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 الف  الخ مسائل   تحقيق   في الجزري    ابن اإلمام  َمنهُج 

 

 

الحمددد  ب رل المدددالمين  اللدددالع  السدددالم   ددد  الن دددي 

 األمين..

 بم  فهذا الذي كت ته ليس تمق ا لما خطته أنامدل يدي ي 

فضددي ا األيددتاد الدد كتنر أيمددن يددني  فاليدديك أبدد   فيمددا كتدد  

ذه اللدددتحا   لددديس لدددي   يددده مدددن تمقددد     ندددي أ ت ددد   ددد

المتناضددما  امتدد اما لمددا بدد أ بدده لدديخا فانددا لدد   تددي بالج يدد  

 ينى بمض التنضيحا  لما أط قه ليخنا أ  قي ه..

 فاقنل  باب التنفيق..

فددي تحقيددق  -رحمدده ه - ابددن الجددزرياإلمددام ن مددنهج  

مسددائل الخددالف أك دد  مددن أن يُييدديحل  فددي  يدد ين قا دد ع أ  

تتتدق  فضي ا ال كتنر   ال التي دك مسالا مع أن  أكث  المسائ

لذا كان لزاماً فدي نرد ي لمدن أرام أن        فيما بينها  يمكن 

يكتددد   دددن مدددنهج ابدددن الجدددزري أن يدددذك  القنا ددد  المامدددا 

المط  مع التي مي    يهدا ابدن الجدزري فدي كتابده النيد  مدع 

األمث ا لكل  قا  ع   ن اخت تت األمث ا في بمدض  دك  ج ا من

 من  ذه القنا   المهما:   الجزئيا 

لتزام ابدن الجدزري بيد طه  أخدا  بالدذك  لد ط ا أ الً:

 اليدده ع الددذي ألددزم بدده نتسدده فددي كتابدده النيدد     ددن قنلدده:

 ..( ين  ا  صح  قنلنا)"

فكل  ما انت م به أح  ال  اع   ن كان من رجال الني  أ  

فاألصدل فدي النجده  كانت ال  ايا ثابتا في الملامر الني يا 

  ن كدان ثقدا  الد ا يأن يت ك  ال يُممل به لمرن ا الخطا مدن 

   الً.
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ثانيدداً: أن يكددنن النجدده ثابتدداً مددن الطدد ن النيدد يا  ألن  

كتدددال النيددد  كتدددال ر ايدددا   قددد  حلددد  فيددده ابدددن الجدددزري 

 ق  رم  الكثيد  مدن األ جده لكننهدا لد  تث دت   ملامره  ط قه

ت مددن طدد ن  مددن طدد ن اليدداط يا أ  الطي  ددا   ن ث تددت  صددح 

 أخ ى.

 الملددامر التددي نُق ددت  ثالثددا: ا تمددامه   دد  النلددن 

 منها ال  ايا لتنثيق األماء المنقنل, 

رابماً: ا تمامه     القيدا   ند   د م الدنا   مدن  

 النجه في األماء ال ييما  ن كانت الض  رع اقتضت دلك

خامسدداً : ا تمددامه   دد  المتابمددا   اليددنا   كقددنل ابددن 

 .18الا الجزري في المس

 يامياً:   م خ  جه  ن اإلجما  

فهذه بمض القنا   المامدا فدي تمامدل ابدن الجدزري مدع 

ان رجت تحتها   دامسائل الخالف   يمكن حل   ذه القنا   

جميدددع المسدددائل الخالفيدددا  دلدددك يحتددداق  لددد  مرايدددا مقيقدددا 

  متانيا لكتال الني .

من قنا    فممرمهدا تيدت ك  فضي ا ليخناأما ما دك ه 

في قا  ع من القنا   المذكنرع  نتاً   ق  جمدل بمضدها أصدالً 

  ددي ال ت تقددي ألن تكددنن منهجدداً مطدد ماً البددن الجددزري ألن  

ايتن اطه لت ك  القا  ع كان     أيا  مسالا جزئيدا  لديس 

    أيا    م من المسائل تمامل ممها ابن الجزري بدنتس 

ري فدي تمام ده الكيتيا حت   نجم ها قا  ع  منهجداً البدن الجدز

 مع مسائل الخالف.

يكتتي بقدنل ابدن الجدزري  فضي ا ليخنا ق  الحرت أن  

مددن  يدد  أن يم  ددق   يدده  يسددتن ا مندده  جدده ال اللددا  لتتج دد  
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 القا  ع ل ى القارئ,

  ذا  جماال..

