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لدين هـ( على تلويح التوضيح لسعد ا943) حاشية السيد أحمد بن عبد هللا القريمي تـ
 هـ( ، باب االجتهاد .793مسعود بن عمر التفتازاني ت)

 دراسة وتحقيق
 أ.م.د. حميد عطوان صالح العلواني

 وأصوله الفقه قسم -كلية العلوم اإلسالمية  - االنبار جامعة
 المقدمة 

د وعلى محم مين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيد المرسلين ، سيدناالحمد هلل رب العال
 آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

 أما بعد : 
) باب  ،فإنَّ موضوع هذا البحث هو )حاشية القريمي على تلويح التوضيح للتفتازاني    

وكان   اشيةثين بتحقيق أجزاء من هذه الحاالجتهاد ( دراسة وتحقيق ( إذ قام عدد من الباح
م من علو حاشينصيبي منها هو ) باب االجتهاد ( وتكمن اهمية هذه الحاشية بما أودعه فيها ال

 رة التيمشكوومعارف جعلها مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين ، وهي من الجهود المسعودة ال
دقيق  ن نقلمليتم نفعها ، ولما فيها بذلها الشيخ القريمي في سبيل تسهيل العلوم الشرعية 

يق ، ، وتحق دقيقتموثَّق آلراء العلماء القدماء والمعاصرين له ، وكذلك لما فيها من أهمية في 
لعلماء حد ااوتفصيل ، يغني الباحث عن الرجوع إلى الكثير من المصادر ، إذ كان رحمه هللا 

ً بالعر وكان مرجعا  بية والفارسية والتركية ،البارزين في علوم الشريعة والمنطق ، وأديبا
 علميا يفزع إليه طلبة العلم .

 وكان علة اختياري هذه المخطوط المبارك لألسباب اآلتية :
 القيام بواجب الوفاء تجاه تراث امتنا الخالد ، وفقهائنا االعالم . -
لتي عرض انموذج من هذا التراث امام الدارسين عرضا يكشف النقاب عن سماته ا -
 صرنااز بها ،وما حفلت به ثرواته من مبادئ ومثل نحن في أمس الحاجة إليها في عامت

 الحاضر . 
الذي  قول ،كونه يتعلق بالمصطلحات العلمية ألصول الفقه الجامع بين المعقول والمن -

 هو من امتن العلوم أصال ، وأحسن الفنون فصال .
ً ته ، وإظهار انموقيمته العلمية المتمثلة برصانة عباراته ولطافة اشارا - ن مذجا

  .ية  المصطلحات االصولية تضاف الى الجهود المحمودة لمن سبقه في المصطلحات األصول
لى وفق ناً عإبراز هذا الكتاب للدارسين بحلته الجديدة ، وتحقيقه تحقيقا علميا رصي -

 منهاج المحققين .
 فكانت خطة البحث على النحو اآلتي : 

 ية المخطوط ، وسبب اختيارها . المقدمة : بينت فيها أهم
 المبحث األول : القريمي وحاشيته : وفيه أربعة مطالب :

 حياة القريمي التفصيلية  . المطلب األول :
 أوالً : اسمه ولقبه  . 

 ثانياً : شيوخه وتالميذه . 
 ثالثاً : رحالته ومؤلفاته . 

 رابعاً : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .
 وفاته .  خامساً :

 دراسة عن المخطوط  ، حاشية القريمي . المطلب الثاني :
 أوالً : اسم الكتاب  وتوثيق نسبته إلى المؤلف . 
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 ثانياً : أهمية الحاشية ، وسبب تأليفها . 
 منهج واسلوب الشيخ القريمي في حاشيته .  المطلب الثالث :

 أوالً : منهجه في حاشيته .
 المصادر .  ثانياً : منهجه في استخدام

 ثالثاً : اسلوب القريمي في حاشيته . 
 رابعاً : أهم المصادر التي اعتمد عليها . 

 وصف النسخ الخطية ، ومنهجي في التحقيق .  المطلب الرابع :
 أوالً : وصف نسخ الكتاب .

 ثانياً : الوصف المادي للنسخ المعتمدة في التحقيق .
 ثالثاً : منهجي في التحقيق .  

 ً  : النسخ المعتمدة في التحقيق .  رابعا
 المبحث الثاني : النص المحقق . 

 يوان يجعله ف مل ،وختاما نسال هللا تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وان يتقبل منا هذا الع
 صحائف أعمالنا انه سميع مجيب الدعاء .

 المبحث االول : القريمي وحاشيته :وفيه أربعة مطالب :
 حياة القريمي التفصيلية : المطلب االول : 

 أوالً : اسمه ولقبه :
، لكن اختلفوا في  1اسمه : أجمعت الكتب التي ترجمت لإلمام القريمي على أن اسمه )أحمد(

اسم أبيه ، فذهب الزركلي في األعالم ، وكحالة في معجم المؤلفين ، وطاشكبري زاده في 
السنية على أن اسم أبيه هو السَّي ِّد )عبد هللا  الشقائق النعمانية ، وتقي الدين الغزي في الطبقات

 ، وكذلك جميع الكتب التي ذكرت مؤلفاته كانوا يوردونه باسم ) احمد بن عبد هللا ( . 2(
، وأيضا ورد على 3وذهب ابن الحنائي في طبقات الحنفية إلى أن اسم أبيه ) عطاء هللا (

ن عطاء هللا القريمي ( ، لكن ال يمكن الصفحة األولى من نسخة األصل اسم مؤلفها ) أحمد ب
 االعتماد عليه كونه كتب بخط حديث ومعاصر وهللا اعلم . 

وساط ين ابوالراجح من ذلك أن اسمه هو : ) احمد بن عبد هللا ( وذلك لشهرته بهذا االسم 
 جميع من ترجم له . 

ً في لقبه : فذهب الزركلي في األعالم ، وكحالة في لقبه : معجم المؤلفين ،  اختلفوا أيضا
 . 4وإسماعيل بن محمد أمين الباباني في هدية العارفين إلى أن لقبه هو  ) القريمي (

بينما ذهب طاش كبري زاده في الشقائق النعمانية ، وتقي الدين الغزي في الطبقات السنية 
 ، بالفاء المعجمة .5على أن لقبه هو )الفريمي (

( نسبة إلى بلدته التي ولد ونشأ  فيها ، قال الزركلي:  والراجح من ذلك هو األول ) القريمي
 .6أصله من القريم

                                                
 األعالم، و 1/111 الحنفية تراجم في السنية الطبقات، و 1/50 العثمانيه الدوله علماء في نيهالنعما الشقائقينظر :  1

 . 297 /1 المؤلفين معجم، و 1/131 العارفين هدية، و 159 /1 للزركلي

 ينظر : المصادر السابقة . 2

 .  66/  3ينظر : طبقات الحنفية البن الحنائي  3

 .297 /1 المؤلفين معجم، و 131 /1 العارفين هدية، و 159 /1 للزركلي األعالمينظر :  4
  1/111 الحنفية تراجم في السنية الطبقات، و 1/50 العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه الشقائقينظر :  5

 اتجمهورياحدى  اآلن وهي العثمانية، الدولة بالد من كانت األسود، البحر شمالي في جزيرة شبه القريم، أو القرم 6

 . 160 /1 للزركلي األعالمينظر :  . Crimeeالسابق ،  سوفيتيالتحاد الا
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 ثانياً : شيوخه وتالميذه : 
قرأ الشيخ القريمي على العالم العامل والفاضل المولى شرف الد ين بن كمال  شيوخه :

ً للفنون العقلية والنقلية، أخذ العل7القريمي اْلَمْزبُور ً ضابطا ً متورعا وم من علماء ، كان عالما
هـ ، ت) 805بلدته ) قريم( ، ومن المولى حافظ الدين البزازي فاخذ عنه وكتب له اجازة سنة 

 . 8هـ( ، وكان من اقرب تالميذه المولى الفاضل السيد احمد بن عبد هللا القريمي828
تالميذه : يوسف بن جنيد: وهو العالم العامل والفاضل الكامل يوسف بن جنيد التوقاتي 

عروف باخي جلبي أو اخي زاده، فقيه حنفي من اهل توقاد ببالد الترك ، قرأ على المولى الم
 .10هـ(902توفي بالقسطنطينية سنة )  9السيد احمد بن عبد هللا القريمي بمدرسة مرزيفون

 ثالثاً : رحالته ومؤلفاته : 
 .رزيفون ة مبقصب أتى بالد الروم فَأْعَطاهُ السُّْلَطان محمد خان الفاتح مدرسة رحالته :

د َخان فعين لَهُ كل يَْوم خمسين درهما ، َوَكاَن  ثمَّ أَتَى بَْلدَة القسطنطينية فِّي زمن السُّْلَطان ُمَحمَّ
 .  11يذكر ويدرس

 مية فيإلسالاللشيخ أحمد القريمي رحمه هللا مساهمات قيمة في مجال رفد المكتبة  مؤلفاته :
من  ، والمؤلفات ، األدبية والعلمية وغير ذلكبعض الشروح ، والحواشي ، والرسائل 

يمكن  ،المساهمات ، والذي يطلع على هذه المؤلفات ، وما أودعه فيها من علوم ومعارف 
ته ن مؤلفامجعل القول بأنه رحمه هللا ، كان بحق من أفاضل دَهره، وعلمائهم العاملين ، مما ي

ً للباحثين ، والدارسين ، لما فيها من ً مهما اء ء القدمعلمانقل دقيق موثَّق آلراء ال مرجعا
يق ، في تدق هميةوالمعاصرين له ، حيث كان أديباً بالعربية والفارسية والتركية لما فيها من أ

 وتحقيق ، وتفصيل ، يغني الباحث عن الرجوع إلى الكثير من المصادر 
 ومن مؤلفاته :

 . 12حاشية على شرح عقائد النسفي للعالمة للتفتازاني -
 .13اح التعديل في كشف أنوار التنزيل ) خ (مصب -
يل وأسرار التأويل، ) خ ( في أسكدار -  .14تعليقة على تفسير البيضاوي ، أنوار التَّْنزِّ
 حاشية على ) شرح نقره كار ( للب األلباب في علم اإلعراب للسيد عبد هللا -

 األسفراييني .
يان )خ ( في مكتبة المعول : حاشية على المطول للتفتازاني في المعاني والب  -

 . 15هـ 856األزهرية( ، وهي  تامة ، فرغ عنها: في شوال، سنة 

                                                
الفوائد ، و 1/111 الحنفية تراجم في السنية الطبقات، و 1/50 العثمانية الدولة علماء في ةالنعماني الشقائقينظر :  7

 . 1/25للكنوي  البهية في تراجم الحنفية
حاجي خليفة ل ، وكشف الظنون في اسماء الكتب والفنون1/50 العثمانيةينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة  8

 . 1/83، والفوائد البهية في تراجم الحنفية 2/1823

 .1/167 ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 9

 8/223، واالعالم للزركلي: 1/167 ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 10

 . 1/50 العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه لشقائقا 11

 هدية، و 1145 /2 والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف، و 111ص الحنفية تراجم في السنية الطبقاتينظر :  12

 .297 /1 المؤلفين معجم، و131 /1 العارفين

 . 160 /1 للزركلي األعالم 13

 .297 /1 المؤلفين معجم، و 131 /1 عارفينال هدية، و1/160 للزركلي األعالمينظر :  14

، 131 /1 العارفين هديةو ، 160 /1 للزركلي األعالم، و 473 /1 والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشفينظر :  15

 . 297 /1 المؤلفين معجمو
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يح للعالمة التَّْفتَاَزانِّي   - حواش على التَّْلوِّ
، وهو موضع دراستنا وسنفرد له دراسه  16

 خاصة في موضعه ان شاء هللا . 
ومن مصنفاته في الفارسية : شرح كلشن راز ، مخطوط في مكتبة أيا صوفية،  -
 . 17مله قبيل وفاته باستنبولأك

 رابعاً : مكانَتُهُ العلميةُ ، وثناُء العلماِء عليه 

نة لم وحصاالع كان الشيخ أحمد القريمي رحمه هللا من العلماء األعالم ، المشهود لهم بغزارة
اشيه اته وحوتعليقوالرأي ، وكان أصولياً فقيهاً متكلماً متبحراً في العلوم والمعارف ، وكتبه  

 . لنيرانبئ عن سعة مداركه العقلية ، ومقدرته العظيمة، وإمكاناته العلمية ، وفكره ت
ل اْلمولى سيد  ل والفاضل اْلَكامِّ ْنُهم اْلعَالم اْلعَامِّ قاَل طاْشُكْبري َزادَْه في الشقائق النعمانية : "َومِّ

 .  18اْحَمد بن عبد هللا الفريمي"
: "من أفاضل دَهره، وعلمائهم العاملين، درس وقال تقي الدين الغزي في الطبقات السنية

وأفاد ، وكان للشيخ مجالس وعظ يحضرها الخاص والعام ، وكان السلطان محمد يعظمه، 
 .19ويقبل قوله "

وقال الزركلي في األعالم : "أديب بالعربية والفارسية والتركية، من العلماء ، فكان من 
 . 20المقربين الى السلطان محمد خان الفاتح "

 .21وقال عمر كحالة في معجم المؤلفين : "عالم مشارك في بعض العلوم"
 خامساً : وفاته :

م  ، ودفن بها إلى 1474 -هـ  879توفي َرْحَمة هللا تَعَالَى َعلَْيهِّ بمدينة القسطنطينية ، سنة :  
 .  22جوار قبر محمد الفاتح ، وال يزال قبره بها معروف

هـ (  862اباني في هدية العارفين أن سنة وفاته كانت )وذكر إسماعيل بن محمد أمين الب
ائَة ت ِّيَن َوثََمانمِّ اثْنَتَْينِّ َوسِّ

، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته نظرا للمصادر التي ترجمت له ،  23
 وهللا تعالى أعلم . 

 المطلب الثاني : دراسة الحاشية :
 أوالً : اسم الحاشية ، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها

وردَت لحاشية القريمي اسماء عدة ومتقاربة ، وجميعها تؤدي معنى واحد هو ية : اسم الحاش
 . 24: ) حاشية القريمي على تلويح التوضيح للتفتازاني (

 25فقد ورد اسمها في خزانة التراث بعنوان ) حاشيه القريمي على التلويح للتفتازاني(
 . 26لتلويح (وأوردها الغزي في الطبقات السنية  فقال : ) حواٍش على ا

                                                
 . 1/50 العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه الشقائقينظر :  16

 . 160 /1 للزركلي األعالم، و 1/112 الحنفية تراجم في السنية الطبقاتينظر :  17

 . 1/50 العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه الشقائق 18

 . 111ص الحنفية تراجم في السنية الطبقات 19

 . 160 -159 /1 للزركلي األعالم 20

 . 297 /1 المؤلفين معجم 21

 األعالم، و 111ص الحنفية تراجم في السنية لطبقاتاو ، 1/50 العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه الشقائقينظر :  22

 .297 /1 المؤلفين معجم، و 160 /1 للزركلي

 . 131 /1 العارفين هدية 23
 . 2/1145، وكشف الظنون  1/25الفوائد البهية في تراجم الحنفية  ينظر : 24

 . 193 /44 مخطوطات فهرس - التراث خزانةينظر :  25

 . 112 ص الحنفية راجمت في السنية الطبقاتينظر :  26
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يح للعالمة  وأوردها طاْشُكْبري َزادَْه في الشقائق النعمانية فقال : ) حواٍش على التَّْلوِّ
) التَّْفتَاَزانِّي 

27 . 
حو : ، ن مكتوب على نسخة األصل في اللوحة االولى اسم الكتاب ، ومؤلفه ، وبصيغ مختلفة

 .  يح () قريمي على التلو )حاشية على التلويح للقريمي ( و ) حاشية تلويح قريمي ( و
يضاً  ألفة وأيضاً مكتوب على نسخة ) ب ( في اللوحة األولى اسم الكتاب ومؤلفه وبصيغ مخت

 يح ( . لتوضنحو : )حاشية تلويح لموالنا قريمي رحمه هللا ( و ) حاشية قريمي على تلويح ا
في ، لحناة القريمي وكذلك مكتوب على نسخة ) ج ( في اللوحة األولى بخط واضح : ) العالم

 حاشية على التلويح في أصول الفقه ( . 
(   نيفتازاحاشية القريمي على تلويح التوضيح للتبناًء على ما سبق فإن  تسمية الكتاب ) 

 مقطوع به ، وال خالف عليها . 
( إلى مؤلفها حاشية القريمي على تلويح التوضيح للتفتازاني: أما نسبة ) نسبتها إلى المؤلف

حمد بن عبد هللا القريمي ( فمقطوع بها أيضاً ؛ ألن  أصحاب التراجم الذين أشرنا إليهم في ) أ
،كذلك فإن  فهارس المخطوطات  28ترجمة المؤلف ، مجمعون كلهم على نسبة هذا الكتاب إليه

، وما وجد على الصفحات األُُول من نسخ المخطوط ذكرت هذا الكتاب ،  29في خزانة الثراث
 .  30ليف ، الشيخ أحمد القريمي رحمه هللاوإن ه من تأ

 ثانياً : أهمية الحاشية ، وسبب تأليفها :
م مثل إتماوجاءت حاشية القريمي لشرح مشكالت التلويح ، وفتح مغلقاته ،  أهمية الحاشية :

لحاجة اامس هذا الشرح ينم عن أهميته بمكان ، فقد احتوى  على مسائل كثيرة وفروع لطيفة ب
 ترتيبه ه وفي، فبذل االمام القريمي رحمه هللا فيها جهداً  كبيراً بغية تحصيلالى بيانها 

 وتقسيمه لتخرج هذه الحاشية بهذه الُحلة.
دارسين وال وحاشيته هذه جديرة بأن تضاف إلى ثبث المصادر التي يعتمد عليها لدى الباحثين

 .لحنفية اء ام من بين فقه، فالشيخ القريمي هو بحق من العلماء األفذاذ ، الذين يعتدُّ به
داً من ٍل جكما هو معلوم أنَّ اسلوب االمام التفتازاني كان على مستوى عا سبب تأليفها :

لت ي قد سهقريماالدراك ويحتاج الى كثير تأمل وتفكر لفك  العبارات ، فكانت حاشية االمام ال
ً أو بعيد المعنى ، لذلك جاء شرحه في حاشيت ا كان مبهما ً فكثيراً مم  اء ين اآلربيه ه موازنا

ً بأسلوب دقيق وبعلم غزير ، ينم عن عقلية مؤلفه ال ً ، ومرجحا ه ة  وفكرجبارمدلالً ومناقشا
 النير ، وإمكاناته العلمية الواسعة .

