قد�س الأ�سـرار يف اخت�صار املنـار
لنا�صر الدين القونوي احلنفي (ت 764هـ)
من باب ال�سنة �إىل باب االجماع
 -درا�سة وحتقيق

إعداد

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات
قسم الرشيعة

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور

ملخـــ�ص البحـــث
قدس األرسار يف اختصار املنار

لنارص الدين ا ْل ُقو َن ِو ّي احلنفي (ت 764هـ)

من باب السنة اىل باب االمجاع  -دراسة وحتقيق

يعد كتاب املنار من أشهر مصنفات أصول الفقه احلنفي  .ومن العلامء من قام برشحه ومنهم من اخترصه ومن

الربوة (املتوىف 764هـ) ،وهو
هذه املخترصات :كتاب قدس األرسار يف اختصار املنار للشيخ ا ْل ُقو َن ِو ُّي املعروف بابن َ

من أعالم احلنفية ،عامل يف العلوم الرشعية واللغوية ،وله اهتامم بالشعر واألدب .

وقد تم بعون اهلل اثبات صحة ومتام عنوان كتاب (قدس االرسار يف اختصار املنار) ونسبته اىل مؤلفه الشيخ

القونوي رمحه اهلل .

وقد اعتمد العمل يف دراسة وحتقيق هذا الكتاب عىل ثالث نسخ مصورة ،أحدها مقابلة عىل نسخة املصنف  ،من

باب السنة اىل باب االمجاع ،تم فيها ضبط وإخراج النص الصحيح ما أمكن ،من خالل مقابلة النسخ الثالث ،ومن

ثم كتابة النص وفق قواعد اإلمالء احلديثة ،اضافة اىل توثيق النصوص وحتقيق املسائل األصولية الواردة يف النص
املحقق من مصادرها األصلية .

ومتثلت خطة البحث يف اآليت :

مقدمة

املبحث األول :دراسة الكتاب ومنهج التحقيق ،وفيه ثالثة مطالب :

املطلب األول :التعريف بمؤلِف املنار ،ومؤلِف قدس األرسار .
املطلب الثاين :التعريف بكتاب قدس األرسار .

املطلب الثالث :منهج التحقيق .

املبحث الثاين :النص املحقق ( من باب السنة اىل باب االمجاع) .

اخلامتة :وفيها أهم النتائج .
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البحوث املحكمة

Abstact
Quds Al-Asrar In The Abbreviation Of Al-Manar
By Naser al-Din Al-Qunawi Al-Hanafi, died (764 hajri)
From Bab Al-Sunnah To Al-Bab Al-Eajma - Study and Verify
Al-Manar book considered one of the famous Contemplation in Al-Fiqh Al-Hanafi. Some Scholars explained it, and some abbreviate it. one of these Abbreviations is: Quds Al-Asrar in the abbreviation of Al-Manar, For Naser Al-Din Al-Qunawi Al-Hanafi, Known as Ebn Alrabwa, died (764
hajri). He’s one of the Famous of Al-Hanafiya Scholars. He is a scholar of Islamic jurisprudence and
linguistics and has an interest in poetry and literature.
It has been with the help of God to prove the authenticity and completeness of the title of the
book (Quds Al-Asrar in the abbreviation of Al-Manar) and attributed to the author Sheikh Qunawi,
may God have mercy on him.
The work on the study and realization of this book was based on three photocopies, one of them
is an interview on the copy of the author’s, from Bab Al-Sunnah to Bab Al-Eajma.
The correct text is set and output as possible by interviewing the three versions, and then write
the text in accordance with the modern Dictation rules, in addition to documenting the texts and the
realization of the fundamental issues contained in the text obtained from their original sources.
The research plan was as follows:
Introduction
The First Topic: the study of the book and the methodology of the investigation, in which there
are three demands:
The First Demand: the definition of the author of Al-Manar, and the author of Quds Al-Asrar.
The Second Demand: Introducing the Book of Quds Al-Asrar.
The Third Demand: Investigation methodology.
The Second Topic: The verified text (From Bab Al-Sunnah to Bab Al-Eajma).
Conclusion: The most important results.
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تقدمة املحقق
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل

أرشف خلق اهلل سيدنا وموالنا حممد بن عبد اهلل وعىل

آله وصحبه ومن وااله .

أما بعد ،فإن علم أصول الفقه وقواعده رأس

العلوم الشــــرعية والقانونية ،وقد صنف فيه

الســلف واخللف مؤلفات كثرية ،ومن هذه املؤلفات
كتاب املنار ،الذي يعد من أشهر مصنفات أصول
الفقه احلنفي ،وقد أقبل عليه العلامء وطالب العلم

فرشحوه واخترصوه ،وخمترصاته ما يقارب اخلمسني
بني مطبوع وخمطوط ،من بينها املخطوط الذي نحن

بصدد حتقيقه يف هذا البحث ملحمد بن أمحد القونوي
املعروف بابن الربوة (ت 764هـ) ،واملسمى ( قدس
األرسار يف اختصار املنار) ،وقد أعقبه بمصنَّف آخر

رشح فيه خمترصه هذا ،وسامه (رشح قدس األرسار يف
اختصار املنار) ،غري أين مل أظفر به ،ولذا كان البحث

خالي ًا من االشارة اليه يف املصادر املعتمدة .

واملنهج املعتمد يف خطة حتقيق هذا الكتاب أن

تكون يف مبحثني :درايس وحتقيقي  .وقد جعلت
الدرايس يف ثالثة مطالب موزعة عىل الوجه اآليت:
األول يف التعريف بمؤلِف كتاب األصل وهو االمام

النسفي رمحه اهلل تعاىل ،ومؤلف املخترص وهو االمام

يف منهج التحقيق  .وأتبعت ذلك نامذج مصورة من

نسخ املخطوط املعتمدة يف التحقيق  .فكانت خطة
البحث كاآليت :

* املبحث األول :دراسة الكتاب ومنهج

التحقيق ،وفيه ثالثة مطالب :

 -املطلب األول :التعريف بمؤلف املنار ،ومؤلف

قدس األرسار

 -املطلب الثاين :التعريف بكتاب قدس األرسار

 -املطلب الثالث :منهج التحقيق

* املبحث الثاين :النص املحقق ( من باب السنة

إىل باب االمجاع)

إن العمل يف التحقيق مع ما يتميز به من التشوق

واملتعة ،فإنه ال خيلو من صعوبة تتطلب السعي واجلهد

والصرب ،ويتحقق فيه قول اجلاحظ“ :ولربام أراد

مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا ،أو كلمة ساقطة،
فيكون إنشاء عرش ورقات من حر اللفظ ورشيف
املعاين ،أيرس عليه من إمتام ذلك النقص ،حتى يرده

إىل موضعه من اتصال الكالم “ .
()1

واهلل أسأل أن يتقبله مني خالصا لوجهه الكريم،

ويثقل به ميزان حسنايت ،ويغفر يل ذنويب وتقصريي،

ولوالدَ ّي ،وينفع به العلم وأهله ،إنه سميع عليم

جميب  ...آمني .

القونوي رمحه اهلل تعاىل  .والثاين يف التعريف باملؤ َلف،

ويتضمن صحة اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ،ومنهج
املؤلف يف الكتاب ،ووصف نسخ املخطوط  .والثالث
((( احليوان. 55 / 1 :
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املبحث الأول:
درا�سة الكتاب ومنهج التحقيق
املطلب الأول :التعريف مب�ؤلف
املنار ،وم�ؤلف قد�س الأ�سرار
التعريف بمؤلف املنار (االمام النسفي رمحه اهلل تعاىل)

جيدر بنا ونحن بصدد حتقيق أحد خمترصات كتاب

املنار أن نعرف مؤلف أصله ،ومكانة مصنفه ،اظهارا
ملكانة هذا املخترص وأمهيته  .لكن بشكل موجز ،ألن

السابقني يف هذا املضامر قد اسهبوا وفصلوا فيه(،)1

فال حاجة للتكرار اال بقدر ما يقتضيه املقام ،جتنبا
للخروج عن اهلدف من هذا البحث .

اسمه ونسبته :هو عبد اهلل بن أمحد بن حممود

بلدة أيدج ،وهي من قرى سمرقند ( كورة وبلد بني

خوزستان وأصبهان).

بعض آثاره :مدارك التنزيل يف تفسري القرآن كنز

الدقائق يف الفقه ،واملصفى ىف رشح منظومة أيب حفص
النسفي يف اخلالف ،وله رشح النافع سامه باملنافع،
والكايف ىف رشح الوايف ،والوايف يف الفروع وله املنار

ىف أصول الفقه ورشح املنار وسامه كشف األرسار يف
رشح املنار ،وله املنار ىف أصول الدين ،وعمدة العقائد

يف أصول الدين ،ورشح العمدة وسامه االعتامد،
وكتاب رشح اهلداية (. )2

التعريف بمؤلِف قدس األرسار

اسمه :حممد بن أمحد بن عبد العزيز ،أبو عبد اهلل .
()3

كنيته :ابن الربوة

حافظ الدين أبو الربكات النسفي  .نسبته إىل « نسف

عبد الستار بن حممد العامدي الكردي ،وروى رشح

الزيادات عن أمحد بن حممد بن عمر العتايب البخاري .
ومن تالميذه :احلسني بن عيل السغناقي شارح

أصول البزدوي .

وفاته :تويف ليلة اجلمعة ىف شهر ربيع األول سنة

إحدى وسبع مائة للهجرة رمحه اهلل تعاىل ،ودفن ىف
((( ملزيد التفصيل ينظر :جامع األرسار يف رشح املنار51 /1 :
،افاضة األنوار يف اضاءة اصول املنار ،32 :زبدة االرسار.10 :
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.

()5

.

نسبته :القونوي ،نسبة إىل قونية

مولده  .أحد الزهاد املتأخرين ،عالمة الدنيا ،صاحب
بعض شيوخه :تفقه عىل شمس األئمة حممد بن

()4

لقبه :نارص الدين

« ببالد السند ،بني جيحون وسمرقند  .مل يعرف سنة
التصانيف املفيدة والكثرية ىف الفقه واألصول .

البحوث املحكمة

()6

.

((( ينظر :طبقات املفرسين لألدنه وي  ،263 /1:اجلواهر
املضية يف طبقات احلنفية ،271 -270 / 1 :الدرر الكامنة /3:

 ،17تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية  ،175 / 1:االعالم 67 /4:

.

((( اجلواهر املضية يف طبقـــات احلنفية ،15 / 2 :الدرر
الكامنة ،55 / 5 :تاج التـــراجم يف طبقات احلنفية،153 / 2 :

األعالم. 327 / 5 :

((( املصادر نفسها .
((( املصادر نفسها .

((( بالضم ثـم السكون ،ونون مكسورة ،وياء مثناة من حتـت
خفيفة :من أعظم مدن اإلسالم بالروم (تركيـا حاليا) وهبا سكنى

ملوكها ،ورضيح موالنا جالل الدين الرومي وهبا قرب أفالطون
احلكيم بالكنيسة التي يف جنب اجلامع .االشارات إىل معرفة
الزيارات ،55 / 1 :معجم البلدان ،415 / 4 :مراصد االطالع:

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
والدته( :ولد كام كتب بخطه يف أول سنة ستامئة

مجاعة من الفضالء  .أصله من محاة وسكن دمشق،

وفاته( :تويف بظاهر دمشق يف صبيحة

بمقربة الصوفية ،رشح اجلامع الكبري ىف ست جملدات

وستني وسبع مائة للهجرة عن مخسة وثامنني عاما،

وقد قرأ القونوي اهلداية للمرغيناين عليه وأجازه

وتسع وسبعون للهجرة)(( )1يف دمشق)(. )2

الثالثاء العرشين من شهر مجادى األوىل سنة أربع

وصيل عليه عقيب صالة الظهر)(( ،)3وقيل ليلة الثالثاء،
وصيل عليه من الغد ودفن بمقربة الصوفية)(.)4
شــيـوخه

ومن أشهرهم:

ولد سنة 650هـ وتويف بدمشق سنة 732هـ ودفن
وله رشح املنظومة ىف جملدين وحج سبع مرات(.)6

باإلفتاء وذلك ىف سنة إحدى وعرشين وسبع مائة (. )7
 .3قايض القضاة عيل بن أيب القاسم بن حممد

بن عثامن قايض القضاة شيخ احلنفية بدمشق وعاملهم
األوحد صدر الدين أبو احلسن البرصوي مولده

 .1االديب مجال الدين أيب بكر حممد ابن املحدث

سنة 642هـ ،مات يف شعبان سنة 727هـ ،وله ثروة

املرصي املولد احلذاقي الشافعي ولد سنة 686ه وتويف

صحيح مسلم وويل قضاء دمشق سنة 706هـ (.)8

شمس الدين حممد بن حممد بن نباته ،الفارقي األصل
بالقاهرة سنة 768ه ،تفرد بلطف النظم وعذوبة
اللفظ وجودة املعنى  .من تصانيفه :ابرار االخبار،

الزهر املنثور ،رسح العيون رشح رسالة ابن زيدون .

سمع القونوي منه قصيدة من نظمه (. )5

واسعة وأوىص بثلثه صدقة .روى عن ابن عبد الدائم
وقد قرأ القونوي اجلامع الكبري عليه حيق قراءته عىل

الصدر سليامن املصنف (. )9

 .4عيل بن بلبان بن عبد اهلل ،عالء الدين الفاريس،

املنعوت باألمري ،فقيه حنفي ،ولد سنة 675هـ ،سكن

 .2الشيخ رىض الدين إبراهيم بن سليامن

القاهرة وتويف هبا بمنزله عىل شاطئ النيل ىف تاسع

فقيه ًا نحوي ًا مفرس ًا منطقي ًا متدين ًا متواضع ًا وقرأ عليه

ودرس وحصل من الكتب مجلة مستكثرة ،وصنف

احلموي الرومي املعروف باملنطقي جاوز الثامنني كان

 ،1134 / 3رحـــلة ابن بطوطة.174 / 2 :

((( الدرر الكامنة ،55 / 5 :وينظر :هدية العارفني. 162 / 2 :
((( اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،15 / 2 :األعالم/ 5 :
 ،327معجم املؤلفني. 277 / 8 :

((( البداية والنهاية. 300 / 14 :

((( الوفيات ،257 - 256 / 2 :األعالم. 327 / 5 :

((( ينظر :الوايف بالوفيات 234 / 1 :و  ،257 / 2هدية
العارفني. 164 / 2 :

شوال سنة 739هـ  .كان إماما فقيها بارعا حمدثا ،أفتى
عدة مصنفات ،منها (املقاصد السنية يف األحاديث
اإلهلية ) و (األحاديث العوايل) و(اإلحسان يف تقريب

((( اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،39 / 1 :االعالم/1 :
. 41

((( الوايف بالوفيات. 257 /2 :

((( ينظر :معجم الشيوخ الكبري. 66 / 2 :
((( الوايف بالوفيات257 /2 :
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صحيح ابن حبان ) ،و ( حتفة الصديق يف فضائل أيب
بكر الصديق ) ( . )1أخذ عنه القونوي (. )2
تالميذه

ذكرنا فيام سبق ان شيخنا القونوي درس بجامع

احلياوي واملدرسة املقدمية بدمشق ،وأنه كان من

أعيان احلنفية ،وذا فنون يف الفقه والفرائض واألصول

والنحو واللغة واحلديث والتفسري ،وهذا يعني أن
كثري ًا من طلبة العلم كانوا قد أقبلوا عليه وأخذوا من

علومه ومعارفه  .غري أين مل أقف من الكتب واملعاجم
التي ترمجت له وملصنفاته ذكرا ألي من تالميذه ،مثلام

ذكرت شيوخه .إال أين وبعد عناء طويل وبحث

شامل ودقيق يف الكتب واملصادر املختصة يف هذا
املجال وقفت عىل واحد منهم ،قد أجازه الشيخ

القونوي باالفتاء ( ،)3وهو إبراهيم بن موسى بن
أيوب األبنايس الشافعي برهان الدين أبو حممد نزيل

القاهرة ،ولد يف أول سنة 725هـ  .كان شيخ الديار
املرصية ،مربي ًا للطلبة ،واشتغل يف الفقه والعربية
واألصول واحلديث ومل يزل مستمر ًا عىل طريقته يف
((( ينظر :النجوم الزاهرة ،321 / 9 :األعالم- 267 / 4 :
. 268

((( الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،حرف امليم. 156 :

البحوث املحكمة

اإلفادة بنفسه وعلمه إىل أن حج يف سنة 801هـ ،فامت
راجع ًا يف املحرم سنة 802هـ ،بعيون القصب بالقرب

من عقبة إيلة ودفن هناك( .)4وله الشذا الفياح ،من
علوم ابن الصالح و مناقب أيب العباس البصري (.)5
مكانته العلمية

()6

كان علاّ مة ذا فنون ىف الفقه والفرائض واألصول

والنحو واللغة واحلديث والتفسري ،وعامل ًا نافع ًا خطيب ًا
ال مناظر ًا مناض ً
بارع ًا فقيه ًا فاض ً
ال ،من أعيان احلنفية.

