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ملخص: 

يتناول هذا البحث منهج الإمام ال�رشيف التلم�ساين يف كتابه: »مفتاح الو�صول اإىل 
الأول  املبحث  تناول  فقد  ومبحثني،  مقدمة  يف  جاء  حيث  االأ�صول«،  على  الفروع  بناء 
ترجمة الإمام التلم�ساين مت�سمنًا ا�سمه ولقبه ون�ساأته و�سيوخه وتالميذه ومكانته العلمية، 
املبحث  ذلك  ت�سمن  وقد  كتابه،  يف  التلم�ساين  ملنهج  متناوًل  فجاء  الثاين  املبحث  واأما 
و�سفًا للكتاب وبيان اأ�سلوبه، وترتيب اأبوابه، وطريقة التلم�ساين يف ت�سنيفه للكتاب، وبيان 
البحث بخامتة  ثم ختم  كتابه.  ت�سمنها  التي  تق�سيماته  التلم�ساين يف  الإمام  به  انفرد  ما 

ت�سمنت اأهم النتائج والتو�سيات. 
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Abstract: 

This research deals with Al- Imam Al- Sharief Al- Telmesani’s method in 
his book (Moftah Al- Wosoul Ila Benaa Al- Foroo Ala Al-Osoul) which lies 
in an introduction and two subjects. The first takes Al- Imam Al-Telmesani, 
including his name, nickname, upbringing, his scholars, pupils and his 
scientific position. 

The second subject explains Al- Telmesani’s classification, showing 
Al- Telmesani’s distinguished classification. 

Then the research ends up with a conclusion containing the important 
results and recommendations. 
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مقدمة: 

اأنف�سنا  �رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره  ون�ستهديه  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإنَّ 
و�سيئات اأعمالنا، مْن يهده اهلل فهو املهتد، ومْن ي�سلْل فلن جتد له وليًا مر�سداً، ربنا عليك 

توكلنا واإليك اأنبنا واإليك امل�سري. 
نتعرف من خالل هذا البحث على �سخ�سية علمية ذات �سمات و�سمائل راقية �سامية 
يف الدين واخللق، يف العلم والعمل، يف تنوع علومه و�سعتها، وتعدد معارفه النافعة، لتظهر 

جليًا اآثار رحمة اهلل وبركاته يف اآل بيت ر�سول اهلل. 
وف�سوله  الكتاب  اأبواب  فنتعرف  الو�سول  مفتاح  كتابه  يف  منهجه  على  نقف  وكذا 
اأ�سلوبه وقوته يف عر�ص م�سائل كتابه  ومباحثه وتق�سيماته وم�سائله، ونطلع على ح�سن 

وترتيبه لها، يبدو لنا وا�سحًا دقة الت�سنيف وروعته. 
واأهمية هذا البحث تكت�سب قدرها من املكانة العلمية والدينية التي يحظى بها الإمام 
التلم�ساين رحمه اهلل، ومما ت�سمنته �سفحات هذا الكتاب من قواعد اأ�سولية وفروع فقهية، 
واأدلة ملذهب املالكية، وملا متيز به الإمام التلم�ساين رحمه اهلل عن غريه من الأ�سوليني يف 

هذا الكتاب من م�سائل وتق�سيمات واأ�سلوب ولغة. 
لأهمية هذا الكتاب، ومكانة �ساحبه، ورغبة منا يف خدمة الكتاب، واأن نقدم لإخواننا 
طالب العلم فائدة ولو ي�سرية، وعدم وجود بحث م�ستقل مبنهج الإمام التلم�ساين الأ�سويل 
الإمام  منهج  يف  للكتابة  البحث  هذا  باختيار  قمنا  كله  لذلك  الو�سول  مفتاح  كتابه  يف 

التلم�ساين. 
النتائج  اأهم  ت�صمنت  وخامتة  ومبحثني  مقدمة  يف  البحث  هذا  جعلنا  وقد 

والتو�صيات، وهو على النحو االآتي: 

املبحث االأول: ترجمة الإمام التلم�ساين رحمه اهلل. وفيه مطالب اأربعة:  ●

الأول: ا�سمه ولقبه ون�سبه وميالده ووفاته.  -
الثاين: ن�ساأته و�سفاته واأخالقه.  -
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الثالث: �سيوخه وتالمذته.  -
الرابع: مكانته العلمية.  -
مفتاح  ● كتابه  يف  الأ�سويل  اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  منهج  الثاين:  املبحث 

الو�سول. 
وفيه مطالب اأربعة: 

املطلب الأول: و�سف الكتاب وبيان اأ�سلوبه.  -
املطلب الثاين: ترتيب اأبواب الكتاب وف�سوله ومفرداته.  -
املطلب الثالث: الطريقة التي �سنف فيها الإمام التلم�ساين رحمه اهلل كتابه.  -
املطلب الرابع: ما انفرد به الإمام التلم�ساين من تق�سيمات يف كتابه.  -
اخلامتة.  ●
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املبحث األول:

ترمجة اإلمام التلمساني رمحه اهلل:

املطلب األول:

امسه ونسبه ولقبه وميالده ووفاته:

اأوالً - ا�صمه ولقبه: 
هو اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن يحيى بن علي بن حممد بن القا�سم بن حمود بن 
علي بن عبد اهلل بن ميمون بن عمر بن اإدري�ص بن عبد اهلل بن احل�سن بن علي بن اأبي طالب 

ر�سي اهلل عنه. 
لقب بال�رشيف التلم�ساين: ال�رشيف لن�سبه ال�رشيف اإىل بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم حيث ينتهي ن�سبه اإىل �سبط ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم احل�سن بن علي ر�سي اهلل 

عنه، والتلم�ساين، وذلك مليالده ون�ساأته ونبوغه بتلم�سان وهي من اأعمال اجلزائر )1( . 
ثانياً - ميالده ووفاته: 

اأعمال تلم�سان اجلزائر �سنة 710هـ،  اأو علونني من  التلم�ساين يف علوين  الإمام  ولد 
وتوفى رحمه اهلل ليلة الأحد الرابع من ذي احلجة ل�سنة اإحدى و�سبعني و�سبعمائة هجرية )2(. 

ثالثاً – ن�صبه: 
ينتهي ن�سب الإمام التلم�ساين رحمه اهلل اإىل �سبط ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم احل�سن 
احلق حممد  اخللق وحبيب  اإىل خري  ينت�سب  فهو  اهلل عنهما،  اأبي طالب ر�سي  بن  علي  بن 
�سلوات اهلل و�سالمه ومباركاته عليه. اأما التلم�ساين ن�سبة اإىل بلد ميالده ون�ساأته تلم�سان... 

العلويني اأو العلونني ن�سبة اإىل علوين من اأعمال تلم�سان )3( . 

املطلب الثاني:

نشأته، صفاته، أخالقه:

اأوالً - ن�صاأته: 
القراآن  علوم  يف  ال�رشعية  العلوم  يتلقى  بتلم�سان  اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  ن�ساأ 
تف�سرياً وقراءات وفقهًا ولغة وحفظًا لكتاب اهلل العزيز. وقد ا�ستهـــرت تلم�ســان بعلمائها يف 
القرن الذي ولد ون�ساأ فيه الإمام التلم�ساين رحمه اهلل، فكانت مركزاً علميًا مهمًا يف ال�سمال 
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بعلمائها  خا�سًا  م�سنفًا  مرمي  ابن  اأفرد  لذا  الإ�سالمي،  العامل  م�ستوى  على  بل  الإفريقي، 
يرتجم لهم �سماه: »الب�ستان يف ذكر الأولياء والعلماء بتلم�سان« )4( . 

ثانياً – �صفاته: 
كان ل�سخ�سية الإمام ال�رشيف مالمح خا�سة و�سجايا كرمية، فكان من الطوافني مع 
القراآن حيث يقراأ كل ليلة ثمانية اأحزاب يف �سالته ومثل ذلك اأول نهاره، وكان ينام ثلث 
اأنه كان ميكث بالأ�سهر ل يرى  العلم جل وقته، حتى  اأخذ  الليل وينظر ثلثه وي�سلي ثلثه، 
اأولده، اإذ كان يخرج وهم نائمون ويعود وهم نائمون، بل كان ين�سغل عن اأكله من كرثة 
النظر، فيو�سع له طيب الطعام وهو �سائم ليفطر، فيظل الطعام حتى ال�سحور، ليظهر لنا اأن 

الإمام التلم�ساين رحمه اهلل �سائم قائم قانت هلل رب العاملني )5( . 
وكان �سديد التم�سك بال�سنة واأهلها رفيقًا بهم، �سديداً على اأهل البدع والأهواء، قويًا 
يف ن�رشة احلق، ل يخدم ال�سلطان بدينه، ول ي�ساأله حاجة لنف�سه، ول يتملق للحكام، ول 
العلماء يف  الف�سل، ول مياري  اأويل  ال�رشع احلنيف، يقيل عرثات  اإل وفق �سوابط  يكلمهم 

جمال�ص امللوك )6( . 
وكان الإمام ال�رشيف رحمه اهلل من اأجمل النا�ص وجهًا، وقوراً مهيبًا، ذا نف�ص كرمية 
بعيدة عن الطمع، وهمة نزيهة، وكان رفيع امللب�ص بال ت�سنع، �رشي الهمة بال تكرب، حليمًا 
متو�سطًا يف اأموره، قوي النف�ص واليقني، ي�رشد القول يف اأخالقه موؤيداً بطهارة، ثقة عدًل ثبتًا، 
�سلم له الأكابر بال منازع، اأ�سدق النا�ص لهجة واأحفظهم مروءة، م�سفقًا على النا�ص رحيمًا 
بهم، يتلطف يف هدايتهم، ل ياألو جهداً يف اإعانتهم والرفق بهم، ح�سن اللقاء وموا�ساتهم اأو 

