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البحث
�ص
ِ
ملخّ ُ
والباحثني ّ
أن موضوع التّعارض بني النّصوص
ممّا هو معروف لدى الكتّاب
َ

مه ّيتُه عند العلامء ،وقدْ بذلوا جهو َدهم لبيان املوضوع وأسباب وقوعه عندَ
له أ ّ
ِ
باستنباط األحكام.
واملشتغلني
القراء
َ
ّ
ِ
حممد بن الط ّيب ،املعتز ّيل)،
حلسني
ّ
البرصيّ ،
وم ْن بني هؤالء األعالم (أبو ا ُ
ِ
أصول الفقه)،
أئمة املعتزلة يف وقته ،وله تصانيف ،ومنها كتا ُبه (املعتمدُ يف
أحد ّ
فقدْ َشح فيه كتاب ُأ ِ
ستاذه القايض عبداجل ّبار املعتزيل ،املعروف بـ(العهد،
َ َ

َب يف
باع يف طرق دفع التّعارض؛ ألنّه ا ّطلع عىل َم ْن كت َ
ال ُعمد) ،وكان له ٌ
املوضوع قبله ،واستوعب ما قيل فيه ،فض ً
ال ع ْن مهارتِ ِه يف املباحث األصول ّية
ومن ٍ
ٍ ِ
ٍ ٍ
رأيت ّ
حيض باالهتامم،
جهة أخرىُ ،
أن كتا َبه مل ْ َ
بصورة عا ّمة ،هذا م ْن جهةْ ،
فلم تُدرس وجهات نظره ُتاه املسائل األصول ّية ،كام
مقارن ًة بموقعه
العلميْ ،
ّ
فأحببت ْ
أعرض بعض ًا ِم ْن
أن
فات أصول ّية ُأ َخر لعلامء اإلسالم،
ُ
رست مؤ ّل ٌ
ُد ْ
َ
َ
آرائه ،خصوص ًا جتاه التّعارض ،عسى ْ
يفتح للباحثني ِم ْن
أن
يكون عميل هذا ممّا ُ
بعدي ،ليرشعوا يف دراسة كتابه (املعتمد) ،وآرائه املرو ّية يف الكتب األُصول ّية.
تم احلديث عن
قس ُ
مت البحث عىل ثالثة مباحث ،ففي املبحث ّ
األولّ ،
وقدْ َّ
حلسني باختصار ،وما يتع ّلق به م ْن مكان والدتِه وغريه.
حياة أيب ا ُ
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ني
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ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ

ويف املبحث ال ّثاينَ ،
كان الكالم عن حقيقة التّعارض وماه ّيته ،وما دفع النّاس

املبحث ال ّث ُ
ُ
ص للكال ِم عن
إىل تصوير وقوعه بني النّصوص .أ ّما
الث ،فقدْ ُخ ِّص َ

حلسني ،مع نامذج تطبيق ّية.
ُطرق دفع التّعارض عند أيب ا ُ

توصل إليها الباحث.
وأخري ًا،
ْ
أهم النّتائج التي َّ
جاءت اخلامتة ل ُيذكر فيها ّ
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Abstract
Abu Hussein- al basri and his efforts in pushing the ways
of contradiction between texts. Fundamental study
book “The Principles of Jurisprudence”، in which he
explained his teacher’s book، Because he has read about
who wrote the subject before him and understood what he
said، in addition to his skill in the fundamentalist mullahs in
general، on the one hand، and on the other hand I saw that
his book did not pay attention to its scientific location، did
not study his views on fundamentalist issues also studied
fundamentalist writings Other scholars of Islam، I liked to
introduce some of his views، especially Jah conflict This
work may be open to the researchers after me، so that
they can study his book and his opinions in the books of
fundamentalism.
Search Plan:
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ُ �أبو
ني
... ّعار�ض
ُّ
ِ  وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت،الب�صري
ِ احل�س
The research is divided into three topics. In the first topic،
the life of the Suri is summarized in terms of the place of his
birth and others.
In the second topic: it will be talking about the reality of
contradiction and what it was and what prompted people
to imagine it occurred between texts. The third topic was
devoted to talk about ways to push the conflict at Abu
Hussein with application models.
Finally comes the conclusion and the most important
findings of the researcher.
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مقدَّ مة
والسالم عىل رسوله األمني ،وعىل آله
والصالة
رب العاملني،
َّ
احلمدُ هلل ِّ
َّ

الغر امليامني من األنصار واملهاجرين ،و َمن سار عىل درهبم
الط ّيبني ،وأصحابه ِّ

إىل يوم الدِّ ين ،وبعد:

فعلم أصول الفقه من العلوم التي هلا مكانتها بني العلوم اإلسالم ّية؛ وذلك

ّ
ويتجل هذا من اسمه -أصول الفقه-؛
ألنّه يتع ّلق بعلم الفقه ،بل هو أصله،
وألنّه قواعد حيتاج إليها أهل التفسري واحلديث ،وغريمها.

البرصي املعتز ّيل كان متمكِّن ًا يف هذا العلم ،وكتابه (املعتمد)،
وأبو احلسني
ّ
وتعمقه فيه،
بح َذ ِقه
َ
خري دليل عىل صدق هذه الدّ عوى ،وقدْ
اعرتف العلامء َ
ُّ

فوجدت ّأنم يعتمدون عىل أقواله
املدونات األصول ّية،
ُ
وإنَّني تأ َّم ُ
لت كثري ًا يف َّ
األصول ّية ،ونقلوها بكثرة ،بل جتد َمن أ َّلف يف العلم من فحول العلامء معتمد ًا

عىل كتابه (املعتمد) ،كام قال ابن خ ّلكانّ :
«إن اإلمام فخر الدِّ ين أخذ كتابه

املحصول يف (أصول الفقه) من كتاب (املعتمد) أليب احلسني»(.)1

وقدْ وقع نظري عىل ْ
أن أدرس زاوية من جهوده من خالل كتابه (املعتمد)،

البرصي
فتم اختيار :أبو احلسني
فرأيت مبحث التعارض
ّ
ُ
ّ
يستحق الوقوف عليهّ ،

الشع ّية.
وجهوده يف دفع التعارض بني النّصوص ّ
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�سبب اختيار املو�ضوع:
رأيت كتاب ًا أصول ّي ًا خالي ًا من حكاية آراء أيب احلسني ،ومع ذلك
قلت :ما ُ
كام ُ

فأحببت البحث عن آرائه األصول ّية يف التّعارض،
مل ُيعرف عنه ّإل القليل،
ُ

وأنفض الغبار عن جهوده يف املوضوع.

�أه ّم ّية البحث:
مه ّية البحث إىل أنّه يتناول موضوع ًا أصول ّي ًا يتعاطاه العلامء حلاجتهم
تعود أ ّ

ّ
وألن مبحث التعارض له صلة بالتطبيقات
إليه يف استنباط األحكام الرشع ّية؛
ٍ
الفقه ّية ،ويرفع النزاع واالضطراب ،وهذا ما حيتاج إليه املسلمون يف ِّ
زمان
كل
ٍ
ومكان.

م�شكلة البحث:
حياول البحث اإلجابة عىل املسائل اآلتية:

الشع ّية ،ومنهجه
أبو احلسني
البرصي ونظرته جتاه التعارض بني النصوص ّ
ّ
ِ
منهجه عن غريه من العلامء.
يف التعامل مع التعارض ،واختالف

منهج البحث:
التحلييل ،الذي يقوم عىل استقراء
االستقرائي
ّبعت يف هذه الدّ راسة املنهج
ات ُ
ّ
ّ

ثم حتليلها
النصوص املتع ِّلقة بموضوع البحث من مصادرها األصل ّية ،ومن َّ

وعرضها للقارئ الكريم.
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ّ
خطة البحث:
األول :نبذة عن حياته ،مع موجز عن مدينة البرصة.
املبحث ّ

املبحث الثاين :ماه ّية التعارض وتصوير وقوعه بني النّصوص.

البرصي مع نامذج تطبيق ّية.
املبحث الثالث :طرق دفع التّعارض عند
ّ

اخلامتة.
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املبحثُ الأوّلُ
ٌ
الب�صري ،مع موجز عن مدينة الب�صرة
نبذة عن حياة �أبي احل�سني
ّ

ا�س ُمه ومول ُد ُه ون�ش�أ ُت ُه
أتصور َّ
أن عامل ًا كأيب احلسني صاحب التصانيف ّ
والشهرة ،مل ُيعرف
بداية مل
َّ

الرغم من تص ّفحي لكتب الرتاجم واألعالم
عن حياته ّإل اليسري ،فعىل ّ
واألنساب وغريها ،مل أقف عىل يشء عنه سوى بعض املعلومات البدائ ّية القليلة،

يتطرقوا حلياته ،عل ًام ّ
أن من
حتّى الذين كتبوا مقدّ مات لكتبه ،وح ّققوا آثاره ،مل َّ

بينهم َمن هو من أهل العلم واخلربة يف التحقيق ،كخليل امليس ،وغريه من الذين
ح ّققوا كتابه (املعتمد) ،وكذلك ويلفرد مادلنغ ،وزانيينا اشميتكه ،ال ّلذان ح َّققا

كتابه (تص ّفح األد ّلة)(.)2

أ ّما بالنّسبة إىل اسمهُّ ،
البرصي،
عيل بن الط َّيب،
ّ
فكل ماورد عنه هوّ :
حممد بن ّ

