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لضياء الدين حامد بن يوسف البندرموي 
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  تعریفات الفحول في تعریفات األصول

  ) ھـ١١٧٢(لضیاء الدین حامد بن یوسف البندرموي األسكداري الحنفّي المتوفى سنة 

  رحمھ اهللا تعالى

  من بدایة باب الدال المھملة إلى نھایة باب الظاء المعجمة

  خلود بنت محمد بن مبارك العصیمي
قسم الثقافة اإلسالمیة ، كلیة الشریعة واألنظمة ،  جامعة الطائف ، المملكة العربیة 

  .السعودیة 
   k.alosime@tu.edu.sa:البرید اإللكتروني 

  : لخصالم

: ، لإلمام العالـم»في تعریفات األصولتعریفات الفحول «: ھذا التحقیق لجزء من كتاب
یوسف بن حامد، ضیاء الدین البندرموي ، األسكداري، الحنفّي، المتوفى سنة  بن  حامد  

، من بدایة باب الدال المھملة إلى نھایة باب الظاء المعجمة ، وقد صحت )ھـ١١٧٢(
تعریفات : نسبتھ إلیھ، وھو على مذھب اإلمام أبي حنیفة، وُیقصد بتعریفات الفحول

؛ وأشتمل الكتاب على تعریفات  العلماء من المذھب الحنفي للمصطلحات األصولیة
جمعھا المصنِّف من كتب أصول الفقھ، اعتمد فیھا على كتاب المَنار لحافظ الدین النسفي 
، وعدًدا من شروحھ ، وكتاب لضیاء  الدین حامد البندرموي ، األسكداري، الحنفّي، 

، من بدایة باب الدال المھملة إلى نھایة باب الظاء المعجمة ، ب )ھـ١١٧٢(المتوفى سنة 
التعریفات لإلمام الجرجاني؛ إذ أخذ منھ مئة وثالث وستین حًدا والبواقي مما ذكر من 
كتب األصول، فكانت جملة التعاریف ثالثمائة وسبعة وثالثون تعریًفا، ویھدف التحقیق 

ة بھ؛ إذ لم یسبق خدمتھ وتحقیقھ، ولما كانت النسخة إلى اإلسھام في إخراج الكتاب والعنای
یتیمة، فقد قام منھج التحقیق على العنایة بنقل نص المصنِّف وإثباتھ، وما كان من ألفاظ 
النص غیر مقروء فقد أضفت لھ ما یتوافق مع معناه، ویناسب استقامة جملتھ، مستفیدًة 

قفت علیھ في ذلك من مصادر أصول ذلك من استقراء المصادر التي أشار إلیھا أو ما و
الحنفّیة، مع تمییز اللفظ المضاف في المتن، واإلشارة لھ في الحاشیة، وبال شك اشتمل 

من أن ترتیب التعریفات ُیسھل على : المخطوط على فوائد أبرزھا ما ذكره المصنِّف
  .الطالب الحفظ والرجوع إلیھا بكل یسر وسھولة

  .ذا الكتاب، وطباعتھ بعد تمام تحقیقھأوصي باالستفادة من ھ: وعلیھ 

یوسف  ضیاء الدین حامد ، تعریفات ، الفحول ، األصول ، :الكلمات المفتاحیة 
  .البندرموي األسكداري 

  واهللا ولي التوفیق،                                                                   

mailto:k.alosime@tu.edu.sa
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Abstract:  

This part of the book: “Definitions of Stallions in the 

Definitions of the Origins,” by the scholarly imam: Hamid bin 

Youssef bin Hamid, Dia Al-Din Al-Askadari Al-Bandarmawi, 

Al-Hanafi, who died in the year (1172 AH) , from the 

beginning of the neglected chapter of Dal to the end of the 

chapter on the dictionary, and its proportion is correct. , which 

is on the madhhab of Imam Abu Hanifa, he refers to the 

definitions of stallions: the definitions of scholars of the Hanafi 

school of original terms.The book included definitions 

compiled by the compiler from the books of Usul al-Fiqh, in 

which he relied on the book al-Manar by Hafez al-Din al-

Nasafi, and a number of his explanations, and the definitions 

of Imam al-Jurjani; One hundred and sixty-three hadiths were 

taken from it and the remainder of what was mentioned from 

the books of assets, so the total definitions were three 

hundred and thirty-seven, and after collection and 

composition he named it by this name; The investigation aims 

to contribute to the production and care of the book; As it was 

not previously served and investigated, and since the copy 



  

  الحنفّي  لضیاء الدین حامد بن یوسف البندرموي األسكداري تعریفات الفحول في تعریفات األصول
  - رحمھ اهللا تعالى -  )ھـ١١٧٢(المتوفى سنة 

  من بدایة باب الدال المھملة إلى نھایة باب الظاء المعجمة
  

- ٨٨٦  - 
 

was an orphan, the investigation approach was based on 

taking care of transferring and proving the text of the 

workbook, and whatever words of the text were illegible, I 

added to it what corresponded to its meaning, and suited the 

integrity of its sentence, benefiting from the extrapolation of 

the sources he referred to or what I found it in the sources of 

the Hanafi origins, with the distinction of the word added in 

the text, and the reference to it in the footnote. 

Undoubtedly, the manuscript included benefits, the most 

prominent of which is what the author mentioned: that the 

arrangement of definitions makes it easier for students to 

memorize and refer to them with ease and ease. 

Accordingly: I recommend making use of this book and 

printing it after completing it. 

God grants success 

keywords: Definitions , Stallions, The Origins, Dia Al-Din 

Hamed, Yusuf Al-Askadari Al-Bandarmawi . 
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  املقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات 

أعمالنا، من یھده اهللا فال مضّل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا 

وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ 

   .وسلم تسلیًما كثیرا

  :أما بعد

فإن العنایة بموروث العلماء، وخدمتھ بالشرح والتحقیق، من أھم األعمال التي 

یحرص طلبة العلم على القیام بھا حفًظا للتراث اإلسالمي، وخدمًة للمكتبة اإلسالمیة، 

  .واثرائھا بكل ما ھو نافع ومفید

اب، وھو ما وقد أكرمني اهللا تعالى بأن أكون أحد المشاركین في تحقیق ھذا الكت

یتعلق بالجزء الثاني منھ، من بدایة باب الدال المھملة وحتى نھایة باب الظاء المعجمة، 

راجًیا من اهللا تعالى العون والسداد، وداعًیا لمن أكرمني بھذا النصیب من الكتاب بخیر 

  ...الجزاء 

سبق كان الھدف من التحقیق اإلسھام في إخراج الكتاب والعنایة بھ؛ إذ لم یولما 

خدمتھ وتحقیقھ، وھو امتداد في خدمة التراث اإلسالمي واخراجھ، اثراًء للمكتبة 

عقدت العزم على تحقیق ھذا الجزء منھ بعد الوقوف علیھ اإلسالمیة بما ھو نافع ومفید، 

وإخراجھ، فجعلتھ في مقدمة، وأعقبت المقدمة بترجمة للمصنِّف، والتعریف بالمصنَّف، 

ي تحقیقھ، ووصف النسخة، ثم بإخراج النص المحقق، وجعلت والعمل الذي قمت بھ ف

فیھا خاتمة ضمنتھا بعض النتائج والتوصیات، وألحقت بھ قائمة للمراجع والمصادر 

  .وفھرس للمحتویات

وھذا الجزء المحقق من الكتاب، ضمن مشروع تحقیق الكتاب كامًلا، إذ تم تقسیمھ 

  .راج ھذا التحقیق جاري بعون اهللا وتوفیقھعلى عدد أربعة من الباحثین، والعمل على إخ

  

  .واهللا أسأل للمصنِّف الرفعة والمغفرة، ولّنا التیسیر والتوفیق واإلعانة
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  املبحث األول

  الدراسة

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

  .)١(ارف ف

oاسمھ ونسبھ:  

 البندرموي، ثم یوسف بن الشیخ حامد بن امر اهللا بن السید الشیخ  السید حامد 
، وفي كتب التراجم ذكر اسمھ بزیادة في عدد أجداده )٢(األسكداري، الجلوتي، الحنفّي

 :على النحو اآلتي
یوسف بن الشیخ حامد بن أمر اهللا بن عبد المؤمن بن  بن السید الشیخ  السید حامد 

  .)٤(النقشبنديالرومي الحنفّي،  )٣()الباندرمھ وى: (محمود، األسكداري الباندرموي وقیل

oلقبھ : 

  .)٥(لقب بالسَّیِّد ِضَیاء الدَّین

oمولده: 

 .)٧()م١٧٠٠-ھـ١١١١(القسطنطینیة سنة  )٦(ولد باآلستانة 

                                      
/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(لعارفین ، ھدیة ا)و١(مقدمة المصنِّف في المخطوط : ُینظر) ١(

