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 ملخص باللغة العربية

 حممد عبد العزيز عواد أ.م.د.
 الطالب حسام دحام شياع

طالقاته، واختالف العلماء في ذلك، وأنه يراد به اإلظهار ال الظهور، وأن حده ا  يهدف هذا البحث إلى تعريف البيان و 
يختلف عن حد النسخ، وتوضيح لمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، واختالف العلماء فيها على 

حاشية على التلويح لإلمام خمسة مذاهب، وفائدة تأخير البيان، وتمت مناقشة المسألة بتفصيل دقيق. والبحث عبارة عن 
هـ( درسته وحققت منه كتاب البيان في علم أصول الفقه. وحوى البحث على 261أحمد بن عبداهلل الُقريمي الحنفي )ت 

مقدمة وثالثة فصول، المقدمة: َبيَّنُت فيها أنه بحث في علم أصول الفقه، وأهمية استخراج المخطوطات وتحقيقها، 
فت بحاشية الُقريمي وسبب وعرًّفت بالكتاب الذي وض عت عليه الحاشية وهو كتاب)شرح التلويح للتفتازاني(، وكذلك عرَّ

فت فيه بصاحب الشرح  تأليفها، والخطة المتبعة في ترتيب البحث. وجاء الفصل األول في مبحثين، األول: عرًّ
فت فيه بصاحب الحاشية، وكل مبحث يشتمل على )اسمه، ل قبه، والدته، شيوخه، تالميذه، التفتازاني. والثاني: عرَّ

مؤلفاته، وفاته(. والفصل الثاني وضعته في ثالثة مباحث، األول: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. والثاني: منهجي 
في التحقيق. والثالث: نماذج من نسخ المخطوط المصورة. والفصل الثالث جاء في تحقيق النص المحقق، ثم الفهارس 

 العامة للمخطوط. 
 حاشية على التلويح ، أصول الفقه ، باب البيان كلمات المفتاحية:ال

AN EXPLAINED OF AL-TALWEEH BY IMAM AHMAD IBN 
ABDULLAH AL-QURAIMI AL-HANAFI (DIED 862 A.H) 

Ass. Prof. Dr. Muhammad A. Awad 
Mr. Hussam D. Sheia' 

Summary  
The erserch goals to define the interpretation and its difference, the difference between 

scientists in it. also wanted the showness not appearance. explaination the delay of 

interpretation from address time to its need. how the difference between scientists leads to 

the existence the five schools. the benfit of this delay, which is discussed in deep details. 

the study is the footnotes on Al Talweeh of Imam Ahmed Bin Abdullah Al-Hanfi (D: 862 H) 

which is studied and investigated from the explanation book in isool alfigh science.The 

study contents of an introduction and three chapters. The introduction: the definition of 

isool alfigh science and the importance of manuscripts investigation, definition of shoreh 

altaleeh book by teftazani, the definition of footnotes by imam alqurymi and the cause of its 

authoress, the plan that is followed in the study order. chapter one: contains of two points, 

firstly: definition of imam al-teftazani. Secondly the author of footnotes. The definition 

involves of (name, nickname, birth, students, books and the date of death). Chapter two: It 

contains three steps. The first is the description of the used copies in investigation, the 

second is about the currilicum and the lastone is the samples of manuscripts. chapter 

three: The investigation of the investigated text, then general bibliographies .  

Keywords: an explanation of Al-Talweeh, Principles of Fiqh, chapter of Statement 
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 املقدمة
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات ، نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد هلل

، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل، لهأعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 
 أما بعد: .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وحده ال شريك له،

من ، باب البيان فيالذي تضمن دراسة وتحقيق ، أصول الفقهعلم هذا بحث في 
والذي َذَكَر فيه  ،رحمهما اهلل تعالى( 2)للتفتازاني على شرح التلويح حاشية القريمي

 بهه يراد نَّ ، وأَ طالقاته، واختالف العلماء في ذلكالبيان وارحمه اهلل تعريف القريمي 
 ، وأن حده يختلف عن حد النسخ.اإلظهار ال الظهور

ان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وذكر فيها وذكر أيضًا مسألة تأخير البي
 مناقشة العلماء في هذه المسألة. من شيء و ، فائدة تأخير البيان نَ يَّ بَ وَ ، خمسة مذاهب

                                                           

شرح التلويح: هو كتاب في أصول الفقه للعالمة التفتازاني، الشافعي، والذي شرح فيه كتاب "التوضيح في  (2)
، هـ"747عبيد اهلل بن مسعود، الحنفي، المحبوبي، المتوفى سنة " حل غوامض التنقيح" لصدر الشريعة

فأمرت بلسان »مقصده من شرح كتاب "التوضيح" في مقدمة كتابه "التلويح"، فقال:  وقد َبيََّن التفتازاني
لهام ال َكَوهٍم من األوهام أن أخوض في لجج فوائده وأغوص على غرر فرائده، وأنشر مطويات إلإ ا

رموزه، وأظهر مخفيات كنوزه، وأسهل مسالك شعابه، وأذلل شوارد صعابه، بحيث يصير المتن مشروحًا 
حاجي فأصبح من أعظم الشروح وأوالها على كتاب "التوضيح"، قال «. ويزيد الشرح بيانًا ووضوحاً 

شرح التلويح على «. أعظمها وأوالها شرح العالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »... خليفة: 
حاشية القريمي: هي حاشية في أصول الفقه الحنفي، جمع و . 2/492 :، كشف الظنون2/1 :التوضيح

هذا آخر ما »ية حاشيته: فيها القريمي الفوائد اللطيفة والنفيسة على شرح تلويح التفتازاني، فقال في نها
جمع فيه بعون اهلل وحسن توفيقه من الفوائد اللطيفة التي سمحت بها أذهان األذكياء، والفوائد النفيسة 
التي وشحت بها كتب القدماء، والزوائد التي سنحت في خاطر من له بضاعة مزجاة في صناعة الحذاق 

. (/ب172ل ) . حاشية القريمي على التلويحوأكثر من ترجم للقريمي نسب له هذه الحاشية«. الفضال
 .10 :، الفوائد البهية02 :وينظر أيضا: الشقائق النعمانية
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هتمام بعلم أصول الفقه قام طلبة العلم باستخراج الكتب المؤلف فيه  ةومن باب االإ
من التراث المكنون الذي تركه لنا سلفنا رضوان اهلل عليهم أجمعين، وتحقيقها على وفق 

هو إسهام في تحقيق هذا  . وهذا البحثوينتفع بهاقواعد التحقيق المعتبرة ليستفاد منها 
الهدف المنشود، وبعد التوكل على اهلل تعالى جعلت هذا البحث في ثالثة فصول، على 

 النحو اآلتي :
صاحب الحاشية و  التفتازاني(بصاحب الشرح )التعريف  الفصل األول:

 )القريمي(.
 وفيه مبحثان :

 التعريف بصاحب الشرح )التفتازاني(. المبحث األول:
 التعريف بصاحب الحاشية )القريمي(. الثاني:المبحث 

ونسخ ووصف النسخ المعتمدة في التحقيق منهج التحقيق  الفصل الثاني:
 المخطوط المصورة.

 : ثالثة مباحث وفيه
 .وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: المبحث األول

 منهج التحقيق. المبحث الثاني: 
 نسخ المخطوط المصورة.المبحث الثالث: 

 : تحقيق النص.الثالث الفصل
هذا هو عملي، وفي الختام اسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصًا 

  لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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 :األولالفصل 
 التعريف بصاحب الشرح )التفتازاني( وصاحب احلاشية )القرميي(

 :املبحث األول
 (التفتازانيبصاحب الشرح )التعريف 

 اسمه:: أولا 
مسعود بن عمر بن عبداهلل، التفتازاني، الشافعي، عالٌم في النحو، والتصريف، 

 .(2)والمباني، والبيان، والفقه، واألصلين، والمنطق، وغير ذلك
 لقبه:: ثانياا 
 وهو أشهر ألقابه، وكل من ترجم له ذكره بهذا اللقب.: التفتازاني -2
 .(1)سعد الدين -1

 .(1)السعد -1
 ولدته:: ثالثاا 

كما هو مكتوب  ،هـ711هـ، وقيل سنة 721، سنة (4)بتفتازان: ولد سعد الدين
، وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره، (0)والسنة األولى هي األرجح ،على صندوق قبره

الكتب وهو وفاق في كثيٍر من العلوم، وطار صيته، واشتهر ذكره، وشرع في تصنيف 
 .(6)من عمره، وكان في لسانه لكنة ةفي السادسة عشر 

  
                                                           

 . 21/112 :معجم المؤلفين، 1/120: بغية الوعاة: ينظر (2)
 . 7/129 :األعالم، 1/120: بغية الوعاة: ينظر (1)
 .1/121: نيل األمل في ذيل الدول: ينظر (1)
 .1/10 :معجم البلدان: ينظر. كبيرة تقع في نواحي مدينة "نسا" التي هي من مدن خراسانقرية : تفتازان (4)
، بغية 6/221 :الدرر الكامنة، 2/192 :إنباء الغمر بأبناء العمر: ينظر. ألن أكثر من ترجم له ذكرها (0)

 . 21/112 :معجم المؤلفين، 7/129 :األعالم، 1/129 :طبقات المفسرين لألدنه وي، 1/120الوعاة: 
 . 7/122 :األعالم، 1/121 :البدر الطالع، 2/292 :مفتاح السعادة: ينظر (6)
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 : منهم: شيوخه: رابعاا 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، اإليجي، الشافعي، المتوفى سنة  -2

 .(2)هـ706
محمد بن محمد، أبو عبداهلل، الرازي، الشافعي، القطب، التحتاني، توفي  -1

 .(1)هـ766سنة 
ضياء بن سعداهلل بن محمد بن عثمان، القزويني، القريمي، ضياء الدين،  -1

 .(1)هـ722 المتوفى سنة
 منهم:: تالميذه: خامساا 

حسام الدين، األبيوردي، الشافعي، المتوفى سنة ، حسن بن علي بن محمد -2
 . (4)هـ226

فيض اهلل، الحسيني، الشيرازي، المتوفى سنة نيف وعشرين  فضل اهلل بن -1
 . (0)وثمانمائة

حيدر بن محمد، الخوافي، برهان الدين، الهروي، الحنفي، المتوفى سنة  -1
 .(6)هـ210

، المتوفى سنة الرازي، الهروي ،، شمس الدينمحمد بن عطاء اهلل بن محمد -4
 .(7)هـ219

                                                           

بن شهبة: ينظر (2)  . 1/222 :الدرر الكامنة، 1/12 :طبقات الشافعية الإ
 .9/174 :طبقات الشافعية للسبكي: وترجمته في ،2/192 :أنباء الغمر: ينظر (1)
 . 1/222 :الوصولسلم ، 2/221 :أنباء الغمر: ينظر (1)
 .2/024، بغية الوعاة: 1/14 أنباء الغمر: ينظر (4)
 .1/1674 :نزهة الخواطر: ينظر (0)
 . 1/72 :سلم الوصول، 114 :طبقات المفسرين لإلدنه وي: ينظر (6)
بن شهبة: ينظر (7)  . 414 :التاج المكلل، 4/224 :طبقات الشافعية الإ
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 منها:: مؤلفاته: سادساا 
تهذيب الكالم، تهذيب المنطق، مفتاح الفقه، اإلرشاد في النحو، التلويح في 

حاشية على شرح العضد لمختصر األصول،  صول الفقه، حاشية الكشاف )لم تتم(،أ
مقاصد الطالبين في البالغة، شرح تلخيص المفتاح )المطول(، شرح العقائد النسفية، 