كُني ُت ُه :أبو احلسني املعتز ّيل(.)3

مول ُدهُ:
ولد أبو احلسني بمدينة البرصة ،ونشأ هباّ ،إل أنّه مل يقف أهل الرتاجم عىل

تأريخ مولده ،ومل ُيعرف عن كيف ّية نشأته ،وبداية ولوجه يف سلك العلوم ،ومل
()4
ودرس هبا ،إىل ْ
انتهت إليه
أن
ْ
ثم سكن أبو احلسني بغدادّ ،
ُيذكر أكثر شيوخه ّ ،
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رئاسة املعتزلة يف عهده ،فصار رئيسهم وكبريهم ،وعاش فيها إىل ْ
أن ّ
توف هبا يوم

ست وثالثني وأربعامئة( 1044 =# 436م)،
الثالثاء خامس ربيع اآلخر ،سنة ٍّ
ّ
يمري( ،)5و ُدفِن يف مقربة ُ
الش ْونِيزي(.)6
الص ّ
وصل عليه القايض أبو عبداهلل ّ

والفقهي:
مذه ُب ُه العقديُّ
ُّ

كام سبق يل ّقب أبو احلسني باملعتز ّيل ،فهو معتز ُّيل يف العقيدة واألصول،

ظهرت فكرة االعتزال( )7يف بداية القرن الثاين ،وهناك روايات وحكايات
وقدْ
ْ

()8
القراء والباحثني ،وال حاجة لتكرارها
يف كيف ّية نشأهتا  ،وهي معروفة لدى ّ

قوة وضعف ًا،
مر ْت هذه الفرقة بمراحل خمتلفة ّ
مرة أخرى ،وقدْ ّ
ورسدها هنا ّ
إىل ْ
اهلجري أواخر العهد
الرابع
أن
ْ
ّ
وصلت ذروة ّ
تطورها وازدهارها يف القرن ّ
ايس(.)9
الع ّب ّ

شافعي املذهب ،ومل
الفقهي :فقد اشتهر عىل األلسنة أنّه يف الفقه
أ ّما مذه ُبه
ُّ
ُّ

الفقهي من أهل الرتاجم ،والتوجد له مشاركات يف
يرصح بمذهبه
ّ
أجد َمن ِّ

الفقه ،ومل يؤ ِّلف يف الفقه ،بل اشتغل بعلم الكالم والعقيدة أكثر(.)10

ُ
�شيوخ ُه و�أ�ساتذ ُت ُه:
ممّا الريب فيه ّ
أن مجيع العلامء درسوا وتتلمذوا عند جمموعة من علامء

عرصهم ،ومل خيرج أبو احلسني عن هذا العرف العا ّم ،لكن مل يذكر أهل الرتاجم

املختصة هبذا املجال ،ماوجدت
للمدونات
الرغم من تت ّبعي
ّ
َّ
أسامء شيوخه ،فعىل ُّ
ِ
درسوه:
ّإل نزر ًا ،ومن أشهر ا َّلذين َّ
اهلمداين املعتز ّيل،
 القايض عبداجل ّبار ،أبو احلسن :وهو :أمحد بن عبد اجل ّبارّ
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كان يف ابتداء حاله يذهب يف األصول مذهب األشعر ّية ،ويف الفروع مذهب
ّ
افعي ،وطال عمره مواظب ًا عىل التدريس واإلمالء ،حتّى طبق األرض بكتبه
الش ّ
الر ّي ،فبقي
وأصحابه،
ْ
وانتهت إليه الرئاسة يف املعتزلة ،واستدعاه ّ
الصاحب إىل َّ

فيها مواظب ًا عىل التدريس ،إىل ْ
أن ّ
ست عرشة وأربع
توف سنة مخس عرشة أو ّ

إن له أربع مائة ألف ورقة ممّا صنّف يف ِّ
مائة ،ويقالّ :
كل ف ٍّن ،ومصنّفاته أنواع(.)11

من �أ�شهر تالميذه:
انتهت إليه رئاسة املعتزلة يف بغداد ،وهي عاصمة املسلمني ،وقلب
ذكرنا أنّه
ْ

الدّ ولة ،فال ّ
شك يف أنّه كان له تالميذ كثرية ،ونحن نذكر ما ذكره أهل الرتاجم
والطبقات:

ِ
الوليد
عيل ب ُن
حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن الوليد،
ّ
ّ )1
الكرخي ،أبو ّ

ست وتسعني وثالثامئة ،وكان ذا زاهد وورع
املعتز ّيل ،شيخ املعتزلة ،ولد سنة ٍّ

وقناعة وتع ّبد ،وله عدّ ة تصانيفّ ،
توف سنة سبع وثامنني وأربعامئة اهلجر ّية(.)12

النحوي ،صاحب
العكربي،
عيل بن برهان،
ّ
ّ
 )2أبو القاسم ،عبدالواحد بن ّ

التصانيف .قال اخلطيب :كان مضطلع ًا بعلوم كثرية ،منها :النحو ،وال ّلغة،
والنّسب ،وأ ّيام العرب واملتقدِّ مني ،وله ُأنس شديد بعلم احلديث ،أخذ علم

البرصي ،مات يف مجادى اآلخرة ،وقدْ جاوز الثامنني،
الكالم عن أيب احلسني
ّ

ّ
توف سنة اثنتني وأربعني وأربعامئة(.)13

 )3أبو القاس ِم اب ُن ال َّت َّبان املعقول(.)14

 )4حممود بن املالمحي ،مصنّف (املعتمد األكرب)(.)15
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وقد أثنى العلامء عىل أيب احلسني بعبارات خمتلفة ،فأبو احلسني -كام قلنا -كان

رئيس املعتزلة يف وقته ،وهو من فحول املعتزلة ،فصيح ًا ،متفنِّن ًا ،حلو العبارة،
بليغ ًا ،صاحب التدريس وحلقات الدّ رس ببغداد ،والتأليف ،تن ّبه الفضالء
بعلمه وكتبه ،واعرتفوا بحذقه وذكائه ،وكان أفضل ِّ
متأخري املعتزلة.

قال ابن خ ّلكانّ :
«إن اإلمام فخر الدِّ ين أخذ كتابه املحصول ..من كتاب

املعتمد أليب احلسني» ،وقال أيض ًا« :كان ج ِّيد الكالم مليح العبارة غزير املا ّدة

إمام وقته ،وانتفع الناس بكتبه»( .)16قال ابن العامد يف الثناء عليه أيض ًا« :شيخ

املعتزلة واملنترص هلم ،واملحامي عن ذ ِّمهم بالتصانيف الكثرية»( .)17وقيل يف
وصفه« :وكان من أذكياء زمانه ،وكان ُيقرئ االعتزال ببغداد ،وله حلقة كبرية،
وسكن بغداد ،واعرتف العلامء بحذقه وذكائه»(.)18

من �آثاره:
أ َّلف أبو احلسني مؤ َّلفات كثريةّ ،إل ّ
أن أكثرها بقيت أسامؤها يف كتب الرتاجم
فقطِ ،
فمن كتبه:
مرتني ،أحدمها طبعه املعهد
 )1املعتمد يف أصول الفقه ،وهو كبري ،ومطبوع َّ

حممد محيد اهلل،
الفرنيس بدمشق ،وذلك يف سنة (1964/#1384م) ،بتحقيقّ :
ّ

بالذكرّ ،
ومن اجلدير ّ
األول منه ببريوت (1964م)،
حممد محيد اهلل نرش اجلزء ّ
أن ّ
وأ ّما اجلزء الثاين ،فقدْ نرشه سنة (1965م).

واملرة الثانيةُ :طبع يف دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان ،يف سنة (-#1403
ّ

1983م) ،قدَّ م له خليل امليس ،وهذا الكتاب أضخم مرشوع أليب احلسني يف
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ويبي ذلك هو بنفسه ،فيذكر أنّه اختصار ورشح لكتاب القايض
أصول الفقهِّ ،
بقوله«:ثم الذي دعاين إىل تأليف
السفر
ّ
عبداجل ّبار ،وقدْ َّبي سبب كتابته هذا ّ
هذا الكتاب يف أصول الفقه بعد رشحي كتاب العمد ،واستقصاء القول فيه،...
ِ
فأحببت ْ
وأعدل فيه عن ذكر ما ال يليق
مكررة،
ُ
أن أؤ ِّلف كتاب ًا مرتَّبة أبوابه ،غري ّ

بأصول الفقه من دقيق الكالم ،....فحداين إىل تأليف هذا الكتاب ما ذكرتُه،
ْ
الشح»(.)19
وأن يقدِّ م هذا الكتاب أيض ًا زيادات ال توجد يف ّ

الفرنيس بدمشق سنة
العلمي
الرشعي ،طبعه املعهد
 )2القياس
ّ
ّ
ّ
للبرصي.
(1964/#1384م) ،ووضع يف آخر كتاب املعتمد
ّ
وهلذا الكتاب(املعتمد) تلخيص ملجهول ،بعنوان (جتريد املعتمد) ،ويوجد

للبرصي
رشح لسليامن بن نارص بن سعيد ،أ َّلفه سنة( ،)#571واختصار املعتمد
ّ
شحه جمهول(.)20
نفسهّ ،
ثم َ َ

 )3كتاب تص ّفح األد ّلة يف جم ّلدين ،يف علم الكالم ،يبدو أنّه قدْ ضاع بعضه،

و ُطبع ما بقي منه سنة (2006م) ،بتحقيق :ويلفرد مادلنغ ،و زانيينا اشميتكه.