  ).١٨٢/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣
  . أورد اسمھ رحمھ اهللا تعالى في نھایة المخطوط وبدایتھ في الورقة األولىھكذا ) ٢(
  .»الیاندرمھ وي«): ١٨١/ ٣(، وفي معجم المؤلفین )٢٦٠/ ١(كذا في ھدیة العارفین ) ٣(
/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(، ھدیة العارفین )و١(خطوط مقدمة المؤلف في الم: ُینظر) ٤(

  ).١٨٢/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣
  ).١٦٣/ ٢(األعالم للزركلي ، )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٥(
بكسر السین مدینة إسطنبول، قسم من القسطنطینیة، : اآلستانة العتبة، و: فارسي، ومعناه» آْستانھ«) ٦(

لعدوة الشرقیة من النھر، مدینة في سفح جبل داخل البحر نحو تسعة أمیال، وھي اآلن القسم الواقع با
، رحلة )٢٦ص(معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولھجاتھا : ُینظر. إستانبول وأسالمبول واألستانة

  ).١٨٩/ ٣(، مسالك األبصار في ممالك األمصار )٢٥١/ ٢(ابن بطوطة 
  ).١٨١/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(ن ھدیة العارفی: ُینظر) ٧(
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oنشأتھ : 

نشأ باآلستانة وتعلم بھا، ثم رحل إلى سوریة ومصر وأخذ من علمائھا، وأخذ 
  .)١(المنورةعن كثیر من العلماء والمشایخ ثم سافر إلى الحرمین وجاور المدینة 

oشیوخھ : 

ومن «: ذكرھم المصنِّف رحمھ اهللا تعالى في بدایة كتابھ، معلًلا ذكره لھم بقولھ
سنن المحدثین العظام، والمسندین الكرام، أن یذكروا اساتذتھم في أول الكتاب منتھًیا إلى 
مؤلفي الكتب، قصًدا بذكرھم رحمة، وعدم نسیان اسامي أساتذتھم؛ إذ بذكر الصالحین 

  :، وھم)٢(»نزل الرحمة، معناه صحیح والتارك فیھ بخیل شحیحت
أما كتاب المنار للعالمة النسفي فقد «: المولى محمد أفندي األفكرباني. ١

شمامھ المتقدمین، وعالمة المتأخرین، وحید العصر، فرید الدھر، عمده  حضرت مجلس
استاذنا المولى محمد أفندي دار السلطنة العلیة، وعروة علماء العقلیة والنقلیة، موالنا و

األفكرباني حفظھ اهللا تعالى عن المرض السبحاني، وصحح مزاجھ بحرمھ القطب 
الرباني، والغوث الصمداني الشیخ عبد القادر الكیالني، اللھم عمر وجوده وطول عمره، 

 .)٣(»وارقھ إلى التسعین سالما كامًلا إلى أن یأتیھ الیقین
ثم حضرت مجلس األستاذ األكرم «: ماتمحمد بن حسن بن ھ الشیخ.  ٢

ومحفل ذي األستاذ المكرم، خاتمھ المحدثین والمسندین، وعالمة المتیقنین محدث دار 
السلطنة العلیة لیس مثلھ بال شبھھ وال مرئیة الشیخ محمد بن حسن بن ھمات یسره اهللا 

األصول والفروع جمیع المھمات، سمعت منھ فنوًنا كثیرة في العلوم العقلیة والنقلیة في 
في سنھ خمس وأربعین بعد المائة وألف  حضرت درسھبال مریة متن كتاب منار النسفي 

  .)٤(»في جامع رواتي زاده والمدرسة األحمدیة في اسكدار حفظ اهللا أھالیھا عن البوار
وكان معید درسھ المولى المحقق «: المحقق عمر أفندي البوقاري المولى .٣

عشرة رجال، فسمعت من لفظھ الشریف  سمعنا بمقدارحمھ اهللا عمر افندي البوقاري ر
المعنى والتقریر اللطیف، من ابن نجیم وشرح عبد اللطیف، مع ایقان وتدقیق، حتى ختمنا 

  .)٥(»بالتوفیق

oمكانتھ العلمیة : 

  .عالم مشارك في أنواع العلوم، فقیھ من علماء الحنفیة

                                      
  ).١٦٣/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ١(
  ).و٢-ظ١(مقدمة المصنِّف للمخطوط ) ٢(
  ).و٢(مقدمة المصنِّف للمخطوط ) ٣(
  ).ظ٢(مقدمة المصنِّف للمخطوط ) ٤(
  .)و٣(مقدمة المصنِّف للمخطوط ) ٥(
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oمصنفاتھ : 

ل والحدیث والعقائد وغیرھا من العلوم، من كتب رحمھ اهللا تعالى في األصو
  :مصنفاتھ

  .)١(جامع الفھارس والمع قلوب أھل المدارس -
  .)٢(البدر التام في تخریج أحادیث شرعة اإلسالم -
 .)٣(تعریفات الفحول في األصول -
 .)٤(شھود الفرائض -
  .)٥(مخلفات حكماء الیونان في معرفة المیزان -
  .)٦(والقوافي مھمات الكافي في العروض -
  .)٧(شھود كتاب في حدود علم اآلداب -
  .)٨( عقود الدرر في حدود علم األثر في الحدیث -

                                      
، نسخة منھ في »في مجلد كبیر وفیھ نوادر كثیرة ملكتھ بخطھ«: مخطوط كبیر، قال عنھ البغدادي) ١(

: مجموعھ حكمت رقم: رقم الحفظ  المدینة المنورة،  -مكتبة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة 
بن عبد العزیز الشبراوي،  ، وقد حقق ھذا الكتاب األستاذ الشریف أبي الحسن عبد اهللا)٣٦/٢٣١( ٣٠٢

، )١٦٣/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر. القاھرة - دار الرسالة للنشر والتوزیع
، فھرس المخطوطات العربیة في المكتبة الوطنیة )١٣٧/ ١٢١(فھرس مخطوطات  -خزانة التراث 

  ).٤١ص(النمساویة 
  ).١٨١/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣/ ٢(عالم للزركلي ، األ)٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٢(
، )١٦٣/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : المخطوط الذي نعمل علیھ اآلن، ُینظر) ٣(

  ).٧٧ص(، فھرس المخطوطات العربیة في المكتبة الوطنیة النمساویة )١٨١/ ٣(معجم المؤلفین 
  ).١٦٣/ ٢(ألعالم للزركلي ، ا)٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٤(
/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(، ھدیة العارفین )١و(ذكره المصنِّف في مقدمة المخطوط ) ٥(

  ).١٨١/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣
/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(، ھدیة العارفین )١ظ(ذكره المصنِّف في مقدمة المخطوط ) ٦(

  ).١٨١/ ٣(، معجم المؤلفین )١٦٣
) ٨٠الفیلم (نسخة جیدة في جامعة الریاض «): ١٦٣/ ٢(مخطوط قال عنھ الزركلي في األعالم ) ٧(

شھود الصحو بحدود النحو حققھ : ، محقق باسم»بخطھ) مجامیع ١٥٤(عن مكتبة عارف حكمت 
 جامعة األزھر، –مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنصورة  –عبد العزیز بن عاشور حسن العبیدان / الدكتور

  ).ظ١(وقد ذكره المصنِّف في مقدمة المخطوط 
الرقم (والكتابان في فیلم واحد «: مخطوط، أخبر الزركلي بوجوده في جامعة الریاض بقولھ) ٨(

رقم   ، ٦٢٤:رقم الحفظ  إستانبول،  –نسخة منھ في مكتبة نور عثمانیة في تركیا : ، وقیل»)٨٠
لمَّا فرغُت ..  الذي خصَّ العلماء الكاملین باإلسناد المعینالحمُد للَّھ «: ، بدایة المخطوط٤٩٦٦٨:تسلسلي

، طبع عام »إلخ.. من ترتیب السلسالت بحروف معجم خطر ببالي أْن أرتب حدود أصول الحدیث
: ُینظر. أبي عبد اهللا حسین بن عكاشة: ھـ طبعة أولى في مكتبة اإلمام البخاري، بتحقیق ودراسة١٤٤٠

 -، خزانة التراث )١٦٣/ ٢(، األعالم للزركلي )٢٦٠/ ١(دیة العارفین ، ھ)١١٣/ ٤(إیضاح المكنون 
  ).٣٤ص(، فھرس المخطوطات العربیة في المكتبة الوطنیة النمساویة )٦٠٢/ ٥٠(فھرس مخطوطات 
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  .)١(عقود الفرائض في حدود العقائد -
  .)٢(تلحین المجلجالت بتبیین المسلسالت في الحدیث -
  .)٣(تیجان فضائل الشھور -
  .)٤(درة التیجان، والقالنس، ورونق الوعاظ، والمجالس -
  .)٥(ذیل الصوامع النسم في جوامع الكلم -
  .)٦(سیل العرم في جامع الكلم -
  .)٧(شرید المبنى سدید المعنى وصحیح المغنى -
  .)٨(شمامة الحنوط في شامة من یلوط -
  .)٩(عقود الآللى -

oوفاتھ:  