موؤان�ستهم )7( . 
بالعلم  يهتم  قلب،  و�سفاء  وب�سا�سة  لني  وكف  وا�سع،  كرم  ذا   - اهلل  رحمه   - وكان 
الطالب  به  فريق  و�سهولته،  في�سه  وحالوة  اإلقائه  بح�سن  يعينهم  وطلبته،  باأهله  وي�سغف 
يف اأ�رشع وقت، مع ب�سا�سة و�سفقة، وكان ل يوؤثر على الطلبة غريهم، ول يقرب اأحداً دونهم، 
يدعوهم للحق ويحملهم على ال�سدق، ويبث لهم احلقائق، وينزههم عن اخلالئق، يرتب كل 
اأح�سن �سوره  واأبرزه يف  اأح�سن وجوهه، ورمبا قرره  واحد يف منزله، ويحمل كالمه على 
تن�سيطًا له، ويرتك كل واحد وما مييل اإليه من العلوم، ويرى الكل يف اأبواب ال�سعادة ويقول: 

من رزق يف باب فيالزمه مع كرم وخلق، وعلو �سجية و�سيمة )8( . 
كان الإمام التلم�ساين رحمه اهلل قائمًا باحلق ل يغ�سب، واإن غ�سب كظمه، ورمبا قام 
�سمحًا متورعًا،  احلوائج غري متكرب  يق�سي  ب�سـامًا من�سفًا، وكان  الع�رشة،  فتو�ساأ، جميل 
له  ويقرب  �سيفه،  يكرم  عنهم،  يده  مي�سك  ول  الطعام،  يف  اأهله  على  يو�سع  لل�سلف،  متبعًا 
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العلماء  ملتقى  بيته  عليه،  يقدرون  ل  الذي  �سيما  الطعام  طيب  الطلبة  ويطعم  ح�رش،  ما 
وال�سلحاء)9(. 

وكان - رحمه اهلل - تعاىل ذا قدر عظيم يف النفو�ص خا�سة العلماء والأمراء، وكان 
الإمام ابن عبد ال�سالم يقول: ما اأظن اأن يف املغرب مثل هذا )10( . 

املطلب الثالث:

شيوخه وتالمذته:
اأوالً – �صيوخه: 

تلقَّى االإمام ال�رضيف رحمه اهلل العلم عن االأعالم من العلماء، ونهل من �صايف 
ينبوع املعرفة يف بالده ومنهم: 

Ú  ال�سيخ اأبو زيد بن يعقوب واأخوه ال�سيخ اأبو مو�سى رحمهما اهلل، وقراأ عليهما القراآن
حيث مل يكن يف زمانهما اأعظم منهما قدراً وعلمًا ومهابة )11( . 

Ú  .الإمام اأبي حممد عبد اهلل املجا�سي
Ú  .القا�سي اأبي عبد اهلل حممد بن عمر التميمي
Ú  .اأبو عبد اهلل بن حممد البريوين
Ú  .اأبو مو�سى عمران امل�سدايل
Ú  .القا�سي اأبو احل�سن علي حممد بن عبد النور
Ú  .ال�سيخ القا�سي اأبي العبا�ص اأحمد بن احل�سني
Ú  .القا�سي اأبو احل�سن على بن الرماح
Ú  .لقي ال�سيخ بن عبد ال�سالم وكل اأخذ عن �ساحبه

واأخذ عن غريهم من العلماء، وكلهم يحفظ قدره، ويرفع �ساأنه ويثني عليه وي�سهد له 
بقوة حجته، وثاقب راأيه ورجاحة عقله )12( . 

ثانياً - تالمذته )13( : 
اأوىل االإمام ال�رضيف رحمه اهلل اإقراء العلم بالغ اهتمامه، حتى �صار تالميذه من 

كبار العلماء واأعيان الف�صالء واأجمد االأولياء، فاأخذ عنه: 
Ú  .ابنه الإمام عبد اهلل اأبو حممد
Ú  .الإمام عبد الرحمن اأبو يحيى
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Ú  .الإمام ال�ساطبي اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي �ساحب املوافقات
Ú  .الإمام ابن عباد الإمام العارف حممد بن اإبراهيم بن عبد اهلل النفزي الرندي
Ú  فرحون بن  بن حممد  علي  بن  اإبراهيم  الدين  برهان  فرحون  ابن  الق�ساة  قا�سي 

اليعمري اجلبائي. 
Ú  .الإمام املجتهد ابن عرفة حممد بن اأحمد
Ú  .الإمام ال�رشاج اأبو زكريا يحيى بن احمد بن حممد الفقيه املحدث اللغوي
Ú  .الإمام املحقق رئي�ص ال�ساحلني الزاهدين اإبراهيم بن مو�سى امل�سمودي التلم�ساين
Ú  .الإمام ابن اخلطيب اأبو العبا�ص اأحمد بن ح�سني بن علي اخلطيب الق�سنطيني

املطلب الرابع:

مكانته العلمية:

تبواأ الإمام ال�رشيف التلم�ساين رحمه اهلل مكانة علمية �سامية، فقد انتهت اإليه اإمامة 
املالكية يف املغرب العربي. 

اإنه من جمتهدي املالكية واأعالمهم فار�ص فذ.  -
اإنه للقراآن حافظًا ومقرئًا معلمًا مف�رشاً قارئًا، فهو من اأهل اهلل وخا�سته؛ لأن اأهل  -

القراآن هم اأهل اهلل وخا�سته )14( . 
الإمام  - اإن  اإليه، حتى  ويرجع  براأيه  يوؤخذ  مرجعًا  اهلل  رحمه  ال�رشيف  الإمام  كان 

الإبلي رغم اأنه �سيخه كان اإذا اأ�سكل على الطلبة م�ساألة اأو ظهر بحث دقيق يقول لهم انتظروا 
به اأبا عبد اهلل ال�رشيف )15( . 

جمل�ص  يف  العلماء  اجتمع  فقد  اأحد،  عليه  يتقدم  ل  ح�رش  اإذا  كان  العالية  وملكانته 
ال�سلطان اأبي عنان، فاأمر ال�سلطان الفقيه العامل احلافظ اأبا عبد اهلل املقري باإقراء التف�سري 
فامتنع وقال: »اإن اأبا عبد اهلل ال�رشيف اأوىل مني بذلك، فقال له ال�سلطان: اإنك عامل بعلوم 
اأقراأ  اأن  ي�سعني  فال  مني،  بذلك  اأعلم  اهلل  عبد  اأبا  اإن  فقال:  فاقراأه،  لتف�سريه  واأهل  القراآن 
ال�سلطان،  جمل�ص  يف  كافة  العلماء  بح�رشة  ال�رشيف  اهلل  عبد  اأبو  الإمام  وف�رش  بح�رشته، 
فنزل ال�سلطان وجل�ص على احل�سري معهم اإعجابا به، وقال عند فراغه: اإين لأرى العلم يخرج 

من منابت �سعره« )16( . 
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ف�رش الإمام التلم�ساين رحمه اهلل القراآن الكرمي يف خم�ص وع�رشين �سنة، وكان عاملًا 
بحروف القراآن ونحوه وقراءاته واإعجازه واأحكامه ومعانيه واأمره ونهيه وغريبه وم�سكله 

وخمتلفه و�سحيحه مع الإمامة يف اأ�سول الدين )17( . 
تبحر ال�رشيف يف العلوم باأنواعها وفنونها، فكان من اأعلم النا�ص بالعربية واأجمعهم 
يوم  العرب  كان  حتى  والبيان،  البديع  يف  اآية  نحويًا،  الأدب  لطريق  حم�ساًل  لعلومها 
وال�سعر والأمثال  والغريب  للغة  اأ�رشاره، حافظًا  الطبيب، لطالعه على  موته يقولون مات 
واأخبار النا�ص ومذاهبهم واأيام العرب وحروبهم، ف�سيح الل�سان، كثري الإن�ساف يف البحث 

واملناظرة، خبرياً باأخبار النف�ص وتزكيتها )18( . 
ومو�سيقى  وهند�سة  وتنجيمًا  وح�سابًا  منطقًا  كلها  العقلية  العلوم  يف  اإمامًا  وكان 
وطبًا وت�رشيحًا وفالحة، وكثرياً من العلوم القدمية واحلديثة اإنه فريد ع�رشه يف كل طريقة، 
�رشبت اإليه اأباط الإبل �رشقًا وغربًا، فكان العامل ال�سهيد ل�سان الدين بن اخلطيب كلما األف 

تاأليفًا بعثه اإىل الإمام ال�رشيف وعر�سه عليه، وطلب منه اأن يكتب عليه بخطه )19( . 
و�سهد له بالف�سل وعلو الهمة وال�ساأن العلماء الف�سالء، فقال الإمام ابن مرزوق احلفيد: 
اهلل  »اأحمد  اجلد:  مرزوق  اأبو  كذلك  وقال   .  )20( باإجماع«  ع�رشه  اأهل  اأعلم  �سيوخنا  »�سيخ 
على روؤية اأهل اأفريقية مثله يف املغرب« )21( . ونعته العالمة املوؤرخ اأبو زكريا ال�رشاج يف 
فهر�سته قائاًل: »الإمام العامل اأحد الرا�سخني واآخر الأئمة املجتهدين« )22( . وقال فيه الإمام 
ابن عبد ال�سالم: »ما اأظن اأن يف املغرب مثله« )23( . وقال ال�سيخ الإبلي: »قراأ على كثري يف 
ال�رشق والغرب، فما راأيت فيهم اأجنب من اأربعة، اأبو عبد اهلل ال�رشيف اأجنبهم عقاًل واأكرثهم 
حت�سياًل« )24( . واأن ال�سيخ الفقيه الكبري ال�سالح مو�سى العبدر�سي كبري فقهاء فا�ص، كان 
يبحث عما ي�سدر عن اأبي عبد اهلل ال�رشيف من تقييد اأو فتوى فيقيده )25( . واملحدث القا�سي 
اأبو علي من�سور بن هدبة القر�سي يقول: كل فقيه قراأ يف زماننا هذا اأخذ ما قدر له من العلم 