وهذه الكتب اآلتية َذك ََرها أكثر أهل الرتاجم ،ومل أجد أحد ًا أشار إىل كوهنا

مطبوعة ،أو مكاهنا بوصفها خمطوطات:
ُ )4غرر األد ّلة يف جم ّلد.

 )5رشح األصول اخلمسة.

كتاب يف أصول الدّ ين (اعتزاالً).
ٌ )6

الر ّد (نقض ّ
الشايف يف اإلمامة).
 )7االنتصار يف ّ

الر
اوندي( ،)21هذه املؤ ّلفات ك ّلها يف علم الكالم،
ّ
 )8نقض املقنع عىل ابن ّ
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وما يتع ّلق به.

 )9فائت العني عىل كتاب العني للخليل يف ال ّلغة(.)22
الطبيعي -خ(.)23
السامع
ّ
 )10رشح ّ

�أبو احل�سني ورواية احلديث:

قال اخلطيب« :كان يروي حديث ًا واحد ًا حدَّ ثنيه ِمن حفظه :أنا هالل بن

وحممد
وحممد بن أمحد بن خالد
يب ،وأبو مسلم
حممد ،أنا الغال ّ
الزريقيّ ،
ّ
الكجيّ ،
ّ
ّ

القعنبي ،عن شعبة ،عن منصور،
املازين ،وأبو خليفة ،قالوا :حدّ ثنا
بن حيانم
ّ
ّ
«إن ممّا أدرك النّاس
عن ربعي ،عن أيب مسعود
البدري ،قال :قال رسول اهللّ :
ّ
ِمن كالم الن َّّبوة األوىل ،إذا مل تستحِ ،
شئت»( ،)24قال اخلطيب« :وهذا
فاصنع ما َ
ْ
خواص املعتزلةّ ،
فإن مجاعة من كبارهم مل يكن عندهم رواية
احلديث كأنّه من
ِّ

البرصي أنّه سمع من
حديث غريه»( ،)25قال اخلطيب« :وذكر يل أبو احلسني
ّ

طاهر بن لبؤة وغريه»(.)26

مدينة الب�صرة:
يرى أهل املعاجم ّ
أن لفظة البرصة جاءت بمعنى حجارة رخوة إىل البياض،

احلموي َّ
«:إن البرصة يف كالم العرب ،هي األرض
وهبا ُّس ِّم َيت البرصة ( ،)27وقال
ّ

الغليظة ،ونقل عن قطرب قوله :البرصة هي :األرض الغليظة التي فيها حجارة

واب ،...وإنّام ُس ِّميت (برصة)؛ لغلظها وشدَّ هتا»(،)28
تقلع وتقطع حوافر الدّ ّ
الرشقي يف بالد
يب
والبرصة مدينة أنشأها املسلمون عقب فتحهم للجزء اجلنو ّ
ّ

تم ذلك يف أرجح الروايات سنة(536 = #14م) ،عىل يد عتبة بن
العراق ،وقد َّ
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غزوان ،بأمر من عمر بن اخل ّطاب(.)29

الصحابة والتابعني ،ومنهم :عمران بن
وقد سكن البرصة جمموعة من ّ

الصحابة موت ًا ،وقدْ ّ
توف بالبرصة،
احلصني ،وابن ع ّباس ،وأنس بن مالك ،آخر ّ

عيل بن أيب طالب ،ومن
وعمرو بن سلمة ،وقدْ زار البرصة خليفة املسلمني ّ
البرصي ،وابن سريين ،وغريمها(.)30
التّابعني احلسن
ّ

ومن الناحية العلم ّية ،مل ّ
يطل القرن الثاين حتّى صارت البرصة رصح ًا علم ّي ًا

مرموق ًا مطلوب ًا من قبل الدّ ارسني ،ومقصد ًا ّ
لطلب العلم وال ّلغة واألدب
والعرفان ،فقدْ ظهرت فيها مدارس علم ّية ،منها:

البرصي.
للزهد والعرفان رئيسها احلسن
مدرسة ّ
ّ

اجلبائي.
عيل
ّ
وأخرى لعلم النّجوم ورائدها ابن سريين ،وأبو ّ
الفراهيدي.
ومدرسة يف علم ال ّلغة واألدب برئاسة اخلليل
ّ

وكانت يف البرصة أقوى مدرسة يف علم الكالم يف التأريخ
اإلسالمي(.)31
ّ

أخبار البرصة كثرية ،واملنسوبون إليها من أهل العلوم اليمكن عدُّ هم ،وقد

()32
ضت هذه املدينة إىل
وتعر ْ
صنّف بعض الكتّاب كتب ًا يف جم ّلدات يف فضائلها َّ .

أحداث ونكبات متتالية ،خصوص ًا يف مدّ ة حكم البوهي ّيني ،ففي سنة(-#376

مرة أخرى بقيادة رشف الدّ ولة صاحب فارس،
976م) دامهها القرامطة ّ

وسفكوا الدِّ ماء ،وهنبوا األموال ،ويف سنة(1028 -#419م) هاجم جنود أيب

البوهيي مدينة البرصة وهنبوا أسواقها(.)33
كاليجار
ّ
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املبحث الثاين
ماه ّية التّعار�ض وت�صوير وقوعه بني النّ�صو�ص
التعارض من الناحية ال ّلغو ّية يعود إىل ما ّدة (عرض يعرض) ،إذا ظهر وبرز،
ٍ
معان يف ال ّلغة ،واليتّسع املجال لذكرها ك َّلها ،ومن أبرزها :التعارض
وهلذه املا ّدة

هو :التقابل ،فيقال :عارض اليشء باليشء معارضة ،أي :قابله(.)34
تعريف التعارض يف اصطالح األصول ّيني:

جيد املستقريء عدّ ة تعريفات للتعارض عند األصول ّيني ،وال خيلو أغلبها من

اعرتاض ونظر ،ومن هذه التعريفات:

الزركيش بأنّه« :تقابل الدليلني عىل سبيل املامنعة»(.)35
عرفه
َّ )1
ّ

احلجتني»(.)36
 )2وعبدالشكور« :تدافع َّ
ِ
ومن تعريفات ّ
الشيعة اإلمام ّية ،هو« :تنايف مدلويل الدّ ليلني عىل وجه

التناقض والتّضاد ،ومنهم َمن قال يف تعريفه هو :تنايف الدّ ليلني أو األد ّلة بحسب
الدّ اللة ومقام اإلثبات عىل وجه التناقض أو التّضاد ،حقيقة أو عرض ًا»(.)37
وهناك تعريفات ُأ َخر باملفهوم نفسه مع اختالف يف املباين واأللفاظ(.)38

ولعل أجودها تعريف ابن اهلامم ،وهو«:اقتضاء ٍّ
ّ
كل من دليلني عدم
)3

مقتىض اآلخر»()39؛ ّ
ألن هذا التعريف خمترص مفيد من جهة ،وبعيد عن احلشو
والتكرار من ٍ
جهة أخرى؛ وألنّه صادق عىل ماه ّية التعارض.
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ر�أي العلماء جتاه التعار�ض بني الن�صو�ص ال�شرع ّية
السواد األعظم من العلامء إىل نفي التعارض بني النصوص الرشع ّية،
ذهب ّ

وأكّدوا ّ
ظاهري ،منشؤوه ذهن
أن ما ُيطلق عليه التعارض ،إنّام هو تعارض
ّ
أي تعارض؛ ّ
ألن
املجتهد ،وتقصري من قبل النّاظر ،وليس يف واقع األمر ّ

الرشيعة إنّام جاءت من قبل ّ
الشارع ،فهي بعيدة من التعارض والتناقض(،)40

الشافعي قوله« :ال
رييف حاكي ًا عن
ّبي أبد ًا حديثان
ّ
قال ّ
يصح عن الن ّ
ّ
الص ّ
صحيحان متضا َّدان ينفي أحدمها ما يثبته اآلخر من غري جهة اخلصوص
والعموم ،واإلمجال والتفسريّ ،إل عىل وجه النّسخ.)41(»..

«إن ّ
الشاطبيّ :
كل َمن حت ّقق بأصول الرشيعة فأد ّلتها عنده ال تكاد
وقال
ّ

تتعارض ،...ولذلك ال جتد ألبتّة دليلني أمجع املسلمون عىل تعارضهام.)42(»...

ٍ
يتبي ّأنم
ويروى عن
بعض إقرارهم للتعارض مطلق ًا ،لكن بإمعان النظر َّ

من حيث التطبيق الخيتلفون مع اجلمهور(.)43

موقف �أبي احل�سني جتاه التعار�ض
تطرق أبو احلسني إىل موضوع التعارض ،واقتنع بوجوده بني النصوص
َّ

الرشع ّية ،وكان له منهج يف التعامل مع التعارض ،ور ّبام نرى اختالف ًا يف منهجه

دفعه عن غريه من العلامء.