  : ، واختلف في مكان وفاتھ)م١٧٥٩ -ھـ ١١٧٢(توفي سنة 
  .)١٠(بھاجاور المدینة المنورة وتوفى : قیل

  .)١٢(وتوفي بھا )١١(جاور مدة بالمدینة المنورة، وعاد فسكن في باندرمة: وقیل
  

  

                                      
ھدیة : ، ُینظر»)٧٩الفیلم ( - جامعة الریاض-في الریاض أیضا یعني«: مخطوط قال عنھ الزركلي) ١(

، فھرس المخطوطات العربیة في المكتبة الوطنیة )١٦٣/ ٢(عالم للزركلي ، األ)٢٦٠/ ١(العارفین 
  ).٥٨ص(النمساویة 

 –نسخة منھ في مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة ) ٢(
م في دار الرسالة للتوزیع ٢٠١٢-ھـ١٤٢٤فح، طبع طبعة أولى عام -٠٣١٨:رقم الحفظ  الریاض، 

: ُینظر. عبد اهللا عبد العزیز امین: طنین المجلجالت بتبین المسلسالت، تحقیق: القاھرة، باسم –نشر وال
  ).٦١٤/ ٥٤(فھرس مخطوطات  -، خزانة التراث )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین 

. ٤٤٢٣٥:، رقم تسلسليOct ٣٥٥٠:رقم الحفظ  برلین،  –مخطوط في مكتبة الدولة في المانیا ) ٣(
  ).٣٧٥/ ٤٥(فھرس مخطوطات  - ، خزانة التراث )٢٦٠/ ١(عارفین ھدیة ال: ُینظر

  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٤(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٥(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٦(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٧(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٨(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ٩(
  ).١٨١/ ٣(، معجم المؤلفین )٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین : ُینظر) ١٠(
  .ةبحر مرمر تقع على ساحل تركیة مدینة ھي بالتركیة باندیرما أو  باندرمة) ١١(
  ).١٦٣/ ٢(األعالم للزركلي : ُینظر) ١٢(



  

  الحنفّي  لضیاء الدین حامد بن یوسف البندرموي األسكداري تعریفات الفحول في تعریفات األصول
  - رحمھ اهللا تعالى -  )ھـ١١٧٢(المتوفى سنة 

  من بدایة باب الدال المھملة إلى نھایة باب الظاء المعجمة
  

- ٨٩٢  - 
 

ب اطا  

  .ارف ف

oتحقیق عنوان الكتاب وتوثیق نسبتھ إلى مؤلفھ: 

كتاب تعریفات الفحول في تعریفات األصول، وصلّنا بخط مؤلفھ من القرن 
فیقول العبد العاصي «:  تعالى في مقدمة كتابھالثاني عشر الھجري، إذ قال رحمھ اهللا

 فباشرت.. السید حامد بن الشیخ یوسف بن الشیخ حامد بن امر اهللا: الملتجئ إلى حرم اهللا
وقد جمعت .. ترتیب التعریفات كل فن في كتاب مبین؛ لیسھل على الطالب حفًظا

یلة نصفھ إلى ل ثم باشرت.. تعریفات التصریف على حروف معجم مرتًبا غیر تحریف
  .)١(»ترتیب تعریفات أصول الفقھ

وقد وقع الفراغ من تألیف ھذا الكتاب الموسوم بتعریفات «: وقال في آخر ورقاتھ
إلى اهللا الغني الواحد السید حامد بن  من ید العبد الفقیرالفحول في تعریفات األصول 

  .)٢(».. الشیخ یوسف بن الشیخ حامد یوم األربعاء بین الصالتین
من المعلوم أن الكتاب إذا كان بخط مؤلفھ یكون أوثق في تحقیق عنوانھ ونسبتھ و

إلى مؤلفھ، وھنا ذكر المؤلف رحمھ اهللا تعالى اسمھ واسم مصنفھ في مقدمة وخاتمة 
  .المخطوط

: كما ذكرت كتب التراجم ھذا العنوان منسوًبا إلى مؤلفھ، قال البغدادي رحمھ اهللا
ن الشیخ یوسف ابن حامد بن امر اهللا بن عبد المؤمن بن السید ضیاء الدین حامد ب«

، )٣( »الفحول في األصول تعریفات  .. محمود الباندرمھ وى الرومي الحنفّي النقشبندى لھ
لھ كتب .. حامد بن یوسف بن حامد، ضیاء الدین األسكداري الباندرموي«: وفي األعالم

وھذا مما یدل . )٤(»لفحول في األصولا تعریفات  .. في األصول والحدیث والعقائد، منھا
  .على صحة العنوان وصحة نسبتھ إلى مؤلفھ

oسبب تألیف الكتاب وزمن تألیفھ: 

ذكر رحمھ اهللا تعالى السبب الذي دفعھ إلى تألیف ھذا الكتاب في مقدمتھ حیث 
لما ألفت كثیًرا فیما مضى من السنین بلغ السبعین، في سنة خمس وستین، فباشرت «: قال
ب التعریفات كل فن في كتاب مبین؛ لیسھل على الطالب حفًظا ومنتھًبا من ماء ترتی

  . )٥(».. معین

                                      
  ).ظ١-و١(مقدمة المخطوط ) ١(
  ).ظ٥٥- و٥٥(المخطوط ) ٢(
  ).٢٦٠/ ١(ھدیة العارفین ) ٣(
  ).١٨٢/ ٣(، وكذا ورد في معجم المؤلفین )١٦٣/ ٢(األعالم للزركلي ) ٤(
  ).و١(مقدمة المخطوط ) ٥(
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ھـ، إذ قال في ١١٧٠وقد بدأ بتألیفھ رحمھ اهللا تعالى في النصف من رجب عام 
ثم جمعت ترتیب السابق حدود النحو موسوًما بشھود الصحو في «: مقدمتھ رحمھ اهللا

ثم رتبت حدود المنطق والمیزان موسوًما .. وستین حدود النحو، وكان ذلك في سبع
ثم .. بمخلفات حكماء الیونان، وقع ذلك في ثمانیة وستین من تاریخ ھجرة سید المرسلین

عرض لي رمد مانع النظر منعني عن أخذ القلم خوًفا عن الخطر، مضى كذا مقدار 
فبدأت غرة رجب  فباشرت مقدار أسبوع.. سنتین ال أقدر المطالعة بال شك وال َمْین

وختمت لیلة نصفھ بال تعب، موسوًما بمھمات الكافي في معرفات علم العروض 
ثم باشرت لیلھ نصفھ إلى ترتیب تعریفات أصول الفقھ، وكنت مشتاق لذلك بال .. والقرأتي

  .)١(»شبھ، وختمت یوم األحد لیلة الحادیة والعشرین من شعبان المعظم
یوم األربعاء بین الصالتین بكد وعزم بال «: بھوفرغ منھ كما قال في نھایة كتا

تم الكالم في سنة السبیعین ... شك وال َمْین من یوم الثالث والعشرین من شعبان المعظم 
بعد المئة وألف على الیقین من تاریخ ھجرة سید المرسلین صلى اهللا علیھ وعلى آلھ 

  .)٢(»ھـ١١٧٠وأصحابھ أجمعین آمین سنة 

oتابمنھج المؤلف في الك: 
اس��تھل المؤل��ف كتاب��ھ بخطب��ة ب��دأھا بالثن��اء عل��ى اهللا تع��الى، والص��الة عل��ى النب��ي  .١

 .صلى اهللا علیھ وسلم

رب یسر، بسم اهللا الرحمن الرحیم وتمم بالخیر، الحمد هللا الذي «: تمثل في قولھ
 ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا، وما توفیقي واعتصامي إال باهللا، والصالة
والسالم األتمان على خیر خلق اهللا، سید الكونین محمد بن عبد اهللا، خاتم رسل اهللا، 
أفضل أنبیاء اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ عدد األرواح وعدد قطر المیاه، 

 .)٣(» ..صالة تنجي قائلھا عن نار البعد بال اشتباه

التعریفات كل فّن ف�ي  ذكر ھدفھ بعد التألیف، من تصنیف مصنفات لجمع وترتیب .٢
 .كتاب مبین

لما ألفت كثیًرا فیما مضى من السنین، بلغ السبعین في «: إذ قال رحمھ اهللا تعالى
سنة خمس وستین، فباشرت ترتیب التعریفات كل فّن في كتاب مبین؛ لیسھل على 

