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ملخص باللغة العربية

ــى الــوقــوف عــلــى بــاب  ــذا الــبــحــث ال يــهــدف ه

في  يمي  القر بينها  الــتــي  الــفــاســدة  الترجيحات 

تمت  ــد  وقـ فــيــهــا  الــعــلــمــاء  أراء  بــيــان  و حــاشــيــتــه 

الــفــاســدة(  الــمــســالــة)الــتــرجــيــحــات  هــذه  مناقشة 

دقيق. بتفصيل 

والبحث هو عبارة عن حاشيه على التلويح لالمام 

احمد بن عبداهلل القريمي الحنفي تـ )8٧٩هـ( درسته 

وحوى  الفاسدة(  الترجيحات  )بــاب  منه  وحققت 

بينت  المقدمة  في  ومبحثين،  مقدمة  على  البحث 

استخراج  واهمية  ــول،  االص علم  في  بحث  انــه  فيها 

الــذي  بالكتاب  وعــرفــت  وتحقيقها  المخطوطات 

للتفتازاني(  التلويح  )شــرح  الحاشية  عليه  وضعت 

تأليفها،  وسبب  القريمي  بحاشية  عرفت  وكــذلــك 

في  جــاء  فقد  البحث  ترتيب  فــي  المتبعة  والخطة 

وفيه  وحاشيته  القريمي  األول  المبحث  مبحثين:  

حياة  تــنــاولــت  االول  المطلب  ففي  مطالب  اربــعــة 

دراســة  الثاني  المطلب  وفــي  التفصيلية،  القريمي 

منهج  فيه  فجاء  الثالث  المطلب  في  اما  الحاشية 

التلويح  على  حاشيته  في  القريمي  الشيخ  واسلوب 

النسخ  وصــف  فيه  تناولت  فقد  الرابع  المطلب  امــا 

الخطية ومنهجي في التحقيق.

اما المبحث الثاني: فكان في النص المحقق.

التلويح،   على  حاشية  المفتاحية:  الكلمات 

اصول فقه، باب الترجيحات الفاسدة.

Summary in Arabic:

    This research aims to stand on the door of 

the corrupt weightings that Al-Quraimi men-

tioned in his footnote and to clarify the opinions 

of scholars in them.

    And the research is a footnote to the waving 

of Imam Ahmed bin Abdullah Al-Quraimi Al-

Hanafi )d. 879 AH( I studied and verified it )the 

chapter on corrupt preferences(. The footnote 

)Explanation of Al-Talweeh by Al-Taftazani( 

was also known as Al-Quraimi’s footnote and 

the reason for its composition. The approach and 

style of Sheikh Al-Quraimi in his footnote to the 

waving. As for the fourth requirement, I dealt 

with the description of the written copies and my 

methodology in the investigation.

As for the second chapter : it was in the text 

verified.

Keywords: A footnote to the waving, the 

principles of jurisprudence, the chapter on cor-

rupt preferences.

* * *
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المقدمة

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل 

ال  أن  وأشهد  له،  له، ومن يضلل فال هادي  فال مضل 

إله إال اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله.

أما بعد؛ هذا البحث في علم أصول الفقه، الذي 

تضمن دراسة وتحقيق في باب الترجيحات الفاسدة، 

التلويح للتفتازاني)١(  القريمي على شرح  من حاشية 

الــفــقــه للعالمة  فــي أصـــول  كــتــاب  الــتــلــويــح: هــو  )١( شـــرح 
في  »التوضيح  كتاب  فيه  شرح  والذي  الشافعي،  التفتازاني، 
التنقيح« لصدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود،  حل غوامض 
ــَن  ــّيَ َب ــد  وق )٧٤٧هـــــ(،  سنة  المتوفي  المحبوبي،  الحنفي، 
مقدمة  في  »التوضيح«  كتاب  شرح  من  مقصده  التفتازاني 
من  َكَوهٍم  ال  إإللهام  بلسان  ))فأمرت  فقال:  »التلويح«،  كتابه 
األوهام أن أخوض في لجج فوائده وأغوص على غرر فرائده، 
وأنشر مطويات رموزه، وأظهر مخفيات كنوزه، وأسهل مسالك 
مشروحًا  المتن  يصير  بحيث  صعابه،  شــوارد  وأذلــل  شعابه، 
الشروح  أعظم  من  فأصبح  ووضــوحــا((،  بيانًا  الشرح  ويزيد 
كتاب »التوضيح«، قال حاجي خليفة: أعظمها  وأوالها على 
وأوالها شرح العالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني«، 
كشف الظنون  شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ١/3، 
الفقه  أصـــول  فــي  حاشية  هــي  القريمي:  وحــاشــيــة   ،٤٩8/١
على  والنفيسة  اللطيفة  الفوائد  القريمي  فيها  جمع  الحنفي، 
آخر  »هــذا  حاشيته:  نهاية  في  فقال  التفتازاني،  تلويح  شرح 
اللطيفة  الفوائد  مــن  توفيقه  وحسن  اهلل  بعون  فيه  جمع  مــا 
التي  النفيسة  والفوائد  األذكــيــاء،  ــان  أذه بها  سمحت  التي 
خاطر  في  سنحت  التي  والزوائد  القدماء،  كتب  بها  وشحت 

)رحمهما اهلل تعالى(، والذي ذكر فيه القريمي رحمه 

العلماء  واخــتــالف  الفاسدة  الترجيحات  بــاب   اهلل 

في ذلك.

طلبة  قام  الفقه  أصــول  بعلم  االهتمام  بــاب   ومن 

التراث  مــن  فيه  المؤلفة  الكتب  باستخراج  العلم 

عليهم  اهلل  رضـــوان  سلفنا  لنا  تركه  ــذي  ال المكنون 

التحقيق  قــواعــد  وفـــق  عــلــى  وتحقيقها  أجــمــعــيــن، 

ينتفع بها. المعتبرة ليستفاد منها و

الهدف  هذا  تحقيق  في  إسهام  هو  البحث  وهذا 

هذا  جعلت  تعالى  اهلل  على  التوكل  وبعد  المنشود، 

البحث في مبحثين، على النحو اآلتي:

أربعة  :وفيه  وحاشيته  القريمي   : االول  المبحث 

مطالب:

المطلب االول : حياة القريمي التفصيلية : 

أواًل : اسمه ولقبه:

ثانيًا: شيوخه وتالميذه: 

ته ومؤلفاته:  ثالثًا: رحال

رابعًا: مكاَنُتُه العلميُة، وثناُء العلماِء عليه: 

خامسًا: وفاته:

المطلب الثاني: دراسة الحاشية:

أواًل: اسم الحاشية، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها:

ثانيًا: أهمية الحاشية، وسبب تأليفها:

كثر  وأ الفضال«،  الــحــذاق  صناعة  في  مزجاة  بضاعة  له  من 
القريمي  الحاشية. حاشية  له هذه  للقريمي نسب  ترجم  من 
: الشقائق النعمانية ص50، الفوائد البهية  على التلويح، ينظر

ص٢5.
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المطلب الثالث: منهج واسلوب الشيخ القريمي 

في حاشيته على التلويح:

أوال: منهجه في حاشيته.

: ثانيا : منهجه في استعمال المصادر

ثالثا: أسلوب القريمي في حاشيته: 

رابعًا : أهم المصادر التي أعتمد عليها.

المطلب الرابع : وصف النسخ الخطية، ومنهجي 

في التحقيق.

أوال: وصف نسخ الحاشية:

في  المعتمدة  للنسخ  الــمــادي  الــوصــف  ثــانــيــا: 

التحقيق.

اواًل: النسخة األصل التي رمزت لها بـ)أ(.

ثانيًا: النسخة التي رمزت لها بـ)ب(.

ثالثًا: النسخة التي رمزت لها ب ـ)ج(. 

: منهجي في التحقيق:
ً
ثالثا

المبحث الثاني: تحقيق النص.

    هذا هو عملي، وفي الختام اسأل اهلل أن يتقبل 

هذا العمل وأن يجعله خالصًا

وآخر  الدعاء،  مجيب  سميع  إنه  الكريم،  لوجهه 

دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

* * *

المبحث االول

القريمي وحاشيته

وفيه أربعة مطالب:

المطلب االول : حياة القريمي التفصيلية 	 

 : اسمه ولقبه :
ً
أوال

لإلمام  ترجمت  الــتــي  الكتب  أجمعت  اســمــه: 

اختلفوا  لكن  )أحـــمـــد()١(،   اسمه  أن  على  القريمي 

وكحالة  األعـــالم،  في  الزركلي  فذهب  أبيه،  اســم  في 

الشقائق  في  زاده  وطاشكبري  المؤلفين،  معجم  في 

السنية  الطبقات  في  الغزي  الدين  وتقي  النعمانية، 

وكذلك  اهلل()٢(،  )عبد  د  ّيِ
الّسَ هو  أبيه  اســم  أن  على 

جميع الكتب التي ذكرت مؤلفاته كانوا يوردونه باسم 

)احمد بن عبد اهلل(.

إلى أن  ابن الحنائي في طبقات الحنفية  وذهب 

الصفحة  على  ورد  وأيضا  اهلل()3(،  )عطاء  أبيه  اســم 

األولى من نسخة األصل اسم مؤلفها )أحمد بن عطاء 

: األعالم للزركلي ١/ ١5٩،  ومعجم المؤلفين ١/ ٢٩٧،  )١( ينظر
ص50،  العثمانيه  الــدولــه  علماء  فــي  النعمانيه  والشقائق 
والطبقات السنية في تراجم الحنفية ١١١/١، وهدية العارفين 

.١3١/١
المؤلفين ومــعــجــم    ،١5٩  /١ لــلــزركــلــي  ــالم  ــ األع  : يــنــظــر  )٢( 
العثمانيه  الدوله  علماء  في  النعمانيه  والشقائق    ،٢٩٧  /١

ص50،  والطبقات السنية في تراجم الحنفية ١١١/١.
)3( طبقات الحنفية البن الحنائي 3 / 66. 
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اهلل القريمي(، لكن ال يمكن االعتماد  عليه كونه كتب 

بخط حديث ومعاصر واهلل اعلم . 

عبد  بن  )احمد   : هو اسمه  أن  ذلك  من  والراجح 

اهلل( وذلك لشهرته بهذا االسم بين اوساط جميع من 

ترجم له. 

في  الزركلي  فذهب  لقبه:  في  أيضًا  اختلفوا  لقبه: 

إسماعيل بن  األعالم، وكحالة في معجم المؤلفين، و

محمد أمين الباباني في هدية العارفين على أن لقبه 

هو )القريمي()١(.

الــشــقــائــق  فـــي  كــبــري زاده  بــيــنــمــا ذهـــب طـــاش 

السنية  الطبقات  في  الغزي  الدين  وتقي  النعمانية، 

على أن لقبه هو )الفريمي()٢(، بالفاء المعجمة.

إلى  نسبة  )القريمي(  األول  هو  ذلك  من  والراجح 

من  أصله  الزركلي:  قال  فيها،  ونشأ   ولد  التي  بلدته 

القريم)3(.

: شيوخه وتالميذه: 
ً
ثانيا

العامل  العالم  على  القريمي  الشيخ  قرأ  شيوخه: 

القريمي  كمال  بــن  الــّديــن  شــرف  المولى  والفاضل 

العقلية  للفنون  ضابطًا  متورعًا  عالمًا  كان  ُبور)٤(،  َمْز
ْ
ال

: األعالم للزركلي ١/ ١5٩،  ومعجم المؤلفين ١/ ٢٩٧،   )١( ينظر
وهدية العارفين ١/ ١3١.

العثمانيه  الدوله  علماء  في  النعمانيه  الشقائق   : ينظر  )٢(
ص50،  والطبقات السنية في تراجم الحنفية ص١١١.

األســود،  البحر  شمالي  في  جزيرة  شبه  القريم،  أو  القرم   )3(
يات  كانت من بالد الدولة العثمانية، وهي اآلن احدى جمهور
للزركلي  األعالم   : ينظر   .Crimee السابق،   السوفيتي  االتحاد 

.١60 /١
العثمانية  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٤(

ومن  )قريم(،  بلدته  علماء  من  العلوم  أخذ  والنقلية، 

له  وكتب  عنه  فاخذ  ي  الــبــزاز الدين  حافظ  المولى 

ـــ، ت)8٢8هــــــ(، وكـــان مــن اقــرب  ــازة سنة 805هــ اجـ

ــن عبد   تــالمــيــذه الــمــولــى الــفــاضــل الــســيــد احــمــد ب

اهلل القريمي)5(.

العامل  العالم  وهــو  جنيد:  بــن  يوسف  تالميذه: 

والفاضل الكامل يوسف بن جنيد التوقاتي المعروف 

باخي جلبي أو اخي زاده، فقيه حنفي من اهل توقاد 

عبد  بن  احمد  السيد  المولى  على  قرأ  الترك،  ببالد 

يفون)6( توفي بالقسطنطينية  اهلل القريمي بمدرسة مرز

سنة )٩0٢هـ()٧(.

ته ومؤلفاته:  : رحال
ً
ثالثا

محمد  َطان 
ْ
ل الّسُ َفأْعَطاُه  الــروم  بالد  أتى  ته:  رحال

يفون. خان الفاتح مدرسة بقصبة مرز

َطان 
ْ
ل الّسُ زمــن  ِفــي  القسطنطينية  ــَدة 

ْ
َبــل َتـــى 

َ
أ ــّمَ  ث

َوَكاَن  َيْوم خمسين درهما،  كل  ُه 
َ
ل د َخان فعين  ُمَحّمَ

يدرس)8(.  يذكر و

ص50،  والطبقات السنية في تراجم الحنفية ص١١١، والفوائد 
البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص٢5، وطبقات الحنفية 

البن الحنائي: 63/3.
العثمانية:  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )5(
لحاجي  والفنون  الكتب  اسماء  في  الظنون  وكشف  ص50، 
خليفة ١8٢3/٢، والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ص83 .
ــة  ــدولـ الـ ــــي عـــلـــمـــاء  ف ــيــة  ــنــعــمــان ال الـــشـــقـــائـــق   : يـــنـــظـــر  )6(

العثمانية:ص١6٧.
العثمانية:  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٧(

ص١6٧، واالعالم للزركلي: ٢٢3/8
)8( الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه ص50.
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يــمــي رحــمــه اهلل  ــه: لــلــشــيــخ أحــمــد الــقــر ــفــات مــؤل

اإلسالمية  المكتبة  رفد  مجال  في  قيمة  مساهمات 

في بعض الشروح، والحواشي، والرسائل، والمؤلفات، 

األدبية والعلمية وغير ذلك من المساهمات،  والذي 

المؤلفات، وما أودعه فيها من علوم  يطلع على هذه 

كان بحق من  اهلل،  بأنه رحمه  القول  ومعارف، يمكن 

من  يجعل  مما  العاملين،  وعلمائهم  ــره،  َده أفاضل 

مؤلفاته مرجعًا مهمًا للباحثين، والدارسين، لما فيها 

ق آلراء العلماء القدماء والمعاصرين 
َ
من نقل دقيق موّث

لما  والتركية  والفارسية  بالعربية  أديبًا  كان  حيث  له، 

فيها من أهمية في تدقيق، وتحقيق، وتفصيل، يغني 

. الباحث عن الرجوع إلى الكثير من المصادر

ومن مؤلفاته:

للعالمة  النسفي  عــقــائــد  شـــرح  عــلــى  حــاشــيــة   -

للتفتازاني)١(.

التنزيل  ــوار  ــ أن كــشــف  فــي  الــتــعــديــل  -  مــصــبــاح 

)خ()٢(.

ْنزِيل 
الّتَ أنــوار  ي،  البيضاو تفسير  على  تعليقة   -

وأسرار التأويل، )خ( في أسكدار)3(.

( للب األلباب في  كار - حاشية على )شرح نقره 

علم اإلعراب للسيد عبد اهلل األسفراييني.

في  السنية  والطبقات   ،٢٩٧  /١ المؤلفين  معجم   : ينظر  )١(
وكشف   ،١3١/١ العارفين  وهــديــة  ص١١١،  الحنفية  تــراجــم 

الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٢/ ١١٤5.
)٢( األعالم للزركلي ١/ ١60.

: األعالم للزركلي ١60/١، ومعجم المؤلفين ١/ ٢٩٧،  )3( ينظر
وهدية العارفين ١/ ١3١.

في  للتفتازاني  المطول  على  حاشية  المعول:   -

المعاني والبيان )خ( في مكتبة األزهرية(، وهي  تامة، 

فرغ عنها: في شوال، سنة 856)٤(.

ْفَتاَزاِنّي)5(، وهو  الّتَ ِويح للعالمة 
ْ
ل الّتَ - حواش على 

موضع دراستنا وسنفرد له دراسه خاصة في موضعه 

ان شاء اهلل. 

 ، راز كلشن  شــرح  الفارسية:  في  مصنفاته  ومــن   -

وفاته  قبيل  كمله  أ صوفية،  أيــا  مكتبة  في  مخطوط 

باستنبول)6(. 

: مكاَنُتُه العلميُة، وثناُء العلماِء عليه. 
ً
رابعا

كان الشيخ أحمد القريمي رحمه اهلل من العلماء 

الــرأي،  وحصانة  العلم  بغزارة  لهم  المشهود  األعــالم، 

العلوم  فــي  مــتــبــحــرًا  متكلمًا  فقيهًا  أصــولــيــًا  ــان  وكـ

عن  تنبئ  وحــواشــيــه  وتعليقاته  وكتبه   والــمــعــارف، 

إمكاناته  و العظيمة،  ومقدرته  العقلية،  مداركه  سعة 

. العلمية، وفكره النير

النعمانية:  الشقائق  فــي  َزاَدْه  طــاْشــُكــْبــري   
َ

قـــال

مولى سيد 
ْ
ال َكاِمل 

ْ
ال َعاِمل والفاضل 

ْ
ال َعالم 

ْ
ال »َوِمْنُهم 

اْحَمد بن عبد اهلل الفريمي«)٧(. 

: معجم المؤلفين ١/ ٢٩٧، واألعالم للزركلي ١/ ١60،  )٤( ينظر
الكتب  أسامي  عن  الظنون  وكشف   ،١3١  /١ العارفين  وهدية 

والفنون ١/ ٤٧3.
العثمانيه  الدوله  علماء  في  النعمانيه  الشقائق   : ينظر  )5(

ص50.
تراجم  في  السنية  والطبقات   ،١60  /١ للزركلي  األعــالم   )6(

الحنفية ص١١٢.
)٧( الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه ص50 .



حاشية السيد أحمد بن عبد اهلل القريمي )ت8٧٩هـ( على تلويح التوضيح ... 

ياض ناجي عبيد عبد اهلل  396     | م. د. ر

وقال تقي الدين الغزي في الطبقات السنية: )من 

أفاضل َدهره، وعلمائهم العاملين، درس وأفاد، وكان 

للشيخ مجالس وعظ يحضرها الخاص والعام، وكان 

يقبل قوله()١(. السلطان محمد يعظمه، و

ــب بــالــعــربــيــة  ــ ــالم: )أديـ ــ ــ وقــــال الــزركــلــي فـــي األع

المقربين  العلماء، فكان من  والتركية، من  والفارسية 

الى السلطان محمد خان الفاتح()٢(.

)عالم  المؤلفين:  معجم  فــي  كحالة  عمر  وقــال 

مشارك في بعض العلوم()3(.

: وفاته:
ً
خامسا

ْيِه بمدينة القسطنطينية، 
َ
ى َعل

َ
توفي َرْحَمة اهلل َتَعال

قبر  جــوار  إلــى  بها  ودفــن  ١٤٧٤م(،   - هـ   8٧٩( سنة: 

محمد الفاتح،  وال يزال قبره بها معروف)٤( . 

