رمحه اهللا- ، وقال فيه الكرماين )٥()غرو�ا

 حياته  أراد الرؤية يفْه إن أصحابه علي-صلى اهللا عليه وسلم-  إما تقرير الرسول : قلت؟فيه

، وهنا يذكر احتمالية )٦(» أرادها بعد وفاتهْ وإما إمجاعهم إن-صلى اهللا عليه وسلم- 
  . ألصحابه-صلى اهللا عليه وسلم-  بتقرير النيب -رضي اهللا عنهما-  استدالل ابن عمر

                                 
  ).٣/٢/٧٩(  الكواكب الدراري )(١

بن عمرو بن هصيص بن  عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم  هو )(٢

ّعب بن لؤي القرشي السهميك ّ ،  قبل فتح مكةهكان إسالم،  وأمه رائطه بنت منبه بن احلجاج،ّ

، )هــ٦٣(تويف ليايل احلرة سنة  . وكان قرأ الكتب، ألف مثل-صلى اهللا عليه وسلم- حفظ عن النيب 

  .مبصر: بالطائف، وقيل: تويف مبكة، وقيل: ، فقيل)هــ٦٨(: ، وقيل)هــ٦٥(: وقيل

  ).٤/١٦٥(، اإلصابة )٣/١٧٢١(، معرفة الصحابة أليب نعيم )٣/٤٩٤( الصحابة معجم: انظر

  ).١١٣(، ورقمه )١/٣٤(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، )(٣

  ).١/٢/١٢٦(  الكواكب الدراري )(٤

الصالة إال بعد من مل يكره   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب مواقيت الصالة، باب )(٥

  ).٥٨٩(، ورقمه )١/١٢١(، العصر والفجر

  ).٢/٢/٢٢٥(  الكواكب الدراري )(٦



    

 

 

 

 

٥٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

صلى اهللا -  رسول اهللا َّإن( : قالت أ�ا- ارضي اهللا عنه-  عائشةيف احلديث عن : ًرابعا

ا إىل ً نظر آنف)١(ًا جمززَّ أمل تري أن: فقال، أسارير وجهه تربق،ًا مسرورّ دخل علي-عليه وسلم
َّ، وعلق عليه )٢() إن هذه األقدام بعضها من بعض: فقال،ة بن زيد وأسامزيد بن حارثة

 ؛ ما صح من إلزامهم به- صلى اهللا عليه وسلم- فلما مسع «:  بقوله-رمحه اهللا- الكرماين 

  وصار حجة، ألنه زجر هلم عن الطعن يف نسبه؛ فرح به،)٣(أل�م كانوا يعتقدون قول القائف
 وهنا كذلك يستدل بالتقرير على حكم ،)٤(»-صلى اهللا عليه وسلم-ا يف شرعنا بتقريره ًأيض

  .شرعي

صلى اهللا -باب من رأى ترك النكري من النيب « بــــ- رمحه اهللا-َّبوب البخاري : ًخامسا
: له بقو- رمحه اهللا-َّ، وعلق على ذلك الكرماين )٥(» ال من غري الرسول، حجة- عليه وسلم

 - صلى اهللا عليه وسلم- تقرير الرسول َّ غرضه أن، اإلنكار: أي"باب من ترك النكري"«

ال " : وهو من خصائصه، قوله،ا للزمه التغيريً وألنه لو كان منكر، إذ هو نوع من فعله؛حجة
، وهنا يستدل )٦(» ولغري ذلك، جلواز أنه مل يتبني له حينئذ وجه الصواب"من غري الرسول

، وأفعاله )٧( بأنه داخل يف حكم أفعاله- صلى اهللا عليه وسلم-تقرير النيب على حجية 

حجة؛ ألن الرتك فعل، ويستدل كذلك على حجية التقرير بأنه لو كان هذا األمر املفعول يف 
 تغيريه - صلى اهللا عليه وسلم- ً حراما لوجب عليه - صلى اهللا عليه وسلم- حضرة النيب 

َّوإنكاره، ولـما مل يفعل دل   . ذلك على موافقته عليهَّ

                                 
ِجمزز بن األعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن م  هو )(١ قال موسى ، القائف ،ج الكناينِلْدَُِّ

 ناصيته، ومل َّزَا جًخذ أسري ألنه كان إذا ُأ؛ًاإمنا مسي جمزز: ا الزبريي يقولًمسعت مصعب: بن هارون

  .ومل يذكر امسه:  هكذا قال.ًايكن امسه جمزز

  ).٥/٥٧٥(، اإلصابة )٤/١٤٦١(، االستيعاب )٤/٢٠٦٤(املؤتلف واملختلف : انظر

  ).٦٧٧٠(، ورقمه )٨/١٥٧(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الفرائض، باب القائف، )(٢

  ).١٧١(التعريفات :   انظر.ئهراسته ونظره إىل أعضا بف الشخصهو الذي يعرف نسب: القائفو  )(٣

  ).١١/٢/١٧٨(  الكواكب الدراري )(٤

  ).٩/١٠٩(  صحيح البخاري )(٥

  ).١٢/٢/٨٠(  الكواكب الدراري )(٦

  ).٢/٢٢٣(التقرير والتحبري :   انظر)(٧



    

 

 

 

 

٥٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 بني اجلنة )١(يبقى رجل( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- النيب ويف احلديث أن : ًسادسا

 يا رب اصرف وجهي عن النار ال وعزتك ال : فيقول، اجلنةً آخر أهل النار دخوال،والنار
ً يف شرح احلديث معلقا على حكم القسم بعزة -رمحه اهللا-، وقال الكرماين )٢()هاأسألك غري

صلى اهللا عليه - حكاية رسول اهللا : قلت. ليس كالم ذلك اجلهين حجة:فإن قلت«: اهللا

 بتقرير -رمحه اهللا- ، وهنا يستدل كذلك )٣(» عنه على سبيل التقرير والتصديق حجة- وسلم
  . على جواز احللف بعزة اهللا- صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

– بحجية تقرير الرسول مقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية

  :-صلى اهللا عليه وسلم
-  يف الشرح رأيه يف النقود يف حجية تقرير رسول اهللا - رمحه اهللا- يوافق رأي الكرماين 

رمحه -   على كالم ابن احلاجب- رمحه اهللا- َّ، حيث علق الكرماين - وسلمصلى اهللا عليه 

ٍإذا علم بفعل ومل ينكره قادرا، فإن كان كمضي كافر إىل كنيسة فال أثر للسكوت «: - اهللا ً
َّاتفاقا، وإال دل على اجلواز ه صلى اهللا علي-َّهذه املسألة يف أن تقرير النيب  «:، بقوله)٤(»ً

بة عنه، مما يظهر موافقته له ً، ومل يذكر اعرتاضا له على ذلك أو إجا)٥(»ً حجة شرعا- وسلم

  .-صلى اهللا عليه وسلم- يف حجية تقرير النيب 
  

  

  

                                 
ويرى ) رجل: (لهقو«: ، بقوله)رجل: (-صلى اهللا عليه وسلم- على قوله -رمحه اهللا-َّ علق الكرماين )(١

  ). ١٢/٢/١٠٤(الكواكب الدراري .  »أن امسه جهينة

ُو�� ٱ�����  ﴿:باب قول اهللا تعاىلًّ أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، معلقا يف كتاب التوحيد، )(٢
ِ
َ ۡ َ ُ َ

ُٱ����  ِ َ ���� ر�� رب ٱ���ة ��� ����ن﴾  ﴿�ۡ
َ ُ

ِ
َ � َُ

ِ � َ َِ
ۡ

ِ
ّ َ

ِ
ّ َۡ ٰ ِوِ�، ﴿]سورة الصافات[﴾ � َ

� ُ ٱ���ة َ � ِ
ۡ

ُو�ِ���ِ�ِۦ َ  وحنوه ، )٩/١١٦(، ، ومن حلف بعزة اهللا وصفاته])٨(من اآلية رقم : سورة املنافقون[﴾ َ

ٌو��ه ����� ���ة ﴿:ًموصوال يف كتاب التوحيد، بـــاب قول اهللا تعاىل َ ِ
�

ٖ ِ
َ ۡ َ ُٞ  إ� ر��� ����ة� ُ

ٞ َ ِ
َ َ

ِ
ّ َ ٰ َ ِ �﴾ 

  ).٧٤٣٧(، ورقمه )٩/١٢٨ (،]سورة القيامة[

  ).١٢/٢/١٠٤(  الكواكب الدراري )(٣

  ).٢/٣٠٠(  شرح خمتصر املنتهى )(٤

  ).١/٣٠١(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٥



    

 

 

 

 

٥٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  
  
  
  
  
  

ا ام :عا  
  

  : مطالبستةوفيه 
  .حد اإلمجاع: املطلب األول
  .حجية اإلمجاع: املطلب الثاين
  . املدينة إمجاع أهل:املطلب الثالث
  .اإلمجاع السكويت: املطلب الرابع

  .حكم خرق اإلمجاع: املطلب اخلامس
إمجاع أهل العصر على أحد : املطلب السادس

قويل العلماء بعد انقراض عصر 
  .الصحابة

  

  

  

  
  



    

 

 

 

 

٥٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  
  حد اإلجماع: المطلب األول

  :وفيه متهيد ومسألتان
  .اإلمجاع يف اللغة: التمهيد

  .د اإلمجاعحب  يف الشرح-رمحه اهللا–الكرماين رأي اإلمام : املسألة األوىل
  .د اإلمجاع حبمقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  

  : في اللغةاإلجماع: التمهيد
اجليم وامليم والعني أصل واحد، يدل على تضام « : -رمحه اهللا-  قال ابن فارس

  .)١(»شيءال

  : ويطلق اإلمجاع على معنيني
ۡ�����ا أ����﴿: العزم التام، ومنه قوله تعاىل: األول ُ َ ۡ َ َْ ٓ ُ ِ

ۡ َ
﴾

)٢(.  

