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 تمهيد
االصطالحات كلمات خيتصر فيها الباحثوف رلموعة من ادلعاين، ويرمزوف هبا إىل أشياء متفق عليها 
، واذلدؼ األساس منها ىو الضبط واالختصار.  لتكوف رموزا مشًتكة بينهم يف دراسة قضايا علم من العلـو

كل علم من العلـو اصطالحاتو اخلاصة اليت يصطلح عليها أصحابو، ومن ذلك رلاؿ الفقو ولذلك صلد أنو ل
ادلذىيب اإلسالمي، حيث صلد أف فقهاء كل مذىب من ادلذاىب طّوروا اصطالحات خاصة هبم يف رلاالت 
 سلتلفة من البحث الفقهي. وىذا الفصل عبارة عن دراسة وصفية مسحية لالصطالحات ادلستخدمة من قبل

1علماء الشافعية يف كتبهم ودراساهتم الفقهية.
 

: حيث أطلق ىذا اللفظ سواء بصيغة اجلمع أو بصيغيت اإلفراد والتثنية فادلراد أقواؿ اإلماـ الشافعي األقوال
رمحو اهلل. وقد يكوف القوالف قدديُت، وقد يكوناف جديدين، أو قدديًا وجديداً، وقد يقوذلما 

 ما يف وقتُت، وقد يرجح أحداما، وقد ال يرجح.الشافعي يف وقت، وقد يقوذل
: ىي آراء أصحاب الشافعي ادلنتسبُت إىل مذىبو خيرجوهنا على أصولو، ويستنبطوهنا من قواعده، وقد األوجو

 جيتهدوف يف بعضها وخيرجوهنا على غَت أصولو. 
من األوجو سلرَّجا أما عن نسبة األوجو إىل ادلذىب، فإف الذي سار عليو علماء ادلذىب أف ما كاف 

على أصوؿ الشافعي وقواعده فهو معدود من ادلذىب، أما ما كاف اجتهادا خاصا بصاحبو غَت 
 سلرَّج على أصوؿ اإلماـ وقواعده فال يعّد من ادلذىب.

                                                 
*
بحوث بانجامعت اإلسالمٍت ، انذي نشزه مزكز انمدخم إنى انمذهب انشافعً: أصم هذه انمادة فصم من فصول كتابً: مهحوظت  

 و.7022و، وأعٍد نشزه باالشتزاك مع دار انكتب انعهمٍت ببٍزوث عاو 7002و انعانمٍت بمانٍزٌا عا
الفوائد المكية فيما ؛ السيد علوي بن أمحد السقاؼ، 108-107ص ،1)ادلقدمة(، ج المجموعينظر يف ىذه االصطالحات: النووي،  1

، المهذب في فقو األمام الشافعي؛ الشَتازي، أبو إسحاؽ، 47-46، صيحتاجو طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية
)بَتوت: دار الكتب العلمية،  لبينشرح جالل الدين المحلي على منهاج الطاجالؿ الدين زلمد بن أمحد،  ،؛ احمللي34–30، ص1ج

حاشية القليوبي على شرح جالل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن سالمة،  ،وما بعدىا؛ القليويب 18، ص1ج، ـ(2003/ى1424
 وما بعدىا. 18ص، 1ـ( ج2003/ى1424)بَتوت: دار الكتب العلمية، على منهاج الطالبين  الدين المحلي
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: ىي اختالؼ األصحاب يف حكاية ادلذىب، كأف يروي أحدىم أف يف ادلسألة قوالف أو وجهاف أو الطُّرق
خالؼ ذلك، كأف جيـز بأف يف ادلسألة قوؿ أو وجو واحد، سواء كاف ذلك مع  أكثر، ويروي آخر

نفي وجود أي قوؿ أو وجو آخر، أو يقّر بوجود قوؿ أو وجو آخر ولكن حيملو على غَت ما يفيده 
 أو يقوؿ أحداما: يف ادلسألة تفصيل، ويقوؿ اآلخر: فيها خالؼ مطلق. 1القوؿ األوؿ،

لرأي الراجح من قولُت أو أقواؿ لإلماـ الشافعي إذا كاف االختالؼ بُت : األظهر ىو اقول األظهر/في
القولُت )أو األقواؿ( قوياً؛ بأف يكوف كّل قوؿ مستندا إىل دليل قوي، فإذا ترجح أحد القولُت أو 

". ويقابلو الضعيف ادلرجوح، األظهراألقواؿ على غَته، ُسمِّي الراجح من أقواؿ الشافعي حينئذ "
 ".في قولقوذلم: "ويمعَّبَّ ب

ىو الرأي الراجح من قولُت أو أقواؿ لإلماـ الشافعي إذا كاف أحد القولُت )أو األقواؿ( دليلو قويا  :المشهور
يف حُت يكوف دليل القوؿ اآلخر )أو األقواؿ األخرى( ضعيفا. فما كاف دليلو قويا اصطلح عليو 

ػ"ادلشهور" ىنا بدال من "الصحيح" ىو من بػ"ادلشهور". وقد ذكر جالؿ الدين احمللي أف التعبَت ب
باب التأدُّب مع اإلماـ الشافعي، حيث إف ادلشهور يقابلو "الغريب"،  يف حُت أف الصحيح يقابلو 
"الفاسد"، فلم يشأ النووي ػ تأدُّبا ػ أف يصف قوؿ اإلماـ الشافعي الذي يستند إىل دليل ضعيف 

 2بالفساد.
يف ادلذىب الشافعي من بُت آراء األصحاب وذلك إذا قوي اخلالؼ بُت : ىو احلكم الفقهي الراجح األصح  

آرائهم، دبعٌت أنو لكل رأي دليل قوي وظاىر، فيعَّّب عن الرأي ادلعتمد والراجح يف ادلذىب 
 بػ"األصح". ويمعَّّب عن الوجو ادلرجوح بعبارة "وقيل كذا".