يدور  لة التيلمسأاكان االمام التفتازاني رحمه هللا كثيراً ما يذكر عبارة ) وفيه نظر ( ويترك 
ا رموزهرأن يعلق عليها ، فانبرى االمام القريمي رحمه هللا بفك حولها النقاش من دون 

 ومغلقاتها بالشرح والتوضيح واألدلة التي تدعم قوله .
 المطلب الثالث : منهج واسلوب الشيخ القريمي في حاشيته على التلويح :

 أوال : منهجه في حاشيته .
ى حث إلصياغة المنهج من باالمنهج من ضروريات البحث العلمي ، ومن مقوماته ، وتختلف 

 آخر ، ومن عصر إلى عصر آخر .  

                                                
  50ص العثمانيه الدوله علماء في النعمانيه الشقائقينظر :  27

، وكشف  112 ص الحنفية تراجم في السنية الطبقات، و 1/50 ةالعثماني ةالدول علماء في ةالنعماني الشقائقينظر :  28

 . 25، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 2/1145الظنون 

 . 193 /44 مخطوطات فهرس - لتراثا خزانةينظر :  29

 الصفحات األُُول من النسخ المصورة .ينظر :  30
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صل لم ي األوالشيخ القريمي لم يبين لنا منهجه الذي سار عليه في تأليف حاشيته ، ألنني ف
ستقرئ نلنا أجد له مقدمة يبين فيها منهجه التفصيلي ، وال في ثنايا حاشيته ، وهذا ما جع

 ح التلويح .منهجه عن طريق حاشيته معتمدين على شر
 ورينوسأعرض في هذا المطلب السمات العامة لمنهج المؤلف في حاشيته بإيجاز وعلى مح

 ، تاركاً التفاصيل للنص المحقق ، ولنظرة القارئ الكريم الفاحصة .
 المحور األول : منهجه في تقسيم الحاشية .

خطته  ى عنهللا تعالوهو ما يعبر عنه اليوم بخطة الكتاب ، لم يفصح الشيخ  القريمي رحمه 
علي اني الففتازالتي سار عليها لعرض مباحث كتابه ، وكأنه اكتفى بالتقسيم الذي سار عليه الت

نني المالحظ في الكتاب ، ومن دون ان يذكر أي مقدمة او تعليق توضح منهجه ، إال أ
الحظت وجود عناوين للموضوعات تشير الى الفصول وبعض المباحث مكتوبة على 

 ب في النسخة )ج(  من المخطوطة ومنها :  الجوان
 ب من المخطوط .11مباحث الكتاب ، لوحة  -
 ب من المخطوط . 27مسألة ثالث قروء ، لوحة  -
 ب من المخطوط .30فصل حكم العام ، لوحة  -
 ب من المخطوط 32فصل قصر العام على ، لوحة  -

ي فبالمحتويات  مع ذكره لبعض المطالب واالبحاث المتفرقة ، والحق أنَّ وضع فهرس
ً في حاشية القريمي ، وقد يكون ذ ً ثابتا ن فعل لك مجوانب النسخة ) ج ( يكاد يكون منهجا

 القريمي نفسه ، أو من عمل الناسخ ، وهللا تعالى أعلم .
 المحور الثاني : منهجه التفصيلي في حاشيته على التلويح  :

ً ولغ ً وأصوليا ً ، اشتهر الشيخ أحمد القريمي بكونه فقيها ة لك طريققد سوويا ومفسراً ومحدثا
آلتية اط امن سبقه من أصوليي الحنفية في تطرقه الى المسائل األصولية ، ويمكن وضع النق

 سمة لمنهجه التفصيلي في حاشيته :
 ه القولصل فييسبق كالم المتن بكلمة :) قوله ( ثم يذكر بعدها شرح التفتازاني ، ويف .1
 . 
 حه .ه  ثم يقول بعده ) إلى آخره ( ثم يشرع في شروتارة أخرى يذكر جزءاً من .2
وما  حية ،كان في التعاريفات والحدود يبين ما تشتمل عليه من معاٍن لغوية واصطال .3

ه ض ، نب  عترااورد فيها من أقــوال ، وإذا وجدَ في التعريف نقصاً أو زيادة ، أو طرأ عليه 
 على ذلك .

 ،الشديد ، وفي موضع آخر بالطول اتسمت تعليقاته في بعض المواضع بالقصر  .4
 وذلك على وفق أهمية الموضوع .

ن ثير مككان ال يقتصر في حاشيته على ذكر المسألة وحدها ، بل نجده يستطرد إلى  .5
 مسائل الفقه والخالف بين األئمة .

ة لصحاباعمل على التمثيل للمتن من القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، وبأقوال  .6
وال الفقهاء ، واستشهد باألمثال ، واألبيات الشعرية ، وأق  رسول هللا  الذيَن عاشوا مع
 بتوسع كبير. 

ة وتار (إذا ورد في الموضوع ما يقتضي اإلشارة إليه بمزيد عناية قال : ) اعلم  .7
 يستعمل عبارة  ) فافهمه ( ، أو ) وأنت خبير ( .

ه ، ويجيب علي استعمل في الشرح أسلوب الجدليين ، فإنه يوجه القول لنفسه .8
 مستعمالً عبارة ) فإْن قُلَت ( ، أو ) قُْلُت (  ، أو ) قد يقول قائل ( .
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 ثانيا : منهجه في استعمال المصادر
ً بها ، أو بأسماء أص حا ا  أو حابهاعتمد الشيخ القريمي رحمه هللا على مصادر عدة ُمصرَّ

ً ، وهذه المصادر منها الجزء األكبر ما هو مؤل مي ، لقرياف قبل عصر الشيخ باالثنين معا
ي نقله فة فولم يتقيد بطريقة محددة في استعمال للمصادر ، وإنما سار على وفق طرائق مختل

 للنصوص هذا بيانها :
ل لمنقوايذكر الكتاب ومؤلفه : وهذا ما يسهل مهمة الباحث في الوصول إلى النص   .1

 سرخسي من غير عناء ، ومن ذلك نقله عن أصول البزدوي ، وأصول ال
وقد أشرت  ،يذكر الكتاب من غير أن يذكر المؤلف مثل : الجامع الكبير ، والهداية   .2

 إلى أسماء مؤلفيها وبطاقة الكتاب في الهامش من القسم التحقيقي .
يف ، التأليذكر المؤلف من غير ذكر الكتاب : فقد ذكر أسماء مؤلفين قد اشتهروا ب  .3

اء ه آريصل إلينا شيء مما صنفوا ، ومن ذلك نقل ووصلت إلينا مصنفاتُُهم ، وبعضهم لم
سين )الماتريدي ، والجصاص ، ومحمد ، وأبي يوسف ، والجبائي ، والكرخي ، وأبي الح

 البصري ، واألشعري ( وغيرهم .
 ،زدوى ينقل النص بتصرف أو بالمعنى : وهذا قليل من ذلك ما نقله عن أصول الب  .4

 خسي .  وعن الجامع الكبير ، وعن أصول السر
وص ، ينقل النصوص بالنص الذي ورد في الكتب ، وكان أميناً في نقل هذه النص  .5

ً ممن نقَل عنهم ، ومن ذلك ما نقله عن أصول الب ،  زدويال يكاد ينقص ، أو يزيد حرفا
 وأصول السرخسي ، وغيرها .

 ثالثا : أسلوب القريمي في حاشيته : 
ليسر ، لة واتعالى في حاشيته على التلويح بالسهويتصف أسلوب الشيخ القريمي رحمه هللا    

بتداء ْسَن االه حُ إذ سلك فيه المؤلف الطريق األوسط ، فلم يكن مغلقاً ، وال منفتحاً ، راعى في
اً موضحوواالنتهاء ، وعمل على حل ألفاظ التلويح للتفتازاني ، مفسراً ما جاء فيها ، 

نه فل عغمثيل ، كما أنه استدرك ما كان قد غوامض الشرح ، ممثالً لما يحتاج إليه من ت
 التفتازاني في شرحه.

 ومن أسلوب القريمي في حاشيته :
ها وغير نراه يدعم موضوعاته ، ومسائله بالشواهد القرآنية، والحديثية ، والشعر -

 ه يمتلكا أنالمناسبة للموضوع والمسألة مما يؤدي الى فهم أوسع وأدق لدى القارء ، ال سيم
 رة .ة كبيأدبياً بالغياً رائعاً يستطيع به تقريب وجهة نظره بالمسألة إلى درجأسلوباً 

هذا ويضاف الى أنه كان يضرب بامثلة من المحسوس والمعقول لتوضيح المسائل ،  -
 مما يجعلها سهلة الفهم لدى المتلقي .

 ا .ومما يلحظ أيضاً في أسلوبه أن ه ينقل عن العلماء آراَءهم ويؤيدهم فيه -
الفقه بكبير ه آخر ، فإن  للمؤلف آراء خاصة به يعتمد في تكوينها على علمه المن وج -

واضع الم واألصول ، والتفسير ، والحديث وغيرها من العلوم التي يتقنها ، فكان في أكثر
 يناقش األمور والمسائل ويختم ذلك بذكر رأيه في المسألة بقوله : ) قلنا ( .

 د عليها .رابعاً : أهم المصادر التي أعتم
ن فيداً ممست تعد حاشية القريمي موسوعة كبيرة جمعت كثيراً ، من العلوم يقف القارئ أمامها
ومن  ،دره هذا الحشد الكبير من اآلراء والنقول عن العلماء التي كونت مادة الكتاب ومصا
در صالى معخالل دراستي لهذه الحاشية تبين لي أن الشيخ القريمي رحمه هللا تعالى اعتمد 
 :متعددة بعد كتاب هللا تعالى ، وسأذكر بعضاً منها على سبيل المثال ال الحصر 



 أ.م.د. حميد عطوان صالح العلواني  

 

 544 داب مجلة بحوث كلية اآل 

 المحصول في أصول الفقه : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي. .1
 أصول ابن الحاجب:ألبي عمر عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي . .2
 الهداية : للمرغيناني . .3
 ي سهل ، شمس األئمة السرخسي .أصول السرخسي : لمحمد بن أحمد بن أب .4
 أصول البزدوي : لعلي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي . .5
 الجامع الكبير : لمحمد بن الحسن الشيباني . .6
 مفتاح العلوم : للسكاكي . .7
 المستصفى : لمحمد بن محمد الغزالي . .8
 ألبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي .ميزان األصول :  .9

 بد هللا بن عمر بن عيسى الد بوسي  .تقويم األدلة : أبي زيد ع .10

 المطلب الرابع : وصف النسخ الخطية ، ومنهجي في التحقيق
 أوال : وصف نسخ الحاشية

كز لحاشية القريمي : مخطوطات كثيرة انتشرت في كثير من المكتبات والخزانات ومرا
( أصول ، 619المخطوطات في بلدان العالم ، منها مكتبة الشهيد علي باشا في تركيا برقم )

ومركز  ،( أصول 13639( ، ومكتبة األسد دمشق برقم )943ومكتبة بايزيد في تركيا برقم )
ي الواليات ( ، ومكتبه برنستون ف 43019الملك فيصل في المملكة العربية السعودية برقم ) 

ت في ( ، ومكتبه المصغرات الفيلميه بقسم المخطوطا 5405المتحدة االمريكية برقم ) 
ياء التراث ( ، ومركز البحث العلمي واح4394معه االسالميه ، المدينة المنورة برقم )الجا

، ومكتبه  ( 396( ، المكتبه االحمديه في حلب برقم ) 118االسالمي في مكة المكرمة برقم )
حقيقي أصول ( ، وغيرها كثير ، فقد اعتمدت في ت 7االسكندريه )البلديه( مصر برقم ) 

نية في الثالى ثالث نسخ ، نسخة من مكتبة الشهيد علي باشا في تركيا ، ولحاشية القريمي ع
 مكتبة بايزيد في تركيا ، واألخيرة في مكتبة االسد دمشق .

 ثانيا : الوصف المادي للنسخ المعتمدة في التحقيق .
 أوالً : النسخة التي رمزت لها )باألصل( .

 ( أصول 619ي باشا بالرقم ): هذه النسخة محفوظة في مكتبة الشهيد علمكانها 
 (   التحميدية و) قال : الحمد هلل ، قد جرت عادة المؤلفين بتوشيح صدر الكتاب بالتسمأولها :

 ( لوحة .273فهي تتألف من ) عدد الوحات :
 سطراً  . 31: تشمل على  عدد األسطر في الصفحة

 ( سم . 13×22: )قياس المخطوطة 
 تاد وواضح .مكتوبة بخط نسخي مع نوع الخط :

 كلمة تقريباً . 13-9من  معدل الكلمات في السطر الواحد :
 جيدة ، وسليمة ، وكاملة . حالتها :
ن  تبيهللاحمه مجهول ، وبعد التدقيق في تاريخ الفراغ منها وتاريخ وفاة القريمي ر ناسخها :

لمؤلف اخة نس لي أن هذه النسخة : إما بخط المؤلف ، أو من امالئاته ، أو نسخة قوبلت على
 ، واالول هو الراجح  ، وهللا اعلم بالصواب 

 هـ .849من شهر هللا األحب ، سنة  23يوم االثنين  تاريخ االنتهاء من النسخ :
نصير م البعون عناية الكريم الغفار والحليم الستار وهو حسبي ونعم الوكيل ونع آخرها :

 والجواد الجبار قد تم .
 سخة : ملحوظات أخرى على هذه الن
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ً مع حاشية القريمي من غير فاصل ، أو أي عالمة  .1 دل  تكتب شرح التلويح مدمجا
ا دفعنا الى أن نستعين بالمطبوع من شرح التلويح في ا بلته لمقاعلى الفصل بينهما ، مم 

 لتمييزه من الحاشية .
ا حملنا على أن نستقرأ  .2 ت نواناعالحاشية خالية من عنوانات األبواب والفصول مم 
 بواب والفصول والمسائل استقراًء باالعتماد على شرح التلويح . األ
اللون ابة بكان يبدأ كالمه بكلمة ) قوله ( بخط كبير وباللون األحمر ، وباقي الكت .3

 األسود وبخط أصغر .
ارج ( وهي عالمة توضع إلثبات بعض اإلسقاط خ r ( ، )Iوجود عالمة اإللحاق ) .4

ً سطور الكتاب ، وهي خط رأسي يرس ماالً شأو  م بيَن الكلمتين ، يعطف بخط أفقي يتجه يمينا
ن فيها السقط ، وبعدها يكتب كلمة ) صح ( .  ، إلى الجهة التي دو 

)حاشية  :مكتوب عليها في اللوحة االولى اسم الكتاب ومؤلفه وبصيغ مختلفة ، نحو  .5
  .  تلويح (على التلويح للقريمي ( ، و ) حاشية تلويح قريمي ( ، و ) قريمي على ال

 مكتوب عليها اسم المؤلف ) أحمد بن عطاء هللا القريمي ( . .6
ه ر اليمكتوب على واجهة الصفحة الثانية اسم مالكها ) سعد وتشرف بتملكه الفقي .7

 سبحانه السيد محمد فاضل بن محمود ، عفي عنهما ( . 
 مكتوب عليها ) من كتب الفقير علي غفر له ( . .8
 ه ) توكل على هللا بالصدق لظفر ( . عليها ختم دائري مكتوب في .9

 ه هللاعليها ختم دائري ثاني مكتوب فيه ) وقف من الوزير الشهيد علي باشا رحم .10
 تعالى بشرط أال  يخرج من خزانته ( .