 .)٤(» ..الطالب حفًظا ومنتھًبا من ماء معین

المعجم، فب�دأ بب�اب الھم�زة وانتھ�ى     رتب تعریفات ھذا الكتاب على ترتیب حروف .٣
 .بباب الیاء المعجمة

                                      
  ).ظ١(مقدمة المخطوط ) ١(
  ).ظ٥٥- و٥٥(المخطوط ) ٢(
  ).و١(مقدمة المخطوط ) ٣(
  ).و١(مقدمة المخطوط ) ٤(



  

  الحنفّي  لضیاء الدین حامد بن یوسف البندرموي األسكداري تعریفات الفحول في تعریفات األصول
  - رحمھ اهللا تعالى -  )ھـ١١٧٢(المتوفى سنة 
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وقد جمعت تعریفات التصریف على حروف معجم «: وفیھ یقول رحمھ اهللا تعالى
مرتًبا غیر تحریف مرسوًما بجیود التعریف في حدود التصریف، وقع ذلك في سنة ست 

  .)١(» ..وستین، وكان مقبوًلا عند أھل الفضل والیقین

 .لذین أخذ عنھم، واجازاتھ التي حصل علیھا مسلسلًةذكر أساتذتھ ا.٤

ومن سنن المحدثین العظام والمسندین الكرام أن «: إذ قال رحمھ اهللا تعالى
یذكروا اساتذتھم في أول الكتاب منتھًیا إلى مؤلفي الكتب قصًدا بذكرھم رحمة، وعدم 

ح والتارك فیھ بخیل نسیان اسامي اساتذتھم؛ إذ بذكر الصالحین تنزل الرحمة، معناه صحی
 .)٢(»شحیح

 .جمع منھا ھذا الكتاب من كتب أصول الفقھذكر المصادر التي .٥

األول كتاب : الكتاب من كتب أصول الفقھ ھذااعد أّنى جمعت «: قال رحمھ اهللا
، .المنار للعالمة األخیار أبي البركات حافظ الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي

    .)٣(»الخ

 .باآلیات القرآنیة، واألحادیث النبویة في عدد من المواضع االستشھاد.٦
 .الختم بالدعاء والرجاء.٧

والمرجو من الخالن أن ینظروا ذلك بعین المحبة والوداد، وخطیئتي «: بقولھ 
كثیرة ُیرجى التصحیح، إنما السھو من القلم والمداد، وعیني كلیلة ال أقدر المطالعة فوق 

صلح شأنھ یوم التناد وحمى أعضاءه عن نار جھنم وبئس المراد، فمن عفا وأصلح، أ
المھاد وحشر مع العلماء مسلسًلا إلى سید األمجاد، اللھم أحسن حال من أحبھ، ویسر 
جمیع المراد، فمن كتب واستنسخ حتى انتشر في البالد، فأكثر لھ األموال، واألنساب، 

 .)٤(»من أھل المنقادواألوالد، بحرمة محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ 

oمصادره: 
اعتمد المصنِّف رحمھ اهللا تعالى في ھذا الكتاب على عدد من كتب أصول الفقھ، وقد 

أعد أّنى جمعت ھذا الكتاب من كتب أص�ول  «: أشار إلى ذلك في خطبة كتابھ إذ قال
  :الفقھ

م�د ب�ن   كتاب المنار للعالمة األخیار أبي البركات ح�افظ ال�دین عب�د اهللا ب�ن أح     :األول
   .محمود النسفي

                                      
  ).و١(مقدمة المخطوط ) ١(
  ).و٢(مقدمة المخطوط ) ٢(
  ).و٢(مقدمة المخطوط ) ٣(
  ).ظ٨(مقدمة المخطوط ) ٤(
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  .شرح المنار للعالمة عبد اللطیف بن عبد العزیز بن فرشتھ :الثاني

شرح المن�ار للعالم�ة االب�رار عب�د ال�رحمن ب�ن اب�ي بك�ر ب�ن محم�ود العین�ي            : الثالث
  .الحنفي

  .مشكاه االنوار بشرح المنار للعالمة زین الدین بن نجیم: الرابع

  .ة االخیار الشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنفيشرح مختصر المنار للعالم: الخامس

التنقیح للعالمة صاحب التوضیح صدر الش�ریعة عبی�د اهللا ب�ن مس�عود ب�ن       :السادس
  .تاج الشریعة

تعریفات سید المحققین وسند المدققین السید علي الجرجاني الحنفي رحمھ�م   :السابع
   .)١(»اهللا تعالى

  

oأھمیة الكتاب: 

  :تكمن فيلھذا الكتاب أھمیتھ والتي 

إضافة كتاب متخصص في حدود علم أصول الفقھ، ٌیضم إلى المكتبة اإلسالمیة في ھذا .١
الفن، الذي اھتم بھ العلماء السابقون، وألفوا فیھ كتًبا عدیدة؛ ألن للحدود العلمیة قیمتھا 

 .في إثراء روح البحث والتقصي وتأدیة المعنى كما ھو، دون زیادة أو نقصان
الشيء وضبطھ، حفظ للمصطلحات، وترتیب لھا وسھولة وص�ول   أن في معرفة حدود.٢

 .إلیھا في مصنف واحد
جمع المصنِّف رحمھ اهللا تعالى في ھذا الكتاب الحدود من تعریفات س�ید الش�ریف مائ�ة    .٣

وثالث وس�تین، والب�واقي م�ن كت�ب األص�ول عل�ى الیق�ین، فجمل�ة التع�اریف ثالثمائ�ة           
 .ومصادر مختلفة في المذھب الحنفي وسبعة وثالثون مصطلًحا من كتب متعددة

كت��اب الل��وائح  : نق��ل المص��نِّف رحم��ھ اهللا تع��الى ع��ن بع��ض الكت��ب المخطوط��ة، مث��ل     .٤
 .القدسیة

 
oوصف المخطوط ومنھج التحقیق:  

لقد عثرنا لھذا الكتاب على نسخة واحدة وھي بخط المؤلف، واعتمدت علیھا في      
  : التحقیق

  ).األصل(نسخة المؤلف  - 
 .مفقودة: انصفحة العنو.١

                                      
  ).و٢(مقدمة المخطوط ) ١(



  

  الحنفّي  لضیاء الدین حامد بن یوسف البندرموي األسكداري تعریفات الفحول في تعریفات األصول
  - رحمھ اهللا تعالى -  )ھـ١١٧٢(المتوفى سنة 
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ص�لى اهللا علی�ھ   -تبدأ النسخة بالبسملة، ثم الحمد والثناء، ثم الص�الة والس�الم عل�ى النب�ي    .٢
السید حامد بن : فیقول العبد العاصي الملتجئ الى حرم اهللا«: ثم بقولھ -وآلھ وأصحابھ

  .)١(»الشیخ یوسف بن الشیخ حامد بن امر اهللا المتردي في دار السالم
النسخ، وھي نسخة جیدة، تخلو غالًب�ا م�ن األخط�اء الت�ي یق�ع فیھ�ا        النسخة مكتوبة بخط.٣

 .النساخ عادة كالتصحیف والتحریف
، )٢٤٩٣٠٩: (دب��ي ب��رقم –النس��خة وحی��دة ف��ي مرك��ز جمع��ة الماج��د للثقاف��ة والت��راث  .٤

 : وجاء في بیاناتھا
  )].٢١٤٨(دار الكتب الوطنیة : ھـ، المصدر١١٧١: المؤلف، تاریخ النسخ: الناسخ[

وق�د وق�ع الف�راغ م�ن     «: ھـ، إذ جاء في الورقة األخی�رة ١١٧٠لصحیح تم النسخ سنة وا.٥
م��ن ی��د العب��د ت��ألیف ھ��ذا الكت��اب الموس��وم بتعریف��ات الفح��ول ف��ي تعریف��ات األص��ول  

إلى اهللا الغني الواحد السید حامد بن الشیخ یوسف بن الشیخ حامد یوم األربعاء  الفقیر
ال َم�ْین م�ن ی�وم الثال�ث والعش�رین م�ن ش�عبان        بك�د وع�زم ب�ال ش�ك و    .. بین الصالتین

تم الكالم في سنة السبیعین بعد المئة وأل�ف عل�ى الیق�ین م�ن ت�اریخ ھج�رة       ... المعظم 
  .)٢(»ھـ١١٧٠سید المرسلین صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین آمین سنة 

 .سطًرا) ٢٢-٢١(ورقة، وعدد األسطر ) ٥٥(تقع ھذه النسخة في .٦
 .ن األبواب في وسط الصفحات بخط واضح وممیزكتبت عناوی.٧
 .احتوت الورقة األولى على عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وكذا في آخر المخطوط.٨

 
  