في  الــبــابــانــي  أمــيــن  محمد  بــن  إسماعيل  ــر  وذكـ

كانت )86٢ هـ( اْثَنَتْيِن  هدية العارفين أن سنة وفاته 

يَن َوَثَمانِماَئة)5(، وهو خطأ والصواب ما أثبته نظرا  َوِسّتِ

للمصادر التي ترجمت له واهلل تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: دراسة الحاشية:	 

: اسم الحاشية، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها:
ً
أوال

اسم الحاشية: ورَدت لحاشية القريمي اسماء عدة 

)١( الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص١١١.
)٢( األعالم للزركلي ١/ ١5٩- ١60.

)3( معجم المؤلفين ١/ ٢٩٧.
: األعالم للزركلي ١/ ١60، ومعجم المؤلفين ١/ ٢٩٧،  )٤( ينظر
ص50،  العثمانيه  الــدولــه  علماء  فــي  النعمانيه  والشقائق 

والطبقات السنية في تراجم الحنفية ص١١١.
)5( هدية العارفين ١/ ١3١.

)حاشية   : هو واحد  معنى  تؤدي  وجميعها  ومتقاربة، 

القريمي على تلويح التوضيح للتفتازاني()6(.

فقد ورد اسمها في خزانة التراث بعنوان: )حاشيه 

القريمي على التلويح للتفتازاني()٧(.

وأوردها الغزي في الطبقات السنية  فقال: )حواٍش 

على التلويح()8(.

النعمانية  الشقائق  في  َزاَدْه  طاْشُكْبري  ــا  وأورده

ْفَتاَزاِنّي()٩(. ِويح للعالمة الّتَ
ْ
ل فقال: )حواٍش على الّتَ

مكتوب على نسخة األصل في اللوحة االولى اسم 

)حاشية   : نحو مختلفة،  وبصيغ  ومؤلفه،  الكتاب، 

و  قريمي(  تلويح  )حاشية  و  للقريمي(  التلويح  على 

)قريمي على التلويح(. 

وأيضًا مكتوب على نسخة )ب( في اللوحة األولى 

 : نحو أيــضــًا   مختلفة  وبصيغ  ومؤلفه  الكتاب  اســم 

)حاشية  و  اهلل(  رحمه  قريمي  لموالنا  تلويح  )حاشية 

قريمي على تلويح التوضيح(. 

وكذلك مكتوب على نسخة )ج( في اللوحة األولى 

بخط واضح: )العالمة القريمي الحنفي، حاشية على 

التلويح في أصول الفقه(. 

)حاشية  الكتاب  تسمية  فــإّن  سبق  ما  على  بناًء 

به،  للتفتازاني(  مقطوع  التوضيح  تلويح  القريمي على 

وال خالف عليها. 

تراجم  في  البهية  والفوائد   ،١١٤5/٢ الظنون  كشف   : ينظر  )6(
الحنفية ص٢5.

: خزانة التراث - فهرس مخطوطات ٤٤/ ١٩3. )٧( ينظر
: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص ١١٢. )8( ينظر

)٩( الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه ص50.
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نسبتها إلى المؤلف: أما نسبة )حاشية القريمي على 

تلويح التوضيح للتفتازاني( إلى مؤلفها )أحمد بن عبد 

اهلل القريمي( فمقطوع بها أيضًا؛ ألّن أصحاب التراجم 

مجمعون  المؤلف،   ترجمة  في  إليهم  أشرنا  الذين 

فإّن  كذلك  إلــيــه)١(،  الكتاب  هــذا  نسبة  على  كلهم 

وجد  وما  الثراث)٢(،  خزانة  في  المخطوطات  فهارس 

ذكرت  المخطوط  نسخ  من  ُول 
ُ
األ الصفحات  على 

إّنه من تأليف، الشيخ أحمد القريمي  هذا الكتاب، و

رحمه اهلل)3(. 

: أهمية الحاشية، وسبب تأليفها:
ً
ثانيا

لشرح  يمي  القر حاشية  جاءت  الحاشية:  أهمية 

مثل  إتــمــام  و مغلقاته،  وفتح  يح،  التلو مشكالت 

احتوى   فقد  بمكان،  أهميته  عن  ينم  الشرح  هــذا 

الى  الحاجة  بامس  وفروع لطيفة  كثيرة  على مسائل 

جهدًا   فيها  اهلل  رحمه  يمي  القر االمام  فبذل  بيانها، 

لتخرج  وتقسيمه  ترتيبه  وفي  تحصيله  بغية  كبيرًا 

جديرة  هذه  وحاشيته  الُحلة.  بهذه  الحاشية  هذه 

عليها  يعتمد  التي  المصادر  ثبث  إلى  تضاف  بأن 

هو  يمي  القر فالشيخ  والدارسين،  الباحثين  لدى 

 بهم من بين 
ُ

الذين يعتّد األفذاذ،  العلماء  بحق من 

الحنفية. فقهاء 

تراجم  في  البهية  والفوائد   ،١١٤5/٢ الظنون  كشف   : ينظر  )١(
الحنفية ص٢5، والطبقات السنية في تراجم الحنفية ص١١٢، 

والشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه ص50.
: خزانة التراث - فهرس مخطوطات ٤٤/ ١٩3. )٢( ينظر

ُول من النسخ المصورة.
ُ

: الصفحات األ )3( ينظر

االمــام  اسلوب   
َ

أّن معلوم  هو  كما  تأليفها:  سبب 

االدراك  من  جــدًا  عــاٍل  مستوى  على  كان  التفتازاني 

كثير تــأمــل وتــفــكــر لــفــّك الــعــبــارات،   يــحــتــاج الـــى  و

مّما  كثيرًا  القريمي قد سهلت  االمام  فكانت حاشية 

في  شرحه  جاء  لذلك  المعنى،  بعيد  أو  مبهمًا  كان 

حاشيته موازنًا فيه بين اآلراء مدلاًل ومناقشًا، ومرجحًا 

مؤلفه  عقلية  عن  ينم   ، غزير وبعلم  دقيق  بأسلوب 

إمكاناته العلمية الواسعة. ، و الجبارة  وفكره النير

كان االمام التفتازاني رحمه اهلل كثيرًا ما يذكر عبارة 

يترك المسألة التي يدور حولها النقاش  ( و )وفيه نظر

من دون أن يعلق عليها، فانبرى االمام القريمي رحمه 

اهلل بفك ررموزها ومغلقاتها بالشرح والتوضيح واألدلة 

التي تدعم قوله.

الشيخ 	  واســـلـــوب  مــنــهــج  ــالــث:  ــث ال الــمــطــلــب 

القريمي في حاشيته على التلويح:

أوال: منهجه في حاشيته.

ومن  العلمي،  البحث  ــات  ي ضــرور مــن  المنهج 

إلى  باحث  من  المنهج  صياغة  وتختلف  مقوماته، 

  . ، ومن عصر إلى عصر آخر آخر

سار  الــذي  منهجه  لنا  يبين  لم  القريمي  والشيخ 

أجد  لم  األصل  في  ألنني  حاشيته،  تأليف  في  عليه 

التفصيلي، وال في ثنايا  له مقدمة يبين فيها منهجه 

حاشيته، وهذا ما جعلنا نستقرئ منهجه عن طريق 

حاشيته معتمدين على شرح التلويح.

العامة  الــســمــات  المطلب  هــذا  فــي  وســأعــرض 

لمنهج المؤلف في حاشيته بإيجاز وعلى محورين، 

ئ  الــقــار ولنظرة  المحقق،  للنص  التفاصيل  تــاركــًا 
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الكريم الفاحصة.

المحور األول: منهجه في تقسيم الحاشية.

وهو ما يعبر عنه اليوم بخطة الكتاب،  لم يفصح 

الشيخ  القريمي رحمه اهلل تعالى عن خطته التي سار 

بالتقسيم  كتفى  كتابه، وكأنه ا عليها لعرض مباحث 

في  المالحظ  الفعلي  التفتازاني  عليه  ســار  الــذي 

الكتاب،  ومن دون ان يذكر أي مقدمة او تعليق توضح 

منهجه، إال أنني الحظت وجود عناوين للموضوعات 

على  مكتوبة  المباحث  وبعض  الفصول  الــى  تشير 

الجوانب في النسخة )ج(  من المخطوطة ومنه:  

١. مباحث الكتاب، لوحة ١١ب من المخطوط . 

٢. مسألة ثالث قروء، لوحة ٢٧ ب من المخطوط . 

3. فصل حكم العام، لوحة 30ب من المخطوط . 

من  3٢ب  ــة  ــوح ل ــى،  ــل ع الـــعـــام  قــصــر  فــصــل   .٤

المخطوط 

    مع ذكره لبعض المطالب واالبحاث المتفرقة، 

جوانب  فــي  بالمحتويات  فهرس  وضــع   
َ

أّن والــحــق 

حاشية  في  ثابتًا  منهجًا  يكون  يكاد  )ج(  النسخة 

القريمي،  وقد يكون ذلك من فعل القريمي نفسه،  أو 

من عمل الناسخ،  واهلل أعلم . 

المحور الثاني: منهجه التفصيلي في حاشيته على 

التلويح :

اشتهر الشيخ أحمد القريمي بكونه فقيهًا وأصوليًا 

ولغويا ومفسرًا ومحدثًا، وقد سلك طريقة من سبقه من 

األصولية،   المسائل  الى  تطرقه  في  الحنفية  أصوليي 

يمكن وضع النقاط اآلتية سمة لمنهجه التفصيلي  و

في حاشيته:

١. يسبق كالم المتن بكلمة: )قوله( ثم يذكر بعدها 

يفصل فيه القول.   شرح التفتازاني، و

٢. وتارة أخرى يذكر جزءًا منه ثم يقول بعده )الى 

آخره( ثم يشرع في شرحه. 

يفات والحدود يبين ما تشتمل  كان في التعار  .3

من  فيها  ورد  وما  واصطالحية،  لغوية  معاٍن  من  عليه 

يادة،  أو طرأ  أقــوال، واذا وجَد في التعريف نقصًا أو ز

عليه اعتراض، نّبه على ذلك. 

بالقصر  المواضع  بعض  في  تعليقاته  اتسمت   .٤

وفق  على  وذلــك  بالطول،  آخر  موضع  وفي  الشديد، 

أهمية الموضوع. 

المسألة  ذكر  على  حاشيته  في  يقتصر  ال  كان   .5

وحدها، بل نجده يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه 

والخالف بين األئمة. 

الكريم،  القرآن  من  للمتن  التمثيل  على  عمل   .6

مع  عاشوا  الذيَن  الصحابة  وبأقوال  المطهرة،  والسنة 

  . رسول اهلل ، وأقوال الفقهاء بتوسع كبير

إليه  ــارة  اإلش يقتضي  ما  الموضوع  في  ورد  إذا   .٧

ــارة يستعمل عــبــارة   ــ وت ــم(  ــل ــال: )اع قـ يــد عــنــايــة  بــمــز

 .) )فافهمه(، أو )وأنت خبير

فإنه  الجدليين،  أسلوب  الشرح  في  استعمل   .8

عبارة  مستعماًل  عليه  يجيب  و لنفسه،  القول  يوجه 

ُت(، أو )قد يقول قائل(. 
ْ
)فإْن ُقلَت(، أو )ُقل

: : منهجه في استعمال المصادر
ً
ثانيا

مصادر  على  اهلل  رحمه  القريمي  الشيخ  اعتمد 

باالثنين  أو  أصحابها   بأسماء  أو  بها،  حًا  ُمصَرّ عدة 

كبر ما هو مؤلف  األ الجزء  المصادر منها  معًا، وهذه 
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قبل عصر الشيخ القريمي، ولم يتقيد بطريقة محددة 

إنما سار على وفق طرائق  و  ، في استعمال للمصادر

مختلفة في نقله للنصوص هذا بيانها:

مهمة  يسهل  مــا  ــذا  وه ومؤلفه:  الكتاب  يذكر   .١

غير  مــن  المنقول  النص  إلــى  الــوصــول  فــي  الباحث 

ي، وأصــول  عناء، ومــن ذلــك نقله عن أصــول الــبــزدو

السرخسي.  

مثل:  المؤلف  يذكر  أن  غير  من  الكتاب  يذكر   .٢

مؤلفيها  أسماء  إلى  أشــرت  وقد  والكشف،  الميزان، 

وبطاقة الكتاب في الهامش من القسم التحقيقي. 

ذكر  فقد  الكتاب:  ذكر  غير  من  المؤلف  يذكر   .3

إلينا  ووصلت  بالتأليف،  اشتهروا  قد  مؤلفين  أسماء 

مصنفاُتُهم،  وبعضهم لم يصل إلينا شيء مما صنفوا،  

ومن ذلك نقله آراء )الماتريدي، والغزالي، والجبائي، 

والكرخي، وأبو هاشم، واألشعري( وغيرهم. 

قليل  وهذا   : بالمعنى  أو  بتصرف  النص  ينقل   .٤

ى.    من ذلك ما نقله عن أصول البزدو

5. ينقل النصوص بالنص الذي ورد في الكتب، 

أصــول  عــن  نقل  كما  منه  بتصرف  ينقلها  واحــيــانــا 

ي، وغيره.  البزدو

: أسلوب القريمي في حاشيته: 
ً
ثالثا

القريمي رحمه اهلل تعالى  الشيخ  يتصف أسلوب 

، إذ سلك  في حاشيته على التلويح بالسهولة واليسر

وال  مغلقًا،  يكن  فلم  األوســـط،   الطريق  المؤلف  فيه 

وعمل  واالنتهاء،  االبتداء  ُحْسَن  فيه  راعى  منفتحًا، 

جاء  ما  مفسرًا  للتفتازاني،  التلويح  ألفاظ  حل  على 

يحتاج  لما  ممثاًل  الشرح،  غوامض  وموضحًا  فيها، 

إليه من تمثيل، كما أنه استدرك ما كان قد غفل عنه 

التفتازاني في شرحه. 

ومن أسلوب القريمي في حاشيته:

- نراه يدعم موضوعاته، ومسائله بالشواهد القرآنية، 

للموضوع  المناسبة  وغــيــرهــا  والــشــعــر  والحديثية، 

والمسألة مما يؤدي الى فهم أوسع وأدق لدى القارء، 

ال سيما أنه يمتلك أسلوبًا أدبيًا بالغيًا رائعًا يستطيع 

به تقريب وجهة نظره بالمسألة إلى درجة كبيرة. 

- يضاف الى أنه كان يضرب بامثلة من المحسوس 

والمعقول لتوضيح المسائل، وهذا مما يجعلها سهلة 

الفهم لدى المتلقي . 

عن  ينقل  أّنـــه  أســلــوبــه  فــي  أيــضــًا  يلحظ  ومــمــا   -

العلماء آراَءهم ويؤيدهم فيها. 

، فإّن للمؤلف آراء خاصة به يعتمد  - من وجه آخر

ــول،   واألصـ بالفقه  الكبير  علمه  على  تكوينها  فــي 

،  والحديث وغيرها من العلوم التي يتقنها،  والتفسير

والمسائل  األمـــور  يناقش  الــمــواضــع  كثر  أ فــي  فكان 

يختم ذلك بذكر رأيه في المسألة بقوله : )قلنا(.  و

 : أهم المصادر التي أعتمد عليها. 
ً
رابعا

ُتعد حاشية القريمي موسوعة كبيرة جمعت كثيرًا، 

هذا  مــن  مستفيدًا  أمامها  ئ  الــقــار يقف  العلوم  مــن 

التي  العلماء  عن  والنقول  اآلراء  من  الكبير  الحشد 

دراستي  خالل  ومن  ومصادره،  الكتاب  مادة  كونت 

رحمه  القريمي  الشيخ  أن  لي  تبين  الحاشية  لهذه 

كتاب  بعد  متعددة  مصادر  على  اعتمد  تعالى  اهلل 

المثال سبيل  على  منها  بعضًا  وسأذكر  تعالى،   اهلل 

: ال الحصر
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١. المحصول في أصول الفقه : لفخر الدين محمد 

ي الشافعي.  بن عمر الراز

٢. أصول ابن الحاجب:ألبي عمر عثمان بن عمر 

ابن الحاجب المالكي. 

3. الهداية : للمرغيناني. 

أبي  بن  أحمد  بن  لمحمد   : السرخسي  أصــول   .٤

سهل،  شمس األئمة السرخسي. 

ي: لعلي بن محمد بن عبد  5. أصول الفقه للبزدو

ي.  الكريم البزدو

: لمحمد بن الحسن الشيباني.  6الجامع الكبير

كي.  ٧مفتاح العلوم للسكا

8المستصفى: لمحمد بن محمد الغزالي. 

المطلب الرابع : وصف النسخ الخطية، ومنهجي 

في التحقيق. 

أوال: وصف نسخ الحاشية:

    لحاشية القريمي: مخطوطات كثيرة انتشرت في 

كز المخطوطات  كثير من المكتبات والخزانات ومرا

في بلدان العالم،  منها مكتبة الشهيد علي باشا في 

تركيا برقم )6١٩( أصول، ومكتبة بايزيد في تركيا برقم 

)٩٤3(،  ومكتبة األسد دمشق برقم )١363٩( أصول، 

السعودية  العربية  المملكة  في  فيصل  الملك  ومركز 

برقم )٤30١٩(، ومكتبه برنستون في الواليات المتحدة 

االمريكية برقم )5٤05(، ومكتبه المصغرات الفيلميه 

بقسم المخطوطات في الجامعه االسالميه، المدينة 

واحياء  العلمي  البحث  ومركز   ،)٤3٩٤( برقم  المنورة 

 ،)١١8( بــرقــم  المكرمة  مكة  فــي  االســالمــي  ــراث  ــت ال

ومكتبه   ،)3٩6( برقم  حلب  في  االحمديه  المكتبه 

يه )البلديه( مصر برقم )٧ أصول(، وغيرها  االسكندر

القريمي  لحاشية  تحقيقي  في  اعتمدت  فقد   ، كثير

على ثالث نسخ، نسخة من مكتبة الشهيد علي باشا 

في تركيا، والثانية في مكتبة بايزيد في تركيا، واألخيرة 

في مكتبة االسد دمشق. 

في  الــمــعــتــمــدة  للنسخ  الـــمـــادي  ــف  ــوص ال ثــانــيــا: 

التحقيق. 

: النسخة األصل التي رمزت لها )أ(. 
ً
أوال

مكانها: هذه النسخة محفوظة في مكتبة الشهيد 

علي باشا بالرقم )6١٩( أصول 

المؤلفين  عادة  جرت  قد  هلل،  الحمد  )قال:  أولها: 

بتوشيح صدر الكتاب بالتسمية والتحميد(  

عدد الوحات: فهي تتألف من )٢٧3( لوحة. 

عدد األسطر في الصفحة: تشمل على 3١ سطرًا. 

قياس المخطوطة: )٢٢×١3( سم.  

نوع الخط: مكتوبة بخط نسخي معتاد وواضح. 

 ١3-٩ مــن  الــواحــد:  السطر  فــي  الكلمات  معدل 

كلمة تقريبًا. 

حالتها : جيدة،  وسليمة،  وكاملة . 

يخ الفراغ  ناسخها: مجهول، وبعد التدقيق في تار

يخ وفاة القريمي رحمه اهلل تبين لي أن هذه  منها وتار

ئاته، أو نسخة  النسخة: إما بخط المؤلف، أو من امال

قوبلت على نسخة المؤلف، واالول هو الراجح،  واهلل 

اعلم بالصواب. 