لكتاب لسل اعليها ختم مستطيل معاصر مكتوب فيه باللغة االنكليزيه اسم المكتبة وتس .11
 (Sehid Ali pasa  619  شهيد علي با ) 619شا  . 

ا يدل على كثرة تداولها، ووقفها من مدرسة إل .12  ى .ى أخروجود أختام عدة عليها مم 

 ثانياً : النسخة التي رمزت لها بـ) ب ( .
 ( 943هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد بالرقم ) مكانها :

 (BAYAZIT U. K. V. 943  ) 
يح ين بتوشلمؤلفاالحمد هلل : قد جرت عادة ) بسم هللا الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ،  أولها :

 صدر الكتاب بالتسمية والتحميد اقتداء بكتاب هللا تعالى (.
 لوحة  . 181 عدد اللوحات :

 ( سطراً .29تشمل كل صفحة في األكثر على ) عدد األسطر في الصفحة :
 كلمة تقريباً . 19-16معدل الكلمات في السطر الواحد : من  

 ( سم . 13×20) قياسها :
 مكتوبة بخط نسخي معتاد وواضح . نوع الخط :

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

 هـ .863يوم الثالثاء  من شهر شعبان  تاريخ االنتهاء من النسخ :
نصبر ال وكيل ونعمبعون عناية الكريم الغفار والحليم الستار وهو حسبي ونعم ال آخرها :

  0والجواد الجبار قد تم 
 ملحوظات أخرى على هذه النسخة :

ً مع حاشية القريمي من غير فاصل ، أو أي عالمة  .1 دل تكتب شرح التلويح مدمجا
 على الفصل بينهما .
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 يوجد العديد من التعليقات والتوضيحات على حواشي هذه المخطوطة . .2
ا دفعنا إلى أن نستقرأ الحاشية خالية من عناويين األبواب وا .3  ناوينعلفصول مم 

 وط )األبواب والفصول والمسائل استقراًء ، اال بعض المواضع مكتوب الى جانب المخط
 مباحث السنة ، و باب اإلجماع ( . 

اللون ابة بكان يبدأ كالمه بكلمة ) قوله ( بخط كبير وباللون األحمر ، وباقي الكت .4
 األسود وبخط أصغر . 

نا لى الغالف الخارجي للمخطوط مكتوب عليه ) حاشية تلويح لمواليوجد الصق ع .5
 قريمي ( .

حو : نمكتوب عليها في اللوحة األولى اسم الكتاب ، ومؤلفه ، وبصيغ مختلفة ،  .6
 .  يح ()حاشية تلويح لموالنا قريمي رحمه هللا ( ، و ) حاشية قريمي على تلويح التوض

 اط خارج سطور الكتاب .وجود عالمة اإللحاق إلثبات بعض اإلسق .7
صفحة ( وينتهي بال1يوجد ترقيم جانبي للوحات يبدأ من صفحة العنوان بالرقم ) .8

 ( .181األخيرة بالرقم )
 م . اعلهذه النسخة على الراجح هي منسوخة من نسخة االصل ،أو قوبلت عليها وهللا .9

 بيضوييوجد على هذه النسخة وبأماكن متفرقه ، وقف شيخ االسالم على شكل ختم  .10
ا ى أغمكتوب في داخله : )وقف شيخ االسالم ولي الدين افندي ابن المرحوم الحاج مصطف

 ابن المرحوم الحاج حسين أغا ( .

 ـ)ج( . ثالثاً : النسخة التي رمزت لها ب
 ( أصول.13639هذه النسخة محفوظة في مكتبة األسد دمشق بالرقم ) مكانها :
 ( .  التحميدية وعادة المؤلفين بتوشيح صدر الكتاب بالتسم ) قوله: الحمد هلل ، قد جرتأولها :

 ( لوحة .233تتألف هذه النسخة من ) عدد اللوحات :
 ( سطراً .27تشمل كل صفحة في األكثر على ) عدد األسطر في الصفحة :

 مكتوبة بخط نسخي معتاد ، وفيه شيء من الغموض نتيجة التصوير . نوع الخط :
 كلمة تقريباً .  19 – 16من  ر الواحد :معدل الكلمات في السط

 جيدة ، وسليمة ، وكاملة .  حالتها :
 ابراهيم بن أحمد السينابي  . ناسخها :
 ( سم . 13×20) قياسها :

 ـ( .ه876وقع الفراغ منها في شهر رمضان المبارك سنة ) تاريخ االنتهاء من النسخ :
نصبر م الار وهو حسبي ونعم الوكيل ونعبعون عناية الكريم الغفار والحليم الست آخرها :

 والجواد الجبار قد تم .
 ملحوظات أخرى على هذه النسخة : 

 ة علىمكتوب على اللوحة االولى بخط واضح : ) العالمة القريمي الحنفي ، حاشي .1
 المولود عام التلويح في أصول الفقه على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ،

 هـ ، وعمره سبعون عاما رضي هللا عنه ( . 150توفى عام هـ والم80
 اليوجد على جوانب المخطوط بعض عنوانات الفصول واألبواب كتبت بخط معتاد  .2

 يميزها عن المتن أو الشروح ،وفي بعض األحيان تكاد العنوانات تكون مفقودة .
ال فح . عدم وجود ما يميز المتن عن الشرح ، فكأن القارئ يقرأ في متن ال شر .3

 يوجد خط فوق المتن أو قوسان يميزان ذلك .
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رة بالرقم ( وينتهي بالصفحة األخي1يوجد ترقيم جانبي حديث لألوراق يبدأ بالرقم ) .4
(230 . ) 
 وجود العديد من التعليقات على حواشي هذه النسخة  . .5
 سين .وجود خط فوق بعض الكلمات أو العبارات ، مما يعرف اليوم بالحصر بين قو .6
( ،  محميةتوب الى جانب اللوحة الثانية ) وقف المدرسة االحمدية بمدينة حلب المك .7

 فوجود هذه النسخة في المكتبة األحمدية دليل على أنها كانت إحدى مصادرهم . 
 وجود عالمة اإللحاق التي توضع إلثبات بعض اإلسقاط خارج سطور الكتاب . .8
 ،حنفي بن عبد هللا القريمي ال مكتوب عليها بخط معاصر وبالحبر االزرق ) أحمد .9

 هـ ، وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه .943توفي سنة 
 عليها ختم بيضوي كبير مكتوب فيه ) وقف أحمد افندي ( وطمست باقي    .10
 الكتابات عليه  

 عليها ختم دائري صغير طمست معالمه .  .11
 يوجد في داخلها ختم دائري مكتوب فيه ) مكتبة االسد ( .  .12
 لمواصفات الخاصة بالنسخ المعتمدة في التحقيق .هذه هي ا .13

 ثالثاً : منهجي في التحقيق :
هي من ، و لحاشية القريمي نسخ عدة منتشرة في المكتبات ، استقر االعتماد على ثالث منها

ا ، أحسن النسخ وأضبطها وأوضحها، لكونها كاملة ال نقص فيها أو ضياع لبعض أجزائه
 تلف أو خروقات .ولكونها صالحة ، ليس فيها 

ى ة علوقد اعتمدت عليها في التحقيق ، وذلك لضبط النص على النحو المطلوب، وللمحافظ
 هذه الثروة العظيمة، وللمساهمة في إخراج النص بأقرب ما يكون من نص المؤلف .

سخ بعد العثور على هذا العدد قمت بنسخ المخطوطات ، واعتمدت على إحدى الن .1
 قت عليها اسم ) األصل ( وهي مصورة كاملة .فصارت هي األم ، وأطل

 أما األسس التي دفعتني العتمادها أصال فهي : 
 وضوحها وكتابتها بخط جيد . .أ
 خلوها من النقص أو الخرم أو التلف .  .ب
 خلوها من التصحيف والتحريف تقريبا . .ت
 يضاف إلى ذلك كونها قديمة وقريبة من عصر المؤلف . .ث
 : منهجي في تصحيح النص المحقق .2
  فق وصححت الكلمات أو العبارات التي وردت مخالفة لقواعد الخط  ، ورسمتها على

 قواعد الخط المتعارف عليه اليوم ، من ذلك . 
 تها رسم الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها على كرسي الياء مثل ) مسئلة ( فصحح

 ورسمتها على األلف ) مسألة ( .
 ها  )ة ( فصححتها ، واعدت الهمزة إلى مكانوردت الهمزة على شكل ياء مثل ) عايش 

 عائشة ( ، ومثل ) مسايل ( فصححتها ، ) مسائل ( . 
  . ) حذف األلف الواقعة بعد الالم مثل ) ثلثة ( وكتبتها باأللف ) ثالثة 
 (و ) زكاة(وردت األلف على أصلها مثل )صلوة ( و ) زكوة ( وكتبتها باأللف )صالة 
 مختصرة ، وكتبتها على الوجه المستعمل اآلن مثل : ) ح ( فك المصطلحات القديمة ال

يعني ) حينئذ( ، و) رح ( بمعنى ) رحمه هللا ( ، ) المط ( بمعنى ) المطلوب ( ، و ) تع ( 
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بمعنى    ) تعالى ( ، و ) بط ( بمعنى ) باطل ( ، و ) آح ( بمعنى ) أحدهما ( ، و ) يخ ( 
ى ) بيانه ( , و ) الظ( بمعنى ) الظاهر ( ، و ) المص ( بمعنى     ) يخلو ( ، و ) بين ( بمعن

 بمعنى        ) المصنف ( . 
 لفارزة ، وا استعملت عالمات الترقيم المتبعة في المنهج العلمي الحديث ، نحو : النقطة، 

 وغيرها ، ونسقت النص على وفق سياق الجمل والعبارات .
 منهجي في التعامل مع النص المحقق :  .3
 ين ببلة النسخ ، أظهرت الن ص  على النحو المطلوب ، وعند حصول اختالف عند مقا

 األلفاظ اخترت اللفظ المناسب وأشرت إلى المخالفة في الهامش .
 كتبت نص المتن الذي وضعه الشارح بين قوسين بخط عريض اسود ، وكالم الشارح 

 بخط رفيع فاتح ، حتى يتميز المتن من شرحه . 
 لك ذجمل الساقطة من نسخة األصل بين معقوفين ]...[، وبينت وضعت الكلمات أو ال

 ( ، أو جو ) أبالهامش ، بقولي : ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ( 
 من زياداتي .

 ؤشرة ة المالكلمات الساقطة من بقية النسخ قلت : لم ترد في ) ب ( مثال ، أي : الكلم
 في ) ب ( . بالرقم ، هي التي لم ترد

 ترد  ( لم إذا كان السقط عبارة ، وضعتها في الهامش بين قوسين ، وقلت : عبارة ) كذا
 في    ) ب ( مثال . 

  ( إلى قوله ) ي    م ترد فلذا ( كإذا كان الكالم الساقط طويال قلت : العبارة من قوله ) كذا
 ) ج ( مثال . 

 سخة )نللفظ المخالف في الهامش من إذا كان اللفظ الصواب من نسخة األصل ، اثبت ا 
 ب ( ، أو ) ج ( . 

 ذا ( ، كصل ) أما إذا كان اللفظ المخالف من ) ب ( ، أو ) ج ( أو كليهما ، أقول في األ
 وما أثبته من ) ب ( ، أو ) ج ( ، أو كليهما . 

 ( كذا  إذا وجدت كلمة أو عبارة مكررة في النسخة نفسها أقول : كلمة أو العبارة) رر مك
ن ين قوسيمش بفي النسخة التي ورد فيها التكرار ، وأضع الكلمة أو العبارة المكررة في الها

 . 
 منهجي في تخريج اآليات القرآنية :  .4
 ق إلىعزوت اآليات القرآنية إن وجدت في النص ، وكذلك اآليات الواردة في التحقي 

 سورها . 
  اذكر اسم  ،كان قد ذكر جزء من آية اذكر في الهامش اسم السورة ورقم اآلية ، أما إذا

 السورة وأقول جزء من آية كذا . 
 . وضعت اآليات القرآنية بين قوسين مزهرين 
  . ميزت اآليات القرآنية بخط اسود عريض 
 منهجي في تخريج األحاديث النبوية واآلثار : .5
 جت األحاديث النبوية إن وجدت في النص ، أو الهامش ، من كتب التخريج ا  دة تملمعخر 
 . ذكرت حكمها من جهة درجة صحتها ، من الكتب المعتمدة 
  ة . الصفحوطريقة التخريج تكون بذكر الكتاب ، ثم الباب ، ثم رقم الحديث ، ثم الجزء 
 رب لفإذا لم أجد نص الحديث باللفظ نفسه الذي ذكره المؤلف فإنني أذكر ما هو أق ، ً ظا

   ها .م أجد أصحها سنداً فأذكر واحداً منوأصح  سنداً إلى ما أورده المؤلف ، فإن ل
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 ( : ثموتما أما إذا ذكر في المتن جزء من الحديث فاني اذكر أوال التخريج ، وأقول ) مه 
 اذكر متن الحديث جميعه في الهامش . 

 ء وضعت متن الحديث بين قوسين كبيرين ) ... ( ، وميزته بخط أسود عريض ، سوا
 أكان في المتن أم الهامش . 

 نهجي في الكالم المقتبس :م
 صان كل  نص ورد في متن المخطوطة منقول عن المصادر األخرى من غير زيادة أو نق

ً ومن غير تصرف، وأحيل على ا  وضعته بين قوسين تنصيص " ..... "  ، إذا كان نص 
 المصادر التي اعتمد عليها من غير ذكر كلمة ) ينظر ( . 

 نظر (يوسين اقتباس ، واكتب في الهامش كلمة ) أما إذا كان بتصرف فال أضعه بين ق  ،
 ثم أحيل على المصادر .