االختالؼ أدلة متفاوتة يف القوة والضعف، : وىو الوجو الراجح من آراء األصحاب إذا كاف مستند الصحيح
فما كاف منها مستندا إىل دليل قوي اصطلح عليو بػ"الصحيح"، وما كاف مستندا إىل دليل ضعيف 

 عمّد فاسدا.
ىو القوؿ ادلنسوب إىل اإلماـ الشافعي )وُسي نصًا إما ألنو مرفوع القدر لتنصيص اإلماـ عليو، أو ألنو : النص

 .من قوذلم: نصصت احلديث إىل فالف: إذا رفعتو إليو(مرفوع إىل اإلماـ، 

                                                 
 .13، ص1، جحلي على منهاج الطالبينشرح الماحمللي،  1
 .12، ص1ادلرجع نفسو، ج 2
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وىو إما وجو ضعيف )والضعف ىنا من وإذا استمعِمل ىذا التعبَت فإنو يشَت إىل وجود مقابل لو، 
حيث كوف ذلك الوجو مقابال دلا ىو منصوص عن اإلماـ الشافعي، حىت ولو كاف شلا يمعَّبَّ عنو 

ألصحاب من نص لإلماـ الشافعي وال يمعمل بو؛ ألف العمل (، أو قوؿ خّرجو ا1باألصح أو بالصحيح
 .بالنص إذا كاف موجودا أوىل من العمل بأقواؿ األصحاب

: ما سبق ذكره يف مصطلح "النص" خاص بتلك اللفظة بعينها، فإذا ورد لفظ "ادلنصوص" فإنو المنصوص
قوال، أو وجها، أو  يستعمل دبعناه العاـ الذي يشمل ما ىو مذكور يف كتب ادلذىب سواء كاف

 2نصا.
: وىو القوؿ الراجح عند وجود اختالؼ بُت األصحاب يف حكاية ادلذىب بذكرىم أكثر من المذىب

 رواية.
، والثاين خاص.: التخري ج  يرد لفظ التخريج يف كتب ادلذىب دبعنيُت: أحداما عـا

على أصوؿ وقواعد اإلماـ الشافعي، أما ادلعٌت العاـ فهو: االجتهاد يف استخراج حكم دلسألة مستجّدة بناء 
 أو قياسا على وقائع كاف لو حكم فيها.

وأما ادلعٌت اخلاص فهو: أف جييب الشافعي حبكمُت سلتلفُت يف صورتُت متشاهبتُت، ومل يظهر ما 
يصلح للفرؽ بينهما، فينقل األصحاب جوابو يف كل صورة إىل األخرى، فيحصل يف كل صورة 

رَّج يف منهما قوالف: منصوص وسلم  رَّج يف الثانية، وادلنصوص يف الثانية سلم رَّج، فادلنصوص يف األوىل سلم
رَّج، ويقاؿ: فيهما قوالف بالنقل والتخريج.  األوىل، ويكوف يف كل مسألة قوالف: منصوص وسلم

وقد اختلف األصحاب يف جواز ىذا النوع من التخريج فذىب بعضهم إىل جوازه، ورفضو األكثرية 
أف األصح أف القوؿ ادلخرَّج هبذه الطريقة ال يمنسب إىل الشافعي، ألنو غالبا ما يكوف فيو  وذىبوا إىل

 فرؽ بُت ادلسألتُت، ولو رموجع فيو الشافعي ردبا لذكر فارقاً.
: ىو القوؿ الفقهي الذي قالو اإلماـ الشافعي دبصر أو بعد دخوذلا، تصنيفاً أو إفتاًء، أو ما استقّر عليو قولو الجديد

وإف كاف قد قالو بالعراؽ. وأشهر رواة مذىبو اجلديد: البويطي، وادلزين، والربيع ادلرادي، وحرملة. وأىم 
 الكتب اجلديدة: األـ، واإلمالء، وسلتصر البويطي، وسلتصر ادلزين.

                                                 
 .13، ص1، جحاشية شهاب الدين القليوبي على شرح جالل الدين المحليالقليويب،  1
 .13، ص1ادلرجع نفسو، ج 2
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اءً بأف ( أو إفتالحجةىو ما قالو اإلماـ الشافعي يف العراؽ وقبل دخولو مصر عموما تصنيفاً )وىو كتاب : القديم
يكوف قد أفىت بو ولكنو مل يستقر عليو رأيو، بل رجع عنو وقاؿ خبالفو يف مصر. وأشهر رواة مذىبو 

 القدًن: اإلماـ أمحد بن حنبل، والزعفراين، والكرابيسي، وأبو ثور.
ىم أصحاب اآلراء يف ادلذىب الشافعي، الذين ينتسبوف إىل الشافعي ومذىبو وخيرِّجوف اآلراء : األصحاب
وإف مل يأخذوه من أصلو. ويسّموف  لفقهية على أصولو، ويستنبطوهنا من قواعده، وجيتهدوف يف بعضهاا

 "أصحاب الوجوه" ومن أبرزىم القفاؿ وأيب حامد األسفرايٍت.
 : طريقة العراق وطريقة خراسان

واخلامس اما طريقتاف يف ادلذىب الشافعي يف البحث والتفريع والتأليف، انتشرتا يف القرف الرابع 
ع بينهما فيما بعد وأصبح ادلذىب طريقا واحدا. وقد ظهر اجلمع بينهما عند إماـ  اذلجريُت، مث ُجِم

 1احلرمُت اجلويٍت، وابن الصباغ، والروياين، وأيب حامد الغزايل، وتّوج ذلك اجلمع الرافعي والنووي.
إليو رياسة ادلذىب الشافعي  ( الذي انتهتى406فطريقة العراؽ كانت بزعامة أيب حامد األسفرايٍت )

(، وأبو علي ى415يف بغداد، وتبعو ُجاعة من أعالـ ادلذىب، منهم: أمحد بن زلمد احملاملي )
( والقاضي أبو الطيب الطَّبي ى450(، وادلاوردي )ى447(، وسليم الرازي )ى425البندنيجي )

ة النقل لنصوص (. ومتيزت ىذه ادلدرسة بدقى476(، والشيخ أبو إسحاؽ الشَتازي )ى450)
 2الشافعي وتالميذه، فأصحاهبا أثبت وأتقن نقال من اخلراسانيُت.