فوجدت األمور
البرصي،
حت مباحث التعارض عند أيب احلسني
ُ
تص ّف ُ
ّ

اآلتية:

ّأوالً :أنّه خاض يف موضوع التعارض ،وذكره يف أكثر من مبحث ،كام
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سيأيت بيانه( ،)44لكنّه مل يذكر للتعارض تعريف ًا حمدَّ د ًا( ،)45فلم أجد ما يطلق عليه

السبب يف عدم ذكر
التعريف مع إقراره بوجود التعارض بني بعض األد ّلة ،ور ّبام ّ
غوي للتعارض.
تعريفه؛ ألنّه اعتمد عىل املفهوم ال ّل ّ

ثاني ًا :أنّه أورد موضوع التعارض وتك ّلم فيه بالتفصيل ،لكنّه ينفي التعارض

البرصي« :ال
احلقيقي بني النصوص ،كام هو مذهب عا ّمة العلامء( ،)46فيقول
ّ
ّ
ألنا ال تتعارض؛ ّ
ألن تعارضها موقوف عىل تنايف
ُّ
يصح الرتجيح بني األد ّلة؛ ّ

ّ
وألن األد ّلة ال تقتيض
مدلوالهتا ،ويف تعارضها ثبوت مدلوالهتا عىل تنافيها؛
ّ
الظ ّن ،فال يمكن القول ّ
التمسك
وألن الرتجيح يقتيض
بأن أحد الظنَّني يقوى؛
ّ

بام ثبت فيه الرتجيح ،وا ّطراح ما مل يثبت فيه ،والدّ ليل ال جيوز ا ّطراحه»(.)47

الرغم من أنّه مل يضع عنوان ًا لتعارض القطع ّياتّ ،إل أنّه ضمن
ثالث ًا :عىل ّ

حديثه عن العمومني ُيشري إىل إمكان التعارض بني املعلومني ،واملعلوم هو

قطعي؛ ألنّه أورده يف مقابل الظ ِّن ،فهو يقول« :وال خيلو العمومان املتعارضان
ّ
من ِّ
كل وجه ،إ ّما ْ
أن يكونا معلومني أو مظنونني ،أو يكون أحدمها معلوم ًا
فإن كانا معلومني ،مل خيل إ ّما ْ
واآلخر مظنون ًاْ ،
أن ُيعلم تقدّ م أحدمها عىل اآلخر،

أو ُيعلم اقرتان أحدمها باآلخر ،أو ال ُيعلم يشء من ذلكْ ،
فإن ُعلم تقدّ م أحدمها
عىل اآلخر نسخ ِّ
املتأخر املتقدِّ م.)48(»...

تطرق إىل موضوع التعارض يف أكثر من َموطن ،وركَّز عند حديثه
رابع ًا :أنّه َّ

يف التعارض عىل تعارض العموم يف األخبار ،ووضع للتعارض أبواب ًا ،منها:

باب يف أفعاله إذا
تعارضت(.)49
ْ

ثم عند الكالم عن العام :باب العمومني إذا تعارضا(.)50
ّ
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وكذلك يف احلديث عن اإلمجاع :باب يف اإلمجاع إذا عارضته األد ّلة( ،)51ويف

تعرضه للعلل:
ّ

باب يف تعارض العلل والقول يف تنافيها(.)52

وهذا بخالف املؤ ِّلفني؛ إ ْذ وضعوا يف هناية كتبهم للتعارض مبحث ًا أو فص ً
ال

ّ
مستقل(.)53
أو باب ًا

مرة يتعامل مع التعارض
خامس ًا :أ ّما منهجه يف التعامل مع التعارض ،فهو ّ
فإن مل يمكن الرتجيج بينهامِ ،
كاحلنف ّية ،فيقدِّ م النسخ عىل الرتجيحْ ،
يأت إىل
()54
ومرة أخرى نرى ّ
أن منهجه كمنهج اجلمهور
اجلمع بني الدّ ليلني املتعارضني ّ ،

ثم الرتجيح ،فالنّسخ(.)55
القائلني باجلمعّ ،

للبرصي ،نستطيع ْ
السابقة:
السابق
ّ
أن نجيب عىل األسئلة ّ
فبالنظر إىل الكالم ّ

بأنّه كان مقتنع ًا بوجود التعارض ،وله حلوله لدفعه ،ومنهجه بني املنهجني
اجلمهور واحلنف ّية(.)56
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املبحث ال ّثالث
الب�صري مع مناذج تطبيق ّية
طرقُ دفع التّعار�ض عند
ّ
اختلفت مناهج العلامء يف دفع التعارض والتخ ّلص منه عند وقوعه عند
ْ

القائلني به ،فكان هناك عدّ ة مذاهب ،و ُيمكن حرصها يف ثالثة مناهج رئيسة:

األول :وهو منهج اجلمهور ،وقدْ شاع عىل ألسنة بعض املعارصين
املنهج ّ

ّ
أن منهج اجلمهور عند التعارض هو الرتتيب اآليت :اجلمع بني الن ّّصني،
ّ
ثم النّسخ ،وهذا صحيحّ ،إل ّ
أن منهم َمن قدَّ م النّسخ عىل
وإل ّ
فالتجيحّ ،

التجيح(.)57
ّ

املنهج الثاين :هو منهج الفقهاء  -احلنف ّية ،-فقدْ اشتهر ّأنم خالفوا اجلمهور

التجيح ،وبعدمها اجلمع(.)58
ثم ّ
يف دفع التعارض ،فرتتيبهم هو :النّسخّ ،
املنهج الثالث :منهج علامء اإلمام ّية اجلعفر ّية:

َ
ينفون التعارض بني القطع ّيات ،كاجلمهور( ،)59ويف ذلك ورد يف
فهم

إن ُفرض التعارض الذي هو ّ
«ثم ْ
حمل الكالم ،والفرض
َّ
مدوناهتم كام يقولونَّ :

يتم لو مل يكن أحدها قطع ّي ًاّ ،
خمتص ًا
وإل كان التعارض ّ
بني أكثر من دليلني إنّام ُّ
حلج َّيته عىل ِّ
كل حال»(.)60
بغريهّ ،

سموه
وأ ّما يف الظنّ ّيات ،كأخبار اآلحاد ،كام ورد يف مؤ َّلفاهتم ،فأثبتوه ،لكنّهم َّ

والتاجيح(.)61
التّعادل ّ
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سمه التعارض( .)62وأ ّما منهجهم يف دفع التعارض عند وقوعه،
ومنهم َمن َّ

مستقر) ،وهو ما ُيمكن اجلمع فيه ُ -عرف ًا -بني
فهو تقسيمهم التعارض إىل (غري
ٍّ
(مستقر) ،ال ُيمكن فيه ذلك.
املتعارضني ،وإىل
ٍّ

اخلاصة بهِ ،من محل العا ِّم عىل
املستقر ،فاملنهج هو إعامل قواعده
أ ّما غري
ّ
ِّ

اخلاص ،أو املطلق عىل املق َّيد ،مثالً.
ِّ

(املستقر) ،فاملنهج املشهور هو َّ
املرجحات
وأ ّما
أن املرحلة األوىل هي إعامل ِّ
ُّ

(السند ّية) ،واخلارج ّية (غري الدالل ّية) ،والداخل ّية من قبيل:
بنوعيها ،الداخل ّية َّ
الرواة ،وأ ّما اخلارج ّية،
الرتجيح باألوثق ّية ،واألعدل ّية ،واألفقه ّية ،واألعدل ّية يف ُّ

فاملقصود هبا ترجيح ُموافق الكتاب مثالً .ومع عدم إمكان االستفادة من
املرجحات بنوعيها ،تصل النَّوبة إىل املرحلة الثانية من العالج ،حيث البناء عىل
ِّ
بأي من املتعارضني ،أو التو ّقف مثالً ،وهذا ما
التساقط ،أو التخيري يف العمل ٍّ

خيتلف فيه األصول ُّيون.
ِ
األئمة
ثم التخيري ،واألخذ بروايات
ّ
ثم النّسخّ ،
ومنهم َمن قدَّ م اجلمعّ ،
إن وجدت ،وبعدها التو ّقف ،هذا ْ
أحوط ْ
إن وقع بني النّصوص( ،)63ومنهم َمن
يذكر غري ذلك(.)64

وهلذه الرتتيبات آثار فقه َّية كثرية عند ِّ
كل فريق من الفقهاء مع غريه ،ال ُيمكن

احلديث عنها هنا.

يخ�ص ال ّتعار�ض
مذهب �أبي احل�سني الب�صريّ فيما ُّ
ُ
خاض أبو احلسني يف موضوع التعارض ،وذكر املقدّ مات التي ذكرها
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املتعارضني يف مستوى واحدْ ،
كأن يكونا عا َّمني ،أو
األصول ّيون بعده ،ككون
َ
خاصني ،ظنِّيني ،أو معلومني ،وغري ذلك ممّا هو معلوم لدى الدّ ارسني(.)65
ّ

وكام سبق ،ليس له منهج حمدَّ د ،فهو أحيان ًا كمنهج احلنف ّية ،فيقدِّ م النّسخ

تعذر ،فاجلمعْ ،
فإن َّ
فالرتجيحْ ،
فإن مل يمكن ،فالتخيري ،وأحيان ًا كمذهب

ثم الرتجيح ،وقدْ أرشت إىل ذلك من قبل،
ثم النّسخّ ،
اجلمهور ،فيقدِّ م اجلمعّ ،

لكن سأنقل كالمه هنا لزيادة اإليضاح(.)66

ْ
«فإن مل
البرصي يف معرض حديثه عن وقوع التعارض بني اخلربين:
قال
ّ

يمكن اجلمع ،وال يعلم ِّ
رجح بينهام ،وعمل بالرتجيح»( .)67وهذا منهج
املتأخرّ ،
ثم الرتجيح.
ثم النسخّ ،
قريب من اجلمهور :اجلمعّ ،