 . (2)شرح األربعين النووية
  :وفاته: سابعاا 

ثنين من شهر محرم سنة   هـ791توفي السعد التفتازاني رحمه اهلل يوم االإ
 .(4)ربعاء التاسع من جمادى األولىيوم األ ودفن بها، (1)، ونقل إلى سرخس(1)بسمرقند

 املبحث الثاني
 التعريف بصاحب احلاشية )القرميي(

 اسمه:: أولا 
فقيه، محدث، مفسر، أديب أحمد بن عبداهلل، القريمي، الحنفي، عالم، فاضل، 

 .(0)بالعربية، والفارسية، والتركية

 لقبه:: ثانياا 
 .(6)إلى بلدته بلدة قريم ةنسبلقب به : القريمي -2

                                                           

 . 7/129 :األعالم، 121–122 :طبقات المفسرين لألدنه وي، 6/221 :الدرر الكامنة: ينظر (2)
تعريف باألماكن : ينظر. من بلدان ما وراء النهر، وهي تقع اليوم في والية أوزبيكستان الروسية: سمرقند (1)

 . 1/92 :الواردة في البداية والنهاية
 .1/122 :معجم البلدان: ينظر. مدينة كبيرة من مدن خراسان، وهي تقع بين نيسابور ومرو: سرخس (1)
 .1/124 :البدر الطالع: ينظر (4)
بن الحنائي: ينظر (0)  . 2/209 :األعالم، 10 :الفوائد البهية، 1/66 :طبقات الحنفية الإ
كانت مدينة من : قريم أو قرمو  .2/209 :األعالم، 10 :الفوائد البهية، 0/121 :سلم الوصول: ينظر (6)

 :مسالك األبصار في ممالك األمصار: ينظر. اآلن شبه جزيرة بجنوب روسياوهي ، بالد الدولة العثمانية
 .2/142 :رحلة ابن بطوطة، 1/17



 

  
292 

4 

 .(2)ولم يذكر سبب ذلك ،لقبه به "حاجي خليفة": شهاب الدين -1
، ولم يذكروا سبب ذلك ؛ ولعله واهلل (1)لقبه به بعض من ترجم له: السيد -1

، فقد ويعرفون بهعمومًا على عائلة القريمي  يطلقأعلم أن هذا اللقب كان 
 . (1)كان يلقب به ،ثبت أن أباه عبد اهلل

 : ولدته: ثالثاا 
فتلقى العلم عن علمائها، ولما أتم ، ولد القريمي رحمه اهلل، ونشأ في بلدة قريم

بلدته أشرفت على الخراب، سافر  التدريس، إال أنه لما رأىتحصيله الدراسي، مارس 
، ثم أتى بلدة قسطنطينية في زمن السلطان (4)طان مراد خانلإلى بالد الروم، فأكرمه الس

بن مراد خان، وكان السلطان محمد يعظمه ويقبل قوله، فعين له كل يوم  محمد خان
، ولم تذكر السنة التي ولد العلم، فانتفع به طلبة خمسين درهمًا، وبقي على التدريس

على  َس رَ ألن شيخه "البزازي" الذي دَ  ؛هـ222؛ لكن يمكن أن يقال أنه ولد قبل سنة فيها
 .(0)هـ226يديه سنين، قد رحل عنه سنة 

  

                                                           

 .2/262 :سلم الوصول: ينظر (2)
بن الحنائي، 02 :الشقائق النعمانية: ينظر (1)  .2/292 :كشف الظنون، 1/66 :طبقات الحنفية الإ
 .2/212 :هدية العارفين: ينظر (1)
السلطان مراد خان بن السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان بايزيد أورخان بن وهو  (4)

، قاتل الكفار، كريماً ، مطاعاً ، كان ملكًا عثمانياً ، السلطان عثمان الغازي الذي تنسب إليه هذه السالطين
ستمر في السلطنة إحدى وتخلى عن الملك بعد أن ا، َسلََّم السلطنة إلى ولده محمد، وله فتوحات عظيمة

البدر ، 1 :الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ينظر. هـ200 وتوفي سنة، هـ226 ولد سنة، وثالثين سنة
 .1/121 :الطالع

بن الحنائي، 02 :الشقائق النعمانية: ينظر (0)  .10 :الفوائد البهية، 1/66 :طبقات الحنفية الإ
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 : منهم: شيوخه: رابعاا 
محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف بن عمر بن أحمد، حافظ الدين،  -2

، الخوارزمي، الحنفي، الشهير بالبزازي، المتوفى سنة الَكرَدري، البريقيني
 . (2)هـ217

شرف الدين بن كمال بن حسن بن علي بن محمد بن أحمد، القريمي،  -1
 . (1)هـ247 الحنفي، المتوفى سنة

 : منهم: تالميذه: خامساا 
: ـ يوسف بن جنيد، التوقاتي، الرومي، الحنفي، المعروف بأخي جلبي، أو2

 .(1)هـ920المتوفي سنة أخي زاده، 

 .(4)هـ292، المتوفى سنة قاسم بن يعقوب، األماسي، المشتهر بالخطيب .1
 : مؤلفاته: سادساا 

حواشي على شرح اللب للسيد عبداهلل، حواشي على شرح العقائد للتفتازاني، 
(، حاشية حواشي على التلويح للتفتازاني، المعول )وهو حاشية على المطول للتفتازاني

على شرح المفتاح، مصباح التعديل في كشف أنوار التنزيل )حاشية على تفسير 
 .(0)البيضاوي(، رسالة حبر الوالء، شرح كلشن راز )بالفارسية(

 : وفاته: سابعاا 
 .(6)هـ261ودفن بها سنة ، توفي اإلمام القريمي رحمه اهلل بالقسطنطينية

                                                           

 .7/40 :األعالم، 1/116 :سلم الوصول: ترجمته فيوينظر . 10 :الفوائد البهية: ينظر (2)
 .21 :الفوائد البهية، 1/261 :سلم الوصول: وينظر ترجمته في. 10 :الفوائد البهية: ينظر (1)
 :معجم المؤلفين، 2/111 :األعالم: وينظر ترجمته في، 267-266 :الشقائق النعمانية: ينظر (1)

21/126. 
بن الحنائي، 267 :الشقائق النعمانية: ينظر (4)  .76-1/70 :طبقات الحنفية الإ
 .2/197 :معجم المؤلفين، 2/262 :األعالم، 2/262 :سلم الوصول، 02 :الشقائق النعمانية: ينظر (0)
 .2/212 :هدية العارفين، (ب 292/ل 1) :أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: ينظر (6)
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 :الفصل الثاني

 ونسخ املخطوط املصورةووصف النسخ املعتمدة يف التحقيق  منهج التحقيق
 :املبحث األول

 وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق
 وسميتها بالنسخة ) األصل ( :، رمزت لها ) أ (، النسخة األولى: أولا 
 حاشية على التلويح للقريمي .: عنوان المخطوط 
 أصول فقه .: التصنيف 
 القريمي )مكتوب بقلم رصاص وبخط أحمد بن عطاء اهلل : اسم المؤلف

 حديث( .
 ال يوجد .: اسم الناسخ 
 ( لوحة . 172) : عدد اللوحات 
 ( سطر . 12) : عدد األسطر 
 ( كلمة في السطر الواحد تقريبًا . 27 – 24) : عدد الكلمات 
 المحتوى باللون األسود إال كلمة ) قوله ( باللون األحمر .: لون المداد 
 مقروء .: نوع الخط 
 جيدة .: الة الورقح 
 هـ . 249: تاريخ النسخ 
 جلد صناعي .: نوع التجليد 
 مكتبة الشهيد علي باشا ـ تركيا .: اسم المكتبة 
 629: رقم الحفظ . 

  وسبب اختيارها أصل ؛ كونها قديمة، وواضحة، ومقروءة .
 رمزت لها ) ب ( :، النسخة الثانية: ثانياا 
 قريمي رحمه اهلل .حاشية تلويح لموالنا : عنوان المخطوط 
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 أصول فقه .: التصنيف 
 ال يوجد .: اسم المؤلف 
 شاه ولي بن سعد الدين بن موالنا إلياس .: اسم الناسخ 
 ( لوحة . 222) : عدد اللوحات 
 ( سطر . 19) : عدد األسطر 
 ( كلمة في السطر الواحد تقريبًا . 11 – 12) : عدد الكلمات 
 كلمة ) قوله ( باللون األحمر .المحتوى باللون األسود إال: لون المداد  
 صعب القراءة .: نوع الخط 
 والرطوبة في بعض المواضع .، عليها أثر الخزن: حالة الورق  
 هـ ( . 261) : تاريخ النسخ 
 جلد صناعي .: نوع التجليد 
 مكتبة بايزيد ـ تركيا . : اسم المكتبة 
 941: رقم الحفظ . 

 :رمزت لها ) ج ( ، النسخة الثالثة: ثالثاا 
 حاشية على التلويح في أصول الفقه .: عنوان المخطوط 
 أصول فقه .: التصنيف 
 أحمد بن عبداهلل القريمي .: اسم المؤلف 
 ابراهيم بن أحمد السيباني : اسم الناسخ 
 ( لوحة 112) : عدد اللوحات 
 ( سطر . 17) : عدد األسطر 
 ( كلمة في السطر الواحد تقريبًا . 12 – 27) : عدد الكلمات 
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 وكذلك كلمة ) قوله ( باللون األسود ، المحتوى باللون األسود: لون المداد
 أيضًا .

 صعب القراءة جدًا . : نوع الخط 
 جيدة .: حالة الورق 
 هـ . 276: تاريخ النسخ 
 جلد ورقي .: نوع التجليد 
 مكتبة األسد ـ دمشق .: اسم المكتبة 
 21619: رقم الحفظ . 
وهي كافية بإذن اهلل ، مدتها في التحقيقواعت، فهذه ثالث نسخ حصلت عليها 

 تعالى في إخراج النص على أفضل صورة تركها المؤلف رحمه اهلل .
 : الثاني املبحث

 منهج التحقيق
نسخت النص من النسخة )األصل( وكتبت كلماته على وفق قواعد اإلمالء  -2

 الحديثة المعروفة اليوم.
، وبين النسختين الباقيتين وهما )ب( (أثبت الفروق بين النسخة )األصل -1

 و)ج(، وأشرت إلى الفروق في الهامش .
قمت بترقيم اآليات القرآنية التي ذكرت في النص مع ذكر أسماء السور  -1

 التي احتوتها.
 حاديث النبوية الشريفة على وفق قواعد التخريج.َخّرجُت األ -4
أصحاب المذاهب  إال ترجمة مختصرةترجمت لكل علم ذكر في النص ب -0

 األربعة لم أترجم لهم.
 عرَّفت بالمذاهب والفإرق والطوائف التي ُذكرت في النص . -6
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؛ وهي الكتب التي ذكرها المؤلف رحمه اهلل في عرفت أيضًا بالمصادر -7
 النص.

عرفت بالمصطلحات الفقهية واألصولية التي رأيت من الضروري أن أعرف  -2
 بها.

، وهناك رحمه اهلل من الكتب التي اعتمدهاوثقت األقوال التي نقلها المؤلف  -9
كتفيت بنقل المؤلف ا، فالتوثيق منها؛ لعدم حصولي عليهاكتب لم أستطع 

 رحمه اهلل. 
وأدخلت فيهما رقم بداية كل ورقة من ، [ وضعت القوسين المعقوفين ] -22

ورمزت للصفحة الثانية  ،ورمزت للصفحة األولى ] أ [، النسخة )األم(
 وذلك لتسهيل عملية المراجعة.، ]ب[

أقوم بذكر أسماء بعض علماء المذاهب في المسألة التي يذكرها المؤلف  -22
 والتي لم يذكر فيها أسماء من قال بها من العلماء .، رحمه اهلل

، أقوم بذكرها في مه اهلل جميع المذاهب في المسألةإذا لم يذكر المؤلف رح -21
 الهامش. 

