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 ملخص البحث

، هلل رب العادلُت ، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد ، وعلى آلو وصحبو أمجعُت احلمد   
 وبعد : 

: )استدراكات اإلمام الزركشي يف ادلقدَّمة للمناقشة بإذن اهلل تعاىل فعنوان هذه المذكرة -1
من أول الكتاب إىل هناية مبحث  –تشنيف ادلسامع على مجع اجلوامع البن السبكي 

( . - احلروف  

: النظر يف استدراكات اإلمام الزركشي يف شرحو ) تشنيف ادلسامع ( على موضوعها و -2
ما دّّبو يراع اإلمام ابن السبكي يف سلتصره ادلشهور ادلسمى بـ)مجع اجلوامع( ؛ وذلك يف 

يف مجلة  :  حترير مضموهنا ، ومها األصول مسائلـادلتعلقة ب خصوص نوعُت من القضايا
  .، ونقُل ادلذاىب فيها  الصورة أو يف قيد من قيودىا

 لموضوعإشكالية ا    

ظاىرة يف مدى صحة ىذه االستدراكات عند مالحظة ثالثة إشكالية البحث وتبدو  -3
الذي تبّوأ  أمور، وىي: كثرهتا ، وقيمة اإلمامُت يف علم أصول الفقو ، وقيمة )مجع اجلوامع(

دستورا يـَْفرِق بُت  -يف بعض العصور  – بُت سلتصرات علم األصول مكانًة جعلت منو
من أىم ادلصادر  ، واليزال إىل يوم الناس ىذا واحداالصحيح الثابت فيو والفاسد ادلزيَّف منو 

 األصولية يف حترير صور ادلسائل و ضبط ادلذاىب فيها.

ها :ذلذا ادلوضوع أسباٌب أمهم  اختياري دوافعوكان من  -4  

زلل  - يف ىذه القيمة -القيمة األصولية الكبَتة لإلمامُت ادلستدرك وادلستدَرك ، ومها -  
 إمجاع لدى العارفُت هبذا الفن .

القيمة األصولية الكبَتة للكتابُت ادلذكورين ، أما )مجع اجلوامع( فيكفي يف بيان قيمتو ما  -  
تصل يف تعدادىا إىل أكثر من سبعُت عمال ، وأما )تشنيف ادلسامع(  اجتمع عليو من أعمال



فحسبنا يف تبُتم قيمتو صَتورتُو ُمعتَمَد َمن جاء بعده من الشراح وأصحاب احلواشي يف كثَت 
هم  بـ)الشارح( فيحىت بات يُعَرف  قولفيها ال فع اليت التبس فيها النظر، واختلمن ادلواض

 عند اإلطالق .

وذلك ألن كتاب )مجع اجلوامع( كتاب معتمد  ، االستدراكاتاحلاجة ادلاسة دلعرفة ىذه  -  
يف ىذا الفن لدى سائر ادلذاىب، فمعرفُة ما فيو من خلٍل ضروريٌة ، خصوصا إذا جاء ىذا 

 البياُن من إمام متضلع مبسائلو ومذاىب العلماء فيو .

األمة يف ىذا الفن اجلليل من خالل   رغبة الباحث يف تعميق الصلة ِبًُتاث علماء  -  
 عَلمُت من أعظم أعالمو ، ومن خالل كتابُت من أىم كتبو .

 دلبحوث اثٍت عشر استدراكا ، مثانيٌة الواردة يف اجلزء ا جملة االستدراكاتوقد كانت  -5
حليف  –يف رأي الباحث  –يف مباحث اللغات ؛ وكان الصواب  ةٌ منها يف ادلقدمة وأربع

يف عشرة استدراكات منها . الزركشي  

يرجع إىل أحد سببُت  سبب الخلل فيهاوتبُت للباحث من مجلة ىذه االستدراكات أن  -6
 رئيسُت :

صاُن االستقراء أحدمها : عدم الرجوع إىل ادلصادر األصيلة للمسألة ، ويـُْلحق بو نـُقْ  -    
 النقل واإلعادة ، وحترير الكالم يف مفهوم الصحة السبب : ومن أمثلة ىذا ي دلظاهنا ،الكل

         .        ازعن اجلويٍت والرازي يف وقوع احلقيقة الشرعية ، وعن الفارسي يف وقوع اجمل
اجتهاٍد ، خُيالفو فيو اإلمام  ثانيهما : بِناُء اإلمام ابن السبكي ادلسألَة على أصٍل أو -       

ومن أمثلة ىذا السبب : الكالم يف العالقة ،  واقع الِعلمي فيهاالزركشي  ويرى أنّو خالف ال
  الكائنة بُت مفهوَمي األصول واألصويل ، ويف أثر نسخ الوجوب ، وحترير معٌت )الشرعي( .