ْ
خاصني عىل اإلطالق ،أو عا َّمني
أ ّما مساواته للحنف ّية ،فهو يقول:
«وإن كانا َّ

املتأخر منهام للمتقدِّ مْ ،
عىل اإلطالق ،و ُعرف التأريخ فيهام ،قضينا بنسخ ِّ
فإن مل
فإن أمكن التخيري فيهام فعل ذلكْ ،
ُيعرف التأريخ فيهامْ ،
وإن مل ُيمكن التخيري

منعت منه ،حكمنا ّ
بأن التع ّبد فيهام بالنَّسخ عند
فيهام ،أو أمكن ذلك لك ّن األ ّمة
ْ

َمن َعرف التأريخّ ،
بالرجوع إىل مقتىض العقل؛ ألنّه ليس
وأن التع ّبد علينا هو ّ
أحدمها أوىل ِمن اآلخر ،وال جيوز ترجيح أحدمها عىل اآلخر»(.)68
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النماذ ُج التطبيق ّية للتعار�ض
السنّة القول ّية
املثال ّ
األول :م َّثل أبو احلسني للتعارض بني الن ّّصني ،أحدمهاّ :

الرسول وفعله من وجه دون وجه:
والثاين :الفعل ّية ،بام روي من قول ّ

بـ«:هنيه عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول»( ،)69مع أنّه:
()70
ثم أورد احللول
«جلس  لقضاء احلاجة يف البيوت مستقبل بيت املقدس» ّ ،

املقرتحة لدفع هذا التعارض(:)71

يكون مباح ًا يف البيوت ِّ
َ
ّأوالً :حيتمل ْ
لكل أحد.
أن

َ
ثاني ًا :حيتمل ْ
أن
ّبي.
تكون إباحته ّ
خاصة بالن ِّ
َ
ثالث ًا :حيتمل ْ
يكون هنيه  عن استقبال القبلة واستدبارها عا ّم ًا أل َّمته يف
أن

والصحارى.
البيوت ّ

َ
رابع ًا :حيتمل ْ
ثم قال بعد ذلك ،وقدْ اختلف
أن
خاص ًا يف ّ
يكون ّ
الصحارىّ ،

النّاس يف ذلك(.)72

املثال الثاين :تعارض العمومني:

ٍ
قال أبو احلسني« :فأ ّما إذا كان ّ
خاص ًا
كل واحد من العمومني عا ّم ًا من وجهّ ،
ٍ
صالة ،أو نسيها ،فل ُي َص ِّلها إذا
«:م ْن نا َم عن
من وجه- ،وم َّثل بقول الن ّ
ّبيَ -

الصالة عند قيام الظهرية ،وبعد صالة العرص،
ذكرها»( ،)73و«:هنيه عن ّ
الشمس»()74؛ ّ
وعند طلوع ّ
خاص يف القضاء،
األول عا ّم يف األوقات،
ٌّ
ألن اخلرب ّ

الصلوات التي
واخلرب الثاين
خاص يف األوقات ،عا ٌّم يف القضاء ،ويف غريه من ّ
ٌّ
ال أسباب هلاّ ،
خاص فيه ،وليس خيلو مثل
وكل واحد منهام عا ٌّم ،فيام اآلخر
ٌّ
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أن ُيعلم تقدّ م أحدمها عىل اآلخر ،أو ال ُيعلم ذلكْ ،
هذين العمومني ،إ ّما ْ
فإن مل
ُيعلم ذلك ،مل ُ
خيل إ ّما ْ
أن يكونا معلومني أو مظنونني ،أو أحدمها معلوم ًا واآلخر

مظنون ًاْ ،
بقوة اإلسناد ،وجيوز
فإن كانا معلومني ،مل جيز ترجيح أحدمها عىل اآلخر ّ
إن كانا مظنوننيْ .
ترجيح أحدمها عىل اآلخر بذلك ْ
وإن كان أحدمها معلوم ًا
واآلخر مظنون ًا ،جاز ترجيح املعلوم منهام عند التعارض بكونه معلوم ًا ،فأ ّما

تضمنه أحدمها من كونه حمظور ًا ،أو حك ًام رشع ّي ًا ،فإنّه جيوز ذلك،
الرتجيح بام َّ
سواء كانا معلومني أو مظنونني ،أو أحدمها معلوم ًا واآلخر مظنون ًا؛ ّ
ألن احلكم
بأحدمها طريقة االجتهاد ،وليس يف ترجيح أحدمها عىل اآلخر ا ّطراح اآلخر،
وليس كذلك إذا تعارضا من ِّ
كل وجهْ ،
يرتجح أحدمها عىل اآلخر ،فالتع ّبد
فإن مل َّ

فيهام بالتخيري»(.)75

املثال ال ّثالث :مثال تعارض اخلربين ال َّلذين اليمكن اجلمع بينهام:
وذلك كرواية ابن ع ّباس ،قال«:ال ربا ّإل يف النّسيئة»(.)76

مع حديث أيب سعيد اخلدري«:الدِّ ينار بالدِّ ينار ،والدِّ رهم بالدِّ رهمِ ،مث ً
ال

ٍ
األول حرص
بمثلَ ،من زاد أو ازداد ،فقدْ أربى»( .)77ومفهوم احلديث واضحّ ،

نص يف ربا الفضل ،فهو يذكر طرق دفع
الربا فقط يف النَّسيئة ،وأ ّما الثاين ،فهو ٌّ
ِّ
التعارض هنا بقولهُ « :يمكن ختصيصه يف اجلنسني املختلفني بخرب أيب سعيد،

ّ
واألقل أخذ
السلف عىل قولني ،أكثرهم تركه ،وصار إىل رواية أيب سعيد،
لكن َّ
به»( .)78وأكتفي هبذا القدر من األمثلة طلب ًا لالختصارّ ،
وإل فقدْ أورد أمثلة
كثرية.
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اخلامتة
وصلت إىل النتائج اآلتية:
بعد دراسة موضوع التعارض عند أيب احلسني،
ُ

َّأوالً :صحيح ّ
العقدي كتب ًا،
البرصي كان معتزل ّي ًا ،وقدْ أ َّلف عىل منهجهم
أن
ّ
ّ
لكنّه يتعامل مع املخالفني يف ِ
الفكر ِّ
إسالمي
بكل أدب واحرتام ،وهذا أدب
ّ

رصني نحن بحاجة إليه يف أ ّيامنا هذه.

ثاني ًا :ال ريب يف ّ
أن االختالف يف كيف ّية دفع التعارض بني العلامء نظر ّي ًا عند

األصول ّيني سبب الختالف الفقهاء يف األحكام الفقه ّية التطبيق ّية.

حيض باهتامم
ثالث ًا :كان أبو احلسني
رواد علم األصول ،لكنّه مل َ
البرصي من َّ
ّ

الزمان ،البحياته ،وال بآثاره العلم ّية يف هذا املجال.
من قديم ّ

رابع ًا :كان أليب احلسني أثر جيل عىل َمن أ َّلف بعده يف أصول الفقه ،فقدْ

ركَّزوا عىل وجهات نظره جتاه املسائل األصول ّية ،ونقلوها بكثرة ،فلم أجد مؤ ِّلف ًا

مل ُيرش إىل آرائه ،وهذا ُّ
علو شأنه ،ورفعة مكانته ،ورسوخه يف العلم.
يدل عىل ِّ

تبي يل من خالل هذه الدِّ راسة ّ
أن منهج أيب احلسني يف كيف ّية دفع
خامس ًاَّ :

التعارض كان منهج ًا مرت ِّدد ًا بني اجلمهور واحلنف ّية.
وأ ّما توصيايت:

أويص الباحثني باالهتامم برتاث العلامء خصوص ًا األعالم ،مثل أيب احلسني

تراث الب�صرة

174

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

�أ.م.د .كامران �أورحمان جميد

الذي لكالمه يف املسائل األصول ّية موقعه ومكانته ،بدليل َّ
أن كثري ًا ممّن جاؤوا
اهتموا بكالمه.
بعده ُّ