يخ االنتهاء من النسخ: يوم االثنين ٢3 من شهر  تار

اهلل األحب، سنة 8٤٩هـ. 

الستار  والحليم  الغفار  الكريم  عناية  بعون  آخرها: 
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والــجــواد  النصير  ونــعــم  الــوكــيــل  ونــعــم  حسبي   وهـــو 

الجبار قد تم.  

ملحوظات أخرى على هذه النسخة: 

١. كتب شرح التلويح مدمجًا مع حاشية القريمي 

 على الفصل بينهما، 
ّ

من غير فاصل، أو أي عالمة تدل

مّما دفعنا الى أن نستعين بالمطبوع من شرح التلويح 

في المقابلته لتمييزه من الحاشية. 

٢. الحاشية خالية من عنوانات األبواب والفصول 

مّما حملنا على أن نستقرأ عنوانات األبواب والفصول 

والمسائل استقراًء باالعتماد على شرح التلويح.  

كبير  بخط  ــه(  ــول )ق بكلمة  كــالمــه  يــبــدأ  كــان   .3

ــود  ، وبــاقــي الــكــتــابــة بــالــلــون األسـ ــون األحـــمـــر ــل ــال  وب

 . وبخط أصغر

٤. وجود عالمة اإللحاق ) (، ) ( وهي عالمة توضع 

وهي  الكتاب،  سطور  خارج  اإلسقاط  بعض  إلثبات 

خط رأسي يرسم بيَن الكلمتين، يعطف بخط أفقي 

فيها  دّون  التي  الجهة  إلــى  شــمــااًل،  أو  يمينًا  يتجه 

السقط، وبعدها يكتب كلمة )صح(. 

5. مكتوب عليها في اللوحة االولى اسم الكتاب 

: )حاشية على التلويح  ومؤلفه وبصيغ مختلفة، نحو

للقريمي(، و )حاشية تلويح قريمي(، و )قريمي على 

التلويح(.  

المؤلف )أحمد بن عطاء  6. مكتوب عليها اسم 

اهلل القريمي(. 

اسم  الثانية  الصفحة  واجــهــة  على  مكتوب   .٧

سبحانه  اليه  الفقير  بتملكه  وتشرف  )سعد  مالكها 

السيد محمد فاضل بن محمود،  عفي عنهما(.  

8. مكتوب عليها )من كتب الفقير علي غفر له(. 

٩. عليها ختم دائري مكتوب فيه )توكل على اهلل 

  .) بالصدق لظفر

١0. عليها ختم دائري ثاني مكتوب فيه )وقف من 

 
ّ

ال أ بشرط  تعالى  اهلل  رحمه  باشا  علي  الشهيد  الوزير 

يخرج من خزانته(. 

فيه  مكتوب  معاصر  مستطيل  ختم  عليها   .١١

الكتاب  وتسلسل  المكتبة  اســم  االنكليزيه  باللغة 

)Sehid Ali pasa 619 ( شهيد علي باشا 6١٩.  

كثرة  على  يدل  مّما  عليها  عدة  أختام  وجود   .١٢

تداولها، ووقفها من مدرسة إلى أخرى. 

 : النسخة التي رمزت لها بـ)ب(. 
ً
ثانيا

مكانها : هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد 

بالرقم )٩٤3( 

 )BAYAZIT U.  K.  V.  943(

نستعين،   وبــه  الرحيم،   الرحمن  اهلل  )بسم  أولها: 

صدر  بتوشيح  المؤلفين  عادة  جرت  قد   : هلل  الحمد 

اهلل  بكتاب  اقــتــداء  والتحميد  بالتسمية  الكتاب 

تعالى(. 

عدد اللوحات: ١8١ لوحة . 

في  صفحة  كل  تشمل  الصفحة:  في  األسطر  عدد 

كثر على )٢٩( سطرًا.  األ

 ١-١٩6 من  الــواحــد:  السطر  في  الكلمات  معدل   

كلمة تقريبًا. 

قياسها: )٢0×١3( سم. 

نوع الخط : مكتوبة بخط نسخي معتاد وواضح. 

حالتها: جيدة، وسليمة، وكاملة. 
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ناسخها: شاه ولي بن سعد الدين بن موالنا الياس. 

شهر  من  ثاء   الثال يــوم  النسخ:  من  االنتهاء  يخ  تار

شعبان 863هـ. 

الستار  والحليم  الغفار  الكريم  عناية  بعون  آخرها: 

وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم النصبر والجواد الجبار 

قد تم.  

ملحوظات أخرى على هذه النسخة:

١. كتب شرح التلويح مدمجًا مع حاشية القريمي 

من غير فاصل، أو أي عالمة تدل على الفصل بينهما. 

والتوضيحات  التعليقات  من  العديد  يوجد   .٢

على حواشي هذه المخطوطة. 

3. الحاشية خالية من عناويين األبواب والفصول 

والفصول  األبــواب  عناوين  نستقرأ  أن  إلى  دفعنا  مّما 

الى  مكتوب  المواضع  بعض  اال  استقراًء،  والمسائل 

جانب المخطوط )مباحث السنة،  و باب اإلجماع(.  

٤. كان يبدأ كالمه بكلمة )قوله( بخط كبير وباللون 

  . ، وباقي الكتابة باللون األسود وبخط أصغر األحمر

5. يوجد الصق على الغالف الخارجي للمخطوط 

مكتوب عليه )حاشية تلويح لموالنا قريمي(. 

6. مكتوب عليها في اللوحة األولى اسم الكتاب، 

: )حاشية تلويح لموالنا  ومؤلفه، وبصيغ مختلفة، نحو

تلويح  على  قريمي  )حاشية  و  اهلل(،  رحمه  قريمي 

التوضيح(.  

اإلسقاط  بعض  إلثبات  اإللحاق  عالمة  وجود   .٧

خارج سطور الكتاب. 

8. يوجد ترقيم جانبي للوحات يبدأ من صفحة 

بــالــصــفــحــة األخــيــرة  يــنــتــهــي  ــالــرقــم )١( و ب ــوان  ــن ــع  ال

بالرقم )١8١(. 

من  منسوخة  هي  الراجح  على  النسخة  هــذه   .٩

نسخة االصل، أو قوبلت عليها واهلل اعلم. 

متفرقه،   كن  وبأما النسخة  هــذه  على  يوجد   .١0

وقف شيخ االسالم على شكل ختم بيضوي مكتوب 

افندي  الدين  ولي  االســالم  شيخ  )وقــف  داخله:  في 

ابن المرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج 

حسين أغا(. 

: النسخة التي رمزت لها ب ـ)ج(.  
ً
ثالثا

األسد  مكتبة  في  محفوظة  النسخة  هذه  مكانها: 

دمشق بالرقم )١363٩( أصول. 

المؤلفين  عادة  جرت  قد  هلل،  الحمد  أولها:)قوله: 

بتوشيح صدر الكتاب بالتسمية والتحميد(.  

 )٢33( من  النسخة  هذه  تتألف  اللوحات:  عدد 

لوحة. 

في  صفحة  كل  تشمل  الصفحة:  في  األسطر  عدد 

كثر على )٢٧( سطرًا.  األ

وفيه  معتاد،   نسخي  بخط  مكتوبة  الــخــط:  نــوع 

شيء من الغموض نتيجة التصوير . 

  ١٩  -  ١6 من  الواحد:  السطر  في  الكلمات  معدل 

كلمة تقريبًا. 

حالتها: جيدة، وسليمة، وكاملة.  

ناسخها: ابراهيم بن أحمد السينابي. 

قياسها: )٢0×١3( سم. 

يخ االنتهاء من النسخ: وقع الفراغ منها في شهر  تار

رمضان المبارك سنة )8٧6ه ـ(. 

الستار  والحليم  الغفار  الكريم  عناية  بعون  آخرها: 
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وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم النصبر والجواد الجبار 

قد تم. 

ملحوظات أخرى على هذه النسخة: 

ــى بــخــط واضـــح:  ــ ١. مــكــتــوب عــلــى الــلــوحــة االول

التلويح في  القريمي الحنفي، حاشية على  )العالمة 

أصول الفقه على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان 

عام  والمتوفى  80هـــ  عام  المولود  الكوفي،  ثابت  بن 

١50هـ، وعمره سبعون عاما رضي اهلل عنه(.  

٢. يوجد على جوانب المخطوط بعض عنوانات 

عن  يميزها  ال  معتاد  بخط  كتبت  واألبــواب  الفصول 

المتن أو الشروح، وفي بعض األحيان تكاد العنوانات 

تكون مفقودة . 

فكأن  الشرح،  عن  المتن  يميز  ما  وجــود  عدم   .3

ئ يقرأ في متن ال شرح، فال يوجد خط فوق المتن  القار

أو قوسان يميزان ذلك. 

لــــألوراق يبدأ  تــرقــيــم جــانــبــي حــديــث  ٤. يــوجــد 

بــالــرقــم  األخـــيـــرة  بــالــصــفــحــة  يــنــتــهــي  و  بــالــرقــم )١( 

  .)٢30(

5. وجود العديد من التعليقات على حواشي هذه 

النسخة. 

العبارات،  أو  6. وجود خط فوق بعض الكلمات 

مما يعرف اليوم بالحصر بين قوسين. 

)وقــف  الثانية  الــلــوحــة  جــانــب  ــى  ال مكتوب   .٧

المدرسة االحمدية بمدينة حلب المحمية(، فوجود 

أنها  على  دليل  األحمدية  المكتبة  في  النسخة  هذه 

كانت إحدى مصادرهم.  

8. وجود عالمة اإللحاق التي توضع إلثبات بعض 

اإلسقاط خارج سطور الكتاب. 

االزرق  وبالحبر  معاصر  بخط  عليها  مكتوب   .٩

سنة  تــوفــي  الحنفي،  القريمي  اهلل  عبد  بــن  )أحــمــد 

٩٤3هـ،  وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه. 

)وقف  فيه  مكتوب  كبير  بيضوي  ختم  عليها   .١0

أحمد افندي( وطمست باقي الكتابات عليه. 

١١. عليها ختم دائري صغير طمست معالمه.  

فيه  مكتوب  دائــري  ختم  داخلها  في  يوجد   .١٢

)مكتبة االسد(.  

هذه هي المواصفات الخاصة بالنسخ المعتمدة 

في التحقيق. 

: منهجي في التحقيق:
ً
ثالثا

يــمــي نــســخ عــــدة مــنــتــشــرة في  لــحــاشــيــة الــقــر

وهي  منها،  ثالث  على  االعتماد  استقر  المكتبات، 

من أحسن النسخ وأضبطها وأوضحها، لكونها كاملة 

ولكونها  أجــزائــهــا،   لبعض  ضــيــاع  أو  فيها  نقص  ال 

صالحة،  ليس فيها تلف أو خروقات. 

وقد اعتمدت عليها في التحقيق، وذلك لضبط 

النص على النحو المطلوب، وللمحافظة على هذه 

الثروة العظيمة، وللمساهمة في إخراج النص بأقرب 

ما يكون من نص المؤلف. 

الــعــدد قــمــت بنسخ  ــذا  الــعــثــور عــلــى هـ بــعــد   .١

النسخ  واعــتــمــدت عــلــى إحــــدى  الــمــخــطــوطــات، 

وهي  )أ(  اســم  عليها  وأطــلــقــت  األم،  هــي   فــصــارت 

مصورة كاملة. 

أما األسس التي دفعتني العتمادها أصال فهي: 

أ. وضوحها وكتابتها بخط جيد. 
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ب.  خلوها من النقص أو الخرم أو التلف.  

ج.  خلوها من التصحيف والتحريف تقريبا. 

د.  يضاف إلى ذلك كونها قديمة وقريبة من عصر 

المؤلف. 

٢. منهجي في تصحيح النص المحقق:

وردت  التي  العبارات  أو  الكلمات  صححت   •

قواعد  وفــق  على  ورسمتها  الخط،  لقواعد  مخالفة 

الخط المتعارف عليه اليوم، من ذلك.  

على  قبلها  ما  كن  السا المفتوحة  الهمزة  رسم   •

كرسي الياء مثل )مسئلة( فصححتها ورسمتها على 

األلف )مسألة(. 

)عايشة(  مثل  يــاء  شكل  على  الهمزة  وردت   •

مثل  مــكــانــهــا،  ــى  إلـ الــهــمــزة  واعــــدت  فصححتها، 

)المسايل( فصححتها، )المسائل(.  

)ثلثة(  مثل  الــالم  بعد  الــواقــعــة  األلــف  حــذف   •

ثة(.   وكتبتها باأللف )ثال

• وردت األلف على أصلها مثل )صلوة( وكتبتها 

باأللف )صالة(. 

• فــك الــمــصــطــلــحــات الــقــديــمــة الــمــخــتــصــرة، 

وكتبتها على الوجه المستعمل اآلن مثل : )ح( يعني 

)رح( بمعنى )رحمه اهلل(، و )تع( بمعنى  )حينئذ(، و

)الــمــص(  و  )أحــدهــمــا(،  بمعنى  )آح(  و  )تــعــالــى(، 

بمعنى )المصنف(.  

في  المتبعة  الــتــرقــيــم  ــات  ــالم ع استعملت      

والفارزة،  النقطة،   : نحو الحديث،  العلمي  المنهج 

الجمل  سياق  وفــق  على  النص  ونسقت  وغيرها، 

والعبارات. 

3. منهجي في التعامل مع النص المحقق: 

• عند مقابلة النسخ، أظهرت الّنّص على النحو 

الــمــطــلــوب، وعــنــد حــصــول اخــتــالف بــيــن األلــفــاظ 

المخالفة  إلــى  وأشـــرت  المناسب  اللفظ   اخــتــرت 

في الهامش. 

بين  الــشــارح  وضعه  الــذي  المتن  نص  كتبت   •

قوسين بخط عريض اسود، وكالم الشارح بخط رفيع 

فاتح، حتى يتميز المتن من شرحه.  

• وضعت الكلمات أو الجمل الساقطة من نسخة 

األصل بين معقوفين ]. . . [، وبينت ذلك بالهامش، 

بقولي: ما بين المعقوفين سقط من )أ(، وما أثبته من 

)ب( أو )ج(. 

• الكلمات الساقطة من بقية النسخ وضعتها ما 

هي  بالرقم،  المؤشرة  الكلمة  أي:  مثال،  القوسين  بين 

التي لم ترد في )ب( أو )ج( مثال. 

• إذا كان اللفظ الصواب من نسخة األصل، اثبت 

أو  )ب(،  نسخة  مــن  الهامش  فــي  المخالف  اللفظ 

الستقامة  الصواب  هو  القوسين  بين  ما  وقلت  )ج(، 

العبارة.  

كان اللفظ المخالف من )ب(، أو )ج(  • أما إذا 

كليهما، أقول في )أ( )كذا(، وما أثبته من )ب(، أو  أو 

)ج(، أو كليهما .  

٤. منهجي في تخريج اآليات القرآنية: 

النص،  القرآنية إن وجــدت في  اآليــات  عــزوت   •

وكذلك اآليات الواردة في التحقيق إلى سورها.  

اذكر في الهامش اسم السورة ورقم اآلية، أما إذا   •

كان قد ذكر جزء من آية، اذكر اسم السورة وأقول جزء 
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من آية كذا .  

• وضعت اآليات القرآنية بين قوسين مزهرين. 

5. منهجي في تخريج األحاديث النبوية:

ــدت في  خــّرجــت األحـــاديـــث الــنــبــويــة إن وجـ  •

النص، أو الهامش، من كتب التخريج المعتمدة 

من  صحتها،  درجــة  جهة  من  حكمها  ذكــرت   •

الكتب المعتمدة. 

• طريقة التخريج تكون بذكر الكتاب، ثم الباب، 

ثم رقم الحديث، ثم الجزء والصفحة.  

الذي  نفسه  باللفظ  الحديث  لم أجد نص  إذا   •

وأصّح  لفظًا،  أقــرب  هو  ما  أذكــر  فإنني  المؤلف  ذكــره 

سندًا إلى ما أورده المؤلف، فإن لم أجد أصحها سندًا 

فأذكر واحدًا منها.   

6. منهجي في الكالم المقتبس:

عن  منقول  المخطوطة  متن  في  ورد  نص  كــّل   •

وضعته  نقصان  أو  يــادة  ز غير  من  األخــرى  المصادر 

كان نّصًا ومن غير  بين قوسين تنصيص ».......«، إذا 

تصرف، وأحيل على المصادر التي اعتمد عليها من 

  .) غير ذكر كلمة )ينظر

قوسين  بين  أضــعــه  فــال  بتصرف  كــان  إذا  أمــا   •

(، ثم أحيل  كلمة )ينظر كتب في الهامش  اقتباس، وا

 . على المصادر

٧. منهجي في نسبة ما ورد في النص: 

فإلى  أجد  لم  فان  قائليها،  إلى  األقــوال  نسبت   •

كتاب أسبق من كتاب المؤلف، أو في أّمات الكتب 

المعتمدة في أصول الفقه. 

من  والمشكلة  الغريبة  مفرداته  معاني  بينت   •

أمات كتب اللغة. 

النص  في  وردت  التي  بالمصطلحات  عّرفُت   •

ألول مرة. 

النص  في  ذكرهم  ورد  الذين  بــاألعــالم  عــّرفــُت   •

ألول مرة. 

• عّرفُت بالكتب التي وردت في النص المحقق. 

8. منهجي في الزيادات: 

• اختلفت النسخ في صيغ الصالة على الرسول 

صلى اهلل عليه وسلم،  والترضي، والترحم، لذا لم أشر 

إليها في الهامش.  

• وضعت  حرف )هـ( عالمة على السنة الهجرية.  

• لم أعّرف ببطاقة الكتاب عند ذكره أول مرة في 

الهامش، وذلك الن التعريف بها يكون في المصادر 

والمراجع. 

* * *
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المبحث الثاني

تحقيق النص

أن  وهـــو  األشـــبـــاه:  بغلبة  )تـــرجـــح()1)  األول  ــه:  ــول  ق

بــأحــد األصــلــيــن شبه مــن وجــه واحــد،  يــكــون للفرع 

األول شبه  لــألصــل  الــمــخــالــف  ــر  اآلخـ )وبـــأصـــل()٢( 

ــن وجــــوه، فــعــنــد عــامــة اصــحــاب  ــن وجــهــيــن أو م م

 الشافعي)3( هذا الترجيح)٤( صحيح وقد نقل صاحب 

أصلين  أشبه  إذا  الشيء  الشافعي  عن  ]الــقــواطــع[)5( 

في  واآلخـــر  خصلتين،  فــي  أحدهما  اشبه  إن  ينظر 

وهــذا  خصلتين  فــي  اشــبــه  بما  )الــحــقــة()6(  خصلة 

الشبه  لكثرة  العلتين  احدى  ترجيح  على  تنصيص 

وهذا ألن القياس إنما جعل حجة إلفادة غلبة الظن، 

)١( في )ج( الراجح. 
)٢( في )ج( وباألصل. 

: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ٧/58.  )3( ينظر
 ،» اآلخر على  الدليلين  أحد  في  مرتبة  »إثبات  الترجيح:   )٤(
التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 8١6هـ(، 
سنة  العربي،  الكتاب  دار  الناشر  ي،  األبــيــار إبراهيم  حقيق 

النشر ١٤05، مكان النشر بيروت، ص56. 
)أ(،  أثبته من  المعقوفتين سقط من )ب،ج( وما  )5( ما بين 
 : المظفر ألبــي  الفقه،  أصــول  في  ــة  األدل قواطع  هي  القواطع: 
سنة  الــمــتــوفــى:  الــشــافــعــي،  السمعاني،  محمد  بــن  منصور 
كشف الظنون عن  : سير اعالم النبالء ١٤/١56،  ٤8٩هـ، ينظر

أسامي الكتب والفنون ١35٧/٢. 
وما  الحقة(  )ج  وفي  الحقية(  )ب  وفي  الخصة(  )أ  في   )6(

أثبته من )ج( هو الصواب. 