سمع من األديب مجال الدين ابن نباته قصيدة من
نظمه  .قرأ اهلداية عىل الشيخ رىض الدين إبراهيم بن
سليامن املعروف باملنطيقي وأجازه باإلفتاء ،وذلك ىف

سنة 721هـ  .وقرأ اجلامع الكبري عىل العلاّ مة صدر
الدين عيل احلنفي حيق قراءته عىل الصدر سليامن

املصنف .

املناصب التي شغلها

()7

 .1تفقه وأعاد ودرس وخطب بجامع اليحياوي

وأفتى وشغل بالعلم وحج وجاور .

((( ينظر :طبقــات الشــــافعية البن قاىض شهبة ،5 /4 :إنباء

الغمر بأبناء العمر ،112 / 2 :شــذرات الذهب.13 - 12 / 9 :
((( كشــف الظنون ،1838 ،1028 / 2 :معجم املؤلفني 1:
. 117 /

((( ينظر :الطبقات السنية .668 -667 :نقال عن دائرة املعارف

((( ينظر :الوفيات ،258 -257 / 2 :اجلواهر املضية يف طبقات

الكتب التي ترمجت لألبنايس مل تذكر أنه تتلمذ عىل القونوي،

احلنفية ،65 / 2 :معجم املؤلفني. 277 / 8 :

بزرگ اسالمي (باللغة الفارسية) . 546 :ومن اجلدير بالذكر أن
لكن فيها إشارات يفهم منها احتاملية ذلك ،ومن ذلك قوهلم:

“وقدم القاهرة وله بضع وعشـرون سنة ،وسمع هبا وبدمشـق

من مجاعة” .ينظر :طبقات الشافعية البن قاىض شهبة،5 / 4 :

إنباء الغمر بأبناء العمر ،112 / 2 :شــذرات الذهب. 12 / 9 :

68

احلنفية ،16 / 2 :الدرر الكامنة ،56 / 5 :تاج الرتاجم يف طبقات

((( ينظر :العرب يف خرب من غرب، 206 / 4 :الوفيات،257 / 2 :
الدرر الكامنة ،56 / 5 :السلوك ملعرفة دول امللوك،271 / 4 :

تاج التـراجم يف طبقات احلنفـية ،65 / 2 :الدارس يف تاريخ
املدارس. 459 / 1 :

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
 .2توىل التدريس يف املدرسة املقدمية اجلوانية

( )1داخل باب الفراديس اجلديد بدمشق ،مقدما

عىل األعيان الكبار يف شعبان سنة 745هـ عوض ًا عن
القايض القضاة عامد الدين تركها ملا ويل الرحيانية.

 .3توىل خطابة اجلامع اليلبغاوي بدمشق بعد

سيدنا قايض القضاة مجال الدين يوسف ابن الشيخ

قايض القضاة رشف الدين أمحد الكفري احلنفي .
آثـــاره

ان املنقول عن االمام القونوي يف فهارس الكتب

واألدلة قد انحرص يف علم الفقه وأصوله ،ويف املذهب
احلنفي خاصة ،نذكرها فيام يأيت:

 .6تكملة الفوائد ،وهو تكملة حاشية جالل الدين
عمر بن حممد خبازي لكتاب اهلداية للمرغيناين (. )3

املطلب الثاين :التعريف بامل�ؤلف
صحة اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف

ال يوجد شك أو اهبام يف صحة اسم الكتاب

أو ً
ال ،ثم يف نسبته إىل املؤلف ،ومما يؤكد ذلك :

 .1ان اسم الكتاب واسم املؤلف مثبت عىل الصفحة
األوىل من النسخة (أ)

 .2ان اسم الكتاب مثبت عىل الصفحة األوىل من

النسخة (ب)

 .3ورد ذكر اسم الكتاب ونسبته للمؤلف يف املصادر

 .1قدس األرسار يف اختصار املنار ( أصول فقه )

اآلتية:

 .3رشح منار االنوار للنسفي يف اصول الفقه ( أصول

* تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية. 65 /2 :

 .4املواهب املكية ىف رشح فرائض الرساجية ( فقه).

. 162

 .2رشح قدس األرسار (أصول فقه)
فقه).

* اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية. 16 -15 /2 :

* هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني/2 :

 .5رشح اجلامع الكبري للشـيباين ،وسامه الدر املنري يف

* األعالم للزركيل. 327 / 5 :

ذلك (. )2

* الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،حرف امليم. 156 :

حل اشكال اجلامع الكبري يف فروع الفقه احلنفي ،وغري

((( تعرف اآلن بمدرسة خان التتن ألهنا يف زقاقه .وقد يقال
له زقاق املدار ،وكان يعرف قديام بدرب احلطابني أو بدرب ابن

سالر وهذه املدرسة غريب جامع هبـرام باشا بينهام زقاق معطل
كان يعرف بزقاق السودان  .هنر الذهب ىف تاريخ حلب.57 / 2 :

((( ينظر :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية،16 - 15 / 2 :
الدرر الكامنة ،56 / 5 :الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،حرف
امليم ،156 :االعالم ،327 / 5 :هدية العارفني،162 / 2 :

معجم املؤلفني.277 / 8 :

* االثامر اجلنية يف أسامء احلنفية. 561 /2 :
منهج املؤلف

من خالل دراستي للمخطوط وحتقيقه تبني يل ان

املؤلف قد سلك فيه منهجا ،أوجزه فيام يأيت :

 .1مل خيرج عن منهج صاحب متن املنار ،وانام

غالبا يترصف يف النقل باختصار العبارة ،باعتباره
((( ينظر :كشف الظنون. 2022 /2 :
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي
خمترصا وليس مؤلفا جديدا .

 .2أثبت قدرة فائقـــة ومتمـــيزة يف اختصاره.

مثال ذلك يف أنواع اخلرب القســم الثالث حني قال

(وقسم رجح صدقه) فكان غاية يف دقة االختصار،
فإن من سبقه من خمترصي متن املنار زادوا يف العبارة

وقالوا ( قسم يرتجح أحد احتامليه ) ،ثم فصلوا فقالوا
( يرتجح جانب الصدق فيه)(. )1

 .3يستعمل لفظ ( قيل ) يف املواضع التي مل يثبت

نسبة القول لقائله ،كقوله (وقيل ال عمل إال عن علم)،

يف حني يذكر اسم اإلمام مالك يف تقديم القياس عىل
اآلحاد إذا مل يعرف راويه بالفقه واالجتهاد .

 .4يف اآليات فإنه قد يذكر موضع الشاهد منها

فقط ،أو قد يشري إىل كلمة واحدة فقط يف اآلية ،أو

اسم اآلية وسورهتا  .كام يف كيفية رفع التعارض يف
قوله :كآية اليمني يف البقرة واملائدة ،وآية القذف .

البحوث املحكمة

مسألة ختصيص العموم واالستثناء وغريمها  .إضافة
إىل انه يورد تلك األقوال باملعنى وليس باللفظ .
وصف نسخ املخطوط

اعتمدت يف التحقيق ثالث نسخ خطية ،تفصيلها

فيام يأيت:

النسخة األوىل

وقد رمزت هلا بالرمز (أ) .

ناسخها :هو حممد بن الضعيف

تارخيها :سنة ( 807هـ) .

عدد الصفحات :أربع صفحات ونصف ،عدد

السطور يف الصفحة الواحدة 21 :سطرا ،متوسط
عدد الكلامت يف السطر الواحد 12 :كلمة .

وقد اعتمدهتا كنسخة األصل لألسباب اآلتية:

 .1مكتوب عليه( :بلغه مقابلة عىل األصل

املنقول منه بحسب االمكان وهو نسخة األصل بخط

 .5يف األحاديث اعتمد عىل ما اشتهر منها

املصنف رمحه اهلل تعاىل) ،وهذا يعادل نسخة بخط

الصحيحة الواردة يف مصادر متون احلديث كام يف

 .2هي نسخة مضبوطة مشكولة بالكامل ،قليلة

يف كتب األصوليني وينقلها دون النظر يف الفاظها
خرب التحالف .ومن حيث متن احلديث فهو يذكر
منه فقط ما يدل عليه ،مثل عنوانه أو موضوعه،

كقوله :كاملرصاة ،وسؤر محار ،وحديث بريرة ،ونسخ
اخلمسني إىل اخلمس.

 .6غالبا خيصص القول والرأي للشافعي ،وقد

ّبينت يف حمله انه قول مجهور األصوليني أيضا ،كام يف

((( ينظر :زبدة األرسار ،169 :توضيح املباين وتنقيح املعاين:
. 334
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املصنف نفسه رمحه اهلل تعاىل .

األخطاء ،مكتوبة بخط حسن واضح ،بحيث ال جيد

القارئ صعوبة يف قراءهتا ،وهي سليمة من أي تلف .

 .3متت مراجعتها وتصحيحها وأستكمل ما هبا

من سقط أثبت يف هامشها ،اال يف مواضع قليلة .

وقد كتبت بخط أقرب إىل خط النسخ ،وتضمنت

الصفحات الثالث األوىل اسم الكتاب ومصنفه،
إضافة إىل فوائد وعدة متليكات بعضها مع األختام .

وفيها يكتب الناسخ باملداد األمحر كلمة باب

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
وكلمة فصل  .وبعض الكلامت املفتاحية ،أو يضع

خط ًا باملداد األمحر عندها متييز ًا هلا عن غريها .
النسخة الثانية ()1

رمزت هلا بالرمز (ب)

ناسخها :حممد بن أمحد بن يونس ابن الضعيف

تارخيها :سنة ( 807هـ) .

الشاذيل احلنفي خادم العلم الرشيف باجلامع األزهر

بمرص .

تارخيها :سنة ( 1001هـ ) .

عدد الصفحات :ست صفحات ،عدد السطور

يف الصفحة الواحدة 21 :سطرا ،متوسط عدد
الكلامت يف السطر الواحد 10 :كلامت .

عدد الصفحات :ست صفحات وأربعة أسطر،

وقد كتبت بخط غري واضح يف جممله وال يمكن

متوسط عدد الكلامت يف السطر الواحد 10 :كلامت .

ما يكون إىل الكتابة اليدوية ،وكلامهتا غري مشكولة،

عدد السطور يف الصفحة الواحدة 17 :سطر ًا،

مقارنته بأي من أنواع اخلطوط املعروفة ،اذ هو أقرب

تم استكامل ما هبا من سقط يف مواضع قليلة

وفيها الكثري من األخطاء االمالئية مقارنة بالنسختني

وقد كتبت بخط أقرب ما يكون رسمه إىل خط

وفيها يضع الناسخ خط ًا باملداد األمحر كعالمة

ومصنفه ،إضافة إىل فوائد وعدة متليكات بعضها مع

الفقرات املختلفة لسياق الكالم مثل كلمة :قال،

أثبتت يف هامشها .

النسخ  .وقد تضمنت الصفحة األوىل اسم الكتاب

األختام .

وفيها يضع الناسخ خطا باملداد األمحر عند

التقسيامت والتفرعات وبعضها يكتبها باملداد األمحر
إضافة إىل كلمة باب وكلمة فصل .

والغالب يف هذه النسخة أن ناسخها مل يعتني

بإعجام احلروف ،وال بتشكيل الكلامت إال يف مواضع
قليلة .

النسخة الثالثة

رمزت هلا بالرمز (ج)

ناسخها :عبد احلي ابن محد األنصاري اخلزرجي

((( من املالحظ ان النسختان األوىل والثانية مها بنفس التاريخ
ونفس الناسخ ،إال أن أوصافهام خمتلفة .

(أ) و (ب) .

تدل عىل بدايات األبواب والفصول ،وبدايات
وحكمه ،وغري ذلك .

وقد أصاب صفحتني منها بقع لونية داكنة ،ما

أدى إىل طمس (  ) 6 - 4كلامت يف كل صفحة .

املطلب الثالث :منهج التحقيق
اعتمدت بعض اخلطوات يف حتقيق هذا الكتاب

أوجزها فيام يأيت

 .1العمل عىل إخراج نص صحيح من خالل

ضبط النص يف النسخ الثالث بعد املقابلة ،ومل التزم
بكل ما جاء يف النسخة األصل ،فاثبت الكلمة املناسبة
واللفظ األصح سواء كان يف النسخة األصل أو يف
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي

البحوث املحكمة

غريها بعد التأكد من رجاحتها ،وأشري إىل ذلك يف

الواردة يف النص املحقق من مصادرها األصلية

 .2حتديد أرقام وهنايات الصفحات بالنسبة

االشارة إىل املراجع التي فيها مزيد تفصيل للراغبني

اهلامش .

لنسخة األصل ،فرمزت إىل وجه الصفحة الثامنة
بالرمز [  / 8و ] واىل ظهرها بالرمز [  / 8ظ ] ،تيسريا

ملن اراد الرجوع إىل املخطوط .

 .3كل زيادة اقتضاها النص فإين أثبتها يف املتن بني

قوسني معقوفني ،ومن ذلك عبارة الصالة والسالم أو

قدر االمكان ،وذكر اخلالف فيها ان وجد ،ومن ثم
يف االستزادة منها ،مع االجتهاد يف االختصار جتنبا من
اثقال اهلوامش .

 .10رشح املفردات الغريبة واملصطلحات

العلمية الواردة يف النص املحقق .

 .11التعليق يف بعض املواضع التي حتتاج إىل

الرتيض عند ذكر الرسول ﷺ أو أحد الصحابة .b

توضيح أو تعليق .

رسم املهموز بالياء كقوله :واملايدة ،ورشايع ،أو كتابة

النص املحقق جتنبا لالطالة وتثقيل اهلوامش ،وانام

 .4كتبت النص وفق قواعد اإلمالء احلديثة ،مثل

التاء الطويلة كقوله :كاملرصات ،وغري ذلك ،وال أشري

لذلك يف اهلامش .

 .5االجتهاد يف ترتيب النص املحقق من خالل

تثبيت عنوان يف بداية كل موضوع مغاير ملا قبله ،وذكر
التفرعات والتقســيامت ،إضافة إىل عالمات التنقيط

والفوارز وما شاكلها .

 .6نسبة اآليات الواردة يف النص املحقق اىل

سورها ،وتكملتها إذا لزم األمر .

 .7ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف النص

املحقق من كتب احلديث مع بيان درجة احلديث .اال
ما كان واردا منها يف الصحيحني ،ألهنا غنية عن ذلك.

 .8ترمجة األعالم املبهمة – دون املشهورة

كالشافعي ومالك  -املذكورة يف النص املحقق ،ومن
ثم االحالة إىل مصادر الرتمجة .

 .9توثيق النصوص وحتقيق املسائل األصولية
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 .12مل أفصل يف بطاقة املصدر املعتمد يف هوامش

فصلت ذلك يف املصادر واملراجع يف آخر البحث .

والتزمت برتتيب املصادر يف كل هامش حسب أسبقية
وفاة مؤلفه ،اال إذا اقتىض اهلامش خالف ذلك .

املبحث الثاين
َ
املحقق
الن�ص
ّ

باب السنة

()1

ينقسم أقسام الكتاب ( ،)2وختتص بأربعة .
((( اختيار لفظ السنة دون لفظ اخلرب واحلديث ،ألهنام خاصان
بالقول ،ولفظ السنة شامل لقول الرسول ،وفعله وتقريره عليه
الصالة والسالم  .ينظر :كشف األرسار للبخاري،359 / 2 :
رشح منار األنوار البن امللك. 205 :

ويف أقسام السـنة ينظر :كشف األرسار للبخاري ،359 / 2 :البحر

املحيط ،12 / 6 :املهذب يف أصول الفقه املقارن. 679 / 2 :

((( وهي أقسام الكتاب التي ذكرها املؤلف يف بداية هذا

املخطوط وهي أربعة أقسام :وجوه النظم من اخلاص واخوانه،

ووجوه البيـان من الظاهر واخوانه ومقابلها ،ووجوه االستعامل

من احلقيقة واخواهنا ،ووجوه الوقوف من عبارة النص واخواهنا .