  .)٣(إذا اتفقوا" أمجع القوم على كذا: "االتفاق، ومنه قوهلم: الثاين

  .)٤(هو مشرتك بينهما: قال الرازي
 االصطالحي، فهو مجع للفكر يف معرفة احلكم فكال املعنيني موجود يف اإلمجاع مبعناه

  .واستنباطه، ومن مث اتفاق اآلراء على ذلك احلكم

  :حد اإلجماعب  في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى
ا�تهدين، : اتفاق مجيع أهل احلل والعقد، أي«:  اإلمجاع بأنه- رمحه اهللا- َّعرف الكرماين 

، ويوافقه على )٥(» على أمر من األمور الدينية-صلى اهللا عليه وسلم- مد من أمة سيدنا حم

هذا التعريف عامة األصوليني ومنهم الشافعية
)٦(

  .، وبعضهم ذكره مع اختالف يسري

                                 
  .»مجع«مادة ) ١/٤٧٩(  مقاييس اللغة )(١

  ). يونس(من سورة ) ٧١(  اآلية رقم )(٢

  ).٤٢(الكليات :   انظر)(٣

  ).٤/١٩(احملصول للرازي :   انظر)(٤

  ).١٢/٢/٦٣(  الكواكب الدراري )(٥

: ، وبنحو هذا التعريف انظر)١/٣٧٦(، روضة الناظر )٢/٨١(شرح التلويح على التوضيح :   انظر)(٦

  ).٤٥١(، التمهيد لألسنوي )١/٤٦١(قواطع األدلة 



    

 

 

 

 

٥٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  

  :شرح التعريف
  .االشرتاك يف االعتقاد أو القول أو الفعلهو ": اتفاق: "قوله

ًوالالم لالستغراق احرتازا عن اتفاق خيرج العوام إذ ال عربة باتفاقهم، ": ا�تهدين: "قوله
  .بعض جمتهدي عصر

عن اتفاق جمتهدي الشرائع احرتز به : - عليه وسلمصلى اهللا- من أمة حممد : "قوله

  .)١(السالفة

  .)٢( متعلق باالتفاق":يف عصر: "قوله
  

  :لمسألة في ا-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

 وحض -صلى اهللا عليه وسلم- باب ما ذكر النيب « بـــــ- رمحه اهللا- َّبوب البخاري: ًأوال
-على اتفاق أهل العلم وما أمجع عليه احلرمان مكة واملدينة وما كان �ا من مشاهد النيب 

 واملنرب - ه وسلمصلى اهللا علي-  واملهاجرين واألنصار ومصلى النيب - صلى اهللا عليه وسلم

 هو اتفاق مجيع أهل احلل "اإلمجاع"«:  بقوله- رمحه اهللا- ، وعلق الكرماين )٣(»»والقرب
 على أمر من األمور -صلى اهللا عليه وسلم- ا�تهدين من أمة سيدنا حممد : أي،والعقد

  . )٤(»الدينية
و���� ������ أ��﴿ :ه تعاىلباب قول« بــــــ-رمحه اهللا-  َّبوب البخاري: ًثانيا

ٗ � ُ ۡ ُ ٰ َ
ۡ َ َ َ

ِ ٰ
َ َ َ 

و��
ٗ َ َ�﴾

َّ، وعلق )٦(» بلزوم اجلماعة وهم أهل العلم- صلى اهللا عليه وسلم- وما أمر النيب ، )٥(

 وهم أهل ،ة قول اجلماع: أي"بلزوم اجلماعة" :قوله«:  بقوله- رمحه اهللا- عليه الكرماين 

                                 
  ).٢/٨٢(شرح التلويح على التوضيح :   انظر)(١

  ).٢/٦(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٢

  ).٩/١٠٣(  صحيح البخاري )(٣

  ).١٢/٢/٦٣(  الكواكب  الدراري )(٤

  ). البقرة(من سورة ) ١٤٣(  اآلية رقم )(٥

  ).٩/١٠٧(  صحيح البخاري )(٦



    

 

 

 

 

٥٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 وهو اتفاق ا�تهدين من ، يعين يلزم على املكلف متابعة حكم اجلماعة واالعتصام به،العلم

  .)١(» وهذه اآلية مما استدل به األصوليون على حجية اإلمجاع،األمة يف عصر على أمر ديين

  :حد اإلجماع بمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
مجاع غري أنه يف  يف الشرح قوله يف النقود يف تعريف اإل- رمحه اهللا-فق قول الكرماين يوا

�نص يف املوضعني على كون األمر دينيا، وأما يف النقود جعل التعريف عاما يف كل الشرح  ً ّ
ّ، فيكون تعريفه يف النقود أعم من تعريفه يف )٢(لعقليات والشرعيات واللغوياتاأمر، فشمل 

  .الشرح
اتفاق ا�تهدين من هذه « بأنه  اإلمجاع- رمحه اهللا- َّذلك حيث عرف ابن احلاجبو

 يف كتابه النقود دون اعرتاض - رمحه اهللا-َّوعلق عليه الكرماين  .)٣(»األمة يف عصر على أمر
ُمنه عليه مما يشعر مبوافقته له

: أي" أمر: "كر بأن املراد من قولهَّكما أنه علق على من ذ، )٤(
ًإما االتفاق على أمر سواء كان أمرا دينيا أو غريه، أو ال ً

رمحه اهللا يف -قال الكرماين . )٥(
ومل يزد على قوله هذا خبصوص ، )٦(»ًإذ البد وأن يكون أمرا" أو ال: "ال معىن لقوله«: ذلك

طالقه، بينما يف كتابه الشرح فقد  على إ-رمحه اهللا-األمر، ويظهر أنه يوافق ابن احلاجب 
ّنص يف املوضعني على كون األمر دينيا، فيكون تعريفه يف النقود أعم من تعريفه يف الشرح ً ّ.  

  
  جية اإلجماعح: ثانيالمطلب ال

  :وفيه مسألتان
  .جية اإلمجاعحب  يف الشرح-رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل
  . اإلمجاع حبجية رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردودمقارنة: املسألة الثانية

******  
  :جية اإلجماعحب  في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى

                                 
  ).١٢/٢/٧٥(  الكواكب  الدراري )(١
  ).٤/٢٠( احملصول للرازي ،)٣٢٢(شرح تنقيح الفصول :   انظر)(٢
  ).٢/٣١٢(  شرح خمتصر املنتهى )(٣
  ).٦-٢/١(عيسى اجلاموس، : قود والردود، حتقيق  الن)(٤
  ).٢/٥(املرجع السابق :   انظر)(٥
  ).٢/٥(  املرجع السابق )(٦



    

 

 

 

 

٥٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 حجية اإلمجاع، فهو دليل صحيح إلثبات األحكام - رمحه اهللا- يرى الكرماين 

وإذا ثبت « : - رمحه اهللا- شي، قال الزرك)٢(، واتفق األصوليون على هذا القول)١(الشرعية
، فيظهر كذلك )٣(»ام واإلماميةَّظَّإمكان العمل به، فهو حجة شرعية، ومل خيالف فيه غري الن

  .قول الشافعية حبجية اإلمجاع

  : في المسألة-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 
ا يفقهه ًاهللا به خريمن يرد : (ال ق-اهللا عليه وسلمصلى - جاء يف احلديث أن النيب : ًأوال

قائمة على أمر اهللا ال يضرهم من  ، ولن تزال هذه األمةي وإمنا أنا قاسم واهللا يعط الدين،يف

 هل فيه :فإن قلت«: ً معلقا عليه-رمحه اهللا-، قال الكرماين )٤() أمر اهللايتأخالفهم حىت ي
فهنا يصرح . )٥(» ألن مفهومه أن احلق ال يعدو األمة؛ نعم: قلت؟ علي حجية اإلمجاعداللة

َ برأيه يف حجية اإلمجاع، وأنه يستدل له �ذا احلديث، وذكر وجه الداللة منه- رمحه اهللا-  َ ُ.  

ال يزال طائفة من أميت ( : قال- صلى اهللا عليه وسلم- النيب احلديث أن جاء يف : ًثانيا
 فيه حجية :قيل«: - رمحه اهللا- ، قال الكرماين )٦()تيهم أمر اهللا وهم ظاهرونأ حىت يظاهرين

  .ُوهذه رواية أخرى للدليل الذي يستدل به على حجية اإلمجاع. )٧(»اإلمجاع

ٰو���� ����﴿: باب قوله تعاىل«ـــ ب- رمحه اهللا-َّبوب البخاري : ًثالثا َ
ۡ َ َ َ

ِ ٰ
َ َ �� أ��َ

ٗ � ُ ۡ ُ
 

و��
ٗ َ َّوعلق ، )٩(» بلزوم اجلماعة وهم أهل العلم- صلى اهللا عليه وسلم- وما أمر النيب  )٨(﴾�َ

                                 
  ).١٢/٢/٧٥(و ) ١٢/٢/٥٨(و ) ١/٢/٣٨(الكواكب الدراري :   انظر)(١
، روضة الناظر )٨٧(، اللمع )١٢٢(، احملصول البن العريب )٣/٢٥١(كشف األسرار :   انظر)(٢

)١/٣٧٨.(  

  ).٦/٣٨٤(  البحر احمليط )(٣

ً  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، )(٤
  ).٧١(، ورقمه )١/٢٥(

  ).١/٢/٣٨(  الكواكب الدراري )(٥

صلى اهللا -باب قول النيب ة،   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب االعتصام بالكتاب والسن)(٦

، )٩/١٠١(،  يقاتلون وهم أهل العلم)ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق(: -ه وسلمعلي

)٧٣١١.(  

  ).١٢/٢/٥٨(  الكواكب الدراري )(٧

  ). البقرة(من سورة ) ١٤٣(  من اآلية رقم )(٨

  ).٩/١٠٧(  صحيح البخاري )(٩



    

 

 

 

 

٦٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 قول اجلماعة وهم أهل : أي"بلزوم اجلماعة" :قوله« :بقوله - رمحه اهللا- عليه الكرماين 

 وهو اتفاق ا�تهدين من ،املكلف متابعة حكم اجلماعة واالعتصام به يعين يلزم على ،العلم
 ، وهذه اآلية مما استدل به األصوليون على حجية اإلمجاع،األمة يف عصر على أمر ديين

و��﴿: هلم اهللا تعاىل بقولهَّ عد:قالوا
ٗ َ  فتجب عصمتهم عن اخلطأ ،ً معناه عدوالْ إذ)١(﴾�َ

  . ً دليال من القرآن على حجية اإلمجاع- رمحه اهللا- ، وذكر هنا )٢(» كبرية وصغرية،ً وفعالًالقو

  : اإلجماع بحجيةمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
 يف الشرح رأيه يف النقود يف أن اإلمجاع حجة قطعية، - رمحه اهللا-يوافق رأي الكرماين 

رمحه - ، وهنا ينقل )٤(»")٣(وهو حجة: "قال «: يف النقود- رمحه اهللا- حيث قال الكرماين 
ً، مظهرا موافقته له، بعدم االعرتاض عليه أو اإلجابة -رمحه اهللا- )٥( عن ابن احلاجب- اهللا
  .عنه

، )٦(»واألدلة على حجيته كثرية«: -رمحه اهللا-ّويف موضع آخر علق على كالم العضد 
َّتاب والسنة واملعقول، وقدم األخري عليهما؛ إلفادته كون من الك" كثرية: "قوله«: بقوله

  . يف أن األدلة على حجية اإلمجاع كثرية-رمحه اهللا- ، فيوافق العضد)٧(»اإلمجاع حجة قطعية

  
  إجماع أهل المدينة: ثالثالمطلب ال

  :وفيه متهيد ومسألتان
  . النزاعاملراد بإمجاع أهل املدينة وحترير حمل: التمهيد

  .بإمجاع أهل املدينة  يف الشرح-رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل
  . بإمجاع أهل املدينةمقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  