ووقف، اإل اأبا عبد اهلل فاإن اجتهاده يزيد واهلل اأعلم حيث ينتهي اأمره )26( . 
اأبو يحيى املطغري: »ح�رشت موائد كثرية من العلماء الكبار فما راأيت  وقال الفقيه 
مثل اأبي عبد اهلل وولديه بعده، انتهى وقد بلغ التفنن يف العلوم ما هو م�سهور، انتهى فيه 
 .  )27( طريقة«  اأ�سح  على  معارجها  يف  و�سعى  واحلقيقة،  ال�رشيعة  بني  جمع  النهاية،  اإىل 
وكان ابن لب �سيخ علماء الأندل�ص واآخرهم كلما اأ�سكلت عليه م�ساألة كاتبه وطلب منه بيان 

ما اأ�سكل له )28( . 
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املبحث الثاني:

منهج اإلمام التلمساني األصولي من خالل كتابه مفتاح الوصول:

املطلب األول:

وصف الكتاب وبيان أسلوبه: )29( 

الإمام  عر�سه  قد  واأف�سلها،  الأ�سول  كتب  اأروع  من  اإنه  حقًا  الأ�سويل  امل�سنف  هذا 
غالب  عن  به  متيز  خا�ص  ن�سق  على  ونظمه  ورتبه  قوية،  بليغة  وعبارات  �سهل  باأ�سلوب 
امل�سنفات الأ�سولية من الطريقتني كلتيهما، وقد وقع هذا الكتاب يف جزء واحد، مطبوع 
متداول، وقد طبع ثالث مرات، الأوىل طبعت على نفقة احلاج ال�سري اأحمد ميلو رئي�ص حكومة 
نيجرييا ال�سمالية باإ�رشاف ف�سيلة اأبي بكر قمي قا�سي ق�ساة نيجرييا، حيث اأهدى ن�سخة 

اإىل دار الكتاب العربي لن�رش هذا الكتاب وطبع �سنة 1962م. 
اأما املرة ثانية: فقد كانت من مطبعة ال�سعادة وقام اأحمد عز الدين خلف اهلل بتحقيقه، 
حيث خرج اآياته واأحاديثه وطبع �سنة 1981م. اأما املرة الثالثة: فكانت �سمن مطبوعات 
دار الكتب العلمية بريوت، وقد حققه وخرج اأحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف الأ�ستاذ بكلية 
ال�رشيعة بجامعة الأزهر �سنة 1983م، وكاأن الهدف منها هو اإخراج هذا امل�سنف الأ�سويل 

الرائع اإىل النور، لتعم به الفائدة. 
قوية،  بليغة  وعبارات  �سهل  باأ�سلوب  الكتاب  هذا  اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  عر�ص 
الطريقتني  من  الأ�سولية  امل�سنفات  غالب  عن  به  متيز  خا�ص  ن�سق  على  ونظمه  ورتبه 
كلتيهما، وقد حرر حمل النزاع يف م�سائله، م�ستدًل لكل مذهب، قوي العر�ص، دقيق النظر، 
طبق الإمام التلم�ساين رحمه اهلل امل�سائل الفقهية على القواعد الأ�سولية؛ اأي اأنه خرج الفروع 
على الأ�سول، ليعلم العلماء والفقهاء وميرنهم على ذلك، ومل يكتف بذلك، بل �سعى لإثبات 
امل�سائل بالأدلة، ويظهر ذلك من خالل املثال الآتي: حيث جاء يف كتابه مفتاح الو�سول يف 
امل�ساألة الرابعة من م�سائل الأمر، وهي يف الأمر املوؤقت بوقت مو�سع، هل يتعلق باأول الوقت 
خا�سة اأو باآخره خا�سة، اأو ل يخت�ص تعلقه بجزء معني من الوقت فقال الإمام التلم�ساين: 
»اختلف يف ذلك الأ�سوليون: فبع�ص ال�سافعية يرون اأن الأمر يتعلق باأول الوقت فاإن تاأخر 
الفعل عن اأول الوقت ووقع يف اآخره فهو ق�ساء �سد م�سد الأداء )30( ، وبع�ص احلنفية يرون 

اأن الأمر متعلق باآخر الوقت، فاإن قدم يف اأوله فهو نقل �سد م�سد الفر�ص« )31( . 
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، فاإنه لو تعلق  واملحققون من الأ�سوليني يرون اأن الأمر ل يخت�ص تعلقه بوقت معنيَّ
باأوله لكان املوؤخر عا�سيًا بالتاأخري، ولكان قا�سيًا ل موؤديًا، وحينئذ يجب عليه اأن ينوي 

الق�ساء وهو خالف الإجماع. 
فيه  عليه  وجب  ولو  بالأمر،  ممتثاًل  ل  متطوعًا  املقدم  لكان  الوقت  باآخر  تعلق  ولو 
التطوع، وملا اأجزاأت عن الواجب، كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خالف الإجماع، فثبت اأن 

الأمر ل يتعلق ببع�ص معني. 
ومما ينبني على هذا الأ�سل اختالفهم يف ال�سبي اإذا �سلى يف اأول الوقت، ثم بلغ قبل 
انق�ساء الوقت فال�سافعية: يرون اأن ال�سالة جتزئه، لأن الوجوب عندهم متعلق باأول الوقت 
انق�ساء  بعد  بلغ  لو  كما  عليه،  اإعادة  فال  الوجوب،  زمن  انق�ساء  بعد  بلغ  قد  ال�سبي  فهذا 

الوقت. 
واحلنفية يرون اأن ال�سالة ل جتزئه، لأن الوجوب عندهم يتعلق باآخر الوقت، فقد اأدركه 
زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه اأن ي�سلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا يف املذهب يف 

ذلك قولن، ونظرنا فيه فقهي، وحمله كتب الفقه. 
ومن ذلك اختالفهم، هل التغلي�ص اأف�سل ب�سالة ال�سبح اأم الإ�سفار؟

فال�سافعية: ترى اأن التغلي�ص اأف�سل، لأنه زمن الوجوب. 
واحلنفية: ترى اأن الإ�سفار اأف�سل، لأنه زمن الوجوب. 

قد حرر حمل  تعاىل  اهلل  التلم�ساين رحمه  الإمام  اأن  يتبني  امل�ساألة  من خالل هذه 
اآراء  ذكر  ثم  العلماء،  بني  فيها  اخلالف  وحمل  امل�ساألة  طبيعة  فاأظهر  فيها،  النزاع 
من  واملحققون  بقوله:  ذلك  عن  ويعرب  عنده  الراجح  الراأي  ذكر  ثم  فيها،  الأ�سوليني 
الأ�سل  هذا  على  ينبني  ومما  فقال:  الفقهية  والفروع  امل�سائل  خّرج  وكذلك  الأ�سوليني، 
اأيهما  يف  الختالف  ذكر  كما  بلغ،  ثم  الوقت  اأول  �سلى  اإذا  ال�سبي  يف  الختالف  وذكر 

 .  )32( الإ�سفار  اأم  التغلي�ص  ال�سبح  اأف�سل يف �سالة 
حيث  النهي  م�سائل  من  الثانية  امل�ساألة  ففي  للعلماء،  التلم�ساين  الإمام  ا�ستدل  قد 
قال: امل�ساألة الثانية يف النهي هل يدل على ف�ساد املنهي عنه اأم ل؟ ففي ذلك خالف بني 
الأ�سوليني، واجلمهور منهم على اأنه يدل على ف�ساد املنهي عنه، اإل ما خرج بدليل منف�سل. 
يحتجون  يزالوا  مل  عليهم،  اهلل  ر�سوان  والتابعني  ال�سحابة  اأن  ذلك:  على  وحجتهم 
ذلك  ينكر بع�سهم على بع�ص  النهي عنه، ومل  واأنكحة كثرية، ب�سدور  بياعات  ف�ساد  على 

ال�ستدلل، بل يعار�ص بع�سهم بع�سًا باأدلة اأخرى، فاإنه قد ا�ستدل للجمهور )33( . 
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واأخذ الإمام التلم�ساين فرعًا فقهيًا اختلف فيه الفقهاء بناء على هذه امل�ساألة ليمرن 
طالب العلم على تخريج الفروع على الأ�سول، فقال: وعلى هذا الأ�سل اختلف الفقهاء يف 
واحلنفية ل حتكم  بف�سخه،  يحكمون  وال�سافعية  فاملالكية  ل؟  اأو  يف�سخ  ال�سغار، هل  نكاح 
نكاح  عن  نهى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإن  قائاًل:  وال�سافعية  للمالكية  وا�ستدل  بذلك 
التي  الأدلة  يف  الكالم  على  كتابه  يف  اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  واقت�رش   .  )34( ال�سغار 
ي�ستدل بها امل�ستدل، وبنّي ذلك قبل خو�سه يف الكتاب وكان ميهد لأبواب كتابه فقال: اعلم 
اأن ما يتم�سك به ا�ستدل على حكم من الأحكام يف امل�سائل الفقهية يف جن�سني دليل بنف�سه، 
ومت�سمن للدليل. اأما اجلن�ص الأول: الدليل بنف�سه، وهو يتنوع اإىل نوعني: اأ�سل بنف�سه ولزم 

عن اأ�سل، والأ�سل بنف�سه �سنفان: اأ�سل نقلي واأ�سل عقلي... الخ )35( . 