وقد أشرت ، [ أضفت إلى الكتاب عناوين ووضعتها بين قوسين معقوفين ] -21
، والفائدة من تلك العناوين التنبيه على الموضوع إلى ذلك في الهامش

 الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه اهلل . 
قرآنية، وفهرس فهرس لآليات ال: وضعت فهارس للنص المحقق، وهي -24

، ذاهب والطوائف والفرق، وفهرس للموفهرس لألعالملألحاديث النبوية، 
وفهرس ، ثم وضعت قائمة بالمصادر والمراجع التي َوثَّقت منها

 للموضوعات.
 وضعت نسخ المخطوط الثالث لجميع النص المحقق . -20
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 وهي :، استخدمت رموزًا في تحقيق النص -26
 [ القوسان المعقوفان ] :وأما ، ) األم ( ذكرت فيهما ما لم يذكر في النسخة

 الذي لم يذكر في نسخة ) ب ( و ) ج ( أشرت إليه من غير قوسين معقوفين .
  القوسان المزهران   : . حصرت فيهما اآليات القرآنية 
 (( القوسان الهالليان المزدوجان )) :. حصرت فيهما األحاديث النبوية 
  القريمي رحمه اهلل حصرت فيهما الكالم الذي ينقله : «»  عالمتا التنصيص

 وكذلك حصرت فيهما ما أنقله نصًا في الهامش .، نصًا في الشرح
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 لثاملبحث الثا
 نسخ املخطوط املصورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لجميع النص المحققلوحتان : )األصل( النسخة
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 النسخة )األصل(: لوحتان لجميع النص المحقق.
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 .لجميع النص المحققلوحة : النسخة )ب(
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  .لجميع النص المحققلوحتان : النسخة )ج(
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 الفصل الثالث
 حتقيق النص

 (2)]تعريف البيان[
البيان عبارة عما  (1)ثم البيان يطلق إلى آخره ؛ ذكر بعُض األصولّيين: قوله

نما (0)َتْبيَِّنًا وبياناً  (4)بيَّن: يقال (1)مصدر بيَّن[ بالتعريف واإلعالم؛ ب 261] يتعّلق . وا 
ل للعلم ودليل ، (6)تبيين: إعالم أي: فهاهنا أمور ثالثة، اإلعالم بالدليل، والدليل ُمحصِّ

. فمن (2)اإلعالم، وعلم يحُصل من الدليل، والبيان يطلق على كّل منها به (7)يحُصل
من أصحاب الشافعي فّسر  (9)الصيرفي نظر إلى إطالقه على اإلعالم كأبي بكر

 . (22)التجلي بإخراج الشيء من اإلشكال إلى

                                                           

 الباحث.ما بين المعقوفتين زيادٌة من  (2)
 :اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي، 292 :المستصفى: ينظر. واألرموي، واآلمدي، الغزالي: منهم (1)

 . 0/2797 :نهاية الوصول في دراية األصول، 1/10
 .(ج)و األصل وما أثبته من. تين (ب) في (1)
 .(ج)و األصل وما أثبته من. بيين (ب) في (4)
الصحاح تاج ، «بين» مادة 20/100 :تهذيب اللغة: ينظر .(ج)و األصل من وما أثبته. وتباناً  (ب) في (0)

 .«بين» مادة 0/1221 :اللغة وصحاح العربية
 .(ج و ب) وما أثبته من. تبين: األصل في (6)
 .(ب)و األصل وما أثبته من. محصل (ج) في (7)
 .(ج و ب) وما أثبته من. منهما: األصل في (2)
واشتهر بالحذق في ، أخذ الفقه عن أبي ُسَريج، البغدادي، الشافعي، بكر الصيرفي أبو، محمد بن عبداهلل (9)

ومن ، أنه أعلم خلق اهلل تعالى باألصول بعد الشافعي: وكان يقال، وعلم األصول، وفي القياس، النظر
طبقات ، 1/177 :الوافي بالوفيات: ينظر. هـ112 توفي سنة، كتاب في اإلجماع، شرح الرسالة: كتبه

بن شهبة، 1/226 :الشافعية للسبكي  .227-2/226 :طبقات الشافعية الإ
 .1/220 :كشف األسرار للبخاري، 071 :المسودة في أصول الفقه: ينظر (22)
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لخروج ما يـدل عـلى الـحكم مـن  وبأنه غير جامع، (2)أخفى من البيان َوُردَّ بأنه
جمال، وكـذا بيان الّتغيير  . (1)والتّقرير، والّتبديل، (1)غير سابقة إشكال وا 

البيان هو اإليضاح والكشف عن : رحمه اهلل (4)ْنديّ السََّمْرقَ  وقـال السيـد القـاسم
ليه أشار الشارح بقوله(0)المقصود . ومن نظر إلى (6)«قيل هو إيضاح المقصود»: . وا 

هو الدليل الموصل  قال: إطالقه على ما يحُصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلمين
                                                           

. والبيان يكون فيه وفي غيره، ألن تعريفه يختص بالمجمل فقط، أن لفظ البيان أظهر من تعريفه: معناه (2)
 .291 :المستصفى، 2/109 :األدلة في أصول الفقه قواطع، 1/17 :أصول السرخسي: ينظر

 .(ج) وما أثبته من. التعبير (ب) وفي، التغير: األصل في (1)
  .1/220 :كشف األسرار للبخاري: ينظر (1)

فتعريفه لم يدخل فيه البيان الذي يدل على الحكم اإبتداًء من  ألن شرط التعريف أن يكون جامعًا مانعًا ؛
شكال اإلحكام في : ينظر. وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم يدخل فيه أيضاً ، غير سابقة إجمال وا 

 .1/10 :أصول األحكام لآلمدي
ستثناءوهو ما تغير من موجب الكالم األول الذي ذكر في آخره من الشرط و : بيان التغيير : ينظر. االإ

 .1/227 :سرار للبخاريكشف األ، 1/2442 :الكافي شرح أصول البزدوي
: ينظر. كل حقيقة يحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص اذا لحق به ما يقطع االحتمال: بيان التقرير

 .12–1/17 :أصول السرخسي، 129 :أصول البزدوي
ألن ، وهذا عند من عدَّ أن النسخ نوع من أنواع البيان فسماه بيان التبديل هو النسخ ؛: بيان التبديل

كشف األسرار ، 102 :المغني في أصول الفقه: ينظر. النسخ في نظره بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي
 .417 :أصول األحكام، 1/226 :للبخاري

، إمام، من أهل َسَمْرَقْند، الحنفي، أبو القاسم، الحسني، العلوي، محمد بن يوسف بن محمد بن علي (4)
وكان يبسط لسانه في حق األئمة ، أقام ببغداد مدة، والوعظ، والفقه، والحديث، عالم بالتفسير، فاضل

وقيل قتل صبرًا ، هـ006 توفي سنة، الملتقط في الفتاوى الحنفية، الفقه النافع: ومن كتبه، والعلماء
، 1/191 :طبقات المفسرين للداوودي، 1/247 :الطبقات الحنفيةالجواهر المضية في : ينظر. بَسَمرَقند
 .  7/249 :األعالم

 . 1/226 :كشف االسرار للبخاري: ينظر (0)
 . 1/11 :شرح التلويح على التوضيح (6)
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األدلة التي يتبّين بها وقال بعضهم هو ، (2)بصحيح النظر فيه إلى اكتساب العلم
ليه أشار بقوله، (1)األحَكام . ومن نظر إلى إطالقه على العلم (1)«وقيل الدليل»: وا 

، (0)الّدّقاقكأبي بكر ، (4)«وقيل العلم عن الدليل»: الحاصل بالدليل كما أشار إليه بقوله
 . (7)هو العلم الذي يتبين به المعلوم: قال (6)وأبي عبداهلل البصري

لى    .(9)وفخر االسالم، (2)ذهب المصنف األولوا 

                                                           

مام الحرمين، بو بكر الباقالنيأالقاضي : منهم (2) كأبي : وأكثر المعتزلة، واآلمدي، والرازي، والغزالي، وا 
، 194، 2/191 :المعتمد، 172، 1/172 :رشاد الصغيرالتقريب واإل: ينظر. وأبي الحسين، هاشم

االحكام في أصول األحكام ، 1/202 :المحصول، 292 :المستصفى، 2/19 :البرهان في أصول الفقه
 .0/29: البحر المحيط في أصول الفقه، 1/10 :لآلمدي

 .  226 – 1/220 :كشف األسرار للبخاري، 2/102 :قواطع األدلة في أصول الفقه: ينظر (1)
 .  1/11 :شرح التلويح على التوضيح (1)
 . 1/11 :شرح التلويح على التوضيح (4)
يلقب ، صاحب األصول، المعروف بابن الدقاق، الشافعي، البغدادي، أبو بكر، محمد بن محمد بن جعفر (0)

ولد ، فوائد الفوائد، شرح المختصر: ومن كتبه، عالماً ، وكان فاضالً ، تولى القضاء بكرخ بغداد خباط بـ
معجم ، 2/116 :طبقات الشافعيين، 4/127 :تاريخ بغداد: ينظر. هـ191 وتوفي سنة هـ126 سنة

 . 22/121 :المؤلفين
، الملقب بالجعل، كان فاضاًل، فقيهًا، متكلمًا، الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبداهلل البصرّي، الحنفّي، المعتزلي (6)

عالي الذكر، نبيه القدر، عالمًا بمذهبه، منتشر الذكر في األصقاع والبلدان وال سيما خراسان، ومن كتبه: االيمان، 
هــ. ينظر: 199هـ وقيل سنة 169هــ، وتوفي سنة 122هــ وقيل سنة 121االقرار، ولد في البصرة، قيل سنة 

 . 2/127 :، هدية العارفين262 – 209 :، تاج التراجم67 :البهيةالفوائد 
 . 1/220 :كشف األسرار للبخاري: ينظر (7)
 . 1/10 :التوضيح في حل غوامض التنقيح بشرح التلويح: ينظر (2)
، الفقيه، المعروف بفخر اإلسالم البزدوي، أبو الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم (9)

، تفسير القرآن، المبسوط: ومن كتبه، من سكان َسَمْرَقْند، الحنفي اإلمام الكبير بما وراء النهر، األصولي
، 2/171 :الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر. هـــ421 وتوفي سنة، هــ422 ولد في حدود سنة

 . 119–4/112 :األعالم، 126–120 :تاج التراجم
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في ( 2)وقد يستعملالبيان في كالم العرب عبارة عن اإلظهار، : قال فخر االسالم
َعلََّمه اْلَبَيانَ : الظهور، قال اهلل تعالى

َعَلْيَنا َبَياَنهُ  إإنَّ ( 1)]ثُمَّ[ ، وقال تعالى:(1)
(4) ،

هذا مجاوزًا وغير مجاوز والمراد به  (6)اإلظهار والفصل وقد يستعمل (0)والمراد بهذا ُكلِّه
))إّن مإْن الَبَيانإ : ومنه قول النبي ، (7)في هذا الباب عندنا اإلظهار دون الظهور

ْحَراً    .(22)اإلظهار: أي (9)(((2)َلسإ

                                                           