                                      
  ).و١(مقدمة المخطوط ) ١(

  ).و٥٥(المخطوط ) ٢(
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  منهج التحقيق

قدر طاقتي في ھذا التحقیق إخراج كالم المصنِّف  -تعالى-التزمت بحمد اهللا 

لة التي تشتت القارئ بصورة صحیحة كما وضعھ، بعیًدا عن الھوامش والتعلیقات الُمثق

  :وتطیل المكتوب، وفًقا لإلجراءات اآلتیة

نسخ القدر المقرر من المخطوط حسب القواعد اإلمالئیة، مع العنایة بض�بط عالم�ات   .١

 .التَّرقیم، وضبط ما یحتاج إلى الضبط

التعلیق العلم�ي حس�ب م�ا یقتض�ي المق�ام، بع�زو النق�ول لمص�ادرھا واإلش�ارة لمن�اجم           .٢

 .لتعریفات إلى المواضع التي أشار إلیھا من كتب المذھب الحنفيالنص، وإحالة ا

 .تحّبیر المصطلح األصولي حین وروده، لیتمیز عما بعده من كالم.٣

ِذك��ر المعلوم��ات المتعلق��ة بالمص��ادر والمراج��ع كالناش��ر، ورق��م الطبع��ة، ومكانھ��ا،        .٤

 .وتاریخھا في ثبت المصادر والمراجع؛ لئال تثقل الحاشیة

الم ال��ذین وردت أس��ماؤھم ف��ي البح��ث باختص��ار عن��د أول ذك��ر لھ��م،     الترجم��ة لألع��.٥

باستثناء األعالم المشھورین كالخلفاء الراشدین بالنسبة للصحابة، وكاألئمة األربع�ة  

 .بالنسبة لغیرھم

ُأعرِّف بالكتب الَّتي مرَّ ذكرھا في النَّصِّ الُمحقَّ�ق، ف�إن كان�ت مطبوع�ة أحل�ت علیھ�ا،       .٦

ة ذكرت أماكن وجودھا، وإن ل�م أق�ف عل�ى ش�يٍء یفی�دني      وإن وقفت علیھا مخطوط

 .عنھا؛ سكتُّ لعدم علمي بھا

التنبیھ إلى السقط أو التكرار وما یحتمل الخط�أ ف�ي الھ�امش، فم�ا جزم�ت بخطئ�ھ ف�ي        .٧

، وأب��ین الخط��أ أو  [   ]النس��خة األص��ل أثب��ت الص��واب ف��ي الم��تن ب��ین معق��وفتین       

 .الطمس في الھامش
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  نماذج من المخطوط

  لورقة األولى للمخطوطا
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  الورقة األخیرة للمخطوط
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  املبحث الثاني

هملة إىل نهاية باب الظاء  
ُ
التحقيق، من بداية باب الدال امل

عجمة
ُ
  .امل

  / ظ٢٠/

دال اب ا  

الوض�ع فوض�عیَّة، أو    بعلَّ�ة   كون الش�يء مت�ى ُفِھ�َم ُفِھ�َم غی�ره، ف�إن ك�ان ال�تالزم          :الدَّاللة
عب��ارة، فإش��ارة،  : واللَّفظّی��ة ، )١(الطَّبیعیَّ��ة، وتمام��ھ ف��ي التحری��ر: فعقلیَّ��ة، ومنھ��االعق��ل 

ك�ذا ف�ي   / و٢١/إلى داّل بالعبارة إل�ى آخ�ره   : وداللة، واقتضاء، وباعتباره ینقسم اللفظ
ك��ون : الدالل��ة وھ��ي «: )٤(، وق��ال المحق��ق الجرج��اني )٣(الب��ن نج��یم )٢(مش��كاة األن��وار

ن العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء األول ھو الدال، والثاني ھو الشيء بحالة یلزم م
المدلول، وكیفیة دالل�ة اللف�ظ عل�ى المعن�ى باص�طالح علم�اء األص�ول محص�ورة ف�ي          

ال��نص، وإش��ارة ال��نص، ودالل��ة ال��نص، واقتض��اء ال��نص، ووج��ھ       : )٥(عب��ارة أربع��ة 
: ال�نظم، أو ال، واألول أن الحكم المستفاد من النظم إم�ا إن یك�ون ثابًت�ا ب�نفس     : الضبط

                                      
  ).٢٥ص(التحریر في أصول الفقھ : ُینظر) ١(

كمال الدین، : التحریر في أصول الفقھ الجامع بین اصطالحي الحنفیة والشافعیة، من تألیف وكتاب
، )ھـ٨٦١(محمد بن عبد الواحد السیواسي، الشھیر بابن ھمام الدین اإلسكندري الحنفّي، المتوفى سنة 

  .صّنفھ مصنفھ جمًعا بین اصطالحي الحنفیة والشافعیة في األصول
  ).٢٢٧ص(نجیم  مشكاة األنوار البن) ٢(

زین الدین بن إبراھیم بن : ، من تألیف"فتح الغفار بشرح المنار"وكتاب مشكاة األنوار في أصول الفقھ 
، یحل ألفاظھ ویبین "المنار"، صّنفھ مصنفھ شرًحا على )ه٩٧٠(محمد ابن نجیم الحنفي، المتوفى سنة 

ا على كالم جماعة من محققي المتأخرین غالًب فیھ  معانیھ، معرًضا فیھ عن التطویل واإلسھاب، مقتصًرا
من أصحاب الحنفیة، مبیًنا لألصح المعتمد، مفصًحا عّما ھو التحقیق واألوجھ كما جاء في مقدمتھ 

  ).٨ص(
العابدین بن إبراھیم بن محمد، الشھیر بابن نجیم، فقیھ حنفي، صّنف عدة : زین الدین وقیل) ٣(

توفي رحمھ اهللا .. لرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیةاألشباه والنظائر، البحر ا: مصنفات منھا
  ).٣/٦٤(، األعالم للزركلي )١٣٤ص(الفوائد البھیة : ُینظر). ھـ٩٧٠(سنة 

الجرجاني، فیلسوف، من كبار العلماء بالعربیة،  علي بن محمد بن علي، المعروف بالشریف ) ٤(
توفي رحمھ اهللا سنة .. یجي، مقالید العلومالتعریفات، شرح مواقف اإل: صّنف عدة مصنفات منھا

  ).٥/٧(، األعالم للزركلي )١٢٥ص(الفوائد البھیة : ُینظر). ھـ٨١٦(
  ].كما في المحصول: [في األصل زیادة) ٥(
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إن ك�ان الحك�م مفھوًم�ا    : إن كان النظم مسوًقا لھ، فھو العبارة، وإال فاإلشارة، والث�اني 
 .)١( »الداللة، أو شرًعا فھو االقتضاء انتھى كالمھ من اللفظ فھو 

ھو ما یثبت بمعنى النص لغة ال اجتھ�اًدا، ك�النھي ع�ن الت�أفیف، یوق�ف ب�ھ        :داللة النص
، وق�ال  )٣(في م�تن المن�ار   )٢(ضرب دون االجتھاد، عرفھ العالمة النسفيعلى حرمة ال
: فقول�ھ . ال�نص لغ�ة ال اجتھ�اًدا    بمعن�ى   ثب�ت   عب�ارة عم�ا   : داللة النص«: السید المختار

یعرفھ كل من یعرف ھذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غیر تأم�ل، ك�النھي   : لغة، أي
، یوقف على حرمة الضرب وغیره )٤(}َلُھَما ُأفٍّ َفال َتُقْل{: عن التأفیف في قولھ تعالى

انتھى كالمھ ُقّدس سره، وق�د م�ر ذل�ك     )٦(»من األذى بدون االجتھاد )٥(]نوع[مما فیھ 
 .)٧(ذلك في باب الثاء المثلثة في تعریف الثابت بداللة النص

لعل�م  ھو الذي یلزم م�ن ا  :وفي االصطالحاإلرشاد،  بھ  وما  المرشد،  ھو : الدلیل في اللغة
، وق�ال الش�یخ قاس�م اب�ن     )٨(بھ العلم بشيء آخ�ر، عرف�ھ الس�ید الش�ریف ف�ي التعریف�ات      

ف��ي ش��رح » م��ا یتوص��ل بص��حة النظ��ر فی��ھ إل��ى العل��م   : ال��دلیل«/ ٢١ظ/: )٩(قطلوبغ��ا
  .)١٠(مختصر المنار

                                      
  ).١٠٤ص(التعریفات ) ١(
: فات منھامحمود النسفي، حافظ الدین، أبو البركات، فقیھ حنفّي، صّنف عدة مصن بن  أحمد  بن  اهللا  عبد  ) ٢(