(، وتبعو كثَت من أعالـ ادلذىب يف ى417أما طريقة اخلراسانيُت فكانت بزعامة القفاؿ الصغَت ادلروزي )
 (، والشيخ أبو زلمدى430(، وأبو علي السنجي )ى420خراساف، منهم: زلمد بن عبد اهلل ادلسعودي )

، والقاضي حسُت ادلروزي اإلبانة( صاحب كتاب ى461(، والفوراين )ى438اجلويٍت والد إماـ احلرمُت )
 (.ى462صاحب التعليقة ادلشهورة )

ويرجع الشيخ أبو  3ومتيزت طريقة خراساف يف البحث والتأليف حبسن الًتتيب وكثرة التفريع والبحث.
م كانت جديدة على ادلذىب ال جيد أصحاهبا زىرة سبب ذلك إىل تأثَت البيئة، حيث إف بيئته

إجابة لبعض ادلسائل اليت تتفرد هبا بيئتهم عن بيئة العراؽ ومصر يف تفريعات ادلذىب، فكاف ذلك 
 داعيا إىل التفريع والبحث.

                                                 
 .183-182، صالمذىب عند الشافعيةزلمد الطيب،  1
 .112، ص1)ادلقدمة(، جالمجموع النووي،  2
 .112، ص1ادلرجع نفسو، ج 3
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 1االصطالحات الحرفية المتعمقة بعمماء المذهب
(. من أشهر ى689القليويب )ت  القليويي، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن سالمة ق ل: 

تذكرة القليوىب يف الطب، حاشية على  مصنفاتو: شرح التنبيو، منهج الوصوؿ يف علم األصوؿ،
 شرح األجرومية لألزىري يف النحو.

 يستعمل ىذا الرمز يف كتب ادلذىب لشخصُت:  ب ر:
بن عيسى بن اًن الدين زلمد بن عبد الد فهو يف عامة كتب ادلذىب يشَت إىل: الَّبماوي، مشس

 (. من مصنفاتو: شرح البخاري، ونظم ألفية يف أصوؿ الفقو. ى831فارس الَّبماوي )ت 
يف حُت يستخدمو ابن قاسم العبادي يف حاشيتو على شرح البهجة الوردية يف اإلشارة إىل: الَّبلسي، شهاب 

الراغبُت، وحاشية على  (. ومن مصنفاتو: حاشية على كنػزى957الدين أمحد الَّبلسي ادللقب بعمَتة )ت 
 شرح ُجع اجلوامع للسبكي.

ابن حجر، أمحد بن زلمد بن علي بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي السعدي األنصاري )ت    حج:
 (. من مصنفاتو: حتفة احملتاج لشرح ادلنهاج.ى974

 يشار هبذا الرمز إىل عادلُت:  م ر:
(. من ى1004أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت  : زلمد الرملي، مشس الدين )االبن(، زلمد بناألول

 مصنفاتو: هناية احملتاج، والفتاوى.
(، ولتمييزه ى971أمحد الرملي، شهاب الدين )األب(، أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت  الثاني:

. من مصنفاتو: شرح الزبد البن رسالف، شرح منظومة )الشهاب م ر(عن ابنو يرمز لو أحيانا بػ 
 ي يف النكاح، رسالة يف شروط اإلمامة.البيضاو 

(. من مصنفاتو: ى977اخلطيب الشربيٍت، زلمد بن أمحد الشربيٍت ادلعروؼ باخلطيب الشربيٍت )ت  خ ط:
مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج للنووي، السراج ادلنَت يف اإلعانة على معرفة بعض معاين  

 رباين يف حل ألفاظ تصريف عز الدين الزجياين.كالـ ربنا احلكيم اخلبَت، الفتح ال
(. من مصنفاتو: حاشية على ى991ابن األشخر، زلمد بن أيب بكر األشخر الزبيدي اليمٍت )ت  ش:

 البهجة للعامري، شرح شذور الذىب، منظومة يف أُساء الرجاؿ.

                                                 
، ط مصطلحات المذاىب الفقهيةمرًن زلمد صاحل الظفَتي،  1 ؛ زلمد الطيب، 233-227ـ(، ص2002/ى1422، 1)بَتوت: دار ابن حـز

 .268-266، صالمذىب عند الشافعية
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اتو: فتح الغفار بكشف (. ومن مصنفى994ابن قاسم العبادي، شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )ت  سم:
 .سلبأة غاية االختصار، حاشية على شرح البهجة البن الوردي، حاشية على ألفية ابن مالك يف النحو

(. من مصنفاتو: شرح على األزىرية، ى1014منصور الطبالوي، سبط ناصر الدين زلمد بن سامل ) طب:
 شرح على شرح تصريف العزى للتفتازاين.

(. من مصنفاتو: حاشية على شرح ادلنهج لزكريا ى1024بن حيى الزيادي ادلصري )ت علي الزيادي، علي  ز ي:
 األنصاري، وشرح احملرر للرافعي.

على شرح ادلنهج، إنساف العيوف  (. ومن مصنفاتو: حاشيةى1044احلليب، علي بن إبراىيم بن أمحد احلليب )ت  ح ل:
 قود العلوية يف حل ألفاظ شرح األزىرية يف النحو.يف سَتة ادلأموف ادلعروؼ بالسَتة احللبية، فرائد الع

(. ى1073ت سلطاف ادلزاحي، سلطاف بن أمحد بن سالمة بن إُساعيل أبو العزائم ادلصري األزىري ) س ل:
 من مصنفاتو: حاشية على شرح ادلنهج لزكريا األنصاري.