 . (ج و ب) من وما أثبته. تستعمل: األصل في (2)
 . 4 اآلية: الرحمنسورة  (1)
 . صلاأل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (1)
 . 29 اآلية: القيامةسورة  (4)
 . (ج و ب) وما أثبته من. كلمة: األصل في (0)
 . (ج و ب) وما أثبته من. تستعمل: األصل في (6)
إظهار المعنى للُمخاَطب : يكوُن معناه، فعل الُمبيِّنوهو ، الفرق بينهما؛ أن البيان إذا أطلق على التَّبيإين (7)

ا تّستر به َبّين فالن كذا بيانًا واضحًا فإنما يفهم منه أنه أظهره إظهارًا ال : فإذا قال الرجل، منفصاًل عمَّ
ذا ُأطلق البيان على متعلَّق التَّبيإين. يبقى معه شك ظهور : يكون معناه، الُمبيَّن: أي، وهو المدلول، وا 

، بان لي هذا المعنى بياناً : فإذا قال الرجل، المراد للمخاَطب والعلم باألمر الذي حصل له عند الخطاب
ظهور : والثاني. إظهار الُمَتَكلِّم مراد كالمه للسامع و إيضاحه له: فاألول. ظهر معناه لي واتضح: أي

كشف األسرار  17–1/16 :أصول السرخسي: ينظر. معنى الكالم للسامع والعلم به عند الخطاب
مختصر ، 1221، 6/1799 :التحبير شرح التحرير، 1/10 :التقرير والتحبير، 1/224 :للبخاري

 . 442، 1/412 :التحرير شرح الكوكب المنير
 . ج و ب وما أثبته من. بحرا:  األصل في (2)
، كتاب األدب داود،وأخرجه أبو ، (0246) برقم، 7/29 باب الخطبة، كتاب النكاح، أخرجه البخاري (9)

 . (0227) برقم، 4/121 :باب ما جاء في المتشدِّق في الكالم
 . 129 :أصول البزدوي: ينظر (22)
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معنـاه ظهـور المـراد  (1)وأكثر أصحـاب الشافعـي ،(2)أصحابنا وعند بعض»
 .(1)«لإلُمَخـاَطبإ والعـلم باألمـر الـذي حصـل لـه عنـد الخطاب

، قوله: وينبغي أن يراد ؛ أي بالبيان إظهار المراد بعد سبق كالم له تعلق به
أنَّ حدَّ البيان غير حد النسخ؛ ألن  (0)في فصل بيان التغيير (4)وذكر شمس اأَلئإمة

والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته فلم يكن ، البيان إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداءً 
 .(7)وينبغي إلى آخره: إلى رده بقولهرحمه اهلل  فأشار الشارح .(6)بياناً 

  

                                                           

 . 112 :تقويم األدلة في أصول الفقه: ينظر. أبو زيد الّدبوسيّ : منهم (2)
 :قواطع األدلة في أصول الفقه: ينظر. والسمعاني، عبد العزيز البخاري: نقله عنه أبو بكر الدقاق: منهم (1)

 . 1/220 :كشف األسرار للبخاري، 2/109
 . 1/224 :كشف األسرار للبخاري (1)
، متكلماً ، مجتهداً ، أصولياً ، كان فقيهاً ، شمس األئمة، السرخسي، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل (4)

وقيل ، هــ421 توفي سنة، في السجنو قد أماله وهو ، المبسوط، شرح السير الكبير: ومن كتبه، مناظراً 
 :الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر. هــ022 وقيل في حدود سنة هــ492 في حدود سنة

 . 0/120 :األعالم، 202 :الفوائد البهية، 1/12
 . ب و األصل وما أثبته من. التغير:  ج في (0)
كشف : ينظر. الحاشية عن عبد العزيز البخاري الكالم نقله صاحب. 1/10 :أصول السرخسي: ينظر (6)

 . 1/226 :األسرار للبخاري
وينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كالم له تعلق به في الجملة ليشمل النسخ دون »: قال الشارح (7)

شرح التلويح على . [«71: ]األنعام أقيموا الصالةالنصوص الواردة لبيان األحكام ابتداًء مثل 
 . 1/11 :التوضيح
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 (2)]تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة[
ال فعند أكثر المعتزلة: قوله ال يجوز إلى  (4)الشافعية (1)]والحنابلة] وبعض، (1)وا 

وقت الحاجة فذهب  (0) اختلف في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى آخره ؛
 بعضهم إلى الجواز 

مطلقـًا سـواء كـان الخـطـاب ظـاهـرًا أريـد بـه خـالفـه أو ال يـكـون كـذلـك وهـو 
ليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي ،(6)الحاجب اخـتـيـار ابـن وجماعة من أصحاب ، (7)وا 

                                                           

 . ما بين المعقوفتين زيادة من الباحث (2)
الذين قالوا بالمنع من المعتزلة منهم: أبو علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة عبدالجبار الهمذاني ؛ فهؤالء منعوا  (1)

 :المعتمدتأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب أمرًا كان أو خبرًا، وأجازوا تأخير بيان النسخ. ينظر: 
فرقة المعتزلة: و . 1/11 :، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي2/190 :، قواطع األدلة في أصول الفقه2/120

اإلسالم، وخالفت في كثير من أصول أهل السنة والجماعة، حتى تعددت فيما بينها فبلغت عشرين ظهرت في 
فرقة، وسبب تسميتها بالمعتزلة ؛ أن زعيمها "واصل بن عطاء " كان يجلس في مجلس الحسن البصري رحمه اهلل 

ى اسطوانة من اسطوانات فحصل بينهما خالف في حكم مرتكب الكبيرة، فطرده الحسن من مجلسه فقام واعتزل إل
القول بنفي  -2المسجد، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمّي هو وأصحابه بالمعتزلةإ. ومن بعض أصولهم 

القول بان اهلل ال يرى في اآلخرة.  ينظر:  -4القول بالمنزلة بين المنزلتين  -1القول بالقدر  -1صفات الباري 
/ 2 :، الملل والنِّحل4/229و  11، 1/1 :الفصل في الملل واألهواء والنإحلْ .  91، 22، 20 :الَفْرقإ بيَن الفإَرقإ 

46 - 49 . 
 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (1)
 . (ج)و األصل وما أثبته من. الشافعي: ب في (4)
 . (ج) لم تذكر في (إلى) قوله (0)
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن : ابن الحاجبو . 292-1/229 :مختصر منتهى السؤل واألمل: ينظر (6)

ومن ، من كبار العلماء بالعربية، أصولي، فقيه، المالكي، ابن الحاجب، جمال الدين، أبو عمرو، يونس
سير : ينظر. هـ646 وتوفي سنة، هـ072 ولد بمصر سنة، الكافية، مختصر منتهى السؤل واالمل: كتبه

 . 4/121 األعالم، 2/142 ت المالكيةشجرة النور الزكية في طبقا، 11/164 أعالم النبالء
ْصَطَخرإيّ ، وأبو العباس بن ُسَريج، منهم؛ الشافعي (7) وأبو علي بن ، وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو سعيد االإ

، والبيضاوي، والرازي، وابن القطَّان وأبي الحسن األشعري، وأبي بكر القفال، والُمزني، َخْيَراْن، والّطبري
التلخيص ، 01 :اللمع في أصول الفقه، 127 :التبصرة في أصول الفقه: والسمعاني. ينظر، والشاشي

اإلبهاج في ، 1/222 :المحصول، 2/190 :قواطع األدلة في أصول الفقه، 1/122 :في أصول الفقه
 . 1/17 :إرشاد الفحول، 1/120 :شرح المنهاج
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متناع مطلقًا كأبي إسـحاق المروزي رحمه اهلل (2)أبي حنيفة  (1)وذهب بعضهم إلى االإ

رحمه وبعض أصحاب أبي حنيفة ، (0)والظاهرية، (4)بكر الصيرفي، والحنابلة (1)]بي[وأ
ن أنكر فخر اإلسالم ذهاب أصحاب أبي ، (7)والغزالي (6)علـى مـا ذكـره السمعـاني اهلل وا 

صحة بيان ما فيه خفاء متصاًل ومنفصاًل مذهب : أي، هذا: قائالً  (2)] إليه [  حنيفة

                                                           

، 2/190 :واآلمدي. ينظر: قواطع األدلة في أصول الفقهنقله عنهم بعض األصوليين منهم: السمعاني، والرازي،  (2)
 . 1/11 :، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي222 –1/227 :المحصول

ابراهيم بن أحمد، أبو اسحاق، المروزي، الشافعي، انتهت اليه رئاسة المذهب في زمانه، وأقام ببغداد مدة طويلة  (1)
ر فأدركه أجله بها، ومن كتبه : شرح مختصر الُمزني، التوسط بين يفتي ويدرس، ثم انتقل في آخر عمره إلى مص

 :، سير أعالم النبالء6/492 :هــ، ودفن عند قبر الشافعي. ينظر: تاريخ بغداد142الشافعي والُمزني، توفي سنة 
بن شهبة 20/419  .  226 – 2/220 :طبقات الشافعية الإ

 ما بين المعقوفتين لم تذكر في األصل.  (1)
، اإلحكام 2/190 :عنهما بعض األصوليين منهم: السمعاني، واآلمدي. ينظر: قواطع األدلة في أصول الفقه نقله

 . 1/11 :في أصول األحكام لآلمدي
الذين قالوا بالمنع من الحنابلة، منهم: أبو بكر عبد العزيز المعروف بغالم الخالل، وأبو الحسن التميمي، وهو  (4)

 .  2/014 :، روضة الناظر وجنة المناظر716–1/710 :ينظر: العدة في أصول الفقهرواية عن اإلمام أحمد. 
 . (ب)والظاهر. وما أثبته من األصل و (ج)في  (0)

دة إلى: داود، وابنه محمد بن داود. ينظر اإلحكام في أصول األحكام الإبن حزم  :منهم: ابن حزم. ونسبه في المسوَّ
دة في أصول الفقه2/24  . 279 :، المسوَّ

سالمية التي تنسب إلى: داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري، أبو سليمان، الظاهرية: أحد المذاهب اإل
ن مما ذهبوا إليه؛ العمل بظاهر النصوص الشرعية دون النظر 172المعروف باألصبهاني، المتوفى سنة  هــ، وا 

جتهاد في األحكام ؛ فق الوا: األصول هي الكتاب والسنة واالجماع فقط، أما إلى معانيها، ولم يجوزوا القياس، واالإ
 :، الفصل في الملل و األهواء و النحل122 :القياس فمنعوا أن يكون أصاًل من األصول. ينظر: الَفْرقإ بين الفإَرقإ 

 .  1/22 :، الملل والنحل9/141 :، تاريخ بغداد1/74
منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي، السمعاني:  و. 2/190 :ينظر: قواطع األدلة في أصول الفقه (6)

السمعاني، التميمي، أبو المظفر، تفقه على مذهب أبي حنيفة حتى َبَرَع فيه ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، كان 
، وتوفي هــ416مفسرًا، ومحدثًا، وفقيهًا، وأصوليًا، ومن كتبه: تفسير السمعاني القواطع في أصول الفقه، ولد سنة 

 .  21/12 :، معجم المؤلفين2/429 :، طبقات الشافعيين29/624 :هــ.  ينظر: سير أعالم النبالء429سنة 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد، الشافعي، الغزالي، الطوسي، و . 291 :المستصفىينظر:  (7)

من قرى  ،ل عند من يقول بتشديد الزاي، أو َغَزالةيلقب بزين الدين، وبحجة االسالم، ونسبته إلى صناعة الغز 
هـ. 020هــ وتوفي سنة402لمن قال بتخفيف الزاي، ومن كتبه: المستصفى، المنخول، ولد سنة  ،طوس بخراسان