                                 
  ).البقرة(من سورة ) ١٤٣(  من اآلية رقم )(١

  ).١٢/٢/٧٥(  الكواكب الدراري )(٢

  .اإلمجاع:   أي)(٣

  ).٢/٤٢(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٤

  ).٢/٣١٩(شرح خمتصر املنتهى :   انظر)(٥

  ).٢/٣١٩(  شرح خمتصر املنتهى )(٦

  ).٢/٤٥(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٧



    

 

 

 

 

٦٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : وتحرير محل النزاعالمراد بإجماع أهل المدينة: التمهيد
اتفاق جمتهدي املدينة يف عصر من العصور على أمر من «:  بإمجاع أهل املدينةُيراد
  .)١(»األمور

  

  :تحرير محل النزاع
قال شيخ ، عمل أهل املدينة الذي جيري جمرى النقل حجةَّ اتفق العلماء على أن :ًأوال

ري جمرى النقل حجة باتفاق عمل أهل املدينة الذي جي«: - رمحه اهللا-  اإلسالم ابن تيمية

ملا سأله عن الصاع واملد وأمر أهل املدينة -  )٢( أليب يوسف كما قال مالك،املسلمني
  أترى هؤالء يا أبا يوسف :- بإحضار صيعا�م وذكروا له أن إسنادها عن أسالفهم

  .)٣(»كذبونال واهللا ما ي: يكذبون؟ قال

نقل شرع ّفعند النظر يف كالم أهل العلم جند أ�م يفرقون بني ما كان طريقه النقل وهو 
، كنقلهم مقدار الصاع واملد،  إما من قول-صلى اهللا عليه وسلم- مبتدأ من جهة النيب 

كرتكهم أخذ ، ، أو إقرار)٤( كنقلهم العمل املتصل يف عهدة الرقيق،، أو فعلواألذان واإلقامة

                                 
  ).٤٢٧(  أثر األدلة املختلف فيها )(١

كان الغالب .  من أهل الكوفة.ابن حبتة: ُ، يعرف بأمهم بن حبيب بن سعديعقوب بن إبراهي  هو )(٢

حديث كثري عن  عنده كان، ولةألة بعد املسأ املسا يفًحيانأ وكان رمبا خالفه ،عليه مذهب أيب حنيفة

وكان . وغريهم من الكوفيني،  واألعمش، وهشام بن عروة، ومطرف، وحصني، واملغرية،أيب خصيف

ً وكان حيضر احملدث فيحفظ مخسني وستني حديثا فيقوم فيمليها على ،حديثعرف باحلفظ للُي
 سنة  منربيع اآلخرتويف يف . مث لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه وغلب عليه الرأي. الناس

  . يف خالفة هارون)هــ١٨٢(

ثالثة ، االنتقاء يف فضائل ال)٧/٦٤٥(، الثقات البن حبان )٧/٢٣٩(الطبقات الكربى : انظر

  ).١٧٣(األئمة الفقهاء 

  ).٢٠/٣٠٦(  جمموع الفتاوى )(٣

جد َمهل ثالثة أيام، فإن وُـ ي فإنهً عبداٌ أحدالعبد اململوك الذي يباع ويشرتى، فإذا اشرتى  الرقيق هو )(٤

ُفيه عيبا فإنه يرده بدون أن يكون هناك حبث، وإن كان بعد ذلك ك ف املشرتي البينة أنه اشرتاه وبه ِّلً

ًنظر يف العيب فإن كان قدميا رد، وإن كان جديدا ُي بل . يف هذا شيء ولكن ما ثبت.ذا الداءه ً
  ).٣٩٩/٣(شرح سنن أيب داوود : انظر. ًطارئا مل يرد



    

 

 

 

 

٦٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 وال -صلى اهللا عليه وسلم- الزكاة من اخلضراوات مع أ�ا كانت تزرع باملدينة، ومل يأخذ النيب 

  .)١(فهذا الذي طريقه النقل حجةة، اخللفاء من بعده منها زكا
  .اختلف العلماء يف إمجاع أهل املدينة مما كان طريقه الرأي: ًثانيا

  :بإجماع أهل المدينة  في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى
 أن عمل أهل املدينة مما كان طريقه الرأي ليس حجة وال -رمحه اهللا-يرى الكرماين 

ًإمجاعا
اتفق األكثرون « : - رمحه اهللا- ، قال اآلمدي)٣(، وعلى هذا قول عامة األصوليني)٢(

 خالفهم يف حالة انعقاد على أن إمجاع أهل املدينة وحدهم ال يكون حجة على من

رمحهما -   عن الشافعي، كما نقل الزركشي)٥(، وإىل هذا ذهب عامة الشافعية)٤(»إمجاعهم
ا ذكر قوله إال عابه، وإن ذلك ًإنه حجة، وما مسعت أحد: قال بعض أصحابنا«:  قوله- اهللا

  . )٦(»عندي معيب

  : في المسألة-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 
 َ األذان، وأن يوترَعَ أن يشفٌر باللِمُأ(:  قال- رضي اهللا عنه- عن أنسيف احلديث : ًأوال

َ أليوبُفذكرت: )٧(، قال إمساعيلاإلقامة
)٨(،  

                                 
-  فيما ذكره الكرماين -رمحهم اهللا-ومل أقف على تفصيل للعلماء ). ٦/٤٤٣(البحر احمليط :   انظر)(١

ه النقل رأي أهل املدينة فيه معارض لرأي أهل مكة، فما احلكم  فيما لو كان ما طريق-رمحه اهللا
  ).٢/٣/٧(الكواكب الدراري : إذن؟، انظر

  ).١٢/٢/٦٣(و ) ٢/٣/٧(الكواكب الدراري :   انظر)(٢
  ).٣٣٣(، املسودة )٦/٤٤٠(، البحر احمليط )١/٥٦٦(، بيان املختصر )٣/٣٢١(الفصول :   انظر)(٣
  ).١/٢٤٣(  اإلحكام )(٤
  ).٦/٤٤٠(، البحر احمليط )١/٢٤٣(اإلحكام : انظر  )(٥
  ).٦/٤٤٠(  البحر احمليط )(٦
، ولد سنة أمه علية من أهل البصرة، و،موىل بين أسد بن خزمية، إمساعيل بن إبراهيمهو أبو بشر،   )(٧

أو ) هــ١٩٣(ومات سنة  ، والعراقيون، وحيىي بن معني،روى عنه أمحد بن حنبل،  )هـ١١٠(
  . ذي القعدة لثالث عشرة منهيف) هــ١٩٤(

  ). ٤٥-٦/٤٤(، الثقات البن حبان )٣٨٧(طبقات خليفة خياط : انظر
 ، وسعيد بن جبري،اً رأى أنس،أيوب بن أيب متيمة وهو ابن كيسان السختياين البصريهو أبو بكر،   )(٨

 أليس قد : لهليقا ف، عن أيوب خبالفه تركهِّدثُ فإذا ح،ثِّوجابر بن زيد، وكان ابن عون حيد
، تويف سنة وكان أيوب سيد املسلمني:  إن أيوب أعلمنا حبديث حممد، وقال شعبة:مسعته؟ فيقول

  =).هــ١٣٢(



    

 

 

 

 

٦٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  عمل:قال املالكية«:  بقوله- رمحه اهللا-َّ علق عليه الكرماين .)١(")َإال اإلقامة":  فقال

 وما رواه الكوفيون  ولو صحت زيادة أيوب،ا عن سلف على إفراد اإلقامةًأهل املدينة خلف
 به أهل املدينة على اآلخر  ترك العملمث ما ٍ جاز أن يكون ذلك يف وقت،من تثنية اإلقامة

 وأما عمل أهل ، أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بال خالف:واجلواب. الذي استقر األمر عليه

املدينة فليس حبجة مع أنه معارض بعمل أهل مكة وهي جممع املسلمني يف املواسم 
النقل إذا يظهر واهللا أعلم أنه يرى انتفاء حجية عمل أهل املدينة فيما طريقه . )٢(»وغريها

ًتعارض مع عمل أهل مكة واليت ال تقل عنها شرفا وفضال ً.  

 وحض - صلى اهللا عليه وسلم- باب ما ذكر النيب « بـــ- رمحه اهللا-  َّبوب البخاري: ًثانيا
-  وما كان �ا من مشاهد النيب ، وما أمجع عليه احلرمان مكة واملدينة،على اتفاق أهل العلم

 واملنرب ،-صلى اهللا عليه وسلم-  ومصلى النيب ، واملهاجرين واألنصار-عليه وسلمصلى اهللا 

 هو اتفاق مجيع أهل احلل "اإلمجاع "و«: ً معلقا عليه-رمحه اهللا- ، وقال الكرماين )٣(»والقرب
 على أمر من األمور - صلى اهللا عليه وسلم- أي ا�تهدين من أمة سيدنا حممد ،والعقد

-قال اإلمام مالك . تهدي احلرمني دون غريهم ليس بإمجاع عند اجلمهور فاتفاق جم،الدينية

 وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل احلرمني . إمجاع أهل املدينة حجة:- رمحه اهللا تعاىل
ً أنه يرى أن عمل أهل املدينة ليس إمجاعا -رمحه اهللا-  يظهر من كالمه ،)٤(»كليهما إمجاع

اتفاق جمتهدي احلرمني دون غريهم ليس  ليس حجة، فإذا كان على إطالق القول به، وأنه

  ! فكيف باتفاق أهل املدينة فقط؟بإمجاع

  : بإجماع أهل المدينةمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
َّ يف الشرح رأيه يف النقود يف أن عمل أهل املدينة حجة - رمحه اهللا- يوافق رأي الكرماين 

، ونفي مزيتها - وهذا حمل اتفاق بني أهل العلم كما سبق بيانه- ًفيما كان جاريا جمرى النقل 
  .فيما كان طريقه الرأي

                                                                              
  ).٣٧٣(، طبقات خليفة خياط )١/٤٠٩(التاريخ الكبري : انظر=

، باب اإلقامة واحدة، إال قوله قد قامت الصالة  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب األذان، )(١

  ).٦٠٧(، ورقمه )١/١٢٥(

  ).٢/٣/٧(  الكواكب الدراري )(٢

  ).٩/١٠٣(  صحيح البخاري )(٣

  ).١٢/٢/٦٣(  الكواكب الدراري )(٤



    

 

 

 

 

٦٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 باملرويات عن أهل املدينة وتقدميها على مرويات غريهم، أو أخذه - رمحه اهللا-أما أخذه 

: - رمحه اهللا-  د على كالم العض- رمحه اهللا- َّبإمجاعهم يف املنمقوالت املستمرة فحيث علق 
رمحه -  قد اشتهر أن إمجاع أهل املدينة وحدها من الصحابة والتابعني حجة عند مالك«