ّ
حممد وعىل آله وصحبه املنتجبني.
الرمحة ّ
نبي ّ
وصل اهلل وس ّلم وبارك عىل ّ
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ُ
الهوام�ش
الزمان ،ابن خ ّلكان ،حتقيق :د.إحسان ع ّباس،292/5 :
 -1وفيات األعيان وأنباء ّ
حممد.493/3 :
الص ّ
والوايف بالوفياتّ ،
فدي ،باب ّ
البغدادي ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا:
ُ -2ينظر :تاريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
القفطي ،ع ّلق عليه ،إبراهيم شمس الدّ ين:
 ،100/3وإخبار العلامء بأخيار احلكامء،
ّ
ص ،222 -221والفتح املبني يف طبقات األصول ّيني ،عبداهلل مصطفى املراغي،237/1 :
وسنّة ِدي َف ْلد  -فِ ْل َزر:
وطبقات املعتزلة ،أمحد بن حييى بن املرتىض املهدي لدين اهلل ،حتقيقُ :س َ
مشقي:
احلي بن أمحد العكري الدّ
ّ
ص119-118؛ شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب ،لعبد ّ
.252/3
 -3كنيته :أبو احلسني ،ولكن ال يعرف عن أهله وأوالده يشءُ .ينظر :الفتح املبني يف
طبقات األصول ّيني ،عبداهلل مصطفى املراغي ،237/1 :وطبقات املعتزلة ،أمحد بن حييى بن
القفطي :ص.222 -221
املرتىض :ص ،119-118وإخبار العلامء بأخيار احلكامء،
ّ
 -4تُنظر :املصادر نفسها.
 -5مل أجد ترمجة له؛ ّ
لفظة(الصريم) ،فهناك َمن كتب:
ألن أهل الرتاجم مل يتّفقوا عىل
َّ
يمريُ ،ينظر :وفيات األعيان وأنباء الزمان:
الص ّ
مريي ،والثالثّ :
الص ّ
ريمي ،وآخرّ :
ّ
الص ّ
ّ
 ،292/5وشذرات الذهب ،258/5 :والبداية والنهاية ،ال بن كثري ،138/7 :واملنتظم
البغدادي/8 :
يف تاريخ امللوك واألمم ،البن اجلوزي ،126/8 :وتاريخ بغداد ،للخطيب
ّ
حممد:
للص ّ
 ،208وتاريخ دمشق ،البن عساكر ،189/10 :والوايف بالوفياتّ ،
فدي ،بابّ :
.493/2
ُ -6ينظر :تاريخ بغداد ،100/3 :وإخبار العلامء بأخيار احلكامء :ص،222-221
والفتح املبني يف طبقات األصول ّيني ،237/1 :وطبقات املعتزلة :ص ،119-118وشذرات
ّ
الذهب.252/3 :
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 -7تُطلق املعتزلة عىل فرقة ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاين ،وسلكت منهج ًا
عقل ّي ًا يف بحث العقائد .الفرق بني الفرق :ص ،118ومعتزلة البرصة وبغداد ،د.رشيد
اخل ّيون :ص.113
ُ -8ينظر :طبقات املعتزلة :ص ،4-3ومعتزلة البرصة وبغداد :ص.113
الربيعي :ص.23-19
ُ -9ينظر :تأريخ املعتزلة فكرهم وعقائدهم ،د.فالح
ّ
ُ -10ينظر :تاريخ بغداد ،300/3 :الوايف بالوفيات ،493/24 :ولسان امليزان ،ابن
ركيل ،275/6 :وشذرات ّ
الذهب ،258/5 :وسري أعالم
حجر ،298 /5 :واألعالم ِّ
للز ّ
النبالء.587/17 :
ُ -11ينظر :طبقات املعتزلة :ص ،113-112وإخبار العلامء بأخيار احلكامء :ص-221
.222
ُ -12ينظر :العرب يف خرب َمن غرب ،292-291/3 :وشذرات ّ
الذهب ،392/3 :وسري
أعالم النّبالء ،488/18 :وتاريخ اإلسالمّ ،
هبي.244/32 :
للذ ّ
ُ -13ينظر :شذرات ّ
الذهب ،296/5 :وسري أعالم النّبالء.125/18 :
ُ -14ينظر :سري أعالم النّبالء ،92/34 :مل أجد ترمجته عدا ماذكرهتا.
ُ -15ينظر :طبقات املعتزلة :ص ،119وإخبار العلامء بأخيار احلكامء :ص.222-221
ال عن شذرات ّ
 -16نق ً
الذهب ،258/5 :و ُينظر :تاريخ بغداد.100/3 :
 -17شذرات ّ
الذهب.258/5 :
 - 18شذرات ّ
للذهبي.76/46 :
الذهب ،258/5 :وتاريخ اإلسالم،
ّ
 - 19املعتمد أليب احلسني ،املقدّ مة.
ُ - 20ينظر :النّسخ اخلط ّية لكتاب(املعتمد) وتلخيصه ،ورشح خمترصه ،وله كتاب آخر
يب ،لسزكني.415/2 :
السامع
الطبيعي)ُ ،ذكر يف تاريخ الرتاث العر ّ
ّ
هو( :رشح ّ
ُ -21ينظر :معجم املؤ ِّلفني ،20/11 :وطبقات املعتزلة :ص ،119وإخبار العلامء:
ص.222 -221
البغدادي/3 :
ُ -22ينظر :هد ّية العارفني أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،إسامعيل باشا
ّ
.76
ركيل.275/6 :
ُ -23ينظر :األعالمِّ ،
للز ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

177

�ش ّوال 1439ه  -حزيران2018م

�أبو ُ
ني
ّعار�ض ...
ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ
ِ
تستحِ ،من حديث
البخاري ،باب إذا مل
 -24أصل هذا احلديث صحيح خمرج يف صحيح
ّ
الرقم .)23300
الرقم ( ،)2268/5( ،)5769وأمحد يف مسنده (ّ ،383/5
ابن مسعودّ ،
فدي ،باب:
 -25تاريخ بغداد ،اخلطيب
الص ّ
البغدادي ،100/3 :والوايف بالوفيات ّ
ّ
حممد.493/2 :
ّ
البغدادي.300/3 :
 -26تاريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
للجوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،359/3 :ولسان
الصحاح،
ّ
ُ -27ينظرّ :
واملخصص ،البن سيده ،حتقيق :خليل إبراهم جفال:
العرب ،البن منظور،64/4 :
َّ
الطرحيي:
احلموي ،430/1 :وجممع البحرين ،فخر الدِّ ين
 ،37/5ومعجم البلدان ،لياقوت
ّ
ّ
.275/1
 -28املصادر نفسها.
للطربي ،438/2 :والبداية والنهاية.57/7 :
ُ -29ينظر :تاريخ األمم وامللوك،
ّ
ُ -30ينظر :تذكرة احل ّفاظ ،29/1 :وهتذيب التهذيب ،125/8 :واألعالم،70/5 :
واالستيعاب ،111-109/1 :ومن مشاهري أعالم البرصة :ص.25 -22
ُ -31ينظر :معتزلة البرصة وبغداد :ص.24
ُ -32ينظر :تأريخ مدينة البرصة :ص.51
ُ -33ينظر :البرصة العظمى ،سليامن فييض :ص.18
الفراهيدي:
ُ -34ينظر :لسان العرب ،165/7 :ما ّدة (عرض) ،وكتاب العني،
ّ
 ،274/1واملعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،وآخرين.593/2 :
النجار/4 :
ُ -35ينظر :البحر املحيط،
للزركيش ،109/6 :ورشح الكوكب املنري ،البن ّ
ّ
.605
احلنفي:
ملحب الدين البهاري الفقيه
الرمحوت برشح مسلم الثبوت،
ّ
ّ
 -36فواتح ّ
.408/3
الزيادة واحلشوُ ،ينظر لالطالع عىل
 -37وقد اعرتض عىل هذين التعريف الشتامهلام عىل ِّ
الطباطبائي
حممد سعيد
ّ
الس ّيد ّ
التعريفني واالعرتاض الوارد عليهام :املحكم يف أصول الفقهّ ،
احلكيم.7-6/7 :
الرمحوت:
ُ -38ينظر :أصول البزدوي :ص ،200والبحر املحيط ،407/4 :وفواتح ّ
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حممد رضا املظ ّفر ،186 /2 :واصطالحات األصولّ ،
عيل
 ،408/3وأصول الفقهّ ،
الشيخ ّ
املشكيني.112/1 :
ّ
 -39تيسري التحرير.136/3 :
ُ -40ينظر :التعارض والرتجيح بني األد ّلة الرشع ّية ،عبدال ّلطيف بن عبداهلل عزيز
الربزنجي :ص.60
ّ
الزركيش يف البحر املحيط.411/4 :
 -41نقل كالمه
ّ
خمي.294/4 :
 -42املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى ال ّل ّ
السؤل رشح
ُ -43ينظر :التقرير والتحبري ،2/3 :وإرشاد الفحول ،275/1 :وهناية ّ
الرحيم اإلسنوي.158 -157/3 :
منهاج الوصول ،عبد ّ
ُ -44ينظر :املعتمد ،418 -359/1 :و -297 -176 -169 -162 -154 -55/2
.428
 -45عل ًام أنّه ذكر تعريف ًا للرتجيح ،هو«:الرشوع يف تقوية أحد الطريقني عىل اآلخر».
املعتمد.299/2 :
ّ
عبدالشايف :ص،364
حممد
حممد الغزا ّيل ،حتقيقّ :
حممد بن ّ
ُ -46ينظر :املستصفىّ ،
ركيش ،408/4 :وأصل ّ
حممد حسني كاشف الغطاء،
للز
والبحر املحيطّ ،
الشيعة و ُأصوهلاّ ،
ّ
حتقيقَ :عالء آل جعفر :ص.87
 -47املعتمد.419/1 :
 -48املعتمد.300/2 :
ُ -49ينظر :نفسه.359/1 :
ُ -50ينظر :نفسه.418/1 :
ُ -51ينظر :نفسه.55/2 :
ُ -52ينظر :نفسه.297/2 :
ُ -53ينظر :املستصفى يف علم األصول ،الغزايل ،375/1 :املوافقات ،294/4 :وهناية
السؤل.268/2 :
ّ
ُ -54ينظر :املعتمد.420-419/1 :
ُ -55ينظر :نفسه.178-177/2 :
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�أبو ُ
ني
ّعار�ض ...
ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ
القطعي وغريه عند أيب احلسني وبعض آخر ،فهو
ّ -56إل أنّه هناك مشكلة يف حتديد
ّ
يرى ّ
والقطعي عنده هو دليل العقل،
السمع ّية ك َّلها ظنِّ ّية ،خمالف ًا بذلك أكثر العلامء.
ّ
أن األد ّلة ّ
َّ
من هنا يمكن ْ
استدل عىل قوله بأمور ،منها:
السمع ّية عنده .وقدْ
أن تتعارض مجيع األد ّلة ّ
البرصي،222/2 :
كتاب ّية ،وإمجاع ّية ،ومعنو ّية ،يطول ذكرها هناُ .ينظر :املعتمد ،أبو احلسني
ّ
واآلمدي ،األحكام.28/4 :
ّ
السؤل ،158-157/3 :وإرشاد الفحول:
 -57الربهان
للجويني ،2/3 :وهناية ّ
ّ
.275/1
السؤل-157/3 :
 -58أصول
الرسخيس ،13/2 :والتقرير والتحبري ،137/4 :وهناية ّ
ّ
.158
ْ -59
وإن كان ظاهر كالم بعضهم يوهم وقوع التعارض بني القطع ّيني ،كام قال الفاضل
ّ
الشع ّية ،يكون بحسب االحتامالت
التوين بعد تعريفه
للتعادل«:أن التعارض الواقع يف األد ّلة ّ
ّ
األول :بني اآليتني من الكتابْ ،
ً
فإن كان يف إحدامها إطالق
أقسام:
يف
ا
منحرص
ة
ي
ّ
العقل ّ
أو عموم ،بحيث يمكن تقييدها ،أو ختصيصها ،أو نحو ذلك :فاملشهور :لزوم ذلكّ .
وإل
فاملتأخر ناسخْ ،
ِّ
التوين ،حتقيق :الس ّيد
لم التأريخ . ...الوافية يف أصول الفقه ،للفاضل
إن ُع َ
ّ
حممد
الرضوي
حممد حسني
ّ
ّ
الكشمرييُ ،15/2 :أنظر :األُصول العا ّمة للفقه املقارن ،الس ّيد ّ
ّ