(. من مصنفاتو: ى1087علي الشَّباملسي، علي بن علي الشَّباملسي أبو الضياء نور الدين )ت  ع ش:
حاشية على هناية احملتاج، حاشية على ادلواىب اللدنية للقسطالين، حاشية على الشمائل البن 

 حجر.
(. من مصنفاتو: حاشية على ى1098العناين، زلمد بن داود بن سليماف العناين مشس الدين )ت  ع ن:

 ىاب يف شرح تنقيح اللباب.عمدة الرابح يف معرفة الطريق الواضح للرملي، وفتح الكرًن الو 
(. من مصنفاتو: الثمرة ى1181احلفٍت أو احلفناوي، زلمد بن سامل بن أمحد احلفناوي أو احلفٍت )ت  ح ف:

 البهية يف أُساء الصحابة البدرية، حاشية على شرح األمشوين.
ألسباب  (. من مصنفاتو: إرشاد الرمحنى1190األجهوري، عطية بن عطية الَّبىاف الشافعي )ت أ ج: 

النػزوؿ، النسخ والتشابو، حاشية على تفسَت اجلاللُت، شرح سلتصر السنوسي، حاشية على شرح 
 البيقونية.

(. من تصانيفو: احلواشي ادلدنية على شرح ادلقدمة ى1194الكردي، زلمد بن سليماف الكردي ادلدين )ت  ك:
 ر.احلضرمية البن حجر اذليتمي، عقود الدرر يف بياف مصطلح ابن حج

(. ى11بافقيو، عبد اهلل بن احلسُت بن زلمد بن علي بن أمحد بن عبد اهلل بن زلمد بافقيو )ت يف القرف  ب:
 من مصنفاتو: شرح األجرومية، شرح ادللحة.
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(. من تصانيفو: حاشية على شرح ادلنهج، ى1221البجَتمي، سليماف بن زلمد بن عمر البجَتمي )ت ب ج: 
 مى باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع.حاشية على شرح اخلطيب ادلس

(. من مصنفاتو: فتح ى1227الشرقاوي، عبد اهلل بن حجازي بن إبراىيم الشرقاوي اخللويت )ت  ش ق:
حتفة الناظرين فيمن ويل  ،القدير اخلبَت بشرح تيسَت التحرير، اجلواىر السنية على العقائد الشرقية

 مصر من الوالة والسالطُت.
(. من مصنفاتو: حاشية على سلتصر ى1277إبراىيم بن زلمد بن أمحد الباجوري )ت الباجوري، : با ج

 السنوسي، حاشية على الشنشورية يف الفرائض، حاشية على جوىرة التوحيد.
 1: الشيخ األطفيحي.أ ط

 2الشيخ عبد احلميد الداغستاين، لو حاشية على التحفة.حميد/عيد: 
 3ة على حتفة الطالب.الشيخ خضر الشوبري، صاحب احلاشيخ ض: 

( لو حاشية على شرح اخلطيب الشربيٍت على منت ى1170الشيخ حسن ادلنطاوي الشهَت بادلدابغي )ت م د: 
 أيب شجاع ُساىا "كفاية اللبيب يف شرح أيب شجاع للخطيب".

 4االصطالحات الكممية المتعمقة بعمماء المذهب
(. من مؤلفاتو: شرح على فروع ابن ى462ي )ت القاضي حسُت، علي بن زلمد بن أمحد ادلروز  القاضي:

 احلداد، شرح تلخيص ابن القاضي.
(. ومن ى478إماـ احلرمُت اجلويٍت، عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد أبو ادلعايل )ت  اإلمام:

مصنفاتو: النهاية وىو تلخيص إلمالءات الشافعي يف الفقو وقيل تلخيص دلختصر ادلزين، الَّبىاف يف 
 صوؿ الفقو، الغياثي.أ
 ادلاوردي والروياين. القاضيان:

(. من مصنفاتو: احلاوي ى450ػ ادلاوردي، علي بن زلمد بن حبيب أبو احلسن ادلاوردي )ت 
 الكبَت، األحكاـ السلطانية، أدب الدنيا والدين.

                                                 
 .266، صالمذىب عند الشافعيةزلمد الطيب،  1
 . 267ادلرجع نفسو، ص 2
 .267ادلرجع نفسو، ص 3
 .وما بعدىا 41، صيةالفوائد المكالسقاؼ،  4
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مصنفاتو: البحر، (. من ى501ػ الروياين، عبد الواحد بن إُساعيل بن أمحد بن زلمد بن أمحد الروياين )ت 
 .الكايف، احللية

 الرافعي والنووي. الشيخان:
ػ الرافعي، عبد الكرًن زلمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن احلسُت بن احلسن أبو القاسم القزويٍت 

 مصنفاتو: العزيز شرح الوجيز، احملرر شرح ادلسند. (. منى623)ت 

من مصنفاتو: شرح البخاري، شرح مسلم، (. ى676 ػ النووي، حيِت بن شرؼ أبو زكريا النووي )ت
 الروضة، منهاج الطالبُت، اجملموع شرح ادلهذب.

 الرافعي والنووي والسبكي. الشيوخ:
  الشارح/الشارح المحقق:

البن ادلزي فإنو يمقصد بو  اإلرشاديمقصد هبذا الرمز عادة اجلالؿ احمللي، أما إذا ورد مقرونا بكتاب 
 شارحو اجلوجري.

(. من مصنفاتو: ى864م بن أمحد بن ىاشم احمللي )ت لي: ىو زلمد بن أمحد بن إبراىيػ اجلالؿ احمل
 سلتصر التنبيو للشَتازي، شرح ُجع اجلوامع للسبكي.
(. من مصنفاتو: تسهيل ادلسالك إىل عمدة ى889ػ اجلوجري: ىو مشس الدين اجلوجري القاىري )ت 

 رح شذور الذىب.السالك البن النقيب، شرح اإلرشاد البن ادلزي، ش
  الشيخ/شيخ اإلسالم:

األنصاري السمبكي ادلصري أبو حيِت )ت  يطلق ىذا االصطالح على زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا
(. من مصنفاتو: أسٌت ادلطالب يف شرح روض الطالب، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، ى926

 منهج الطالب.
 واخلطيب الشربيٍت كلمة "شيخنا" فادلقصود هبا الشيخ زكريا األنصاري.إذا استعمل اجلالؿ احمللي  شيخنا:
 إذا قاؿ اخلطيب الشربيٍت: شيخي، فإنو يقصد بو الشهاب الرملي. شيخي:

 أما إذا قاؿ اجلماؿ الرملي: شيخي، فإف مراده بو الشيخ زكريا األنصاري.
 الشهاب الرملي. إذا قاؿ زلمد الرملي: أفىت بو الوالد فإف مراده بذلك الوالد:

 إذا استعمل ابن حجر اذليتمي عبارة قاؿ "البعض" فإنو يقصد الشهاب الرملي. البعض:

 وإذا قالوا شارح بالتنكَت فمرادىم بو أي واحد من شراح ادلنهاج وغَته. شارح:
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 أصحاب األوجو شلن كانوا قبل األربعمائة. المتقدمون:

النووي والرافعي على من جاءوا بعد األربعمائة إىل  يطلق ىذا االصطالح عند الشيخُت المتأخرون:
 عصرىم. 