حممول :  على رواية غريهم، وقيلروايتهم متقدمةقوله ذلك حممول على أن : ، فقيل- اهللا

ة والصاع واملد دون  كاألذان واإلقامإجماعهم في المنقوالت المستمرةعلى حجية 
صلى اهللا عليه -لكو�م أقرب إىل الرسول " على رواية غريهم: "قوله«: ، بقوله)١(»غريها

املتكرر وجوده : أي" املستمرة: "قوله. ، وأحفظ وأخرب عن غريهم مبواقع األحكام- وسلم

 ومن توضيح - رمحه اهللا-  ويظهر من كالم العضد .)٢(»ًكثريا؛ الختصاصهم مبشاهدته
 لكالمه دون اعرتاض عليه أن كالمه يف حجية إمجاع أهل املدينة إمنا -رمحه اهللا-رماين الك

  .هو يف املنقوالت، ال يف الرأي

َّال نسلم أن العادة قاضية يف اتفاق مثلهم عن راجح؛ : فإن قيل«: وعند قول العضد

َّأل�م بعض األمة فيجوز أن يكون متمسك غريهم أرجح، فرب .   راجح مل يطلع عليه البعضُ

ٍ بل باطالع األكثر، واألكثر كاف يف ذلكَُِال نقول العادة قاضية باطالع الكل فريد : قلنا

ّإذا وجب اطالع األكثر امتنع أن ال يطلع عليه من أهل املدينة أحد، : تتميم دليلنا بأن يقال
 ال تنفي بعيدةواالحتماالت ال، وما فيه أحد منهمويكون ذلك األكثر غريهم، 

" ما فيه"املنع املذكور، و : أي" ذلك"و «: ًّ معلقا-رمحه اهللا-، قال الكرماين )٣(»الظهور

من األكثر املطلعني، أو ما يف األكثر أحد من أهل " أحد منهم"يف أهل املدينة، : أي
ّاملمكنة عقال، كاحتمال عدم اطالع أحد من أهل امل" االحتماالت البعيدة"املدينة، و  دينة ً

ٍوحاصله أن الظاهر أنه البد لواحد من جمتهدي . عليه ال مينع الظهور الذي هو االطالع

ًوعلم من هذا التقرير أنه حجة ظاهرا ال . املدينة أن يطلع على الراجح فيجب العمل به
ِ
ُ

   .)٤(»ًقطعا

 فإن العادة إذا كانت  نظر؛كما أجاب على اعرتاض البعض بأن فيما ذكره ابن احلاجب

تقضي بأن متمسك املدينة التصافهم بتلك الصفات راجح، فإ�ا كذلك تقضي بأن 

                                 
  ).٢/٣٣٩(  شرح خمتصر املنتهى )(١

  ).٢٢٨-٢/٢٢٧(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٢

  ).٣٤٠-٢/٣٣٩(  شرح خمتصر املنتهى )(٣

  ).٢/٢٣٣(عيسى اجلاموس، : ق  النقود والردود، حتقي)(٤



    

 

 

 

 

٦٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

متمسك غريهم إذا كانوا على الصفات راجح، فال وجه لتخصيص إمجاع املدينة باحلجية، 

  .)١(فاحلق أن العربة بقول اجلميع، وال مدخل للمكان
 خصص بأهل املدينة بل باملوصوفني �ا، فلو وال نظر؛ ألنه ما«: فأجاب الكرماين بقوله

  .)٢(»ًاتفق وجودها لغريهم لكان قوهلم أيضا حجة لكن مل يتفق

صلى اهللا -ومن األدلة اليت ذكرها يف النقود على حجية قول أهل املدينة حديث النيب 
: ، وشرحه بقوله)٣() احلية إىل جحرهاُِز إىل املدينة كما تأرُِزإن اإلميان ليأر ( :- عليه وسلم

املدينة ملجأ : لينضم وجيتمع بعضه إىل بعض فيها، وهو بالراء مث الزاي، أي:  أيليأرز«

  . )٤(»اإلسالم، ليس ذلك إال لفضل أهلها فيكون قوهلم حجة
آلرائهم على آراء غريهم االجتهادية فحيث علق على قول  -رمحه اهللا- وأما عدم تقدميه 

ًواستدل بتشبيه علمهم بروايتهم، فإ�ا تقدم على رواية غريهم اتفاقا، «: - رمحه اهللا- العضد  َُّ ُ
َّفكذا عملهم وعقيد�م ورأيهم يقدم على ما لغريهم ُ.  

ًأنه متثيل خال عن اجلامع فال يصلح دليال،: اجلواب َّ وهو أن فالفرق ظاهرُِّ وإن سلم ٍ

   .)٥(»ًالرواية ترتجح بكثرة الرواة اتفاقا، واالجتهاد ال يرتجح بكثرة ا�تهدين

وهو الرتجيح بالكثرة وحنوه من أسباب " فالفرق ظاهر: "قوله«: - رمحه اهللا- بقوله 
 فيظهر ،)٦(»الفرقالرتاجيح اليت للرواية، فلعل تقدمهم يف الرواية لنحو الكثرة، وال قياس مع 

هنا تفريقه بني تقدمي مرويا�م ومنقوال�م على غريهم، وبني تقدمي آرائهم على غريهم، فأخذ 

  .باألول وترك الثاين
  

  

  

                                 
  ).٢/٢٣٧(املرجع السابق :   انظر)(١

  ).٢/٢٣٧(  املرجع السابق )(٢

، )٣/٢١(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب فضائل املدينة، باب اإلميان يأرز إىل املدينة، )(٣

  ).١٨٧٦(ورقمه 

  ).٢/٢٤٤(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٤

  ).٢/٣٤٠(تصر املنتهى   شرح خم)(٥

  ).٢/٢٤٩(عيسى اجلاموس، :   النقود والردود، حتقيق)(٦



    

 

 

 

 

٦٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  اإلجماع السكوتي: رابعالمطلب ال
  :وفيه متهيد ومسألتان

  .املراد باإلمجاع السكويت وحترير حمل النزاع: التمهيد
  .باإلمجاع السكويت  يف الشرح-رمحه اهللا– الكرماين رأي اإلمام: املسألة األوىل
  . باإلمجاع السكويتمقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  

  : وتحرير محل النزاعالمراد باإلجماع السكوتي: التمهيد
قول جمتهد يف مسألة َّأنه : اُِّعرف اإلمجاع السكويت بتعريفات عديدة، ومن أمجعه

 عن قرينة  السكوت وجترد،نظر فيهالل  تكفي ومضت مدة،انتشرذا  إ،اجتهادية تكليفية

  .)١( قبل استقرار املذاهب القولرَنكُرضى وسخط، ومل ي

  :تحرير محل النزاع
ًكان سكوتا مقرونان إ -١  . فهو إمجاع بال خالفاأمارات الرضب ً

 . بال خالف ال يكون إمجاعاإن ظهرت عليهم أمارات السخط -٢

إن مل يظهر عليهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب -٣
)٢(

.  

  :باإلجماع السكوتي  في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى
، وإىل هذا )٣( حجية اإلمجاع السكويت، فهو من اإلمجاعات املعتربة- رمحه اهللا- يرى الكرماين 

وقد اختلف العلماء فيما إذا « : -رمحه اهللا-  وليني، قال املرداويالقول ذهب عامة األص
اتفقوا على فعل فعلوه، أو فعل البعض، وسكت البعض مع علمهم، هل يكون إمجاعا أم 

  ال؟

قال بعض  ...  لعصمة األمة، فيكون كالقول ا�مع عليه؛واألرجح أن ينعقد به اإلمجاع
 : -رمحه اهللا-  ، كما ذهب إليه عامة الشافعية، قال الشريازي)٤(»جلمهورهو قول ا: أصحابنا

  .)٥(»فاملذهب أن ذلك حجة وإمجاع«

                                 
  ).٢٥٤-٢/٢٥٣(شرح الكوكب املنري :  انظر )(١

  ).٣٨٠-٢/٣٧٩(اإل�اج : انظر  )(٢

  ).٣/١/١٥٧(و ) ٣/١/٢٧(و ) ٢/٣/١٣٢(الكواكب الدراري    )(٣

  ).٤/١٥٢٣(التحبري   )(٤

  ).٩٠(اللمع   )(٥



    

 

 

 

 

٦٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : في المسألة-رحمه اهللا- ذكر تطبيقات الكرماني 

ا َنَعَْ فما أمس،أَرْقُ يـٍ صالةِّيف كل(:  أنه قال-رضي اهللا عنه-  يف احلديث عن أيب هريرة: ًأوال
 مل تزد على ْ وإن،ا أخفينا عنكمَّ وما أخفى عن،مُاكَنْعَْ أمس-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

)ٌ فهو خريَتِْد زْ وإن،ْ القرآن أجزأتِّأم
فيه أنه «:  يف الشرح-رمحه اهللا- كرماين ، وقال ال)١(

 ...  وفيه عدم وجو�ا، وفيه استحباب السورة بعدها،قرأ الفاحتة مل تكن الصالة جمزئةيلو مل 
صلى اهللا عليه -ىل النيب إا ً هذا ليس مرفوع:ن قلتإف. يف الركعتني األوليني من الرباعيات

السكويت؛ فإنه قال ذلك ومل ينكر هو من باب اإلمجاع : ... قلت.  فال حجة فيه- وسلم

  .)٢(»عليه أحد
له إذا جلس اإلمام على املنرب على ّكان النداء يوم اجلمعة أو(جاء يف احلديث أنه : ًثانيا

- ا كان عثمانَّ فلم،- رضي اهللا عنهما-   وعمر وأيب بكر-صلى اهللا عليه وسلم- عهد النيب

 -رمحه اهللا- فقال الكرماين ، )٤())٣(راءْوَّر الناس زاد النداء الثالث على الزُ وكث- رضي اهللا عنه
: فإن قلت «:- عند دخول الظهر وقبل صعود اإلمام- شروعية النداء الثالث ًمعلقا على م

 وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت -رضي اهللا عنه-باجتهاد عثمان : شرع؟ قلتكيف 

�وعدم اإلنكار، فصار إمجاعا سكوتيا ً«)٥(.  
ومن مل يسجد فال : ( فيمن مل يسجد عند آية سجدة- رضي اهللا عنه-  قول عمر: ًثالثا

دليل صريح يف عدم الوجوب، وهذا «:  بقوله-رمحه اهللا-  عليه الكرماين َّ، وعلق)٦()إمث عليه

�كان مبحضر من الصحابة ومل ينكر عليه أحد، وكان إمجاعا سكوتيا على ذلك ً«)٧(.  