الس ّيد منري
الس
يستاين بقلم ّ
للس ّيد ّ
والرافد يف علم األصول ،حمارضات ّ
تقي احلكيمّ ،277/1 :
ّ
اخل ّباز ،35/1 :واملحكم يف ُأصول الفقه.9-8/7 :
الطباطبائي احلكيم ،9-8/7 :ومعامل
حممد سعيد
ّ
الس ّيد ّ
 -60املحكم يف ُأصول الفقهّ ،
الدين ومالذ املجتهدين املقدّ مة يف أصول الفقهّ ،
السعيد مجال الدّ ين احلسن نجل
الشيخ ّ
ّ
العاميل.446/1 :
الشهيد الثاين زين الدّ ين
ّ
 -61هذا هو املشهور يف اصطالحهم ،خصوص ًا لدى القدامى ،وكذلك املعارصين،
للتربيزي :ص ،18والقوانني املحكمة ،276/2 :و ُأصول الفقه،
راجع :مشكاة املصابيح،
ّ
ّ
حممد رضا املظ ّفر ،285/2 :وإفاضة العوائد تعليق عىل درر الفوائد ،للمرحوم آية
للشيخ ّ
اهلل احلاج ّ
حممد رضا،45/1 :
احلائري
الشيخ عبدالكريم
ّ
ّ
الس ّيد ّ
اليزدي ،بقلم سامحة احلاج ّ
والرافد
عيل
املشكينيّ ،124/1 :
ّ
واصطالحات األُصول ومعظم أبحاثها ،للحاج املريزا ّ
يستاين ،34/1 :واملعامل ،جلامل الدّ ين.446/1 :
الس
للس ّيد ّ
ّ
ّ
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الطباطبائي ،املحكم يف
حممد
 -62استعمل لفظة التعارض ّ
ّ
الس ّيد ّ
وفضلها عىل التعادلّ ،
ُأصول الفقه.5/7 :
اخلراساين.16/2 :
التوين
 -63الوافية يف ُأصول الفقه ،للفاضل
ّ
ّ
العاميل.446/1 :
 -64املعامل ،مجال الدِّ ين
ّ
ُ -65ينظر :املعتمد.359/1 :
 -66املعتمد.420-419/1 :
 -67املعتمد.178/2 :
 -68نفسه.177-176/2 :
البخاري ،وهو«:قال رسول اهلل :إذا أتى أحدكم
 -69أصل احلديث ورد عند
ّ
الغائط ،فال يستقبل القبلة ،وال ُي ِّ
البخاري ،باب ال
غربوا» ،صحيح
ّ
رشقوا أو ِّ
ولا ظهرهِّ ،
األنصاري ،الرقم(.)41/1( ،)144
تستقبل القبلة ...من حديث أيب أ ّيوب
ّ
 -70أصل احلديث هكذا وردّ « :
إن عبد اهلل بن عمر أخربه ،قال :لقدْ ظهرت ذات
فرأيت رسول اهلل قاعد ًا عىل لبنتني ،مستقبل بيت املقدس» ،أخرجه
يوم عىل ظهر بيتنا،
ُ
الرقم(.)42/1( ،)149
ّ
البخاري يف صحيحه ،باب ال تستقبل القبلةّ ،..
 -71هذا املثال ذكره أبواحلسني.
 -72املعتمد.361/1 :
الرقم ( ،)48/2( )597ومسلم ،املساجد ()477/1
 -73أخرجه
ّ
البخاري :املواقيتّ ،
بنحوه.
اجلهني ،يقول:
سمعت عقبة بن عامر
نص احلديث هكذا عند مسلم« :قال:
ُ
ّ - 74
ّ
نصل فيه َّن ،أو ْ
ثالث ساعات كان رسول اهلل ينهانا ْ
أن ِّ
أن نقرب فيه َّن موتانا ،حني تطلع
الشمس بازغة حتّى ترتفع ،وحني يقوم قائم الظهرية حتّى متيل ّ
ّ
الشمس ،وحني تضيف
ّ
الصالة فيها،
الشمس للغروب حتّى تغرب» .صحيح مسلم ،باب األوقات التي هنى عن ّ
الرقم(.)208/2( ،)1966
ّ
 -75املعتمد.420/1 :
الرقم(،)2178
 -76أخرجه
ّ
البخاري يف صحيحه ،باب بيع الدِّ ينار بالدِّ ينار نساءّ ،
(.)74/3
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ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ
البخاري باب بيع الدّ ينار بالدّ ينار نساء،
الصحيح،
 -77أخرجه
ّ
البخاري ومسلم يف ّ
ّ
ِ
ٍ
الرقم( ،)74/3( ،)2178ومسلم باب بيع ال ّطعام مث ً
بمثل ،الرقم(،)49/5( ،)4172
ال
وال ّلفظ له.
 -78املعتمد.178-177/2 :
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
اآلمدي ،حتقيق :د .س ّيد
حممد
ّ
عيل بن ّ
 -1اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسنّ ،
يب ،بريوت ،ط.#1404 ،1
اجلمييل ،دار الكتاب العر ّ
ّ
عيل بن يوسف
احلسن،
أبو
ين،
مجال
الوزير
احلكامء،
بأخيار
العلامء
إخبار
-2
الدّ
ّ
القفطي(ت ،)#646ع َّلق عليه :إبراهيم شمس الدِّ ين ،دار الكتب العلم ّية ،لبنان -بريوت،
ّ
ط2005 ،1م.
حممدّ ،
وكاين
الش
 -3إرشاد الفحول إيل حتقيق ِّ
عيل بن ّ
احلق من علم األصولّ ،
ّ
حممد بن ّ
الشيخ أمحد عزو عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،قدَّ م لهّ :
(ت ،)#1250املح ّققّ :
الشيخ خليل
يب ،ط1999 -#1419 ،1م.
امليس ،والدّ كتور و ّيل الدّ ين صالح فرفو ،دار الكتاب العر ّ
حممد بن عبد
 -4االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
حممد
ّمري،
ّ
رب ،الن ّ
عيل ّ
ّ
ال ِّ
القرطبي (ت ،)#463حتقيقّ :
.#1412
املشكيني ،املطبعة :اهلادي،
عيل
ّ
 -5اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها ،احلاج املريزا ّ
النارش :دفرت نرش اهلادي ،قم ،ط.#1413 ،5
 -6أصل ّ
مؤسسة
حممد حسني كاشف الغطاء ،حتقيق :عالء آل جعفرّ ،
الشيعة وأصوهلاّ ،
عيل.
اإلمام ّ
 -7أصول البزدوي ،مطبعة جاويد بريس -كراتيش.
حممد تقي احلكيم.
الس ّيد ّ
 -8األصول العا ّمة للفقه ملقارنّ ،
ُ -9أصول الفقهّ ،
حممد رضا املظ ّفر ،مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي حوزة
الشيخ ّ
علم ّية ،قم ،ط.#1370 ،4
ركيل ،دار العلم للماليني ،ط1980 ،5م.
 -10األعالم ،خري الدِّ ين ِّ
الز ّ
 -11إفاضة العوائد تعليق عىل درر الفوائد ،املرحوم آية اهلل احلاج ّ
الشيخ عبد الكريم
حممد رضا ،دار القرآن الكريم ،ط ،1املطبعة:
اليزدي ،بقلم :سامحة
احلائري،
ّ
ّ
ّ
الس ّيد ّ
احلاج ّ
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�أبو ُ
ني
ّعار�ض ...
ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ
مهر ،إيران -قم.#1410 ،
ركيش
الز
حممد بن عبد اهلل بن هبادرّ ،
 -12البحر املحيط يف أصول الفقه ،بدر الدّ ينّ ،
ّ
حممد تامر ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،ط-#1421 ،1
حممد ّ
(ت ،)#794حتقيقّ :
2000م.
مشقي(ت،)# 774
 -13البداية والنّهاية ،لإلمام احلافظ أيب الفداء ،إسامعيل بن كثري الدّ
ّ
يب ،ط1988 -#1408 ،1م.
ح ّققه وع ّلق حواشيه :عيل شريي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
يب،
 -14تأريخ اإلسالم،
الذهبي ،حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العر ّ
ّ
بريوت ،لبنان ،ط1987 -#1407 ،1م.
الطربي(ت ،)#310دار الكتب العلم ّية،
حممد بن جرير
ّ
 -15تأريخ األمم وامللوكّ ،
بريوت ،ط.#1407 ،1
البغدادي(ت ،)#463دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر
 -16تأريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت  -لبنان ،ط1997 - #1417 ،1م.
النجدي (ت ،)#1247حتقيق:
 -17تأريخ مدينة البرصة ،عبداهلل بن عيسى بن إسامعيل،
ّ
د .فاخر جرب ،الدار العرب ّية للموسوعات.