الجواھر : ُینظر). ه٧١٠(توفي رحمھ اهللا سنة .. الكافي في شرح الوافي، كنز الدقائق، المنار في أصول الفقھ
  ).١٠١ص(، الفوائد البھیة )١/٢٧٠(المضیة 

  ).١٣ص(متن المنار ) ٣(
ون المھمة في ، من المت)ه٧١٠ت(وكتاب أصول المنار، ألبي البركات؛ عبد اهللا بن أحمد، حافظ الدین النسفي 

: المذھب الحنفي، تمّیز بكثرة شروحھ، شرحھ المصّنف نفسھ في كشف األسرار، وتتابعت علیھ الشروح منھا
وغیرھا .. جامع األسرار للكاكي، إفاضة األنوار للدھلوي، وفتح الغفار البن نجیم، ونسمات األسحار البن عابدین

  .من الشروح
  ].٢٣: اإلسراء) [٤(
  .وفتین ساقطة من األصلما بین المعق) ٥(
  ).١٠٤ص(التعریفات : ُینظر) ٦(
فھو ما ثبت بمعنى النص لغة ال اجتھاًدا، : الثابت بداللة النص«: ؛ یعني قولھ)ظ(وجھ  ١٦اللوح رقم ) ٧(

  .»..كالنھي عن التأفیف
  ).١٠٤ص(التعریفات  )٨(

، صّنفھ مصنفھ )ه٨١٦(لمتوفى سنة علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ا: التعریفات، من تألیف
جمًعا للتعریفات، واالصطالحات من الكتب، ورتبھا على حروف الھجاء من األلف والباء إلى الیاء؛ تسھیال 

  ).٥ص(تناولھا للطالبین وتیسیرا تعاطیھا للراغبین، كما جاء في مقدمتھ 
تاج : ، فقیھ حنفّي، صّنف عدة مصنفات منھاقطلوبغا، زین الدین، أبو العدل السودوني، الجمالي بن  قاسم  ) ٩(

). ھـ٨٧٩(توفي رحمھ اهللا سنة .. التراجم في علماء األحناف، غریب القرآن، شرح مختصر المنار في األصول
  ).٥/١٨٠(، األعالم للزركلي )٩٩ص(الفوائد البھیة : ُینظر

  ).١٨٨ص(خالصة األفكار البن ُقْطُلْوَبَغا ) ١٠(
زین الدین قاسم بن قطلوبغا : خالصة األفكار شرح مختصر المنار، من تألیف: سمىشرح مختصر المنار، الم

  ).٤٧ص(، صّنفھ مصنفھ شرًحا لمختصر المنار حًلا أللفاظھ، كما جاء في مقدمتھ )ه ٨٧٩(الحنفي، المتوفى سنة 
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إلھّي سائق لذوي العقول باختیارھم المحمود إلى الخیر بالذات، عرفھ  وھو وضع  :لدینا
، )٤(واب�ن مل�ك   )٣(، ك�ذا عرف�ھ المحق�ق اب�ن نج�یم     )٢(ف�ي ش�رح المن�ار    )١(ینيالعالمة الع

ع����ن ) إلھ����ي( :احت����رز بقول����ھ«: وق����ال اب����ن مل����ك بع����د إی����راد التعری����ف الم����ذكور 
ع��ن األوض��اع اإللھی��ة الغی��ر الس��ائقة كإنب��ات  ) س��ائق: (وبقول��ھ الص��ناعیة، األوض��اع

، )٥(]باالختی��ار[ص��ة ع��ن أفع��ال الحیوان��ات المخت  ) ل��ذوي العق��ول : (األرض، وبقول��ھ
: وبقول��ھ كالوج��دانیات، ع��ن األوض��اع الس��ائقة ال باالختی��ار   ) وباختی��ارھم: (وبقول��ھ

 )٦(»متعلق بسائق، یعني الوضع اإللھي بذاتھ سائق؛ ألنھ ما وض�ع إال ل�ذلك  ) بالذات(
ھ�و وض�ع إلھ�ي ی�دعو     : الدِّین«: وعرف السید السند في الكتاب المعتمد. انتھى كالمھ

وق�ال ُق�ّدس   . )٨( »رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم )٧(عقول قبول ما ھو عندال أصحاب  
ھو الوضع اإللھي الذي ینقاد إلیھ أولوا األلباب «: الدین )٩(ُقّدس سره في ھامش كتابھ

ھ��و اس��م لم��ا أقام��ھ الكت��اب والس��نة،      : ، وقی��ل)١٠( »األلب��اب باختی��ارھم ب��ال ارتی��اب   
  .ُأكمل الدین. )١١(واإلجماع، واألثر، والقیاس

                                      
عدة  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، زین الدین، المعروف بابن العیني، فقیھ حنفّي، صّنف) ١(

). ھـ٨٩٣(توفي رحمھ اهللا سنة .. شرح األلفیة البن مالك، حل الشاطبیة، شرح المنار: مصنفات منھا
  ).٣/٣٠٠(، األعالم للزركلي )٤/٧١(الضوء الالمع : ُینظر

  ).٤ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٢(
دین عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمود العیني زین ال: شرح منار األنوار في أصول الفقھ، من تألیف

، صّنفھ مصنفھ تلخیًصا وشرًحا لكتاب المنار، سالًكا فیھ طریق )ه٨٩٣(الحنفي، المتوفى سنة 
االختصار، ومقتصًرا على أیسر شيء یمكن علیھ االقتصار؛ لیغني حملھ في السفار، ویعین بإیجاز 

  ).٣ص(تھ ألفاظھ، على سرعة االختصار، كما جاء في مقدم
  ).١٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٣(
  ).٤ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٤(

فرشتا الكرماني، الشھیر بابن ملك، فقیھ حنفّي، صّنف  عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمین الدین بن 
شرح كتاب المنار في األصول،  مبارق األزھار شرح مشارق األنوار في الحدیث،: عدة مصنفات منھا

، الضوء الالمع )١٠٧ص(الفوائد البھیة : ُینظر). ه٨٠١(توفي رحمھ اهللا سنة .. شرح مجمع البحرین
  ).٤/٥٩(، األعالم للزركلي )٤/٣٢٩(
  ].باألحیان: [ما بین المعقوفتین في األصل) ٥(
  ).٤ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٦(
  ].اهللا: [في األصل زیادة) ٧(
  ].فوق المأمول: [، وفي األصل زیادة)١٠٥ص(التعریفات ) ٨(
  ].من منھو أنھ: [في األصل زیادة) ٩(
  .لم أعثر علیھ فیما أشار إلیھ، أو مما وقفت علیھ من مصادر) ١٠(
  ).١٠٠ص(منازل األئمة األربعة أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد : ُینظر) ١١(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء "األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٩٠٣  - 
 

  اراء ب

المح��رم، عرف��ھ فخ��ر  )١(المكلَّ��ف فعل��ھ، لع��ذر م��ع قی��ام الس��بب  عل��ى  ُوسِّ��ع  م��ا   :الرخص��ة
  .)٥(كذا في شرح المنار البن ملك )٤(وبعض األصولیین )٣(وتابعھ النسفي )٢(اإلسالم

  .)٥(ملك
ھ�ي م�ا تغی�ر م�ن عس�ر لیس�ر بع�ذر، عرف�ھ العالم�ة الش�یخ           / ٢٢و/ :الرخصة في السنة

وھ�و م�ا   «: الرخص�ة  )٧(، وق�ال العین�ي  )٦(ح مختص�ر المن�ار  قاسم بن قطلوبغا ف�ي ش�ر  
ق�الوا ف�ي   «: انتھى، وقال ابن نجیم )٨( »تغیر عسره إلى یسر لعارض عذر من العباد

: ھي ما تغیر من عسر إلى یسر من األحكام كذا في التحریر، وقیل: تعریف الرخصة
وعرفھ��ا . س��افرھ��ي م��ا ش��رع تخفیًف��ا لحك��م م��ع اعتب��ار دلیل��ھ ق��ائم الع��ذر لفط��ر الم        

م�ا  : (قول�ھ . بما تغیر من عس�ر إل�ى یس�ر بع�ذر م�ع بق�اء األص�ل مش�روًعا        : السیرامي
أخرج المشروع ابتداء فأنھ عزیمة؛ ولھذا كان ال�رخص المج�از عزیم�ة حقیق�ة     ) تغیر

) م�ع بق�اء األص�ل وھ�و الس�بب     : (حتى ك�ان القص�ر عزیم�ة ف�ي ح�ق المس�افر، وقول�ھ       
لواح��د م��ع العش��رة م��ن الكف��ار، فإن��ھ رخص��ة    أخ��رج المنس��وخ بع��ذر لوج��وب قت��ال ا  