                                 
، ورقمه )١/١٥٤(لبخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب األذان، باب القراءة يف الفجر، أخرجه ا   )(١

)٧٧٢.(  

  ).٢/٣/١٣٢(الكواكب الدراري    )(٢

  ).٣/١/٢٧(الكواكب الدراري : انظر.    موضع يف سوق املدينة)(٣

 ، ورقمه)٢/٨(   أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب اجلمعة، باب األذان يوم اجلمعة، )(٤

)٩١٢.(  

  ).٣/١/٢٧(الكواكب الدراري   )(٥

باب من رأى أن اهللا عز وجل مل يوجب ،  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، أبواب سجود القرآن)(٦

  ).١٠٧٧(، ورقمه )٢/٤٢(، السجود

  ).٣/١/١٥٧(الكواكب الدراري   )(٧



    

 

 

 

 

٦٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  : باإلجماع السكوتيمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
شرح رأيه يف النقود يف أن اإلمجاع السكويت  حجة،  يف ال- رمحه اهللا- يوافق رأي الكرماين 

ًغري أن كالمه يف النقود أكثر تفصيال من كالمه يف الشرح، حيث قال الكرماين   - رمحه اهللا-َّ

ًوإذا انتهض الدليل ظاهرا فال خيلو إما إن علمت موافقتهم باطنا فإمجاع«:  ً
، وإال فهو )١(

ِ؛ ألنه إذا علم وجوب العمل بالق)٢(حجة
ِياس بالظن علم وجوب العمل ههنا بالطريق ُ

ُ
 اليت ذكرها املخالف كما يف خرب الواحد )٣(األوىل، لكون الظن أقوى، وال تقدح االحتماالت

ًوالقياس، وإمنا مل حيكم بكونه إمجاعا قطعيا هلذه االحتماالت ً«)٤(.  

ً ال يرى فرقا بني أن يسميه إمجاعا ظنيا أو حجة، إال يف حاالت - رمحه اهللا- ويظهر أنه  ً ً
ّ ال يفرق يف اإلمجاع - رمحه اهللا–َّكما يظهر أنه . وسيأيت ذكرها ًاعترب اإلمجاع فيها قطعيا

ًالسكويت بني أن يكون الصادر من ا�تهد فتيا
ً أو حكما)٥(

، وذلك من شرحه لكالم )٦(

 وعدم التعقيب عليه باملخالفة، حيث ذكر العضد اعرتاض البعض بالتفريق بني الفتوى العضد
�واحلكم حيث احتجوا بأن العادة يف الفتيا أ�ا ختالف ويبحث عنها دون احلكم، فإن كال  ُ َ ُ

َحيكم مبا يراه، فيتبع وال خيالف، كما أن احل ُ َّاكم يهاب ويوقر دون املفيتَُّّ ُ فأجاب عليهم . ُ

َّأن ذلك بعد استقرار املذاهب وقد فرضنا املسألة فيما قبل استقرارها، والفتيا «: العضد بقوله

                                 
  ).٣٨٠-٢/٣٧٩(اإل�اج : انظر. إمجاع قطعي، وهذا باالتفاق: أي  )(١

  ).٢/٢٧٨(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق: انظر. إمجاع ظين: أو يعربون عنه بقوهلم  )(٢

 أن الساكت قد يراه قوال سائغا -١:   وهي احتماالت كثرية، ذكرها بعض األصوليني، ومن أمهها)(٣

نكار  أن يعتقد أن كل جمتهد مصيب فال يرى اإل-٢. أدى االجتهاد إليه وإن مل يكن موافقا عليه

وال يرى املبادرة إليه   أنه أراد اإلنكار ولكنه ينتظر فرصة التمكن منه،-٣. على ا�تهد فرضا أصال

. - رضي اهللا عنهما- أنه ظن أن لو أنكر مل يلتفت إليه كما حدث مع ابن عباس - ٤. ملصلحة

 ك اإلنكار، أنه رمبا سكت لظنه أن غريه يقوم مقامه يف ذل-٦ . أنه رمبا كان يف مهلة النظر-٥

نفائس األصول : انظر.  أنه رمبا رأى ذلك اخلطأ من الصغائر فلم ينكره-٧ .وإن كان قد غلط فيه

  ).٦/٢٦٨٧(يف شرح احملصول 

  ).٢/٢٨٦(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق  )(٤

ُاإلفتاء هو اجلواب عما يشكل من األحكام  )(٥   ).٤٥(دة األحباث املفيدة للفتاوى السدي: انظر. َّ

ًومسي القضاء حكما ملا . واحلكم مبعىن القضاء، وهو فصل اخلصومة بني خصمني حبكم اهللا تعاىل  )(٦
فيه من احلكمة اليت توجب وضع الشيء يف حمله، لكونه يكف الظامل عن ظلمه، أو من إحكام 

  ).٤٥(األحباث املفيدة للفتاوى السديدة : انظر. الشيء مبعىن منعه



    

 

 

 

 

٦٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

: قوله«: َّ، وعلق عليه الكرماين بقوله)١(»ٍواحلكم حينئذ سواء؛ ألن إنكار احلكم إنكار للفتيا

ٍيستلزم حينئذ إلنكار الفتوى، لعدم " ألن إنكار احلكمسواء؛ "قبل االستقرار، : أي" ٍحينئذ"
ُ

  .)٢(»تقرر الفتاوى خبالف ما بعد استقرار املذاهب

ِّ بعض احلاالت اليت ترجح كون داللة اإلمجاع السكويت على احلكم - رمحه اهللا–َّوبني  ُ
 :قطعية

 عن  انقراض العصر الذي انتشر فيه حكم ا�تهد مع سكوت الباقني:الحالة األولى

ًإنكاره، حيث اعترب االحتماالت اليت ترد يف سبب السكوت مانعا للداللة من أن تكون 
ًوإمنا مل حيكم بكونه إمجاعا قطعيا هلذه االحتماالت«: قطعية، قال ً«)٣(. 
 بأنه يف حال انقراض العصر تضعف هذه االحتماالت فتكون داللة -رمحه اهللا–ويرى 

 بأن انقراض العصر )٤(احتج اجلبائي«: قه على من قالاإلمجاع قطعية، يظهر ذلك يف تعلي

. ً اليت ذهب إليها املخالف،  فينتهض دليل السمع فيكون إمجاعا)٥(يضعف االحتماالت
،  )٦(»وهو ظاهر لو كان االنقراض يضعف كل االحتماالت لكنه ليس كذلك، يظهر بالتأمل

به، لبعد بقاء االحتمال إىل املوت حبيث مل يظهروا وهو كذلك؛ ألن العادة تقضي «: بقوله

  .)٧(»اإلنكار قط 
ّوقال يف موضع آخر معلقا على من يناقش تصور خمالفة أحد الساكتني بعد انقراض  ً

  .)٨(»وهذا تطويل ال طائل حتته«: العصر

                                 
  ).٢/٣٤٨(ر املنتهى شرح خمتص  )(١

  ).٢/٣٠٦(عيسى اجلاموس، :  النقود والردود، حتقيق )(٢

  .واالحتماالت سبق ذكرها). ٢/٢٨٦(املرجع السابق   )(٣

عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران بن أبان موىل هاشم،   هو أبو )(٤

، شيخ املعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم، بن أيب علي اجلبائي املتكلماعثمان بن عفان، وهو 

املسائل (، وكتاب )العرض(، وكتاب )اجلامع الكبري(كتاب : ومن مؤلفاته، )هـ٢٤٧(ولد يف سنة 

  . ببغداد) هـ٣٢١(، وقد تويف يف سنة سكن بغداد إىل حني وفاته، وقد )العسكرية

  ).١١/٣٧٩(، سري أعالم النبالء )١١/٥٦(مصطفى : تاريخ بغداد، ت: انظر

  . سبق ذكر االحتماالت )(٥

  ).٢/٣٠٤(عيسى اجلاموس، :  النقود والردود، حتقيق )(٦

  ).٢/٣٠٤(املرجع السابق   )(٧

  ).٢/٣٠٥(املرجع السابق   )(٨



    

 

 

 

 

٦١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ا  إذا تكرر احلكم وكانت املسألة مما تعم �ا البلوى ومتس احلاجة إليه:الحالة الثانية

، ذكرها اإلمام الكرماين بعد تعليقه على كالم )١(حبيث البد وأن يكون للمجتهد فيها قول
، مث )٢(»يريد أن يبني أن اإلمجاع السكويت قد يصري إىل مرتبة تفيد القطع«:  بقولهالعضد

  .ذكر هذه احلالة

  
  خرق اإلجماع: خامسالمطلب ال

  :وفيه متهيد ومسألتان
  . املراد خبرق اإلمجاع:التمهيد

  .خبرق اإلمجاع  يف الشرح-رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل
  . خبرق اإلمجاعمقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  
  :معنى خرق اإلجماع: التمهيد

  .)٣(إلمجاعخيالف ما اتفق عليه أهل ا هو القول مبا

  :بخرق اإلجماع  في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى
 حرمة خرق اإلمجاع، بل وأن فاعله يكاد أن يقارب التكفري، - رمحه اهللا- يرى الكرماين 

وذلك إذا كانت املسألة ا�مع عليها ليست مما يعلم من الدين بالضرورة، وميكن اعتبارها مما 

  .)٤(خيفى مثلها على كثري من الناسميكن أن 
واتفق أهل العلم على كفر جاحد اإلمجاع يف األصل، مث هو فيما عدا ذلك على مراتب، 

ًأعظمه حرمة ما كان معلوما من الدين بالضرورة، مث ما كان ا�مع عليه مشهورا بني الناس  ً
ًومنصوصا عليه، مث ما كان ا�مع عليه مشهورا بني الناس ولكنه  غري منصوص عليه، فهذه ً

                                 
  ).٣١٠-٢/٣٠٩(املرجع السابق :  انظر )(١

  ).٢/٣٠٩ (املرجع السابق  )(٢

و ) ٢/٨٢(التلخيص ، )٤/٤٦٤(نري ، شرح الكوكب امل)٢٧٠-١/٢٦٩(اإلحكام لآلمدي : انظر) (٣

)٢/١٢٦(.  