املطلب الثاني:

ترتيب أبواب الكتاب وفصوله ومفرداته:

قد قام االإمام التلم�صاين رحمه اهلل برتتيب كتابه وتن�صيقه، فرتبه على النحو 
االآتي: 

اأو  علمًا  كان  �سواء  الأ�سول  علم  تعريف  يف  تتكلم  التي  للمقدمات  يتعر�ص  مل  اأوالً: 
مركبا اإ�سافيًا، ومل يتعر�ص اإىل احلكم التكليفي، ول اإىل احلكم الو�سعي واأق�سام كل منهما، 
وكذا مل يتناول عوار�ص الأهلية، وح�رش الكالم يف كتابه على الأدلة امل�ستدل بها ليحقق 

بذلك معنى اأ�سول الفقه وغايته. 
لذا بداأ بتمهيد بعد اخلطبة وذكر فيه ما ي�ستدل به امل�ستدل ويتم�سك به وهما جن�سان: 

االأول: دليل بنف�سه، والثاين: مت�سمن للدليل، وعنهما دار كل كتابه )36( . 
الأ�سل  اأما  اأ�سل،  عن  ولزم  بنف�سه  اأ�سل  نوعني:  جعله  فقد  بنف�سه  الدليل  الأول  اأما 

بنف�سه فجاء عنده على �سنفني كذلك اأ�سل نقلي واأ�سل عقلي. 
اأبواب الأول يف ال�سند، وكان على ف�سلني الأول يف  اأربعة  ويف الأ�سل النقلي تناول 

التواتر والثاين يف الآحاد )37( . 
الأول  الق�سم  اأما  اأق�سام ثالثة: قول وتقرير وفعل.  اإىل  الثاين يف املنت وق�سمه  الباب 
القويل فدل على احلكم عنده من جهتني من جهة منطوقة وجهة مفهومة. وتناول اجلهة 
الأوىل جهة املنطوق من حيث دللته على احلكم ومن حيث دللته على متعلق احلكم. اأما 

الدال على احلكم مبنطوق جعله لالأمر والنهي والتخيري )38( . 
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اأما الدللة على متعلق احلكم فقد جعله على اأربعة ف�سول: 
الأول: تكلم فيه عن الن�ص والثاين عن املجمل، وح�رش الكالم فيه على ثالثة مطالب. 

الأول يف التعريف باأ�سباب الإجمال وح�رشها يف �ستة اأ�سباب هم: 
ال�سبب الأول: ال�سرتاك يف اللفظ نف�سه ومثَّل له بالقرء. 

ارَّ  ُت�سَ الكرمية »َل  الآية  الواردة يف  ارَّ  ُت�سَ الت�رشيف ومثَّل له بلفظ ل  الثاين:  ال�سبب 
َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها« )39( ، فح�سب ت�رشيف الكلمة بني اأن احل�سانة حق للولد ولي�ص للوالدة )40( . 

ال�سبب الثالث: اللواحق من النقط وال�سكل حيث مثل لذلك باحتجاج املالكية على املنع 
من بيع ذهب، وعر�ص بذهب بحديث ف�سالة بن عبيد: �سئل اأن قالدة فيها خرز وذهب بذهب، 
بالتف�سيل ونهي عن  فاأمر   ،  )41( تف�سل«  و�سلم: »ل حتى  اهلل عليه  اهلل �سلى  ر�سول  فقال 
البيع جمماًل، فدل على اأن بيع �سلعة وذهب بذهب ل يجوز، فيقول اأ�سحاب اأبي حنيفة: هذا 
احلديث قد ورد يف رواية اأخرى حتى تف�سل، وقالوا: مادام ورد لفظات يف ذلك، ومل يعلمه 

واحد بعينه فال يحتج به. 
املحدثني وهي  اأ�سح عند  املعجمة  ال�ساد غري  رواية  باأن  اأجابوا  قد  املالكية  اأن  اإل 

املحفوظة عندهم )42( . 
اأن  لالأب  اأن  على  للمالكية  الحتجاج  عنده  ومثاله  التاأليف  ا�سرتاك  الرابع:  ال�سبب 
ي�سقط ن�سف املهر امل�سمى عن الزوج اإذا طلق قبل البناء لقوله تعاىل: »اأَْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه 

ُعْقَدُة النَِّكاِح« )43( . 
 وتقول ال�سافعية: هذا التاأليف م�سرتك بني الويل والزوج، لأن الزوج اأي�سًا ي�سدق عليه 

اأنه الذي بيده عقدة النكاح )44( . 
ال�سبب اخلام�ص: تركيب املف�سل و�رشب له مثاًل وهو الو�سوء بالنبيذ. 

َوَماٌء  َطيَِّبٌة  َرٌة  »مَتْ و�سلم:  عليه  اهلل  بقوله �سلى  واحتجوا  اأبي حنيفة  اأ�سحاب  اأجازه 
َطُهوٌر« )45( ، فحكم على النبيذ باأنه ماء طهور. 

اأي  اأن يكون املراد به الرتكيب،  اللفظ يحتمل  اأن هذا  اأما املالكية: فال يجوز وقالوا: 
اأنه ثمرة طيبة وماء  اأنه بعد املزج ي�سدق عليه  اأنه يرتكب من ثمرة طيبة وماء طهور ل 

طهور)46( . 
ال�سبب ال�ساد�ص: تف�سيل املركب ومثاله: احتجاج املالكية على اأن القت�سار على م�سح 

النا�سية وحده ل يجوز، وان امل�سح على العمامة وحده ل يجوز )47( . 
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اأما املطلب الثاين من الف�سل الثاين )املجمل( ، فجاء يف بيان القرائن املرجحة لأحد 
اإذا  اإما لفظية واإما �سياقية واإما خارجية، واللفظية: مثالها: لفظة القرء  الحتمالني وهي: 
َن ِباأَنُف�ِسِهنَّ  �سْ بَّ َطلََّقاُت َيرَتَ جمعت على قروء فاملراد بها الطهر ل احلي�ص لقوله تعاىل: »َوامْلُ

َثاَلَثَة ُقُرَوٍء« )48( . 
اأما القرينة ال�سياقية: فمثالها جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة عند احلنفية واحتجوا 

 . )49( » ِبيِّ وؤِْمَنًة اإِن َوَهَبْت َنْف�َسَها ِللنَّ بقوله تعاىل: »َواْمَراأًَة مُّ
ويقول الأولون: �سياق الآية يرجح اأن املراد ملك الب�سع، وذلك اأن الآية �سيقت لبيان 
َما  َعِلْمَنا  »َقْد  اأمته ونفى احلرج عنه، ولذلك قال تعاىل:  �رشفه �سلى اهلل عليه و�سلم على 

اُنُهْم ِلَكْياَل َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج« )50( .  َنا َعَلْيِهْم يِف اأَْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت اأَمْيَ َفَر�سْ
والقرينة اخلارجية: وهي موافقة اأحد املعنيني، لدليل منف�سل، من ن�ص اأو قيا�ص اأو 
عمل. ومثَّل لها قائاًل رحمه اهلل: مثال الأول: ما اإذا قال اأ�سحابنا )ويعني بهم املالكية( : 
ِبيُّ اإَِذا َطلَّْقُتُم النِّ�َساء َفَطلُِّقوُهنَّ  َها النَّ املراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعاىل: »يا اأَيُّ
« )51( ، فاأمر بطالقهن طالقًا ي�ستعقب عدتهن، ول ترتاخى العدة عنه، وقد قراأ ابن  ِتِهنَّ ِلِعدَّ
احلي�ص  يف  الطالق  فاإن  احلي�ص،  يف  ل  الطهر  يف  اإل  ذلك  ولي�ص  عدتهن«  »لقبل  م�سعود 

حرام)52( . 
اأما الثاين: وهو موافقة القيا�ص، فمثاله: قول اأ�سحابنا واأ�سحاب ال�سافعي: اإنَّ العدة 
ا كانت ماأموراً بها كانت عبادة من العبادات، وال�ساأن يف العبادة اأن احلي�ص ينافيها،  لـمَّ

ول تتاأذى فيه، ف�ساًل عن اأن تتاأذى به )53( . 
العلماء على وجوب  الثالث: وتق�سد به موافقته عمل ال�سحابة ومثاله: احتجاج  اأما 
»ُوُجوَهُكْم  قوله  على  معطوفًا  فيكون  بالن�سب،  »َواأَْرُجَلُكْم«  تعاىل:  بقوله  الرجلني  غ�سل 
اإل الغ�سل ل امل�سح،  َواأَْيِدَيُكْم«، وقالوا: مل ينقل عن ال�سحابة والتابعني ر�سوان اهلل عليهم 
اأن املراد بقوله تعاىل »َواأَْرُجَلُكْم« الغ�سل، ويكون معطوفًا على قوله  فكان ذلك دلياًل على 

»ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم«. 
اأما املطلب الثالث من ف�سل املجمل فجعله مل�سائل �ستة ذكرها الأ�سوليون، واختلفوا 

يف كونها جمملة اأو لي�ست جمملة )54( . 
والف�سل الثالث فتكلم فيه عن الظاهر، وبني اأن لت�ساح الدللة من جهة الو�سع اأ�سباب 

ثمانية: 
ال�سبب الأول: احلقيقة وهي يف مقابلة املجاز، وق�سم احلقيقة اإىل ثالثة اأق�سام: 
الأول: حقيقة لغوية ويف مقابلتها جماز لغوي ومثاله �رشعية خيار املجل�ص. 
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وتردد  املحرم  زواج  ومثاله  �رشعي،  جماز  مقابلتها  ويف  ال�رشعية  واحلقيقة  الثاين: 
الزواج بني العقد والوطء. 