الیس��ر والس��ھولة، وف��ي  : الرخص��ة ف��ي اللغ��ة «: انتھ��ى، وق��ال الجرج��اني  )٩( »مج��اًزا
م��ا أس��تبیح بع��ذر م��ع قی��ام ال��دلیل    : اس��م لم��ا ش��رع متعلًق��ا ب��العوارض، أي  : الش��ریعة

  . انتھى )١٠(»ھي ما بني على أعذار العباد: المحرم، وقیل

                                      
  ].بالسبب: [صل زیادةفي األ) ١(
  ).٢٩٨/ ٢(كشف األسرار شرح أصول البزدوي : ُینظر) ٢(

علي بن محمد بن الحسین البزدوي، أبو الحسن، لقب بأبي العسر، فقیھ حنفّي، صّنف : وفخر اإلسالم
كنز الوصول إلى معرفة األصول، وشرح الجامع الصغیر والكبیر، توفي رحمھ اهللا : عدة مصنفات منھا

  ).١٢٤ص(، الفوائد البھیة )١/٣٧٢(الجواھر المضیة : ُینظر). ھـ٤٨٢(سنة 
  ).١٥ص(متن المنار ) ٣(
، )٨١ص(تقویم األدلة : ُینظر. كاإلمام أبو زید الّدبوسّي، والغزالي، واآلمدي رحمھم اهللا) ٤(

  ).١٣٢/ ١(، اإلحكام لآلمدي )٧٨ص(المستصفى 
  ).١٩٤ص(العیني  شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن) ٥(

ابن ملك؛ عبد اللطیف بن عبد العزیز، المتوفى : وكتاب شرح منار األنوار في أصول الفقھ، من تألیف
، صّنفھ مصنفھ شرًحا یحل عقد ألفاظ المنار ومبانیھ، ویوضح الغوامض والعویصات من )ه٨٠١(سنة 

رموز خفیة، موجًزا غایة ایجاز بال معانیھ، ویبین ما لھ وما علیھ وما فیھ، مشتمًلا على نكت دقیقة، و
  ).٣ص(اخالل، تسھیًلا للضبط والحفظ بال إمالل كما جاء في مقدمتھ 

  ).١٢٣ص(خالصة األفكار البن ُقْطُلْوَبَغا ) ٦(
  ).١٩٨ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٧(
  ]. وھو ما یثبتھ معارض بعذر من العباد: [في األصل) ٨(
  ). ٢٥٨ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٩(
  ).١١٠ص(التعریفات : ُینظر) ١٠(
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یروي عن الكتاب المقابل على األستاذ معتمًدا علیھ، خالًیا عن  من :الرخصة في الروایة
م�ن ك�ان ل�ھ س�ماع حص�ة      : ضبط الصدر كذا استفید من المنار، الرخصة في الروای�ة 

وم��ا بق��ي م��ن الكت��اب إج��ازة، وك��ذا المناول��ة الحتم��ال الخل��ل یج��وز بع��د التص��حیح،       
  .)١(والمقابلة كذا في المنار ملتفًظا

وھو أن یتكلم البعض أو ینقل البعض دون بعض ویسكت الس�ائر  : الرخصة في اإلجماع
  /.ظ٢٢/. )٢(كذا في شرح المنار البن نجیم

 م�ن أج�ري م�ن لس�انھ كلم�ة الكف�ر وقلب�ھ مطم�ئن باإلیم�ان ح�ال            :الرخصة في الحرم�ات
  .)٣(الغضب، وتناول المضطر مال الغیر، وأكل المیتة كذا في مشكاة األنوار

أن ینقل المحدث بمعناه إذا كان مستجیًزا في عل�م الح�دیث،    :الرخصة في روایة الحدیث
ولیس أصل المنقول عنھ من جوامع الكلم، وم�ن المش�كل، والمجم�ل، ك�ذا اس�تفید م�ن       

  .)٤(عبارة المنار
 فما استبیح م�ع قی�ام المح�رم، وقی�ام حكم�ھ، ك�المكره       : الرخصة في أحق نوعي الحقیقة

  .)٥(ضان، واتالفھ مال الغیر كذا في المنارعلى اجراء كلمة الكفر، وإفطاره في رم
 فھ��و م��ا وض��ع عن��ا م��ن اإلص��ر واألغ��الل ك��ذا ف��ي م��تن     :الرخص��ة أت��م ن��وعي المج��از

  .)٦(المنار
من الغائب إل�ى بل�دة أخ�رى بالكتاب�ة، وھ�و أن یكت�ب المح�دث إلی�ك كتاًب�ا عل�ى            :الرسالة

یة م�ن ف�الن ب�ن    رسم الكتب، وھو أن یكون مختوًما بختم معروف، ویكتب قبل التس�م 
حدثني فالن عن فالن : فالن إلى فالن بن فالن، ثم یبدأ بالتسمیة، ثم بالثناء، وذكر فیھ

إذا بلغ�ك  : عن النبي علیھ الصالة والس�الم وی�ذكر م�تن الح�دیث ث�م یق�ول      : إلى أن قال
كتابي ھذا وفھمتھ فحدث بھ عني بھذا اإلسناد، فھذا الكتاب من الغائب كالخط�اب ك�ذا   

  .)٧(المنار البن ملكفي شرح 
 بل��غ عّن��ي فالًن��ا أن��ھ ق��د : وھ��و أن یق��ول المح�دث للرس��ول  :الرس�الة م��ن الغائ��ب باللس��ان

حدثني بھذا الحدیث فالن بن فالن، ویذكر اسناده، فإذا بلغك رس�التي ھ�ذه ف�أرو عّن�ي     
  .)٨(كذا في شرح المنار البن ملك/ و٢٣/بھذا اإلسناد 

                                      
  ).١٨ص(متن المنار : ُینظر) ١(
  ).٣٥٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٢(
  ). ٥٠١- ٥٠٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٣(
  ). ١٨ص(متن المنار : ُینظر) ٤(
  ).١٥ص(متن المنار : ُینظر) ٥(
  ).١٥ص(ن المنار مت: ُینظر) ٦(
  ). ٢٢١ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٧(
  ). ٢٢١ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٨(
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ي األص��ل، لكن��ھ ف��ي البق��اء ص��ار م��ن األم��ور وھ��و عج��ز حكم��ي ُش��رع ج��زاء ف�� :ال��رق
، وق�ال  )١(الُحكمیَّة بھ یصیر المراد عرضة للتملك واالبتذال عرف�ھ النس�في ف�ي المن�ار    

وھ�و عج�ز حكم�ي حی�ث ال یق�در عل�ى م�ا یق�در الح�ر م�ن           : الرق«: الشارح ابن ملك
كف�ر؛  األحكام كالشھادة والوالیة والقضاء ومالكیة المال وغیرھا، شرع ج�زاء عل�ى ال  

ألن الكفار لما استنكفوا عن عبادة اهللا تعالى، ولم یتأملوا في آیاتھ الدالة على وحدانیتھ 
تع��الى، ج��ازاھم اهللا ب��الرق، وجعلھ��م عبی��د عبی��ده، وألحقھ��م بالبھ��ائم ف��ي التمل��ك، ف��ي    

الرق في البقا صار من األم�ور  : في أصل وضعھ وابتداء ثبوتھ، لكنھ أي: األصل أي
ر في حال البق�ا تابًع�ا لحك�م الش�رع حكًم�ا م�ن أحكام�ھ م�ن غی�ر أن          صا: الحكمیة، أي

یراعي فیھ معنى الجزاء حتى یبقى العبد رقیًقا وإن أس�لم، ك�الخراج فأن�ھ ف�ي االبت�داء      
یثبت بطریق العقوبة حتى ال یبتدأ على المسلم، لكنھ في حال البقاء صار م�ن األم�ور   

م علی��ھ الخ��راج ب��ھ یص��یر الم��رء الحكمی��ة حت��ى ل��و اش��ترى المس��لم أرض الخ��راج ل��ز
خرقت�ھ الت�ي یمس�ح    : محالل�ھ م�أخوذ م�ن عرض�ة القص�اب، وھ�ي      : عرضة للتملك أي

: ال�رق «: انتھى، وقال العالمة اب�ن نج�یم   )٢(»التصرف: دسومة یده بھا، واالبتذال أي
عج�ز  : واص�طالًحا . رقة القلب وث�وب رقی�ق ض�عیف النس�یج    : ھو لغة الضعف، ومنھ
الش��ھادة، : ش��ارع ل��م یجعل��ھ أھًل��ا لكثی��ر مم��ا یملك��ھ الح��ر، مث��ل     حكم��ي، بمعن��ى أن ال 

ابت�دأ بمعن�ى أن�ھ ش�رع     [وھ�و ح�ق اهللا تع�الى    / ظ٢٣. /والقضاء، والوالی�ة ونح�و ذل�ك   
، وألحقوا أنفسھم بالبھ�ائم  )٣(]جزاء للكفر، فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة اهللا تعالى