  ).٢/١/٦١(الكواكب الدراري : انظر)  (٤



    

 

 

 

 

٦١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ًيكفر منكرها، وأما إذا كان ا�مع عليه خفيا بأن ال يعرفه إال اخلواص فإنه ال يكفر
، قال )١(

  .)٢(»خرق اإلمجاع غري جائز باالتفاق« : -رمحه اهللا- األصفهاين
  : في المسألة- رحمه اهللا-ذكر تطبيق الكرماني 

 ِ الصالةم يفُُك أحدَسَعَإذا نـ( :قالأنه  - صلى اهللا عليه وسلم-جاء يف احلديث عن النيب 

 كيف :ن قلتإف«: ً معلقا عليه- رمحه اهللا-، وقال الكرماين )٣(ُ) ما يقرأَمَم حىت يعلَنَفليـ
ا حالة النعاس �ي مصل- صلي اهللا عليه وسلم- النيب اه َّ مس:وأقول... ؟ )٤(داللته على الرتمجة

ّوأن من استثقل نومه فعليه الوضوء، وهذا يدل على أن  ...  النعاس ليس حبدثَّ أنَمِلُفع َّ

النوم القليل خبالف ذلك، وأمجع الفقهاء على أن القليل الذي ال يزيل العقل ال ينقض 
َفإنه جعل قليل النوم وكثريه حدثا وخرق اإلمجاع وحده، )٥(الوضوء، إال املزين َ َ قد قال : وأقول. ً

  .)٦(»، وال جيوز نسبة خرق اإلمجاع الذي يكاد يقارب التكفري إليهبه غري املزين

  : بخرق اإلجماعمقارنة رأيه في الشرح برأيه في النقود والردود: المسألة الثانية
 يف الشرح رأيه يف النقود بكبرية خرق اإلمجاع، وأنه إن مل -  اهللارمحه-يوافق رأي الكرماين 

ُيكن ا�مع عليه مما يعلم من الدين بالضرورة فإن منكره يكاد أن يقارب التكفري بإنكاره له، 

                                 
شرح الكوكب املنري  ، )٢/٢٣٣،٢٣٩(حاشية العطار ، )٣/٢٢٦(كشف األسرار : انظر)  ١(

)٢/٢٦٣.(  

  ).١/٥٩٢(بيان املختصر : انظر  )(٢

َ النوم، ومن مل ير من النـَّعسة باب الوضوء منيف صحيحه بلفظه، كتاب الوضوء،  البخاري أخرجه) (٣ َْ َ
ِ

ْ َ
ًوالنـَّعستني أو الـخفقة وضوءا َ ْ َ َ   ).٢١٣(، ورقمه )١/٥٣(، ْ

َباب الوضوء من النوم، ومن مل ير من النـَّعسة  للحديث بــ-رمحه اهللا-ترجم البخاري حيث ) (٤ َْ َ
ِ

ْ َ
ًوالنـَّعستني أو الـخفقة وضوءا َ ْ َ َ   ).١/٥٣(صحيح البخاري :  انظر.ْ

 وهو صاحب ي، املصرّإمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن مسلم املزين أبو إبراهيم، هو) (٥

 ،يلزم الرباطوالفقه،  حاذق يفو احلديث، ال خيتلف فيه،  ثقة يف،عبادة وفضلكان له ، يالشافع

وخمتصر اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، :  ومن مؤلفاته. الدنيا، ومناقبه كثريةّوكان أحد الزهاد يف

ّ يوم األربعاء لست بقني من شهر  تويف،املعتربة، والرتغيب يف العلم املختصر، واملنثور، واملسائل
  . مبصر)هــ٢٦٤(رمضان سنة 

  ).٩٧(، طبقات الفقهاء )٤٥-١/٤٤(تاريخ ابن يونس : انظر

  ).٢/١/٦١(الكواكب الدراري )  (٦



    

 

 

 

 

٦١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ًفاحلاصل أن إنكار الظين ليس بكفر إمجاعا، والضروري كفر «: - رمحه اهللا- قال حيث 
ًتلف فيه، واحلق أن إنكار الضروري ليس كفرا من حيثية ًإمجاعا، والقطعي غري الضروري خم

 يرى أن - رمحه اهللا- ، فيظهر أنه )١(»اإلمجاع، بل من حيثية ما علم بالضرورة أنه من الدين

إنكار اإلمجاع الظين ليس بكفر، وذكر اإلمجاع عليه، وأن إنكار اإلمجاع الضروري كفر ولكن 

 بالضرورة وليس �رد أنه إنكار لإلمجاع القطعي، وأما ُمن حيثية أنه إنكار ملا علم من الدين
َّعقب على من قال بأنه يكفر إذا كان اإلمجاع يف أمر قوله يف منكر اإلمجاع القطعي، فقد 

ًوليس يف أمر معلوم قطعا، بل يف معلوم «: ًمعلوم قطعا أنه من الدين، وإال فال، بقوله
ًا�مع عليه إذا كان أمرا قطعيا ولكنه غري ن ، ويظهر من تعقيبه هذا أنه يرى أ)٢(»ضرورة ً

  .معلوم من الدين بالضرورة فإنه ال يكفر منكره

  

إجماع أهل العصر على أحد قولي العلماء بعد انقراض : سادسالمطلب ال
  عصر الصحابة

  :وفيه مسألتان
بإمجاع أهل العصر   يف الشرح-رمحه اهللا–رأي اإلمام الكرماين : املسألة األوىل

  . أحد قويل العلماء بعد انقراض عصر الصحابةعلى
 بإمجاع أهل العصر مقارنة رأيه يف الشرح برأيه يف النقود والردود: املسألة الثانية

  .على أحد قويل العلماء بعد انقراض عصر الصحابة
  

بإجماع أهل العصر على   في الشرح-رحمه اهللا–رأي اإلمام الكرماني : المسألة األولى

  :علماء بعد انقراض عصر الصحابةأحد قولي ال
 اعتبار اتفاق أهل العصر على أحد قويل العلماء بعد انقراض - رمحه اهللا-يرى الكرماين 

ًعصر الصحابة إمجاعا
)٣(

، وقد اختلف قول أهل العلم يف املسألة فليس فيها قول للجمهور؛ 

لكية، وبعض الشافعية، ًحيث تساوى القائلون باعتباره إمجاعا وهم أكثر احلنفية، وأكثر املا

                                 
  .)٥١٠-٢/٥٠٩(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق:   انظر)(١

  .)٢/٥١٠(املرجع السابق :   انظر)(٢

  ).٢/١/١٥٣(الكواكب الدراري :   انظر)(٣



    

 

 

 

 

٦١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ً، والقائلون بعدم اعتباره إمجاعا وهم بعض احلنفية، وبعض املالكية، وبعض )١(وبعض احلنابلة
  .)٢(الشافعية، وبعض احلنابلة

واستدل القائلون باعتبار االتفاق على أحد قويل العلماء بعد انقراض العصر الذي وقع 

  :فت عليه منهاًفيه اخلالف إمجاعا بأدلة كثرية، أذكر ما وق

َو�� ﴿: قوله تعاىل: األول َ����� ٱ����ل �� ��� �� ��� � ٱ���ى و���� ��َ َۡ َۡ ۡ َ
ِ
� َ ٰ َ َ َ َُ ُۡ َُ � َ

ِ ۢ ِ
َ �

ِ ِ
َ ُ   ����ِ ِ

َ

َٱ������ ِ ِ
ۡ ُ ً ���ۦ �� ��� و����ۦ ���� و��ءت ���اۡ َ َِ

َ َ َۡ َ َ َٓ َ َۖ َ
� ِۡ ِ

ُ ُٰ
� َّ

ِ ِ �﴾
)٣(.  

  .)٤(سبيل املؤمنني فيجب اتباعههو ما أمجع عليه أهل العصر الثاين َّأن : وجه الداللة

ًبأن ذلك ليس هو سبيل املؤمنني مطلقا كما هو ظاهر اآلية، : واعرتض على وجه الداللة
  . من املؤمنني وهم الذين يقولون بأحد قويل سابقيهم من املؤمننيبل مجاعة

 يف عصر من - صلى اهللا عليه وسلم-بأنه قول مجيع ا�تهدين من أمة حممد : وجياب عنه

  .العصور، فيصدق عليه أنه إمجاع جيب التزامه
و���� ������ أ��﴿: قوله تعاىل: الثاين

ٗ � ُ ۡ ُ ٰ َ
ۡ َ َ َ

ِ ٰ
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 و���ن 
َ ُ َ َ

ٱ����ل ����� ����
ٗ

ِ
َ ۡ ُُ َۡ َ ُ ��ۗ﴾

���� �� أ�� أ���� ����س ����ون ﴿: ، وقوله سبحانه)٥(
َ ُ ُ ۡ َ ِ ِ� ۡۡ َ

ِ
ۡ ُ ُ

ٍ
� َُ َ ۡ ُ

ِ������وف ُ ۡ َ ۡ
ِو����ن �� ٱ����� ِ

َ ُ ۡ
ِ

َ َۡ َۡ ََ﴾
َو���� �� ���� ٱ������﴿: ، وقوله سبحانه)٦( ِ ِ

ۡ ُ ۡ
ِ ِ ِ

َ َ ۡ َ ۡ َ� َ﴾
)٧( ،

َوٱ��� �﴿: وقوله سبحانه ۡ
ِ
� ۚ��� �� ���ب إ�َ �

َ
ِ

َ َ َ ۡ َ َ
ِ﴾

عموم داللة اآليات على : ، وجه الداللة)٨(

                                 
إحكام ، )٣٢٩(، شرح تنقيح الفصول )٣/٣٤٠(، الفصول )٣/٢٤٧(كشف األسرار :  انظر)(١

  ).٣/٩٥(شرح خمتصر الروضة ، )٤/١٣٨(احملصول للرازي ، )١/٤٩٨(الفصول 

 البحر ،)٤/١٣٨(، احملصول للرازي )١/٤٩٨(إحكام الفصول  ،)٣/٢٤٧(كشف األسرار :  انظر)(٢

 ،)١/٤٢٩(، روضة الناظر )٣٢٥(، املسودة )٢/٢٧٢(، شرح الكوكب املنري )٦/٥٠٨(احمليط 

  ).٤/١٦٥٢(التحبري 

  ).النساء(من سورة ) ١١٥(  اآلية رقم )(٣

  ).٤/١٣٨(احملصول :   انظر)(٤

  ). البقرة(من سورة ) ١٤٣(  من اآلية رقم )(٥

  ). آل عمران(من سورة ) ١١٠(  من اآلية رقم )(٦

  ). النساء(من سورة ) ١١٥(  من اآلية رقم )(٧

  ). لقمان(من سورة ) ١٥(  من اآلية رقم )(٨



    

 

 

 

 

٦١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 مل يفرق بني شيء من ْإذ؛ تقدمه أو مل يتقدمه خالف، سواء صحة اإلمجاع ولزوم حجته

  .)١(ذلك
قويل العلماء يف العصر بأنه يف حال االتفاق على أحد : واعرتض على وجه الداللة

ًالسابق مل حيصل اتفاق مجيع ا�تهدين حىت يعترب إمجاعا صحيحا جيب التزامه، بل خالف  ً
  )٢(!من سبق من ا�تهدين باقي؛ فاآلراء ال متوت مبوت أصحا�ا

. ًبأنه منقوض مبا إذا مل يستقر خالفهم فإنه جيري فيه وهو حجة اتفاقا: وأجيب عنه

ًا مل يستقر عليه رأي فليس قوال ألحد عرفا، وبذلك ال يصح أن يقالبأن م: وجواب آخر ً :