وأما يف اصطالح من جاء بعد الشيخُت من العلماء فإهنم يقصدوف هبم من جاءوا بعد الشيخُت 
 النووي والرافعي.

ىم ادلتقدموف من علماء ادلذىب الذين ارتضوا أصوؿ اإلماـ الشافعي منهجا لالجتهاد، وليسوا األصحاب: 
ين على تالميذه ادلباشرين الذين عايشوه، فالصحبة ىنا ادلقصود هبا االجتماع يف اتباع اإلماـ مقصور 

  1الشافعي، وىم غالبا أصحاب األوجو، وىم من حيث الزمن من كانوا قبل األربعمائة.
(، شيخ طريقة العراؽ ى406ت ىو أبو حامد أمحد بن زلمد بن أمحد األسفرايٍت ) الشيخ أبو حامد:

 ظ ادلذىب.وحاف
  األستاذ أبو إسحاق:

مؤلفات كثَتة، لو (. ى418ت ) سفرايٍتاألستاذ أبو إسحاؽ األ ،إبراىيم زلمد بن إبراىيم بن مهراف
 .وتعليقة يف أصوؿ الفقو ،ومسائل الدور ،كتاب اجلامع يف أصوؿ الدين والرد على ادللحدين  :منها

 الشيخ أبو إسحاق: 
. لو مصنفات عديدة (ى476ت أبو إسحاؽ الشَتازي ) ،باذيآإبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوز 

 ،والتبصرة يف أصوؿ الفقو ،وشرحو ،واللمع ،والنكت يف اخلالؼ ،وادلهذب يف الفقو ،التنبيوأامها: 
 .وطبقات الفقهاء ،وادلعونة يف اجلدؿ ،وادللخص

فعي باسم الربيع، أحداما: الربيع بن سليماف ادلرادي، يوجد اثناف من أصحاب اإلماـ الشا الربيع:
والثاين: الربيع بن سليماف اجليزي. وإذا أطلق اسم الربيع أو الربيع بن سليماف يف كتب ادلذىب 
فإف ادلراد بو الربيع بن سليماف ادلرادي، وىو الذي يملّقب براوية الشافعي؛ ألنو ىو الراوي األوؿ 

 يماف اجليزي فإنو ال يذكر إال مقيدا بػ"اجليزي".لكتبو، أما الربيع بن سل

                                                 
 .9-8، ص1، جشرح المحلي على المنهاجاحمللي،  1
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إذا أطلق الشَتازي اسم "أبو العباس" فمقصوده بو ابن سريج، أمحد بن عمر بن سريج، أما إذا  أبو العباس:
 أراد أبو العباس بن القاص، فإنو يقيده بابن القاص.

إسحاؽ" فمراده أبو إسحاؽ  إذا أطلق أبو إسحاؽ الشَتازي يف كتابو ادلهذب اسم "أبو أبو إسحاق:
 ادلروزي.

 إذا أطلق أبو إسحاؽ الشَتازي يف كتابو ادلهذب اسم "أبو سعيد" فمراده أبو سعيد اإلصطخري. أبو سعيد:

 االصطالحات الكممية المتعمقة بكتب المذهب
 (.ى585للقاضي أبو سعيد عبد اهلل بن زلمد بن عصروف التميمي ادلوصلي )ت  االنتصاركتاب   االنتصار:
 (.ى428 أليب زلمد عبد اهلل بن يوسف اجلويٍت والد إماـ احلرمُت )ت التبصرةكتاب   التبصرة:
 لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكرًن القزويٍت. الحاويكتاب   الحاوي:
ّلى بن ُجمَْيع ادلخذومي )ت الذخائركتاب  الذخائر:  (.ى550 للقاضي أبو ادلعايل رلم
ن جعفر شرح سلتصر ادلزين لعبد السيد بن زلمد بن عبد الوىاب بن أمحد ب كبيرالشامل الكتاب   الشامل:

 (.ى477أبو نصر بن الصباغ )ت 
 (.ى523م بن علي الطَّبي الروياين )ت أليب ادلكاـر إبراىي العدة الصغرىكتاب   العدة:

 (.ى345بن احلداد الكتاين ادلصري )ت أليب بكر زلمد بن أمحد  الفروعكتاب   الفروع:
 (.ى568مود بن اخلوارزمي العباسي )ت لظهَت الدين أبو زلمد زل الكافيكتاب   لكافي:ا

 (.ى710أليب العباس أمحد بن زلمد بن الرفعة )ت  الكفاية شرح التنبيوكتاب   الكفاية:
ىو الكتاب ادلشهور دبختصر ادلزين، ومؤلفو إُساعيل بن حيِت بن إُساعيل بن عمرو بن إسحاؽ،  المختصر:

 (.ى264راىيم ادلزين )ت أبو إب

 اصطالحات ابن قاسم العبادي المتعمقة بالكتب 
استخدـ ابن قاسم العبادي يف حاشيتو على شرح البهجة الوردية اصطالحات حرفية يرمز هبا لبعض كتب 

 1ادلذىب اليت اعتمد عليها، وىي كاآليت:
 شرح ابن حجر لإلرشاد.  حج د/حر د/ح د:ػ 

 ح ابن حجر للمنهاج.شر  حج ىب/حر ىب/ح ىب: ػ 

                                                 
 .241، صمصطلحات المذاىب الفقهيةمرًن الظفَتي،  1
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 شرح ابن حجر للعباب.  حج ع/صر ع/ح ع:ػ 
 شرح للرملي للمنهاج.    م د ش:  ػ