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
أوهلا :االتصال الكامل بنا من رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم

وهو املتواتر( )1املفيد للعلم قطع ًا ( ،)2الستحالة

[  / 8و ] تواطئ رواته عىل الكـــذب( )3مطلق ًا،
ويــدوم باســـتواء طرفيه ووسطه ،كنقل القــــرآن

وهو آحاد أص ً
ال( )7متواتر فرع ًا( ،)8وهو موجب علم

طمأنينة( .)9أو فيه شبهة

()10

صورة

()11

معنى

()12

( )13كاآلحاد ،وهو ما رواه واحد فصاعدا ،ال عربة

لعـــــدد فيه ،بعد أن يكون دوهنام ( ،)14ويوجب

والصلوات .أو فـيه شـبهة( )4صورة( ،)5كمشهور(،)6
ينظر :شـرح منار األنوار البن امللك . 205 :واملقصود بالتقسيم

((( أي آحاد من القرن األول وهو قرن الصحابة  .رشح منار

((( اختلف األصوليون يف تعـريفــه ،والذي اختـــــاره مجاعة

املخرب الواحد أو االثنان  .كشف األرسار للبخاري370 / 2 :

عنـــــده من أقوال املخبـــــرين  .ينظر :الربهان يف أصول

املشهور داخال ضمن اآلحاد  .ينظر :معامل أصول الفقه عند أهل

هاهنا هو السنة القوليـــــة  .ينظر :البحر املحيط. 12 / 6 :

من حمققي األصولـــــيني هو ان املتواتـــــر :ما حصل العلم

الفقه 219 / 1 :وما بعـــــدها ،االحكام يف أصول األحكام
لآلمدي ،14 / 2 :كشف األرسار للبخاري ،361 / 2 :التقرير
والتحبري.243 / 2 :

األنوار البن امللك . 207 :واآلحاد هو كل خرب يرويه الواحد أي

 .واآلحــاد عند مجهور األصوليني هو ما عدا املتواتر ،فيكون
السنة واجلامعة136 :

((( أي انتـرش حتى نقله قوم ال يتـوهم تواطؤهم عىل الكذب،
واشتهر .والقوم هنا هم القرن الثاين (التابعني) والثالث ( اتباع

((( أي يوجب علم اليقني علام ضـــــروريا كالعـــلم

التابعني) .واالعتبار واالشتهار يكون فيهام وليس يف القرون التي

اجلمهور  .ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي/ 2 :

املباين وتنقيح املعاين. 307 :

باملحســوسات ،ال بدليل عقـــيل وتفكر ،وهذا ما ذهب اليه
 ،18شـــــــرح التلويح عىل التوضيح ، 5 / 2 :توضيح املباين
وتنقيح املعاين 305 :وما بعدها.

((( يف نسخة (ج) :كذب .

((( يف نسخة (أ) :شبه ،والصحيح ما ثبتنا .

بعدمها  .ينظر :رشح منار األنوار البن امللك ،207 :توضيح

((( وهو طمأنينة القلب وسكونه عن الرتدد بحـيث يكاد يدخل
يف حد اليقني  .ينظـر :رشح التلويح عىل التوضيح ،5 / 2 :التقـرير

والتحبري ،236 / 2 :توضـيح املباين وتنقيح املعاين.308 :

( ((1يف نسخة (أ) و(ب) :شبه  .والصحيح ما ثبتنا .

((( من اخلارج ال من حيث االعتقاد  .رشح منار األنوار البن

( ((1ألن اتصاله بالرسول مل يثبت بصورة قطعية  .كشف

((( املراد هنا هو املشهور باصطالح أصوليي احلنفية ،وهو ما يكون

 ،207هامش زبدة األرسار. 160 :

ال يتوهم تواطؤهم عىل الكذب  .بينام عند مجهور األصوليني فإنه

( ((1ألن األمة مل تتلقه بالقبول  .كشف األرسار للبخاري/ 2 :

امللك. 207 :

من اآلحاد يف عرص الصحابة ثم ينقله يف عرص التابعني وما بعده قوم

داخل ضمن اآلحاد  .وعند املحدثني هو :ما له طرق حمصورة بأكثر
من اثنني وهو أول أقسام اآلحاد  .فكل مشهور عند األصوليني

مشهور عند املحدثني وال عكس  .ينظر :نزهة النظر،49 /1 :

هامش خالصة األفكار  ،130توضيح املباين وتنقيح املعاين،307 :
املهذب يف أصول الفقه املقارن. 684 /2 :

األرسار للبخاري ،370 / 2 :رشح منار األنوار البن امللك:

( ((1يف نسخة (أ) :معنى  .والصحيح ما ثبتنا .
 ،370توضيح املباين وتنقيح املعاين. 308 :

( ((1أي دون املـــــتواتـــــر واملشهور ،فال ينظـــــر
إىل عــــــدد رواتـــــه يف القرنـــني الثاين والثــــــالث .

ينظـــــر :كشـــــف األســـــرار للبخـاري ،370 / 2 :رشح
منار األنوار البن العيني.207 :
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي
العمل دون اليقني ،بالكتاب ( )1والسنة ( )2واالمجاع
( )3واملعقول (. )4

البحوث املحكمة
وقيل ( :)5ال عمل إال عن علم ،بالنص ( ،)6فإنتفى

العمل ،أو يوجب العلم ،النتفاء الالزم ،أو ثبوت
امللزوم (. )7

والراوي ان عرف قدمه ( )8يف االجتهاد ،كاخللفاء

((( أي بدليل الكتاب ،وهي كـــــثرية وأقـــــواها قوله

تعـــــاىل ﴿ :فلوال نفر من ّ
كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا يف
إليهم ﴾ ســـــورة التـــــوبة:
الدّ ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ّ

 . 122ينظر :املستصفى ،121 :املحصول للـــــرازي/ 4 :
 ،354رشح التلويح عىل التوضيح ،6 / 2 :رشح منار األنوار
البن امللك  ،208 :توضيح املباين وتنقيح املعاين. 309 :

((( اشارة من املصنف إىل ما نسب لإلمام أمحد فيام يوجبه خرب
الواحد ،فقد روي عنه روايتان إحدامها ان خرب اآلحاد ال يفيد

العلم فال يوجب العمل  .والثانية أنه يفيد العلم  .واألول هو
الراجح عند فقهاء مذهبه .ينظر :العدة يف أصول الفقه/ 3 :

((( وهو قبول النبي ﷺ خرب الواحد ،وهو كثري ،ومنه أن عائشة

 ،901روضة الناظر. 302 / 1 :

فقال« :هو هلا صدقة ،ولنا هدية»  .صحيح البخاري ،باب الصدقة

السمع والبرص والفؤاد ّ
كل أولئك كان عنه مسئوال ﴾  -سورة
إنّ ّ

قالت :وأيت النبي ﷺ بلحم ،فقلت :هذا ما تصدق به عىل بريرة،
عىل موايل أزواج النبي ﷺ ،128 / 2 :رقم احلديث. 1493 :

وبعثه ﷺ عليا كرم اهلل وجهه أمريا إىل اليمن لتبليغ الرسالة
وتعليم الكتاب ثم معاذا  aإىل اليمن وعتاب بن أسيد إىل مكة

أمريا ومعلام للرشائع ،ودحية الكلبي إىل قيرص بكتابه يدعو إىل

اإلسالم .ينظر :كشف األرسار للبخاري ،373 /2 :رشح منار
األنوار البن امللك  ،208 :توضيح املباين وتنقيح املعاين.309 :

((( أي بدليل الكتاب ،وهو اآلية ﴿ وال تقف ما ليس لك به علم
اإلرساء. 36 :

((( العـبارة فيها نشـــر عىل ترتيب اللــف  .واملراد هو (وقيل ال
عمل إال عن علم ،بدليل النص ،فإنتفى العمل النتــفاء الالزم،

أو يوجب العلم لثبوت امللزوم) .ينظر :رشح نور األنوار/ 2 :

. 18 - 17

واملعنى :أن فيام يفيده خرب اآلحاد قوالن :األول :ال يفيد

وقد رد اآلمدي مجيع األدلة املستدل هبا من قرآن وسنة ،وقال

العلم فال يوجب العمل  .والثاين :يفيد العلم لثبوت امللزوم وهو

عىل ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع املختلفة اخلارجة عن

بخرب الواحد ،وامجاعهم موجب للعلم .والقول األول منسوب

"واألقرب يف هذه املسألة إنام هو التمسك بإمجاع الصحابة ،ويدل
العد واحلرص ،املتفقة عىل العمل بخرب الواحد ،ووجوب العمل

به"  .االحكام يف أصول األحكام. 64 / 2 :

العمل ،فالعمل ثابت باالتفاق بدليل امجاع الصحابة عىل العمل
إضافة إىل االمام أمحد ،لإلمامية وحممد بن اسحاق القاشاين

وابن داود  .والثاين منسوب لداود الظاهري وهو أنه يوجب

((( منه ما احتج به أبو بكر  aعىل األنصار بقوله ﷺ:

علام استدالليا ،فإن ما كان ثبوته باملالزمة فهو استداليل ،ألن

خرب الواحد يف أمور الدين مثل األخبار بطهارة املاء ونجاسته.

كشف األرسار للنسفي  ،18 / 2 :كشف األرسار للبخاري/2 :

"األئمة من قريش" ،فقبلوه من غري انكار  .وامجاعهم عىل قبول
ينظر :املحصول للرازي ،368 / 4 :توضيح املباين وتنقيح

املعاين.309 :

إذا أوجب العمل ثبت العلم  .ينظر :قواطع االدلة،333 / 1 :
 ،371رشح التلويح عىل التوضيح ،6 / 2 :فتح الغفار 87 / 2
 .وقد قال النسفي يف كشف األرسار للنسفي ( 18 / 2 :ونحن

((( منه أن املتواتر ال يوجد يف كل حادثة ،فلو رد خرب الواحد

نمنع ثبوت هذه املالزمة لوجوب العمل بالظن الغالب باإلمجاع

كشـف األرسار للبخاري ،367 / 2 :توضيح املباين وتنقـيح

عمومها فكانت حممولة عىل وجه خاص ) .

لتعطلت األحكام ،وفسد نظام االسالم ،ألنه معظم سنة النبي.

املعاين. 309 :

74

يف القياس ،والشهادات وغري ذلك ،فعلم أن اآلية غري جمراة عىل

((( يف نسخة (أ) و (ج) :قدم ،والصحيح ما ثبتناه .

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
الراشــــــدين والعبادلة ( ،)1فحديثه حجة يتـــرك
به القـــــياس خالف ًا ملالك (. )2

((( وهم عبد اهلل بن العباس ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل بن
عمر ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص  .وإضافة ابن مسعود اليهم
يعد ومها أو إلباسا عند غري احلنفية ،أما عند احلنفية فابن مسعود

 aمن العبادلة  .وهؤالء العبادلة عاشوا زمانا طويال حـــتى
احـــتاج الناس إىل علـــمهم  .ينظر :تاريخ دمشـــق البن

عســـاكر ،426 / 40 :االصابة يف متـــييز الصحابة،87 /1 :
فـــــــتح الغفـــار ،88 / 2 :الفــتح املــــبني يف حل رمــوز

ومصــطلحات الفــقـهاء واألصولــيني. 211 – 210 :

وإن عرف بالعدالة دون الفقه كأنس وأيب هريرة

 ،aإن وافق القياس قبل ( ،)3وإن خالفه مل يرتك إال

لرضورة ( ،)4كاملرصاة (. )5

يشهد له أصل قطعي فيكون مردودا بال إشكال .ينظر :املوافقات:

 ،186 / 3نثر الورود ،411 - 410 :مذكرة يف أصول الفقه:
 ،176مالك (حياته وعرصه – آراؤه وفقهه) 272 :وما بعدها،

أصول فقه االمام مالك «أدلته النقلية» 795 / 1 :وما بعدها .

((( جيدر بالذكر هاهنا أن اشرتاط فقه الراوي لتقديم خربه عىل
القياس هو مذهب عيسى بن أبان واختاره القايض أبو زيد  .وأما

عند الكرخي ومن تابعه من احلنفية فليس كذلك ،بل ان خرب كل

((( هذا القول عىل اطالقه ال تصح نسبته لإلمام مالك وان

عدل ضابط مقدم عىل القياس إذا مل يكن خمالفا للكتاب والسنة

السمعاين ذلك وجعله مستقبحا  .ينظر :قواطع األدلة358 / 1 :

املعاين. 313 :

اشـــــتهر بني األصوليني وقد استنكر بعض العلامء كابن
 ..والتحقـــــيق هو التفصيل ،فإن لفظ القياس يف هذه املسألة
يطلق عىل أمرين ،األمر األول :القياس األصويل :وهو األصل
الرابع من أصول األدلة بعد الكتب والسنة واإلمجاع  .وقد ذكر

مجاعة من املالكية وغريهم أن مذهب االمام مالك يف هذه احلالة

هو تقديم القياس عىل خرب الواحد  .واستنكره غريهم بدليل انه مل
جيد وال مسألة واحدة يف الفروع املأثورة عن مالك مسألة ترك فيها

مالك خرب اآلحاد بدعوى خمالفــــته للقياس ،وألن فروع مذهبه
تقتيض خالف هذا ،ويف املدونة ما يؤيد ذلك  .ينظر :املدونة2 :
 ،215 /أصول فقه االمام مالك «أدلته النقلية». 799 / 1 :
األمر الثاين :القواعد واألصول املقررة رشعا  .وقد اســـــتخرج

لإلمام مالك يف املدونة قوالن يف هذه املسألة :القول األول :تقديم
اخلرب عىل القياس ،والقول الثاين :تقديم القياس عىل اخلرب  .وقد

مجع ابن العريب  -يف كتابه القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس:

 813 - 812 / 2نقال عن املوافقـــــات - 201 / 3 :بني

القـــــولني بحملهام عىل حالتني :احلالة األوىل :وفيها أخذ االمام
مالك اخلرب وتـــــرك القياس ،وهي أن يكون اخلرب معارضا

للقياس – بمعنى القاعدة – ولكن تعضده قاعدة أخرى  .واحلالة
الثانية :وفيها أخذ االمام مالك القياس وترك اخلرب ،وهي أن

يكون اخلرب معارضا للقياس – بمعنى القاعدة – ولكن ال تعضده
قاعدة أخرى بل هو وحده ،فهو ظني معارض ألصل قطعي وال

واملشهورة  .ينظر :فتح الغفار ،90 / 2 :توضيح املباين وتنقيح

((( املراد بالرضورة أن خيالف احلديث مجيع األقـيسة والقواعد
املقــــررة فحينئذ يرتك العمل به ويعمل بالقياس األصويل  .بيانه

ان ضبط حديث النبي ﷺ عظيم اخلطر وقد كان النقل باملعنى

مستفيضا فيهم فإذا قرص فقه الراوي مل يؤمن من أن يذهب يشء
من معانيه فيدخله شبهة زائدة خيلو عنها القياس فيحتاط يف مثله

 .ينظر :شــــرح منار األنوار البن امللك ،210 -209 :فتح

الغفار ،89 / 2 :توضيح املباين وتنقـيح املعاين . 211 :وقيد
التفـــــــتازاين األقيـسة بالتي ال يكون ثبوت أصلها بخرب رأو

غري معروف بالفقه ،فإذا كان ثبـوت أصلها كذلك فال يتــرك به
احلديث  .ينظر :التلويح عىل التوضيح. 8 / 2 :

((( وهو ما رواه أبو هريرة  ،aعن النبي ﷺ قال "ال ترصوا

اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها بعد فإنه بخري النظـرين بعد أن حيتلبها:
إن شــاء أمســك ،وإن شاء ردها وصاع متر"  .صحيح البخاري:

 ،70 / 3رقم احلديث ( . ) 2148

وأصل الترصية القطع واجلمع ومنه املرصاة ،وهي الناقة التي ال
حتـــــــلب أياما ليعظم رضعها ،فيظن املشـرتي أن ذلك منها
يف كل يوم فيغــرت بذلك التي جـمع لبنها وقطع حلبه  .تفـسري
غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم (.)424 ،68 / 1

وهذا احلديث خمالف للقياس من ثالثة أوجه ،األول :ان الضامن

فيام له مثل مقدر باملثل ،وفيام ال مثل له مقدر بالقيمة ،فاجياب
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي
وإن جهل ومل يعــرف إال بحديث أو حديثني

كوابصة بن معبد ( ،)1فإن أخذ عنه السلف ،أو

أخـتلف فيه ( ،)2أو سكت عن طعنه ،فهو كاملعروف،
وإن ردوه ( )3رد  .وإن مل يقبل ومل يرد جاز العمل به

ومل جيب.