  .)٣(وظهر الفرق وانتفى النقض. مل حيصل اتفاق الكل
جبامع  ،أهل اإلمجاع فيه حال التفكر حدث بعد ترددالقياس على اإلمجاع إذا : الثالث

  .)٤( حجةكالمها ف،أنه إمجاع حدث بعد ما مل يكن

 مع الفارق؛ إذ أن اإلمجاع الذي حصل من مجيع املسلمني واستقر بأنه قياس: وجياب عنه
القول عليه بعد ترددهم هو يف حقيقته قول مجيع املسلمني الذين ال جيوز خمالفتهم، أما 

اإلمجاع على أحد قويل العلماء من العصر السابق يف العصر الالحق فهي أشبه مبسألة موت 

فال متوت األقوال مبوت أصحا�ا، وكذلك هنا ال ! أصحاب القول هل ميوت القول مبو�م؟
  .ميكن اعتباره اتفاق مجيع ا�تهدين لتحقق استقرار اخلالف يف املسألة

  : في المسألة- رحمه اهللا-ذكر تطبيق الكرماني 

إذا جلس بني شعبها األربع : ( أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم- جاء يف احلديث عن النيب 
ً موضحا له، وناقال يف - رمحه اهللا- َّ، وعلق عليه الكرماين )٥()فقد وجب الغسل مث جهدها ً

فمعناه إذا غيب ذكره يف «: ً موافقا له فيه، حيث قال- رمحه اهللا-  بيانه قول ابن بطال

 أعلى الفرج وال ميسه الذكر يف  وذلك أن ختان املرأة يف؛ وليس املراد حقيقة املس،فرجها
 ال عليه وال ، وقد أمجعوا على أنه لو وضع ذكره على ختا�ا ومل يوجله ال جيب الغسل،اجلماع

                                 
  ).٣/٣٤١(الفصول :   انظر)(١

  .)٢/٤٣٦(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق:   انظر)(٢

  ).٢/٣٦٢( شرح خمتصر املنتهى ،)٢/٤٣٧(اجلاموس، عيسى : النقود والردود، حتقيق:   انظر)(٣

  ).١٣٩-٤/١٣٨(احملصول :   انظر)(٤

، ورقمه )١/٦٦(  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه، كتاب الغسل، باب إذا التقى اخلتانان، )(٥

)٢٩١.(  



    

 

 

 

 

٦١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

 وكذا إذا التقى اخلتانان أي ، واملراد باملماسة احملاذاة، فدل على أن املراد ما ذكرناه،عليها

 ذهب فقهاء األمصار إىل وجوب الغسل عند االلتقاء وإن : قال ابن بطال، واهللا أعلم،حتاذيا
إذا جاوز ( : أ�ا قالت-رضي اهللا عنها-   يف املوطأ عن عائشة وقد روى مالك،مل ينزال

صلى -  أل�ا شاهدت تطهري رسول اهللا  وهي أعلم �ذا.)١()اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

-  عن عليي ورو، فقوهلا أوىل ممن مل يشاهد ذلكًا وعمالً وعاينته علم- اهللا عليه وسلم
لة بعد انقراض الصحابة قولني مث أمجع العصر أ وإذا كان يف املس، خالفه-رضي اهللا عنه

فيظهر  ،)٣(»)٢(ري ذلك إمجاعا ويص،ا للخالف قبلهًبعدهم على أحدمها كان ذلك مسقط

 أنه - رمحه اهللا-  واستشهاده �ذا النقل عن ابن بطال- رمحه اهللا-من كالم اإلمام الكرماين 
يذهب إىل اعتبار اتفاق أهل العصر على أحد قويل العلماء بعد انقراض عصر الصحابة 

  .ًإمجاعا

 بإجماع أهل العصر على رأيه في النقود والردودمقارنة رأيه في الشرح ب: المسألة الثانية
  :أحد قولي العلماء بعد انقراض عصر الصحابة

 يف الشرح رأيه يف النقود يف حجية إمجاع أهل العصر - رمحه اهللا-يوافق رأي الكرماين 

على أحد قويل العلماء من العصر السابق بعد انقراض عصرهم إذا ثبت ذلك عنهم، حيث 
ّ تصور وقوعه أوال، فعلق على كالم -رمحه اهللا- أثبت  واحلق أنه بعيد « : - رمحه اهللا- العضدً

: قوله«:  بقوله،)٤(»ًإال يف القليل من املسائل، يعين أنه وإن بعد فال ميتنع مثله وقد يقع قليال

 وقوعه ولو ، فقرر)٥(»"إال يف القليل من املسائل"الوقوع " بعيد"أي أن االتفاق املذكور " أنه"
  .يف القليل من املسائل

                                 
 ،)٣٥/٢٢(، -رضي اهللا عنه-أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، يف مسند األنصار عن أيب بن كعب   )(١

وأخرجه ابن حبان يف .  بالصحة-رمحهم اهللا-وقد حكم عليه شعيب األرنؤوط واحملققون معه 

ذكر البيان بأن الغسل جيب على ا�امع عند التقاء اخلتانني وإن مل يكن  صحيحه، باب الغسل،

:  بقوله-رمحه اهللا-وعلق عليه شعيب األرنؤوط ). ١١٧٦(، ورقمه )٣/٤٥٢(، اًاإلنزال موجود

  .»ده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحإسنا«
  ).٤٠٣-١/٤٠٢(شرح ابن بطال : انظر.   نقله مبعناه من كالم ابن بطال)(٢

  ).٢/١/١٥٣(  الكواكب الدراري )(٣

  ).٢/٣٦١(  شرح خمتصر املنتهى )(٤

  .)٢/٤٠٦(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق:   انظر)(٥



    

 

 

 

 

٦١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

قال «: - رمحه اهللا- العضد  حبجيته فيظهر من تعليقه على قول- رمحه اهللا-وأما قوله 

العادة تقضي بامتناع االتفاق على ما استقر فيه اخلالف؛ إذ ال يزال إحدى : ")١(األشعري
  ".الطائفتني تصر على مذهبها

؛ "منع: "قوله«: ، بقوله)٢(»منع قضاء العادة فيه، ولو امتنع مل يقع، وقد وقع: واباجل

 إشارة إىل "ولو امتنع مل يقع"�جلواز أن يكون سند أحد الفريقني جليا فيصري الكل إليه، و 
، )٣(كما يف املستولدة" قد وقع"الوقوع دليل اجلواز، و : املعارضة بعد املنع، أي

 وقوع إمجاع أهل العصر على أحد قويل - رمحه اهللا- ، وهنا كذلك يقرر الكرماين )٥(»)٤(واملتعة

ِّالعلماء من العصر السابق بعد انقراض عصرهم، ويذكر االستدالل بوقوعه على جوازه، وميثل  ُ
  .عليه

                                 
 وامسه إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهللا بن موسى بن ،علي بن إمساعيل بن أيب بشرو   ه)(١

بالل بن أيب بردة بن أيب موسى أبو احلسن األشعري املتكلم صاحب الكتب، والتصانيف يف الرد 

وإليه . على امللحدة، وغريهم من املعتزلة، والرافضة، واجلهمية، واخلوارج، وسائر أصناف املبتدعة

جيلس أيام اجلمع يف حلقة أيب إسحاق املروزي الفقيه الشافعي يف ان وك، تنسب الطائفة األشعرية

ومن ، اًمخس ومخسون تصنيف أليب احلسن بن حزم األندلسي أنوذكر ا، جامع املنصور ببغداد

وهو بصري سكن بغداد ، التبيني عن أصول الدين اللمع  و املوجز  و إيضاح الربهان و :مؤلفاته

  .سنة نيف وثالثني وثالث مائة، وتويف )هــ٢٦٠(ة ، ولد يف سنإىل أن تويف �ا

  ).٣/٢٨٤(، وفيات األعيان )١٣/٢٦٠(بشار : تاريخ بغداد، ت: انظر

  ).٢/٣٦١(  شرح خمتصر املنتهى )(٢

  .ّيف بيع أم الولد:   أي)(٣

  .متعة احلج:   أي)(٤

  .)٤٢٠-٢/٤١٩(عيسى اجلاموس، : النقود والردود، حتقيق:   انظر)(٥



    

 

 

 

 

٦١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

  

  

ا  

سالم على رسول اهللا، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة وال

  : التاليةوبعد؛ فقد توصلت بعد إمتام البحث إىل النتائج

ووفرة املسائل الفقهية واألصولية " الكواكب الدراري"أمهية كتاب : ًأوال

  .فيه

يف مسائل األصول، ويف قواعد املناقشة " النقود والردود"أمهية كتاب : ًثانيا

  .اهتمام العلماء به ودراسته ونشرهواملناظرة، وضرورة 

ظهور شخصية الكرماين األصولية من خالل تقريراته، واستدالالته، : ًثالثا

  .ومناقشاته

 بشيخه العضد اإلجيي، بآرائه، -رمحه اهللا-ّشدة تأثر الكرماين : ًرابعا

  .واستدالالته، ومناقشاته

  



    

 

 

 

 

٦١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ادر واس ا 

دة، ألمحد بن عبد العزيز احلداد، دائرة الشؤون اإلسالمية األحباث املفيدة للفتاوى السدي .١
  .والعمل اخلريي، حكومة ديب

، لتقي )منهاج الوصول إيل علم األصول للقاضي البيضاوي(اإل�اج يف شرح املنهاج  .٢
الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده 

 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦(الوهاب، دار الكتب العلمية، بريوت، تاج الدين أبو نصر عبد 
 يف الفقه اإلسالمي، رسالة يف أصول -مصادر التشريع التبعية- أثر األدلة املختلف فيها  .٣

الفقه نالت شهادة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل من جامعة األزهر يف القاهرة، لـــ 
امعة دمشق، دار اإلمام البخاري، ُمصطفى ديب البغا، مدرس يف كلية الشريعة جب.د

 . حلبوين-دمشق 
عبد ا�يد تركي، دار : إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق .٤

 ).هـ١٤١٥(، ٢الغرب اإلسالمي، ط
اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن  .٥

د الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عب: سامل الثعليب اآلمدي، حتقيق
 .لبنان

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين اليمين، دار  .٦
 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(، ١الكتاب العريب، ط

، القرطيبرب بن عبد الا عمر يوسف بن عبد اهللا يبأل االستيعاب يف معرفة األصحاب .٧
 ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢(، ١، طدار اجليل، بريوت، د البجاويعلي حمم: حتقيق

اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  .٨
عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، دار الكتب العلمية، : العسقالين، حتقيق

 ).هـ١٤١٥(، ١بريوت، ط
، -رضي اهللا عنهم-هاء مالك والشافعي وأيب حنيفة االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفق .٩

أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، دار 
 .الكتب العلمية، بريوت

البحر احمليط يف أصول الفقه، أليب عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر  .١٠
 ).م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤(، ١الزركشي، دار الكتيب، ط