بن شهبة010-2/011 :ينظر: طبقات الشافعيين  . 11–7/11 :، األعالم2/191 :، طبقات الشافعيين الإ
 .  األصل بين المعقوفتين لم تذكر في ما (2)
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لفالن عليه شيئًا ثم بينه متصاًل ( 1)]أن  [ألصحابنا فإن الرجل إذا أقر (2) واضح
مرأته أنت بائإن يجوز  (4)قوله  (1)ومنفصاًل يقبل في قولهم جميعًا وكذا لو قال الإ

وجوازه  (7)وجماعة من الفقهاء إلى امتناعه في غير المجمل (6)وذهب الكرخي، (0)مذهب
إلى جوازه في المجمل ونحوه مما ليس له  (9)البصريّ  وذهب أبو الحسين (2)في المجمل

  .(22)ظاهر

                                                           

 . (ج) تكررت في واضح قوله (2)
 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (1)
 . (ج و ب) وما أثبته من. يصل: األصل في (1)
 . (ب) لم تذكر في (قوله) قوله (4)
 . 1/222 :كشف األسرار للبخاري: ينظر. عبد العزيز البخاري نقله عنه (0)
، ليه رئاسة الحنفية بالعراقإانتهت ، الحنفي، الكرخي، أبو الحسن، عبيد اهلل بن الحسين بن دالل بن دلهم (6)

.  هــ142 وتوفي ببغداد سنة هــ162 ولد في الكرخ سنة، شرح الجامع الكبير، المختصر: ومن كتبه
 .  4/291 :األعالم، 122 – 122 :تاج التراجم، 2/117 :الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر

ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهًا ال يدرك بنفس : »واصطالحاً . المجموع: المجمل لغةً  (7)
ستفسارال  :المصباح المنير، «ج ل م» مادة 2/492 :جمهرة اللغة: ينظر. «عبارة بل بالرجوع إلى االإ
 . 7 :للنسفيمنار األنوار ، 9 :أصول البزدوي، «ج م ل» مادة 2/222

 .  2/120 :المعتمد، 1/42 :الفصول في األصول: ينظر (2)
، عذب العبارة، بليغا، كان فصيحاً ، شيخ المعتزلة، البصريّ ، أبو الحسين، محمد بن علي بن الطيب (9)

ولد في البصرة وسكن ، تصفح األدلة، المعتمد في أصول الفقه: وله إطالع كبير، ومن كتبه، يتوقد ذكاء
 :األعالم، 27/027 :سير أعالم النبالء، 9/062 :تاريخ اإلسالم: ينظر. هــ416 وتوفي بها سنةبغداد 

6/170 . 
نكشاف، ضد الخفاء: الظاهر لغةً  (22) هو اسم يطلق على كل كالم : واصطالحاً . ويدل على البروز واالإ

 :المصباح المنير، «ظهر» مادة 1/472 :مقاييس اللغة: ينظر. ظهر المراد به للسامع من صيغته
 . 7 :منار األنوار للنسفي، 2 :أصول البزدوي، «ظ هـ ر» مادة 1/127
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، (1)غيره كالعام في ظاهر استعمل (2)له وهو ما غير المجمل ؛ في وأما
مثل أن يقول ، تأخير بيانه التفصيلي ال اإلجمالي (0)فجوز، (4)والمنسوخ، (1)والمطلق

 .(7)الحكم سينسخ وهذا، (6)هذا العموم مخصوص، وهـذا الـمطلق مقيد: وقت الخطاب
  .(9)يوافق أبا الحسين فـي غير النسخ (2)والُجبَّائإي  

                                                           

 . (ب)و األصل وما أثبته من. ما قاله (ب) في (2)
شمس : ينظر. «كل لفظ ينتظم جمعًا من األسماء لفظًا أو معنى»: واصطالحاً . الشامل: العام لغة (1)

أصول ، 6 :أصول البزدوي، «ش م ل» مادة 269 :مختار الصحاح، «شمل» مادة 6/1046 :العلوم
 . 2/210 :السرخسي

هو اللفظ الدال على الذات دون الصفات ال : واصطالحاً . ضد المقيد ؛ وهو مفكوك القيد: المطلق لغة (1)
ط ل » مادة 16/99 :تاج العروس، «طقل» مادة 1/911 :جمهرة اللغة: بالنفي وال باإلثبات. ينظر

 .  1/92 :فصول البدائع في أصول الشرائع، 1/126 :للبخاريكشف األسرار ، «ق
 . 2/112 :الواضح في أصول الفقه، 97 :المستصفى«. هو الحكم المرفوع»: المنسوخ (4)
 . (ج و ب) وما أثبته من. فيجوز: األصل في (0)
جعلت القيد : أي، فرس مقيد: تقول، ضد المطلق: المقيد لغة. ج و ب وما أثبته من. مفيد: األصل في (6)

لسان : ينظر. هو اللفظ الذي يدل على مدلول المطلق بصفة زائدة: واصطالحاً . في رإْجلإهإ فحبسه
 :كشف األسرار للبخاري، «ق ي د» مادة 1/012 :المصباح المنير، «قيد» مادة 1/171 :العرب

 . 226 :خالصة األفكار شرح مختصر المنار، 1/126
 . 2/126 المعتمد: ينظر. (ب)و األصل من وما أثبته. سينتسخ (ج) في (7)
، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، كان متوسعًا في  (2) ، البصري  محمد بن عبدالوهاب بن ساّلم، أبو علّي، الجبَُـّائإـي 

ليه  العلم، َسيَّالَّ الذهن، وهو الذي ذلَّل الكالم، وسهله، ويسر ما صعب منه، ونسبته إلى جبى من قرى البصرة وا 
هـ. ينظر: سير 121هــ، وتوفي سنة 110صول، التفسير الكبير، ولد سنة تنسب الطائفة الُجبَّائإيَّة، ومن كتبه: األ

 .  6/106 :، األعالم4/00 :، الوافي بالوفيات224-24/221 :أعالم النبالء
 :المعتمد: ينظر. .. وهذا المطلق مقيد وهذا.فجوز تأخير بيانه التفصيلي: أعاده عبارة ج هنا في (9)

ألن النسخ؛ يستحيل أن يقع إال مؤخرًا لذلك جوزوا . 629–1/622 :شرح مختصر الروضة، 2/120
رفع النقاب عن تنقيح .  121 :شرح تنقيح الفصول: ينظر. تأخير بيانه بخالف غير النسخ من البيانات

 . 4/162 :الشهاب
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 (0)االصول (4)لمختصر (1)الشيرازي كـذا في شرح العالمة (1)خمسة (2)فالمذاهب
 . (6)ولكل منهم حجج ومناقضات فليطلب ثمة

                                                           

 . (ج و ب) وما أثبته من. والمذاهب: األصل في (2)
 : وهي، هناك خمس أقوال ُأَخْرى في المسألة (1)

ونقل ، حكي وجهًا ألصحاب الشافعي، وال يجوز بيان المجمل، يجوز تأخير بيان العموم: القول ألول
 . عن عبد الجبار

، كالوعد والوعيد، وال يجوز تأخير بيان األخبار، ال يجوز تأخير بيان األوامر والنواهي: القول الثاني
 . حكي عن الكرخي وبعض المعتزلة

 . حكاه الشيخ أبو اسحاق مذهبًا ولم ينسبه إلى أحد، الثاني عكس المذهب: القول الثالث
ن كان تغييرًا جاز ُمَقاَرنًا ، إن بيان المجمل ان لم يكن تبدياًل وال تغييرًا جاز ُمَقاَرنًا وَطارإئا: القول الرابع وا 

 . ُنقل عن أبي زيٍد من الحنفيةإ ، وال يجوز طارإئا بحال
وتأخير بعض لئال يعتقد الُمَكّلف بإظهار البعض أن ال إْشَكاَل ، بعضأنه يمتنع إبداء : القول الخامس 

البحر المحيط ، 1/127 :اإلبهاج في شرح المنهاج: ينظر. بخالف تأخير بيان الكل فإنه جائز، بعده
الغيث الهامع شرح جمع ، 1/200 :تشنيف المسامع بجمع الجوامع، 0/220،226 :في أصول الفقه

 . 1/19 :شاد الفحولر إ، 164–161 :الجوامع
 . (ج)و األصل وما أثبته من. الرازي (ب) في (1)

، الشيرازي، أبو الثناء، االمام قطب الدين، الشافعي، محمود بن مسعود بن مصلح الفارسيّ : الشيرازي
كان ظريفًا ، والتصانيف المشهورة، وله التالميذ الكثيرة، وفي غاية الذكاء، كان إمام عصره في المعقوالت

، هــ614 ولد سنة، حكمة اإلشراق، مشكالت التفسير: ومن كتبه، وال يغير زي الصوفية، يحمل هماً  ال
 :طبقات الشافعية البن شهبة، 22/126 :طبقات الشافعية للسبكي: ينظر. هــ 722 وتوفي سنة

 . 7/227 :األعالم، 112–1/117
 . (ج و ب) وما أثبته من. في المختصر: األصل في (4)
بمختصر ابن  المعروف، مختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل شرٌح على هو (0)

، 2/27 :أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، 22/126 :طبقات الشافعية للسبكي: ينظر. الحاجب
 . 01/460 :فهرس مخطوطات –خزانة التراث ، 122

 . لم أتمكن من الحصول على الكتاب (6)
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يجوز » : فإن قلت فما فائدة الخطاب إلى آخره ؛ منشأ السؤال قوله: قوله 
، عما قبله من الكالم (1)بالتسبب( 1)ولذا أتى بالفاء المؤذن (2)«ومتراخيًا  موصوالً 

من أبى جواز ( 0)احتج، البيان متراخيًا بيانه (4)وحاصل السؤال هو متمّسك مــن َأَبى
وذلك يتوقف على ، (6)به بأن المقصود من الخطاب هو إيجاب العمل والتكليف: تأخيره

. وال يجوز أن  (7)فلو جاز تأخيره أدى إلى تكليف العاجز، الفهم المتوقف على البيان
عتقاد مقصودًا كالعمل عتقاد ؛ ، يكون االإ واإلجمال واالإشتراك غير مانع من وجوب االإ

عتقـاد: ود األصلي على ما قالواألن المقص  الخطاب لـو َحُسنَ  وبأنه تابع هو العمل واالإ
 في بيـان (2)]من غير  ]وغيره  بالمجمـل
َيةإ ( 22)خطاب العربي (9)الحال لحسن  والفرق بأن مخاطبة وعكسه.  (22)بالزَّنجإ
َيةإ العربي  وعكسه إّنما لم يحسن لعدم فهم الُمَخاَطبإ منه شيئًا بخالف الخطاب  بالزَّنجإ

                                                           

 . 1/16 :غوامض التنقيح بشرح التلويح التوضيح في حل (2)
 . (ج و ب) وما أثبته من. المأذون: األصل في (1)
 . (ج)و األصل وما أثبته من. بالتسبيب: (ب) في (1)
 . (ج و ب) وما أثبته من. أتى: صلاأل في (4)
 . (ج و ب) وما أثبته من. أصح: األصل في (0)
الصحاح تاج اللغة : ينظر. «إلزام ما فيه مشقة وكلفة»: واصطالحاً . األمر بما يشق: التكليف لغة (6)

 . 1/114 :تيسير التحرير، «كلف» مادة 4/2414 :وصحاح العربية
وفهم السامع متوقف على بيان ، والعمل متوقف على فهم السامع، المقصود من الخطاب العمل به: قالوا (7)