اأردت  »اأنت طالق« وقال:  الزوج لزوجته  اإذا قال  العرفية ومثاله ما  الثالث: احلقيقة 
من وثاق اأو غريه، فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية يف حل ع�سمة النكاح، جماز يف الوثاق، 

وحمل اللفظ على حقيقته العرفية اأوىل من حمله على املجاز العريف )55( . 
ال�سبب الثاين: النفراد يف الو�سع، ويف مقابلته ال�سرتاك. ومثاله: ما احتج به اجلمهور 
من الأ�سوليني على اأن اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حممول على الوجوب، لقوله تعاىل: 

يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم« )56( .  ْو ُي�سِ يَبُهْم ِفْتَنٌة اأَ ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن اأَْمِرِه اأَن ُت�سِ »َفْلَيْحَذِر الَّ
اأن يراد به ال�ساأن  اأن يراد باأمره، الأمر القويل، ويحتمل  وقد قال: من خالف حمتمل 
والفعل، كقوله تعاىل: »َوَما اأَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَر�ِسيٍد« )57( ، واإذا �سح اإطالق لفظ على غري القول 

املخ�سو�ص - والأ�سل يف الإطالق احلقيقة - لزم ال�سرتاك ومعه يبطل ال�ستدلل. 
واجلمهور على اأن الأ�سل يف الألفاظ النفراد ل ال�سرتاك )58( . وقال الإمام التلم�ساين 

رحمه اهلل: اعلم اأن ال�سرتاك خالف الأ�سل )59( . 
ال�سبب الثالث: التباين، ويف مقابلته الرتادف والأ�سل يف الألفاظ اأن تكون متباينة ل 
مرتادفة )60( . ومثَّل له الإمام رحمه اهلل بالتيمم بكل ما �سعد على الأر�ص ذاكراً اآراء العلماء 

يف ذلك )61( . 
اأن  اللفظ  الأ�سل يف  اأن  اعلم  الإ�سمار، وقال  ال�ستقالل، ويف مقابلته  الرابع:  ال�سبب 
ال�سباع، وا�ستدل بقوله  اأكل  له بحرمة  . ومثَّل   )62( اإ�سماره  يكون م�ستقاًل، ل يتوقف على 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »اأْكُل ُكلِّ ِذي َناب ِمَن ال�سَباِع َحَراٌم« )63( . 
ال�سبب اخلام�ص: التاأ�سي�ص ويف مقابلته التاأكيد ومثاله: ا�ستدلل اأ�سحابنا )املالكية( 
وقوله   .  )64( ْح�ِسِننَي«  امْلُ َعَلى  »َحّقًا  تعاىل:  بقوله  املطلق  على  واجبة  غري  املتعة  اأن  على 
ِقنَي« )65( ، والواجب ل يخت�ص باملح�سنني ول باملتقني، بل يجب  تَّ �سبحانه: »َحّقًا َعَلى امْلُ

على املح�سن وعلى غريه، وعلى املتقي وعلى غريه )66( . 
احتج  ما  ومثاله:   .  )67( والتاأخري  التقدمي  مقابلته  ويف  الرتتيب،  ال�ساد�ص:  ال�سبب 
تعاىل:  بقوله  الكفارة،  وجوب  يف  �رشط  الظهار  يف  العود  اأن  على  وافقهم  ومن  املالكية، 
ا« )68( .  ن َقْبِل اأَن َيَتَما�سَّ ا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّ �َساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن مِلَ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن نِّ »َوالَّ

ال�سبب ال�سابع: العموم )69( . وق�سمه الإمام التلم�ساين رحمه اهلل اإىل اأق�سام ثالثة: 
اأحدها - عموم لغوي: وهو ق�سمان عام بنف�سه، وفيه ثالث م�سائل، وعام من لفظ اآخر 

ففيه خم�ص م�سائل. 
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تعاىل:  قوله  يف  ال�ستمتاع  اأنواع  جميع  حترمي  ومثاله  العريف:  العموم   - ثانيها 
َهاُتُكْم« )70( .  »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ

ثالثها - العموم العقلي: ومن عموم احلكم لعموم علته )71( . 
يف  حقيقة  معنيني  بني  م�سرتكا  كان  اإذا  اللفظ  يف  الأوىل:  مب�ساألتني  العموم  وختم 
اأفراده، لكنه قطعي يف  اأن العام ظاهر يف جميع  اأحدهما وجمازاً يف الآخر، والثانية: يف 

اأقل اجلمع. 
كان  اإذا  اللفظ  اأن  اعلم  الإمام:  وقال  التقييد،  مقابلته  ويف  الإطالق،  الثامن:  ال�سبب 

�سائعًا يف جن�سه ي�سمى مطلقًا، والأ�سل يف اللفظ بقاوؤه على اإطالقه )72( . 
الف�سل الرابع - يف املــــوؤول )73( : 

وكانت التاأويالت عنده ثمانية كما كانت اأ�سباب الظهور ثمانية. 
التاأويل الأول: حمل اللفظ على جمازه ل على حقيقته. ومثَّل لذلك باحتجاج املالكية 
على اأن من وجد �سلعته عند املفل�ص، فهو اأوىل بها من �سائر الغرماء، بقوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »اأميا رجل اأفل�ص ف�ساحب املتاع اأحق مبتاعه اإذا وجده بعينه« )74( . 
التاأويل الثاين: ال�سرتاك. ومثل له: باعتبار املالكية العدة بالأطهار ل باحلي�ص، بقوله 
َن ِباأَنُف�ِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُرَوٍء« )75( ، والقرء م�سرتك بني الطهر واحلي�ص  �سْ بَّ َطلََّقاُت َيرَتَ تعاىل: »َوامْلُ

لغة، لكن الأوىل حمل الآية على الأطهار، لأنها حمل الطالق )76( . 
التاأويل الثالث: الإ�سمـــــار. ومثَّل له باحتجاج املالكية على عدم دخول اجلنب امل�سجد 
َى َتْعَلُمواْ َما َتُقوُلوَن َوَل ُجُنبًا اإِلَّ َعاِبِري  اَلَة َواأَنُتْم �ُسَكاَرى َحتَّ بقوله تعاىل: »َل َتْقَرُبواْ ال�سَّ

�َسِبيٍل« )77( ، واملراد: ل تقربوا موا�سع ال�سالة )78( . 
التاأويل الرابع: الرتادف. ومثل له بالنتفاع بجلد امليتة واحتجاج املالكية على عدم 

جوازه بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل تنتفعوا من امليتة باإهاب ول ع�سب" )79( . 
التاأويل اخلام�ص: التاأكيد. ومثل له بوجوب م�سح جميع الراأ�ص حمتجًا، بقول اهلل تعاىل: 

و�ِسُكْم« )80( ، جعلوا الباء يف روؤو�سكم للتاأكيد.  »َواْم�َسُحواْ ِبُروؤُ
التاأويل ال�ساد�ص: التقدمي والتاأخري. ومثل له بتاأويل احلنفية قوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
لعبد الرحمن بن �سمرة: »يا عبد الرحمن بن �سمرة! اإذا حلفت على ميني فراأيت غريها خرياً 

منها فكفر عن ميينك ثم اإئت الذي هو خري« )81( ، باأن فيه تقدميًا وتاأخرياً. 
ال�سابع: التخ�سي�ص وهو قد يكون مبت�سل، وقد يكون منف�ساًل. واملت�سل  التاأويل 
باملنف�سل:  التخ�س�ص  اأما   .  )82( وال�سفة  والغاية،  وال�رشط،  ال�ستثناء،  اأربعة:  عنده 
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 :  )83( م�سائل  فيه ثالث  وذكر 
الأوىل: يف تخ�سي�ص الكتاب بالكتاب وال�سنة بال�سنة وال�سنة بالكتاب والكتاب بال�سنة 

املتواترة، وهذا ل نزاع فيه عند اجلمهور. وتخ�سي�ص الكتاب بخرب الواحد. 
اأما الثانية: فتخ�سي�ص عموم خرب الواحد بالقيا�ص. 

والثالثة: تخ�سي�ص العموم باملفهوم: ومثل له احتجاج املالكية على املنع من نكاح 
ْ َي�ْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًل« )84( ،  احلر الأمة مع وجدان الطول باملفهوم من قوله تعاىل: »َوَمن ملَّ

ومفهومها يقت�سي اأن ل يجوز نكاح الأمة مل�ستطيع الطول )85( . 
التاأويل الثامن: التقييد وذكر �سوره )86( . 

ثم ختم التاأويل ببيان اأمور ثالثة يفتقر اإليها تاأويل الظاهر وهي: 
اأولها: كون اللفظ حمتماًل للمعنى الذي ي�رشف اللفظ اإليه. 

ثانيها: كون ذلك املعنى مق�سوداً بدليل. 
ثالثها: رجحان ذلك الدليل على املقت�سى للظاهر )87( . 