 

 

 أب أ أ ال بالمننان:

المنددنان  ددام   يدد  مقيددق فمسددائل الخددالف  دا أط قددت 

 الخالف التقهي مت كل خالف  لا  دلك في 

  فهدن أقد ل  لد  أن كتدال  فدي أي فدن أي ل  ي ين من 

مدددنهج ابدددن الجدددزري فدددي التمامدددل مدددع النقدددنل  يكدددنن حدددنل

نرد  األرقدام )   لن   النلن  التي  رم  في ملدامر النيد 

  :الذي أصنره  المننان ال قيق .. ( . 16 -14 -6 -2 -1

في      الف  الخ مسائل   تحقيق   في الجزري    اإلمام  َمنهُج 

 الق اءا  من خالل كتابه الني  في الق اءا  المي 

ثدد  ألدد   اين فددي التم يددق   دد  القنا دد  التددي دك  ددا 

 فضي ا ال كتنر أيمن يني  حتره ه.

 في لمصن ِّف  عبارة  ما ي عطيه ظاهر   تصحيح  - ١

لواضكحِّ ا نص ِّكااكتبِّه، وذلك  مكخ لك  ِّ  أحدِّ 

اضكح  و نك     مكخ لك   لرى،أوال   كتبِّه أحدِّ في

  :اإلسنادِّ  هذا لشيخِّه في

بنقددل قددنل ابددن الجددزري فددي  ددذه  فضددي ا لدديخنااكتتدد  

ق   يه   كان األح ى   يده أن ي دي ن المسالا من  ي  أن يم   

أن  ابن الجزري ا تمد  فدي  دذه المسدالا   د  كتدال اإلرلدام 

قيسددي ألبددي الطي دد  لتلددحيح مددا فددي كتددال الت لدد ع لمكددي ال

الددذي  ددن ت ميددذ أبددي الطي دد  فددي ال  ايددا ف جددع  لدد  الملدد ر 

  دذه المسدالا تند رق تحدت قا د ع  . لتلحيح ما نق ه الت ميدذ

 اال تمام     النلن   الملامر لتنثيق األماء.
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لن أضاف تم يقاً بسيطاً     المسالا ل يدان  جده ال اللدا 

  لي دي ن لكان أحسن   كذا لن نقل كالم ال اني فدي  يد  التيسدي

 .  لكان أحق  أ ل  االختالف في   ارا  ال اني

المصن ِّفيخ مخ َيذك ر ه بعض   مناج ه فيما -٢

 الحِّكايةِّ، بابِّ 

مددا ينق دده ابددن الجددزري حكايددا ال يُمدد   مددن الخددالف فددي 

ال نر ي  ألن  الخالف الممت    ن ما ينقل     ي يل ال  ايدا 

  ن كدان   حيد    ندا   يه أرى أن  ذه القطما ق   الحكايا

 الب  من تلنر المنهج من خالل الحكايدا فاليديك حترده ه 

ل الحكايدا  لد  ينقدل     ي ي ه ابن الجزريق  ل  يما لنا  نقل

 الددذي أ  مدده أن ابددن الجددزري   دد  يدد يل الحكايددا  مددا ق  دده

منضما  دن  80خ  ق اإلمام ال اني  ن تيسي ه في أكث  من 

 ه .. ك هددا  ال الق يددل الجددزري مددن الحكايددا  قدد  ق  هددا ابددن

  .أ   

 أضدد ل مثدداال   دد  دلددك اإلم ددام الك يدد  ليمقددنل مددن 

المل اح  قد  حكداه  دن األ دناني مدن الملد اح  لد  يسدن ه 

 له.

مسكللة ، بكذكرِّ مناج ه في َمخ انفكرَد  -٣

علياا  َين   الئمةِّ، ولم  وقد أسنَدها عخ أحدِّ 

 :ك تبِّهفي  ذل  اإلمام  

 دذه المسدالا ترهد  أ ميدا ا تمدامه   د  النلدن  في 

بال جن   ل  الملدامر ل تث  دت مدن النقدل اللدحيح   التزامده 

بي ط اليه ع  ايت مام كل ما انتد م بده بمدض األئمدا لمرندا 

 الخطا في النقل.

دكد  منهجداً البدن الد كتنر أيمدن حترده ه ظ أن   الُمالحَ 

تدي  د ال بد   مدن الجزري     أيدا  مثدال  احد     دذا ال يك

ر اللنيع حت   يقال  نه بان ه  ن المنهج الذي يدار   يده  تك  

  ف دن أضداف مثدالين جزري في  ذا الجنس من المسائلابن ال
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     األقل.