ب، وبدون بيان المخاطإب ال يمكن العمل به جوزنا تأخيره أدى إلى تكليف ما ليس في  ولو، الُمخاطإ
 .  19–1/12 :أصول السرخسي: ينظر. ولذا تعين امتناع تأخيره، الوسع

 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (2)
 . (ج و ب) وما أثبته من. يحسن: األصل في (9)
 . (ب)و األصل وما أثبته من. الغربي: (ج) في (22)
ْنُج بالفتح،  (22) ستواء وجنوبه، وليس الزَّ ْنُج بالكسر، لغتان فصيحتان ؛ جيٌل من السودان تسكن تحت خط االإ والزِّ

َمارة، وقال بعضهم: وتمتد بالدهم من المغرب إلى قرب الَحَبَشة، وبعض بالدهم على نيل مإْصر، وهم  ورائهم عإ
، وفلفلة الشعر، وفطس األنف، ومن صفاتهم: سواد اللون ،من ولد كوش بن كنعان بن حام بن نوح عليه السالم

ٌي بالفتح، وربما  ٌي بالكسر، وَزْنجإ ُنوج بالضم، واَحُدُهم زإْنجإ وغلظ الشفة، وللعرب في قلوبهم هيبة عظيمة، وهم الز 
ْنجإي. ينظر: لسان العرب ، تاريخ «زنج»مادة  6/22 :، تاج العروس«زنج»مادة  1/192 :نادوا فقالوا: يا َزّناْج للزِّ

  .14-11 :، آثار البالد وأخبار العباد2/26 :، رحلة السيرافي2/129 :الملوكالرسل و 
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وأن ، عنه (1)فإن السامع يفهم منه أنه أراد إيجاب شيء أو نهيه (2)بالمجمل والمشترك
أحد المعنيين أو المعاني مراد منه ليس بصحيح؛ ألن المعتبر في حسن الخطاب إن 

ن كان معرفة بعض المراد ينبغي أن كان معرفة كّل المراد فال يجدي الفرق نفع ًا، وا 
َيةإ ُيَجوِّز خطاب العربي  وعكسه ؛ ألن العربي يعرف في الجملة أنه أراد بخطابة  بالزَّنجإ

وحاصل الجواب بعد تسليم أن المقصود  .( 4)أو غيرهما (1)شيئًا ما إما األمر أو النهي
والعزم عليه  للعمل (6)التأهبالتنبيه على : (0)األصلي من الخطاب هو العمل أن فائدته

                                                           

لتباس، منها ؛ االشتراك، يطلق على معان: المشترك لغة (2) هو ما اشترك فيه معان أو : واصطالحاً . واالإ
نفراد واذا  نتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على االإ تعين أسام ال على سبيل االإ

. الواحد مرادًا به انتفى اآلخر مثل اسم العين فإنه للناظر ولعين الماء وللشمس وللميزان وللنقد من المال
أصول ، «شرك» مادة 17/112 :تاج العروس، «شرك» مادة 22/402 :لسان العرب: ينظر

 .  211 :المغني في أصول الفقه، 2/216 :السرخسي
 . (ج و ب) وما أثبته من. األصل: نهته في (1)
ستعالء»: واصطالحاً . نقيض النهي: األمر لغة (1)  . «هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق االإ

: ينظر. «هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» :. واصطالحاً خالف األمر: والنهي لغة
كشف ، «أمر» مادة 4/16 :لسان العرب، «نهى» مادة 6/1027 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 . 106، 2/222 :األسرار للبخاري
 . 1/222 :كشف األسرار للبخاري: ينظر (4)

، أن هناك فرق بين مخاطبة العربي بالزنجية وبين مخاطبته بالمجمل: اعترض من جوز تأخير البيان 
 فأجاب، والثاني يعرف منه شيئًا في الجملة إما األمر أو النهي، فاألول ال يعرف من الخطاب شيء

، فهذا يلزمكم بالقول بعدم جواز تأخير البيان معرفة كل المراد إذا اعتبرتم في حسن الخطاب: المانعون
ن اعتبرتم كان نقضًا لكالمكم ألن العربي يعرف بالجملة ما أراد منه الزنجي من  معرفة بعض المراد وا 

 :المحصول، 2/196 :قواطع األدلة في أصول الفقه، 2/112 :المعتمد: ينظر. األمر أو النهي
1/127  . 

 . (ج و ب) وما أثبته من. فائدةٌ : األصل في (0)
 . (ج و ب) وما أثبته من. الناهب: األصل في (6)
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من  (1). وتفصيل الجواب ؛ أنَّا ال ُنَسلُِّم أن المقصود األصلي (2)ورود البيان عند
عتقاد أيضاً  الخطاب هو العمل فقط بل يكون المقصود األصلي منه العلم بل هو ، واالإ

بتالء بالعمل به ؛ أال ترى بتالء بالمتشابه (1)من االإ َنا عن بيانه صح الذي آَيسْ  (4)أن االإ
بتالء بالمجمل الذي ينتظر بيانه أولى، (7)الحقية( 6)[ (0)] اعتقاد باعتبار وليس فيه ، فاالإ

 بالزنجية أيضًا ؛ ألنه (2)زعـمـوا وهو ظاهر. وال مثل خطاب العربي تكليف العاجز كما
 (9)ال يفيد أصال فإنه ال يعرف أنـه أمـر أو نهي أو خبر بخالف خطاب العربي

أنه  (22) به يعرف (22) فإنه يعلم قطعًا أنه أمر أو نهي أو خبر وال، والمشترك، بالمجمل

                                                           

وأيضًا فقد »: وقال الرازي. «والتهيؤ له عند ورود البيان، قلت فائدته العزم على الفعل»: قال الشارح (2)
قد وليتك البلد الفالني فاخرج إليه في غد وأنا أكتب : يحسن من الملك أن يدعو بعض عماله فيقول له

أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة : ويحسن من أحدنا أن يقول لغالمه، إليك بتفصيل ما تعمله
وتبتاع ما أبينه لك يوم الجمعة ويكون القصد بذلك التأهب لقضاء الحاجة والعزم عليها وهذا هو نظير 

 . 1/10 :شرح التلويح على التوضيح، 1/126 :المحصول. «ان المجملما اخترناه من تأخير بي
 .  (ب) لم تذكر في (األصلي) قوله (1)
 . (ب)و األصل وما أثبته من. : يرى(ج) في (1)
اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه »: واصطالحاً . مأخوذ من التشابه بمعنى االلتباس: المتشابه لغة (4)

 2/121 :المصباح المنير، «ش ب هـ» مادة 2/491 :أساس البالغة: ينظر. «عليهلمن أشتبه فيه 
 .  7 :منار األنوار للنسفي، 2/269 :أصول السرخسي، «ش ب هــ» مادة

 . (ج)و األصل وما أثبته من. حقيقة: (ب) في (0)
 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (6)
 . (ج و ب) وما أثبته من. الجمعية: األصل في (7)
 . األصل وما أثبته من. الغربي: (ج و ب) في (2)
 . األصل وما أثبته من. الغربي: (ج و ب) في (9)
 . (ج و ب) لم تذكر في ال قوله (22)
 . (ج و ب) لم تذكر في به قوله (22)
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ليه(2)أريد بالمشترك أحد معانيه الموضوع لها بقوله: فإنه يعلم منـه أحد  (1)أشار (1)وا 
عتقاد  (0)يكون الغرض من الخطاب بذلك . ولـو سـلم فيجوز أن(4)المدلوالت إلى آخره االإ

 للعمل في المآل . التهيؤ( 6)و، في الحال
 عن وقت الخطاب بقوله تعالى (7)واستدل على جواز تراخي بيان التفسير: قوله 

فيما  (22)بكلمة ثُـمَّ (9)أن اهلل تعالى َوَعـَد البيان (2)إلى أخره ؛ وجه االإستدالل ب [ 261] 
فدلَّ ذلك على ، (22)أشكل عليه من المعاني واألحكام وهي للتراخي بإجماع أهل اللغة

يجوز أن : قيل (21)]فإن  [.جواز تأخير بيان ما يحتاج إليه من البيان عن وقت وروده
بدليل أن ضمير بيانه ، (21)يكون المراد اظهاره بالتنزيل كما قاله بعض أهل التأويل

                                                           

 . 1/229 :كشف األسرار للبخاري: ينظر (2)
 . (ب) لم تذكر في واليه قوله (1)
 . (ب)و األصل وما أثبته من. واليهأشار : (ج) في (1)
. «فإنه يعلم منه أحد المدلوالت بخالف الخطاب بالمهمل فإنه ال يفهم منه شيء ما أصالً »: قال الشارح (4)

 . 1/10 :شرح التلويح على التوضيح
 . (ب)و األصل وما أثبته من. بدليل: (ج) في (0)
 . (ج و ب) وما أثبته من. أو: األصل في (6)
ّنما : بيان التفسير (7) هو بيان ما فيه خفاء كالمجمل والمشترك ؛ وذلك ألن العمل بظاهره غير ممكن وا 

كشف ، 1/12 :أصول السرخسي: فيكون البيان تفسيرًا له. ينظر، يُوقف على المراد للعمل به بالبيان
 . 1/227 :األسرار للبخاري

 . (ج) أثبته منوما . استدالل: (ب) وفي. االستحسان: صلاأل في (2)
 . (ج و ب) وما أثبته من. للبيان: األصل في (9)
 . (ج و ب) وما أثبته من. فيم ثم: األصل في (22)
بن هشام: ينظر (22)  . 121 :شرح قطر الندى وبل الصدى الإ
 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (21)
عرابه للزجاج: ينظر. الزجاج: منهم (21)  . 0/101 :معاني القرآن وا 
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وغير ، (1)، والُمَفسَّر(2)ومعلوم أن جميعه ال يحتاج إلى البيان لما فيه من الُمْحَكم، للقرآن
قلنا أن قوله ، ذلك مما ال يحتاج إلى البيان فتعين أن يكون المراد بالبيان إظهاره بالتنزيل

يئ  جب  حب  خبتعالى 
نما يكون مأمورًا  (1) خطاب للنبي عليه السالم باتباع قرآنه وا 

منفصاًل لم يثبت شيء من العقود  (6)بأنه لو صح (0). واستدل أيضاً (4)بذلك بعد نزوله
 وغيرها.  (9)، واإلقرار(2)، والَعتَاقإ (7)كالطالق

                                                           

ما أحكم المراد منه بحجة ال تحتمل النسخ : واصطالحاً . مأخوذ من اإلتقان واإلحكام: المحكم لغة (2)
 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، «حكم» مادة 2/276 :المحيط في اللغة: ينظر. والتبديل

 .  7 :منار األنوار للنسفي، 227 :تقويم األدلة في أصول الفقه، «حكم» مادة 0/2921
هو ما ازداد وضوحًا على النص بحيث ال يبقى معه احتمال : واصطالحاً . البيان واإليضاح: ألُمَفّسر لغة (1)

 :لسان العرب، «ر س ف»مقلوبة  مادة 2/422 :المحكم والمحيط األعظم: ينظر. التخصيص والتأويل
 . 7 :منار األنوار للنسفي، 216-210 :المغني في أصول الفقه، «فسر» مادة 0/00

 . 22 اآلية: سورة القيامة (1)
 . 229–1/222 :ينظر: كشف األسرار للبخاري (4)
 . (ج) لم تذكر في أيضاً  قوله (0)
 . (ج و ب) وما أثبته من. فتح: األصل في (6)
. حكم شرعي يرفع قيد النكاح بلفظ مخصوص: واصطالحاً . عبارة عن إزالة القيد والتخلية: الطالق لغة (7)