كما  االشــبــاه  كثرة  عند  قــوة  يــزداد  الظن  أن  شك  وال 

ترجيحًا؛  عندنا  )وبطل()٧(  األصــول،  كثرة  عند  يزداد 

علل  يجعل  وأحكام  أوصــاف  األشباه  )كــثــرة()8(  ألن 

وكثرة العلل ال يوجب؛ لكثرة اآليات واألخبار وال فرق 

كانت  ولو  أو أصول  أوصاف مستنبط من أصل  بين 

من أصول شيء )ال يوجب()٩( ترجيحًا فكذا هذا)١0(، 

العلة  ترجيحي  عليه[)١٢(:  ]اهلل  رحمة  الغزالي)١١(  وقال 

لكثرة شبهها بأصلها على التي هي اقل شبها بأصلها 

الوصف  في  الشبه  مجرد  يــرى  ال  من  عند  ضعيف 

راه  الذي يتعلق )به الحكم()١3( موجبًا للحكم، ومن 

كعلة اخرى وال يجب ترجيح  موجبًا فغايته أن يكون 

علتين على علة واحدة؛ ألن الشيء يترجح تقويته ال 

بانضمام مثله إليه، كما ال يرجح )٢30/ظ/أ( الحكم 

)٧( في )ب( باطل. 
)8( ما بين القوسين سقط من )ب،ج( وما أثبته من )أ(. 

)٩( في )ب( لم توجب. 
: قواطع األدلة في األصول ٢/)١65-١66(.  )١0( ينظر

)١١( هو اإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، 
فالحجاز  بغداد  إلــى  ثم  نيسابور  إلــى  رحــل   ، المشهور اإلمــام 
، وعاد إلى بلدته، سمي بالغزالي نسبته إلى  فبالد الشام فمصر
صناعة الغزل، من مؤلفاته: احياء علوم الدين، المستصفى، 
 : ينظر )505ه(,  سنة  توفي  وغيرها،  االعتقاد،  في  االقتصاد 

يخ 8/5٩١.  الكامل في التار
)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ(، وما أثبته في )ب،ج(. 

)١3( في )ب،ج( الحكم به. 
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الثابت  واإلجماع)٢(على  والسنة)١(  بالكتاب  الثابت 

بأحد هذه األصول)3(. 

يقال  بأن  العناية  يمكن  لم  يقول:  أن  ولقائل  قوله: 

الوصف  يكون  ال  أن  العبرة  ليس  أن  المصنف  مــراد 

وال  االشــبــاه،  بغلبه  للترجيح  أثــر  وال  ئمًا  مال أو  مــؤثــرًا 

شيء  افــادة  في  الوصف  بساطة  وال  الوصف  بعموم 

أن من  الغزالي  كالم  مر  وقد  وغيرها،  الظن  يــادة  ز من 

]الحكم[)٤(  المتعلق  بالوصف  الشبه  مجرد  يــرى  ال 

فغايته  موجبًا  رأى  ومــن  لــه،  اثــر  ال  للحكم  موجبًا  به 

علة  على  )علتين  ترجيح  يجب  وال  أخرى  كعلة   انه 

يـــادة  واحــــــدة()5(، والــتــرجــيــح بــالــعــمــوم عــبــارة عــن ز

)١٩٤/ظ/ج( التعدي، وكثير من الشافعية لم يرجحوا 

)١( السنة لغة: هي من سنن بمعنى  الطريقة، يقال: استقام 
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   : ينظر واحــد،  سنن  على  فالن 
الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  ألبــي  العربية، 
دار   : الناشر  ، عطار الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  )ت3٩3هـــ(، 
فصل  م،   ١٩8٧  - هـ    ١٤0٧ ط٤  بــيــروت،   - للماليين  العلم 
بين  »مشترك  اصطالحا:    ،٢١38/5 )سنن(  مــادة  )السين( 
وبين   ، تقرير أو  فعل،  أو  قــول،  من   � النبي  عن  صــدر  ما 
للجرجاني  التعريفات  وجـــوب«،  بال   � النبي  واظــب  ما 

ص١٢٢. 
: هو من جمع، وهو بمعنى العزم واالتفاق،  )٢( االجماع لغةً 
)الجيم(  فصل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   : ينظر
مادة )جمع( ١١٩٩/3، اصطالحاً : »اتفاق المجتهدين في أمة 
محمد � في عصر على أمر ديني«، التعريفات للجرجاني 

ص١0. 
: المستصفى للغزالي ص38١.  )3( ينظر

)٤( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ج( وما أثبته من )ب(. 
)5( في )ب( عليه علة واحدة. 

منهم  ســواء  هما  قــالــوا:  بل  القاصرة  على  المتعدية 

القاصرة  بعضهم  ورجح  والغزالي،  القواطع  صاحب 

العموم  كان   )٧() )فلو االسفرايني)6(  اسحاق  أبو  منهم 

مقصودًا لرجحت المتعدية بعمومها على القاصرة)8(، 

قال الغزالي: ترجيح المتعدية على القاصرة ضعيف 

وجود  بل  الفروع  كثرة  ألن  القاصرة؛  يفسد  ال  من  عند 

أصل الفروع األثنين قوة في ذات العلة والوصف إنما 

في  للعموم  مدخل  فال  التأثير  وهو  بمعناه  علة  صار 

ذلك، بل العموم )صورته()٩( وال اعتبار لها في العلل، 

وأيضًا يجوز أن يكون الوصف المختلف أقوى تأثيرًا 

من المتفق)١0(. 

كل  قوله: وربما يقال سلمنا، قيل: هذا مدفوع بأن 

غيره  معه  ليس  كــان  المدلول  اثبات  في  يؤثر  دليل 

للهيئة  يكون  حتى  بالجميع  متعلقًا  المدلول  وليس 

أخر  لدليل  موافقًا  وكونه  القوة،  في  تأثير  االجتماعية 

)6( هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق، 
عالم بالفقه واألصول، يلقب بركن الدين، نشأ في أسفرايين، 
فدرس  عظيمة  مدرسة  فيها  له  وبنيت  نيسابور  إلى  خرج  ثم 
العلم  اخذ  العراق،  أنحاء  وبعض  خراسان  إلى  ورحل  فيها، 
بكر  وأبــي  روبــا،  أبي  بن  الخالق  وعبد  السجزي،  دعلج  عن: 
أبو بكر  الشافعي، وغيرهم، ومن تالميذه:  محمد بن عبد اهلل 
البيهقي، وأبو القاسم القشيري، وأبو الطيب الطبري، وغيرهم، 
من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين، ورسالة في أصول الفقه، 

: سير أعالم النبالء ١3/)١0١-١0٢(.  توفي سنة: ٤١8ه، ينظر
 . )٧( في )ب( ولو

-٢55(/٢ للسمعاني  األصــول  في  األدلــة  قواطع   : ينظر  )8(
 .)٢56

)٩( في )ج( صورة. 
: المستصفى للغزالي ص38٢.  )١0( ينظر



حاشية السيد أحمد بن عبد اهلل القريمي )ت8٧٩هـ( على تلويح التوضيح ... 

ياض ناجي عبيد عبد اهلل  408     | م. د. ر

الدليل لكنه  فــي  قــوة  ــادة  افـ فــي  لــه دخــل  كــان  إن  و

 . معارض لمخالفته للدليل اآلخر

نــظــرة()١(  )إلــى  يصلح  مــا  كــل  ان  كما  يعني  قــولــه: 

أن  مثل  األدلــة  بكثرة  الترجيح  في  العلماء  اختلف 

قياس  أو  واحـــد  حــديــث  الجانبين  احــد  فــي  يــكــون 

أهل  فذهب  قياسان  أو  حديثان  اآلخــر  وفــي  واحــد، 

يصح  انه  إلى  الشافعية  وبعض  اصحابنا  من  النظر 

دلياًل  إال  يقاوم  ال  الــواحــد  الدليل  ألن  بها؛  الترجيح 

)ويبقى()٢(  بالتعارض  فيتساقطان  جنسه  من  واحدًا 

الدليل اآلخر سالمًا من المعارضة فيصح االحتجاج 

به، وألن المقصود من الترجيح قوة الظن وقد حصلت 

في الدليل المتعاضد بدليل اخر 

مثله في اثبات الحكم فيترجح على اآلخر كالعلة 

المنتزعة )من()3( أصول )فترجح()٤( على المنتزعة من 

أصل واحد لقوتها بكثرة أصولها، وعامة األصوليين إلى 

أن الترجيح ال يقع؛ ألن الشيء انما يتقوى بصفة يوجد 

كما في المحسوسات  في ذاته ال بانضمام مثله إليه 

تبعًا  إال  له بنفسه فال يوجد  ال قوام  الوصف  وهذا ألن 

المستند  الدليل  وامــا  الموصوف  به  فيتقوى  لغيره 

بنفسه فال يكون تبعًا لغيره فال يحدث بانضمامه إلى 

واحد  كل  )١5٧/ظ/ب(  يكون  بل  لغيره  قوة  الغيره 

خالفه  على  الحكم  يوجب  الــذي  للدليل  معارضًا 

فتساقط الكل بالتعارض وهذا بخالف المنتزعة من 

)١( ما بين القوسين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 
)٢( في )ب،ج( فيبقى. 

)3( في )ب( عن. 
)٤( في )ب( ترجح. 

أصول؛ ألنها باعتبار شهادة األصول بصحتها )يفوت(

)5( في نفسها فيترجح على األخرى بتقويها وال ثم ان 

ألف  اجتمع  لو  فأنه  األدلــة  بكثرة  تحصل  الظن  قوة 

قياس وعارض تلك األقيسة خبر واحد فالخبر راجح 

كان للكثرة أثر في قوة  كان القياس واحد ولو  كما لو 

)المتكثرة()6(  األقيسة  /أ(  )٢30/و لرجحت.   الظن 

بتعاضدها على الخبر الواحد كذا في الكشف)٧(. 

كان  إذا  يعني  نصفان،  عليها  الــديــة)8)  فــإن  قوله: 

)5( في )ب( تفوت. 
)6( في )ج( المنكرة(. 

-٢36(/٢ للسمعاني  األصــول  في  ــة  األدل قواطع   : ينظر  )٧(
شرح  ــرار  األسـ كشف  ص38١،  للغزالي  المستصفى   ،)٢٤0
ي، لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  أصول البزدو
: دار الكتاب اإلسالمي،  ي الحنفي )ت٧30هـ(،الناشر البخار
ي، شرحه  ٧٩/٤، والكشف: هو شرح على أصول اإلمام البزدو
المتوفى  الحنفي«  ي  البخار أحمد  بن  »عبدالعزيز  العالمة 
أصــول  شــرح  ــرار  األسـ كشف  سماه  كتاب  فــي  هـــ،   ٧١٢ سنة 
على  وبيانًا  فائدة  كثرها  وأ الشروح  أعظم  من  وهــو  ي  الــبــزدو
: الجواهر المضية في طبقات الحنفية  ي، ينظر أصول البزدو

١/)3١٧-3١8(، كشف الظنون: 8١/١. 
)8( الــديــة لغة: الــديــة: واحـــدة الــديــات، والــهــاء عــوض من 
إذا أعطيت ديته،  أديه دية، أي  القتيل  كقولك: وديت   ، الواو
: الصحاح تاج اللغة وصحاح  واتديت، أي أخذت ديته، ينظر
العربية، فصل )النون( مادة )ودى( ٢5٢١/6، اصطالحا: عرفها 
الشافعية بقولهم: »وهي المال الواجب بجناية على الحر في 
نفس أو فيما دونها«، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
عوضا  حر  آدمــي  بقتل  يجب  »مــال  وقيل   ،٢٩5/5 المنهاج 
القيرواني  يد  ز أبي  لرسالة  الرباني  الطالب  كفاية  دمــه«،  عن 

 .38٧/٢
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إن كان عمدًا)١( خطأ و

وضعت  ــا  ــم إن و عليهما،  الـــقـــصـــاص)٢(  يــجــب   

الجنايات  عــدد  اعــتــبــار  ألن  الــخــطــأ؛  فــي  المسألة 

إيجاب عسرها على  ممكن في الخطأ ينقسم الدية و

اعشارها على  وتسعة  ]الواحدة[)3(  الجراحة  صاحب 

واآلخر  واحــدة  جراحة  أحدهما  جرح  إذا  فيما  اآلخــر 

تسع جراحات ولما سقط الترجيح مع امكان اعتبار 

العمد مع  الخطأ فال يسقط في  الجراحات في  عدد 

أولى  القصاص()٤(  في  التحري  )لعدم  امكانه؛  عدم 

قول  الجنايات)5(  عــدد  اعتبار  عــدم  على  والدليل 

القتل  فيقتله«،  »أن يقصد غيره، فيصيبه،  الخطأ:  القتل   )١(
وجب  منه  فيموت  غالبًا،  يقتل  بما  قتله  يقصد  »أن  العمد: 
/١١ الشافعي  اإلمـــام  مذهب  فــي  البيان  الــقــصــاص«،  عليه 

 .)30٢٩٧-٢(
)٢( القصاص لغًة: القود، وقد أقص األمير فالنا من فالن، إذا 
: الصحاح  اقتص له منه فجرحه مثل جرحه، أو قتله قودا، ينظر
)قصص(  مــادة  )القاف(  فصل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج 
١05٢/3، تاج العروس من جواهر القاموس، فصل )القاف مع 
الصاد( مادة )قصص( ١05/١8، القصاص اصطالحًا: هو أن 
إن قطع طرفا قطع  يفعل بالفاعل مثل ما فعل، إن َقتل ُقتل، و
الممتع  الشرح  ص١٧6،  للجرجاني  التعريفات   : ينظر طرفه، 

على زاد المستقنع 3٤/١5. 
)3( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

)٤( في )ب،ج( تحري القصاص. 
)5( الجناية لغة: همي من مصدر جنى بمعنى الذنب والجرم 
كقولك: جنى عليه جناية، ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح 
اصطالحا:   ،٢305/6 )جنى(  مــادة  )الجيم(  فصل  العربية، 
غيرها«،  أو  النفس  على  ضــررا  يتضمن  محظور  فعل  كل  هو 

التعريفات للجرجاني ص٧٩. 

يدل  و يموت،  قد  اإلنسان  ألن  اهلل[)6(؛  ]رحمه  الشارح 

ايضًا انه لو أنفرد صاحب الجراحات لم يكن عليه إال 

كان  الواحدة  الجراحة  صاحب  انفرد  ولو  واحدة  دية 

عليه دية كاملة )١٩5/ظ/ج( فعرفنا ان المعتبر عدد 

الجاني ال عدد الجنايات)٧(. 

قوله: فخرج استفراع غير الفقيه، كاستفراع النحوي 

أو المتكلم الذي ال فقه له لتحصيل حكم شرعي فأنه 

الشرعي)٩(  غير  بالحكم  )والــمــراد()8(  فقيهًا  يسمى  ال 

الحكم العقلي)١0( والحسي)١١( والعرفي ونحوهما. 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 
: نهاية المطلب في دراية المذهب ٢٢٢/١٩.  )٧( ينظر

)8( في )ج( فالمراد. 
)٩( االحكام الغير شرعية منها ما هو محرم أو مكروه أو مباح: 
كتعلم السحر وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وكل  فالمحرم: 
والمكروه  التحريم:  يتفاوت في  و الشكوك  ألثارة  كان سببا  ما 
كأشعار  كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح 
ما  وال  يكره  مما  شيء  وال  سخف  فيها  ليس  التي  المولدين 
ينشط إلى الشر وال ما يثبط عن الخير وال ما يحث على خير 
الدين للغزالي ١/١6،  : إحياء علوم  أو يستعان به عليه، ينظر

ي ٢٧/١.  المجموع شرح المهذب للنوو
 قال 

ً
)١0( يكون الحكم بالدليل العقلي عن طريق التمانع مثال

َهَب 
َ

ذ
َ
ل ِإًذا  ٍه 

َ
ِإل ِمْن  َمَعُه  َكاَن  َوَما  ٍد 

َ
َول ِمْن  اهلُل   

َ
َخذ

َ
اّت }َما  تعالى: 

ا  َعّمَ اهلِل  ُسْبَحاَن  َبْعٍض  ى 
َ
َعل َبْعُضُهْم   

َ
َعال

َ
َول َق 

َ
َخل ِبَما  ٍه 

َ
ِإل  

ُ
ُكّل

لو  العلماء:  قــال  حيث   ،٩١ اآليــة:  المؤمنون،  ســورة  َيِصُفوَن{ 
العالم  أمــر  يــدبــران  و يخلقان  بـــان  ّر هنالك  يكون  أن  أمكن 
أمرًا، ويريد اآلخر غيره،  ألمكن أن يختلفان، بأن يريد أحهما 
ي ١٢6/١، منهج  : معالم اصول الدين للراز وهذا محال، ينظر

الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة ١/68. 
)١١( وهو من البراهين القاطعة والحجج الساطعة الدالة على 
وجود اهلل تعالى؛ ألن هذه األمور العظيمة خارجة في ذاتها عن 
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العلم  يجمع  أي  يحوي،  أن  االجتهاد  وشــرط  قوله: 

الــمــدارك  ]اهلل[)١(:  رحمه  الــغــزالــي  قــال  ثــة،  ثــال بــأمــور 

واإلجماع  والسنة  الكتاب  أربعة  لألحكام  المثمرة 

علوم  بأربعة  يتم  )االجــتــهــاد()3(  وطــريــق  والــعــقــل)٢(، 

اثنان مقدمان واثنان متممان، فهذه ثمانية فلنفصلها 

ولتنبيه فيها على دقائق أهملها األصوليين أما كتاب 

اهلل فهو في األصل فال بد من معرفته )وللتخفيف()٤( 

عنه أمرين:

)األول()5(: ]ألنه[)6( ال يشترط حفظها من ظهر قلب. 

والثاني: ال يشترط حفظ ما اختص باألحكام )بل 

اآليــة  يطلب  حتى  بمواقعها  عالمًا  يكون  أن  يكفي 

المحتاج إليها في وقت الحاجة(. 

حدود القدرة البشرية، كما في عصا موسى حيث انقلبت إلى 
: الآللئ البهية  حية كبيرة تلقف ما يأفك سحرة فرعون، ينظر

في شرح العقيدة الواسطية ١0٢/١. 
)١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

والنهى،  الحجر  بمعنى  عقل  مصدر  مــن  لغة:  العقل   )٢(
ومعقوال،  عقال  يعقل  عقل  وقــد  وعقول،  عاقل  رجــل  كقولك: 
)العين(  فصل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   : ينظر
لقبول  المتهيئة  القوة  »هو  اصطالحا:   ،١٧6٩/5 )عقل(  مادة 
: »نور في القلب يعرف الحق والباطل وقيل  العلم«، وقيل هو
التدبير  تعلق  بالبدن  يتعلق  المادة  عن  مجرد  جوهر  العقل 
ى  ذو بصائر  ص١٩٧،  للجرجاني  التعريفات  والــتــصــرف« 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادى )ت8١٧هـ(، 

ص١١33. 
 . )3( في )ب،ج( استثمار
)٤( في )ب،ج( ولتحقق. 

)5( في )ب( أحدهما. 
)6( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ج( وما أثبته من )ب(. 