وإنام جعل اخلرب حجة برشائط يف الراوي :عقل

التمر مكان اللبن ليــس منهام  .والثاين :ان املرصاة كانت يف ضامن

املشرتي فوجب أن يكون النفع له ،وال يرد عوضه  .والثالث :أنه

قوم القليل والكـثري بقيمة واحدة  .ينظر :التلويح عىل التوضيح:
 ،9 / 2رشح منار األنوار البن امللك ،210 :توضيح املباين
وتنقيح املعاين. 312 :

((( وابصة بن معبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث
بن قيس بن كعب بن سعد بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن

أسد بن خزيمة بن مدركة ،يكنى :أبا سامل ،وأبا شداد ،ويقال

أبا قرصافة ،له صحبة ،سكن الكوفة ،وفد عىل رسول اهلل ﷺ

سنة تسع يف عرشة من رهطه ،فأسلموا ورجعوا إىل أرضهم ،ثم
نزل وابصة اجلزيرة ،وسكن الرقة ومات هبا ،وله بدمشق دار .
روى عن النبي ﷺ ،وعن ابن مسعود ،وخريم بن فاتك .وعنه:
زر بن حبيش ،والشعبي ،وعمرو بن ناشد ،وهالل بن يساف،

وابنه عمر بن وابصة ،ومجاعة  .وقربه بالرقة عند اجلامع ،وكنيته
أبو سامل  .ينظر :اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد [ الطبقة الرابعة من

الصحابة ممن أســــلم عند فــــتح مكة وما بعد ذلك]،504 :

البحوث املحكمة

وضبط وعدالة واسالم .

فالعقل رشط كامله وهو البلوغ ( ،)4ال القارص

وهو عقل ( )5الصبي .

والضبط هو سامع كالم كام حيق ،ثم فهم معناه ثم

حفظه ،مع ثبات عليه إىل حني أدائه .

والعدالة االستقامة ،والعربة كامهلا ( )6برجحان

عقله ودينه عىل هواه  .فإن ارتكب كبرية أو أرص عىل
صغرية سقطت عدالته ،دون القارص .

واالسالم هو التصديق واالقرار باهلل كام هو ،
()7

بأسامئه وصفاته وقبول أحكامه .

ثانيها :يف االنقطاع ظاهر وباطن

فاألول :املرسل من األخبار  ،فمن
()8

()9

الصحايب قبل إمجاع ًا ،ومن القرن الثاين والثالث
كذا عندنا ،وكذا ارسال من دوهنم عند الكرخي

()10

((( يف نسخة (ج) :بالبلوغ ،ويف نسخة (ب) مطموسة .
((( عبارة (وهو عقل) ساقطة من (ب) .
((( أي املعترب يف االستقامة كامهلا.

((( يعني ال بحقـيقـته ألن حقــيقة اهلل غـري معلومة للبرش،

وعليه مجهور املحققـــني وغريهم  .ينظر :فتح الغفار. 201 / 2 :

((( اختلف العلامء يف بيان حد املرســل وتعريفه عىل وجوه .

معجم الصحابة البن قانع ،184 / 3 :الثقــــات البن حبان3 :

لكن املراد به هنا هو أن يتـرك الواسطة التي بينه وبني الرسول ﷺ.

 ،339 / 62تاريخ اإلسالم للذهبي. 323 / 4 :

وهذا مذهب أكثر األصوليني  .ينظر :اإلحكام يف أصول االحكام

 ،431 /االستيعاب ،1563 / 4 :تاريخ دمشق البن عساكر:

أي ما سقط من سنده رجل سواء كان املرسل له تابعيا أو من بعده

واحلديث الذي رواه وابصة هو «أن رجال صىل خلف الصف

البن حزم ،2 /2 :االحكام يف اصول االحكام لآلمدي/ 2 :

جاء يف الصالة خلف الصف وحده . 448 ،445 / 1 :وقال:

رشح لب األصول ،110 :احلديث املرسل حقيقته وحجيته. 6 :

وحده فأمره النبي ﷺ أن يعيد الصالة"  .سنن الرتمذي ،باب ما
حديث وابصة حديث حسن وقد صححه األلباين .

((( أي يف قبول حديثه بأن قبله بعض ورده بعض .
((( يف نسخة (ج) :رده
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 ،123رشح منار األنوار البن امللك  ،216 :غاية الوصول إىل

((( يف نسخة (ج) :عن .

( ((1عبيد اهلل بن احلسني بن دالل بن دهلم أبو احلسن الكرخي
من كرخ جدان ،وهو بليدة يف آخر والية العراق يناوح خانقني

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
خالف ًا البن أبان (.)2( )1

عن بعد وهو احلد بني والية شهرزور والعراق  .ولد سنة ستني
ومائتني ،سكن بغداد ،وإليه انتهت رياسة أصحاب أيب حنيفة بعد

أيب خازم وأيب سعيد الربدعي وانترشت أصحابه وعنه أخذ أبو
بكر الرازي وأبو عبد اهلل الدامغاين وأبو عيل الشايش وأبو القاسم

عيل بن حممد التنوخي ،صنف املخترص واجلامع الكبري واجلامع

الصغري وأودعها الفقه واحلديث واآلثار واملخرجة بأسانيدها.
وكان كـثري الصوم والصالة صبورا عىل الفقـر واحلاجة .تويف

ليلة النصف من شعبان سنة أربعني وثالث مائة  .ينظر :معجم

وقيل مرسل ومسند من وجه ( )3عند العامة (.)4

والثاين :إن كان لنقصان يف ناقله فعىل ما ذكرنا،

وإن كان لعرض بأن خالف الكتاب والسنة املعروفة أو

احلادثة أو أعرض عنه [  / 8ظ ] الصدر األول رد(.)5
ثالثها :ما اخلرب فيه ( )6حجة

فإن كان من حقوقه تعاىل فخرب الواحد حجة،

خالفا للكرخي

()7

يف العقوبات( ،)8وإن كان من

حقوق عباده إن كان ملزم ًا

()9

شرُ ط فيه رشائط

البلدان ،449 / 4 :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية،337 / 1 :
تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية.10 /2 :

ويف مسألة املرسل عند الكرخي  .ينظر :أصول الرسخيس/1 :

 ،363كشف األرسار للبخاري  ،7 /3 :البحر املحيط.352 /6 :

((( عيسى ابن ابان بن صدقة ،فقيه العراق تلميذ حممد بن احلسن
وقايض البرصة  .حدث عن :إسامعيل بن جعفر ،وهشيم وحييى
بن أيب زائدة  .وعنه :احلسن بن سالم السواق وغريه  .وأخذ عنه:

بكار بن قتيبة  .وله تصانيف وذكاء مفرط وفيه سخاء وجود زائد
 .تويف سنة إحدى وعرشين ومائتني يوم األربعاء يف املحرم ودفن

بالبرصة  .ينظر :أخبار أيب حنيفة وأصحابه ،147 / 1 :تاريخ
بغداد وذيوله ،160 / 11 :سري أعالم النبالء. 471 / 8 :

((( وهو ما أرسله راو وأسنده آخر كحديث “ال نكاح اال بويل”،
رواه إرسائيل ابن يونس مسندا عن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى

عن النبي ﷺ ،وشعبة وسفيان الثوري مرسال .

((( أي مقبول عند األكثر وهو كل من يقبل املرسل وهم مجهور
أهل السنة واملعتزلة ومجاعة من أهل احلديث  .ينظر :رشح
التلويح عىل التوضيح ،16 /2 :رشح منار األنوار البن امللك:

((( ذهب عيسى بن أبان إىل أن مرسل العدل يف القرون الثالثة

 ،217خالصة األفكار ،135 :زبدة األرسار. 163 :

أئمة النقل (واملقصود بأئمة النقل من كانت له أهليه اجلرح

((( يف نسخة (ب) :منه .

األوىل حجة مطلقا ،وأما من بعدهم فال يقبل إال إذا كان من
والتعديل ،وال يروي اال عن عدل) واخــتاره أبو بكر الرازي

والبزدوي وأكثر املتـأخرين من احلنفية منهم الكامل بن اهلامم

ورجحه القايض عبد الوهاب وابن احلاجب من املالكية  .ينظر:

رشح خمترص الروضة ،231 / 2 :كشف األرسار للبخاري3 :

 ،7 /بيـــان املخـــترص رشح خمـترص ابن احلاجب،763 / 1 :
 ،765هنــاية السول ،277 :اإلهباج يف رشح املنهاج،339 / 2 :
احلديث املرسل حقيقته وحجيته. 36 - 35 :

وقد ذكر الزركيش يف املرسل ثامنية عرش مذهبا  .ينظر :البحر
املحيط . 349 / 6:

((( لفظ (ر ّد) ساقطة من نسخة (ب) .

((( يف نسخة (أ) و(ب) :لكرخي ،والصحيح ما ثبتنا .

((( واليه مال فخر االسالم وشمس األئمة وصاحب التنقيح

وهو مذهب أيب عبد اهلل البرصي من املتكلمني  .ينظر :الفصول
يف األصول ،69 / 3 :أصول الرسخيس ،333 / 1 :خرب الواحد
وحجيته . 264 :ويف التحبري رشح التحرير 1836 / 4 :ما نصه

“فإن الكرخي يقبله يف إسقاط احلدود ،وال يقبله يف إثباهتا”.

((( كالبيوع واألرشبة واألمالك املرسلة والنكاح والعتاق
والطالق  .رشح منار األنوار البن امللك ،219 :فتح الغفار/2 :

 ،107توضيح املباين وتنقيح املعاين.332 :
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي
األخبار مع العدد( ،)1ولفظ الشهادة ،والوالية (،)2

وإال ( )3رشط التمييز ( )5( )4دون العدالة .

وإن ألزم من وجه دون وجه ( ،)6كعزل وكيل،

يشرتط فيه أحد شطري الشهادة عند االمام (. )7
رابعها :يف نفس اخلرب

وهو أربعة اقسام ،قسم حييط العلم بصدقه (،)8

البحوث املحكمة

وقسم بكذبه ( ،)9وقسم حيتملهام (.)10

وقسم رجح صدقه ( ،)12( )11وهلذا اطراف ثالثة:

طرف السامع :وهو عزيمة ،وهو من جنس

اإلسامع ،بان تقرأ ( )13عليه ( )14أو يقرأ عليك ،أو يبعث
( )15كـتاب ًا أو رسالة ( ،)16فهام حجتان عند ثبـــوهتام
باحلجة ( ،)17ورخصة وال إسامع فيها :كاالجازة

()19( )18

((( أي حمـــتم الكذب كدعوى فرعون الربوبية ودعوى
مسـيلمة الكـذاب النبـــوة ،وكل ما روي عن النبي ﷺ من

األحاديث املوضوعة املتفق عىل وضعها  .وحكمه اعتقاد بطالنه.

((( ان كان يف موضع يطلع عليه الرجال ،بخالف موضع ال

رشح منار األنوار البن امللك  ،220 :فتح الغفار ،111 / 2 :

وعيوب النساء  .رشح منار األنوار البن امللك  ،219 :توضيح

( ((1كخرب الفاسق :فيه احتامل الصدق باعتبار دينه وعقله،

يطلع عليه الرجال فإن العدد والذكورة ليس برشط فيه كالبكارة
املباين وتنقيح املعاين332 :

زبدة األرسار. 168 :

واحتامل الكذب باعتبار فسقه وجهله  .وحكمه التوقف إىل ان

((( أي احلرية ،فال شهادة للعبد وقت األداء ولو كان مكاتبا أو

يظهر املرجح  .رشح منار األنوار البن امللك  ،220 :فتح الغفار:

((( أي كان املحل ال الزام فيه أصال كالوكاالت واملضاربات

( ((1يف نسخة (ج) :أحد احتامليه عىل اآلخر .

 .رشح منار األنوار البن امللك  ،219 :فتح الغفار،109/ 2 :

دون اعتقاد حقـيقته ،ملا فيه من الشبهة  .رشح منار األنوار البن

مدبرا أو أم ولد  .فتح الغفار. 107 /2 :

والرساالت يف اهلدايا واالذن يف التجارة والودائع واالمانات

توضيح املباين وتنقيح املعاين. 332 :

((( يف نسخة (ب) و (ج) :التميز .
((( أي كون املخرب مميزا .

. 111 / 2

( ((1كخرب العدل املستجمع لرشائط الرواية ،وحكمه العمل به
امللك ،220 :فتح الغفار . 111 / 2 :

( ((1يف نسخة (ج) :يقرأ .
( ((1أي عىل املحدث .

((( وهي مخس مسائل :عزل الوكيل ،وحجر املأذون ،واالخبار

( ((1يف نسخة (ب) :تبعث ،ويف (ج) :بعث .

بالرشائع  .فتح الغفار. 110 / 2 :

هبذا االسناد  .فتح الغفار. 112 / 2 :

للسيد بجناية عبده ،والشفيع بالبيع ،واملسلم الذي مل هياجر

( ((1يكتب فيه حدثني فالن ،فإذا بلغك كتايب هذا فحدث عني

((( أبو حنيفة النعامن ~ ،فعنده يشرتط إما العدد أو العدالة،

( ((1أي بالبينة .

املعامالت  .ملـزيد التفصيل ينظـر :أصول الرسخيس،337 / 1 :

( ((1وهي يف اللغة :جاز املوضع سلكه وسار فيه ،وأجاز له أي

وعند حممد وأبو يوسف ال يشرتط العدالة تيسريا للناس يف باب

كشــــف األسـرار للبخاري. 348 / 4 :

( ((1يف نسخة (ج) :كالوجادة .

سوغ له ذلك  .خمتار الصحاح . 64 / 1 :واصطالحا :هي إذن

((( أي واجب الصدق ،كخرب الرسل عليهم الصالة والسالم،

الشيخ ملعني ،أو غري معني يف الرواية عنه  .معجم مقاليد العلوم

االعتقاد به  .رشح منار األنوار البن امللك  ،220 :فتح الغفار 2 :

“أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفالين أو ما صح عندك من

لقيام الدلـيل القاطع عىل عصمتهم من الكذب ،وحكمه وجوب

 ،111 /زبــــدة األرسار. 168 :
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يف احلدود والرسوم ،44 / 1 :ويف املستصفى 131 :هو أن يقول:

مسموعايت” .

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
واملناولة( .)1واملجاز له إن كان عامل ًا به صح ،وإال ال .

وطرف احلفظ :وعزيمته حفظه إىل االداء (،)2

ورخصته اعتامده الكتاب( ،)3فإن نظر فيه وتذكر كان

حجة ( ،)4وإال فال عند االمام (. )5

وطرف اآلداء :وعزيمته اداؤه عىل ما سمعه بلفظه

ومعناه ،ورخصته نقله بمعناه ،فإن كان حمكام ( )6جاز
وقد اختلف يف حكم العمل باإلجازة  .وملزيد التفصيل ينظر:

املعـــتمد ،171 / 2 :املستصفى ،131 :كشف األســـرار

للبخـــاري ،43 / 3 :البحر املحيط . 328 / 6:

((( يف اللغة :ناولت فالنا شيئا مناولة ،إذا عاطيته  .وتناولت

من يده شيئا :تعاطيته  .هتذيب اللغة ،267 / 15 :لسان العرب،
حرف الالم ،فصل النون. 684 / 11 :

نقله باملعنى للبصري ( )7يف اللغة ،وإال فال  ،إال للفقيه
املجتهد  .وإن كان من جوامع الكلم ( )8كمشكل

()9

ومشرتك ( )10وجممل ( ،)11ال جيوز باملعنى للكل (. )12

واملروي( )13عنه ان أنكر الرواية ،أو عمل بخالفه

بعدها مما هو خالف بيقني ( )14سقط العمل به( ،)15وإن

كان قبلها أو جهل تارخيه مل يكن جرح ًا ،وتعيني

()16

بعض حمتمالته ( )17ال يمنع العمل به( ،)18وامتناعه عن
((( يف نسخة (ب) و (ج) :للبرص .

((( وهي ما مبانيه يســرية ومعانيه كثرية  .فال جيوز نقله باملعنى
أصال سواء كان جمتهدا أو ال ،إلحاطته بمعان يقرص عنها عقول

غريه ،كقوله عليه الصالة والسالم “اخلراج بالضامن” و “الغرم

بالغنم”  .فتح الغفار ،115 / 2 :رشح منار األنوار البن امللك :

ويف االصطالح :هي أن يعطيه كتاب سامعه بيده ،ويقول :أجزت

 ،223توضيح املباين وتنقيح املعاين. 340 :

ال معنى له  .وهي فوق االجازة  .التعــــريفات،235 / 1 :

اال بتـــأويل الراوي ،وتأويل الراوي ال يكون حجة عىل غــريه،

لك أن تروي عني هذا التاب  .وجمرد املناولة دون هذا اللفظ
التوقــــيف عىل مهامت التعاريف  ،316 / 1 :وينظــــر:
دســــتور العــــلامء ، 310 / 2 :، 238 / 3 :املحصول
للرازي. 453 / 4 :

((( أي إىل وقت أدائه .