 اصطالحات األردبيمي المتعمقة بالكتب
على  األنوار ألعمال األبراروضع العالمة يوسف األردبيلي رموزا للكتب اليت اعتمدىا يف كتابو: 

1الشكل اآليت:
 

 بَت للوجيز، للرافعي.فتح العزيز؛ الشرح الك   ك:ػ 
 الشرح الصغَت للوجيز، للرافعي.  ص: ػ 
 روضة الطالبُت للنووي.   ر:ػ 
 شرح اللباب للقزويٍت.   ل:ػ 
 التعليق الكبَت على سلتصر ادلزين، للحسن بن احلسُت البغدادي.   ت: -
 احلاوي الصغَت للقزويٍت.   ح:ػ 
 احملرر للرافعي.   م:ػ 

 صّيغ نسبة األقوال 
 صيغ النسبة المتعلقة بكتاب الروضة للنووي أـ

، وقد قاـ النووي فيما بعد العزيزأليب حامد الغزايل وُساه  الوجيزقاـ اإلماـ الرافعي بشرح كتاب 
ودلا كاف االختصار يكوف تارة باحملافظة على  الروضة.وُسى ذلك ادلختصر  العزيزباختصار كتاب 

رُّؼ فيها، كما أف النووي قد أضاؼ زيادات كثَتة إىل األصل عبارات الكتاب ادلخَتَصر، وتارة بالتص
الذي قاـ باختصاره، فإف لعلماء الشافعية يف إشاراهتم إىل ما ورد يف الروضة اصطالحات عن نسبة 

 2( أو إىل زيادات ادلختِصر )النووي( وذلك حسب اآليت:العزيزالكالـ إىل األصل )
 الروضةة يف كتبهم: "يف أصل الروضة"، فإهنم يقصدوف ما جاء يف إذا قاؿ علماء الشافعي: في أصل الروضة

للرافعي سواء مع احملافظة على ألفاظ الرافعي أو مع  العزيزللنووي ولكن أصلو مأخوذ من كتاب 
  التصّرؼ فيها ولكن مع االحتفاظ بادلعٌت الذي أراده الرافعي.

                                                 
 .242-241ادلرجع نفسو، ص 1
 .43، صالفوائد المكيةالسقاؼ،  2
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م يشَتوف إىل ما زاده النووي يف الروضة على كتاب وإذا قالوا: "يف زوائد الروضة"، فإهن في زوائد الروضة:
 للرافعي. العزيز

 العزيز: "يف الروضة"، فهو يدّؿ على عدـ تأّكدىم من نسبة القوؿ إىل أصل الروضة )اوإذا قالو  في الروضة:
 للرافعي( أو إىل زيادات النووي. 

 يف اللفظ. العزيزو الروضةو ال فرؽ بُت وإذا قالوا: "يف الروضة وأصلها"، فهذا يعٍت أن في الروضة وأصلها:
 الروضةوإذا قالوا: "يف الروضة كأصلها"، ففيو داللة على أف ىناؾ فرقًا طفيفًا بُت  في الروضة كأصلها:
 .العزيزوأصلها 

 ب ـ صي غ نسبة القول إلى األقران
اة معاصر للناقل، وال على قيد احلييدؿ على أف القوؿ منسوب إىل عامل ىذا االصطالح قال بعض العلماء: 

 يصرحوف باالسم سلافة أف يًتاجع الشخص عن رأيو، فإذا كاف قد مات فإهنم يصرحوف باُسو.

 1ج ـ صي غ نسبة القول إلى أنفسهم
  والذي يظهر/والظاىر كذا/ويحتمل/ويتجو:

كل ىذه األلفاظ مًتادفة، وتدؿ على ما فهمو العامل واستنبطو بنفسو من نصوص اإلماـ 
ي أو من قواعده الكلية، أو من كالـ األصحاب الناقلُت عن اإلماـ، وليس فيو نقل عن الشافع

 أحد شلن سبقو من أئمة ادلذىب.
منهج عامة ادلتأخرين من الشافعية، وخالف يف  والذي ينبغي مالحظتو ىنا أف ىذا االصطالح ىو

ذه ادلصطلحات عما ىو ، حيث مل يلتـز هبذا االصطالح وعَّّب هبالعبابذلك ابن عبّاد يف كتاب 
ليس من قولو، بل من قوؿ غَته، وقد عّد ابن حجر ذلك غفلة منو عن االصطالح الشائع بُت 

 علماء ادلذىب.
نقل السقاؼ عن البعض أف ىناؾ فرقا بُت تعبَتىم بػ"والظاىر كذا" بالتعريف حيث يدّؿ ذلك وظاىر كذا: 

ر كذا" بدوف تعريف، حيث يدّؿ ذلك على على أنو من حبث من القائل، وبُت تعبَتىم بػ"وظاى
 أنو ظاىر من كالـ األصحاب.

                                                 
 .43-42ادلرجع نفسو، ص 1
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يقصدوف هبذا التعبَت ما استنبطو اجملتهد من األدلة األصولية، وليس نقاًل عن صاحب ادلذىب، االختيار: 
" االختياروىناؾ فرؽ بُت مصطلح " ولذلك فإنو ال يعّد من ادلذىب، وال يمفىت بو عندىم عادة.

، وىو دبعٌت الروضة" الذي يستعملو عادة النووي يف المختارعٌت ادلذكور، ومصطلح "الذي ىو بادل
 األصح يف ادلذىب.

إذا استعمل ابن حجر ىذا التعبَت فهو يقصد بو األظهر الذي يرجحو من بُت قولُت أو أقواؿ على المعتمد: 
 لإلماـ.

و األصح من وجهُت أو رلموعة من إذا استعمل ابن حجر ىذا التعبَت فهو يقصد بعلى األوجو/األوجو:
 الوجوه اليت ىي آراء األصحاب.