 117، 22/116 لسان العرب، «طلق» مادة 4/2022 :تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح: ينظر
مجمع األنهر في ، 1/461 :فتح القدير للكمال ابن الهمام، 1/461 :العناية شرح الهداية، «طلق» مادة

 . 2/122 :شرح ملتقى األبحر
يَّة: الَعَتاق لغة (2) عبارة عن اسقاط الَمْوَلى حقه عن »: واصطالحاً . وحقيقته القوة، خالف الرِّق وهو الُحرِّ

 61 :طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية: ينظر. «به من األحرار -المملوك–مملوكه بوجه يصير 
، 1/90 :الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، «عتق» مادة 22/114 :لسان العرب، «ع ت ق» مادة

 . 1/222 :اللباب في شرح الكتاب
عتراف، ضد الجحود: ْقَرار لغةاإل (9) . إخباٌر عن ثبوت حقِّ الغير على َنْفسه: واصطالحاً . ومن معانيه ؛ االإ

تبيين الحقائق شرح كنز ، «قرر» مادة 0/22 :لسان العرب، «قر» مادة 0/2 :مقاييس اللغة: ينظر
 . 2/127 :فتح القدير للكمال ابن الهمام، 0/1 :الدقائق
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ُعلإم صدق صادق، وال كذب كاذب، ولم يحصل وثوق يمين، وال وعد،  (2)َوَلَما
 (1)أبـو حنيفة أبا جعفر الدوانقي (1)وال وعيد، وفساده ال يخفى على ذي لب. وبمثله أفحـم

ستثناء منفصاًل كما : جده في هذه المسألة فقال على مخالفة (4)حين عاتبه لو صح االإ
يبايعونك على الخالفة لو استثنوا بعد جدك لقد بارك اهلل في بيعتك فإن الذين هو مذهب 

لـم يــقإ خالفتك ووسعهم خالفك  (0)ما خرجوا من عندك أو حين ما بدا لهم ] ذلك [
 .(7)كذا في الكشف (6)بجميل وردَّه، فسكت

 

                                                           

 . (ج و ب) وما أثبته من. وال: صلاأل في (2)
 . (ج و ب) وما أثبته من. أقسم: صلاأل في (1)
 . (ج و ب) وما أثبته من. الدوابقي: صلألا في (1)

ثاني خلفاء بني ، المنصور، أبو جعفر، عبداهلل بن محمد بن علي بن عبداهلل بن عباس: الدوانقي
وكان يلقب بأبي الدوانيق لتدقيقه ومحاسبته ، العقلكامل ، مهيبًا تاركًا للهو واللعب، كان شجاعاً ، العباس

، هو ُسُدُس اّلدينار والدِّرهم: بفتح النون وكسرها، الدَّانق –العمال والصناع لما أنشأ بغداد على الدوانيق 
.  هــ202 وتوفي سنة، هــ90 ولد سنة، زيادة في المسجد الحرام: ومن أثاره –والجمع َدَوانإق وَدوانإيق 

، «دنق» مادة 22/220 :لسان العرب، «دنق» مادة 1/217 :لنهاية في غريب الحديث واألثرا: ينظر
 . 4/227 :األعالم، 21/409 :البداية والنهاية، 1/126 :فوات الوفيات 4/226 :تاريخ االسالم

 . (ب)و األصل وما أثبته من. غاتبه: ج في (4)
 . األصل ما بين المعقوفتين لم تذكر في (0)
، 1/2441 :الكافي شرح البزدوي، 0/422 :وفيات األعيان، 20/427 :تاريخ بغداد: إلى القصة ينظر (6)

 . 6/1060 :التحبير شرح التحرير
 . 1/222 :ينظر: كشف األسرار للبخاري (7)

شرحه العالمة "عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي" ، البزدوي اإلمامهو شرح على أصول : الكشف 
وهو من أعظم الشروح وأكثرها  كشف األسرار شرح أصول البزدوي في كتاب سماه، هــ712 المتوفى سنة

مفتاح ، 122–2/127 :الجواهر المضية في طبقات الحنفية: فائدة وبيانًا على أصول البزدوي، ينظر
 . 2/22 :كشف الظنون، 1/260 :السعادة
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 قائمة املصادر واملراجع

 ،بيروت، هـ(. دار الكتب العلمية720ت ) بهاج في شرح المنهاج، للسبكيإلإ ا .2
  م.2990-هـ2426

 . ، بالتبيروت ،دار صادر ،هـ(621 )ت آثار البالد وأخبار العباد، للقزويني .1
بن حزمإلا .1 المحقق: أحمد محمد  ،هـ(406 )ت حكام في أصول األحكام، الإ

، بيروت، دار اآلفاق الجديد، األستاذ الدكتور إحسان عباس: قدم له ،شاكر
  .بال ت

المحقق: عبد الرزاق  ،هـ(612 )ت حكام في أصول األحكام، لآلمديإلا .4
  .، بال تلبنان ،دمشق ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،عفيفي

 ،هـ(2102 )ت إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، للشوكاني .0
  م.2999-هـ2429، 2ط ،دار الكتاب العربي ،المحقق: أحمد عزو عناية

 ،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،هـ(012 )ت أساس البالغة، للزمخشري .6
 م.2992-هـ2429، 2ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت

 ،هـ(2272 )ت أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، رياض زاده الحنفي .7
-هـ2421، 1ط ،سورية ،دمشق ،دار الفكر ،المحقق: د محمد التونجي

  م.2921
 فخر اإلسالم البزدوي أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة األصول(، .2

صول البزدوي للحافظ قاسم ابن أوبهامشه تخريج أحاديث  ،هـ(421 )ت
مير محمد كتب خانة مركز علم وأدب آرام  ،هـ( 219 ت) قطلوبغا الحنفي

  .بالت ،باغ كراجي
 ،دار المعرفة ،هـ(421 ت) ئمة السرخسيأصول السرخسي، شمس األ .9

  .بالت ،بيروت
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 ،أصول األحكام وطرق االإستنباط في التشريع اإلسالمي، حمد عبيد الكبيسي .22
  م.1229-هـ2412 ،2ط دمشق، ،دار السالم

 م.1221 ،20، طدار العلم للماليين ،هـ(2196 )ت األعالم، للزركلي .22
هـ(. 992 )ت أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، للكفوي .21

 ( جمادى األولى، سنة27مخطوط. مكان وجوده: إيران. تاريخ النسخ: )
 هـ.2121

بن حجر العسقالني .21  .المحقق: د ،هـ(201 )ت أنباء الغمر بأبناء العمر، الإ
لجنة إحياء التراث  ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،حسن حبشي

  م.2969-هـ2129 ،اإلسالمي، مصر
 ،2ط ،دار الكتبي ،هـ(794 )ت صول الفقه، للزركشيالبحر المحيط في أ .24

  م.2994-هـ2424
تحقيق: عبداهلل بن عبدالمحسن  ،هـ(774 )ت البداية والنهاية، ابن كثير .20

  م2997-هـ 2422، 2، طدار هجر ،التركي
دار  ،هـ(2102 )ت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني .26

  بيروت. ،المعرفة
المحقق: صالح بن محمد  ،هـ(427 )ت أصول الفقه، للجويني البرهان في .27

  م.2997-هـ2422، 2، طلبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،بن عويضة
المحقق:  ،هـ(922 )ت بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي .22

  صيدا. ،لبنان ،المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل ابراهيم
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 ،المحقق: محمد خير رمضان يوسف ،هـ(279 )ت قطلوبغاتاج التراجم، ابن  .29
  م.2991-هـ2421، 2ط ،دمشق ،دار القلم

مجموعة  تحقيق ،هـ(2120)ت  تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي .12
 دار الهداية. ،من المحققين

 ،هـ(2127 )ت التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، للقإنَّوجي .12
  م.1227-هـ2412، 2ط ،قطر ،والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف

 .هـ(. المحقق: د742 )ت تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي .11
  م.1221، 2ط ،دار الغرب اإلسالمي ،بشار عواد معروف

 ،المحقق: بشار عواد معروف ،هـ(461)ت  تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي .11
  م.1221-هـ2411، 2ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي

 ،1ط ،بيروت ،دار التراث ،هـ(122 )ت تاريخ الرسل والملوك، للطبري .14
  هـ.2127

محمد حسن  .المحقق: د ،هـ(476 )ت التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي .10
  هـ.2421، 2، طدمشق ،دار الفكر ،هيتو

 ،هـ(741 )ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي، للزيلعي .16
 هـ.2121، 2، طبوالق، القاهرة ،المطبعة الكبرى األميرية

 .هـ(. المحقق: د220 )ت التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي .17
 ،مكتبة الرشد ،أحمد السراح .عوض القرني، د .عبدالرحمن الجبرين، د

  م.1222-هـ2412، 2ط ،الرياض
سيد  .تحقيق: د ،هـ(794 )ت تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي .12

، 2، طتوزيع المكتبة المكية ،مكتبة قرطبة ،عبداهلل ربيع .د ،عبدالعزيز
  م.2992-هـ2422
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 تعريف باألماكن الواردة في البداية والنهاية البن كثير، موقع اإلسالم. .19
المحقق: خليل محي  ،هـ(412 )ت تقويم األدلة في أصول الفقه، للدبوسي .12

 م. 1222-هـ2412، 2ط ،دار الكتب العلمية ،الدين الميس
عبدالحميد  .المحقق: د ،هـ(421 )ت )الصغير(، للباقالني رشادالتقريب واإل .12

  م.2992-هـ2422، 1، طمؤسسة الرسالة ،بن علي أبو زنيد
 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(279 )ت التقرير والتحبير، ابن أمير حاج .11

  م.2921-هـ2421
دار  ،المحقق: محمد عوض مرعب ،هـ(172 )ت ويتهذيب اللغة، للهر  .11

  م.1222، 2ط ،بيروت ،حياء التراث العربيإ
المحقق: عبداهلل جولم  ،هـ(472 )ت التلخيص في أصول الفقه، للجويني .14

  .، بال تبيروت ،دار البشائر اإلسالمية ،البالي وبشير أحمد العمري
 )ت الشريعةالتوضيح في حل غوامض التنقيح بشرح التلويح، لصدر  .10

، مصر ،مكتبة صبيح ،هـ(791 )ت وشرح التلويح، للتفتازاني ،هـ(747
  .بالت

 ،مصر ،مصطفى البابي الحلبي، هـ(971ت ) تيسير التحرير، بادشاه الحنفي .16
  م.2911-هـ2102

دار العلم  ،المحقق: رمزي منير بعلبكي ،هـ(112 )ت جمهرة اللغة، لألزدي .17
  م.2927، 2ط ،بيروت ،للماليين

مير  ،هـ(770 )ت الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبدالقادر الحنفي .12
 .، بالتكراتشي ،محمد كتب خانة
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المطبعة  ،هـ(222 )ت الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للزبيدي .19
  .هـ2111، 2ط ،الخيرية

مخطوط، مكان  ،هـ(261 )ت حاشية القريمي على التلويح، أحمد القريمي .42
 هـ.249تركيا. تاريخ النسخ  ،وجودها: مكتبة الشهيد علي باشا

فهرس مخطوطات، قام باصداره مركز الملك فيصل. نبذة:  ،خزانة التراث .42
فهارس المخطوطات اإلسالمية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات 

حفظها  في العالم تشتمل على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام
 في المكتبات والخزائن العالمية.