 منهجي في نسبة ما ورد في النص :  .6
 ، ات نسبت األقوال إلى قائليها ، فان لم أجد فإلى كتاب أسبق من كتاب المؤلف  أو في أم 

 الكتب المعتمدة في أصول الفقه .
 كتب اللغة . بينت معاني مفرداته الغريبة والمشكلة من أمات 
 . فُت بالمصطلحات التي وردت في النص ألول مرة  عر 
 .  فُت باألعالم الذين ورد ذكرهم في النص ألول مرة  عر 
 . فُت بالكتب التي وردت في النص المحقق  عر 
 . نسبت أبيات الشعر إلى ناظميها 

 
 

 منهجي في الزيادات :  .7
 م الترحويه وسلم ، والترضي ، اختلفت النسخ في صيغ الصالة على الرسول صلى هللا عل

 ، لذا لم أشر إليها في الهامش . 
  . وضعت  حرف )  هـ ( عالمة على السنة الهجرية 
  ف ببطاقة الكتاب عند ذكره أول مرة في الهامش ، وذلك الن التعريف ون ها يكبلم أعر 

 في المصادر والمراجع .
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 وط المصورة :نماذج من نسخ المخط                
  

 صورة الصفحة األولى من نسخة األصل
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 صورة الصفحة األولى من النص المحقق من نسخة األصل
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 صورة الصفحة األخيرة من النص المحقق من نسخة األصل 
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 صورة الصفحة األخيرة من نسخة األصل 
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 صورة الصفحة األولى من نسخة ) ب ( 
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قق من نسخة ) ب (صورة الصفحة األولى من النص المح  
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 صورة الصفحة األخيرة من النص المحقق من نسخة ) ب (
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 صورة الصفحة األخيرة من نسخة ) ب ( 
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 صورة الصفحة االولى من نسخة ) ج ( 
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 صورة الصفحة األولى من النص المحقق من نسخة ) ج ( 
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 صورة الصفحة األخيرة من النص المحقق من نسخة ) ج (
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رة الصفحة االخيرة من نسخة ) ج (صو  

 32[ 31] بَاُب االجتهاد 

                                                
ينظر :  ، جهد ذو أي ، الطَّاقةِّ و المشقةو الَجْهدِّ بذل  من مجهود ورجل، األَمر طلب في الوسع بذل لغة : ااِلْجتَِهاد 31

 تاج، و 275ص المحيط القاموس، و 1/710 العرب لسان، و 461 /2 العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح

 .538 /7 العروس
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رحمه 34، قال الغزالي 33(َوَشْرُط ااِلْجتَِهاِد أَْن يَْحِوَي ، أَْي : يَْجَمَع اْلِعْلَم بِأُُموٍر ثاََلثَةٍ : ) قوله 
 هللا : المدارك المثمرة لألحكام أربعة : الكتاب ، والسنة ، واإلجماع ، والعقل . 

 36يتم بأربعة علوم : اثنان مقدمان ، واثنان متممان ]وأربعة في الوسط[ 35ستثماروطريق اال
 فهذه ثمانية ، فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها األصوليون .

 األصل ، فال بد من معرفته ، والتخفيف عنه أمرين :  37أما كتاب هللا : فهو
  . 40ال يشترط حفظها من ظهر القلب 39: ] أنه [ 38األول

ال يشترط حفظ ما اختص باألحكام ، بل يكفي أن يكون عالما بمواقعها حتى يطلب والثاني : 
 . 41اآلية المحتاج إليها في وقت الحاجة

،  وهي وان كانت زائدة 42فال بد من معرفة األحاديث التي تتعلق بها األحكام وأما السنة :
 على ألوف فهي محصورة .

وأحكام  43ال يلزم معرفة ما يتعلق من األحاديث بالمواعظفيها التخفيفان المذكوران : إذ 
 .  45وغيرها 44اآلخرة

أحاديث األحكام ، كالجامع الصحيح  46وال يلزمه حفظها ، بل يكفيه أن يكون مصححاً بجميع
مواقع كل باب ، فيراجعه وقت  47للبخاري ، ومسلم ، وسنن أبي داود ، ويكفيه أن يعرف

 .  48لى حفظه فهو أحسن وأكملالحاجة إلى الفتوى وإن كان ع
كما  ماع ،: فينبغي أن يتميز عنده مواقع اإلجماع حتى ال يفتي بخالف اإلجوأما اإلجماع 

 يلزمه معرفة النصوص حتى ال يفتي بخالفها.

                                                                                                                        
 استخراج يف الجهد بذل" فقد عرف بتعاريف عدة وأبرزها ما عرفه به ابن السمعاني فقال: أما في االصطالح :    

نظر تعريفه في : ، وي 302 /2 األصول في األدلة قواطع" إليها المؤدى بالنظر عليها الدالة شواهدها من األحكام

 . 4/524 السول نهاية، و 2/489 المحصولو ، 2/350 المستصفى

 زيادة من التلويح على التوضيح ، يقتضيه النص .  32
 . 235 /2 التوضيح على التلويح شرح 33

عديدة تصانيف له  ، ، الملقب بحجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعيأبو حامد  34

ومعيار ، سفة وتهافت الفال، وإحياء علوم الدين ، والبسيط  ،وسيط وال، والمنخول في أصول الفقه ، المستصفىك
طبقات و ، 353 /3وفيات األعيان : ظر ترجمته في ( ينهـ505 وغيرها كثير، ت) والمنقذ من الضالل، العلم 

 . 10 /4شذرات الذهب و،  389، 191 /6الشافعية للسبكي 

 ، ج (  .  في األصل ، االجتهاد ، والصواب ما أثبته من ) ب 35
 .1/342ما بين المعقوفين زيادة من المستصفى يقتضيه النص ، ينظر المستصفى 36

 في ( والصواب ما اثبته من ) ب ، ج ( .  في األصل : ) فهو  37

 في ) ب ( أحدهما  . 38

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( .  39

 .4/15البزدوي  أصول شرح األسرار وكشف،  2/384 للغزالي ينظر:المستصفى 40

 يكون أن يكفي بل قلب ظهر عن يحفظها أن يشترط وال آية خمسمائة وهو باألحكام تعلق ما يعرف أن: الجمهور قول 41

 على ضدالع، و 2/497 المحصول، و 2/350 المستصفى: نظري. الحاجة وقت في إليه يرجع حتى بمواقعه عارفا

  . 2/363 الرحموت فواتحو ، 4/548 السول يةنها، و 2/290 الحاجب ابن

 العبارة من قوله : بل يكفي أن يكون ....... تتعلق بها األحكام ، لم ترد في )ب( .  42

 في األصل ) بالواعظ ( .  43

 في ) ب ( األخيرة  . 44

  4/15 البزدوي أصول شرح األسرار ، وكشف 2/384للغزالي ينظر:المستصفى 45
 في ) ب ( لجميع .  46

 في ) ب ( يفرق . 47

 ينظر: المصدرين السابقين .48 
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كل مسألة  49والتخفيف في هذا األصل : أنه ال يلزمه أن يحفظ جميع مواقع اإلجماع ]بل[
 .  50هيفتي فيها ينبغي أن يعلم فتوا

"فنعني به مستند النص ، والمستند األصلي لألحكام فإنَّ العقل قد دل على نفي  وأما العقل :
 . 52في األقوال واألفعال وعلى نفي األحكام منها في صور ال نهاية لها" 51الحرج

األدلة السمعية من الكتاب والسنة ، والمستثناة محصورة وان كانت كثيرة  54ما استثنته53أما
ن يرجع في كل واقعة إلى النفي األصلي والبراءة األصلية ، ويعلم أن ذلك ال يغير فينبغي أ

، وأفعال  56اإلجماع 55إال بنص أو قياس على منصوص وما هو في معنى النص ] من [
 . 57الرسول صلى هللا عليه وسلم فهذه هي المدارك األربعة

 وأما العلمان المقدمان : 
البراهين واألدلة  58األدلة وشروطها التي تصير بها ب( معرفة نصب224أ/224)فاحدهما :

 منتجة ، والحاجة إليه تعم المدارك األربعة .
القدر الذي  59معرفة اللغة والنحو ، ويختص معرفته بالكتاب والسنة ، ونعني به والثاني :

يفهم به خطاب العرب وعادتهم في االستعمال إلى حد يميز بين صريح الكالم وظاهره 
، وال يشترط أن يبلغ مبلغ  61ومفهومه 60وحقيقته ومجازه ، وفحواه ومنطوقه ومجمله ،

 ، 62الخليل
د َواْلُمبَر ِ

جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة  64وأن يعرف 63
 65ويستدل به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد  فيه

 وأما العلمان المتممان : 

                                                
 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( .  49

 فواتحو ، 4/550السول نهاية، و 2/489 المحصولو ، 2/351 المستصفى:  نظر، ي المسائل تلك حفظ يشترط وال 50

 . 2/363 الرحموت

 في ) ب ( الخروج .  51

 . 4/551 الوصول سلم، و 4/551 السول نهاية:  نظري، و 1/343 المستصفى 52

 في ) ب ( إال .  53

 في األصل ، و)ب ( استثناه ، والصواب ما أثبته من ) ج ( . 54

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 55

 في األصل ، و )ج( ) واإلجماع ( والصواب ، وما أثبته من ) ب ( .  56

 . 343 /1 ينظر : المستصفى للغزالي 57

 في ) ب ، ج ( بها يصير . 58

 في ) ج ( بها . 59

 في ) ب ( ومنظومه .  60
 جمع، و 255 - 4/551 السول نهاية، و 4/225 األحكام إحكام، و 2/498 المحصول، و 1/351 المستصفى:  نظري 61

 . 2/379 الجالل شرح مع الجوامع

من مصنفاته  ، ، ومستنبط علم العروض ن أحمد األزدي الفراهيدي البصري، إمام العربيةالخليل ب ، عبد الرحمن وأب 62

ألسماء تهذيب ا، و 72 /11معجم األدباء :  نظر ترجمته في( يهـ170، ت) والشواهد،  والعروض،  العين :

 . 1/275شذرات الذهب و، 1/177واللغات 

د ، إمام النحو واللغة البصريأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي  63  ، الكامل:  مصنفاتهمن  ، ، الُمبَر ِّ

 /19ألدباء معجم ا: نظر ترجمته في ( يهـ 258 ت) ، وإعراب القرآن ، ومعاني القرآن ، والمقتضب، والروضة 

 .190 /2شذرات الذهب و،  441 /3 األعيانوفيات و ،111

 في ) ب ( تعرف .  64

 3/34 المنار بشرح الغفار فتح، و 4/51 الوصول سلم، و 255 - 4/551 السول نهايةو،  2/498 المحصول:  نظري 65

. 
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يشترط أن يكون جميعه على  67، فال 66فة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنةمعر فأحدهما :
حفظه ، بل كل واقعة يفتى بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث أو اآلية ليس من 

   69الكتاب والسنة 68جنس المنسوخ وهذا يعم
والمقبول من بالسنة معرفة الرواة ، والخبر الصحيح من الفاسد ،  70والثاني : هو يختص

  71المردود
والتخفيف فيه : أن كل حديث يفتي به مما قبلته األمة ال حاجة به إلى النظر في إسناده فان 

 وعدالتهم .  72خالفه بعض العلماء ، فينبغي أن يعرف رواته
والبحث عن أحوال الرجال في زماننا ، هذا مع طول المدة وكثرة الوسائط أمر متعذر فلو 

الخلف، واالعتماد على الكتب الصحيحة التي  73بتعديل أئمة الدين الذين اتفقجوزنا االكتفاء 
 وقصر الطريق على المفتي .  74ارتضى األئمة رواتها كان حسنا
 .  76مباحث االجتهاد 75فهذه هي العلوم الثمانية يستفاد بها

ه بناء على أن من اشترط حفظ نظم 80على 79، يرد78( َظْهِر الْقَلْب 77اَل اْلِحْفُظ عَلى)  قوله :
، وعلى من اشترط حفظ ما اختص باألحكام دون ما  81الحافظ اضبط لمعانيه من الناظر

 .  82سواه
معرفة السنة خمسة  86: ] في [ 85، أي 84، ذكر في القواطع83( والثاني السُّنَّة)  قوله :

 شروط : 
 ] ة . ليكون المتواترات معلومة واآلحاد مظنون 88من تواتر وآحاد87"معرفة ] طرقها 

                                                
 العبارة من قوله: مواقع الخطاب... إلى قوله :من الكتاب والسنة ، لم ترد في )ب(  66
 في ) ب ، ج ( وال .  67

 في  األصل  ) بعلم ( ، وما أثبته من ) ب ، ج( .  68

 . 2/383 الجالل شرح الجوامع جمع، و 2/363 الرحموت فواتح:  نظري 69

 في ) ج ( المختص .  70

 . 3/34 المنار بشرح الغفار فتحو ، 4/547 السول نهاية:  نظري 71

 في ) ب ( روايته . 72

 في األصل ، و ) ب ( اتفقوا .  73

 في ) ب ( حسيا . 74

 ) بها ( لم ترد في ) ب ( .  75

 اختصار شديد . ، ب 344 – 342/  1ينظر : المستصفى للغزالي  76

 في )ب( عن .  77
 .235 /2 التوضيح على التلويح شرح 78

 في ) ب ، ج( رد . 79

 في األصل ، و) ب ( عليه .  80

 جميع حفظه يشترط أنه الشافعي عن نقل المستوعب في القيرواني أن جرم ال":  السول نهاية في األسنوي نقل 81

 . 398 /1لآلسنوي  السول نهاية . "اإلمام ماللك مخالف وهو" " ، ثم قال : القرآن

 بالعلم االشتراط وهذا بها، ليجتهد والسنة الكتاب من الواحدة المسألة مآخذ جميع المجتهد يعرف أن يكفي أنهبمعنى  82
 شرح السول نهايةو ،2/290 الحاجب ابن على العضد :نظري األحكام، جميع يعلم أن منه يلزم ال المآخذ بجميع

 . 2/364 الرحموت فواتح، و 4/183 التحرير تيسير ، 398ص الوصول منهاج
 . 235 /2 التوضيح على التلويح شرح 83

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  يب: أل قواطع األدلة في األصول 84

 ، 1، ط لبنان علمية، بيروت،دار الكتب ال ، حسن اسماعيل الشافعي هـ(المحقق: محمد489)تالحنفي ثم الشافعي 
 . م1999

 في ) ج ( أن .  85

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج( . 86
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 ويعدل عما ال يصح .  89ومعرفة صحة طرق اآلحاد ورواتها ليعمل بالصحيح منها 
 90ومعرفة أحكام األقوال واألفعال ليعلم ما يوجبه كل واحد منها . 
 . ومعرفة معاني ما انتفى االحتمال وحفظ ألفاظ ما وجد االحتمال فيه 
 "91وترجيح ما تعارض من األخبار  . 

، قال اإلمام الغزالي رحمه هللا : فأما علم  93إلى آخره 92(ِعْلُم اْلَكاَلمِ  َواَل يُْشتََرطُ ) قوله :
الكالم فليس بمشروط فإنا لو فرضنا إنسانا جازما باعتقاد اإلسالم تقليدا ألمكنه االستدالل 

من  94بالدالئل الشرعية على األحكام ، على أن المجاوزة عن حد التقليد إلى معرفة الدليل يقع
االجتهاد ، فانه ال يبلغ رتبة االجتهاد إال وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم ضرورة منصب 

وأوصاف الصانع جل جالله وبعثة الرسول وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب 
 . 95هللا تعالى وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز لصاحبه حد التقليد

ةُ )  قوله : َوإِلَْيِه ذََهَب َعامَّ
 100، والقاضي الباقالني 99، وعامة األشعرية98( 97تَِزلَةاْلُمعْ  96

، ومن عامة المعتزلة  102، وبعض متكلمي أهل الحديث 101والغزالي والمزني
 ،  103أ( أبو هذيل225ب/224)

                                                                                                                        
 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ( .  87

 في األصل ) آحاد ( وما أثبته من ) ب ( .  88

 . في األصل هاهنا ، وما أثبته من ) ب ، ج (  89

 منها لم ترد في ر) ب ( .  90
 وكشف ، 4/220 األحكام ، واإلحكام 2/498، والمحصول  2/351 ، وينظر : المستصفى 305 /2 األدلة في األصول قواطع 91

 . 2/363وفواتح الرحموت  ، 4/549 السول ، ونهاية15 /4 للبزدوي األسرار
 . 236 /2 التوضيح على التلويح شرح 92
َجَوازِّ 93  لَّةِّ  ْستِّدْاَللِّ االِّ  ) لِّ يَّةِّ  بِّاأْلَدِّ مِّ  السَّْمعِّ لَْجازِّ ْساَلمِّ  لِّ يدًا ( بِّاإْلِّ  . 236 /2 التوضيح على التلويح شرح تَقْلِّ
 في ) ب ( تقع .  94
، والتحبير شرح التحرير  4/16، وكشف االسرار للبزدوي  3/584، وشرح مختصر الروضة  1/343 ينظر : المستصفى 95

8/3878  . 
 ال ( . أم االجتهاد قبل االجتهادية المسألة في معين حكم تعالى هلل يكون لة التي اختلفوا فيها هي : ) هلوأصل المسأ 96
 وأصولهم،  عديدة مذاهب إلى تشعبت وفروعها، العقيدة أصول من كثير في السنة أهل خالفت،  المسلمين فرق من كبيرة فرقة 97