 1مصطمحات خاصة بأساليب تدعيم الرأي
جرت لعلماء ادلذىب اصطالحات أثناء عرض وتدعيم اآلراء واالستنباطات الفقهية، حيث يفًتضوف 

ت أو إجابة عن تلك االعًتاضات وادلناقشات الورادة عليها وجييبوف عنها دبا يرونو دحضا لتلك االعًتاضا
 التساؤالت، ومن تلك االصطالحات يف افًتاض األسئلة واإلجابة عنها ما يأيت:

: ويمعَّبَّ هبذه الصيغة عن االعًتاضات الوجيهة اليت ذلا قّوة، ويكوف اجلواب يف ىذه احلاؿ بتعبَت: ولقائل
 .تقول، أو أقول

. قلت  ، أو قلنات الضعيفة، ويكوف اجلواب يف ىذه احلاؿ بتعبَت: : ويمعَّبَّ هبذه الصيغة عن االعًتاضافإن قلَت/وإن قلتَ 
والفرؽ بُت "فإف قلت" و"وإف قلت" أف األوىل اليت بالفاء سؤاؿ عن القريب، أما الثانية اليت بالواو فسؤاؿ عن 

 البعيد.
 قد ي جاب/إال أن ي جاب/لك أن تجيب: 

االفًتاضية اليت يصوغها على لساف  ىذه اصطالحات يستعملها ادلؤلف يف اإلجابة عن األسئلة
 اآلخرين، وتدّؿ على أف اإلجابة ىي رأي ادلتحدث وإجابتو ىو وليست منقولة عن الغَت.

  : يمستعمل ىذا التعبَت للداللة على ما فيو اختالؼ، وقد يمستعمل أحيانا لإلشارة إىل ضعف القوؿ.ِقيل
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 1.صيغ التعامل مع آراء اآلخرين
 حكاه فالن عن فالن:نقلو فالن عن فالن/

النقل واحلكاية دبعٌت واحد، إال أف من ينقل كالـ غَته فإنو يغلب عليو تقريره وسكوتو دوف 
تعليق منو، ويف السكوت داللة على الرضى وقبوؿ رأي ادلنقوؿ عنو، حيث إنو مل يعًتض عليو 

 ومل يرده. أما احلاكي فكثَتاً ما يعلق على قوؿ غَته.
 وجـز بو ومل يرّده. أي قبلو أقره فالن:

 أي ارتضاه وقبلو. سكت عليو:
ذىب اجلماؿ الرملي وابن عالف وابن حجر إىل أف ىذا التعبَت ال يقتضي ترجيح ذلك القوؿ الذي مل  لم يتعق بو:

يتعقبو، ويرى الكردي أف ىذا التعبَت وإف كاف ال يقتضي بالضرورة الًتجيح إال أنو ظاىر يف ترجيح 
بار أف االقتضاء رتبة فوؽ الظهور. ومعٌت ىذا أف عدـ التعقُّب قد يمفهم الًتجيح، ذلك القوؿ على اعت

 لكن ال جيـز بعدِّه ترجيحا.
 يف األصل دبعٌت قاؿ فالف، إال أهنم يستعملونو غالبا فيما يشكُّوف فيو.يستعمل  زعم فالن:

 في حرمتو نظر:في صحتو نظر/
ك يدّؿ على أف القوؿ الذي ىو بصدد احلديث إذا عَّّب ادلؤلف بصيغة من ىذه الصيغ فإف ذل

 عنو مشكوؾ يف صحة نسبتو إىل ادلذىب، ألهنم مل جيدوا فيو نقال عن ادلتقدمُت.
 على ما شملو كالمهم/كذا قالو فالن/كذا قالوه:

 ىذه التعبَتات إشارة إىل الّتَّبِّي من ذلك الكالـ، أو أنو ممشكل.
 الكالـ. ظاىره عدـ ارتضاء ذلكإن صح ىذا فكذا: 

تَّبع ما صرحوا بو، فإف مل يصرِّحوا  وقع لفالن كذا:
م
إذا صرحوا بْعَد ىذا التعبَت بًتجيح ذلك القوؿ أو تضعيفو فإف ادل

 بشيء من ذلك فإنو يكوف داالِّ على أنو قوؿ ضعيف.
 و فقط.معٌت ذلك أف األمر معلـو من كالـ األصحاب، وكاف من األذرعي التنبيو علي نب و عليو األذرعي:

 معٌت ذلك أف الكالـ من عند األذرعي نفسو.  ذكره األذرعي:
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 حاصلو/محص لو/تحريره/تنقيحو: 
تمستعمل ىذه األلفاظ حينما يريد ادلؤلف أف ينقل قوال ويرى فيو زيادة ال طائل منها، أو نقصا 

 وقصورا حيتاج إىل إضافة لتوضيح ادلعٌت، فيتصرؼ يف الكالـ دبا يراه مؤديا للمعٌت.
ارتكاب ما الجيوز عند احملققُت، وقيل ىو دبعٌت محل الكالـ على معٌت ال تكوف داللتو عليو  التعسُّف:

 ظاىرة. وىو أخّف من البطالف.
يمقاؿ يف كالـ ال خطأ فيو، ولكنو غَت مقبوؿ على إطالقو، بل حيتاج إىل نوع من الّتوجيو  الت ساىل:

 والّتعديل.
  غَت موضعو األصلي دوف وجود مَّبر مقبوؿ لنقل اللفظ من استعمالو األصلي.ىو استعماؿ اللفظ يف الت سامح:

 تمستعمل يف إُجاؿ القوؿ بعد التفصيل وبياف اخلالصة منو. في الجملة:
 : تمستعمل للبياف والتفصيل.بالجملة

 وقيل إف تعبَت "يف اجلملة" يستعمل يف اجلزئي، وتعبَت "باجلملة" يستعمل يف الكليات.
 أي رلموعو. قول:جملة ال

يراد هبذا التعبَت أف ادلؤلف قد خّلص من كالـ عامل من العلماء ما ىو يف حاجة إليو يف ذلك ملخصاً:  ىا 
 ادلوضع دوف التقيُّد بنقل ُجيع الكالـ حرفّيا.