التي  األحــاديــث  بد من معرفة  فال  السنة  وأمــا       

على  زائــدة  كانت  وأن  وهـــي()٧(  األحكام  بها  يتعلق 

المذكوران  ألوف فهي محصورة فيها )التخفيفان()8( 

بالمواعظ  األحــاديــث  في  يتعلق  ما  معرفة  يلزم  ال  إذ 

وأحكامها األخرى وغيرها، وال يلزم حفظها بل يكفيه 

أن يكون فصحح بجميع أحاديث األحكام، كالجامع 

ي)٩(، ومسلم)١0(  الصحيح للبخار

يكفيه أن يعرف مواقع كل باب  وسنن ابي داود)١١( و

حفظه  كان  إن  و الفتوى،  إلى  الحاجة  وقت  فراجعه 

)٧( ما بين القوسين سقط من )ب( وما أثبته من )أ،ج(. 
)8( في )ب،ج( التحقيقان. 

ي،  البخار بصحيح   : المشهور وهــو  الصحيح،  الجامع   )٩(
لإلمام، الحافظ، أبي عبد اهلل: محمد بن إسماعيل الجعفي، 
الكتب  أول  وهو  ٢56ه،  سنة  بخرتنك،  المتوفى:  ي،  البخار
قال   ، المختار المذهب  على  وأفضلها  الحديث،  في  الستة 
ي في شرح مسلم: »اتفق العلماء رحمهم اهلل على  اإلمام النوو
ي  البخار الصحيحان  العزيز  القرآن  بعد  الكتب  أصــح  أن 
مسلم  على  ي  النوو شــرح  بالقبول«،  االمــة  وتلقتهما  ومسلم 

١٤/١، كشف الظنون 5٤١/١. 
لإلمام،  مسلم(  بصحيح  )المعروف  الصحيح:  الجامع   )١0(
ــن الــحــجــاج الــقــشــيــري،  الــحــافــظ، أبـــي الــحــســيــن: مسلم ب
ي، الشافعي، المتوفى: سنة ٢6١هـ، وهو الثاني من  النيسابور
الكتاب الستة، وأحد الصحيحين، اللذين هما أصح الكتب 

، كشف الظنون ١/555.  بعد كتاب اهلل العزيز
السجستاني،  أشعث  بن  لسليمان  هو  داود:  أبي  سنن   )١١(
رســول  عــن  كتبت  عنه:  قــال  حيث  ٢٧5ه،  سنة  المتوفى: 
ضمنته،  مــا  انتخبت:  حــديــث،  ألــف  خمسمائة   � اهلل 
وثمانية  الف حــديــث،  آ أربــعــة  هـــذا  كــتــابــي:  فــي  وجــمــعــت 
: كشف  يقاربه، ينظر أحاديث، في: )الصحيح(، وما يشبهه، و

الظنون ٢/١005. 
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كمل)١(.  فهو احسن وا

مــواقــع  عــنــده  يتميز  أن  فينبغي  االجــمــاع  وأمـــا 

يلزمه  كما  اإلجــمــاع  بخالف  يفتي  ال  حتى  اإلجــمــاع 

والتخفيف  بخالفها،  يفتي  ال  حتى  النصوص  معرفة 

اإلجماع  مواقع  جميع  أن  يلزمه  ال  إنه  األصل  هذا  في 

كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم فتواه)٢(. 

والمستند  النص  مستند  بــه  فيفتي  العقل  وأمــا 

ــأن الــعــقــل قــد دل عــلــى نفي   األصــلــي لــألحــكــام فـ

)الجرح()3( في األقوال واألفعال وعلى نفي األحكام منها 

في صور ال نهاية لها، أما ما استثناه األدلة السمعية من 

إن كانت كثيرة  الكتاب والسنة والمستثناة محصورة، و

كل واقعة إلى النفي األصلي)٤(   فينبغي أن يرجح في 

: المستصفى للغزالي ص)3٤3-3٤٢(.  )١( ينظر
: المصدر نفسه ص3٤3.  )٢( ينظر

)3( في )ب( الخروج، أما معنى الجرح لغة واصطالحا، لغة: 
هو من مصدر جرح، والجرح: الفعل: جرحه يجرحه جرحا: أثر 
: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على،  فيه بالسالح، ينظر
يفعى  الرو ي  األنــصــار منظور  ابــن  الدين  جمال  الفضل،  أبــو 
: دار صادر - بيروت، ط3 - ١٤١٤  اإلفريقى )ت ٧١١هـ(، الناشر
ي والشاهد  هـ، ٤٢٢/٢، اصطالحا: »وصف متى التحق بالراو
في  األصــول  جامع  بــه«،  العمل  وبطل  بقوله،  االعتبار  سقط 

أحاديث الرسول ألبن األثير ١/١٢6. 
)٤( النفي االصلي: »بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع 
بأن ينتفي الحكم فيه النتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد 
بعد البحث عنه فإذا وجد شيء يشبه ذلك ال حكم فيه قيل 
األصلي،  بالنفي  القياس  عن  لالستغناء  ذلك  على  يقاس  ال 
«، حاشية العطار  وقيل يقاس إذ ال مانع من ضم دليل إلى آخر

 .٢٤٩/٢

بنص  إال  يغير  ال  ذلك  أن  يعلم  و األصلية)5(  والــبــراءة 

النص  معنى  في  هو  وما  المنصوص  على  قياس  أو 

المدارك  هي  فهذه   � الرسول  وأفعال  واإلجــمــاع 

األربعة)6(، وأما العلمان المقدمان:

األدلــة  نصب  معرفة  )٢3١/ظ/أ(  )فــأحــدهــم()٧(: 

وشروطها التي )يصير بها()8( البراهين واألدلة منتجة 

والحاجة إليه يعم المدارك األربعة)٩(. 

معرفته  يختص  و والنحو  اللغة  معرفة  والــثــانــي: 

به  يفهم  الــذي  الــقــدر  بــه  ونعني  والــســنــة،  بالكتاب 

إلى  االستعمال  في  )وعــاداتــهــم()١0(  العرب  خطاب 

ومجمله)١٢(  وظــاهــره)١١(  الكالم  صريح  بين  يميز  حد 

)5( المراد منها: هي براءة الذمة من التكليف حتى يرد ناقل 
آخر  شهر  صيام  ونفي  سادسة،  صالة  وجــوب  كنفي  شرعي، 

: البحر المحيط للزركشي ١8/8.  غير رمضان، ينظر
: المستصفى للغزالي ص3٤3.  )6( ينظر

)٧( في )ب( احداهما. 
 . )8( في )ب( بها يصير

: المستصفى للغزالي ص3٤3.  )٩( ينظر
)١0( في )ب( وعادة تم. 

)١١( صريح الكالم: »الصريح في معناه، وقيل: ما أفاد بنفسه 
: »اللفظ المحتمل معنيين  من غير احتمال«، أما ظاهره فهو
، أو ما بادر منه عند إطالقه معنى  ، هو في أحدها أظهر كثر فأ
اللفظ  بتأويل، وهو صرف  إال  وال يعدل عنه  مع تجويز غيره، 
مختصر  شرح  راجحا«،  المرجوح  به  يصير  لدليل  ظاهره  عن 

الروضة١/)558-553(. 
)١٢( مجمله: »هو ما خفي المراد منه بحيث ال يدرك بنفس 
اللفظ إال ببيان من المجمل؛ سواء كان ذلك لتزاحم المعاني 
كالهلوع«،  اللفظ  لغرابة  أو  كالمشترك،  اإلقــدام،  ية  المتساو

التعريفات للجرجاني ص٢0٤. 
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ومفهومه،  ومنطوقه  وفــحــواه)٢(  ومــجــازه)١(  وحقيقته 

يعرف  وأن  والمبرد)٤(  الخليل)3(  يبلغ  أن  يشترط  وال 

في  له  وضعت  فيما  المستعملة  الكلمة  هي  حقيقته:   )١(
، الذي استعمل  اصطالح به التخاطب احترز به عن المجاز
التخاطب،  اصطالح  غير  آخــر  اصطالح  في  له  وضــع  فيما 
بينهما،  المناسبة  له  وضع  ما  غير  به  يد  أر لما  »اسم  مجازه: 
 ، كتسمية الشجاع: أسدا، وهو مفعل بمعنى فاعل، من: جاز
من  متعد  ألنه  به  سمي  الوالي؛  بمعنى:  كالمولى،  تعدى،  إذا 
«، التعريفات للجرجاني ص  محل الحقيقة إلى محل المجاز

 .)8٩،٢0٢(
الكالم  ي  مطاو من  للفهم  ظهر  ما  »فهو  الكالم:  فحوى   )٢(
األف«،  من  الضرب  كفهم   ، الــقــدر من  الفحاء  رائحة  ظهور 

معجم مقاييس اللغة ٤/٤80. 
أبو  العروض،  علم  ومنشئ  العربية،  صاحب  اإلمــام،  هو   )3(
ولد  البصري،  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  الرحمن،  عبد 
كان  في البصرة سنة )١00هـ( ومات فيها، وعاش فقيرا صابرا، 
شعث الرأس، شاحب اللون، قشف الهيئة، متمزق الثياب، 
شيوخه:  من  يعرف،  ال  الناس  في  مغمورا  القدمين،  متقطع 
حوشب،  بــن  والــعــوام  ــول،  األحـ وعــاصــم  السختياني،  ــوب  أي
سيبويه  منهم:  العلماء  من  عــدد  العلم  عنه  أخــذ  وغيرهم، 
النحوي،  مــوســى  بــن  ــارون  وهــ شميل،  بــن  والــنــضــر   ، الــنــحــو
الــحــروف،  ومعاني  اللغة،  فــي  العين  مؤلفاته:  مــن  وغيرهم، 
اعالم  : سير  ينظر توفي ١٧0هـ،  العرب، وغيرها،  الت  آ وجملة 

النبالء ٩٧/٧. 
أبو  البصري  األزدي  كبر  األ عبد  بن  يزيد  بن  محمد  هو   )٤(
أئمة  وأحــد  زمانه،  في  ببغداد  العربية    إمــام  المبرد  العباس 
، مولده بالبصرة  سنة )٢١0هـ(، أخذ  العلم عن:  األدب واألخبار
أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وأخذ عنه العلم: 
إسماعيل  و القطان،  سهل  وأبو  ونفطويه،  الخرائطي،  بكر  أبو 
والمؤنث،  والمذكر  الكامل،  مؤلفاته:  من  وغيرهم،   ، الصفار
 : ينظر )٢86هـــ(،  سنة  بغداد  في  توفي  وغيرها،  والمقتضب، 

سير اعالم النبالء 5٤6/١0، الوافي بالوفيات 5/)١٤١-١٤٢(. 

يتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق  جميع اللغة و

الخطاب  مواقع  على  به  يستدل  )و والسنة  بالكتاب 

المتممان  العلمان  وأمــا  فيه،  القاصد  دقائق  ودرك 

الكتاب  من  والمنسوخ)5(  الناسخ  معرفة  فأحدهما 

على  جميعه  يكون  أن  يشترط  ــال()٧(  )فـ والــســنــة()6( 

فينبغي  حديث  أو  بآية  يفتي  واقعة  كل  بل  حفظه 

جنس  من  ليس  اآليــة  أو  الحديث  ذلك  أن  يعلم  أن 

هو  والثاني  والسنة،  الكتاب  يعلم  وهــذا  المنسوخ 

المتخصص بالسنة معرفة الرواة والخبر الصحيح)8( 

نسخت  كقولك:  والتغير  االزالـــة  بمعنى  لــغــة:  النسخ   )5(
 ، الشمس الظل وانتسخته: أي أزالته، ونسخت الريح آثار الدار
: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل  أي غيرتها، ينظر
)النون( مادة )نسخ( ٤33/١، أما الناسخ: فقد يطلق على اهلل 
َنْنَسْخ  }َما  تعالى:  قوله  ومنه  ناسخ،  فهو  فيقال: نسخ  تعالى، 
ِمْن آَيٍة{ سورة البقرة، جزء من اآلية: ١06، وقوله تعالى: }َفَيْنَسُخ 
وقد   ،5٢ اآليــة:  من  جزء  الحج،  سورة  ْيَطاُن{ 

َ
الّش ِقي 

ْ
ُيل َما  اهلُل 

كذا  نسخت  السيف  آية  فيقال  ناسخة  أنها  اآلية  على  يطلق 
فهي ناسخة، وكذلك على طريق يعرف به نسخ الحكم من 
إجماع األمة، وأما المنسوخ  خبر الرسول � وفعله وتقريره و
»فهو الحكم المرتفع كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين 
يدي مناجاة النبي �، وحكم الوصية للوالدين واألقربين«، 

: األحكام في أصول األحكام لآلمدي ١08/3.  ينظر
)6( ما بين القوسين سقط من )ب( وما أثبته من )أ،ج(. 

)٧( في )ب( وال. 
أفعاله  تجري  البدن  في  طبيعية  حالة  لغة:  الصحيح   )8(
كقولك:  معها على المجرى الطبيعي، واستعيرت للمعاني، 
وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح   : ينظر علته،  مــن  فــالن  صــح 
العروس  تاج   ،38١/١ )صحح(  مادة  )الصاد(  فصل  العربية، 
)صحح(  مادة  الحاء(  مع  )الصاد  فص  القاموس  جواهر  من 
5٢8/6، معنى الخبر الصحيح: »ما اتصل سنده بنقل العدل 
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)والتخفيف()٢(  المردود)١(  من  والمقبول  الفاسد  من 

فيه أن كل حديث يفتى به مما قبله األمة ال حاجة به 

/ب( إلى النظر في اسناده فأن خالفه بعض  )١5٧/و

والبحث  وعدالتهم  رواته  يعرف  أن  فينبغي  العلماء 

عن أحوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة 

كتفاء بتعديل أئمة  أمر متعذر فلو جوزنا اال الوسائط 

واالعتماد  الخلف  اتفقوا  الذين  الدين  /ج(  )١٩5/و

روايتها  األئمة  ارتضى  التي  الصحيحة  الكتب  على 

كان )حسنا()3( وقصر الطريق على المفتي فهذه هي 

العلوم الثمانية )يستفادها()٤( صاحب االجتهاد)5(. 

قوله: ال الحفظ عن ظهر القلب )يرد عليه()6(: من 

أضبط  الحافظ  أن  على  بناء  نظمه  حفظ  اشــتــرط 

، وعلى من اشترط حفظ ما اختص  لمعانيه من الناظر

باألحكام ]دون[)٧( ما سواه. 

علة«،  وال  شــذوذ،  غير  من  منتهاه،  إلــى  مثله  عن  الضابط، 
تيسير مصطلح الحديث ص٤٤. 

الحديث  يشمل  و الثابت  الخبر  هــو  المقبول:  الخبر   )١(
: شرح الموقظة في علم المصطلح،  الصحيح والحسن، ينظر
للشيخ عبداهلل السعد، ص5، الخبر المردود: هو الخبر الذي 
من  كثر  أ أو  شرط  بفقد  وذلك  به،  المخبر  صدق  يترجح  لم 
: تيسير مصطلح  شروط القبول في الحديث الصحيح، ينظر

الحديث ص٧٧. 
)٢( في )ب( والتحقيق. 

)3( في )ب( حسيًا. 
)٤( فب )ب،ج( يستفاد. 

: المستصفى للغزالي ص)3٤3-3٤5-3٤٤(.  )5( ينظر
)6( في )ب،ج( رد على. 

)٧( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 

معرفة  ان  القواطع  في  ذكــر  السنة،  والثاني  قوله: 

الــســنــة خمسة شـــروط مــعــرفــة ]طــرقــهــا[)8( مــن تــواتــر 

مظنونة  واآلحـــاد  معلومة  الــمــتــواتــرات  ليكون  احـــاد 

 ومعرفة صحة طرق االحاد ورواتها ليعمل بالصحيح 

يعدل عما ال يصح، ومعرفة أحكام األقوال  )منها()٩( و

ومعرفة  منها،  ــد  واح كــل  يوجبه  مــا  ليعلم  واألفــعــال 

وجد  مــا  الــفــاظ  وحــفــظ  االحــتــمــال  انتفى  مــا  معاني 

االحتمال فيه وترجيح ما تعارض من األخبار)١0(. 

قال  آخـــره[)11)،  ]إلــى  الكالم  علم  يشترط  وال   : قوله 

اإلمام الغزالي رحمه ]اهلل[)١٢(: فأما علم الكالم فليس 

إنسانًا جازمًا باعتقاد اإلسالم  لو فرضنا  بمشروط فان 

)8( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)٩( في )أ( ههنا، وما أثبته من )ب، ج( هو الصواب الستقامة 

العبارة. 
 ،305/٢ للسمعاني  ــول  األصـ فــي  ــة  االدلـ قــواطــع   : ينظر  )١0(
إبراهيم إسماعيل  أبو  الملة:  فقيه  العالمة  اإلمام  والمزني: هو 
سنة  ولد  المزني،  مسلم  بن  عمرو  إسماعيل،  بن  يحيى  بن 
قال  حيث  وتلميذه  الشافعي،  اإلمــام  صاحب  وهو  )١٧5هـــ( 
الشافعي - رحمه اهلل - عنه: المزني ناصر مذهبي، كان قليل 
الدعوة  زاهدًا مجاب  الفقه، وكان  رأسًا في  كان  الرواية ولكنه 
مؤلفاته:  ومــن  الشافعي،  اخـــالق  مــن  ــا  أن يــقــول:  كــان  حيث 
 ، المعتصر ومختصر   ، الصغير الــجــامــع   ، الكبير الــجــامــع 
، وغيرها من المؤلفات، توفي في مصر سنة )٢٤6هـ(،  والمنثور

: وفيات األعيان ٢١٧/١، سير اعالم النبالء ١3٤/١0.  ينظر
)١١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(، 
باألدلة  االســتــدالل  »لجواز  التلويح:  شــرح  في  الكالم  وتتمة 
على  الــتــلــويــح  شـــرح  تــقــلــيــدا«  بــاإلســالم  لــلــجــازم  السمعية 

التوضيح للتفتازاني ٢/٢36. 
)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
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الشرعية  بالدالئل  االســتــدالل  مــكــنــه()١(  )إال  تقليدًا 

على األحكام على ان المجاوز عن حد التقليد إلى 

االجتهاد  منصب  ضرورة  من  )يقع()٢(  الدليل  معرفة 

أدلــة  سمعه  قــرع  وقــد  إال  االجتهاد  رتبة  يبلغ  ال  فانه 

العالم وأوصاف الصانع ]جل جالله[)3(، وبعثة  خلق 

عليه  يشتمل  ذلك  كل  فإن  القرآن،  واعجاز  الرسول 

للمعرفة  محصل  )فــذلــك()5(  )تــعــالــى()٤(  اهلل  كتاب 

الحقيقية مجاوز لصاحبه حد التقليد)6(. 

إليه ذهب عامة المعتزلة)7)، وعامة االشعرية)8(   قوله: و

)١( في )ج( ألمكنه. 
)٢( في )ب،ج( تقع. 

)3( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)٤( في )ب،ج( عز وجل. 