 سميت،  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر،  المنزلتين بين المنزلة،  عيدوالو الوعد،  العدل،  التوحيد:  خمسة إلى ترجع
 القرآن، بخلق واقال وقد،  معتزلة هتبع ولمن له قيلف البصري، الحسنمجلس  عطاء اعتزل بن واصل رئيسها ألن االسم؛ بهذا
 والِْملَلَ  ، 201 ،114 ،24ص الفرق بين قالفر، ينظر :  الصفات آيات وأولوا القيامة، يوم باألبصار تعالى هللا رؤية ونفوا

 . 85 -43 /1 للشهرستاني والن َِحل
 . 236 /2 التوضيح على التلويح شرح  98
 عنه هللا رضي األشعري موسى أبي الجليل الصحابي إلى ينتسب الذي األشعري، الحسن أبي إلى نسبة بذلك، سميت:  األشعرية 99

ن ، فاهلل لمخلوقياواردة بالكتاب والسنة ، صفات تليق بذاته تعالى ال تشبه صفات ، ومن أصولهم إثبات الصفات اإللهية ال
في  ال يشاركه ق حقيقةسبحانه وتعالى قادر بقدرة ليست كقدرة المخلوقين ، وعالم بعلم ليس كعلم المخلوقين ، وهللا هو الخال

بدع الزيغ وال على اهل اللمع في الرد: نظربة للعبد، يالخلق غيره وجميع افعال العباد مخلوقة مبدعة من هللا تعالى وهي مكتس
 . 94 /1 للشهرستاني والن ِحل الملل، و 69ألبي الحسن االشعري ص

 ابن قال وغيره ، الكالم علم في الكثيرة المصنفات صاحب البصري، القاضي الباقالني ، محمد ، بن الطيب بن أبو بكر محمد  100
:  في ترجمته نظريهـ ( 403ت) ، "بعده وال قبله ال مثله، فيهم ليس األشعري، إلى تسبينالمن المتكلمين أفضل وهو: "تيمية
 . 3/168 الذهب وشذرات ،228 /2 المذهب ، الديباج 3/400 األعيان ، ووفيات 585 /3 المدارك ترتيب

من ،  المذهب أعمدة وأحد يصاحب اإلمام الشافع المزني، بن عمرو بن مسلم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلأبو إبراهيم،   101
،  لعلماوالترغيب في ،  والجامع الصغير،  الجامع الكبير، من مؤلفاته :  وفتاويه ائقهبطر وأعرفهم الشافعيين إمام، أهل مصر 

 / 1 لسبكيا البن الكبرى الشافعية طبقاتو ، 1/217 األعيان فياتهـ( ينظر ترجمته في : و264، ت)  المزني مختصرو
 . 300 /1 المؤلفين ومعجم,  1/115 األعالمو،  34/  1 لإلسنوي الشافعية اتطبق، و 438

 .309 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :   102
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 . 106، وأتباعهم ، وهؤالء يسمون المصوبة ، كذا في الكشف 105، وأبو هاشم 104والجبائي 
، واليه  109وابن ُعلَيَّة 108، كابي بكر األصم 107(  اْلُمتََكل ِِمينَ َوإِلَْيِه ذََهَب َطائِفَةٌ ِمنْ )  قوله :

إال انه  112، وبشر المريسي 111على ما ذكر في الميزان 110مال الشيخ أبو منصور الماتريدي
، واليه أشار الشارح بقوله : )  113قال : المخطئ فيه آثم غير معذور كما في سائر القطعيات

 . 115إلى آخره  114( ثُمَّ اْختَلَفُوا

                                                                                                                        
 والذكاء التصانيف صاحب االعتزال ، ورأس الكالم ، شيخ العالف، هللا عبيد البصري ، أبو هذيل بن الهذيل بن هو محمد  103

الملحدين  ىعل ، والرد المجوس على الرد: مؤلفاته  من هـ( ،235 ت) وعمي ، رفسنة وخ مائة من قريبًا عاش البارع ،
 .171 /7  واألعالم ، 542 /10 - 173 /11 النبالء أعالم سير ينظر ترجمته في :. السوفسطائية على والرد ،

 :مؤلفاته  من ، وشيخهم المعتزلة رأس المتكلم، الفيلسوف البصري، الجبائي سالم بن الوهاب عبد بن محمد هو 104
 /2 الذهب شذراتو ،398 /3 اإلعيان وفيات:  في ترجمته نظر( ي هـ303، ت) القرآن ومتشابه ، القرآن تفسير
 . 183ص الفرق بين الفرقو ،241

 تفسير :مؤلفاته  من ، المعتزلة رؤوس من المتكلم، الجبائي، أبو هاشم  الوهاب عبد بن محمد بن السالم عبد هو 105
 ،184ص قالفر بين الفرق: و في ترجمته نظر( ، ي هـ321،ت) الكبير واألبواب ، الكبير لجامعوا ، القرآن

 . 289 /2 الذهب شذراتو ،301 /1 للداودي المفسرين طبقاتو ،355 /2 عياناال وفياتو
 . 18 /4 البزدوي أصول شرح األسرار ينظر : كشف 106
 . 237 /2 التوضيح على التلويح شرح 107

 خلق :مؤلفاته  من ، اشتغل بالفقه والتفسير ، من كبار المعتزلة ، ن بن كيسان، أبو بكر األصمهو عبد الرحم 108
ينظر  ،هـ( وقيل غير ذلك 210وقيل كانت وفاته )هـ( 225، ت) وله مقاالت في األصول ، وغيره،  القرآن

 3/427 حجر البن الميزانولسان  ،9/402 النبالء أعالم سير، و 1/269طبقات المفسرين للداودي ترجمته في : 
. 

 والجدل الفقه في تصانيف له ،االبن  عُليَّة بابن المعروف األسدي إسحاق أبو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيمهو  109
 ، الواحد بخبر تعبدال كمنع،  األصول مسائل فيوَعقَديَّة  شذوذات   له،  المعتزلي األصم كيسان ابنعلى  تلمذ  ، ت

 الواحد، خبر يف الشافعي يناقش كان أنه:  البيهقيقال  (هـ218)ت،  الفروع في المخطيء تهدالمج بتأثيم وكقوله
 كبار من( ليةعُ  ابن) إبراهيم كان": الذهبي وقال" ، الناس يُِضل   الضوال ِ  بباب جلس قد ضال   " بأنه وصفه ثم

،  القرآن خلقب ويقول يناظر كان هالك، جهمي:  الذهبي لاق"، وإمام   المحدثين شيخُ  إسماعيل وأبوه الجهمية،
،  24/  10 ءالنبال أعالم سيرو ،1/137 االعتدال ميزان، و 1/457 للبيهقي الشافعي مناقبينظر ترجمته في : 

 . 1/130 الميزان لسانو
ً  ، الحجة قوي كان المتكلمين،و العلماء كبار من الماتريدي، محمود، بن محمد بن منصور محمد أبو هو 110  في مفحما

 ، والمقاالت ، التوحيد كتابمصنفات عدة منها :  له الملحدين، شبهات ورد المسلمين، عقائد عن دافع ، لخصومةا
 هـ(333)ت ، الفقه أصول في والجدل ، الفقه في الشرائع ومأخذ ، القرآن وتأويالت ، المعتزلة وهم وبيان

 الفتحو ،195ص البهية الفوائدو ،59ص راجمالت تاجو ،130 /2 المضيئة الجواهر:  في ترجمته نظر، ي بسمرقند
 .182 /1 المبين

 محمد الدكتور تحقيق هـ( ،539السمرقندي ، ت) الدين لعالء ، 1/754 العقول نتائج في األصول ينظر : ميزان 111
 هـ .1404 ،1ط البر، عبد زكي

، تفقه على  مبتدع ضال ، هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أبو عبد الرحمن، مولى زيد بن الخطاب 112
رؤوس  ، وهو من ، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن ، ثم اشتغل بعلم الكالم أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

 ً رق للبغدادي الفرق بين الف: نظر ترجمته في ( ، يهـ 218)ت ، ، وإليه تنسب طائفة المريسية المرجئة أيضا
 . 1/136الفتح المبين و،  2/44ب شذرات الذهو، 7/56تاريخ بغداد للخطيب و، 204ص

 مختصر ، وشرح 183 /4 لآلمدي ، اإلحكام 2/363 المستصفى، و 309 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  113
 2/380 الرحموت فواتحو ، 561,  4/560 السول نهاية، و 19 /4 للبزدوي األسرار ، وكشف 603 /  الروضة

. 
 237 /2 التوضيح على التلويح شرح 114

 التوضيح على التلويح شرح .يُْنقَُض( َهلْ  بِاْلَخَطأِ  الْقَاِضي ُحْكمَ  أَنَّ  َوفِي اَل؟ أَمْ  الِْعقَابَ  يَْستَِحق   َهلْ  اْلُمْخِطئَ  أَنَّ  فِي ) 115
2/ 237 . 
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ابُِع : أَنَّ اْلُحْكَم ]ُمعَيٌَّن[)  قوله: الرَّ
 ، وهو قول عامة الفقهاء 118إلى آخره 117( 116

إذا لم يصب المجتهد الحق عند هللا كان مخطئا ابتداء وانتهاء  119ثم اختلف هؤالء : فقال قوم
 حتى أن عمله ال يصح . 

عمله به يقع 120ه حتى أنوقال علماؤنا : كان مخطئا للحق عند هللا تعالى مصيبا في حق عمل
 .  121صحيحا له شرعا كأنه أصاب الحق عند هللا تعالى

 123: "بلغنا عن أبي حنيفة رحمه هللا ، أنه قال ليوسف ] بن [ 122قال القاضي اإلمام أبو زيد
، فتبين أن الذي  125: وكل مجتهد مصيب والحق عند هللا تعالى ] واحد [ 124خالد السمتي

 . 126حق عمله" أخطأ عند هللا تعالى مصيب في
 . 130والتقصير 129بين الغلو128هذا القول المتوسط 127ثم قال : فصار قولنا 

: "هو الحوادث الفقهية المجتهد فيها ال  131ثم إن محل النزاع ، كما ذكره صاحب الكشف
المسائل العقلية التي هي من أصول الدين ، فان الحق فيها واحد باإلجماع ، والمخطئ كافر 

، ومضلل مبتدع إن لم  132لف ملة اإلسالم كاليهود والمجوس والنصارىمخلد في النار إن خا
 .  133يكفر كأهل األهواء من أهل القبلة"

                                                
 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 116
 237 /2 التوضيح على التلويح شرح 117
َ  فَقََدهُ  َوإِنْ  أََصاَب، َوَجدَهُ  إنْ  َظن ِي   دَِليل   هِ )َوَعلَيْ 118  َكانَ  فَِلذَا َوَخفَائَِها لِغُُموِضَها بِإَِصابَتَِها ُمكَلَّف   َغْيرُ  َوالُْمْجتَِهدُ  أَْخَطأ

 . 237 /2 التوضيح على التلويح شرح (َمأُْجوًرا بَلْ  َمْعذُوًرا اْلُمْخِطئُ 

 ته من ) ب ، ج ( .في األصل )بعض ( ، وما أثب 119
 حتى أن ، لم ترد في ) ب ( .  120

 . 3/410 الهمام بن الكمال تحرير على والتحبير ، والتقرير 309 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  121

 النظر في المثل به ويضرب ، الحنفية فقهاء أكابر منالقاضي ،  الدب وسي عيسى بن عمر بن هللا بدأبو زيد ع 122

 ، الفقه لأصو في األدلة وتقويم ، النظر تأسيس:  مؤلفاته من الخالف، علم وضع من أولو ج،الحج واستخراج
 /2 ألعيانا وفيات :ترجمته في  نظرهـ( ي430)ت ، والفروع األصول في األسرار وكتاب،  الشرع أدلة وتحديد
 . 236 /1 المبين الفتحو ،245 /3 الذهب شذرات، و 251

 في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . ما بين المعقوفين لم ترد 123

 لحيته لطول السمتي سمي،  الثامنة ، من ليث لبني مولى ، الْبَْصِري   السَّْمتِي عَُمْير بن َخاِلد بن َخاِلد يُوسُف أَبُو 124
،  الكوفة أهل نم خالد أبي بن وإسماعيل األعمش ولقي،  وطبقتهم وهشاًما عون وابن، الحذاء خالًدا ، لقي وسمته
هـ( ، 189ت)، الحديث متروك بصري السمتي َخاِلد ْبن يُوسُف النسائي قال ، لرأيه حديثه يتقون الناس وكان

  11/411 التهذيب تهذيبو ،4/464 االعتدال ميزان، و491 /8 الرجال ضعفاء في الكامل: ترجمته في  ظرين
 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 125

 309 /2 األصول في األدلة قواطع، و 334 /3 الفقه أصول في ينظر : التلخيص 126

 .410 /3 والتحبير ، والتقرير 178 /4 لآلمدي  ، واإلحكام

 في األصل : فصارفون .   127

 في ) ب ( الوسط .  128

 في األصل اللغو ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 129

 .27 /4للبزدوي  األسرار وكشف،  310 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  130

 هـ . 730 سنة المتوفى البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين لعالء البزدوي، اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف 131

 في ) ب ، ج ( النصارى والمجوس . 132

 . 24 /4  البزدوي أصول شرح األسرار كشف 133
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: إلى أن كل مجتهد في المسائل الكالمية التي ال يلزم  134وذهب عبيد هللا بن الحسين العنبري
ي اإلثم ، بمعنى نف 135منها كفر ، كمسألة خلق القران ، واإلرادة ، وخلق األفعال : مصيب

 عن عهدة التكليف ، كما يجيء في كالم الشارح رحمه هللا .  136والخروج
: إن مخالفة ملة اإلسالم كاليهود وغيرهم إن نظر فعجز عن درك الحق فهو  137وقال الجاحظ

معذور غير آثم ، وان لم ينظر باعتبار انه لم يعرف وجوب النظر فمعذور أيضا ، وان عاند 
 .138فهو آثم معذب

هما خارج عن طريق الحق بأدلة سمعية ضرورية ، فإنا نعلم ضرورة أن اليهود وكل من 
روا باإليمان بالرسول واتباعه ، وذُموا على إصرارهم على عقائدهم ، فلذلك قاتل  وغيرهم أُمِّ

 139جميعهم ، ويعلم يقينا أن المعاند العارف مما يقل ، وإنما األكثر المقلدة اعتقدوا دين آبائهم
 . 142ما ال يحصى 141، والدليل عليه من اآليات 140معجزة الرسول وصدقهولم يعرفوا 

َ ِجَهةَ الكعبة)  قوله : على  145تدل 144، عبارة فخر اإلسالم143( لََما تَأَدَّى فَْرُض َمْن أَْخَطأ
إليها بوجه من الوجوه ،  147، حيث قال : ألنه لم يوجد التوجيه 146خطئ من استدبر الكعبة

التوجه  150من كل وجه ، لوجود 149إلى جهتها فليس بمخطئ 148فأما من وقع يمينه أو يساره

                                                
 الحذ اء خالد عن روى ، البصرةب ضاءقولي ال لبصري،ا العنبريبن الحسين بن تميم  الحسن بن هللا عبيد: هو 134

ً  مسلم هل خرج، أ مهدي بن الرحمن وعبد األنصاري معاذ بن معاذ وعنه ، وغيرهما العَْرَزمي الملك وعبد  حديثا
 عابوا فقيه، قةث: )حجر ابن وقال ،(ببدعة معتقده في تكلم لكن مقبول، صدوق: )الذهبي قال ،الجنائز في واحداً 
،  3/5 لاالعتدا وميزان ، 10/306بغداد تاريخ :في تهترجمينظر  (.هـ168)، ت (األدلة تكافؤ مسألة عليه

 . 1/531 التهذيب وتقريب
، 1/26 االجتهادو ،1/129 الفقه أصول في اللمعو ، 1540 /5 الفقه أصول في ، والعدة 398 /2 ينظر : المعتمد 135

 . 178 /4 لآلمدي األحكام أصول في ، واإلحكام 2/351 المناظر وجنة الناظر وروضة
 في ) ب ( فالخروج . 136

 من الجاحظية فرقة تنسب وإليه ،ي البصر الكناني الليثي ، الجاحظ محبوب بن بحر بن عمروأبو عثمان ،  137
 :اهمن ، فن    كل يف فيالتآل من مكثر وهو نتوئهما، أو عينيه لجحوظ" الجاحظ" له قيل النظَّام، على تتلمذ المعتزلة،
( بالبصرة ، هـ255)ت ، المعتزلة وفضائل ، النبوة وإثبات،  التوحيد في مصنفات وله والتبيين، والبيان الحيوان،