((( ال يراد به قسـيم املجمل واملتــشابه ،بل يراد به ما ال يعرف
كالقــــــياس  .شـــرح منار األنوار البن امللك  ،223 :فـــتح
الغفار ،115 / 2 :توضيح املباين وتنقـيح املعاين. 340 :

( ((1وهو كاملشكل  .ينظر :املصادر نفسها .

( ((1ألنه ال يوقف عىل معناه  .ينظر :املصادر نفسها .

((( أي االعتامد عىل الكتاب املسموع  .وقد كان ذلك رخصة

( ((1املجتهد وغري املجتهد .

التلويح عىل التوضيح. 24 / 2 :

( ((1أي ال حيتمل أن يكون مرادا من احلديث بأي وجه من

لكنه انقلب عزيمة يف هذا الزمان صيانة للعلم  .ينظر :رشح

((( ألنه يكون كأنه حفظه إىل وقت األداء .

( ((1يف نسخة (أ) و (ب) :املروي ،والصحيح ما ثبتنا .
الوجوه .

((( وجيوز عند حممد وأيب يوسف والشــــافعي  .ينظر

( ((1أي باحلديث .

كشــــف األرسار للبخاري ،51 / 3 :البحر املحيط. 316 / 6 :

( ((1أي احلديث ،بأن كان اللفظ عاما فحمله الراوي عىل معنى

تفصــــيل هذه املسألة يف :املحصول للرازي،413 / 4 :
((( املراد باملحكم هنا هو ما ال حيتمل غـــــــريه ،بأن اتضح معناه
بحيث ال يشـــــــتبه معناه وال حيتمل وجوها متعـــــــددة،
فيجوز نقله باملعنى ملن له برص  .وليس املحـــــــكم قسيم املفرس
الذي ال حيتمل النسخ  .ينظر :شـــرح منار األنوار البن امللك:

 ،222فتح الغفار.115 / 2 :

( ((1يف نسخة (ب) :وتعني .

خاص أو مشــرتك ،أو كان مشـــرتكا فحمله عىل أحد وجهيه

 .ينظر :رشح منار األنوار البن العيني ،224 :فتح الغفار/ 2 :

. 117

( ((1عبارة (وتعيني بعض حمتمالته ال يمنع العمل به ) ساقطة

من نسخة (ج) .
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العمل كعمله بخالفه .

وعمل الصحايب بخالفه ( )1يوجب طعن ًا ،إذا كان

احلديث مما ال خفاء فيه .
والطعن املبهم

()2

ال جيـرح رواية ،إال إذا وقع

مفرس ًا بام هو جرح متفق عليه ممن أشتهر بالنصح بال

تعصب.

فصل يف التعارض

()3

فركنه تقابل احلجتني عىل السواء يف متضادين،

ورشط احتاد املحل والوقت مع تضاد احلكم .

وحكمه بني آيتني املصري إىل السنة ،وبني سنتني

إىل اقوال [ / 9و] الصحابة أو القياس  .فإن عجز

((( يف نسخة (ج) :خلالف .

البحوث املحكمة

تقرر االصل ( )4كسؤر محار( ،)5ملا تعارضت االثار،
ولذا سمي مشك ً
ال .

وبني قياسني العمل بام رجحه قلبه (. )6
واملخلص عنه (:)7

((( أي بقاء ما كان عىل ما كان ،لتعارض اآلثار وعدم وجود
املرجح .

((( سؤر احلامر :هو املاء املتبقي بعد الرشب  .وقد ورد حديثان
متعارضان فيه ،األول دل عىل طهارة سؤر احلامر ،فعن جابر
بن عبد اهلل قال :قيل :يا رسول اهلل أنتوضأ بام أفضلت احلمر؟
قال« :نعم وبام أفضلت الســـباع كلها»  .الســـنن الكـــربى

للبيهقي ،باب ســـؤر سائر احليوانات سوى الكلب واخلنزير:

 ،377رقم احلديث . 1178 :وقد ضعفه النـــووي يف خالصة
األحكام يف مهامت الســــنن وقـــواعـــد اإلســـالم/ 1 :

 ،185والتبـــريزي يف مشـــكاة املصابـــيح ،151 / 1 :لكن

((( أي من ائمة احلديث ،كأن يقول :هذا احلديث غري ثابت أو

يف البـــدر املـــنري ،471 / 1 :وقال البيهقي يف ( املعرفة )“ :هذا

رشح منار األنوار البن امللك  ،224 :شـــرح منار األنوار البن

“ويف معناه حديث أيب قتادة ،وإسناده صحيح ،واالعتامد عليه”،

منكر أو جمروح ،أو ان راويه مرتوك احلديث أو غري عدل  .ينظر:

العيني ،224 :فتح الغفار. 117 / 2 :

احلديث إذا ضمت أسانيده بعضها إىل بعض أخذت قوة”  .قال:

ومثله يف التلخيص احلبري ،باب بيان النجاسات واملاء النجس/1 :

((( إن للتعـــارض يف اللغة عــدة معان منها :الظهور،

 ،166وكذلك يف متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة. 47 :

 ،289لسان العرب :حرف الضاد املعجمة ،فصل العني املهملة:

قـــال“ :أمر رسول اهلل ﷺ أبا طلـــحة فنـادى :إن اهلل ورسوله

واملقـــابلة واملنع  .ينظر :هتـــذيب اللــغة،294 ،292 / 1 :

. 179 ،167 ،168 / 7

واحلـــديث الثـــاين دل عىل نجاسـته ،فعـن أنـس بن مالك

ينهـياكم عن حلـوم احلمر ،فإهنا رجـــس أو نجـــس"  .صحـيح

واصطالحا :هو تقابل احلجـــتني املتســــاويتني ،عىل وجه

مسلم :باب حتـريم أكل حلم احلمـر االنســـية ،1540 / 3 :رقم

يف زمان واحد  .التعارض بني األدلة النقلية وأثره يف املعامالت

ولعدم وجود املرجح تقرر األصل وهو بقاء املاء بعد رشب احلامر

توجب كل واحدة منهام ضد ما توجبـه األخرى ،يف حمل واحد،

الفقهية ،حممود لطفي اجلزار1425 ،هـ ـ 2004م ،اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،8 :وينظر :كشف األرسار للبخاري،76 / 3 :

احلـــديث. 1940 :

طاهرا لكنه ال يطهر ما كان نجسا فيبقى حدث املتوضئ به  .ينظر:

رشح منار األنوار البن امللك  ،228 :افاضة األنوار ،332 :فتح

املعترص من شـــرح خمترص األصول ،223 / 1 :فتح الغفار2 :

الغفار ،122 /2 :التعارض بني األدلة النقلية وأثره يف املعامالت

واملعنيني اللغويني للتعارض املناسبني للمعنى االصطالحي مها:

((( يف نسخة (ج) :قبله .

 ،120 /معجم لغة الفقهاء.134 / 1 :
املنع ،واملقابلة .
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الفقهية. 26 :

((( أي عن التعارض .

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
من قـــــبل احلجة عـــدم اعـــــــتداهلام (. )1

أو داللة ( )12( )11كحظر واباحة (. )13

أو من قــــــبل احلكم تغــــــايرمها ،كآيتي

واملثبت أوىل من النايف عند الكرخي ،ويتعارضان

أو من قبل اختالف احلال ( ،)4كـ ﴿ يطهرن ﴾

بدليله أو اشتبه حاله ،فإن ( )17علم ان الراوي اعتمد

اليمــــني يف البقــــــرة ( )2واملائدة (. )3
ختفيفا ( )5وتشـــديد ًا (. )6
أو من

()7

قبل الزمان:

رصحي ًا ( ،)8كـ ﴿ أوالت االمحال اجلهن ﴾

()9

نزلت بعد ﴿ والذين يتوفون ﴾ اآلية (. )10
((( أي عدم تساوي املتعارضني يف قوة احلجية .

( )14عند ابن ابان ( ،)15وأصله ( )16ان النفي ان عرف
دليل املعرفة كان ( )18كاإلثبات واال ال ،فالنفي يف
حديث بريرة ( )19وهو عتقها وزوجها عبد ( ،)20مما
ال يعرف اال بظاهر احلال ،فال يعارض رواية عتقها

( ((1يف نسخة (ج) :وداللة .

((( وهي قـــوله تعـــاىل﴿ ال يؤاخذكم اهلل بال ّلغو يف أيامنكم

( ((1أي من قبل الزمان داللة .

البقرة. 225 :
((( وهي قوله تعاىل ﴿ال يؤاخذكم اللهّ بال ّلغو يف أيامنكم ولكن

 .سنن أيب داود ،باب يف أكل الضب ،354 /3 :رقم احلديث:
 . 3796وقد حسنه األلباين  .واإلباحة :ما روي عن النبي ﷺ

أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد

الضب ،97 / 7 :رقم احلديث . 5536

ولكن يؤاخذكم بام كسبت قلوبكم واهلل غفور حليم ﴾  .سورة

يؤاخذكم بام عقّدتم األيامن فك ّفارته إطعام عرشة مساكني من

( ((1فاحلظر :مثل ما روي أن النبي ﷺ هنى عن أكل الضب

أنه قال« :الضب لست آكله وال أحرمه»  .صحيح البخاري ،باب

فصيام ثالثة أ ّيام ذلك ك ّفارة أيامنكم إذا حلفتم واحفظوا أيامنكم
كذلك يبينّ اللهّ لكم آياته لع ّلكم تشكرون﴾  .سورة املائدة. 89 :

( ((1ملزيد التفصيل يف هذه املسألة ينظر :أصول الرسخيس/2 :

تقربوهن
((( يف قوله تعاىل ﴿ فاعتزلوا النّساء يف املحيض وال
ّ

 ،100كشف األرسار للبخاري ،97 / 3 :هناية السول،387 :

فأتوهن من حيث أمركم اهلل
تطهرن
ّ
((( يف قوله تعاىل ﴿ فإذا ّ

( ((1أي أن األصل يف الرتجيح بينهام .

. 222

( ((1يف نسخة (أ) و(ب) :كانا ،والصحيح ما ثبتنا

((( بأن حيمل أحدمها عىل حالة واآلخر عىل حالة أخرى .
ح ّتى يطهرن ﴾ سورة البقرة :بعض اآلية . 222

املتطهرين ﴾ سورة البقرة :بعض اآلية
وحيب
حيب ال ّتوابني
ّ
ّ
إنّ اهلل ّ

((( يف نسخة (ج) :ومن .

( ((1يف نسخة (ج) :وتعارضان .

 ،21املحصول للرازي ،440 / 5 :كشف األرسار للنسفي/2 :
فتح الغفار. 126 / 2 :

( ((1يف نسخة (ب) :وان ،ويف نسخة (ج) :لكن .
( ((1هي موالة عائشة < ،اشرتهتا ثم اعتقتها بعد اداء املكاتبة .

((( بأن يعرف بالدليل التاريخ فيام بني النصني ،فيكون املتأخر

( ((2عن عائــشة ،أهنا اشـــرتت بريــرة من أنــاس من

محلهن
أجلهن أن يضعـن
((( يف قوله تعاىل ﴿ وأوالت األمحال
ّ
ّ

ملــن ويل النعــمة» ،وخريها رسول اهلل ﷺ وكان زوجها عبدا،

( ((1قال تعاىل ﴿ وا ّلذين يتـو ّفون منكم ويذرون أزواجا

هذا اللحم» ،قالت عائشة :تصدق به عىل بريرة ،فقال« :هو هلا

منهام ناسخا للمتقدم  .افاضة األنوار. 334 :

ومن ي ّتق اهلل جيعـل له من أمره يرسا ﴾ سورة الطالق :بعض اآلية.4

بأنفسهن أربعـة أشهر وعشـرا ﴾ سورة البقــــرة :بعض
يرت ّبصن
ّ
اآلية . 234

األنصار واشـــرتطوا الوالء ،فقـــال رسول اهلل ﷺ« :الوالء
وأهدت لعائشة حلام ،فقال رسول اهلل ﷺ« :لو صنعتم لنا من

صدقة ولنا هدية»  .صحيح مسلم ،باب انام الوالء ملن أعتق/ 2 :

 ،1143رقم احلديث. 1504 :
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وهو حر ( .)1ومما عرف بدليله كهيئة املحرم يف حديث

ميمونة( ،)2أنه عليه [الصالة] والسالم( )3تزوجها وهو
حمرم ( ،)4عارض املثبت ،وهو رواية أنه حالل (. )5

والرتجيح ال يقع بكثرة الرواة والذكورية

()6

البحوث املحكمة

واحلرية ،وان كان يف احد اخلربين زيادة ،فإن كان
الراوي واحدا( )7يؤخذ بالزيادة ،كخرب التحالف

()8

((( أي أن راوي اخلربين واحد .

((( وهو رواية “إذا اختلف املتبايعان والسلعة قائمة وال بينة
ألحدمها حتالفا” رواها عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسند من

((( عن عائشة  dقالت :اشرتيت بريرة ،فاشرتط أهلها

طريق القاسم بن عبد الرمحن عن جده ورواها الطرباين والدارمي

ملن أعطى الورق» قالت :فأعتقتها  .قالت :فدعاها رسول اهلل ﷺ

والزيادة هي قوله “والسلعة قائمة” ،وقد انفرد هبا ابن أيب ليىل

والءها  .فذكرت ذلك للنبي ﷺ ،فقال« :أعتقيها ،فإن الوالء
فخريها من زوجها ،فقالت :لو أعطاين كذا وكذا ما بت عنده،

فاختارت نفسها ،قال :وكان زوجها حرا  .صحيح البخاري ،باب
إذا أسلم عىل يديه ،155 / 8 :رقم احلديث. 6758 :

من هذا الوجه فقال :عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود .
وهو حممد بن عبد الرمحن الفقيه وهو ضعيف يسء احلفظ  .ينظر:

التلخيص احلبري. 85 / 3 :

جيدر بالذكر يف هذا املقام أن لفظ “حتالفا” ال يوجد يف يشء من

وهذه تسمى مسألة خيار العتاقة ،وهي ما إذا أعتـــقت األمة

طرق هذا احلديث ،والظاهر أنه مما ال أصل له ،فقد ذكره الرافعي

كان زوجها عبدا خالفا للشافعي .وملزيد التفصيل ينظر :اإلحكام

فقال احلافظ يف خترجيه“ :وأما رواية التحالف ،فاعـــرتف

املنكـــوحة ،وزوجها حر يثـــبت هلا خيار فسخ النكاح كام إذا
يف أصول األحكـام البن حزم ،57 / 2 :أصول الرسخيس:

 ،21 / 2املسـتصفى ،378 :كشـف األرسار للنسـفي/ 2 :

 ،103كشف األسـرار للبخـاري ،97 / 3 :رشح التلويح عىل
التوضيح ،220 / 2 :التقرير والتحبري . 11 / 3 :

((( يف نسخة (ج) :معاوية .

((( يف نسخة (ج) :صىل اهلل عليه وسلم .