)5( في )ب،ج( وذلك. 
ي ٤/١6.  : كشف االسرار شرح أصول البزدو )6( ينظر

االموي  العصر  أواخر  نشأت  اسالمية  فرقة  هم  المعتزلة:   )٧(
العقل  على  اعتمدهم  وكان  العباسي،  العصر  في  وتوسعت 
ببعض  لتأثرهم  وذلــك  االســالمــيــة،؛  العقيدة  لفهم  المجرد 
الفلسفات مما ادى إلى انحرافهم عن النهج الصحيح، وقد 
وأهل  العدلية،  ية،  القدر منها:  عدة  تسميات  عليهم  أطلق 
الكريم  الفتح محمد بن عبد  والنحل، ألبي  الملل  التوحيد، 
: مؤسسة  بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )ت 5٤8هـ(، الناشر
والمذاهب  األديــان  في  الميسرة  الموسوعة   ،٤3/١ الحلبي، 

واألحزاب المعاصرة 6٤/١. 
الحسن  أبــي  إلــى  تنسب  اسالمية  فرقة  هــم  يــة:  االشــعــر  )8(
وما  الرابع  القرن  المتوفى سنة )3٢٤هـــ( ظهرت في  االشعري  
بعده، الذي خرج على المعتزلة، وتتخذ هذه الفرقة اسلوب 
البرهان، والمنطق، ودالئل العقل، وسيلة للمعالجة وخطاب 
الوقت  نفس  في  انهم  إال  تعالى،  هلل  الصفات  اثبتوا   ، االخــر
انه  عندهم  اهلل  فكالم  الصفات،  هذه  اثبات  في  مضطربين 

ــــي)١0(  ــزن ــمــ ــ ــاضـــي الـــبـــاقـــالنـــي)٩( والـــغـــزالـــي وال ــقـ والـ

ــن  ــديـــث، وم وبـــعـــض )مـــتـــكـــلـــمـــيـــن()١١( أهــــل الـــحـ
ــذيــــل)١٢( هــ )أبـــــو  /أ(.   )٢3١/و الــمــعــتــزلــة   عـــامـــة 

: موقف ابن تيمية من األشاعرة ١/)٤3٧- حديث نفسي، ينظر
٤38(، موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم ١/١٩6. 

)٩( هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
 ، المشهور المتكلم  البصري  بالباقالني  المعروف  القسم،  بن 
الشيخ  مذهب  على  كــان  )338هــــ(،  سنة  البصرة  في  ولــد 
لطريقته،  ونــاصــرا  العتقاده  ومــؤيــدا  األشــعــري،  الحسن  أبــي 
سكن بغداد، اخذ العلم عن: أبي عبد اهلل محمد بن أحمد 
إليه  و األشــعــري،  الحسن  أبــي  صاحب  الطائي  مجاهد  ابــن 
انتهت رئاسة المالكية في وقته، حدث عنه عدد من العلماء 
أحمد  بن  محمد  جعفر  وأبو  ي،  الهرو ذر  أبو  الحافظ  منهم: 
التصانيف  وصنف  وغيرهم،  الموصل،  وقاضي  السمناني، 
القرآن،  الكثيرة المشهورة في علم الكالم وغيره منها: إعجاز 
 ، واالستبصار والنحل،  والملل  األئمة،  ومناقب  واالنــصــاف، 
: وفيات األعيان  وغيرها، توفي يوم السبت سنة )٤03هـ(، ينظر
/١٧ النبالء  أعــالم  سير   ،)٢٩-٢٩٧6(/٤ الزمان  أبناء  وانباء 

 .)١٩-١٩١0(
بن  إسماعيل  إبراهيم  أبو  الملة:  فقيه  العالمة  اإلمــام  هو   )١0(
يحيى بن إسماعيل، عمرو بن مسلم المزني، ولد سنة )١٧5هـ( 
وهو صاحب اإلمام الشافعي، وتلميذه حيث قال الشافعي - 
رحمه اهلل - عنه: المزني ناصر مذهبي، كان قليل الرواية ولكنه 
كان  حيث  الدعوة  مجاب  زاهــدًا  وكــان  الفقه،  في  رأســًا  كان 
 ، الكبير الجامع  الشافعي، ومن مؤلفاته:  أنا من اخالق  يقول: 
من  وغيرها   ، والمنثور  ، المعتصر ومختصر   ، الصغير الجامع 
: وفيات األعيان  المؤلفات، توفي في مصر سنة )٢٤6هـ(، ينظر

٢١٧/١، سير اعالم النبالء ١3٤/١0. 
)١١( في )ب،ج( متكلمي. 

)١٢( هو محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد اهلل بن مكحول 
العبدي، مولى عبد القيس، أبو الهذيل العالف: وهو يعد رأس 
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ــبـــاعـــهـــم)٤(،  ــم)3( واتـ ــ ــاش ــ ــو ه ــ ــي)١(()٢( وأبـ ــ ــائ ــ ــب ــ ــج ــ   وال

قوله:  الكشف)5(.  في  كــذا  المصوبة  يسمون  ــؤالء  وه

كأبي بكر األصم)6(  إليه ذهب طائفة من المتكلمين،  و

المعتزلة، ولد في البصرة سنة )١35هـ(، واشتهر بعلم الكالم، 
، كف بصره في  كان حسن الجدل قوي الحجة، سريع الخاطر
آخر عمره، أخذ االعتزال عن: عثمان بن خالد الطويل تلميذ 
واصل بن عطاء الغزال، أخذ عنه: علي بن ياسين وغيره من 
على  أسلم  مجوسي  اسم  على  ميالس  كتبه:  من  المعتزلة، 
: وفيات االعيان ٤/ يده، وتوفي بسامراء سنة )٢35هـــ(، ينظر

)٢65-٢66-٢6٧(، سير اعالم النبالء 8/5٢٩. 
شيخ  الــبــصــري،  الــوهــاب  عبد  بــن  محمد  علي  ــو  أب هــو   )١(
يعقوب  أبــي  عن  العلم  أخــذ  )٢35هــــ(،  سنة  ولــد  المعتزلة، 
وعنه  عصره،  في  بالبصرة  المعتزلة  رئيس  البصري  الشحام 
أخذ الشيخ أبو الحسن األشعري شيخ السنة علم الكالم، له 
والتعديل   ، المنكر عن  والنهي  األصــول،  منها:  كثرة  مؤلفات 
)303هـــ(،  سنة  البصرة  توفي  وغيرها،  واالجتهاد،   ، والتجويز
أعــالم  سير   ،)٢6٢-٩68-٢6٤/)٧ ــالم  االعـ وفــيــات   : ينظر

النبالء ١١/١١3. 
هو  )ب،ج(  من  أثبته  ومــا  والجنابي،  الدهزيل  )أ(  في   )٢(

الصواب الستقامة العبارة. 
عبد  بن  محمد  علي  أبــي  األستاذ  ابــن  السالم  عبد  هو   )3(
الوهاب بن سالم الجبائي، ولد سنة )٢٤٧هـ(، المعتزلي، من 
كبار المعتزلة، ولهما مقاالت  كان هو وأبوه من  كبار األذكياء، 
الجامع  مؤلفاته:  من  والــده،  عن  أخذ  االعتزال،  مذهب  على 
في  توفي  وغيرها،  العسكرية،  والمسائل  والــعــرض،   ، الكبير
: وفيات االعيان ١83/3، سير أعالم  بغداد سنة )3١٢ه(، ينظر

النبالء 3٧٩/١١. 
: المعتمد في أصول الفقه ٢/)3٧0-3٧١(.  )٤( ينظر
ي ٤/١8.  : كشف االسرار شرح أصول البزدو )5( ينظر

)6( هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر األصم، فقيه معتزلي 
، كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، وقال القاضي  مفسر

وابن علية)٧( واليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي 

أنه  إال  المريسي)٩(،  وبشر  الميزان)8(،  في  ذكر  ما  على 

سائر  في  كما  معذور   )١0(] ]غير آثم  فيه  المخطئ  قال: 

تفسير  وله  السلطان،  يكاتبه  القدر  جليل  كان   : الجبار عبد 
ــن الــهــذيــل الــعــالف، تــوفــي سنة  ــول، ومــنــاظــرات مــع اب األصــ
للزركلي  األعالم   ،١٢3/8 النبالء  اعالم  سير   : ينظر )٢٢5هـــ(، 

 .)3٢٤-3٢3(/3
بــالــوالء،  األســـدي  مقسم  بــن  إبــراهــيــم  بــن  إسماعيل  هــو   )٧(
ــر حفاظ  كــاب : مــن أ ـــ(، أبـــو بــشــر ــ ــ الــبــصــري، ولـــد ســنــة )١١0ه
كان حجة في الحديث، ثقة مأمونا،  كوفي األصل،  الحديث، 
خالفة  آخر  في  ببغداد  المظالم  ثم  البصرة،  صدقات  وولــي 
هارون الرشيد، كان يكره أن يقال له ابن علية وهي أمه، سمع 
بن  أيوب  بكر  وأبا  التيمي،  المنكدر  بن  محمد  بكر  أبا  من: 
ابن جريج، وشعبة  ى عنه:  رو بن عبيد،  ويونس  تميمة،  أبي 
يد، وعبد الرحمن بن مهدي،  -وهما من شيوخه- وحماد بن ز
اعالم  سير   : ينظر )١٩3هــــ(،  سنة  بغداد  في  توفي  وغيرهم، 

النبالء ٧/)53٩-5٤٢(. 
للسمرقندي  العقول  نتائج  فــي  األصـــول  مــيــزان   : ينظر  )8(
العقول،  نتائج  في  األصـــول،  ميزان  هو  والــمــيــزان:  ص٧٤6، 
 ، النظر الدين، شمس  اإلمام، عالء  للشيخ،  الفقه،  في أصول 
األصولي،  الحنفي،  السمرقندي،  أحمد  بن  محمد   : بكر أبي 

: كشف الظنون ٢/١٩١6.  المتوفى: سنة 553، ينظر
 : هو والمريسي   ،3٧١/٢ الفقه  أصول  في  المعتمد   : ينظر  )٩(
المريسي  الرحمن  عبد  أبــو  كريمة  أبــي  بــن  غياث  بــن  بشر 
به،  المعروف  الدرب  في  يسكن  كان  الخطاب  بن  يد  ز مولى 
يسمى درب المريسي، وهو بين نهر الدجاج ونهر البزارين،  و
وبشر من  بالزندقة،  يرمى  بالفلسفة،  فقيه معتزلي عارف  وهو 
أنه  إال  القاضي  يوسف  أبي  عن  الفقه  أخذ  الــرأي،  أصحاب 
يخ بغداد  : تار اشتغل بالكالم، وجرد القول بخلق القرآن، ينظر

للخطيب البغدادي ٧/5١3. 
)١0( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
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اختلفوا  ثــم  بقوله:  الــشــارح  اشـــار  والــيــه   القطعيات 

]إلى آخره[)١(. 

قوله: الرابع ان الحكم ]معين إلى آخره[)2)، وهو قول 

عامة الفقهاء ثم اختلف هؤالء فقال

عند  الحق  المجتهد  يصب  لم  إذا  )بــعــض()3(:   

اهلل كان مخطئًا ابتداء وانتهاء حتى أن عمله ال يصح 

تعالى  اهلل  عند  للحق  مخطئًا  كــان  علماؤنا  وقـــال 

يقع  بــه  عــمــلــه()٤(  ان  حتى  )عمله  حــق  فــي  مصيبًا 

صحيحًا له شرعًا كأنه اصاب الحق عند اهلل )تعالى(

يد)6( ]رحمه اهلل[)٧(: بلغنا  )5(، قال القاضي اإلمام أبو ز

عن أبي حنيفة )رحمه اهلل()8( انه قال ليوسف خالد 

)١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
أثبته من )ب،ج(،  )أ( وما  المعقوفتين سقط من  )٢( ما بين 
وجــده  إن  ظني  دليل  »وعليه  التلويح:  شــرح  كالمه  وتتمة 
بإصابتها  مكلف  غير  والمجتهد  أخطأ  فقده  إن  و أصــاب، 
مأجورا«  بل  معذورا  المخطئ  كــان  فلذا  وخفائها  لغموضها 

شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٢3٧/٢. 
)3( في )ب،ج( قوم. 

)٤( ما بين القوسين سقط من )ب( وما أثبته من )أ،ج(. 
)5( ما بين القوسين سقط من )ب،ج( وما أثبته من )أ(. 

الفقيه  الــّدبــوســّي  عيسى  بــن  عمر  بــن  اهلل  عبد  يــد  ز أبــو   )6(
ى  بــخــار )بــيــن  إلـــى دبــوســيــة  ــي نسبته  ــوس ــدب وال الــحــنــفــي، 
أبي حنيفة، رضي  اإلمام  كبار أصحاب  كان من  وسمرقند(، 
علم  وضــع  مــن  أول  وهــو  المثل،  بــه  يــضــرب  ممن  عــنــه،  اهلل 
، األسرار  الخالف وأبرزه إلى الوجود، من مؤلفاته: تأسيس النظر
ى سنة  بــخــار فــي األصـــول والــفــروع، وتقويم األدلـــة، توفي فــي 

: وفيات االعيان ٤8/3.  )٤30هـ(، ينظر
)٧( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

)8( في )ج( رضي اهلل عنه. 

 السمتي)٩( وكل مجتهد مصيب والحق عند اهلل تعالى 

تعالى  اهلل  عند  أخــطــأ  الـــذي  أن  فتبين  ــد[)١0(  ــ ــ ]واح

هذا  قولنا  فــصــار  قـــال:  ثــم  عمله،  حــق  فــي  مصيب 

محل  ان  ثم  والتقصير)١١(،  الغلو  بين  المتوسط  القول 

الــحــوادث  هــو  الكشف  صــاحــب  ــره  ذكـ كما  ــنــزاع  ال

التي  العقلية  المسائل  ال  فيها  المجتهد  الفقهية 

ــد  ــن فــــإن الـــحـــق فــيــهــا واحـ ــديـ ــن أصـــــول الـ ــي مـ هـ

ان خالف  النار  في  كافر مخلد  والمخطئ  باإلجماع 

ى)١٢(( ــار ــص ــن  ملة اإلســـالم )كــالــيــهــود والــمــجــوس وال

عرف  السمتي،  خالد  أبو  عمير  بن  خالد  بن  يوسف  هو   )٩(
أئمة  من  فقيه  ـــ(،  )١٢0ه سنة  ولد  وهيئته،  للحيته  بالسمتي 
كتابة  وهي  الشروط   في   كتابا  وضع  من  أول  وهو  الجهمية، 
إلى  حنيفة  أبــي  رأي  حمل  مــن  وأول  والــســجــالت،  الــوثــائــق 
كتاب في التجهم،  البصرة، وكان من أهلها، من الموالي، وله 
: الطبقات الكبرى البن  توفي في البصرة سنة )١8٩هـ(، ينظر

سعد ٢٩٢/٧. 
)١0( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

: تقويم األدلة في أصول الفقه للدبوسي ص٤0٧.  )١١( ينظر
الــســالم  إبــراهــيــم عليه  مــن  الــمــنــحــدريــن  هــم  الــيــهــود:   )١٢(
والمعروفين باألسباط من بني إسرائيل الذين أرسل اهلل إليهم 
يدينون  ا، و نبّيً بالتوراة؛ ليكون لهم  موسى عليه السالم مؤيدًا 
الديانة اليهودية والذي يبدو أنها منسوبة إلى يهود الشعب، 
إلى  نسبة  تكون  وقــد  أصلها،  في  اختلف  قد  بــدورهــا  وهــذه 
يهوذا أحد أبناء يعقوب، وعممت على الشعب على سبيل 
المسيح  يتبعون  أنهم  يزعمون  الذين  ى:  والنصار التغليب، 
عليه السالم، وكتابهم اإلنجيل، والمجوس: هم عبد ة النيران 
: األديان  نور وظلمة.  قال قتادة   : القائلين أن للعالم أصلين 
المجوس  وقيل:  للرحمن،  وواحــد  للشيطان  أربعة  خمسة، 
 : ينظر النجاسات،  باستعمال  لتدينهم  النجوس  األصل  في 
القرآن للقربي ١٢/)٢٢-٢3(، موسوعة الملل  الجامع ألحكام 
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كأهل االهواء من أهل  )١(، ومضلل مبتدع ان لم يكن 

إلى  العنبري)٢(:  الحسين  القبلة، وذهب عبد اهلل بن 

يلزم  ال  التي  الكالمية  المسائل  في  مجتهد  كل  ان 

كمسألة خلق القرآن واإلرادة وخلق االفعال  كفر  منها 

عهدة  عــن  والــخــروج  ــم  االث نفي  بمعنى  مــصــيــب)3(، 

التكليف كما يجيئ في كالم الشارح )رحمه()٤( ]اهلل[

كاليهود  )5(، وقال الجاحظ)6(: ان مخالفة ملة اإلسالم 

وغيرهم إن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير 

يعرف )١56/ظ/ج(  لم  أنه  باعتبار  ينظر  لم  وأن  آثم، 

واألديان ٢/١٧0. 
ى واليهود والمجوس.  )١( في )ب،ج( النصار

)٢( هو عبيد اهلل بن الحسن بن الحصين العنبري، من تميم: 
ومن  البصرة  أهل  من  بالحديث،  وعلماء  الفقهاء  من  قاض، 
ى عنه عبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ  ساداتها فقها وعلما، رو
وغيرهم،  الهجيمي،  الحارث  بن  وخالد  القاضي،  معاذ  بن 

يخ بغداد ٧/١٢.  : تار توفي سنة )١68ه( ينظر
ي ١٧/٤.  : كشف االسرار شرح أصول البزدو )3( ينظر

)٤( ما بين القوسين سقط من )ب( وما أثبته من )أ،ج(. 
)5( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

الليثي،  بالوالء،  الكناني  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  هو   )6( 
أبو عثمان، الشهير بالجاحظ: كبير أئمة األدب، ورئيس الفرقة 
في  فلج  البصرة،  في  ووفاته  مولده  المعتزلة،  من  الجاحظية 
آخر عمره.  وكان مشوه الخلقة، ومات والكتاب على صدره، 
قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه، أخذ عن: النظام. ، 
ى عنه:  ى عن: أبي يوسف القاضي، وثمامة بن أشرس، رو ورو
يموت بن المزرع ابن أخته، وكان أحذ األذكياء،  أبو العيناء، و
البيان، والتاج  البيان والتبيين، وسحر  وغيرهم، من مؤلفاته: 
 : ينظر )٢55هـــ(،  سنة  توفي  وغيرها،  الملوك،  أخالق  يسمى  و

سير اعالم النبالء ٩/)٤١3-٤١٤-٤١5(. 

]معرفة[)٧( وجوب النظر فمعذور ايضًا، وأن عاند فهو 

آثم معذب وكل منهما خارج عن طريق الحق بأدلة 

وغيرهم  اليهود  ان  ضــرورة  نعلم  فأنا  ية  ضرور سمعية 

اصرارهم  على  وذمــوا  واتباعه  بالرسول  باإليمان  أمــروا 

ان  يقينًا  يعلم  و جميع  قابل  فلذلك  عقائدهم  على 

كثر مقلده اعتقدوا  إنما األ المعاند العارف مما فعل و

دين اباهم ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه والدليل 

عليه من اآليات ما ال يحصى)8(. 

قوله: لما تأدى فرض من أخطأ جهة، الكعبة عبادة 

()١0( الكعبة  فخر اإلسالم)٩( تدل على خطأ من )استدر

من  بوجه  اليها  التوجيه  يوجد  لــم  ألنــه  قــال؛  حيث 

الوجوه فأما من وقع يمينه أو يساره إلى جهتها فليس 

كل وجه لوجود التوجه إليها يجزئ ]من  بمخطئ من 

جهة[)١١( وهو الفرار ولهذا أمر الشافعي ]رحمه اهلل[)١٢( 

باإلعادة)١3(، 

)٧( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 
: المستصفى للغزالي ص3٤٩.  )8( ينظر

يــم،   )٩( هـــو عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن الــحــســيــن بـــن عــبــدالــكــر
الفقيه،  ي،  الـــبـــزدو ــالم  اإلســ بفخر  الــمــعــروف  الــحــســن،  أبـــو 
سكان  من   ، النهر وراء  بما  الكبير  اإلمــام  الحنفي  األصولي، 
َسَمْرَقْند، ومن كتبه: المبسوط، وتفسير القرآن، ولد في حدود 
المضية  الجواهر   : ينظر هـ(.    ٤٢١( سنة  وتوفي  سنة)٤٢٢هـ(، 

في طبقات الحنفية 3٧٢/٢. 
الصواب  هو  )ب،ج(  من  اثبته  وفما  اســتــدي،  )أ(  في   )١0(

الستقامة العبارة. 
)١١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 
)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

 ،) )١3( اإلعادة: )ما فعل في وقت األداة ثانًيا لخلل، وقيل لعذر
والــجــدل،  ــول  االصـ لعلمي  ــل  واألمـ الــســول  منتهى  مختصر 
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والشارح ]رحمه اهلل[)١( اطلق لما فيه من مناسبة ما 

هو بصدده من تقرير مذهب من يقول بتعدد الحق. 