المحقق:  ،هـ(279 )ت خالصة األفكار شرح مختصر المنار، ابن قطلوبغا .41
  م.1221-هـ2414، 2ط ،دار ابن حزم ،ثناء اهلل الزاهدي

 ،هـ(201 )ت الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقالني .41
 ،جلس دائرة المعارف العثمانيةم ،المحقق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان

  م.2971-هـ2191، 1ط ،الهند ،بادآحيدر 
 ،المجمع الثقافي، أبو ظبي ،هـ(112)ت بعد رحلة السيرافي، للسيرافي .44

  م.2999
بن بطوطة .40   .، بالتدار الشرق العربي ،هـ(779 )ت رحلة ابن بطوطة، الإ
المحقق:  ،هـ(299 )ت رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاشي السِّماللي .46

مكتبة الرشد،  ،عبدالرحمن بن الجبرين .د ،أحمد بن محمد السراح .د
  م.1224-هـ2410 ،2ط ،السعودية ،الرياض
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 ،1ط ،مؤسسة الريان ،هـ(612 )ت روضة الناظر وجنة المناظر، للمقدسي .47
  م.1221-هـ2411

المحقق:  ،هـ(2267 )ت سلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة .42
  م.1222 ،تركيا ،مكتبة ارسيكا، استانبول ـ،محمود عبد القادر األرناؤوط

المحقق: مجموعة من المحققين  ،هـ(742 )ت سير أعالم النبالء، للذهبي .49
  م.2920-هـ2420، 1، طمؤسسة الرسالة ،بإشراف شعيب األرناؤوط

علق  ،هـ(2162 )ت شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن مخلوف .02
-هـ2414، 2، طدار الكتب العلمية، لبنان ،عليه: عبد المجيد خيالي

  م.1221
، مصر ،مكتبة صبيح ،هـ(791 )ت شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني .02

  .بالت
 ،المحقق: طه عبد الرؤوف سعد ،هـ(624 )ت شرح تنقيح الفصول، للقرافي .01

  م.2971-هـ2191، 2ط ،شركة الطباعة الفنية المتحدة
المحقق: محمد  ،هـ(762 )ت شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام .01

  .ه2121 ،22ط ،القاهرة ،محيى الدين عبد الحميد
المحقق: عبداهلل بن عبد  ،هـ(726 )ت شرح مختصر الروضة، للطوفي .04

  م.2927-هـ2427، 2ط ،مؤسسة الرسالة ،المحسن التركي
 ،هـ(962 )ت طاشكبري زاده الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، .00

 .، بالتبيروت ،دار الكتاب العربي
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هـ(. تحقيق: أحمد 191الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري)ت .06
  م.2927-هـ2427، 4طعبد الغفور عطار. دار العلم للماليين ـ بيروت. 

بن الحنائي .07  ،تحقيق: د محيى هالل السرحان ،(979)ت طبقات الحنفية، الإ
  م.1220-هـ2416، 2ط ،ببغداد ،مطبعة ديوان الوقف السني

هـ(. بدون طبعة وسنة 2222)ت الطبقات السنية في طبقات الحنفية، للغزي .02
 نشر.

محمود محمد  .المحقق: د ،هـ(772)ت طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي .09
، 1ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،عبد الفتاح محمد الحلو .الطناحي، د

  هـ.2421
بن قاضي شهبة)ت .62 الحافظ عبد  .هـ(. المحقق: د202طبقات الشافعية، الإ

  هـ.2427، 2ط ،بيروت ،عالم الكتب ،العليم خان
بن كثير .62  .تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د ،هـ(774)ت طبقات الشافعيين، الإ

  م.2991-هـ2421 ،مكتبة الثقافة الدينية ،محمد زينهم محمد عزب
هـ(. المحقق: سليمان بن صالح 22)ت ق لألدنه ويطبقات المفسرين،  .61

  م.2997-هـ2427، 2ط ،السعودية ،مكتبة العلوم والحكم ،الخزي
راجع النسخة وضبط أعالمها: لجنة  ،هـ(940)ت طبقات المفسرين، للداوودي .61

  بيروت. ،دار الكتب العلمية ،من العلماء بإشراف الناشر
مكتبة المثنى  ،هـ(017)ت للنسفيطلبة الطلبة في االإصطالحات الفقهية،  .64

  هـ .2122 ،ببغداد
أحمد بن  .تحقيق: د ،هـ(402)ت العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء .60

  م.2992-هـ2422، 1ط ،علي بن سير المباركي
 . ، بال تدار الفكر ،هـ(726)ت العناية شرح الهداية، للبابرتي .66
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المحقق:  ،هـ(216شرح جمع الجوامع، ألبي زرعة العراقي)ت الغيث الهامع .67
  م.1224-هـ2410، 2ط ،دار الكتب العلمية ،محمد تامر حجازي

بن الهمام .62   .، بالتدار الفكر ،هـ(262)ت فتح القدير، الإ
دار  ،هـ(419)ت الَفرق بين الفإرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي .69

  م.2977، 1ط ،بيروت ،اآلفاق الجديدة
بن حزم .72 ، مكتبة الخانجي ،هـ(406)ت الفصل في الملل واألهواء والنحل، الإ

  .، بالتالقاهرة
المحقق: محمد  ،هـ(214)ت فصول البدائع في أصول الشرائع، للفناري .72

، 2ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،حسين محمد حسن اسماعيل
  هـ.2417–م1226

وزارة األوقاف  ،هـ(172)ت للجصاص الحنفيالفصول في األصول،  .71
  م.2994-هـ2424، 1ط ،الكويتية

عنى بتصحيحه: السيد  ،هـ(2110)ت الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي .71
  .بالت ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،محمد بدر الدين أبو فراس النعاني

دار  ،ن عباسالمحقق: احسا ،هـ(764)ت فوات الوفيات، محمد بن شاكر .74
  .م2974-2971، 2ط ،بيروت ،صادر

المحقق: محمد حسن  ،هـ(429)ت قواطع األدلة في أصول الفقه، للسمعاني .70
-هـ2422، 2ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد حسن اسماعيل

  م.2999
المحقق: فخر الدين سيد محمد  ،هـ(722)ت الكافي شرح البزدوي، للسِّغَناقي .76

  م.1222-هـ2411، 2ط ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،قانت
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دار الكتاب  ،هـ(712)ت كشف األسرار شرح أصول البزدوي، للبخاري .77
  .، بالتاإلسالمي

مكتبة  ،هـ(2267)ت كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة .72
  م.2942 ،بغداد ،المثنى

. تحقيق: محمد هـ(2192)ت اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني طالب .79
  .بالتلبنان.  ،المكتبة العلمية، بيروت، محيى الدين عبد الحميد

بن منظور .22   هـ.2424 ،1طبيروت ،دار صادر ،هـ(722)ت لسان العرب، الإ
 ،1، طدار الكتب العلمية ،هـ(476)ت اللمع في أصول الفقه، للشيرازي .22

  هـ.2414–م1221
حياء إدار  ،هـ(2272)ت أفندي مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، داماد .21

  .، بال تالتراث العربي
المحقق: عبد  ،هـ(402)ت المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده المرسي .21

  م.1222-هـ2412، 2ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الحميد هنداوي
طه جابر فياض  .تحقيق: د ،هـ(626)ت المحصول، لفخر اإلسالم الرازي .24

 م.2997-هـ2422، 1ط ،ةمؤسسة الرسال ،العلواني
 .بالت ،هـ(120)ت المحيط في اللغة، صاحب بن عباد .20
المحقق: يوسف الشيخ  ،هـ(666)ت مختار الصحاح، زين الدين الرازي .26

-هـ2412، 0ط ،صيدا ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد
  م.2999

المحقق: محمد  ،هـ(971)ت مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، للفتوحي .27
  م.2997-هـ2422، 1ط ،مكتبة العبيكان ،الزحيلي ونزيه حماد
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بن الحاجب)ت .22 نذير  .تحقيق: د ،هـ(646مختصر منتهى السؤل واألمل، الإ
  م.1226-هـ2417، 2ط ،دار ابن حزم ،حمادو

 مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن يحيى فضل اهلل القرشي .29
  هـ.2411، 2ط ،المجمع الثقافي، أبو ظبي ،هـ(749)ت

دار  ،تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ،هـ(020)ت المستصفى، للغزالي .92
  م.2991-هـ2421، 2ط ،الكتب العلمية

 ،المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد ،المسودة في أصول الفقه، آل تيمية .92
  .، بالتدار الكتاب العربي

المكتبة  ،هـ(772المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي)ت .91
  .، بال تبيروت ،العلمية

، 1ط ،دار صادر، بيروت ،هـ(616)ت معجم البلدان، شهاب الدين الحموي .91
  م.2990

بيروت، دار احياء  ،مكتبة المثنى ،هـ(2422)ت معجم المؤلفين، لعمر كحالة .94
 .، بالتبيروت ،التراث العربي

دار الكتب  ،خليل الميس ،هـ(416)ت عتمد، ألبي الحسين البصريالم .90
  هـ .2421، 2ط ،بيروت ،العلمية

عرابه، للزجاج .96  ،المحقق: عبد الجليل عبده شبلي ،هـ(122)ت معاني القرآن وا 
  م.2922-هـ2422، 2ط ،بيروت ،عالم الكتب

 ،تحقيق: د محمد مظهر بقا ،هـ(692)ت المغني في أصول الفقه، للخبازي .97
  هـ.2421 2، طمكة المكرمة ،مركز البحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي
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دار  ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، طاشكبري زاده .92
  م.2920-هـ2420، 2ط ،لبنان ،الكتب العلمية، بيروت

دار  ،المحقق: عبد السالم محمد هارون ،هـ(190)ت مقاييس اللغة، للقزويني .99
  م.2979-هـ2199 ،الفكر

  .بالت ،مؤسسة الحلبي ،هـ(042الملل والنحل، للشهرستاني)ت .222
 هـ .2116أحمد كامل  ،هـ(722)ت منار األنوار في أصول الفقه، للنسفي .222
 ،هـ(2124)ت نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبد الحي الطالبي .221

  م.2999-هـ2412، 2ط ،لبنان ،دار ابن حزم، بيروت
بن االثير .221 تحقيق: طاهر  ،هـ(626)ت النهاية في غريب الحديث واألثر، الإ

-هـ2199 ،بيروت ،المكتبة العلمية ،أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي
  م.2979

صالح  .المحقق: د ،هـ(720)ت نهاية الوصول في دراية األصول، لألرموي .224
مكة  ،جاريةالمكتبة الت ،سعد بن سالم السويح .د ،بن سليمان اليوسف

  م.2996-هـ2426، 2ط ،المكرمة
المحقق: عمر  ،هـ(912)ت نيل األمل في ذيل الدول، زين الدين الملطي .220

، 2ط ،لبنان ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ،عبد السالم تدمري
  م.1221-هـ2411

 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، للباباني البغدادي .226
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية،  طبع بعناية وكالة ،هـ(2199)ت

م. أعادت طبعة باألوفست دار إحياء التراث العربي، 2902استانبول 
  لبنان. ،بيروت
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 .المحقق: د ،هـ(021)ت الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل البغدادي .227
، 2ط ،نلبنا ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،عبداهلل بن عبد المحسن التركي

  م.2999-هـ2412
المحقق: أحمد  ،هـ(764)ت الوافي بالوفيات، صالح الدين الصفدي .222

  م.1222-هـ2412 ،بيروت ،دار احياء التراث ،األرناؤوط وتركي مصطفى
المحقق: احسان  ،هـ(622)ت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان .229

  .م2994-2922 ،بيروت ،دار صادر ،عباس
 
 
 
 
 