 -18تأريخ املعتزلة فكرهم وعقائدهم ،د.فالح الربيعي ،دار الثقافة للنّرش.
الذهبي ،دراسة وحتقيق :زكر ّيا عمريات ،دار
حممد بن أمحد بن عثامن
ّ
 -19تذكرة احل ّفاظّ ،
الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،ط1998 -#1419 ،1م.
الربزنجي،
الشع ّية ،عبدال ّلطيف بن عبداهلل عزيز،
 -20التعارض والرتجيح بني األد ّلة ّ
ّ
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،ط1993 ،1م.
احلنبيل ،دراسة وحتقيق :عبد اهلل
حممد ابن أمري احلاج
حممد بن ّ
 -21التقرير والتّحبريّ ،
ّ
حممد عمر ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط1999 -#1419 ،1م.
حممود ّ
العسقالين
عيل بن حجر،
ّ
 -22هتذيب التّهذيب ،لإلمام احلافظ شهاب الدّ ين ،أمحد بن ّ
(ت  ،)#528دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1984 - #1404 ،1م.
حممد أمني ،املعروف بأمري بادشاه ،حتقيق :دار الفكر ،بريوت.
 -23تيسري التحريرّ ،
الس ّيد منري اخل ّباز ،ط،1
للس ّيد
السيستاين ،بقلمّ :
الرافد يف علم األُصول ،حمارضات ّ
ّ -24
ّ
.#1414
 -25شذرات ّ
العكري،
احلي بن أمحد،
الذهب يف أخبار َمن ذهب ،لعبد
ّ
ّ
مشقي(ت1089م) ،دار الكتب العلم ّية.
الدّ
ّ
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�أ.م.د .كامران �أورحمان جميد
حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن
تقي الدّ ين ،أبو البقاءّ ،
 -26رشح الكوكب املنريّ ،
الزحييل ونزيه محاد ،مكتبة
حممد
عيل
الفتوحي ،املعروف بابن ّ
النجار(ت ،)#972املح ّققّ :
ّ
ّ
ّ
العبيكان ،ط1997 -#1418 ،2م.
اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد
محاد،
الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية ،إسامعيل بن ّ
ّ
ِّ -27
الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان ،ط1956 - #1376 ،1م.
املهدي لدين اللّ(ت ،)#840حتقيق:
 -28طبقات املعتزلة ،أمحد بن حييى بن املرتىض
ّ
وسنّة ِدي َف ْلد  -فِ ْل َزر ،دار مكتبة احلياة ،بريوت1961 -#1380 ،م.
ُس َ
عيل
 -29الفتح املبني يف طبقات األصول ّيني ،عبداهلل مصطفى املراغي ،نرشهّ :
حممد ّ
املحمد ّية1947 ،م.
السنّة
ّ
عثامن ،مطبعة أنصار ُّ
احلنفي
البهاري ،الفقيه
ملحب الدّ ين
الرمحوت برشح مسلم الثبوت،
ّ
ِّ
ّ
 -30فواتح َّ
(ت ،)#1119دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط 2002 ،2م.
القمي ،دار إحياء الكتب
حممد حسن
ّ
 -31القوانني املحكمة يف ُأصول الفقه ،أبو القاسمّ ،
اإلسالم ّية ،إيران ،قم املقدّ سة.
الفراهيدي ،حتقيق :د.مهدي
الرمحن ،اخلليل بن أمحد
ّ
 -32كتاب العني ،أبو عبد ّ
امرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
الس
ّ
املخزومي ،ود.إبراهيم ّ
ّ
الشافعي ،حتقيق :دائرة
العسقالين،
عيل بن حجر ،أبو الفضل،
ّ
ّ
 -33لسان امليزان ،أمحد بن ّ
األعلمي للمطبوعات ،ط ،3بريوت1986 -#1406 ،م.
مؤسسة
ّ
املعارف النظام ّية  -اهلندّ ،
املرصي ،ط ،1دار صادر-
األفريقي،
مكرم بن منظور،
ّ
ّ
حممد بن ّ
 -34لسان العربّ ،
بريوت.
احلسيني،
الطرحيي (ت سنة  ،)#1085حتقيق :أمحد
 -35جممع البحرين ،فخر الدِّ ين
ّ
ّ
يب ،ط ،1بريوت2007 ،م.
التاريخ العر ّ
مؤسسة املنار ،قم،
حممد سعيد
الطباطبائي احلكيمّ ،
ّ
الس ّيد ّ
 -36املحكم يف أصول الفقهّ ،
ط1994 -#1414 ،1م.
غوي،
عيل بن إسامعيل،
-37
النحوي ،ال ّل ّ
ّ
َّ
املخصص ،البن سيده ،أبو احلسنّ ،
األندليس(ت ،)#458حتقيق :خليل إبراهيم ،دار إحياء الرتاث ،ط ،1بريوت1996 ،م.
ّ
ُ
السالم عبد
عبد
د
حمم
حتقيق:
(ت،)#505
الغزايل
صول،
األ
علم
يف
املستصفى
-38
ّ
ّ
الشايف ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط.#1413 ،1
حممد نارص الدّ ين
حممد بن عبد اهلل ،اخلطيب
ّ
التربيزي ،حتقيقّ :
 -39مشكاة املصابيحّ ،
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�أبو ُ
ني
ّعار�ض ...
ُّ
الب�صري ،وجهو ُد ُه يف د ْف ِع الت ِ
احل�س ِ
اإلسالمي ،بريوت ،ط1985 -#1405 ،3م.
األلباين ،املكتب
ّ
ّ
ّ
السعيد مجال الدِّ ين
يخ
الش
الفقه،
أصول
يف
مة
املجتهدين،
ومالذ
ين
معامل
-40
املقدّ
الدّ
ّ
احلسن نجل ّ
اإلسالمي،
النرش
مؤسسة
ّ
الشهيد الثاين ،زين الدّ ين العاميل(ّ ،)#1011 -#959
قم ،إيران.
 -41معتزلة البرصة وبغداد ،د .رشيد اخل ّيون ،دار احلكمة ،ط1997 ،1م.
 -42معجم املؤ ِّلفني ،تراجم مصنِّفي الكتب العرب ّية ،تأليف :عمر رضا كحالة ،النّارش:
يب.
مكتبة املثنّى ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
احلموي ،دار الفكر ،بريوت.
 -43معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل
ّ
النجار،
 -44املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد ّ
حممد ّ
الزيات ،حامد عبد القادرّ ،
دار الدّ عوة ،حتقيق :جممع ال ّلغة العرب ّية .الرتاث العريب -بريوت ،ط1417 ،1هـ 1996م.
املالكي ،حتقيق:
الغرناطي،
خمي،
ّ
ّ
 -45املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى ال ّل ّ
دراز ،دار املعرفة ،بريوت.
عبد اهلل ّ
اجلوزي ،دار صادر -بريوت ،ط.#1358 ،1
 -46املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،البن
ّ
 -47من مشاهري أعالم البرصة ،د .عبد احلسني املبارك ،د .عبد اجل ّبار ناجي ،مطبعة
جامعة البرصة.#1983 ،
الرحيم اإلسنوي ،دار الكتب العلم ّية،
السؤل رشح منهاج الوصول ،عبد ّ
 -48هناية ّ
بريوت-لبنان ،ط1999 -#1420 ،1م.
البغدادي ،طبع بعناية
 -49هد ّية العارفني أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،إسامعيل باشا
ّ
أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث
وكالة املعارف اجلليلة ،استانبول سنه 1951م،
ْ
يب بريوت  -لبنان.
العر ّ
األملاين ألبحاث
فدي ،املعهد
الص ّ
 -50الوايف بالوفيات ،صالح الدّ ين خليل بن أيبك ّ
ّ
الرتقية.
حممد حسني
 -51الوافية يف أصول الفقه ،للفاضل
التوين( ،)#1071حتقيق :الس ّيد ّ
ّ
اإلسالمي ،ط.#1412 ،2
الكشمريي ،نرش :جممع الفكر
الرضوي
ّ
ّ
ّ
حممد بن أيب
 -52وفيات األعيان وأنباء أبناء ّ
الزمان ،أبو الع ّباس ،شمس الدِّ ين ،أمحد بن ّ
بكر بن خ ّلكان(ت ،)#681حتقيق :د.إحسان ع ّباس ،دار الثقافة1968 ،م.

تراث الب�صرة

186

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