قوله: وأعلم ان مراد المستدل ]إلى آخره[)2)، لم قيل 

ي )٢3٢/ظ/أ(.  الحقوق  فيه يجب إذ ال يلزم من تساو

دليل  بــأدنــى  الحكم  اخــتــيــار  بمجرد  الــحــق  ثــبــوت 

المثبت  ألن  واالجتهاد؛  الطلب  في  مبالغة  غير  من 

واالجــتــهــاد  االجــتــهــاد،  هــو  حينئذ  )١58/ظ/ب( 

العجز  نفسه  من  يحس  بحيث  الوسع  ببذل  مشروط 

فال  منفيًا  حينئذ  االجتهاد  فيكون  عليه  المزيد  عن 

يثبت الحكم)3(. 

قوله: يدل على ذلك ما ذكر في التقويم، قيل حق 

أعلمهم  ى  وســـاو يقول  ان  المقام  هــذا  فــي  الــعــبــادة 

يكون  ال  طــلــب  بــأدنــى  عــنــده  المبلى  ألن  أدنـــاهـــم؛ 

)مجتهدًا؛ ألن احساس العجز عن المزيد عليه شرط 

في االجتهاد وانت خبير بأن للتوجيه مسائمًا وللعذر 

مجااًل. 

ــال الــزمــخــشــري)5( في  ــده()4) ايــضــًا، ق ــؤيـ قــولــه: ويـ

بكر  ابي  بن  عثمان  عمرو  ابي  الدين  جمال  العالمة  لإلمام 
الفقيه المالكي، المعروف بابن الحاجب )ت6٤6هـ(، دراسة 
: دار ابن حزم  ، الناشر وتحقيق وتعليق: جمال الدين حمادو
: تحفة  ينظر )بيروت- لبنان(، ط١، )١٤٢٧ه-٢006م(، ١٤6/٢، و

المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ٢٩/٢. 
)١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 
)٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(. 

: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٢/٢38.  )3( ينظر
)٤( ما بين القوسين سقط من )ب( وما أثبته من )أ،ج(. 

واللغة  والنحو  والحديث  التفسير  في  الكبير  اإلمــام  هو   )5(
، من قرى خوارزم سنة )٤6٧ه(،  وعلم البيان، ولد في زمخشر

ْيَماَن{)6(، 
َ
ْمَناَها ُسل الكشاف: »وفي قوله تعالى: }َفَفّهَ

قوله:  وفي  سليمان،  مع  كان  األصوب  ان  على  دليل 

ًما{)٧(، دليل على أنهما جميعًا 
ْ
 آَتْيَنا ُحْكًما َوِعل

ًّ
}َوُكال

كان على الصواب«)8(. 

باالجتهاد  حكمهما  اهلل[)٩(  ]رحمه  الغزالي  وانكر 

ومن  باالجتهاد،  حكما  أنهما  يصح  كيف  قــال:  بأن 

العلماء من منع اجتهاد االنبياء عقاًل، ومنهم من منع 

سمعًا، ومنهم من اجازوا حال الخطأ عليهم فكيف 

ينسب الخطأ إلى داود عليه السالم ومن أين يعلم أنه 

نقيض مذهبكم  واآلية على  اجتهاد  قال عن  ما  قال 

ًما{)١0(، 
ْ
َوِعل ُحْكًما  آَتْيَنا   

ًّ
ــال }َوُك قــال:  تعالى  ألنه  أول؛ 

والخطأ يكون ظلمًا وجهاًل ال حكمًا وعلمًا ومن قضى 

اهلل  بحكم  حكم  بأنه  يوصف  ال  اهلل  حكم  بخالف 

تعالى وانه الحكم، والعلم الذي اتاه اهلل تعالى ال سيما 

وكان الزمخشري المذكور معتزلي االعتقاد متظاهرًا به، حتى 
في  عليه  واســتــأذن  لــه  صاحبًا  قصد  إذا  كــان  أنــه  عنه  نقل 
الدخول يقول لمن يأخذ له اإلذن: قل له أبو القاسم المعتزلي 
بنت  ينب  وز السلفي،  طاهر  أبو  باإلجازة:  عنه  ى  رو بالباب، 
 ، العزيز الــقــرآن  تفسير  فــي  الكشاف  مؤلفاته:  مــن  الشعري، 
والمحاجاة بالمسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، 
اللغة،  فــي  البالغة  وأســـاس  الــحــديــث،  تفسير  فــي  والــفــائــق 
اعالم  سير   ،)١٧0-١68(/5 االعيان  وفيات   : ينظر وغيرها، 

النبالء ٢0/)١5١-١5٤(. 
)6( سورة االنبياء، جزء من اآلية: ٧٩. 
)٧( سورة االنبياء، جزء من اآلية: ٧٩. 

وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   )8(
التأويل للخوارزمي 3/١٢٩. 

)٩( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)١0( سورة االنبياء، جزء من اآلية: ٧٩. 
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في معرض المدح والثناء)١(. 

اهلل[)٢( عنه:  ]رحمه  الكشف  واجــاب صاحب      

ذلك  ]وثبت  باالجتهاد  كان  أنه  على  دللنا  قد  »بانا 

االجتهاد  ان  تقدم  فيما  بينا  وقــد  أيــضــًا[)3(  بالنقل 

لألنبياء والخطأ عليهم في اجتهادهم جائزان، وأن لم 

 
ًّ

يجز تقريرهم على الخطأ وليس في قوله تعالى: }َوُكال

ًما{)٤(, أنه اتى كل واحد منهما حكمًا 
ْ
آَتْيَنا ُحْكًما َوِعل

وعلمًا فيما حكم به في تلك الحادثة فيجوز أن يكون 

المراد إيتاء العلم بوجوه االجتهاد وطرق األحكام في 

نفس األمر والخطأ في مسألة ال يمنع اطالق القول بأنه 

أولى حكمًا وعلمًا فال يبقى للخصم حجة«)5(، ومن 

هذا الجواب يعلم ضعف الجواب المذكور لعله أتى 

بكلمة قد لهذا. 

القياس عند الخصم مثبت  ؛ ]ألن  قوله: وفيه نظر

[)6( ال يمكن ان يجاب عنه بأنه ليس في كالم  ال مظهر

ومثبت  مظهرًا  القياس  أن  على  يــدل  ما  المصنف 

وال  النص  بمعنى  ثابت  بالقياس  الثابت  أن  فيه  بل 

قوله  كــان  ســواء  بالقياس  القائلين  عند  فيه  خــالف 

بمفهوم  ثبت  ما  يكون  و أو مظهر  القياس مثبت  بأن 

الشرط والصفة ونحوهما من االجتهاد ممنوعًا، كيف 

/ج( النظر  وقد ثبت عند من يقول به بنفس )١٩6/و

: المستصفى للغزالي ص35٩.  )١( ينظر
)٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)3( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 

)٤( سورة االنبياء، جزء من اآلية: ٧٩. 
ي ٢٢/٤.  )5( كشف االسرار شرح أصول البزدو

)6( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 

ال باستفراغ الجهد. 

]بالنسبة  المتنافيين  بين  الجمع  بــأن  أجيب  قوله: 

الجواب  هذا  لم  بهذا[)٧(  ممتنع  أيضًا  شخص،  إلى 

محصل ما ذكره العالمة النسفي)8( في شرح المنار)٩( 

القياس خلف عن النص والثابت بالنص  من قوله: 

قوم  دون  قومًا  يختص  وال  العموم  على  األحكام  من 

كل اجتهاد ما يؤدي إليه بال تميز بين عبد  ويوجب 

/أ(.   )١3٢/و احدهما  حق  في  بالحل  فالقول  وعبد 

يكون  المصلحة  اتحاد  مع  االخــر  حق  في  وبالحرمة 

ناقصًا)١0(.  

قوله: واألصــوب أن يقال ]إلى آخــره[)١١(: لم قيل ما 

)٧( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)8( هو عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، 
، والنسفي نسبة إلى نسف  حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر
، كان إماما في الفقه  بفتحتين من بالد السغد فيما وراء النهر
واألصول بارعا في الحديث ومعانيه، تفقه على: شمس األئمة 
 ، ى، وعلى حميد الدين الضرير محمد بن عبد الستار الكردر
وبدر الدين خواهر زاده، من مؤلفاته: كنز الدقائق متن مشهور 
متن  والمنار  النسفية،  المنظومة  شرح  والمصفى  الفقه،  في 
فيها  وتوفي  بغداد  دخل   ، األســرار كشف  وشرحه  األصــول  في 
ص  الحنفية  تراجم  في  البهية  الفوائد   : ينظر )٧١0هـــ(،   سنة 

 .)١0١-٢0١(
النسفي  محمود  بــن  أحمد  بــن  اهلل  لعبد   : المنار شــرح   )٩(
ينظر  الفقه،  اصــول  في  شــروح  عــدة  له  ٧١0ه،  سنة  المتوفي 

كشف الظنون ١/)8١-١86(، االعالم للزركلي 6٧/٤. 
: تقويم األدلة في أصول الفقه ص٤١0.  )١0( ينظر

)١١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ب( وما أثبته من )ج(، 
كالمه في شرح التلويح: »يلزم الجمع بين المتنافيين  وتتمة 
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العمل،  حق  في  المنافات  يعني  انه  إلى  راجع  ذكره 

يعلم  بــأن  العلم  حق  في  المنافات  هو  والمقصودة 

ولزوم  كالهما حقًا وال شك في بطالن ذلك  الضدان 

ايضًا  إلى شخصين  بالنسبة  المتنافيين  الجمع بين 

وربما  متعددًا  يكون  أن  تقدير  على  العلم  حق  في 

لو  المقلد  أن  من  ي:  الــبــزدو شــرح  في  ذكــر  ما  يؤيده 

عنده  ثبت  بما  ألفــتــاه  المجتهدين  احــد  أستفتى 

استفتى  ولو  الجميع  حق  في  الشرع  حكم  أنه  على 

الجميع،  حق  في  الشرع  حكم  أنه  على  ألفتاه  اآلخر 

بالنسبة  إنما هو  ي  البزدو ما ذكر في شرح  فأن قلت 

إلى شخص واحد، قال صاحب الكشف في سياق 

هذا الكالم فكان الحظر واإلباحة مجتمعين في حق 

شخص واحد في زمان واحد وهو مستحيل)١(، قلت: 

إذا ثبت أن المقصود هو المنافاة في حق العلم يجب 

حق  كليهما  الضدين  أن  يعلم  أن  شخص  كل  على 

يخاطب كل باعتقاد حقيقتهما وهو باطل؛ المتناع  و

الجمع بين المتنافسين بحسب العلم. 

بقدر  شرائط  رعاية  إلــى  نظرا  حق  واالجتهاد  قوله: 

االجتهاد  في  مصيبون  المجتهدين  أن  يعني  الوسع، 

يلتزم  لم  عامي  استفتى  إذا  فيما  واحد  شخص  إلى  بالنسبة 
فأفتاه  وشافعيا  حنفيا  مجتهدين  معين  مــذهــب  تقليد 
أحدهما  يترجح  ولم  بحرمته،  واآلخر  النبيذ  بإباحة  أحدهما 
تغير  إذا  وأيضا  منهما  شــيء  على  علمه  يستقر  ولــم  عنده، 
اجتهاد المجتهد، فإن في األول حقا لزم اجتماع المتنافيين 
إال لزم النسخ باالجتهاد، وكذا المقلد إذا صار  بالنسبة إليه و

مجتهدا«، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٢/٢٤0. 
ي ٢٤/٤.  : كشف االسرار شرح أصول البزدو )١( ينظر

وان اخطأ بعضهم الحق كمن أمر خدامه بطلب فرس 

كل واحد إلى جانب في طلبه صح  ضل عنه فخرج 

كل واحد مصيبًا في الطلب متمثاًل،  هذا األمر وكان 

الصحة طلبه  ابتداء  الفرس مصيب  ولكن من وجد 

وانتهاء اظفره بالفرس، والباقون مصيبون ابتداء لبذل 

جهدهم في الطلب وامتثال األمر ال انتهاء؛ لحرمانهم 

عن اصابة الفرس فكذا هذا كذا في الكشف)٢(. 

قوله: أي المقصود وهي الجهة التي رضيها اهلل وأمر 

الكعبة  ألن  ال  الكعبة  بطلب  التكلف  ان  يعني  بها، 

سلطانه  عز  اهلل  وجــه  المقصود  بل  بعينها  مقصودة 

للكعبة  التعظيم  بالتوجيه  قصد  لــو  ولــهــذا  ورضـــاه 

موجودة  كانت  عينها  أن  ترى  ال  أ  ، يكفر لها  والعبادة 

ينتقل  وقد  قبلة،  يكن  ولم  الشرع  /ب(  )١58/و قبل 

الغيبة،  عند  جهتها  إلى  عينها  عن  التوجه  وجــوب 

الضرورة،  التحري عند  يقع عليه  ما  إلى  ومن جهتها 

الــصــالة  فــي  السفينة  أو  الــدابــة  تــوجــه  جــهــة  إلـــى  و

كاستقبال  ابتالء  الكعبة  استقبال  ان  ثم  عليهما، 

بيت المقدس فإذا حصل االبتالء في حالة االشتباه 

وحصل  الكعبة  جهة  أنه  قلبه  يشهد  ما  إلى  بالتوجه 

المقصود وهو طلب وجه اهلل سبحانه في هذا التوجه 

سقطت حقيقة التوجه إلى الكعبة؛ ألن عند حصول 

التوجه  فــصــار  الوسيلة  بــفــوات  يبالي  ال  المقصود 

جهة  إلى  كالتوجه  االضطرار  عند  التحري  جهة  إلى 

الكعبة عند االختيار)3(. 

: المصدر نفسه.  )٢( ينظر
: المصدر نفسه ٤/٢6.  )3( ينظر



حاشية السيد أحمد بن عبد اهلل القريمي )ت8٧٩هـ( على تلويح التوضيح ... 

ياض ناجي عبيد عبد اهلل |     421  م. د. ر

المجتهد  وظيفة  ان  خفاء  ال  ضعيف،  وهذا  قوله: 

ــي اجــتــهــاد[)١( اســتــفــراغ جــهــده وبـــذل وســعــه وهو  ]ف

فيما  متمثاًل  يكون  به  كلف  بما  وباإلتيان  به  مكلف 

االجتهاد  في  وكده  ابتداء،  اصابته  معنى  وهو  به  أمر 

وامتثال األمر يقدر الوسع تحقيق االتيان بما كلف به 

)٢33/ظ/أ(.  فثبت أن الكد في االجتهاد وهو جهة 

اصابته، فاألجر عليه يكون أجرًا على الصواب. 

)قوله()2): وأظن ان هذا النزاع لفظي؛ ألن من قال أن 

اراد باإلصابة ان  المجتهد )مخطئ()3( ابتداء وانتهاء 

هو  ما  إلى  موصاًل  )١٩٧/ظ/ج(  يكون  وأن  البد  دليله 

حق )عند()٤( اهلل، ومن قال بأنه مخطئ انتهاء ال ابتداء 

رعاية شرائط  الجهد في  ابتداء استفراغ  باإلصابة  اراد 

االجتهاد في الدليل الموصل إلى ما هو الحق. 

لوجوده  الشيء  االنتفاء  لــوال  ألن  ؛  نظر وفيه  قوله: 

الجواب  محصول  بأن  عنه:  يجاب  أن  يمكن  غيره، 

والعمل  يمة  العز بترك  العذاب  مس  باآلية  المراد  أن 

وال  الكتاب  )السبق()5(  عدم  تقدير  على  بالرخصة 

داللة في اآلية على أن وجوب العذاب سبب الخطأ 

فــي االجــتــهــاد فــضــاًل عــن كــونــه خــطــأ مــن كــل وجــه 

يمة  العز وهــو  ــى  األول تــرك  سبب  يكون  أن  يجوز  بل 

في  الخطأ  على  العذاب  إنتفاء  أن  على  لوال  وداللــة 

العذاب  بإباحة  الكتاب  سبق  يكون  إنما  االجتهاد 

)١( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)٢( ما بين القوسين سقط من )ب،ج( وما أثبته من )أ(. 

)3( في )ب( يخطئ. 
)٤( في )ب،ج( عبد. 

)5( في )ب،ج( سيق. 

أهل  قــال  وقــد  كيف،  وجــه  كل  من  خطأ  كونه  على 

ســبــق[)6(  اهلل  ]مــن  حكم  لــوال  اآليــة  بمعنى  الــتــأويــل 

هذا  وكان  باالجتهاد  العمل  على  أحد  يعذب  ال  أن 

)اســبــاقــهــم()٧(  أن  فــي  نــظــروا  ألنهم  منهم؛  اجــتــهــادًا 

به  يتقوى  فداهم  وان  اسالمهم  في  سببًا  كــان  وبما 

اإلسالم يمسكم  بهم عز  قتلهم  أن  وقع  الجهاد  على 

)وقد( عظيم،  عذاب  االسرى  فداء  من  أخذتم  فيما 

ــذاب واهلل  ــع ال يـــاًل  وتـــأو الــقــاضــي اإلمـــــام)٩(:  قـــال   )8(

ُيْثِخَن  ى  َحّتَ ْسَرى 
َ
أ ُه 

َ
ل َيُكوَن  ْن 

َ
أ ِلَنِبّيٍ  َكاَن  }َما  أعلم 

بها  خصصت  كــرامــة  ذلــك  وكـــان  ْرِض{)١0(، 
َ ْ
األ ــي   ِف

الخصوصية  بهذه  سبق  اهلل  من  كتاب  لــوال  رخصة 

قاله  ما  على  يمة  العز بحكم  العذاب  )تمسكم()١١( 

أن  لنبي  كان  ما  اآلخــر  والوجه  عنه،  اهلل  رضي  عمر 

اثخنت  وقد  االثخان  قبل  ]حتى[)١٢(  اسرى  له  يكون 

األنبياء  لسائر  كان  كما  االســرى  لك  فكان  بدر  يوم 

المن  االســرى  في  الحكم  كان  ولكن  السالم،  عليه 

في  السابق  الكتاب  فلوال  الــمــفــاداة  ن  دو القتل  أو 

التقويم)١3(،  في  العذاب  لمسك  لك  الفداء  إباحة 

يمكن  »ال   : المنار وصاحب  الكشف  صاحب  قال 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من )أ( وما أثبته من )ب،ج(. 
)٧( في )ب،ج( استبقائهم. 

)8( ما بين القوسين سقط من )ب،ج( وما أثبته من )أ(. 
يد الدبوسي، وقد سبق تعريفه.  )٩( القاضي اإلمام: هو أبو ز

)١0( سورة االنفال، جزء من اآلية: 6٧. 
)١١( في )ب،ج( لمسكم. 