 .121 /2 الذهب شذراتو ،228 /2 الوعاة بغيةو ،140 /3 األعيان وفيات:  في ترجمته نظري
 وجنة الناظر ، وروضة 6/30 للرازي ، والمحصول 349ص وهما محجوجان باإلجماع ، ينظر : المستصفى 138

 . 178 /4 لآلمدي ، واإلحكام 2/350 المناظر
 في األصل ، ج : أباهم . 139

 . 349: ص ينظر : المستصفى 140
والسنة ، ينظر :  الكتاب من األدلة في ينحصر ال مما الكفار من المكذبين السالم عليه والرسول تعالى هللا فقد ذم 141

 .1/349المستصفى 
 ترد في ) ب ( .  ما ال يحصى : لم 142
 . 237 /2 التوضيح على التلويح شرح 143

 في بالتفقه اشتهر األصولي، الحنفي الحسين بأبي المكنى موسى، بن الكريم عبد بن الحسين بن محمد بن هو علي 144
 البخاري زيزالع عبد شرحه الذي األصول علم معرفة إلى الوصول كنز منها مؤلفات له واألصول، الحنفي، الفقه
 .5/148 للزركلي واألعالم ،1/263 المبين الفتح :هـ ( ينظرترجمته في 482ت) األسرار، كشف ابهبكت

 في ) ب ( يدل .  145

 . 19 /4 البزدوي أصول شرح األسرار ينظر : كشف 146
 في ) ب ، ج( التوجه .  147

 في ) ب ( شماله .  148

 في ) ب ( )بمحصل ( .  149

 في األصل  ) بوجود ( .  150
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، والشارح 152وهو العذار ، ولهذا أمر الشافعي رحمه هللا باإلعادة151إليها بجزء ] من وجهه [
 .  154: فيه من مناسبة ما هو بصدده من تقرير مذهب من يقول بتعدد الحق 153(لماأطلق )
(ل ِ َواْعلَْم : أَنَّ ُمَراَد اْلُمْستَدِ )  قوله :

ْن  156، إلى آخره 155 ، قيل فيه بحث: إذ ال يلزم مِّ
ي ) ب( الحقوق بثبوت الحق بمجرد اختيار الحكم بأدنى دليل من غير مبالغة 225أ/225تَساوِّ

في الطلب واالجتهاد ؛ الن المثبت حينئذ هو االجتهاد ، واالجتهاد مشروط ببذل الوسع ، 
 .  157ن االجتهاد حينئذ منفيا فال يثبت الحكمبحيث يحسن من نفسه العجز عن المزيد عليه فيكو

، قيل حق العبادة في هذا المقام أن يقول : 159( 158يَُدلُّ َعلَى ذَِلَك َما ذُِكَر فِي التَّْقِويمِ )  قوله :
وساوى أعلمهم أدناهم ؛ الن اْلُمْبلِّي ُعْذَرهُ بِّأَْدنَى َطلٍَب ال يكون مجتهدا ، الن إحساس العجز 

 .  160رط في االجتهاد وأنت خبير بان للتوجيه مساغا وللعذر مجالهعن المزيد عليه ش
في  165الزمخشري 164أيضا ، ]ما[ قاله 163، ويؤيده162إلى آخره 161( َويَُؤي ُِدهُ )  قوله :
دليل على أن األصوب كان مع  167(فَفَهَّْمنَاَها ُسلَْيَمان: وفي قوله تعالى : ) 166الكشاف

دليل على أنهما جميعا كانا على  168( ا ُحْكًما َوِعْلًماَوُكالا آتَْينَ سليمان ، وفي قوله : )
 . 169الصواب"

وأنكر الغزالي رحمه هللا حكمهما باالجتهاد ، بان قال : "كيف يصح أنهما حكما باالجتهاد ، 
من أجازوا حال  170ومن العلماء من منع اجتهاد األنبياء عقال ، ومنهم من منعه سمعا ، ومنهم

                                                
 قوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( .ما بين المع 151

 . 19 /4 البزدوي أصول شرح األسرار ينظر : كشف 152
 . 237 /2 التوضيح على التلويح في ) ب ( بما ، شرح 153

 . 238 /2 التوضيح على التلويح ينظر تقريره في : شرح 154
 . 238 /2 التوضيح على التلويح شرح 155

دِّ  اْلَحقُّ  لَثَبَتَ  اْلُحقُوقُ  اَوتْ تَسَ  لَوْ  أَنَّهُ  )هُوَ  156 ي دَلِّيلٍ  بِّأَدْنَى اْلُحْكمِّ  اْختِّيَارِّ  بُِّمَجرَّ نْ  إلَْيهِّ  يَُؤد ِّ  الطَّلَبِّ  فِّي ُمبَالَغَةٍ  َغْيرِّ  مِّ

ْجتَِّهادِّ ( شرح   238 /2 التوضيح على التلويح َواالِّ

 . 1/525 الصالح الجليس+  الساطع لكوكب، وا 291 /3 الهمام بن الكمال تحرير علي والتحبير ينظر : التقرير 157
 اإلسالم فخر شرحه واحد ، مجلد الدبوسي ، عمر بن هللا عبد زيد ، أبي للقاضي األصول ، في األدلة تقويم 158

 . 467 /1 الظنون كشف ينظر:. البزدوي

 . 238 /2 التوضيح على التلويح شرح 159

 في البدائع ، وفصول 20 /4 البزدوي أصول شرح راراألس ، وكشف 310 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  160

 . 482 /2 الشرائع أصول

 239 /2 التوضيح على التلويح شرح 161

يقَْينِّ  أَْوفَقُ  هَذَا َغْيرُ  َوالسَّاَلمُ  الصَّاَلةُ  َعلَْيهِّ  سُلَْيَمانُ  قَالَ  أَنَّهُ  نُقِّلَ  )َما 162 نَّ  َحق   َهذَا قَالَ  َكأَنَّهُ  الْفَرِّ  أََحق ( شرح غَيَْرهُ  لَكِّ
 239 /2 التوضيح على التلويح

العبارة من قوله : الن إحساس العجز ...........  إلى قوله : إلى آخره ويؤيده ( لم ترد في ) ب ( ، والعبارة )قوله :  163

 ( إلى آخره ( لم ترد في ) ج (.   ) َويَُؤي ِّدُهُ 

 في األصل ، و) ب ( قال . 164

 التفسيرفي  عال مة،  الذكاء غاية العلم واسع كانالخوارزمي ،  الزمخشري حمدأ بن عمر بن محمود القاسم وأب 165

 في البالغة سوأسا،  الحديث غريب في والفائق،  التفسير في  الكشافمن مؤلفاته :  ، واللغة والنحو والحديث

 والنهاية دايةالب( ، ينظر ترجمته في : هـ538، ت) وغيرها األصول في والمنهاج،  النحو في والمفص ل،  اللغة

 .2/160 المضيئة الجواهر، و 314 /2 للداودي المفسرين طبقاتو ، 279 /2 الوعاة بغيةو ، 219 /12

 ( ، ينظر : األعالمهـ538، ت) الزمخشري أحمد بن عمر بن محمود القاسم يبأل :التنزيل  حقائق عن الكشاف 166

 . 186 /12 المؤلفين معجم،  331 /8 للزركلي
 ٧٩: ، جزء من اآلية  بياءاألنسورة  167

 ٧٩: ، جزء من اآلية  األنبياءسورة  168

 . 129 /3 التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف 169

 في ) ب ( ومنهم من منع ، ومنهم . 170
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الخطأ إلى داود عليه السالم ، ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن  الخطأ عليهم ، فكيف ينسب
(  َوُكالا آتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًماعلى نقيض مذهبكم أدل ؛ ألنه تعالى قال : ) 171اجتهاد ، واآلية

 والخطأ يكون ظلما وجهال ال حكما وعلما .
الذي  172نه الحكم والعلمومن قضى بخالف حكم هللا ال يوصف بأنه َحَكَم بحكم هللا تعالى وأ

 . 173آتاه هللا تعالى ، ال سيما في معرض المدح والثناء"
قد دللنا على انه كان باالجتهاد ] وثبت ذلك  174وأجاب صاحب الكشف رحمه هللا عنه : "بأنا

وقد بينا فيما تقدم أن االجتهاد لألنبياء والخطأ عليهم في اجتهادهم جائزان ،  175بالنقل أيضا [
( أنه أتى  َوُكالا آتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًماتقريرهم على الخطأ ، وليس في قوله تعالى )وان لم يجز 

 176كل واحد منهما حكما وعلما فيما حكما به في تلك الحادثة ، فيجوز أن يكون المراد إيتاء
العلم بوجوه االجتهاد وطرق األحكام في نفس األمر ، والخطأ في مسألة ال يمنع إطالق القول 

 .  178حكما وعلما فال يبقى للخصم حجة" 177نه أوتيبأ
 لهذا . 179( قدومن هذا الجواب يعلم ضعف الجواب المذكور ولعله أتى بكلمة ) 

، يمكن أن يجاب 182( 181[ 180أِلَنَّ اْلِقيَاَس ِعْنَد اْلَخْصِم ُمثْبٌِت اَل ُمْظِهرٌ ]َوفِيِه نََظٌر ؛ )  قوله :
ل على أن القياس مظهر أو مثبت ، بل فيه : "أن ليس في كالم المصنف ما يد 183عنه : بأنه

، وال خالف فيه عند القائلين بالقياس سواء كان قوله  184الثابت بالقياس ثابت بمعنى النص"
ونحوهما من  187والصفة 186، ويكون ما ثبت بمفهوم الشرط185بأن القياس مثبت أو مظهر

 ال باستفراغ الجهد .االجتهادي ممنوعا ، كيف وقد ثبت عند من يقول به بنفس النظم 
، هذا الجواب محصل ما ذكره 189إلى آخره 188(أُِجيَب بِأَنَّ اْلَجْمَع بَْيَن اْلُمتَنَافِيَْينِ )  قوله :

من قوله : القياس َخلٌَف عن النص ، والثابت بالنص  191في شرح المنار 190العالمة النسفي
                                                

 في األصل ) األمة ( .  171

 ) والعلم ( مكررة في األصل .  172

،  2/353 المناظر وجنة الناظر ، وروضة 310 /2 األصول في األدلة قواطع ، وينظر : 1/359 المستصفى 173

 . 4/22 البزدوي أصول شرح األسرار وكشف

 في ) ب ( أنه . 174

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 175

 في ) ب ( ابتناء . 176

 في ) ب ( أولى . 177

 . 313 /2 األصول في األدلة اطعقو، وينظر :  22 /4 البزدوي أصول شرح األسرار كشف 178

ْمنَا الَْمعْنَى بِّأَنَّ  يَُجابُ  ) َوقَدْ  في معرض جوابه على من جوز اجتهاد األنبياء وجواز خطأهم فيه ، حيث قال : 179  فَفَهَّ

 . 239 /2 التوضيح على التلويح سُلَْيَمان ( شرح

الحكم هذا المعنى ال أنه مثبت له  فالمراد بإثبات بأن حكم الشرع في صورة الفرع هذا، القياس يفيد غلبة الظن إن  180
 . 240 /2حاشية العطار على شرح الجالل ، ينظر : ابتداء؛ ألن المثبت للحكم ابتداء هو النص واإلجماع 

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 181

 . 239 /2 التوضيح على التلويح شرح 182
 .في ) ج ( بانه  183

 . 247 /2الفقه  أصول في التنقيح لمتن التوضيح  184
  477 /2 الشرائع أصول في البدائع ، وفصول7/17للزركشي  ينظر: البحر المحيط 185

 فَأَْنفِّقُوا َحْملٍ  أُواَلتِّ  كُنَّ  َوإِّنْ : }تعالى  قوله مثل بالشرط، مقيَدا الشيء على الحكم يكون وهو أَن الشَّْرطِّ : َمفُْهومُ  186

نَّ َعلَيْ   األصول خيص، وتل 445 /2 الحاجب ابن مختصر شرح المختصر ينظر : بيان.6 سورة الطالق، آية :{ هِّ
 . 17ص

فَِة : َمفُْهومُ   187  خاص ة ، ينظر : المصدرين السابقين . بصفة مقترنا عاما اللفظ يكون أن وهو الص ِ
 . 240 /2 التوضيح على التلويح شرح 188

 . 240 /2 التوضيح على التلويح ( شرح السَّاَلمُ  َعلَْيهِ  نَبِي ِنَا َشِريعَةِ  ُمْمتَنِع  فِي أَْيًضا يْنِ َشْخصَ  إلَى ) بِالن ِْسبَةِ  189
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تهاد ما يؤدى إليه بال من األحكام على العموم ، وال يختص قوما دون قوم ، ويوجب كل اج
ل ِّ في حق احدهما ) أ( وبالحرمة في حق اآلخر 226ب/225تميز بين عبد وعبد ، فالقول بالحِّ

 . 192مع اتحاد المصلحة يكون تناقضا
، قيل ما ذكره راجع إلى أنه يعتبر المنافاة في 194، إلى آخره193( َواأْلَْصَوُب أَْن يُقَالَ )  قوله :

نافاة في حق العلم ، بان يعلم الضدان كالهما حقا وال شك في حق العمل ، والمقصود هو الم
بطالن ذلك ، ولزوم الجمع بين المتنافيين بالنسبة إلى شخصين أيضا في حق العلم على تقدير 

 .  196متعددا 195أن يكون ] الحق [
يؤيده ما ذكر في شرح البزدوي من أن المقلد لو استفتى احد المجتهدين الفتاه بما  197وربما
عنده ، على انه ُحْكُم الشرع في حق الجميع ، ولو استفتى اآلخر الفتاه على انه ُحْكُم  ثبت

َر في شرح البزدوي إنما هو بالنسبة إلى شخص  198الشرع في حق الجميع ، فان قلت ما ذُكِّ
 . 199واحد

قال صاحب الكشف في سياق هذا الكالم : "فكان الحظر واإلباحة مجتمعين  في حق شخص 
 .  200ان واحد ، وهو مستحيل"واحد في زم

ن أقلت : إذا ثبت أن المقصود هو المنافاة في حق العلم يجب على كل شخص أن يعلم 
 تنافيينالم الضدين كليهما حق ، ويخاطب كل باعتقاد حقيهما وهو باطل ؛ المتناع الجمع بين

 بحسب العلم .
، يعني أن المجتهدين 201(ئِِطِه بِقَْدِر اْلُوْسعِ َوااِلْجتَِهاُد َحقٌّ نََظًرا إلَى ِرَعايَِة َشَرا) قوله :

، "كمن أمر خدامه بطلب فرس ضل عنه ، 202مصيبون في االجتهاد وإن أخطأ بعضهم الحق
فخرج كل واحد إلى جانب في طلبه ، صح هذا األمر ، وكان كل واحد مصيبا في الطلب 

بالفرس ،  203لظفره متمثال ، ولكن من وجد الفرس مصيب ابتداًء ، لصحة طلبه وانتهاءً 
عن  205لحرمانهم 204والباقون مصيبون ابتداًء لبذل جهدهم في الطلب وامتثال األمر ال انتهاء

 . 207في الكشف 206إصابة الفرس ، فكذا هاهنا" ، كذا

                                                                                                                        
( فقيه حنفي  أصبهان كور) عبد هللا بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدين النسفي من أهل )إيزج( من  هو 190

 من، لمذهبن في ا، بارًعا في الحديث ومعانيه، من المجتهديكان إماًما كاماًل مدققًا رأًسا في الفقه واألصول
،  عفي في الفرو، و الوا متن مشهور في الفقهوهو  ، ، كنز الدقائق مدارك التنزيل في تفسير القرآن: تصانيفه 

نظر : ( ، ي هـ 710)ت ، و كشف األسرار شرح المنار، والكافي في شرح الوافي، والمنار في أصول الفقه
 . 67 /4، واألعالم 101 /1الفوائد البهية ، و 294 /2ة ئر المضيالجواه

، ألبي البركات عبد َّللاَّ بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي  المنار: كتاب في أصول الفقهكشف األسرار شرح  191
 . 67 /4األعالم للزركلي ، ينظر :  هـ(، وقد اهتم به الحنفية شرًحا وتعليقًا 710)ت