ورمبا رجع اخللل إىل سبب ثالث يتمّثل يف مناقشٍة لفظية ، مع االتفاق على معٌت ادلسألة   -
.كما يف مسألة وقوع كلٍّ من ادلًتادفُت مكان اآلخر  صورًة ونقالً ،  



قد كان اإلمام الزركشي يف استدراكو على اإلمام ابن السبكي يتحّرى وصفُت و  ىذا ، ــ6
اثنُت مها أساس ادلِْصداقية واالعتبار يف أيِّ نقٍد كان ؛ أما أحدمها فهو الدقة العلمية شُلَثَّلًة يف 

وتوثيق النص عند النقل ؛ وأما ثانيهما فهو األدب مع ابن إقامة البينة عند الدعوى ، 
ل لقولو البن السبكي ويدلِّ  يعتذر دهصلراه رُلَهِّال وال منتقصا وال عاتبا ، بل رمبا نالسبكي فال 

 أثر)ظفر بو يف كتب ابن السبكي نفسو ، كما اتفق ذلك يف مسألة نمن كتب األئمة مبا ال 
نسخ الوجوب(   

دكتور ادلشرف ام ىذه الكلمة ادلقتضبة أتوجو بالشكر اجلزيل إىل فضيلة الـــــــ ويف خت
األستاذ كمال العريف مقّدرا فيو ــــ عِلم اهلل ـــــ جانبُت من جوانب القدوة فيو ، ومها إفاداتو 

ادلنهجية ، وأدبو اجلميل ، واهلل تعاىل أسأل أن جيزيو عٍت خَت اجلزاء وسائَر أساتذيت 
ِق منهم والالحق ، وأن حيفظ جامعتنا ادلباركة معلما من معامل الدين واذلدى الكرام الساب

  واخلَت 

أمجعُت . وعلى نبينا زلمد ، وعلى آلو وصحب وسلم وصلى اهلل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Research Summary 

  Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings and peace 
be upon our Prophet Mohammad, and upon his family and 
companions, 

Then, 

1. The title of this memorandum presented for discussion by God 
willing: (Istidraket Al imam Al zarkashi fi tachnif Almassamaa ala 
djamaa al djawamea of Ibn Sobki - from the first book to the end 
of the Study). 

2. The theme: Considering on Istdrakat Imam Zarkashi in his 
commentary (tachnif Almsama) on what was introduced by the 
Imam Ibn Sobki in his famous abbreviation  called (djamaa el 
djawamaa); and this is concerning two types of issues related to 
"Alossole" issues: -the whole picture or subject or in one of its 
constraints and the transfer of doctrines in. 



The problematic: 

3. the problematic of the research appears clearly in how much 
the (istidraket) when looking to three (03) sides which are: the 
plenty , the values of the two Imams in the "Alossole science" and 
the value of(djamaa el djawamaa) which took an important 
position in the"Alossole science" and in some epochs (era) was 
made as a constitution that distinguishes between the right and 
the fake rotten and now days it stills one of the most important 
fundamental asset sources in editing the subject of issues and 
adjusting the doctrines. 

4. I have choose this topic for many reasons such as : 

- The great value of the two fundamentalist Imams. 

- The large fundamental value of the two mentioned books. 

But  the (djamaa el djawamaa) is sufficient in a statement of its 
value in which we have more than seventy(70) book, and the 
book(tachnif al massamaa) become certified by who came after 
like commenters in many matters and they were disagreed until it 
became known as (Alcharih) or explainer. 

- The urgent need to know this of impairment, because the book 
(the collection of mosques) certified book in this art among other 
doctrines, knowing what it needed from the defect, especially if 
this statement came from the Imam versed accountability and 
doctrines of the scientists. 



- The researcher desire to deepen the link with legacy of the 
nation's scientist in this great art through two (02) of his most 
important books 

- The urgent need to know the (istidraket)  because the book 
(djamaa el djawamaa) is certified book by all the doctrines in this 
arts, and it is necessary to know the defects especially if the 
statement came from a versed Imam in its matters and the 
doctrines of scientists. 

-the desire of researchers to deepen the relation with the legacy of 
nation’s scientists in this great art through two of his amazing 
figures and two of his important books. 

5. The palinodes contained in the concerned part for the study 
was twelve (12) palinodes; eight (08) of them in the introduction 
and four (04) in the part of languages studies ,and according to the 
researcher the right was in the side of Imam “Zarkashi” in ten 
(10) palinodes of them. 

-among these palinodes, the researcher found that the defect was 
because of two (02) reasons; the first one is because of not 
referring to the original sources for the issue, which leads to 
decreasing its total induction , for example: talking about the 
concept of truth and repetition ,and transferring from El Djouaini 
and Razi in the occurence of  the legitimate truth, and from El 
Farissi in the occurrence of El Majaz(metaphor). 

Secondly Imama Ibn Sobki has built his matter on an origin and 
diligence in which Imam Zarkashi opposites and thinks that it is  
the dispute of the scientific fact like: talking about the relation 



between the two(02) concepts of (Alossole) and fundamentalist 
(Alossoly) and the impact of copy obligatory, and editing the 
meaning the (legitimate). 

And maybe he thought that the defect was for a third reason 
which is the verbal debate with the agreement on the meaning of 
the issue. 

6.Al imam Alzarkashi was following in his study two things which 
are the base of credibility and consideration in any criticism, the 
first: scientific accuracy represented by the proof and evidence 
and documenting the text when transferring. 

- And the second one is the good manners and being polite with 
Alimam Alsobki and sometimes may be we found him 
apologizing for Alimam Alsobki. 

In the end of this brief conclusion I want to address my thanks  

And best regards to the excellence of supervisor Dr. Mr KAMEL 
EL ORFI and only our Lord" Allah knows" that I found him a 
role model in two sides ; his methodological statements and 
beautiful manners, alo I ask Allah The Almighty to reward him 
and all my honorable professors a rich reward and may Allah 
preserve our blessed university as a monument of religion, the 
right path , guidance and goodness.  

And finally peace be upon our Prophet Muhammad, and upon his 
family and companions. 