)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من )أ،ج( وما أثبته من )ب(. 
: تقويم األدلة في أصول الفقه للدبوسي ص٤١٢.  )١3( ينظر
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أن يحمل اجتهاده على الخطأ؛ ألن رسول اهلل � 

ا  ِمّمَ ــوا 
ُ
}َفــُكــل اسمه:  عز  بقوله  عليه  وأقــر  رأيــه  عمل 

يحتمل  لم  عليه  اقــر  ولما  ــًبــا{)١(,  َطــّيِ  
ً

ال
َ

َحــال َغِنْمُتْم 

الخطأ بوجه«)٢(. 

، اخــتــلــفــوا في 
ً
ــورا ــأجـ  مـ

ً
ــعـــذورا ــل يــكــون مـ ــه: ب ــول ق

عمر  لحديث  مأجور  هو  فقيل:  الفروع،  في  المخطئ 

وقيل  حــســنــة()3(،  فلك  اخطأت  )وان  الــعــاص:  ابــن 

في  محظور  وهــو  الــصــواب  ضــد  الخطأ  ألن  ؛  مــعــذور

إال أن حكم الخطر يزول بعذر الخطأ فأما أن  األصل 

كالنائم ال يأثم بترك  ينال أجر الصواب وال صواب فال 

معاتب  وقيل  المصلي،  ثــواب  ينال  ال  ولكن  الصالة 

، والمختار انه إذا كان طريق اإلصابة  بخطأ لقصة بدر

بينا فهو معاتب لعله أنه ما اخطأ إال بتقصير من قبله، 

إنما  الخطأ  ألن  بمعاتب؛  فليس  خفيفًا  كان  إذا  فأما 

وقع لخفاء دليل االصابة وذلك من اهلل تعالى والخفي 

ما ال يدركه كل فهم وكل قلب فان ادراك البصائر على 

يجوز  فــال  الخلقة  بحكم  االبــصــار  ــأدراك  كـ التفاوت 

لم  تعالى فيصير معذورًا فيما  اهلل  العتاب على فعل 

)١( سورة االنفال، جزء من اآلية: 6٩. 
ي ٤/30.  )٢( كشف االسرار شرح أصول البزدو

عنه-  اهلل  -رضــي  ــَعــاِص 
ْ
ال ْبــِن  َعْمرِو  رواه  الحديث  هذا   )3(

اهلِل   
َ

َرُســول ))َجــاَء  بلفظ،  مسنده  في  أحمد  واخرجه  مرفوعًا، 
َبْيَنُهَما  »اْقــِض   : ِلــَعــْمــرٍو  

َ
َفــَقــال َيْخَتِصَماِن،  َخْصَماِن   �

 :
َ

َقــال اهلِل،   
َ

ــول َرُس َيا  ي  ِمّنِ ِلَك 
َ

ِبذ ــى 
َ
ْول

َ
أ ــَت  ْن

َ
أ  :

َ
َفَقال  ،» َعــْمــُرو َيا 

ْنَت 
َ
أ »ِإْن   :

َ
َقال َفَما ِلي؟  َبْيَنُهَما  َقَضْيُت  َفِإَذا   :

َ
َقال َكاَن«  ِإْن  »َو

ِإْن  َو َحَسَناٍت،  َعْشُر  َك 
َ
َفل َقَضاَء، 

ْ
ال َصْبَت 

َ
َفأ َبْيَنُهَما  َقَضْيَت 

َك َحَسَنٌة«((، اخرجه أحمد في 
َ
َت، َفل

ْ
ْخَطأ

َ
ْنَت اْجَتَهْدَت َوأ

َ
أ

مسنده ٢٩/)35٧-358(، وقال: حديث اسناده ضعيف. 

يدرك مصيبًا فيما استعمل من االجتهاد وما جوز)٤(، 

/ج(. /أ( )١٩٧/و )٢33/و

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

١. اإلحكام في أصول األحكام، ألبي الحسن سيد 

الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي 

الــرزاق عفيفي،  اآلمــدي )ت63١هـــ(، المحقق: عبد 

: المكتب اإلسالمي، بيروت- دمشق- لبنان.  الناشر

ــي حــامــد محمد بن  الــديــن، ألب ٢. إحــيــاء عــلــوم 

دار   : الــنــاشــر ـــ(،  ــ )ت505هـ الطوسي  الــغــزالــي  محمد 

المعرفة - بيروت. 

3. األعــالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن 

 : علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت١3٩6هـ(، الناشر

دار العلم للماليين، ط١5 - أيار / مايو ٢00٢ م. 

٤. البحر المحيط في أصول الفقه، ألبي عبد اهلل 

بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي )ت 

: دار الكتبي، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.  ٧٩٤هـ(، الناشر

الكتاب  لــطــائــف  فــي  التمييز  ى  ذو بــصــائــر   .5

يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبــي  الدين  لمجد  العزيز 

الفيروزآبادى )ت 8١٧هـ(. 

6. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسين 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 

ي 3١/٤.  : كشف االسرار شرح اصول البزدو )٤( ينظر
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 : )ت 558هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر

دار المنهاج - جدة، ط١، ١٤٢١ هـ- ٢000 م. 

٧. تــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، لمحّمد 

الفيض،  أبــو  الحسيني،  ــرّزاق  الـ عبد  بن  محّمد  بن 

المحقق:  ١٢05هـــ(،  )ت  بيدي  الّزَ بمرتضى،  الملّقب 

: دار الهداية.  مجموعة من المحققين، الناشر

يخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت  8. تار

بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت ٤63هـ(، 

دار   : الــنــاشــر مــعــروف،  عــواد  بشار  الــدكــتــور  المحقق: 

الغرب اإلسالمي - بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢00٢ م. 

٩. التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني 

ي، الــنــاشــر  ــار ــ ــي ــ ــم األب ــي ــراه  )ت 8١6هـــــــ(، حــقــيــق إب

مــكــان   ،١٤05 الــنــشــر  ســنــة  ــي،  ــرب ــع ال الــكــتــاب   دار 

النشر بيروت. 

يد عبد اهلل  ١0. تقويم األدلة في أصول الفقه، ألبي ز

)ت٤30هــــ(،  الحنفي  الّدبوسّي  عيسى  بن  عمر  بن 

دار   : الناشر الميس،  الدين  محيي  خليل  تحقيق: 

الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ - ٢00١م. 

١١. تيسير مصطلح الحديث، ألبي حفص محمود 

: مكتبة  بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، الناشر

يع، ط١0، ١٤٢5هـ-٢00٤م.  المعارف للنشر والتوز

لمجد  الــرســول،  أحاديث  في  األصــول  جامع   .١٢

محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين 

ابن  ي  الــجــزر الشيباني  الكريم  عبد  ابــن  محمد  بن 

 - األرنــؤوط  القادر  عبد   : تحقيق  ـــ(،  )ت606هـ األثير 

التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر : مكتبة الحلواني 

- مطبعة المالح - مكتبة دار البيان، ط١. 

١3. الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن 

أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس 

سمير  هشام  المحقق:  هـ(،  )ت 6٧١  القرطبي  الدين 

: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة  البخاري، الناشر

العربية السعودية، الطبعة: ١٤٢3 هـ/ ٢003 م. 

لعبد  الحنفية،  طبقات  في  المضية  الجواهر   .١٤

محمد،  أبي  القرشي،  اهلل  نصر  بن  محمد  بن  القادر 

مير   : الناشر ٧٧5هــــ(،  )ت  الحنفي  الــديــن  محيي 

محمد كتب خانه - كراتشي. 

المحلي  الجالل  شــرح  على  العطار  حاشية   .١5

محمود  بن  محمد  بن  لحسن  الجوامع،  جمع  على 

الكتب  دار   : الناشر ١٢50هــــ(،  )ت  الشافعي  العطار 

العلمية. 

عبد  أبــو  الدين  لشمس  النبالء،  أعــالم  سير   .١6

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد   اهلل 

الطبعة:  ــقــاهــرة،  ال الــحــديــث-  دار  )ت   ٧٤8هــــــ(، 

١٤٢٧هـ-٢006مـ. 

الدين  لسعد  التوضيح،  على  التلويح  شرح   .١٧

 : الناشر ٧٩3هــــ(،  )ت  التفتازاني  عمر  بــن  مسعود 

 . مكتبة صبيح بمصر

١8. الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن 

 : صالح بن محمد العثيمين )ت ١٤٢١هـ(، دار النشر

ي، ط١، ١٤٢٢ - ١٤٢8 هـ.  دار ابن الجوز

للشيخ  المصطلح،  علم  في  الموقظة  شــرح   .١٩

عبداهلل السعد. 

محيي  يا  زكر ألبي  مسلم،  على  ي  النوو شرح   .٢0

 : ي )ت 6٧6هـ(، الناشر الدين يحيى بن شرف النوو
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دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط٢، ١3٩٢. 

عبد  بــن  لسليمان  ــة،  ــروض ال مختصر  ــرح  ش  .٢١

الربيع،  ــو  أب الــصــرصــري،  الطوفي  الكريم  بــن  الــقــوي 

نجم الدين )ت ٧١6هـ(، المحقق : عبد اهلل بن عبد 

المحسن التركي، الناشر : مؤسسة الرسالة،  ط١، ١٤0٧ 

هـ / ١٩8٧ م. 

الــدولــة  فـــي عــلــمــاء  الــنــعــمــانــيــة  الــشــقــائــق   .٢٢

الكتاب  زاده )ت٩6٢هـ(، دار  العثمانية، طاشكبري 

العربي، بيروت، بالت. 

ــة  ــدول ال فـــي عــلــمــاء  الــنــعــمــانــيــة  الــشــقــائــق   .٢3

العثمانية، طاشكبري زاده )ت٩68هـ(، دار الكتاب 

العربي، بيروت، بالت. 

٢٤. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر 

الفارابي )ت3٩3هـ(،  إسماعيل بن حماد الجوهري 

العلم  دار   : الناشر  ، الغفور عطار تحقيق: أحمد عبد 

للماليين - بيروت، ط٤ ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م. 

٢5. الطبقات السنية في طبقات الحنفية، للغزي 

 . )ت ١0١0هـ(، بدون طبعة وسنة نشر

٢6. الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع 

: دار  أبو عبداهلل البصري الزهري، )ت ٢30هـ(، الناشر

، مكان النشر بيروت.  صادر

ألبي  الحنفية،  تــراجــم  فــي  البهية  الــفــوائــد   .٢٧

الهندي  اللكنوي  الــحــي  عبد  محمد  الحسنات 

الزوائد  )ت١30٤هـــ(، عنى بتصحيحه وتعليق بعض 

 : عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، الناشر

 - مصر  محافظة  بجوار  السعادة  دار  بمطبعة  طبع 

لصاحبها محمد إسماعيل، ط١، ١3٢٤ هـ. 

ــمــؤلــف: أبــو  ٢8. قــواطــع األدلــــة فــي األصـــــول، ال

، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  المظفر

الشافعي  ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  ى  المروز

حسن  محمد  حسن  محمد  المحقق:  )ت٤8٩هــــ(، 

العلمية،  الكتب  دار   : الناشر الشافعي،  اسماعيل 

بيروت، لبنان، ط١، ١٤١8هـ/١٩٩٩م. 

بن  علي  الحسن  ألبــي  يخ،  التار في  الكامل   .٢٩

بن  يــم  الــكــر عبد  بــن  محمد  بــن  محمد  الــكــرم  أبــي 

األثير  ابن  الدين  عز  ي،  الجزر الشيباني  الواحد  عبد 

دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  تحقيق:  630هـــ(,  )ت 

 / ١٤١٧هــــ  ط/١،  لبنان,   - بيروت  العربي،  الكتاب 

١٩٩٧مـ، 8/5٩١. 

30. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 

في وجوه التأويل، للقاسم محمود بن عمر الزمخشري 

 - العربي  التراث  إحياء  دار   : النشر دار  الخوارزمي، 

بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

ي، لعبد  الــبــزدو كشف األســـرار شــرح أصــول   .3١

ي  البخار الدين  عــالء  محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز 

: دار الكتاب اإلسالمي.  الحنفي )ت٧30هـ(،الناشر

والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف   .3٢

القسطنطيني  جلبي  كاتب  اهلل  عبد  بن  لمصطفى 

)ت  خليفة  الحاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  المشهور 

)وصورتها  بغداد   - المثنى  مكتبة   : الناشر ١06٧هـــ(، 

دار  مثل:  صفحاتها،  ترقيم  بنفس  لبنانية،  دور  عدة 

ودار  الحديثة،  العلوم  ودار  العربي،  الــتــراث  إحياء 

: ١٩٤١م.  يخ النشر الكتب العلمية(، تار

يــد  ــانــي لــرســالــة أبـــي ز ــرب كــفــايــة الــطــالــب ال  .33
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يوسف  تحقيق:  المالكي،  الحسن  القيرواني،ألبي 

، سنة النشر  الشيخ محمد البقاعي، الناشر دار الفكر

١٤١٢، بيروت. 

الواسطية،  العقيدة  شــرح  في  البهية  الآللئ   .3٤

لوليد بن راشد السعيدان. 

على،  بــن  مكرم  بــن  لمحمد  الــعــرب،  لسان   .35 

ي  أبــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابــن منظور األنــصــار

 - صادر  دار   : الناشر ٧١١هـ(،  )ت  اإلفريقى  يفعى  الرو

بيروت، ط3 - ١٤١٤ هـ. 

تكملة  ــع  ــ ))م الــمــهــذب  ــرح  شـ الــمــجــمــوع   .36

يا محيي الدين يحيى  السبكي والمطيعي((، ألبي زكر

 . : دار الفكر ي )ت 6٧6هـ(، الناشر بن شرف النوو

لعلمي  ــل  ــ واألمـ الـــســـول  مــنــتــهــى  مــخــتــصــر   .3٧

ابي  الدين  جمال  العالمة  لإلمام  والجدل،  االصــول 

الفقيه المالكي، المعروف  عمرو عثمان بن ابي بكر 

الحاجب )ت6٤6هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق:  بأبن 

: دار ابن حزم )بيروت-  ، الناشر جمال الدين حمادو

لبنان(، ط١، )١٤٢٧هـ-٢006م(. 

بن  لمحمد  األصــول،  علم  في  المستصفى   .38

محمد الغزالي أبي حامد )ت505هـ(، تحقيق محمد 

عبد السالم عبد الشافي، الناشر دار الكتب العلمية، 

: بيروت.  سنة النشر ١٤١3، مكان النشر

بن  اهلل أحمد  ألبي عبد  اإلمام أحمد،  3٩. مسند 

)ت  الشيباني  أســد  بن  هــالل  بن  حنبل  بن  محمد 

عــادل مرشد،  األرنــؤوط -  المحقق: شعيب  ٢٤١هـــ(، 

وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 

: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م.  الناشر

بن  محمد  الدين  لفخر  الدين،  أصول  معالم   .0٤

ي )ت606هـــ(، تحقيق طه عبد  الــراز عمر الخطيب 

سنة  الــعــربــي،  الكتاب  دار   : الــنــاشــر سعد،  ــرؤوف  الـ

: لبنان.  : ١٤0٤هـ - ١٩8٤م، مكان النشر النشر

علي  بــن  محمد  الفقه،  أصــول  فــي  المعتمد   .٤١

بن الطيب البصري أبو الحسين )ت ٤36(، تحقيق 

سنة  العلمية،  الكتب  دار  الناشر  الميس،  خليل 

النشر ١٤03، مكان النشر بيروت. 

١٤08هـ(،  )ت  كحالة  لعمر  المؤلفين،  معجم   .٤٢

العربي،  التراث  احياء  دار  بيروت،  المثنى،  مكتبة 

بيروت، بالت. 

٤3. معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن 

يا، المحقق: عبد السالم محمد هارون،  فارس بن زكر

، الطبعة : ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.  الناشر : دار الفكر

ألفاظ  معاني  معرفة  إلــى  المحتاج  مغني   .٤٤

المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 

: دار الكتب  الشربيني الشافعي، )ت٩٧٧هـ(، الناشر

العلمية، ط١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 

عبد  بن  محمد  الفتح  ألبــي  والنحل،  الملل   .٤5

الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )ت 5٤8هـ(، 

: مؤسسة الحلبي.  الناشر

٤6. منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في 

تقرير العقيدة. 

إعــداد:  لــإلســالم،  المنتسبة  الفرق  موسوعة   .٤٧

بن  َعلوي  الشيخ  بــإشــراف  الباحثين  من  مجموعة 

: موقع الدرر السنية على  عبد القادر السقاف، الناشر

االنترنيت. 
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مجموعة  إعـــداد:  واألديـــان،  الملل  موسوعة   .٤8

القادر  عبد  بن  َعلوي  الشيخ  بإشراف  الباحثين  من 

: موقع الدرر السنية على اإلنترنت.  السقاف، الناشر

والمذاهب  األديـــان  في  الميسرة  الموسوعة   .٤٩

للشباب  العالمية  ــدوة  ــن ال الــمــعــاصــرة،  ــزاب  ــ واألحـ

بن  مانع  د.  ومراجعة:  وتخطيط  إشــراف  اإلســالمــي، 

: دار الندوة العالمية للطباعة  حماد الجهني، الناشر

يع، ط٤، ١٤٢0 هـ.  والنشر والتوز

الرحمن  ابن تيمية من األشاعرة، لعبد  50. موقف 

: مكتبة الرشد  بن صالح بن صالح المحمود، الناشر

- الرياض، ط١، ١٤١5 هـ / ١٩٩5 م. 

5١. ميزان األصول في نتائج العقول،  لعالء الدين 

النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي  شمس 

مرة:  ألول  ينشره  و عليه  وعلق  حققه  هـــ(،  )ت53٩ 

، األستاذ بكلية الشريعة  الدكتور محمد زكي عبد البر

النقض بمصر  رئيس محكمة  ونائب   ، قطر - جامعة 

، ط١،  : مطابع الدوحة الحديثة، قطر )سابقا(، الناشر

١٤0٤ هـ - ١٩8٤ م. 

لعبد  الــمــذهــب،  ــة  درايـ فــي  المطلب  نهاية   .5٢

الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك 

الحرمين  بإمام  الملقب  الــديــن،  ركــن  المعالي،   أبــو 

عبد  د/  أ.   فــهــارســه:  وصــنــع  حققه  ـــ(،  ــ ٤٧8هـ )ت 

ط١، المنهاج،  دار   : الناشر الّديب،  محمود   العظيم 

١٤٢8هـ-٢00٧م. 

الــمــؤلــفــيــن وآثـــار  الــعــارفــيــن أســـمـــاء  ــة  ــدي 53. ه

طبع  ـــ(،  )ت١300ه البغدادي،  للباباني  المصنفين، 

البهية،   مطبعتها  في  الجليلة  المعارف  وكالة  بعناية 

دار  بــاألوفــســت  طبعة  أعـــادت  )١٩5١م(،  استانبول 

إحياء الت ا رث العربي، بيروت، لبنان. 

بن  خليل  الدين  لصالح  بالوفيات،  الــوافــي   .5٤

أيبك الصفدي )ت٧6٤هـ(،  تحقيق أحمد األرناؤوط 

سنة  الــتــراث،  إحــيــاء  دار   : الناشر مصطفى،  وتــركــي 

النشر ١٤٢0هـ- ٢000م، مكان النشر بيروت. 

ــبــاء أبــنــاء الــزمــان، ألبي  55. وفــيــات األعــيــان وان

بكر  أبي  بن  بن محمد  الدين أحمد  العباس شمس 

عباس،  احــســان  تحقيق  ـــ(،  ــ )ت68١هـ خلكان  بــن 

،  مكان النشر لبنان.  الناشر دار الثقافة، سنة النشر

* * *