 . 24 /4  البزدوي أصول شرح سراراأل ينظر : كشف 192

 240 /2 التوضيح على التلويح شرح 193
ٍد( شرح َشْخٍص  إلَى بِّالن ِّْسبَةِّ  الُْمتَنَافِّيَْينِّ  بَْينَ  اْلَجْمعُ  )يَلَْزمُ  194  240 /2 التوضيح على التلويح َواحِّ

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ( . 195

 . 313 /2 األصول في لةاألد قواطعينظر :  196

 في ) ب ( ربما . 197

 في ) ج ( جميع الحق . 198

 . 24 /4 البزدوي أصول شرح األسرار ينظر : كشف 199

 . 24 /4 البزدوي أصول شرح األسرار كشف 200

 . 240 /2 التوضيح على التلويح شرح 201

 . 313 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  202

 من ) ب ، ج ( .في األصل ) أظفره (  وما اثبته  203

 في ) ج ( وانتهاء . 204
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ُ تَعَالَى َوأََمَر بَِها 208أَْي اْلَمْقُصوُد ِهَي اْلِجَهةُ الَّتِي َرِضيََها) قوله : ، يعني أن  209( َّللاَّ
بطلب الكعبة ال الن الكعبة مقصودة بعينها ، بل المقصود وجه هللا عز سلطانه  210التكليف

 ورضاه ، ولهذا لو قصد بالتوجه التعظيم للكعبة والعبادة لها يكفر .
أال ترى أن عينها كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن قبلة ، وقد ينتقل وجوب التوجه عن 

تها إلى ما يقع عليه التحري عند الضرورة ، والى أي عينها إلى جهتها عند الغَيَّبةِّ ، ومن جه
  212الدابة أو السفينة في الصالة عليهما 211جهة توجهت

ثم إن استقبال الكعبة ابتالء كاستقبال بيت المقدس ، فإذا حصل االبتالء في حالة االشتباه 
حانه في بالتوجه إلى ما يشهد قلبه انه جهة الكعبة ، وحصل المقصود وهو طلب وجه هللا سب

هذا التوجه ، سقطت حقيقة التوجه إلى الكعبة ؛ ألن عند حصول المقصود ال يبالي بفوات 
الوسيلة ، فصار التوجه إلى جهة التحري عند االضطرار كالتوجه إلى جهة الكعبة عند 

 .  213االختيار
راغ ، ال خفاء أن وظيفة المجتهد في اجتهاده إستف215إلى آخره 214( َوَهذَا َضِعيفٌ ) قوله :

جهده وبذل وسعه وهو مكلف به ، وباإلتيان بما كلف به يكون ممتثال فيما أُمر به ، وهو 
معنى إصابته ابتداء ، وكره في االجتهاد وامتثال األمر بقدر الوسع تحقق اإلتيان بما كلف به 

جهة إصابته ، فاألجر عليه يكون أجرا  216ب( فثبت أن الكد في االجتهاد وهو226أ/226، )
 .  217لصوابعلى ا

 220اْلُمْجتَِهَد اْلُمْخِطئَ  219بِأَنَّ : ) 218وأظن أن هذا النزاع لفظي ؛ الن من قالقوله : 
، أراد باإلصابة أن دليله ال بد وان يكون موصال إلى ما هو  222اْبتَِداًء َواْنتَِهاء( 221]ُمْخِطٌئ[
ء إستفراغ الجهد هللا ، ومن قال بأنه مخطئ انتهاء ال ابتداء أراد باإلصابة ابتدا 223حق عند

 .  224في رعاية شرائط االجتهاد في الدليل الموصل  إلى ما هو الحق

                                                                                                                        
 في ) ب ( بحرمانهم .  205

 ) كذا ( لم ترد في ) ب ( .  206
 . 24 /4 البزدوي أصول شرح األسرار كشف 207

 في األصل ، و ) ب ( وجهنا ، وما اثبته من التلويح .  208

 . 241 /2 التوضيح على التلويح شرح 209

 في ) ب ، ج ( التكلف . 210

 ( وما اثبته من ) ب ( .  في االصل ) يوجب 211

 ، 83 /1مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،  92ص مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ينظر :  212
كتاب  -شرح العمدة البن تيمية و ، 119 /1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، و120 /1تحفة الفقهاء ينظر :  213

 .   549 /1الصالة 

 . 241 /2 التوضيح على التلويح شرح 214

َنَّ  215 ، أَْجرَ  )ألِّ ئِّ هِّ  َعلَى هُوَ  إنََّما الُْمْخطِّ ْجتَِّهادِّ  فِّي َكد ِّ ( شرح َواْمتِّثَالِّ  االِّ  . 241 /2 التوضيح على التلويح اأْلَْمرِّ

 في ) ب ( هو . 216

 . 119 /1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، و 120 /1تحفة الفقهاء ينظر :  217

 اع لفظي ؛ الن من قال ( لم أعثر عليها في شرح التلويح .العبارة )وأظن أن هذا النز 218

 في األصل ، و) ب ( أن ، وما أثبته من شرح التلويح . 219

 في ) ب (  يخطئ ، ولم ترد في ) ج ( . 220

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 221
 . 241 /2 التوضيح على التلويح شرح 222

 . في ) ب ( عبد  223

 . 313 /2 األصول في األدلة قواطعينظر :  224
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، يمكن أن يجاب عنه : بان 225( َوفِيِه نََظٌر؛ أِلَنَّ )لَْواَل( اِلْنتِفَاِء الشَّْيِء ِلُوُجوِد َغْيِرهِ ) قوله :
صة على مس العذاب بترك العزيمة والعمل بالرخ 226محصول الجواب ، أن المراد باآلية

الخطأ في  228الكتاب ، وال داللة في اآلية على أن وجوب العذاب سبب 227تقدير عدم سبق
 230ترك األولى 229االجتهاد ، فضال عن كونه خطئ من كل وجه ، بل يجوز أن يكون بسبب

 . 231، وهو العزيمة
بق يكون لوجود س 232وداللته )لَْواَل( على أن انتفاء العذاب على الخطأ في االجتهاد ؛ وإنما

،  233الكتاب بإباحة العذاب ممنوع ، ولو سلم فال نسلم داللته على كونه خطأً من كل ] وجه [
أن ال يعذب  236هللا ] سبق [ 235اآلية لوال حكم ] من [ 234كيف وقد قال أهل التأويل بمعنى

ربما  237أحدا على العمل باالجتهاد ، وكان هذا اجتهاداً منهم ؛ ألنهم نظروا في أن استبقائهم
سببا في إسالمهم ، وان فداءهم يتقوى به على الجهاد ، وخفي عليهم أن قتلهم اعز كان 

 .239، يمسكم فيما أخذتهم من فداء األسرى عذاب عظيم 238لإلسالم
ٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى  240وقال القاضي اإلمام نَبِّي  : "وتأويل العتاب وهللا اعلم )َما َكاَن لِّ
َن فِّي اأْلَْرضِّ  ِّ َسبََق( 241(يُثْخِّ َن َّللاَّ تَاٌب مِّ  242وكان ذلك كرامة خصصت بها رخصة) لَْواَل كِّ

 العذاب بحكم العزيمة على ما قاله عمر رضي هللا عنه . 243بهذه الخصوصية )لََمسَُّكْم(
ٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثْ   نَبِّي  نَ والوجه اآلخر: )َما َكاَن لِّ  أْلَْرضِّ ( . فِّي اخِّ

السالم ،  244قبل اإلثخان وقد أثخنت يوم بدر، فكان لك األسرى كما كان لسائر األنبياء عليهم
ولكن كان الحكم في األسرى المن أو القتل دون المفادات ،فلوال الكتاب السابق في إباحة 

 .245الفداء لك لمسك العذاب" ، كذا في التقويم

                                                
 . 242 /2) التوضيح على التلويح شرح 225

تَابٌ  لَْواَل  وهي قوله تعالى : ) 226 نَ  كِّ ِّ  مِّ يم َعذَابٌ  أََخذْتُمْ  فِّيَما لََمسَّكُمْ  َسبَقَ  َّللاَّ  . ٦٨: ، آية  األنفال(، سورة  َعظِّ

 ب ، ج ( .في األصل ) السبق ( ، والصواب ما اثبته من )  227

 في ) ب ، ج ( نسبت . 228
 في ) ج ( نسبة .  229

أي عن  ، فعل ما تركه راجح على فعله ولو لم ينه عنه، أي : أو عكسه ، ترك ما فعله راجح على تركه  وهو 230
 /1لمنير مختصر التحرير شرح الكوكب ا، و 1010 /3التحبير شرح التحرير ، ينظر :  كترك مندوب،  الترك 
420 . 

،  115:  )فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ عَْزًما( طه:  مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى : لغة يمةالعز 231
  1985 /5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ينظر : 

ً العزيمة      ،  29 /1تلخيص األصول  ، ينظر : : الحكم الثابت بدليل شرعي خال  عن معارض راجح اصطالحا
 .166 /1البن بدران ، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد ، و 457 /1رح مختصر الروضة شو

 في ) ب ( بما .  232

 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ( . 233
 في ) ب ( معنى . 234
 ما بين المعقوفين لم ترد في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . 235

 في األصل ، وما أثبته من ) ب ، ج ( . ما بين المعقوفين لم ترد 236

 في ) ب( اسبقاهم . 237

 في ) ب ( اإلسالم . 238

 . 372 /4 الثعلبي ، وتفسير 1735 /5 حاتم أبي ابن ، وتفسير 64 /14 الطبري ينظر : تفسير 239
 أبو زيد الدبوسي رحمه هللا ، تقدمة ترجمته . 240

 . ٦٧: ، آية  األنفالسورة  241

 . ٦٨:  ، آية األنفالسورة  242

 في األصل ) تمسكم ( ، وفي ) ب ( يمسكم ، وما اثبته من ) ج ( . 243

 في األصل ) عليه ( وما أثبته من ) ب ، ج ( . 244
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ل اجتهاده على الخطئ الن رسول وقال صاحب الكشف ، وصاحب المنار: "ال يمكن أن يحم
ا َغنِّْمتُْم (246 ولما اقر  مَّ هللا صلى اللهعليه وسلم عمل برأيه واقر عليه بقوله عز اسم : )فَُكلُوا مِّ

 عليه لم يحتمل الخطئ بوجه"247 . 
، "اختلفوا في المخطئ في الفروع : فقيل هو 248( بَْل يَُكوُن َمْعذُوًرا َوَمأُْجوًرا)  قوله :
 .250(َوإِْن أَْخَطأَْت فَلََك َحَسنَةديث عمرو ابن العاص )، لح249مأجور

؛ الن الخطأ ضد الصواب وهو محظور في األصل ، إال أن حكم الحظر  251وقيل معذور
يزول بعذر الخطأ ، فأما أن ينال أجر الصواب وال صواب فال ، كالنائم ال يأثم بترك الصالة 

 ، ولكن ال ينال ثواب المصلي . 
 يدور. 253خطأ القصدب 252وقيل معاتب

ً فهو معاتب ، لعلمنا أنه ما أخطأ إال بتقصير من  والمختار : انه إذا كان طريق اإلصابة بَي ِّنَا
قبله ، فأما إذا كان خفياً فليس بمعاتب ؛الن الخطأ إنما وقع لخفاء دليل اإلصابة ، وذلك من هللا 

لبصائر على التفاوت كإدراك تعالى ، والخفي مما ال يدركه كل فهم وكل قلب ، فان إدراك ا
، فال يجوز العتاب على فعل هللا تعالى ، فيصير معذوراً فيما لم  254األبصار بحكم الخلقة

 . 255يدرك ، مصيباً فيما استعمل من االجتهاد ومأجورا"
 الخاتمة

د وعلى محم الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيد المرسلين ، سيدنا
 به أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .آله وصح
 أما بعد :

وصلُت تلتي ابعد تمام البحث والحمد هلل رب العالمين يمكنني بيان اهم النتائج والملخصات 
 اليها من خالل دراستي لهذا البحث ، ويمكن اجمالها في النقاط اآلتية :

 ط ، وسبب اختيارها.قدمت للبحث بمقدمة وجيزة بينت فيها أهمية المخطو 
  تالميذهوخه وتحدثت بايجاز عن حياة اإلمام القريمي التفصيلية : ) اسمه ولقبه ، شي 

 ، رحالته ومؤلفاته ، ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه ( . 

                                                                                                                        
،  93 /2 السرخسي أصول، و 305 /4 األصول في ينظر : الفصول، و 1/412تقويم األدلة في أصول الفقه  245

 . 209 /3 البزدوي أصول شرح األسرار كشفو

 .  69نفال ، آية : سورة األ 246

 . 30 /4 البزدوي أصول شرح األسرار كشف 247
 . 242 /2 التوضيح على التلويح شرح 248

ميزان األصول في نتائج  ، ينظر : ويثابدي اجتها شرعي حكم في مجتهد يأثم الوهو قول الجمهور ، وقالوا   249
  503 – 495 /1 المسودة، و 368 -362 /1 الروضةو ، 754 /1العقول 

 . 37 /8 ( ، 7888أخرجه الطبراني في األوسط ، باب من اسمه محمد ، رقم )  250

 مختصر ينظر : ، جهده بذل الذي المعذور المخطئ على إثم وال ، واحد المصيب إنوقالوا : الظاهريةهو قول و 251
 . 492 /4 المنير الكوكب شرح التحرير

 بذل سواء مطلقاً، المجتهد يأثم بالخطأ ويعاتب عليه والوقاالمريسي ومن تابعه ،  وبشر المتكلمين بعضوهو قول  252

ألصول اميزان :  ، ينظر بظاهر النص ؛ وألن الخطأ إنما يقع لتقصير في الطلب همتمسك، لال أم االجتهاد في جهده
 . 29 /4كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، و 754 /1في نتائج العقول 

 في األصل ، و )ب( القصة  .  253

 صل ، و ) ج ( الحلقة . في األ 254

 . 31 /4 البزدوي أصول شرح األسرار كشف 255
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   سبتهانتحدثت بايجاز عن دراسة مخطوط حاشية القريمي : ) اسم الحاشية وتوثيق 
لمصادر هم اأة وسبب تأليفها ، منهجه في حاشيته على التلويح ، الى المؤلف ، اهمية الحاشي

 التي اعتمد عليها .
  . تحدثت بايجاز عن وصف النسخ الخطية ومنهجي في التحقيق 

بينتتت مواقتتع المكتبتتات ومراكتتز المخطوطتتات التتتي انتشتترت فيهتتا حاشتتية القريمتتي  -
 وتحت أي رقم تقع . 

 لتحقيق .بينت الوصف المادي للنسخ المعتمدة في ا -
 بينت الملحوظات الجانبية المتعلقة بكل نسخة من نسخ التحقيق .  -
 بينت منهجي في التعامل مع النص المحقق  -
 وسف يإال  عند دراستي لحيات اإلمام القريمي لم أجد احد من طالبه نقل عنه العلوم

 بن جنيد التوقاتي .
 ينقل  فكان مام البز دويكان اإلمام القريمي متأثرا بأصوليي الحنفية ، وخصوصا اإل

 من كتابه ) أصول البزدوي ( حيث كان يعتمد عليه كثيرا في حاشيته .
  اء ئل سوكان ينقل كثيرا من كتب من سبقه ، وكان أمينا في جميع ما ينقل من مسا

 كان نقله بالنص او المعنى .
  ون فنال لإلمام القريمي آراء خاصة يعتمد فيها على علمه الواسع وتبحره في شتى

 وخصوصا كان يجيد اللغات العديدة التي تؤهله لذلك . 
  جح ماكان يعرض المسائل ويفصل فيها القول ويذكر اراء االصوليين فيها ثم ير 

 يراه راجحا .

 يوان يجعله ف مل ،وختاما نسال هللا تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وان يتقبل منا هذا الع
 ب الدعاء ، والحمد هلل رب العالمين . صحائف أعمالنا انه سميع مجي

 المصادر والمراجع :
أبو  جوينياالجتهاد من كتاب التلخيص : إلمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف ال .1

،  1408ثقافية ، هـ ( تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد دار القلم , دائرة العلوم ال478المعالي ، ت) 
 دمشق , بيروت .