ثم تعر�ص الإمام التلم�ساين رحمه اهلل للجهة الثانية يف دللة القول مبفهومه، حيث 
كانت اجلهة الأوىل التي �سبقت يف دللة القول مبنطوقه. ويف دللة القول مبفهومه تناول 
مفهوم املوافقة حيث عرفه قائاًل: »هو اأن يعلم اأن امل�سكوت عنه اأوىل باحلكم من املنطوق 
« )89( ، فاإن ال�رشع اإذا حرم التاأفيف  ُهَما اأُفٍّ به« )88( ، ومثاله عنده قوله �سبحانه: »َفاَل َتُقل لَّ

كان حترمي ال�رشب اأوىل. 
وكذا تناول مفهوم املخالفة وهو: اأن ي�سعر املنطوق باأن حكم امل�سكوت عنه خمالف 

حلكمه )90( ، وبنّي اآراء العلماء فيه وذكر �رشوط من عمل به وعد منها خم�سة: 
اإِْن  اْلِبَغاء  َفَتَياِتُكْم َعَلى  الأول: اأن ل يخرج خمرج الغالب، كقوله تعاىل: »َوَل ُتْكِرُهوا 

نًا« )91( )92( .  �سُّ اأََرْدَن حَتَ
الليل مثنى  اأن ل يخرج عن �سوؤال معني كقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »�سالة  الثاين: 

مثنى« )93( . 
الثالث: اأن ل يق�سد ال�سارع تهويل احلكم وتفخيم اأمره، كما يف قوله تعاىل: »َحّقًا َعَلى 
ِقنَي« )95( ، فاإن ذلك ل ي�سعر ب�سقوط احلكم  تَّ ْح�ِسِننَي« )94( ، وقوله �سبحانه »َحّقًا َعَلى امْلُ امْلُ

عمن لي�ص مبح�سن ول متق. 
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اإ�سكال احلكم، فيزال بالتن�سي�ص عليه، كالن�ص على  األ يكون املنطوق حمل  الرابع: 
قتل اخلطاأ رفعا لتوهم عدم وجوبها على القاتل خطاأ، نظرا منه اأن اخلطاأ معفو عنه فرفع 

ال�رشع هذا الوهم بالن�ص عليه )96( . 
اخلام�ص: اأن ل يكون ال�سارع ذكر حداً حم�سوراً للقيا�ص عليه، ول للمخالفة بينه وبني 

غريه، ثم ذكر اأن مفهومات املخالفة ترجع اإىل �سبعة جعل لكل واحدة م�ساألة )97( ، وهي: 
مفهوم ال�سفة: مثاله متر النخل غري املاأبورة للمبتاع. 

مفهوم ال�رشط: مثاله واجد الطول ل حمل له نكاح الأمة. 
مفهوم الغاية: مثاله الغ�سل اأيجزئ عند الو�سوء. 

مفهوم العدد: مثاله يف املاء دون القلتني اإن اأ�سابته النجا�سة جن�سته. 
مفهوم الزمان: مثاله اأن النوافل بالنهار ل تقدر بعدد معني عند اأهل الظاهر. 

مفهوم املكان: مثاله اأن املعتكف يباح له مبا�رشة الن�ساء يف غري امل�سجد. 
مفهوم اللقب: مثاله اأن التيمم ل يجوز بغري الرتاب، هذا عند ال�سافعية واحتجوا بقوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »جعلت يل الأر�ص م�سجداً وترابها طهوراً« )98( . 
وبهذا ختم الإمام التلم�ساين رحمه اهلل الكالم يف القول، و�رشع يف الق�سم الثاين من 
اأق�سام املنت وهو: الفعل، وعنى به فعل امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، وبني اأقوال العلماء 

يف ذلك وخالفهم، ثم جعل �رشوطًا حلمل الكالم على الأفعال اأربعة )99( : 
اأولها: األ يكون الفعل جبليًا كالأكل وال�رشب. 

ثانيها: األ يكون الفعل خا�سًا به �سلى اهلل عليه و�سلم كالتهجد بالليل والزيادة على 
اأربع زوجات. 

ثالثها: األ يكون الفعل بيانًا ملا ثبت م�رشوعيته، فاإنه اأن كان بيانًا فحكمه تابع ملا 
هو بيان له. 

رابعها: األ يكون الفعل قد علم حكمه قبل ذلك، فاإنه اإن علم انه واجب اأو �سنة يف اأ�سل 
امل�رشوعية له، فاأمته مثله )100( . 

اأما الق�سم الثالث من اأق�سام املنت فهو التقرير وجعل له ف�سلني: 
الأول: الإقرار على احلكم. 

الثاين: الإقرار على الفعل، وهذا الف�سل تناول فيه ثالث م�سائل: 
الأوىل: يف الفعل الواقع بني يديه �سلى اهلل عليه و�سلم. 
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الثانية: يف الفعل الواقع يف زمانه �سلى اهلل عليه و�سلم وكان م�سهورا. 
الثالثة: يف الفعل الواقع يف زمانه �سلى اهلل عليه و�سلم وكان خفيًا. 

وبهذا اأمت الكالم على ات�ساح الدللة )101( . 
اأما الباب الثالث: يف كون الأ�سل النقلي م�ستمر الإحكام: 

ال�رشعي  بالدليل  ال�رشعي  احلكم  »رفع  الن�سخ  حد  اأن  اعلم  وقال  الن�سخ  بذلك  وعنى 
املرتاخي عنه« وقيل: »اإنهاء احلكم ال�رشعي« )102( . ثم تناول يف الن�سخ ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأوىل: يف الزيادة على الن�ص. 
امل�ساألة الثانية: اإذا ن�سخ املنطوق هل يلزم من ذلك ن�سخ املفهوم. 

امل�ساألة الثالثة: يف وجوه يعلم كون الأ�سل النقلي من�سوخًا )103( . 
فجاءت  ال�سند  جهة  اأما  واملنت  ال�سند  جهتي  من  الرتجيح  اأ�سباب  يف  الرابع  والباب 

ع�رشة ومن جهة املنت كذلك جاءت ع�رشة، وعقد لكل جهة ف�ساًل )104( . 
اأ�سل بنف�سه،  اإىل ال�سنف الثاين: مما هو  ثم انتقل الإمام التلم�ساين رحمه اهلل تعاىل 

وهو الأ�سل العقلي وعنى به ال�ست�سحاب، وجعله �رشبني: 
الأول: ا�ست�سحاب اأمر عقلي اأو ح�سي وا�ست�سحاب حكم �رشعي، وبني اآراء العلماء يف 
القب�ص ووقع  اإذا هلك قبل  الغائب  اأن  الأول، و�رشب له مثاًل على احتجاج املالكية على 

النزاع بني املتابعني: هل هلك قبل العقد اأو بعده؟ )105( . 
على  باأ�سحابنا(  عنهم  )وعرب  املالكية  كاحتجاج  عنده  فمثاله  الثاين:  ال�رشب  اأما 
الرعاف، فوجب  اأنه متطهر قبل  اأجمعنا على  باأنه ملا  الو�سوء،  به  الرعاف ل ينتق�ص  اأن 

ا�ست�سحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النق�ص )106( . 
اأما النوع الثاين: وهو ما كان لزمًا على اأ�سل وح�رش الكالم فيه على ثالثة اأق�سام: 

علة  يف  لجتماعهما  الفرع  يف  الفا�سل  حكم  اإثبات  وهو  الطرد:  قيا�ص   - الأول 
احلكم)107( . 

اأو  علة  باعتبار  الفرع  يف  الأ�سل  حكم  نقي�ص  اإثبات  وهو  العك�ص:  قيا�ص   - الثاين 
لبيانها يف العلة )108( . 

نقي�ص  لوجود  اآخر  معلوم  يف  معلوم  حكم  نقي�ص  اإثبات  باأنه  الع�سد:  وعرفه 
 . فيه)109(  علته 
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الثالث - قيا�ص ال�ستدلل: يطلق على اإقامة الدليل مطلقا من ن�ص اأو اإجماع اأو غريهما 
وعلى نوع خا�ص منه )110( . 

اأما ابن احلاجب فقال: هو ما لي�ص بن�ص ول اإجماع ول قيا�ص ول قيا�ص علة )111( . 
ثم تناول يف الأول القيا�ص واأركانه و�رشوطه وم�سالك العلة والعرتا�ص على القيا�ص ويف 
ال�سحة ب�سحة  ا�سرتاط  والثاين يف  الفرع،  الو�سوء من كرثة  الأول يف  اأمثلة ثالثة:  الثاين 

العتكاف، والثالث يف الق�سا�ص على القاتل باملثقل )112( . 
ال�ستدلل  قيا�ص  وهو  اأ�سل  على  لزمًا  كان  ما  الثاين:  النوع  اأق�سام  من  الثالث  اأما 

وق�سمه اإىل �ستة اأق�سام وهي: 
الأول: ال�ستدلل باملعلول على العلة. 
الثاين: ال�ستدلل بالعلة على املعلول. 

الثالث: ال�ستدلل باأحد املعلولني على الأخر. 
الرابع: التنايف بني احلكمني وجوداً و عدمًا. 
اخلام�ص: التنايف بني احلكمني وجوداً فقط. 
ال�ساد�ص: التنايف بني احلكمني عدمًا )113( . 

وبهذا ختم الكالم على اجلن�ص الأول مما يتم�سك به امل�ستدل ثم تناول اجلن�ص الثاين 
مما يتم�سك امل�ستدل وهو املت�سمن للدليل وجعله نوعني: 

الأول الإجماع: وذكر فيه مقدمة واأربع م�سائل )114( . 
اأما النوع الثاين من اجلن�ص الثاين فهو قول ال�سحابي وبني اختالف العلماء فيه هل 
»اأ�سحابي  انه حجة بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم:  ؟ وا�ستدل ملن يرى   )115( اأم ل  هو حجة 

كالنجوم باأيهم اقتديتم اهتديتم« )116( . 