عمال الفكر  صيغ البحث والنظر وا 
 ىو ما فمهم من األحكاـ قطعا بطريق ادلقتضى. الفحوى:

تم بتأمل و الكالـ ويدّؿ على أف يف ىذا احملّل دقة تمدرؾ بالتأمل، وأحيانًا تأيت إشارة إىل اجلواب : لفظ خيم
 القوي.

تم بو الكالـ ويدّؿ على أف يف احملل خدش، وىي إشارة إىل اجلواب الضعيف، وقيل فتأمل : لفظ خيم
 إهنا تأيت لتدّؿ على أف يف احملل أمراً زائداً على الدقة.

تم فليتأمل بو الكالـ، قيل إنو يدّؿ على أف يف احملل أمرًا زائدًا على الدقة بتفصيل، وقيل إنو إشارة : لفظ خيم
 إىل اجلواب األضعف.

يأيت ىذا اللفظ يف هناية احلديث عن فكرة معينة للداللة على أف تلك الفكرة حباجة إىل زيادة فيو بحث: 
 نظر وإعماؿ فكر حلملها على ادلعٌت ادلناسب ذلا.
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يمستعمل ىذا اللفظ عندما يكوف للمؤلف رأي سلالف دلا ذكره، فيدّؿ ىذا على عدـ موافقتو لذلك  فيو نظر:
 الرأي وعلى اعتقاده عدـ صحتو.

عرفو ابن حجر اذليتمي بأنو "ما يفهم فهما واضحا من الكالـ العاـ لألصحاب ادلنقوؿ عن  البحث:
نبطو الباحث من نصوص اإلماـ صاحب ادلذىب بنقل عاـ". وعرفو السيد عمر بأنو: "ما است

 1وقواعده الكليُت".
 ىو إعماؿ القلب وتصرُّفو ونظره يف الدالئل لفهم العبارة ومعرفة احلكم.التدبر: 

 صيغ احتمال المعنى
ع د كذا:  ادلراد هبذا االصطالح ادلعٌت االحتمايل للعبارة، فادلؤلف حينما خيتم الفقرة بقولو: "ال يبعد كذا" يعٍت ال يبـْ
 و ال يقطع بادلعٌت ادلذكور، وإمنا قد حتتملو العبارة.أن

 تمستعمل ىذه الصيغة يف إقامة األعلى مقاـ األدىن. تنَـز ل مْنزلة:
 تمستعمل ىذه الصيغة يف إقامة األدىن مقاـ األعلى. وأنيب منابو:

 تمستعمل ىذه الصيغة يف ادلساواة. أقيم مقامو:
ل ىذا التعبَت للداللة على أف اللفظ زلل البحث ال يعٍت ذلك ادلعٌت : )بفتح ادليم الثانية( يمستعمم حتَمل

 بدقة، ولكنو حيتملو، وأف ذلك االحتماؿ راجح.
: )بكسر ادليم الثانية( يمستعمل ىذا التعبَت للداللة على أف اللفظ زلل البحث ال يعٍت ذلك ادلعٌت م حتِمل

 قوي، بل ىو مرجوح. بدقة، ولكنو حيتملو احتماال، وأف ذلك االحتماؿ غَت 

 صّيغ الفْرق
  قد يفرق/إال أن يفرق/يمكن الفرق:

 ىذه األلفاظ كلها صيغ تستعمل يف الفْرؽ.

 صيغ الخالف
 تمستعمل ىذه األدوات لإلشارة إىل اخلالؼ، فإذا مل يموجد خالؼ فهي لتعميم احلكم.ولو/وإن: 
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 صيغ الترجيح
ع د/ليس ببعيد/لو قيل بكذا ىذه كلها صيغ : لكان قريبا/لو قيل بكذا لكان أقرب لو ِقيل بكذا لم يبـْ

 ترجيح.
إذا ورد يف عبارة الشيخُت )النووي والرافعي( تعبَت "وعليو العمل" فإف ىذه صيغة ترجيح  وعليو العمل:

 لذلك القوؿ.
 يمستعمل تعبَت االتفاؽ فيما ىو ممتَّفق عليو يف ادلذىب وال يشمل موافقة ادلذاىب األخرى.ات فقوا: 

 إلسالمية.ايرد ىذا التعبَت فيما أُجعت عليو ادلذاىب  م ْجَمع عليو:
 األشهر كذا والعمل خالفو:

إذا قالوا عن حكم أف األشهر فيو كذا والعمل خالفو فهو دبعٌت تعارض الًتجػيح مػن حيػث دليػل 
عنػو  ادلذىب والًتجيح من حيث العمل، دبعٌت أف الدليل النظري للمذىب يدّؿ على مػا ىػو ممعػَّبَّ 

كػػاف العمػػل بػػُت أىػػل العلػػم  بػػػ"األشهر"، ولكػػن العمػػل يف ادلػػذىب جػػرى علػػى خػػالؼ ذلػػك، دلػػا
   1من أتباع ادلذىب قد جرى على ذلك، فإف ذلك يعّد مسوِّغا لًتجيحو.

  وىذا مجزوم بو/وىذا ال خالف فيو:
 يراد هبذين التعبَتين أف األمر ال خالؼ فيو يف ادلذىب.

واز إىل العقود فإنو يكوف ادلقصود بو صحة العقد، أما إذا أضيف إىل أفعاؿ إذا أضيف لفظ اجل يجوز:
 اإلنساف فيكوف دبعٌت احلّل واإلباحة.

حيتمل ىذا اللفظ أف يكوف ادلراد بو الوجوب أو الندب، كما قد يستعمل أحيانا للًتجيح،  ينبغي:
مل على أحد تلك ادلعاين دبا حييط بو من قرائن.  وحيم

 ىي كل مصطلح يدّؿ على ضعف القوؿ أو الوجو، ومنها:: صيغ التضعيف
 أ( قيل كذا: فهو وجو ضعيف، والصحيح أو األصح خالفو.

 ب( ويف قوؿ كذا: فالراجح خالفو.
 ج( رموي: وىذا لفظ يمستعمل يف سند احلديث، ويدؿ على التمريض وضعف احلديث.
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