 حكام شرح عمدة األحكام : البن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية .إحكام األ .2
هـ( مؤسسة النور، الرياض 631اإلحكام في أصول األحكام : لسيف الدين اآلمدي ت) .3
 هـ .1387،
بعة هـ( تحقيق : د. رفيق العجم ، مط490أصول السرخسي : لإلمام أبي بكر السرخسي ت) .4

 م .1997ـ ه1418،  1دار المعرفة ، بيروت ، ط
هـ(، 1396األعالم : لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، )ت .5
 م ، دار العلم للماليين 2002، سنة الطبع : 15ط/
ـ( ، ه646)تإنباه الرواة على أنباه النحاة : لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  .6

 ،بيروت  –قافية القاهرة، ومؤسسة الكتب الث -ر الفكر العربي تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دا
 م.1982 -هـ  1406،  1ط
قيق : محمد هـ( ، تح794البحر المحيط : لبدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي ت) .7

 م .2000هـ ـ 1421، 1محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 دمشقيداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الالبداية والنهاية : ألبي الف .8
 م . 1988 -، هـ 1408،  1هـ( تحقيق : علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، ط774ت)
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 ي الحنفيكاسانبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ال .9
 م . 1986 -هـ 1406( ،  2هـ( دار الكتب العلمية ، ط587ت)
لسيوطي دين ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل ال .10
 لبنان . -هـ( تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية 911ت)
بن بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : لمحمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ا .11

دار  ،هـ( تحقيق : محمد مظهر بقا 749و الثناء، شمس الدين األصفهاني ت)أحمد بن محمد، أب
 هـ .1406،  1المدني، السعودية ، ط

حنفي مالي الي الجتاج التراجم : ألبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودون .12
 م 1992-ـ ه 1413، 1هـ( تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، دار القلم ، دمشق ، ط879ت)
اق الحسيني، أ .13 د بن عبد الرز  د بن محم  فيض، بو التاج العروس من جواهر القاموس : لمحم 

بيدي ت)  ة .هـ( ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداي1205الملق ب بمرتضى، الزَّ
دي تاريخ بغداد :ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدا .14
هـ 1422، 1حقيق : الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، طهـ( ت463ت)
 م . 2002 -

داوي المر التحبير شرح التحرير في أصول الفقه : لعالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان .15
، د. أحمد هـ( تحقيق : د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني885الدمشقي الصالحي الحنبلي ت)

 م .2000 -هـ 1421، 1الرياض ، ط –السعودية  -اح ، مكتبة الرشد السر
ـ( ، ه540)تتحفة الفقهاء : لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي  .16

 م. 1994 -هـ  1414،  2دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
هبي الذ قَاْيماز تذكرة الحفاظ : لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن .17
 م .1998 -هـ1419،  1لبنان ، ط-هـ( ، دار الكتب العلمية بيروت748ت)
ترتيب المدارك وتقريب المسالك : ألبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي  .18
: عبد القادر 4، 3، 2م ، جزء  1965: ابن تاويت الطنجي، 1هـ( تحقيق : جزء 544ت)

 : سعيد أحمد أعراب8، 7، 6: محمد بن شريفة ، جزء 5م ، جزء  1970 - 1966الصحراوي، 
 ، المغرب  1المحمدية، ط -م ، الناشر: مطبعة فضالة 1981-1983

علبي، م الثتفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن : ألحمد بن محمد بن إبراهي .19
ير األستاذ نظهـ( تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق: 427أبو إسحاق ت)

 م . 2002 -، هـ 1422،  1لبنان ، ط –الساعدي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
ن ثير بتفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن : لمحمد بن جرير بن يزيد بن ك .20

 1ة ، طهـ( ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسال310غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ت)
 م . 2000 -هـ  1420،

 يس بنتفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم : ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدر .21
، مكتبة  هـ( تحقيق : أسعد محمد الطيب327المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ت)

 هـ . 1419،  3المملكة العربية السعودية ، ط -نزار مصطفى الباز 
 بي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنيتقريب التهذيب : أل .22
 . 1986 – 1406،  1سوريا ، ط –هـ( تحقيق : محمد عوامة ، دار الرشيد 852ت)
 ين محمدس الدالتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام ط الفكر : ألبي عبد هللا، شم .23

ر الكتب هـ( ،دا879ابن الموقت الحنفي ت)بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 
 م 1983 -هـ 1403، 2العلمية ،ط

 –ق تلخيص األصول : لحافظ ثناء هللا الزاهدي ، مركز المخطوطات والثراث والوثائ .24
 م . 1994 -هـ  1414،   1الكويت ، ط

أبو  التلخيص في أصول الفقه : لعبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، .25
لي وبشير أحمد هـ( تحقيق : عبد هللا جولم النبا478الي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت)المع

 بيروت . –العمري ، دار البشائر اإلسالمية 
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هـ( 676تهذيب األسماء واللغات : للفقيه أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، ت)  .26
 ب العامية بيروت.  طبع إدارة الطباعة المنيرية ، بمصر ، تصوير دار الكت

 تهذيب التهذيب : ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني .27
 هـ .1326،  1هـ( ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ،ط852ت)
حنفي ري الالتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : لعبيد هللا بن مسعود المحبوبي البخا .28
 م 1996 -هـ 1416عميرات ، دار الكتب العلمية ،  هـ ( تحقيق: زكريا719ت)
كمال لحرير تيسير التحرير : لمحمد أمين ، المعروف بأمير بادشاه الحنفي ، شرح كتاب الت .29

 هـ . 1350هـ ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 861الدين محمد بن عبد الوهاب ت) 
مغربي جاد هللا البناني الجمع الجوامع بحاشية العالمة البناني : لعبد الرحمن بن  .30
،  2ط (هـ ، ضبط نصه محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ،1198ت)

 م . 2006
ة دار هـ( مطبع864جمع الجوامع بشرح المحلي : لجالل الدين محمد بن أحمد المحلي ت) .31

 هـ .1395،  1طإحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي ، والمركز اإلسالمي كردستان ،
و ي، أبالجواهر المضية في طبقات الحنفية : لعبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرش .32

 كراتشي . –هـ( مير محمد كتب خانه 775محمد، محيي الدين الحنفي ت)
 فهرس مخطوطات : قام باصداره مركز الملك فيصل ، نبذة: فهارس -خزانة التراث  .33

ى ت والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل علالمخطوطات اإلسالمية في المكتبا
 معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية .

حون، بن فرالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : إلبراهيم بن علي بن محمد، ا .34
 ة .النور ، دار التراث ، القاهر هـ( تحقيق : الدكتور محمد األحمدي أبو799اليعمري ت)

ي، روضة الناضر وجنة المناضر:  لموفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامه المقدس .35
 م1972 -هـ 1392هـ(المطبعة السلفية ، القاهرة 620ت)
 ،سلم الوصول لشرح نهاية السول ،على هامش نهاية السول لألسنوي : عالم الكتب  .36

 القاهرة.
 هـ(748)تذهبي لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن قَاْيماز ال سير أعالم النبالء : .37

هـ  1405، 3تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،ط
 م . 1985 /

بعة هـ( مط1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لعبد الحي بن العماد الحنبلي، ت) .38
 هـ ، والمكتبة التجارية للطباعة والنشر ، بيروت لبنان .    1350القدسي ، لقاهرة 

اني، تفتازشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح : لإلمام سعد الدين مسعود بن عمر ال .39
 ( هـ ، تحقيق : خيري سعيد ، المكتبة التوقيفية 702ت)
ت الكلياهـ( مكتبة 756شرح العضد على ابن الحاجب : للقاضي عضد الملة والدين ت) .40

 ( هـ816هـ( ،والشريف الجرجاني ت)791م ، وبهامشه حاشية التفتازاني  ت)1973األزهرية 
ني ة الحراتيمي شرح العمدة  كتاب الصالة  ، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن .41

ض، لريااهـ( تحقيق : خالد بن علي بن محمد المشيقح ، دار العاصمة،  728الحنبلي الدمشقي ت)
 م . 1997 -هـ  1418،  1المملكة العربية السعودية ، ط

شرح تنقيح الفصول : لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي،  .42
دار  هـ ، وطبعة1393،  1هـ( تحقيق طه عبد الرؤف سعد ، مكتبة الكليات األزهرية، ط684ت)

 الفكر .
لطوفي الصرصري، نجم الدين شرح مختصر الروضة : لسليمان بن عبد القوي ا .43
 م  1987/  هـ 1407،  1هـ( تحقيق : عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط716ت)
ير ي الخالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، الحمد بن مصطفى بن خليل، اب .44

 هـ( دار الكتاب العربي_ بيروت .986عصام الدين، طاشكبري زاده، )ت
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صحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ألبي نصر ، إسماعيل بن حماد الجوهري ال .45
 - هـ 1407،  4بيروت ، ط –هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين 393ت)

 م . 1987
حقيق: تائي، طبقات الحنفية : للمولى عالء الدين بن امر هللا الحميدي المعروف بابن الحن .46

 غداد .هـ، مطبعة ديوان الوقف السني_ب1426م_2005، سنة الطبع: 1لسرحان، ط/أ.د.محي هالل ا
غزي ري الالطبقات السنية في تراجم الحنفية : لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الدا .47
 هـ( 1010ت)
ر عبد هللا هـ( ، تحقيق الدكتو772طبقات الشافعية : لجمال الدين عبد الرحيم اآلسنوي ت) .48

 م.1970هـ/ 1390مطبعة اإلرشاد ببغداد سنة  ، 1الجبوري، ط
بد الفتاح هـ( تحقيق : ع771طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ت) .49

 م .1964هـ 1383الحلو ، ومحمود الطناحي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة 
كي داوودي المالطبقات المفسرين للداودي : لمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين ال .50
 بيروت . –هـ( ، دار الكتب العلمية 945ت)
حقيق : د. هـ( ت458العدة في أصول الفقه : ألبي يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي ت) .51

 م 2002ة م ، وطبعة دار الكتب العلمي1980أحمد علي المباركي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت 
،  ن نجيمالدين بن إبراهيم الحنفي ، الشهير بابفتح الغفار بشرح المنار : للشيخ زين  .52
 م . 1936هـ  1355هـ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 970ت)
ة في لثانياالفتح المبين في طبقات األصوليين : للشيخ عبد هللا مصطفى المراغي، الطبعة  .53

 م.1974هـ/ 1394بيروت، سنة 
يمي ن محمد بن عبد هللا البغدادي التمالفرق بين الفرق : لعبد القاهر بن طاهر ب .54

 . 1977،  2بيروت ، ط –هـ( ، دار اآلفاق الجديدة 429األسفراييني، أبو منصور ت)
)أو  فصول البدائع في أصول الشرائع : لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري .55

ية، كتب العلمهـ( تحقيق : محمد حسين محمد حسن إسماعيل ، دار ال834الفَنَري( الرومي ت)
 م . 2006،  1لبنان ، ط –بيروت 

هـ( 370الفصول في األصول : ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت) .56
 م  .1994،  2وزارة األوقاف الكويتية ، ط

المة ت للعفواتح الرحموت : لعبد العلي محمد بن نظام الدين األنصاري ، شرح مسلم الثبو .57
ش هـ ، مطبوع بهام1322، مطبعة بوالق ، مصر  1هـ( ط1119، ت)محب هللا بن عبد الشكور 

 المستصفى .  
لهندي، نوي االفوائد البهية في تراجم الحنفية : للعالمة ابي الحسنات محمد عبدالحي اللك .58
بع: ، سنة الط1هـ(،  تصحيح وتعليق: السيد محمد بدر الدين ابو فراس النعساني ط/1304)ت

 بجوار محافظة مصر .هـ ، مطبعة السعادة 1324
حمد قواطع األدلة في األصول : ألبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أ .59

لشافعي ، اهـ( المحقق: محمد حسن اسماعيل 489المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ت)
 م .1999،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط

أحمد  هـ( تحقيق: عادل365ي أحمد بن عدي الجرجاني ت)الكامل في ضعفاء الرجال : ألب .60
 م .1997هـ1418،  1لبنان ، ط-بيروت -علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية -عبد الموجود

ن مود بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل : ألبي القاسم مح .61
 بيروت . – عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار إحياء التراث العربي

( هـ730كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي : لعبد العزيز البخاري، ت) .62
هـ ، 1418هـ ، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  1308طبعة دار سعادات بستانبول 

 هـ .  1394وطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 
لمصطفى بن عبد هللا الحنفي ، المعروف كشف الضنون عن أسامي الكتب والفنون:  .63

 م .1999هـ( مطبعة دار الفكر ،بيروت 1067بحاجي خليفة ، ت) 
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هـ( 478تـ)  يني ،الكفاية في الجدل : إلمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا الجو .64
  . م1979تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

يح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي ، بشرحه الجليس الصالح النافع بتوض .65
 م   1998،  1معاني الكوكب الساطع ، لعلي بن آدم األثيوبي الولوي ، مكتبة ابن تيمية ، ط

لسان العرب : ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري ، ت  .66
 م 1955  هـ1374طباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، سنة هـ( صياغة دار صادر لل711)

لسان الميزان: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .67
 م . 2002، 1هـ( ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر اإلسالمية ، ط852ت)
 هـ( مطبعة476شيرازي ت)اللمع في أصول الفقه : ألبي إسحاق إبراهيم بن علي ال .68

محيي الدين  هـ ، ودار الكلم الطيب دمشق ، بيروت ، بتحقيق1358مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة 
 مستو ، ويوسف علي بديوي 

 شعرياللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع : لإلمام أبو الحسن علي بن اسماعيل اال .69
ودار  ،اهرة ة ، المكتبة االزهرية للتراث ، القهـ( صححه وقدم له وعلق عليه : حمودة غراب324ت)

 التوفيق النموذجية القاهرة .
شيخي بمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر : لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو  .70

 هـ( دار إحياء التراث العربي .1078زاده, يعرف بداماد أفندي ت)
ن ين ، محمد بن عمر بن الحسيالمحصول في علم األصول : لإلمام األصولي فخر الد .71

 هـ .1399هـ( تحقيق : د. طه جابر فياض العلواني ، مطبعة الفرزدق بالرياض 606الرازي ت)
 مختصر روضة الناظر : للعالمة سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري الحنبلي ، .72
 هـ .  1383هـ( طبع مؤسسة النور للطباعة ، الرياض 716ت)
 لحنفيإليضاح  : لحسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري امراقي الفالح شرح نور ا .73
 هـ . 1425،  1هـ( اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، المكتبة العصرية ، ط1069ت)
،  1هـ( ، ط505المستصفى من علم األصول : ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، ت) .74

م  1977 ، 1ة الرسالة بيروت ، طهـ ، ومكتبة المثنى بغداد ، ومؤسس1322مطبعة بوالق، مصر ، 
 ، بتحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان األشقر .

( هـ436المعتمد في أصول الفقه : ألبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ت) .75
 هـ .1384م 1964تحقيق : د. محمد حميد هللا ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت 

، دار الكتب  (هـ 626عبد هللا الرومي الحموي ، ت) معجم األدباء : ألبي عبد هللا ياقوت بن .76
 م .1991 -هـ  1411العلمية ، بيروت ، 

حقيق : تهـ( 360المعجم األوسط ، لسليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم الطبراني ت) .77
 رة .القاه –طارق بن عوض هللا بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين 

فين : لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، معجم المؤل .78
 هـ(، مكتبة المثنى_ بيروت، دار احياء التراث العربي_ بيروت .1408)ت
لََل والن َِّحل : ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الش .79 ني ، هرستااْلمِّ
 هـ( ، مؤسسة الحلبي .548ت)
 تحقيقوقول : ألبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ، دراسة ميزان األصول في نتائج الع .80

 هـ .  1407وتعليق د. عبد الملك السعدي ، مطبعة الخلود بغداد ، الطبعة الثانية 
ـ (ت ه748ميزان االعتدال في نقد الرجال : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، ت)  .81

،  1995د ، دار الكتب العلمية ، حقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجو
 بيروت 

ي لقريشنهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول : لعبد الرحيم بن الحسن ا .82
 هـ( مطبعة السعادة القاهرة 777اآلسنوي الشافعي ، ت)

يم ير سلمهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إلسماعيل بن محمد أمين بن  .83
 لبنان . –هـ(،  دار إحياء التراث العربي بيروت 1399لبغدادي، )تالباباني ا
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لكان بن خ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر .84
م 1949هـ 1367، مطبعة السعادة القاهرة  1هـ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط681ت)
. 

 