املطلب الثالث:

الطريقة اليت صنف عليها اإلمام التلمساني رمحه اهلل:

اأو املتكلمني يف ت�سنيف  التلم�ساين رحمه اهلل على طريقة الفقهاء  مل يقت�رش الإمام 
و�رشح  الطريقتني،  بني  جمع  اأنه  كتابه،  يف  معه  رحلتنا  خالل  من  وجدنا  بل  كتابه، 
للمنهجني، وُعني مبا خلت منه كثري من كتب املالكية، األ وهو الهتمام بالأدلة للمذهب 
املالكي، ويرجع خلو الأدلة يف كتب املالكية، اإىل اأنهم ل مييلون اإىل اجلدل وت�سعب اخلالف، 

واإقرار العلماء بقوة تاأ�سيلهم وح�سن تفريعهم. 
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هل  الأمر  يف  وهي  الأمر  م�سائل  يف  الثانية  امل�ساألة  املثال  �سبيل  على  وناأخذ 
الأ�سوليون  ذلك  يف  اختلف  قد  اهلل:  رحمه  التلم�ساين  قال  فقد  ل؟  اأم  املبادرة  يقت�سي 
)احلج( هل هو  مثاًل  الأ�سل، و�رشب  بناء على هذا  الفروع  بع�ص  الفقهاء يف  واختلف 
وا�ستدل  القاعدة،  هذه  على  بناء  قولن  ذلك  يف  املذهب  يف  )عندنا  وقال:  الفور،  على 
�َسِبياًل«  اإَِلْيِه  ا�ْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحجُّ  النَّا�ِص  َعَلى   ِ »َوهلِلَّ يقول:  تعاىل  اهلل  فاإن  قائاًل: 

فاقت�ست الآية اأن احلج ماأمور به( )117( . 

املطلب الرابع:

ما متيز به اإلمام التلمساني - رمحه اهلل - من تقسيمات يف كتابه:

مع اأن الإمام التلم�ساين رحمه اهلل قد جمع بني الطريقتني يف ت�سنيف كتابه، وقد متيز 
يف تاأليفه عن كثري من امل�سنفني يف علم الأ�سول، اإل اأنه قد انفرد مبنهج خا�ص يف عر�ص 

امل�سائل الأ�سولية، وفيما يبداأ به منها، وكيفية معاجلة اأبواب وف�سول وتق�سيمات كتابه. 
ال�سارع احلكيم، وبذلك  اإىل  ال�سند  الدليل �سحيح  الأول يف كون  بداأ بالباب  اأوالً: قد 
الأعم  الغالب  بذلك  الدللة، وخالف  الكالم عن  قبل  ل�سنده  والتعر�ص  الدليل  بثبوت  اهتم 
قبل  بها  يتعلق  وما  وات�ساحها  واألفاظها  وبثبوتها  بالدللة  اهتموا  اإذ  الأ�سوليني  من 
الإمام  الدليل نف�سه، ويظهر من ذلك وجاهة منطق ورجاحة راأي عند  اإثبات  الكالم على 
التلم�ساين، لأنه متى ثبت الدليل اأمكن ال�ستدلل به، ويف هذا الباب ا�سرتط التواتر ل�سحة 

ال�ستدلل بالقراآن)118( . 
اأما ال�سنة، فاأجاز ال�ستدلل بالآحاد منها ب�رشوطه )119( . 

ثانياً: يف الباب الثاين يف كون الأ�سل النقلي مت�سح الدللة انفرد الإمام رحمه اهلل 
بعر�سه ب�سكل عام، خا�سة يف جعله اأ�سباب الإجمال �ستة )120( ، وكذا اأ�سباب ات�ساح الدللة 

من جهة الو�سع ثمانية فكانت التاأويالت ثمانية )121( . 
وذكر الإمام رحمه اهلل اأنه ملا كانت اأ�سباب الظهور ثمانية كانت التاأويالت ثمانية)122(، 

وقد �سبق ذكر اأ�سباب الإجمال واأ�سباب الظهور والتاأويالت الثمانية يف املطلب الثاين. 
ثالثاً: يف الباب الثالث وهو ا�ستمرار احلكم يف دللته وتناول فيه الن�سخ وما انفرد فيه 

الإمام رحمه اهلل عن غريه ح�رش وجوه يعلم كون الأ�سلي النقلي من�سوخًا. 
باأن ح�رش  وانفرد  النقلي راجحًا ومتيز فيه  الأ�سل  الرابع يف كون  الباب  رابعاً: يف 
املنت  الرجحان يف  اأ�سباب  وكذا   ،  )123( اأ�سباب  ع�رشة  ال�سند وجعلها  الرجحان يف  اأ�سباب 

وجعلها اأي�سًا ع�رشة )124( . 



33

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

وقد �سبق ذكر اأ�سباب الرجحان يف املنت ويف ال�سند يف املطلب الثاين من هذا املبحث. 
اهلل على  الإمام رحمه  عند  فكان  اأ�سل،  على  كان لزمًا  ما  وهو  الثاين:  النوع  اأما 
 ،  )126( طرد  قيا�ص  اإىل  ق�سمه  باأن  اهلل  رحمه  الإمام  فيه  ومتيز   ،  )125( القيا�ص  يف  الكالم 

وقيا�ص عك�ص)127( ، وقيا�ص ا�ستدلل )128( . 
واأي�سًا فاإن الإمام التلم�ساين رحمه اهلل انفرد يف باب القيا�ص يف عر�سه اأركان القيا�ص 

الأربعة مع �رشوط كل ركن منها مثاًل الركن الأول الأ�سل و�رشوطه خم�سة: 
الأول: اأن يكون احلكم ثابتًا. 

الثاين: اأن يكون الأ�سل م�ستمراً يف احلكم اأي غري من�سوخ. 
الثالث: األ يكون الأ�سل خم�سو�سًا باحلكم. 

الرابع: اأن ل يكون الأ�سل املقي�ص عليه فرعًا عن اأ�سل اآخر. 
اخلام�ص: اأن ل يكون التفاق على احلكم مركبًا على و�سفني. 

الركن الثاين - العلة وجعل �رشوطها م�سائل: 
الأوىل: تعليق احلكم الوجودي بالو�سف الوجودي، واحلكم العدمي بالو�سف العدمي 

ونقل اجلواز اإجماعًا. 
امل�ساألة الثانية: يف كون الو�سف الذي يقت�سي احلكم ظاهراً ل خفيًا. 

الأ�سياء  به  وعنى  م�سطرب،  غري  من�سبطًا  العلة  و�سف  كون  يف  الثالثة:  امل�ساألة 
اأناط ال�رشع احلكم بها، فال  اإذا  التي تتفاوت يف نف�سها كامل�سقة، فاإنها ت�سعف وتقوى 

 . بد من �سبطها )129( 
امل�ساألة الرابعة: يف ا�سرتاط الطراد يف العلة، ومعناه: اأنه كلما وجدت العلة يف �سورة 

من ال�سور وجد معها احلكم )130( . 
امل�ساألة اخلام�سة: يف ا�سرتاط النعكا�ص يف العلة، ومعناه: اأنه كلما انتفت العلة، كلما 

انتفى احلكم )131( . 
امل�ساألة ال�ساد�سة: يف ا�سرتاط التعددية يف العلة )132( . 

اأما م�سالك العلة وهي الأدلة الدالة على اأن الو�سف علة يف احلكم وهي خم�سة: 
وذلك  لغريه  خالفًا  الإجماع  على  وقدمه  امل�سالك  به  بداأ  وقد  الن�ص،  الأول:  امل�سلك 
بالنظر اإىل اأنه اأ�رشف من غريه، واأنه م�ستند الإجماع، اأما من قدم الإجماع فنظر اإىل كونه 

اأرجح من ظواهر الن�سو�ص، لأنه ل يتطرق اإليه احتمال الن�سخ )133( . 
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امل�سلك الثاين: الإجماع وهو اأن يثبت كون الو�سف علة يف حكم الأ�سل بالإجماع)134(. 
امل�سلك الثالث: املنا�سبة وهي اأن يكون يف حمل احلكم و�سف ينا�سب ذلك احلكم، ومثَّل 
له بتحرمي اخلمر، لأن فيه و�سفًا ينا�سب اأن يحرم لأجله وهو الإ�سكار املذهب للعقل )135( . 
امل�سلك الرابع: الدوران وهو اأن يوجد احلكم عند وجود الو�سف، ويعدم عند عدمه فيعلم 

اأن هذا الو�سف علة ذلك احلكم )136( . 
ومثَّل له بع�سري العنب قبل اأن يدخله الإ�سكار ولي�ص بحرام اإجماعًا وملا دخله الإ�سكار 

كان حرامًا اإجماعًا، فدل اأن الإ�سكار علة التحرمي )137( . 
احلكم، وهو  اأ�سلني خمتلفني يف  امل�سلك بني  اأن يرتدد  وهو  ال�سبه  اخلام�ص:  امل�سلك 
بدليل  اإل  منا�سبته  تثبت  ل  الذي  الو�سف  اأنه:  احلاجب  ابن  وذكر   .  )138( به  �سبهًا  اأقوى 
منف�سل فتميز عن الطردي لأنه غري منا�سب، وعن املنا�سب لأنه منا�سبته عقلية من الظن 

يف ذاته )139( . 
اأربعة  اأربعة وللحكم  وعر�ص باقي الأفكار على هذا النهج حيث جعل للفرع �رشوطًا 

اأي�سًا جاءت يف اأربعة م�سائل )140( . 
وختم الإمام التلم�ساين رحمه اهلل هذا النوع من القيا�ص بخامتة متيز بها، حيث عر�ص 

فيها العرتا�سات على القيا�ص وهي �ستة: 
العرتا�ص الأول: منع حكم الأ�سل، ومثَّل له: باحتجاج ال�سافعية وبع�ص املالكية على 
اأن اخلنزير يغ�سل الإناء من ولوغه �سبعًا، قيا�سًا على الكلب، وقد منع احلنفية احلكم، وهو 