يف مجلة روايات للحديث ،بلفظ “إذا اختلف املتبايعان حتالفا”،
الرافعي يف ( التذنـــيب ) أنه ال ذكر هلا يف يشء من كـــتب

احلديث ،وإنام توجـــد يف كتب الفقـــه”  .ينظر :البدر املنري6 :

 ،597 /التلخيص احلبري 84 / 3 :وما بعدها ،نيل األوطار/ 5 :
 ،266إرواء الغليل.171 / 5 :

ولفظ احلديث يف كتب الفقه هو :عن ابن مسعود ريض اهلل عنه

أن النبي عليه السالم قال “ إذا اختلف املتبايعان والسلعة قائمة

((( عن أيب الشعثاء ،أن ابن عباس ،أخربه أن النبي ﷺ تزوج

بعينها حتالفا وترادا “  .أصول الرسخيس ،25 / 2 :كشف

وكراهة خطبته ،1031 / 2 :رقم احلديث. 1410 :

كشف األرسار للبخاري  ،296 / 2 :اإلهباج يف رشح املنهاج:

ميمونة وهو حمرم  .صحيح مسلم ،باب حتريم نكاح املحرم
((( عن يزيد بن األصم قال“ :حدثتني ميمونة بنت احلارث،

األرسار للنسفي ،108 /2 :رشح خمترص الروضة،220 / 2 :

 ،204 /2فتح القدير للكامل ابن اهلامم. 208 / 8 :

أن رسول اهلل ﷺ تزوجها وهو حالل" ،صحيح مسلم ،باب

وقال اخلطيب البغدادي يف معرض كالمه عن حديث معاذ

 .1411وروى البخاري عن ابن عباس ،قال" :تزوج النبي ﷺ

واحتجوا به ،فوقفنا بذلك عىل صحته عندهم كام وقفنا عىل صحة

حتريم نكاح املحرم وكراهة خطبته ،1032 / 2 :رقم احلديث:

ميمونة وهو حمرم ،وبنى هبا وهو حالل ،وماتت برسف"  .صحيح
البخاري ،باب عمـــرة القضاء ،142 / 5 :رقم احلديث4258 :

 .وملزيد التفصيل يف هذه املسألة ينظر :الفصول يف األصول/3 :

 ،161أصول الرسخيس ،21 /2 :اإلحكام يف أصول األحكام
لآلمدي ،243 /4 :كشف األرسار للنسفي.102 /2 :

((( يف نسخة (ج) :والذكورة .
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 aحني بعثه الرسول ﷺ إىل اليمن ( :أن أهل العلم قد تقبلوه
قول رسول ﷺ« :ال وصية لوارث» ،وقوله يف البحر :هو الطهور
ماؤه احلل ميـــتته ،وقوله :إذا اختـــلف املتبايعان يف الثمن
والسلعة قائمة حتـــالفا وترادا البيـــع ،وقوله :الدية عىل العاقلة،

وإن كانت هذه األحاديث ال تثبت من جهة اإلســـناد ،لكن ملا
تلقـــتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عنـــدهم عن طلب

اإلسناد هلا )  .الفقيه واملتفقه ،472 / 1 :هامش مسند أمحد:

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
 .وإن اختلف الراوي جعل كاخلربين ،وعمل هبام

كقولنا يف عدم محل املطلق عىل املقيد يف حكمني .
ٌ
فصل

هذه احلجج ( )1حتتمل ( )2البيان ( . )3وهو :

يصح موصو ً
ال  ،كخصوص العموم عندنا ( ،)9وعند

الشافعي جيوز مرتاخي ًا ( ،)10بناء عىل أن العام كاخلاص
يف القطع

()11

فتغري( ،)14فقيد

عندنا ( ،)12وبعده

()13

()15

بالوصل ،وعنده

انتفى القطع

()16

هو تقرير

* اما بيان تقرير :وهو توكيد الكالم بام يقطع

فصح ( )17مطلق ًا .

* أو تفسري :كبيان جممل ( ،)6فصحا مطلقا (.)7

وجعل تكلام بباقيه بعده ،وعند الشافعي يمنع احلكم

احتامل املجاز ( )4واخلصوص (. )5
* أو تغيري

()8

كتعليق برشط أو استثناء  .وانام

واالستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر املستثنى

بطريق املعارضة إلمجاع ( )18اللغة بأن االستثناء من
النفي اثبات ،وبالعكس ،ولوال ذا ملا كان كلمة التوحيد

. 333 /36

وأصل الرواية يف كتب احلديث هو :عن ابن مسعود  aقال:

قال رسول اهلل ﷺ« :إذا اختلف املتبايعان ،والسلعة قائمة بعينها،

فالقول قول البائع ،أو يرتادان»  .املعجم الكبري للطرباين/ 10 :

 ،174رقم احلديث ،10365 :وينظر :سنن الدارقطني ،كتاب

البيوع ،413 / 3 :رقم احلديث. 2862 :
((( أي الكتاب والسنة .

((( يف نسخة (أ) و (ب) :حيتمل  .والصحيح ما ثبتنا .

((( البيـــــان هو إخــراج اليشء عن حــــيز اإلشـــكال
إىل حـــيز الوضوح والتجيل  .اإلحكام يف أصول األحكام

لآلمــدي. 25 / 3 :

((( وعىل هذا أمجع الفقهاء  .كشف األرسار للبخاري/3 :
 ،117رشح التلويح عىل التوضـيح ،35 ،2 :زبــدة األسـرار:
 ،183توضيح املباين وتنقــيح املعاين . 359 :وينظر :اإلحكام يف

أصول االحكام لآلمـــدي. 289 / 2 :

( ((1أي جيـوز ختصيص العموم بدلـيل مرتاخ عند الشافعي
ألنه من بيـــان التقرير ألن داللته ظنية  .وهو كذلك عند مجهور

((( املجاز :هو ما أفيد به معنى مصطلح عليه غري ما اصطلح

األصوليني  .ينظر :اللمع ،32 :املحصول للرازي،25 / 3 :

وبني األول  .املحصول للــرازي. 286 / 1 :

( ((1كالمها قطعي الداللة .

عليه يف أصل تلك املواضعة التي وقع التخاطب هبا لعالقة بينه

البحر املحيط. 114 / 5 :

((( اخلصوص :هو كون اللفظ متناوال لبعض ما يصلح له ال

( ((1ينظر :أصول الرسخيس ،132 /1 :أصول البزدوي/1 :

((( املجمل :هو ما ازدمحت فيه املعاين واشتبه املراد اشتباها ال

( ((1أي بعد التخصيص .

جلميعه  .ارشاد الفحول٢٤٤ :

يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إىل االستفسار  .كشف األرسار

للبخاري. 54 / 1 :

. 59

( ((1يف نسخة (ب) :فتعني .

( ((1ساقطة من نسخة (ب) .

((( أي موصوال ومفصوال ،بمعنى مرتاخيا إىل وقت احلاجة .

( ((1أي عند الشافعي .

((( يف نسخة (أ) :تغري ،والصحيح ما ثبتنا .

( ((1يف نسخة (ج) :بإمجاع .

فتح الغفار. 132 / 2 :

( ((1يف نسخة (ج) :يصح .
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البحوث املحكمة

توحيد ًا ( .)1ولنا ( )2قوله تعاىل [ / 9ظ] ﴿ َأ َ
لف َسن ٍَة

* أو رضورة وهو أربعة :ألنه أما يف حكم

االجياب ال اإلخبار ،فانـتفــت ( ،)4وألن أهل اللغة

املتكلم ( ،)12أو رضورة دفع الغرور ( ،)13أو رضورة

إِلاَّ خمَ ْ ِسنيَ ﴾( )3وسقوط احلكم بطريق املعــارضة يف
قالوا اإلســتثناء إخراج وتكلم بالباقي  .فنقول هلم

هو تكلم بالباقي وضع ًا ،ونفي وإثبات باشــارته،
عم ً
ال بقول أهل

()5

اللغة  .وهو متصل ومنفصل،

والثاين جماز ،فال يصح إخراجه فجعل مبتـدأ  .ومتى

تعقــب كلامت خصصناه بام يليه ،والشافعي

()6

عممه ،كآية القذف ( .)7قلنا ( )8منقطع (.)10( )9

((( وهو مذهب اجلمهور  .ينظر :أصول الرسخيس،37 / 2 :

املنطوق كقوله ﴿ َفلأِ ُ ِّم ِه ال ُّث ُل ُث ﴾ ( ، )11أو بداللة حال
الكالم (. )14

* أو تبديل وهو النسخ :وهو بيان انتهاء حكم

مطلق ( )15معلوم عند اهلل تعاىل ( ،)16فظاهره البقاء يف
حقنا ،فكان تبدي ً
ال يف حقنا بيـان ًا حمض ًا يف حق صاحب

الشـرع  .وهو جائز نص ًا ( ،)18( )17خـــالف ًا لليهود

()19

لعنهم اهلل .

وحمله حكم حيتمل الوجود والعدم يف نفسه ،ما

مل يلتحق به ما ينايف النسخ من توقيت أو تأبيد نص ًا

اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،99 / 3 :ختريج الفروع عىل

أو داللة .

((( يف نسخة (ج) :وأما .

( ((1يف قوله تعاىل ﴿فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فأل ّمه

االصول. 152 :

((( وهي اآلية ﴿ :فلبث فيهم ألف سنة إلاّ مخسني عاما﴾ .سورة

الثّلث﴾ .سورة النساء :بعض اآلية .11

((( يف نسخة (ج) :فثبت .

قول أو فعل  .ينظر :فتح الغفار. 142 /2 :

العنكبوت. 14 :

((( يف نسخة (أ) و (ب) :بقويل ،والصحيح ما ثبتنا .

( ((1كسكوت صاحب الرشع عن االنكار عند أمر يعاينه من
( ((1كسكوت املوىل حني رأى عبده يبيع ويشرتي  .املصدر

((( وكذلك مجهور األصولـــيني  .ينظر :اإلحكام يف أصول

نفسه. 143 /2 :

 ،249رشح خمتصـــر الروضة ،611 / 2 :رشح التلويح عىل

بيان للمعطوف عليه  .املصدر نفسه .

األحكام لآلمـــدي ،300 / 2 :رشح تنقـيح الفصول/ 1 :

التوضيح ،59 / 2 :إرشاد الفحول ،381 / 1 :املهذب يف علم

أصول الفقه املقارن. 1694 / 4 :

ثم مل يأتوا
((( وهي قوله تعاىل﴿ :وا ّلذين يرمون املحصنات ّ
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثامنني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون  4إلاّ ا ّلذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

فإنّ اهلل غفور رحيم  - ﴾ 5سورة النور. 5 ،4 :
((( يف نسخة (أ) :فلنا ،والصحيح ما ثبتنا .

((( عبارة ( قلنا منقطع ) ساقطة من نسخة (ج) .

( ((1ملزيد التفصيل يف هذه املسألة ينظر :رشح التلويح عىل
التوضيح، 59 /2 :

84

( ((1أي طول الكالم كقوله له :ع ّ
يل مائة ودرهم فان املعطوف
( ((1يف نسخة (أ) و (ب) :مطلقا ،والصحيح ما ثبتنا .
(( ((1تعاىل) ساقطة من نسخة (أ) و (ب) .
( ((1يف نسخة (ج) :عندنا .

( ((1وهو قوله ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخري منها أو
مثلها أمل تعلم أنّ اللهّ عىل ّ
كل يشء قدير ﴾  -البقرة ،106 :وقوله
ينزل قالوا إنّام أنت
تعاىل ﴿ وإذا بدّ لنا آية مكان آية واهلل أعلم بام ّ

مفرت بل أكثرهم ال يعلمون ﴾  -النحل. 101 :

(( ((1فإن منهم من أنكره عقال ومنهم من جوزه عقال لكنه منع

منه سمعا)  .املحصول للرازي ،294 / 3 :وينظر :اإلهباج يف

رشح املنهاج ،228 / 2 :رشح التـلويح عىل التوضيح. 62 / 2 :

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
ورشطه التمكن

()1

من عقد القلب عندنا دون

الفعل ،خالف ًا للمعتزلة ( ،)2ويردهم ( )3نسخ اخلمسني
إىل ( )4اخلمس (. )5

والقياس ال يصلح ( )6ناسخ ًا ،وكذا اإلمجاع عند

اجلمهور ( .)7وهو( )8بالكتاب والسنة متفق ًا ( )9وخمتلف ًا

( ،)10خالفا للشافعي يف املختلف (. )11
((( يف نسخة (ج) :النهي .

((( ينظر :أصول الرسخيس ،63 / 2 :كشف األرسار للبخاري
. 169 / 3 :

((( يف نسخة (ب) :ويردهم خالف ،ويف نسخة (ج) :يرده .
((( ساقط من نسخة (ج) .

((( وهو قول النبي ﷺ يف املعـــراج« :ففرض اهلل عز وجل

عىل أمتي مخـسني صالة ،فرجعت بذلك ،حتى مررت عىل

موسى ،فقـــال :ما فـــرض اهلل لك عىل أمـــتك؟ قلت:
فرض مخـــسني صالة ،قال :فارجـــع إىل ربــك ،فإن أمــتك

ال تطـــيق ذلك ،فراجعت ،فوضع شـــطرها ،فرجعـــت إىل
موسى ،قـلت :وضع شــطرها ،فـقـــال :راجع ربك ،فإن

أمــتك ال تطــيق ،فراجعت فوضع شــطرها ،فرجعـــت إليه،
فقال :ارجع إىل ربك ،فإن أمـــتك ال تطـــيق ذلك ،فراجــعته،

فقـــال :هي خــمس ،وهي مخسون ،ال يبدل القول لدي ...
احلــديث»  .صحيح البخـــاري ،باب كــيف فرضت الصالة

يف االســراء ،79 / 1 :رقم احلديث. 349 :

((( يف نسخة (ج) :يصح

واملنسوخ أربعة:

تالوة وحكم ،وحكم دوهنا ،وتالوة دونه،

ونسخ( )12وصف يف حكم ،كزيادة عىل نص نسخ،
وعند الشافعي ختصيص ( ،)13حتى أثبت ( )14زيادة

النفي عىل اجللد بالواحد ( ،)15واإليامن يف اليمني
والظهار بالقياس (.)16
ٌ
فصل

أفعاله صىل اهلل عليه وسلم مباح ،ومستحب،

وواجب ،وفرض  .والصحيح أن ما علمنا من أفعاله

صىل اهلل عليه وسلم( )17واقعا عىل جهة ( ،)18يقتدى
به ( )19فيها ،وإال فمباح (. )20

( ((1يف نسخة (ج) :نسخ .

( ((1وهو رأي مجهور األصوليني  .ينظر :املستصفى،262 :
املهذب يف علم أصول الفقه املقارن. 576 / 2 :

( ((1يف نسخة (ج) :اثبتنا .

( ((1أي بخـــرب الواحـــد ،وهو ما رواه عبـــادة بن
الصـــامت ،قـــال :قال رســــول اهلل ﷺ« :خـــذوا عني،

خـــذوا عني ،قـــد جعـــل اهلل هلـن ســـبيال ،البكر بالبـكـــر

جـــلد مـــائة ونفـــي ســـنة ،والثـــيب بالثــيب جـــلد

مـــائة ،والرجـم» ،صحـــيح مسلم ،باب حـــد الزنـــى3 :

((( أي مجهور األصوليني  .ينظر :املحصول للرازي،357 / 3 :

 ،1316 /رقم احلديث. 1690 :

((( أي النسخ جائز .

ينظر :العـــدة يف أصول الفقه ،814 / 3 :التبــرصة يف أصول

 ،360رشح تنقيح الفصول. 316 ،314 / 1 :

((( وهو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة .

( ((1وهو نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب.

( ((1أي عىل كفارة القـــتل ،وهو مذهب مجهور األصولـــيني.
الفقـــه ،216 / 1 :املسـتصفى ،328 / 1 :املهذب يف علم
أصول الفقه املقارن. 582 / 2 :

( ((1قطع الشـــافعي بأن الكتاب ال ينسخ بالســـنة وتردد

( ((1عبارة (صىل اهلل عليه وسلم) ساقطة من نسخة (أ) و(ب) .

أن نسخ الكتاب بالسنة غري ممتنع  .ملزيد التفصيل ينظر :الربهان

( ((1يف نسخة (ج) :هبا .

قوله يف نسخ الســـنة بالكـــتاب ،والذي اخـــتاره املتكلمون

يف أصول الفقه ،253 / 2 :اإلهباج يف رشح املنهاج. 247 / 2 :

( ((1من الوجوب أو الندب أو االباحة .

( ((2عبارة ( واال فمباح ) ساقطة من نسخة (ج) .
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والوحي ظاهر وباطن:

فأوله ما يثبت ببيان( )1امللك ،فوقع يف سمعه بعد

علمه باملبلغ بآية قاطعة(.)2

وثانيه ما ينال باالجتهاد ،فمنعه قوم( )3يف حقه،

وعندنا أمر بانتظار الوحي فيام مل يوح إليه ،ثم العمل

بالرأي بعد فوت مدة االنتظار[ / 10و]  .لكنه عصم

عن إقراره( )4عىل اخلطأ كاإلهلام( ،)5فإنه حجة قاطعة

يف حقه دون غريه .

رشائع من قبلنا

تلزمنا إذا قص اهلل أو رسوله بال انكار فهو رشيعة

رسولنا صىل اهلل عليه وسلم (.)6
تقليد الصحايب

واجب ،ترك به القياس الحتامل السامع ،خالفا

البحوث املحكمة

للكرخي( )7فيام ال يدرك إال ( )8بالقياس( ،)9ومنعهام

الشافعي( .)10واتفق أصحابنا بتقليده فيام ال يعقل

بالقياس( ،)11كأقل احليض وأكثره (،)12

واختلف يف غريه كاألجري املشرتك (.)13

والتابعي أن ظهر فتواه زمن الصحابة كرشيح

()14

((( يف نسخة (ب) و (ج) :لكرخي .