في أحدِّ كتاَبي  م جَم ً  جاءَ  فيما مناج ه -٤

  :كتابِّه اآلَلرِّ  في مصن ِّف ، وم فص  ً 

 .يي ه األ ل

 ددذه مسددالا ال تخددتا  بددابن الجددزري بددل  ددن مددنهج ثدد  

ر فددي   دد  أصددنل  المحق قددين قاط ددا فددي كددل  الم ددنم   ددن مقدد  

ددل أ  الم ددي ن مقدد  م   دد  المجمددل   د ال يُمقددل أن  التقدده فالمتل 

 يؤخذ بالمجمل  يُت ك الم ي ن.

 

 لكك مِّ  الشكاطبي ِّ  مخاطئ  ل فام   تصحيح   -٥

 .الخ فِّ  بذكرِّ  يتعل ق   الداني ِّ، فيما

 . ننان جزيء ذا 

يمكدددن  ضدددافا مثدددال ميدددهنرش   دددن قدددنل اليددداط ي:  

} بمضدده  يناخددذك و فكددنن الدد اني ايددتثناه فددي جددامع ال يددان 

م ن التيسي  ظن  الياط ي أن  التمكين مخت ف فيه من ط يدق 

ال اني    ن َ ْ  ش منه رحمه ه ألن  ال اني نقل اإلجما      

 ايتثناءه.

 ما أطلَقه بعض  المصن ِّفيخ بِّما ييد  تق -٦ 

والرجككو   ىلكك  مككا عليككه  قي ككَده الككُرواة ،

 :الج ماور  

طالن اإلمالدا إن بدالقضيا  ي فدي انتد ام صداح  المندنا

في جميدع رو   ايي مدن جميدع السدنر  خالفداً لويد ه   دن 

خددالف لدد طه الددذي ألددزم بدده نتسدده فددي النيدد  أقلدد  لدد ط 

النت ام  اليدده ع أقددنى  أ جدده اليدده ع    القددا المسددالا بددا

   من  القتها بتقيي  المط ق.
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 مكا تركَ  ىذا الئم ةِّ  مخ ىمام   ي قل د   ال -٧

 عنه أئم تِّه، وعد َ  مِّخ به الموثوقِّ  عل  قرَأه

ةِّ، العربي ك في لقو تِّاا ىم اغيرِّه، روايةِّ  ىل 

علك   أو لق ربِّاكاعل  اللفكِّ، أو لس اولتِّاا

 ،الم تعل ِّمِّ 

 

أن يقنل بكل بساطا أن  منهج  فضي ا ليخنا كان بإمكان

ال  ايدددا مدددن تنثيدددق النلدددن     ت دددا ابدددن الجدددزري  دددن 

ً ملامر ا  له.   ألن  التق ي  المط ق ل  يكن منهجا

 ىلك  ي لَجكل   مسللة   في الن  ِّ  عدمِّ َد عن -٨

  القياسِّ.

ال ي زم منه نتي القيا  نتي القيا  مع النا  ال  ايا 

  ن    م  جنم النا  ألنه ال ي يل  ل  الحك   ال بالقيا .

لكددن  دا  جدد  الددنا فالقيددا  المنددافي لدده حين ددذ يكددنن 

 ممنن ا.

ابدددن الجدددزري تك ددد  فدددي نيددد ه  دددن القيدددا  الممندددن  

  المي     فضي ا ليخنا ل  يتلل.

مد م م الذي يداقه اليديك فدي  دذا المثدل  ذا القيا  ث  

كسددنر فددي ال رجددا  فالقدداف فددي ألن  الممددال يخت ددف  ددن الم

}فد نو مكسدنرع   فدي }ف قداو ممالدا   يد   الكسد  أقددنى 

فدددال يمكدددن قيدددا  الممدددال مدددن يددد   اإلمالدددا فدددي الت قيدددق  

 دددذا مدددن جهدددا   لددد  يكدددن ثمدددا ضددد  رع ل خدددذ بالمكسدددنر  

كنن  ند  يبالقيا  ألن  اال تمام     القيا   ن    م النا 

  ألن  التتخددي  سددالا ال ضدد  رع فددي الم  الحاجددا  الضدد  رع

 قتاً في }ف قاو لمدن أمدال الهداء  دن المممدنل بده قاط دا فدال 

 ض  رع في مخالتا اإلجما  
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 فكي فاكم   المقكرئِّيخَ  لحكدِّ  ظارَ  ىذا -10

 عكخ منصوصكة   هي باا،وال هو يقرأ   لم مسللة  

 بكذل ، وال اعتبكارَ المعتبَكرِّيخ فك   الئم ةِّ 

 برأيِّه. ىليه ذهبَ  فيما المقرئ   هذاقل د  ي  

 .بل  ن نتسه 9ق ي  من مما ي ق في رق  

 