غ�سل الإناء من ولوغ الكلب �سبعًا )141( . 
ال�سافعية ومن  احتجاج  له:  ومثَّل  الأ�سل،  الو�سف يف  الثاين: منع وجود  العرتا�ص 
وافقهم من املالكية على اأن الرتتيب واجب يف الو�سوء، بقولهم: عبادة يبطلها احلدث فكان 

الرتتيب فيها واجبًا قيا�سًا على ال�سالة. 
اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  له:  ومثل  علة،  الو�سف  كون  منع  الثالث:  العرتا�ص 
باحتجاج احلنفية على اأن املعتقة حتت احلر لها اخليار، كاملعتقة حتت العبد بقوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »ملكت نف�سك فاختاري« )142( . 
العرتا�ص الرابع: املعار�سة يف الأ�سل، وهي علي ق�سمني: معار�سة بو�سف ي�سلح اأن 

يكون علة م�ستقلة، ومعار�سة ي�سلح اأن يكون جزء علة. 
ومثل لالأول: يقول ال�سافعية يف جريان الربا يف التفاح: مطعوم، فوجب اأن يكون فيه 
واأن  العلة،  الطعم هو  اأن  ي�سلموا  باأنهم ل  املالكية  قول  الإمام  ونقل  الرب  قيا�سا على  ربا، 



35

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

ال�سافعية  واأجاب  التفاح  اأن يكون علة م�ستقلة، وهو غري موجود يف  القوت و�سف ل�سلح 
الطعام  تبيعوا  »ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  م�ستقلة،  علة  الطعام  كون  على  وا�ستدلوا 

بالطعام... « )143( . 
ومثال الثاين: احتجاج املالكية يف وجوب القتل باملثقل: باأنه قتل عمد عدوان، فيجب 

منه الق�سا�ص، قيا�سًا على القتل باملحدد. 
العرتا�ص اخلام�ص: منع وجود الو�سف يف الفرع )144( . ومثل له: باحتجاج املالكية 
على اأن الإجارة على احلج عن امليت جائزة، باأن احلج فعل يجوز اأن يفعله الغري عن الغري، 

فجازت فيه الإجارة، قيا�سا على اخلياطة. 
عن  اللهم  »لبيك  يقول:  اأعرابيا  �سمع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأنه  روي  مبا  وا�ستدلوا 
)�سربمه(«، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأحججت عن نف�سك؟ «، قال: ل، قال: »حج عن نف�سك، 

ثم حج عن �سربمه« )145( . 
العرتا�ص ال�ساد�ص: املعار�سة يف الفرع مبا يقت�سي نقي�ص احلكم ومثاله: احتجاج 
ال�سافعية على اأن املديان جتب عليه الزكاة بالقيا�ص على غري املديان، بجامع ملك الن�ساب. 
فيقول اأ�سحابنا واأ�سحاب اأبي حنيفة: عار�سنا يف الفرع معار�ص، وهو الدين، فوجب 

اأن ل يثبت احلكم الذي هو وجوب الزكاة، لأجل تعلق حق الغرماء باملال. 
مت�سمنًا  و�سماه  للدليل،  املت�سمن  وهو  امل�ستدل  به  يتم�سك  مما  الثاين  اجلن�ص  اأما 
للدليل؛ لأنه يحرم على الأمة وعلى ال�سحابي احلكم يف م�ساألة من امل�سائل من غري ا�ستناد 

اإىل دليل �رشعي )146( . 
وقول  الإجماع  على  اجلن�ص  هذا  يف  الكالم  اهلل  رحمه  التلم�ساين  الإمام  وح�رش 
ال�سحابي وبذلك متيز عن غريه من الأ�سوليني، وقد تناول يف الإجماع مقدمة وم�سائل 
الإجماع وا�ستدل للجمهور  العلماء يف حجية  اآراء  اأما املقدمة قد وقف فيها على  اأربعة، 
َ َلُه اْلُهَدى  �ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ القائلني بحجية الإجماع بقول اهلل تعاىل: »َوَمْن ُي�َساِقِق الرَّ
جتتمع  »ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  ا�ستدل  وكذا   ،  )147( وؤِْمِننَي«  امْلُ �َسِبيِل  َغرْيَ  ِبْع  َوَيتَّ

اأمتي على خطاأ« )148( )149( . 
اأما امل�سائل الأربعة فاإن اختيار الإمام التلم�ساين لها فيه متيز فانظر امل�ساألة الأوىل: 
اختلف  ينكروا عليه، وقد  والتابعني مبح�رش جماعة مل  ال�سحابة  اإذا حكم واحد من  فيما 

العلماء يف ذلك، هل يعد اإجماعا ويكون حجة اأم ل؟ )150( . 
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ومثال هذه امل�ساألة عند الإمام التلم�ساين: املراأة اإذا عقد عليها وليان لزوجني ودخل 
الثاين منهما ومل يعلم الأول، فاإنها للثاين، وقال ابن عبد احلكم: ال�سابق بالعقد اأوىل لق�ساء 
عمر ر�سي اهلل عنه بذلك مبح�رش ال�سحابة ومل ينكروا عليه، اأو بق�ساء معاوية ر�سي اهلل 

تعاىل عنه للح�سن بن علي، على ابنة يزيد بذلك مبح�رش ال�سحابة ومل ينكروا )151( . 
وامل�ساألة الثانية فيما اإذا اأجمع ال�سحابة ر�سوان اهلل تعاىل عليهم على قول، وخالفهم 
واحد منهم، وذكر الإمام الختالف يف ذلك وقال: والأظهر اأنه حجة، لأنه يبعد اأن يكون ما 

مت�سك به املخالف النادر، اأرجح مما مت�سك به اجلمهور الغالب. 
ومثل له: باحتجاج املالكية على العول )152( يف الفرائ�ص، باإجماع ال�سحابة ر�سوان 
اهلل تعاىل عليهم على ذلك اإل ابن عبا�ص - ر�سي اهلل عنهما - ومثل احتجاجهم على اأن 
النوم امل�ستغرق ينق�ص الو�سوء باإجماع ال�سحابة ر�سوان اهلل تعاىل عليهم على ذلك، اإل 

اأبا مو�سى الأ�سعري )153( . 
اأما امل�ساألة الثالثة: ففيما اإذا اأجمع اأهل الع�رش الثاين على اأحد قويل الع�رش الأول، قد 
اختلفوا يف ذلك، هل يكون اإجماعا وحجة اأم ل؟ )154( . ومثاله: احتجاج املالكية على اأن 

بيع اأم الولد ل يجوز، باإجماع التابعني ر�سوان اهلل تعاىل عليهم. 
وامل�ساألة الرابعة: جعلها لإجماع اأهل املدينة وهو حجة عند الإمام مالك رحمه اهلل 
وخالفه غريه )155( . ومثاله: احتجاج املالكية باإجماعهم يف الآذان واملد وال�ساع، وغري 

ذلك من املنقولت امل�ستمرة )156( . 
اأما قول ال�سحابي وهو النوع الثاين مما يت�سمن الدليل وفيه ق�رش الكالم على حجيته 

فقط وبني اآراء العلماء يف ذلك. 

خامتة: 
ويف ختام هذا البحث قد ي�رشَّ اهلل بف�سله الو�سول اإىل جملة من النتائج والتو�سيات. 

اأما النتائج فاأهمها: 
اإنَّ هذا الكتاب يعد م�سنفًا يف اأ�سول الفقه املقارن. . 1
اإنَّ الإمام اهتم بال�ستدلل للمالكية على غري عادة م�سنفاتهم. . 2
اإنَّ الإمام قد جاء يف كتابه بجملة من القواعد خرَّج عليها فروعا كثرية. . 3
ا�ستدلل الإمام للم�سائل والفروع التي يطبقها على القاعدة. . 4
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اإن الإمام التلم�ساين عامل متبحر يف علوم القران وال�سنة واللغة واملنطق وغريها . 5
يف  اخلو�ص  دون  م�سائل  من  بها  يتعلق  وما  الأدلة،  على  الأ�سويل  كتابة  اقت�رش  لذلك 

املقدمات. 
انفرد الإمام يف عر�سه املتقن لكتابه ب�سكل عام، وانفراده يف تق�سيماته ملفردات . 6

كتابه ب�سكل خا�ص. 
اأن الإمام التلم�ساين عامل فذ فار�ص املعقول واملنقول فاإنه مل يقل يف كتابه . 7 مع 

والراجح عندنا اأو ولنا يف اآخر كل م�ساألة، بل يقول: واملحققون من الأ�سوليني ويذكر الراأي 
الذي يرجحه ويف هذا توا�سع واحرتام لأ�سحاب املذاهب، ليتعلم طلبة العلم منه ذلك. 

قد تفرد الإمام يف كتابه فجمع اأ�سباب الإجمال واأ�سباب الظهور واأ�سباب التاأويل . 8
ومرجحات امل�سند ومرجحات املنت وح�رش كل واحد يف عدد معني متميزاً بذلك عن العديد 

من الأ�سوليني يف كتبهم. 
اإنَّ الإمام التلم�ساين ل يعيب على اأحد فيما يرى ومييل لالأرجح والأقوى حتى لو . 9

مل يكن راأي املالكية. 
اأما اأهم التو�صيات فهي على النحو االآتي: 

توجيه طالب العلم اإىل �رشح هذا الكتاب لتعم الفائدة. . 1
الوقوف على منهج الإمام التلم�ساين العلمي والرتبوي فاإنه �ساحب مدر�سة. . 2
توجيه الباحثني لدرا�سة القواعد الأ�سولية يف كتاب التلم�ساين ل�ستماله على جملة . 3

كبرية من القواعد الأ�سولية والفقهية. 
اأقل . 4 من  اإنها  حيث  منها  املخطوط  خا�سة  الأ�سولية  بامل�سنفات  الهتمام 

امل�سنفات درا�سة وحتقيقًا. 
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