((( عبارة (ال يدرك اال) يف نسخة (أ) و (ب) :يدرك ،والصحيح
ما ثبتنا .

((( ينظر :الفصول يف األصول ،361 / 3 :كشــــف األرسار

للنسفي ،173 /2 :كشف األســــرار للبخــــاري. 217 / 3 :
( ((1قال الشافعي يف القديم :جيوز تقليد الصحايب إذا قال قوال
وانترش قوله ومل خيالف ،وقال يف موضع آخر :يقلد ،وإن مل ينترش،
ورجع يف اجلديد إىل أنه ال يقلد العامل صحابيا كام ال يقلد عاملا

آخر ،ونقل املزين عنه ذلك وأن العمل عىل األدلة التي هبا جيوز
للصحابة الفتوى  .وهو الصحيح املختار  .املستصفى،170 / 1 :
املحصول للرازي. 132 / 6 :

( ((1ينظر :الفصول يف األصول ،361 / 3 :كشف األرسار
للبخاري ،217 / 3 :توضيح املباين وتنقيح املعاين. 384 :

((( يف نسخة (ج) :بلسان .

((( يف نسخة (ج) :قاطعا .

( ((1ساقطة من نسخة (ج) .

والقصار
كالص ّباغ
ّ
( ((1وهو ا ّلذي ال يستحقّ األجر إلاّ بالعمل ّ
 .فعن سيدنا ع ّ
والقصار
اخلياط
ّ
يل ريض اللهّ عنه ،إنّه كان ّ
يضمن ّ

((( وهم األشعرية وأكثر املعتزلة واملتكلمني  .ينظر :املعتمد2 :

صيانة ألموال النّاس  .لكن اختلف فيه الفقهاء ،فقال أبو حنيفة ال

. 367

حرز عنه فهو ضامن  .ينظر:
يف يد األجري املشرتك بام يمكن ال ّت ّ

 ،240 /كشف األرسار للبخاري ،205 / 3 :افاضة األنوار:

وحممد إذا ضاع العني
ضامن عليه عمال بالقياس ،وقال أبو يوسف ّ

((( يف نسخة (أ) و (ب) :قراره  .والصحيح ما ثبتنا .

الفصول يف األصول ،268 / 4 :أصول الرسخيس، ،106 / 2 :

واالهلام لغة :أهلمه اهلل خري ًا :لقـــنه إياه  .واستلهمه إياه :سأله

( ((1رشيح بن احلارث بن قـيس بن اجلهم الكـندي ،أبو أمية،

حرف املـــيم ،فصل الالم . 555 / 12 :اصطالح ًا :إلقاء معنى

قضاء الكوفة يف زمن عمر وعثامن وعيل ومعاوية مخسا وسبعني

((( يف نسخة (ج) :كاالمام .

أن يلهمه إياه  .واإلهلام :ما يـــلقى يف الروع  .لســـان العرب،
يف القلب يطمئن له الصدر خيص اهلل به بعض أصفيائه وليس
بحجة من غري معصوم  .احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة68 :

((( عبارة (صىل اهلل عليه وسلم ) ساقطة من نسخة (أ) و (ب) .
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من أشهر القضاة الفقهاء يف صدر اإلسالم  .أصله من اليمن  .ويل

سنة  .واستعفى يف أيام احلجاج ،فأعفاه سنة 77هـ  .وكان فقيها،
ثقة يف احلديث ،مأمونا يف القضاء ،له باع يف األدب والشعر .

وعمر طويال ،فبلغ مائة وثامن سنني وقيل عاش مائة وعشـرين
ّ

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
كان مثلهم هو األصح (. )1

اخلامتة

األصول ) للقايض البيضاوي ،عيل بن عبد الكايف بن

عيل بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج

الدين أبو نرص عبد الوهاب (ت 785هـ) ،دار الكتب

بعد إمتام عميل يف هذا البحث بفضل اهلل وم ّنه،

العلمية – بريوت1416 ،هـ 1995 -م .

 .1ان العمل يف التحقيق يمتاز بالتشوق واملتعة

سلطان حممد (ت 1014هـ) ،دراسة وحتقيق :عبد

أذكر أهم نتائجه فيام يأيت:

كونه حياكي التاريخ والرتاث وحيييهام ،لكنه يف نفس
الوقت حيتاج إىل أمانة ودقة وجهد وصرب .

2.2األثامر اجلنية يف أسامء احلنفية ،القاري ،عيل بن

املحسن عبد امحد ،الطبعة األوىل ،2009 ،العراق -

ديوان الوقف السني

 .2كلام زادت النسخ املعتمدة يف التحقيق كان

3.3اإلحكام يف أصول األحـــكام ،ابن حـــزم ،عيل

أو قواعد االمالء فيها ،كام كان مع النسخة ( ج ) يف

(ت 456هـ) ،املحقق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،دار

ضبط النص أفضل ،مهام كانت رداءة النسخة أو اخلط
هذا البحث ،فإهنا مع كل تلك السلبيات مل ختل من
فائدة وإعانة يف حتقيق النص .

 .3يعد هذا البحث أول حتقيق ألحد مصنفات

القونوي ،وأول ترمجة حلياته بكل تفاصيلها  .فاين
مل أقف عىل أية ترمجة أو مصنف حمقق له بعد طول
البحث واالستقصاء – واهلل تعاىل اعلم . -

امل�صادر واملراجع

القران الكريم

1.1اإلهباج يف رشح املنهاج ( منهاج الوصول إيل علم
سنة ،ومات بالكـوفة سنة سـت وسـبعني ،وقيل سنة ثامن

وسبعني  .ينظـــر :حلية األولياء وطبقات األصفياء132 / 4 :

–  ،141شذرات الذهب ،323 ،320 /1 :األعالم. 161 /3 :

((( يف تقليد التابعي قوالن :األول انه ليس حجة ،والثاين أنه
ان كان من أئمة التابعني وأفتى زمن الصحابة وزامحهم يف الفتوى

وسوغوا له االجتهاد فهو حجة  .ينظر :كشف األرسار للبخاري:
 ،225 / 3فتح الغفار  155/2وما بعدها .

بن أحـــمد بن سعيد األندلــيس القرطبي الظاهري
اآلفاق اجلديدة – بريوت.

4.4اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي ،عيل بن أيب
عيل بن حممد بن سامل الثعلبي (ت 631هـ) ،املحقق:

عبد الرزاق عفيفي ،النارش :املكتب اإلسالمي،

بريوت – دمشق  -لبنان

5.5أخبار أيب حنيفة وأصحابه ،الصيمري ،احلسني بن
عيل بن حممد بن جعفر ،أبو عبد اهلل (ت 436هـ)،

عامل الكتب – بريوت ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ -

1985م

6.6ارشاد الفحول إىل حتقيق علم االصول ،الشوكاين،
حممد بن عيل بن حممد (ت ١٢٥٠هـ) ،حتقيق:
حممد سعيد البدري دار الفكر -بريوت١٤١٢ ،ه -

١٩٩٢م ،الطبعة االوىل .

7.7إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
األلـــباين ،حممد نارص الدين (ت 1420هـ)،
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إشـــراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي –

الطبعة اخلامسة عرش  -أيار  /مايو  2002م .

8.8االســـتيعاب يف معرفة األصحاب ،القرطــبي،

حممود بن حممد (ت 891هـ) ،حتقيق :د .خالد حممد

عاصم النمــري (ت 463هـ) ،املحقق :عيل حممد

2005م ،مكتب الرشد – نارشون  -الرياض .

بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م

يوســـف بن عبد اهلل بن حمــمد بن عبد الــرب بن

1515افاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار ،الدهلوي،
عبد الواحد حنفي ،الطبعة األوىل1426 ،هـ -

البجاوي ،اجليل ،بريوت ،الطبعة :األوىل1412 ،

1616إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر العسقالين،

9.9االشارات إىل معرفة الزيارات ،اهلروي ،عيل

د .حسن حبيش ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية

الدينية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ .

1389هـ 1969 -م .

هـ  1992 -م

بن أيب بكر بن عيل (املتوىف611 :هـ) ،مكتبة الثقافة

أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد (ت 852هـ) ،املحقق:

 -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،مرص ،سنة النرش:

1010االصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن عيل بن حممد

1717البحر املحيط يف أصول الفقه ،الزركيش ،أبو عبد

عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض ،دار

دار الكتبي ،الطبعة األوىل 1414هـ 1994 -م .

بن أمحد بن حجر العسقالين (ت 852هـ) ،حتقيق:
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ .

اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر (ت 794هـ)،

1818البداية والنهاية ،ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل

1111أصول البزدوي (كنز الوصول إىل معرفة

بن عمر القريش البرصي (ت 774هـ) ،دار الفكر،

جاويد بريس -كراتيش .

1919البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة

األصول) ،البزدوي ،عيل بن حممد احلنفي ،مطبعة

1407هـ 1986 -م .

1212أصول الرسخيس ،الرسخيس ،حممد بن أمحد بن

يف الرشح الكبري ،ابن امللقن ،عمر بن عيل بن أمحد

.

أبو الغيط وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن كامل ،دار

أيب سهل (ت 483هـ) ،النارش :دار املعرفة – بريوت

الشافعي املرصي (ت 804هـ) ،املحقق :مصطفى

1313أصول فقه االمام مالك «أدلته النقلية»،

اهلجــــرة للنرش والتوزيع  -الرياض -السعودية،

العامة للثقافة والنرش – الرياض ،الطبعة األوىل،

2020الربهان يف أصول الفقه ،اجلويني ،عبد امللك بن

الشعالن ،عبد الرمحن بن عبد اهلل (معارص) االدارة
1424هـ 2003 -م .

1414األعالم ،الزركيل ،خري الدين بن حممود بن حممد

بن عيل بن فارس (ت 1396هـ) ،دار العلم للماليني،

88

الطبعة االوىل 1425هـ 2004 -م .

عبد اهلل بن يوسف بن حممد (ت 478هـ) ،املحقق:
صالح بن حممد بن عويضة ،دار الكتب العلمية
بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م .

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
2121بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب ،أبو

عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن احلنبيل (ت

) ابن أمحد بن حممد ،املحقق :حممد مظهر بقا ،دار

القرين ،د .أمحد الرساح ،مكتبة الرشد  -السعودية -

الثناء (ت 749هـ)حممود بن عبد الرمحن ( أيب القاسم
املدين ،السعودية ،الطبعة األوىل1406 ،هـ 1986 /م

2222تاج الرتاجـــم يف طبـــقات احلنفــية ،بن
قطلوبغا ،زين الدين أبو العدل قاســم السـودوين

اجلمـــايل (ت 879هـ) ،املحقق :حممد خري رمضان

يوسف ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1413 ،هـ
1992 -م .

885هـ) ،حتقيق :د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض
الرياض ،الطبعة األوىل 1421هـ 2000 -م

2828ختـــريج الفروع عىل األصول ،الزنجــــاين،

حممــــود بن أمحد بن حممـــود بن بخـــتيار ،أبو
املنــــاقب شهــاب الدين (ت 656هـ) ،املحقق :د.
حممد أديب صالح ،مؤسسة الرسالة  -بريوت

2929التعارض بني األدلة النقلية وأثره يف املعامالت

2323تاريخ اإلسالم ووفيات املشـــاهري واألعالم،

الفقهية ،حممود لطفي اجلزار1425 ،هـ 2004 -م،

بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ) ،املحقق :عمر عبد

3030التعريفات ،اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل الزين

ابن قايامز الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد
السالم التدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة

الثانية1413 ،هـ 1993 -م .

اجلامعة اإلسالمية بغزة .

الرشيف (ت 816هـ) ،املحقق :ضبطه وصححه
مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية

2424تاريخ بغداد وذيوله ،اخلطيب البغدادي ،أمحد بن

بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1403هـ 1983 -م

الكتب العلمية – بريوت ،دراسة وحتقيق :مصطفى

املوقت احلنفي ،حممد بن حممد بن حممد املعروف (ت

عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي (ت 463هـ) ،دار
عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل1417 ،هـ .

3131التقرير والتحبري ،ابن أمري حاج ويقال له ابن
879هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية 1403هـ

2525تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن

1983 -م .

عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرش

الرافـــعي الكبري ،بن حجر العســـــــقالين ،أمحد

احلسن بن هبة اهلل املعروف (ت 571هـ) ،املحقق:

والتوزيع1415 ،هـ 1995 -م .

3232التلخيص احلــبري يف ختريج أحــاديث
بن عيل بن حمــمد بن أمحد (ت 852هـ) ،دار الكتب

2626التبرصة يف أصول الفقه ،الشريازي ،إبراهيم بن

العلمية ،الطبعة األوىل 1419هـ 1989 -م.

هيتو ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة األوىل1403 ،هـ .

األلباين ،حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن

عيل بن يوسف (ت 476هـ) ،املحقق :د .حممد حسن
2727التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،املرداوي،

3333متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة ،األشقودري
آدم (ت 1420هـ) ،دار الراية ،الطبعة اخلامسة .
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3434هتذيب اللغة ،اهلروي ،حممد بن أمحد بن

البغـــــــــــدادي (ت 230هـ) ،حتقيق ودراسة:

مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة

– الطائف ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ .

األزهري (ت 370هـ) ،املحقق :حممد عوض
األوىل2001 ،م

د .عبد العزيز عبد اهلل الســــلومي ،مكتبة الصديق
4040اجلواهــــر

املضية

يف

طبقــــــــــات

3535توضيح املباين وتنقيح املعاين ،مال عيل القاري،

احلنفــــــــية ،حمــــــيي الدين احلــــنفي ،عبد

حتقيق :الياس قبالن ،دار صادر – بريوت ،الطبعة

775هـ) ،مري حممد كتب خانه – كراتيش .

3636التوقيف عىل مهامت التعاريف ،املناوي ،حممد

بن عبد الواحد السيوايس (ت 861هـ) ،دار الفكر .

زين العابدين (ت 1031هـ) ،عامل الكتب  38عبد

األنصاري ،زكريا بن حممد بن أمحد بن ،زكريا

عيل بن سلطان حممد القاري اهلروي (ت 1014هـ)،
األوىل1426 ،هـ  2006 -م .

املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن

القــــــــادر بن حمــمد بن نرص اهلل القــــريش (ت
4141فتح القدير للكامل ابن اهلامم ،كامل الدين حممد
4242احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا

اخلالق ثروت  -القاهرة ،الطبعة األوىل1410 ،هـ -

السنيكي (ت 926هـ) ،املحقق :د .مازن املبارك ،دار

3737الثقات ،ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن

4343احلديث املرســــل حقيقته وحجـــــيته ،حلمي

البستي (ت 354هـ) ،طبع بإعانة وزارة املعارف

اجلامعة العــــربية االمريكية – فلسطني

1990م .

حبان بن معاذ بن معبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،

للحكومة العالية اهلندية ،دائرة املعارف العثامنية
بحيدر آباد الدكن اهلند ،الطبعة األوىل1393 ،ه -

1973م .

الفكر املعارص – بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،

كامل عــبد اهلادي ،معـــارص ،كلية احلـــــقوق يف
4444حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم

األصبهاين ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن
موسى بن مهران (ت 430هـ ) ،السعادة  -بجوار

3838جامع األرسار يف رشح املنار ،الكاكي ،حممد بن

حمافظة مرص1394 ،هـ 1974 -م .

عبد الغفور األفغاين ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة

(ت 255هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة

حممد بن أمحد (ت 749هـ) ،حتقيق :فضل الرمحن

املكرمة – الرياض ،الطبعة الثانية2005 :م .

4545احليوان ،اجلاحظ ،عمرو بن بحر بن حمبوب
الثانية1424 ،هـ .

3939اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة

4646خرب الواحد وحجيته ،الشنقيطي ،أمحد بن حممود

ابن سعد ،حممد بن سعـــــــد بن منيع البرصي

اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية،

من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك]،
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بن عبد الوهاب ،عامدة البحث العلمي باجلامعة

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
الطبعة األوىل1422 ،هـ 2002 -م .

الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000 -م .

4747خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد

5353رحلة ابن بطوطة ( حتفة النظار يف غرائب

رشف (ت 676هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسني

بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي

اإلسالم ،النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن
إسامعيل اجلمل ،مؤسسة الرسالة  -لبنان – بريوت،
الطبعة االوىل1418 ،هـ 1997 -م .