 في واهم   شيَخه أن   لتلميذ   تبي خَ  ىذا -12

 فياا ي قل ِّد ه ما، ف  مسللة  

 ذا ليس منهجاً خاصداً بدابن الجدزري بدل  دن مدنهج كدل  

المحققين قاط ا في جميع الم نم الي  يا   يد  لد  ي ا بدل 

 لم نم ك ها.  ن أيا  ا
 ىلك  المصكن ِّفيخ مكخ م صن ِّف   َنسبَ  ىذا -15

 ف ، ووه َمه فيه الئم ة  ما ح كًما الق ر اءِّ  أحدِّ 

  :به ي ؤَلذ  

 دددن نتسددده مدددا يددد ق مدددن مخالتدددا اإلجمدددا    نمدددا  دددن 

 اختالف   ارع فقا.

 ددذه المسددالا تدد خل فددي االنتدد ام  فمددا كددان مددن ابددن  

التدزم بده فدي نيدد ه   ذياليده ع الدد الجدزري  ال تط يدق لد ط

 .فكان الحذف خ  جاً  ن ل طه ال أكث   ال أقل
 

 ال مكا الم ت قِّخِّ  المشاورِّ  مخ ي قبَل   قد -16

 :غيرِّه مخ ي قبَل  

 تح يل النا ؟  أين ذا من ضنابا االنت ما  

مناج ككه فككي نقككدِّ فاككم  لبككي عمككر و  -17

 كتابِّه،واَن في َذكالداني ِّ لعبارةِّ ابخِّ 

ل  ي ي ن ال احد  مدنهج ابدن الجدزري فدي المسدالا يدنى 

  ددذا نددا طنيددل  يدد  مح ددل  لدد  يدد ن مددا  ددي   هنقددل كالمدد

 .القنا   الممتم ع في نق ه
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 كدان األحد ى أن ي ددي ن منهجده فدي تمام دده مدع المسددائل 

التي  ي من نتس الجدنس ال أن ينقدل المسدالا كمدا نق دت فدي 

لق ت: "  م ا ت دار  ليخنا فضي ا الني    لن كنت في مكان

 ابن الجزري بقنل  من خط ا  جها ميهنراً  مممنالً به" 

 مكخاحكد  و انفكردَ  ىذا فيما مناج ه -18

 زم ؤ ه، َيذك رها لم بمسللة   ىمام   بِّ ط   

  ي قنا  ه؟ أين المنهج  ما
 أعلك  هكو َمخ غلط   لراو   تبي خَ  ىذا - 19

ىال   عنه ذل  رواية   َيلَزمه ال الُرواةِّ  مخ منه

    :البيانِّ  سبيلِّ  عل 

  لدذ د  القد اء  أ  دام  ت ا   ذا أيضا ي ق في   م 

 .مناقيا ل نا أ  ليس ث  تح يل 

ال لك أن   ذا اللنيع  ن صنيع المحققدين قاط دا فدإن  

بي ندنا   نده دلدك اخطا ال ا ي أخذ ا بوي ه   ن ر   ظه  له 

قائ ده بن الجزري في ني ه بي نه  بدي ن ا خطا دك هفكل   خطاه

فددال تحتدداق المسددالا  لدد  مثددال قدد  يلددم  مددع بيددان اللددنال 

 .ايتيمابه

  دد    يدده  ددذا ال حدد  أكثدد  أن بيددكل  ددام  الم حددنظ 

  .مناقياالي ح  التح يل  يتتق   ل  النقل ال

 مكد ر   دن مدن اخدتالف الم دارع    جل ما دك  متد اخل

يتم دق بنقد  أ  دام  فضي ا لديخنا  لمل جزء ممت  ا مما نق ه 

القدد اء  لدديس بمسددائل الخددالف  كيتيددا تمامددل ابددن الجددزري 

 .ممها

قا ال متت  أمث اب قا   ي  اإلمام ل  يت  فيه بيان منهج 

 تمكس منهجا متكامل الح قا .

 دن  فضدي ا لديخناالم ي  من األمث ا التي ايتيده  بهدا 

أقد ل  لد   منهج ابن الجزري في تحقيق مسائل الخدالف  دي

التلددحيح ال يمكددن أن تكددنن قا دد ع تندد رق تحتهددا الم يدد  مددن  

 الجزئيا  .
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كل ما دك   من تمق ا  ال تزي  ال ح   ال جماال     مدا 

  ن   يه من جمال.. فق ه ليخنا  نتع بم مه.

 ت ميذ الييك ال كتنر أيمن يني / كمال ق ع الجزائ ي

 

 