الربهان يف أصول الفقه، لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو  .١١
صالح بن حممد بن عويضة، دار : املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني، حتقيق

 ).م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(، ١الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط



    

 

 

 

 

٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ابن ) أيب القاسم( الرمحن بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حملمود بن عبد .١٢
حممد مظهر بقا، دار املدين، : أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين، حتقيق

 ).م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(، ١السعودية، ط
تاريخ ابن يونس املصري، لعبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد، دار  .١٣

 .)ه١٤٢١(، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
كبري، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا، دائرة التاريخ ال .١٤

 .حممد عبد املعيد خان: املعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، طبع حتت مراقبة
املختصر احملتاج إليه من (و ) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: (تاريخ بغداد وذيوله .١٥

املستفاد من تاريخ (و ) ذيل تاريخ بغداد، البن النجار(و ) تاريخ ابن الدبيثي، للذهيب
، أليب )ّالرد على أيب بكر اخلطيب البغدادي، البن النجار(و ) بغداد، البن الدمياطي

بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، 
 .)هـ١٤١٧(، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط: بريوت، حتقيق

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  .١٦
، ١بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط.د: البغدادي، حتقيق

 ).م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢(
التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، لعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  .١٧

عوض القرين و .عبد الرمحن اجلربين و د.د: قيقاملرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، حت
 ).م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(، ١ الرياض، ط- أمحد السراح، مكتبة الرشد، السعودية .د
تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي، أليب عبد اهللا بدر الدين حممد  .١٨

عبد اهللا ربيع، . سيد عبد العزيز و د. د: بن عبد اهللا بن �ادر الزركشي الشافعي، حتقيق
 -هـ ١٤١٨(، ١مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، توزيع املكتبة املكية، ط

 ).م١٩٩٨
ضبطه وصححه : التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، حتقيق .١٩

هـ ١٤٠٣(، ١مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط
 .)م١٩٨٣- 
التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام، أليب عبد اهللا ابن أمري حاج احلنفي،  .٢٠

 ).م١٩٨٣ -هــ ١٤٠٣(، ٢دار الكتب العلمية، ط
التلخيص يف أصول الفقه، لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو  .٢١

ومل النبايل و بشري أمحد عبد اهللا ج: املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني، حتقيق
 .العمري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت



    

 

 

 

 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي  .٢٢
حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت، .د: ّالشافعي، أبو حممد، مجال الدين، حتقيق

 ).هـ١٤٠٠(، ١ط
مود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي، دار تيسري التحرير، حملمد أمني بن حم .٢٣

 .الفكر، بريوت
َالثقات، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت،  .٢٤ ْ َ

: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت مراقبة: ُالدارمي، البسيت، طبع بإعانة
رف العثمانية، دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعا.د

 ).م١٩٧٣ -   ه١٣٩٣(، ١الدكن اهلند، ط
 وسننه - صلى اهللا عليه وسلم- اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا  .٢٥

حممد زهري بن ناصر : وأيامه، حملمد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، حتقيق
، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(اة الناصر، دار طوق النج

 ).هـ١٤٢٢(، ١ط
حاشية البناين على شرح اجلالل مشس الدين حممد احمللي على منت مجع اجلوامع،  .٢٦

 .لإلمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي، و�امشه تقريرات الشربيين، دار الفكر
 مجع اجلوامع، حلسن بن حممد بن حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على .٢٧

 .حممود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية
: حتقيق ، زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووييب، ألروضة الطالبني وعمدة املفتني .٢٨

 -هـ ١٤١٢(، ٣، ط عمان- دمشق- املكتب اإلسالمي، بريوت، زهري الشاويش
 ).م١٩٩١

فقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول ال .٢٩
حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي 

 ).م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣(، ٢ّاحلنبلي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط
ْقامياز سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  .٣٠ َ

 ).م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧(الذهيب، دار احلديث، القاهرة، 
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، لسعد الدين بن مسعود  .٣١

 .التفتازاين الشافعي، مكتبة صبيح مبصر
ّشرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية، حملمد بن خليل حسن هراس،  ضبط  .٣٢

علوي بن عبد القادر السقاف، دار اهلجرة للنشر :  ووضع امللحقَّنصه وخرج أحاديثه
 ).ه١٤١٥(، ٣والتوزيع، اخلرب، ط



    

 

 

 

 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

شرح الكوكب املنري، لتقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  .٣٣
حممد الزحيلي و نزيه محاد، مكتبة : الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي، حتقيق

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(، ٢العبيكان، ط
شرح تنقيح الفصول، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن  .٣٤

طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، : املالكي الشهري بالقرايف، حتقيق
 ).م١٩٧٣ -  هـ ١٣٩٣(، ١ط

 العباد شرح سنن أيب داود، لعبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد اهللا بن محد .٣٥
البدر، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، 

)net.islamweb.www://http( ،] الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس - 
 ].ً درسا٥٩٨

شرح صحيح البخارى البن بطال، البن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد  .٣٦
، ٢ة الرشد، السعودية، الرياض، طأبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتب: امللك، حتقيق

 ).م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣(
شرح خمتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو  .٣٧

، ١عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: الربيع، جنم الدين، حتقيق 
 ).م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧(
إلمام عضد الدين عبد الرمحن ، ل- البن احلاجب-شرح خمتصر املنتهى األصويل  .٣٨

اإلجيي، وعلى املختصر والشرح حاشية العالمة سعد الدين التفتزاين، وحاشية السيد 
الشريف اجلرجاين، وعلى حاشية اجلرجاين حاشية احملقق الشيخ حسن اهلروي الفناري، 
وعلى املختصر وشرحه وحاشية السعد واجلرجاين حاشية الشيخ حممد الوراقي اجليزاوي، 

 -حممد حسن إمساعيل، منشورات حممد بيضون، دار الكتب العلمية بريوت : حتقيق
 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(، ١لبنان، ط

حممد بن مكرم : ُطبقات الفقهاء، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، هذبه .٣٩
 ).م١٩٧٠(، ١إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط: ابن منظور، حتقيق

لكربى، أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، الطبقات ا .٤٠
حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : البغدادي املعروف بابن سعد، حتقيق

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(، ١بريوت، ط
طبقات خليفة بن خياط، أليب عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري  .٤١

يب عمران موسى بن زكريا بن حيىي التسرتي، و حممد بن أمحد بن حممد أ: البصري، رواية
 -هـ ١٤١٤(سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .د: األزدي، حتقيق

 ).م١٩٩٣



    

 

 

 

 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

الفصول يف األصول، ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، وزارة  .٤٢
 ).م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤(، ٢األوقاف الكويتية، ط

 األدلة يف األصول، أليب املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد قواطع .٤٣
حممد حسن حممد حسن إمساعيل : املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، حتقيق

 ).م١٩٩٩ - هـ ١٤١٨(، ١الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
محد بن حممد، عالء الدين كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز بن أ .٤٤

 .البخاري احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى احلسيين القرميي  .٤٥

عدنان درويش و حممد املصري، مؤسسة الرسالة، : الكفوي، أبو البقاء احلنفي، حتقيق
 .بريوت

 بن علي بن يوسف الشريازي، دار اللمع يف أصول الفقه، أليب اسحاق إبراهيم .٤٦
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(، ٢الكتب العلمية، ط

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،  .٤٧
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، : حتقيق

 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦(املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
احملصول يف أصول الفقه، للقاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري  .٤٨

، ١حسني علي اليدري و سعيد فودة، دار البيارق، عمان، ط: االشبيلي املالكي، حتقيق
 ).م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(
لقب احملصول، أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امل .٤٩

الدكتور طه جابر فياض العلواين، : بفخر الدين الرازي خطيب الري، دراسة وحتقيق
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(، ٣مؤسسة الرسالة، ط

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  .٥٠
 اهللا بن عبد.د: شعيب األرنؤوط و عادل مرشد، وآخرون، إشراف: أسد الشيباين، حتقيق

 ).م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١(، ١عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط
جمد الدين عبد السالم بن : ّبدأ بتصنيفها اجلد[املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية  .٥١

أمحد بن : عبد احلليم بن تيمية، مث أكملها االبن احلفيد: تيمية، وأضاف إليها األب
 . احلميد، دار الكتاب العريبحممد حميي الدين عبد: ، حتقيق]تيمية

معجم الصحابة، أليب احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي  .٥٢
صالح بن سامل املصرايت، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، : بالوالء البغدادي، حتقيق

 ).هـ١٤١٨(، ١ط



    

 

 

 

 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 ّيل السنة واإلمجاع يف دلي" النقود والردود" للكرماين مقارنة بكتابه "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري" املسائل األصولية يف كتاب

ًمجعا وتوثيقا ودراسة  )دراسة فقهية مقارنة (ً

ُبن املرزبان بن سابور معجم الصحابة، أليب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز  .٥٣ َْ
حممد األمني بن حممد اجلكين، مكتبة دار البيان، الكويت، : بن شاهنشاه البغوي، حتقيق

سعد بن عبد العزيز بن عبد احملسن : ، طبع على نفقة)م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(، ١ط
 .الراشد أبو باسل

سني، معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احل .٥٤
 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، : حتقيق

معرفة الصحابة، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  .٥٥
، ١عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: مهران األصبهاين، حتقيق

 ).م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩(
يب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، حتقيق املنخول من تعليقات األصول، أل .٥٦

حممد حسن هيتو، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر دمشق، . د: وتعليق
 ).م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩(، ٣سورية، ط

: املوافقات، إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، حتقيق .٥٧
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(، ١دار ابن عفان، طأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

ِاملؤتلف واملختلف، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن  .٥٨ ِ
َ َ

موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، دار : النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين، حتقيق
 ).م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(، ١الغرب اإلسالمي، بريوت،ط

: صول، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقنفائس األصول يف شرح احمل .٥٩
، ١عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦(
النقود والردود، لشمس الدين حممد بن يوسف الكرماين الشافعي، حتقيق ودراسة،  .٦٠

ل شهادة املاجستري، عيسى بن حممود اجلاموس، رسالة مقدمة لني: إعداد الطالب
سالمة بن ضويعن األمحدي، اململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية .د: إشراف

 ).هـ١٤١٥(باملدينة املنورة، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه، 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  .٦١

إحسان عباس، دار صادر، : الربمكي اإلربلي، حتقيقإبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان 
، )م١٩٠٠اجلزء الثالث، (، )م١٩٠٠اجلزء الثاين، (، )م١٩٠٠اجلزء األول، (بريوت، 

اجلزء (، )م١٩٠٠اجلزء السادس، (، )م١٩٩٤اجلزء اخلامس، (، )م١٩٧١اجلزء الرابع، (
 ).م١٩٩٤السابع، 