األمصار وعجائب األسفار ) ،ابن بطوطة ،حممد

(ت 779هـ) ،أكاديمية اململكة املغربية ،الرباط،
1417هـ .

4848خالصة األفكار رشح خمترص املنار ،بن قطلوبغا،

5454روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل

حافظ ثناء اهلل الزاهدي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل

موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد (ت 620هـ)،

زين الدين قاسم (ت 879هـ) ،حتقيق وتعليق

2003م .

مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ابن قدامة املقديس،

مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة

4949الدارس يف تاريخ املدارس ،عبد القادر بن حممد

الثانية 1423هـ 2002 -م .

شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل

أمحد بن حممد بن عارف الزييل (ت 1006هـ)،

النعيمي الدمشقي (ت 927هـ) ،املحقق :إبراهيم
1410هـ 1990 -م

5555زبدة األرسار يف رشح خمترص املنار ،السيوايس،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض،

5050دائرة املعارف بزرگ اسالمي (باللغة الفارسية)،

مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة – الرياض،

العاملي للكتاب (.) 978 – 964 – 7025 – 04 -1

5656السلوك ملعـــرفة دول امللوك ،املقـــريزي ،أمحد

مركز دائرة املعارف بزرگ اسالمي1988 ،م ،الرتقيم
5151الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،بن حجر

العسقالين ،أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد (ت
852هـ) ،حتقيق :مراقبة :حممد عبد املعيد ضان،
جملس دائرة املعارف العثامنية  -صيدر اباد /اهلند،

الطبعة الثانية1392 ،هـ 1972 -م .

الطبعة األوىل1419 :هـ 1998 -م .

بن عيل بن عبد القادر ،أبو العباس احلســـيني (ت

845هـ) ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية – لبنان  /بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ
1997 -م

5757ســـنن أيب داود ،أبو داود السـجستاين،

5252دستور العلامء = جامع العلوم يف اصطالحات

ســــليامن بن األشــــعث بن إســـحاق بن بشـــري

نكري (ت ق 12هـ) ،عرب عباراته الفارسية :حسن

املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة

الفنون ،القايض عبد النبي بن عبد الرسول األمحد
هاين فحص ،دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت،

بن شــــداد بن عمـــرو األزدي (ت 275هـ)،
العرصية ،صيدا  -بريوت
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5858ســــنن الرتمـــذي ،الرتمذي ،حمـــمد بن

دمشــــق – بريوت ،الطبعة األوىل1406 ،هـ -

279هـ) ،حتـــقيق وتعليق :أمحد حممد شــاكر (جـ

6363شـــرح التلويح عىل التوضيح ،التفــــتازاين،

عيسى بن ســــورة بن موسى بن الضحاك (ت

 )2 ،1وحممد فؤاد عبد البــاقي (جـ  )3وإبراهـــيم
عطوة عوض املــدرس يف األزهــــر الشـــريف

(جـ  ،)5 ،4رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احللبي – مرص ،الطبعة الثانية 1395هـ 1975 -م .

1986م .

ســـعد الدين مسعود بن عمر (ت 793هـ) ،مكتبة
صبيح بمرص .

6464شـــرح تنقـــيح الفصول ،القرايف ،أمحد بن

إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري (ت 684هـ)،

5959ســــنن الدارقطني ،الدارقـــطني ،عيل بن

املحقق :طه عبد الرؤوف سعد ،رشكة الطباعة الفنية

النعـــامن بن دينـــار البغـــدادي (ت 385هـ)،

6565رشح خمترص الروضة ،الرصرصي ،سليامن بن

عـــــمر بن أمحد بن مــــهدي بن مســــعود بن
حـققه وضبط نصه وعــلق عليه :شــــعيب

االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شــــــلبي ،عبد
اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،مؤسسة الرسالة،

املتحدة ،الطبعة األوىل1393 ،هـ 1973 -م .

عبد القوي بن الكريم الطويف (ت 716هـ) ،املحقق:

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1407هـ 1987 -م .

بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2004 -م .

6666شــــرح منار األنـــــوار يف أصول

بن موسى اخلرسوجردي اخلراساين (ت 458هـ)،

العــــــزيز أمــــني الدين بن فرشــــــتا احلنفي

6060السنن الكربى ،البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل
املحقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،

بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1424هـ 2003 -م .

الفــــقـــه ،ابن امللك ،عبد اللطيف بن عبد
(ت 801هـ) ،دار الكتب العلمية ( بريوت – لبنان )،
طبعة مصورة عن نسخة املطبعة النفيسة العثامنية سنة

6161سري اعالم النبالء ،بن قايامز الذهبي ،شمس

1308هـ .

748هـ) ،دار احلديث -القاهرة ،الطبعة 1427هـ

الرمحن بن أيب بكر (ت 893هـ) ،هبامش رشح منار

الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن (ت

2006 -م .

6767رشح منار األنوار ،ابن العيني ،زين الدين عبد
األنوار البن امللك ،طبعة مصورة عن نسخة املطبعة

6262شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العامد

النفيسة العثامنية سنة 1308هـ ،دار الكتب العلمية،

1089هـ) ،حققه :حمـــمود األرناؤوط ،خرج

6868رشح نور األنوار عىل املنار ،مال جيون ،حافظ

العكري ،عبد احلي بن أمحد بن حممد احلنبيل (ت

أحاديثه :عـــبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثري،
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بريوت – لبنان .

شيخ أمحد بن أيب سعيد بن عبيد اهلل احلنفي (ت

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
1130هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان .

جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة الثانية

6969صحيح البخاري ،البخاري ،حممد بن إسامعيل

1410هـ 1990 -م .

النارص ،رشح وتعليق د .مصطفى ديب البغا ،دار

األنصاري ،زكريا بن حممد بن أمحد (ت 926هـ) ،دار

أبو عبداهلل اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نارص

طوق النجاة ،الطبعة األوىل 1422هـ

7676غاية الوصول يف رشح لب األصول ،ابن زكريا
الكتب العربية الكربى ،مرص ( أصحاهبا :مصطفى

7070صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن

البايب احللبي وأخويه ) .

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .

بمشــــكاة األنوار يف أصول املنار ،ابن نجيم ،زين

القشريي النيسابوري (ت 261هـ) ،املحقق حممد

7777فــــتح الغفــــار بشــــرح املنار املعروف

7171الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،التميمي ،تقي

الدين بن ابراهيم احلنفي (ت 970هـ) وعليه بعض

7272طبقات الشــافعية ،ابن قايض شهبة ،أبو بكر بن

األوىل ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده – مرص،

املحقق :د .احلافظ عبد العليم خان ،عامل الكتب –

7878الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء

الدين بن عبد القادر (ت 1010هـ) .

أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي (ت 851هـ)،

بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،هـ .

حواش الشيخ عبد الرمحن البحراوي املرصي ،الطبعة

1355هـ 1936 -م .

واألصوليني ،حممد ابراهيم احلفناوي ( معارص ) .

7373طبقات املفرسين لألدنه وي ،أمحد بن حممد (ت

7979الفصول يف األصول ،اجلصاص ،أمحد بن عيل

العلوم واحلكم – السعودية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ

الكويتية ،الطبعة الثانية 1414هـ 1994 -م .

ق 11هـ) ،املحقق :سليامن بن صالح اخلزي ،مكتبة
1997 -م .

أبو بكر الرازي احلنفي (ت 370هـ) ،وزارة األوقاف
8080الفقيه واملتفقه ،اخلطيب البغدادي ،أمحد بن عيل

7474العرب يف خرب من غرب ،ابن قايامز الذهبي،

بن ثابت بن أمحد بن مهدي (ت 463هـ) ،املحقق:

748هـ) ،املحقق :أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين

اجلوزي – السعودية ،الطبعة الثانية1421 ،هـ .

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن (ت

زغلول دار الكتب العلمية – بريوت .

أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن

8181الفوائد البهية يف تراجـــم احلنفية ،اللكـــنوي،

7575العدة يف اصول الفقه ،القايض أبو يعىل ،حممد بن

حممد عبد احلي اهلندي (ت 1304هـ) ،دار الكتاب

حققه وعلق عليه وخرج نصه :د أمحد بن عيل بن سري

8282قواطع األدلة يف األصول ،السمعاين ،منصور بن

احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (ت 458هـ)

املباركي ،األستاذ املشارك يف كلية الرشيعة بالرياض -

االسالمي – القاهـــرة .

حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى التميمي (ت
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489هـ) ،املحقق :حممد حسن حممد حسن اسامعيل

9090خمتار الصحاح ،الرازي ،زين الدين أبو عبد

األوىل 1418هـ 1999 -م .

املحقق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية -

الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (ت 666هـ)،

8383كشف األرسار رشح أصول البزدوي ،البخاري

الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة اخلامسة،

دار الكتاب اإلسالمي .

9191املدونة ،مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر

احلنفي ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد (ت 730هـ)،

1420هـ 1999 -م .

8484كشف االرسار رشح املنار ،النسفي ،أبو الربكات

األصبحي املدين (ت 179هـ) ،دار الكتب العلمية،

بريوت – لبنان .

9292مذكرة يف أصول الفقه ،الشـــــنقيطي،

عبد اهلل بن أمحد (ت 710هـ) ،دار الكتب العلمية،

الطبعة األوىل1415 ،هـ 1994 -م .

8585كــــشف الظـــــنون عن أســــــامي

حممد األمني بن حممد املخـــــتار بن عبد القادر

بن عبد اهلل كاتب جـــلبي القســــطنطــيني (ت

املدينة املنورة ،الطبعة اخلامسة 2001م .

الكــــتب والفـــــنون ،حاجي خليـــفة ،مصطفى
1067هـ) ،مكتبة املثنى  -بغداد .

اجلـــــكني (ت 1393هـ) ،مكتبة العلوم واحلكم،
9393مراصـــــد اإلطالع عىل أسامء االمكنة

8686لســــان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم

والبقـــــاع ،ابن شامئل القـــــطيعي البغـــــدادي،

الثالثة1414 ،ه .

اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،هـ .

بن عىل (ت 711هـ) ،دار صادر – بريوت ،الطبعة

عبد املؤمـن بن عـــــبد احلق (ت 739هـ) ،دار

8787اللـــــمع يف أصول الفقـــــه ،أبو اسحاق

9494املســتصفى ،الغزايل ،حممد بن حممد الطويس

476هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية،

دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1413 ،هـ -

إبراهيم بن عيل بن يوسف الشـــــريازي (ت

1424هـ 2003 -م .

(ت 505هـ) ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف،
1993م .

8888مالك ( حياته وعرصه – آراؤه وفقهه ) ،حممد أبو

9595مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل،

8989املحصول ،فخر الدين الرازي ،حممد بن عمر

(ت 241هـ) ،املحقق :شعـيب األرنؤوط  -عادل

دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين،

املحسن الرتكي ،مؤسـة الرسالة ،الطبعة األوىل،

زهرة ( معارص ) ،مكتبة االعتامد – مرص .

بن احلسن بن احلسني التيمي امللقب (ت 606هـ)،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1418 ،هـ 1997 -م.
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أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين

مرشـــــد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد

 1421هـ  2001 -م

أ.م .د .پرژين عبد الرمحن اجلمور
9696مشكاة املصابيح ،التربيزي ،حممد بن عبد اهلل

الغرباء األثرية  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل،

741هـ) ،املحقق :حممد نارص الدين األلباين ،املكتب

10103معجم املؤلفني ،كحالة ،عمر بن رضا بن حممد

اخلطـــــيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ويل الدين( ،ت

اإلسالمي – بريوت ،الطبعة الثالثة1985 ،

1418هـ .

راغب بن عبد الغني (ت 1408هـ) ،مكتبة املثنى –

9797معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة،

بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت .

الطبعة اخلامسة 1427هـ .

حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنرش

اجليزاين ،حممد بن حسني بن حسن ،دار ابن اجلوزي،

10104معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي -

9898املعترص من رشح خمترص األصول من علم

والتوزيع

عبد اللطيف ،املكتبة الشاملة -مرص ،الطبعة األوىل،

جالل الدين السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر(ت

األصول ،املنياوي ،حممود بن حممد بن مصطفى بن

1431هـ 2010 -م

10105معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرســـــوم،
911هـ) ،املحقق :أ .د .حممد إبراهيم عبادة ،مكتبة

9999املعتمد يف أصول الفقه ،أبو احلسني البرصي،

اآلداب ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1424 ،هـ -

امليس ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل،

10106املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،عبد

حممد بن عيل الطيب (ت 436هـ) ،املحقق :خليل

1403هـ .

2004م .

الكريم بن عيل بن حممد النملة ،مكتبة الرشد –

10100معجم البلدان ،احلموي ،شهاب الدين أبو

الرياض ،الطبعة األوىل 1420هـ 1999 -م .

صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية1995 ،م .

حممد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ) ،املحقق :أبو

عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي (ت 626هـ) ،دار

10107املوافقات ،الشاطبي ،ابراهيم بن موسى بن

10101معجم الشيوخ الكبري ،ابن قايامز الذهبي،

عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،النارش :دار ابن

748هـ) ،املحقق :الدكتور حممد احلبيب اهليلة ،مكتبة

10108نثر الورود رشح مراقي السعود ،الشنقيطي،

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن (ت

الصديق ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1408 ،هـ 1988 -م .

عفإن ،الطبعة األوىل 1417هـ 1997 -م .

حمـمد األمني بن حمـمد املختار بن عبد القادر اجلـكني

(ت 1393هـ) ،حتقيق :عيل بن حممد العمران ،دار

10102معجم الصحابة ،عبد الباقي بن قانع بن

عامل الفوائد للنرش – مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،

351هـ) ،املحقق :صالح بن سامل املرصايت ،مكتبة

10109النجوم الزاهـــــرة يف ملوك مرص

مرزوق بن واثـق األموي بالوالء البغدادي (ت

1426هـ .
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قدس األسـرار يف اختصار املنـار لنارص الدين القونوي احلنفي

البحوث املحكمة

والقـــــاهرة ،يوســـــف بن تغـــــري بردي

11115هدية العـــــارفني أسامء املؤلفـــــني وآثار

(ت 874هـ) ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار

بن حممد أمني بن مـــــري سليم (ت 1399هـ)،

بن عبد اهلل الظاهري احلـــــنفي ،أبو املحـــــاسن
الكتب ،مرص .

املصـــــنفني ،الباباين البغـــــدادي ،إســـــامعيل
طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية

11110نزهة النـــــظر يف توضيح نخـــــبة

استانبول  ،1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء

العســـــقالين ،أمحد بن عيل بن حممد بن أحـــــمد

11116الوايف بالوفيات ،الصفدي ،صالح الدين

الفـــــكر يف مصـــــطلح أهل األثر ،بن حجر

(ت 852هـ) ،املحقـــــق :عبد اهلل بن ضيف اهلل
الرحـــــييل ،مطبعة ســـــفري بالرياض ،الطبعة
األوىل1422 ،هـ .

الرتاث العريب بريوت – لبنان .

خليل بن أيبك بن عبد اهلل (ت 764هـ) ،املحقق:
أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،النارش :دار إحياء

الرتاث – بريوت1420 ،هـ 2000 -م .

11111نظم وشـــــرح خمترص املنار ،الكوراين ،طه

11117الوفيات ،ابن رافع السالمي ،تقي الدين حممد

وتعليق :شعبان حممد اسامعيل ،دار السالم للطباعة

عباس ،د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة –

بن حممد بن أمحد بن قاسم (ت 1300هـ) ،حتقيق

والنرش .

11112هناية السول رشح منهاج الوصول ،اإلسنوي،

عبد الرحيم بن احلسن بن عيل الشافعي (ت 772هـ)،

دار الكتب العلمية – بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل،

1420هـ 1999 -م .

11113هنر الذهب ىف تاريخ حلب ،الغزي ،كامل
بن حسني بن حممد بن مصطفى البايل احللبي (ت

1351هـ) ،النارش :دار القلم ،حلب ،الطبعة الثانية،
1419هـ .

11114نيـــــل األوطار ،الشـــــوكاين ،حمـــــمد
بن عيل بن حمـــــمد بن عبد اهلل (ت 1250هـ)،

حتـــــقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث،
مرص ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1993 -م
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بن هجرس (ت 774هـ) ،املحقق :صالح مهدي
بريوت ،الطبعة األوىل. 1402 ،