ھم اهللا تع��الى بجعلھ��م عبی��د بالبھ�ائم ف��ي ع��دم النظ��ر، والتأم��ل ف��ي آی�ات التوحی��د ج��ازا  
البھ��ائم، ف��ي األص��ل ولھ��ذا ال یثب��ت ال��رق عل��ى    )٤(]بمنزل��ة[عبی��ده متملك��ین مبت��ذلین  

حكًم�ا م�ن أحك�ام الش�رع     : المسلم ابتداًء، لكنھ في البقاء صار من األم�ور الحكمی�ة أي  
من غیر أن یراعي فیھ معنى الجزاء وجھة العقوبة حتى یسبق العب�د رقیًق�ا وإن أس�لم    

أتقى، ویكون ولد األمة المسلمة رقیًقا وإن لم یوجد منھ الكفر، وصار ھ�ذا ك�الخراج   و
فأنھ یثبت في االبتداء بطریق العقوبة حتى ال یبتدأ ب�ھ عل�ى المس�لم وص�ار ف�ي البق�اء       
حكًما حتى لو اشترى المسلم أرض الخراج وجب الخراج، ب�ھ یص�یر الم�رء عرض�ة     

رض یعني إن المرء بسبب الرق یص�یر معرًض�ا   معرًضا لھ فعلھ من الع: للتملك، أي
: ومنص��وًبا للتمل��ك والعرض��ة خرق��ة یمس��ح القص��اب ی��ده بھ��ا، وس��كینة واالبت��ذال أي   

الض�عف  : ف�ي اللغ�ة   )٦(الرق«: انتھى كالمھ، وأختصر الجرجاني فقال. )٥( »االمتھان
الض��عف وفی��ھ رق��ة القل��ب وف��ي ع��رف الفقھ��اء عب��ارة ع��ن عج��ز حكم��ي، ش��رع ف��ي     

                                      
  ).٣٠ص(متن المنار ) ١(
  ).٣٤٤ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٢(
  .وفتین ساقطة من األصلما بین المعق) ٣(
  .ما بین المعقوفتین ساقطة من األصل) ٤(
  ).٤٦٢-٤٦١ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٥(
  ].الرقیة: [في األصل زیادة) ٦(
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الكف�ر إم�ا أن�ھ عج�ز ف�ال أن�ھ ال یمل�ك م�ا یملك�ھ الح�ر م�ن الش�ھادة             األصل ج�زاء ع�ن   
والقض��اء وغیرھم��ا وأم��ا حكم��ي ف��الن العب��د ق��د یك��ون أق��وى ف��ي األعم��ال م��ن الح��ر    

  .انتھى كالمھ ُقّدس سره. )١(»حًسا
ھ��و أن یق��رأ عل��ى مح��دث م��ن كت��اب أو حف��ظ وھ��و یس��مع أو یق��رأ      :الروای��ة بالتس��میع

فح�دث من�ي م�ا س�معت باألس�انید      : تسمعھ ث�م یق�ول  / و٢٤/المحدث علیك كذلك وأنت 
  .)٢(المذكورة كذا في شرح المنار البن ملك

نقل الحدیث بعبارة أخرى اجماًل�ا أو تفص�یًلا بش�رط أن یك�ون المنق�ول       :الروایة بالمعنى
عنھ نصا صریًحا محكًما غیر مجمل ومشكل وال یكون من جوامع الكلم كذا في شرح 

  .)٤(في الرخصة لروایة الحدیث وقد سبق )٣(المنار

زاي اب ا  

وھ��ي الت��ي أخ��ذھا حس��ن وتاركھ��ا ال یس��توجب االس��اءة، كس��یر النب��ي  :زوائ��د مش��روعة
، وق�ال المحق�ق اب�ن    )٥(صلى اهللا علیھ وسلم في لباسھ، وقیام�ھ، وقع�وده عرف�ھ العین�ي    

م�ن تركھ�ا،   ھ�ي الت�ي ل�یس ف�ي فعلھ�ا تكمی�ل ال�دین، لك�ن فعلھ�ا أفض�ل           : زائ�د «: نجیم
أرادوا بھ��ا الس��نن الت��ي لیس��ت بمؤك��دة، ق��د یطل��ق علیھ��ا اس��م الس��نة، وت��ارة   ] وك��أنھم[

ما واظب النبي ص�لى  : المستحب، وتارة المندوب، وقد فرق الفقھاء بین الثالثة فقالوا
اهللا علیھ وسلم على فعلھ مع ترك بال عذر سنة، وما لم یواظبھ فمستحب، وإن استوى 

  .انتھى كالمھ )٦(»فعلھ وتركھ فمندوب
  وھ�ي النف�ل والس�نن واآلداب م�ن مكم�الت الف�روض ك�ذا ف�ي ش�رح           :الزوائد م�ن الس�نة

  .)٧(المنار لعبد الرحمن أبي بكر العیني

ن اب ا  

وھو ما یكون طریًقا إلى الحكم، م�ن غی�ر أن ُیض�اف إلی�ھ وج�وب وال       :السبب الحقیقي
تخل�ل بین�ھ وب�ین الحك�م عل�ة ال تض�اف إل�ى        وجود، وال یعقل فی�ھ مع�اني العل�ل، لك�ن     

إنسان انساًنا لیسرق مال انسان أو یقتلھ كذا عرف حافظ الدین / ظ٢٤/السبب، كداللة 
اسم ما یتوصل : السبب«: ، وقال الشریف الجرجاني)٨(أبو البركات النسفي في المنار

                                      
  ).١١١ص(التعریفات ) ١(
  ). ٢٢١ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٢(
  ). ٢٢٣ص(لك، وبھامشھ شرح ابن العیني شرح منار األنوار البن م: ُینظر) ٣(
  .الرخصة في روایة الحدیث: من ھذا البحث عند قولھ) ١٨ص: (ُینظر) ٤(
  ).١٩٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٥(
  ).٢٥٥ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٦(
  ).١٩٦ص(ني شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العی: ُینظر) ٧(
  ).٢٧ص(متن المنار ) ٨(
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ك�م  عبارة عما یكون طریًقا للوصول إلى الح: یتوصل بھ إلى المقصود، وفي الشریعة
  .انتھى كالمھ )١(»غیر مؤثر فیھ

ما أضیفت إلى الحكم عّلة ص�ار الس�بب ف�ي حك�م العل�ل كس�وق الداب�ة         :السبب المجازي
  .)٢(وقودھا، استفید من المنار

الخروج المدید، فأدناه ثالثة أیام ولیالیھا بسیر : قطع المسافة، وشریعة: وھو لغة :السفر
والم�راد م�ن   «: ، ق�ال اب�ن مل�ك   )٣(رح المن�ار اإلبل ومشي األقدام، عرفھ العیني ف�ي ش�  

انتھ��ى،  )٤(»الخ��روج ع�ن موض��ع اإلقام��ة عل�ى قص��د الس��یر ترك�ھ لش��ھرتھ   : الخ�روج 
قطع المسافة، وشرًعا ھو الخروج على قص�د  : السفر لغة«: وقال الشریف الجرجاني

   .انتھى كالمھ )٥(»مسیرة ثالثة أیام ولیالیھا، فما فوقھا بسیر اإلبل ومشي األقدام
وھو خفة تعتري اإلنسان فتبعثھ على العم�ل بخ�الف موج�ب الش�رع والعق�ل م�ع        :السفھ

الس�فھ وھ�و   «: ، وعرف العالم�ة اب�ن مل�ك فق�ال    )٦(قیام العقل كذا في المنار مع العیني
عب��ارة ع��ن التص��رف ف��ي الم��ال بخ��الف   : الخف��ة، وف��ي اص��طالح الفقھ��اء : ف��ي اللغ��ة

انتھ�ى، وق�ال    )٧(»سراف مع قیام حقیقة العق�ل مقتضى الشرع والعقل بالتبذیر فیھ واإل
من رابع العوارض المكتس�بة، ف�إن الس�فیھ باختی�اره یعم�ل      : السفھ«: المحقق ابن نجیم

م�ع بق��اء العق�ل ف��ال یك�ون س��ماوًیا، وعل�ى ظ��اھر     / و٢٥. /عل�ى خ��الف موج�ب العق��ل  
ال تفسیر فخر اإلسالم والمصنف یكون كالم كل فاس�ق س�فیًھا؛ ألن موج�ب العق�ل أن     

انتھى كالم�ھ، وق�ال الش�یخ قاس�م      )٨(»یخالف الشرع لألدلة القائمة على وجوب اتباعھ
وھو خفة تعتري اإلنسان فتبعثھ على السرف والتبذیر، وأن�ھ ال  : السفھ«: بن قطلوبغا

یوجب خلًلا في األھلیة، وال یمنع سائر أحكام الشرع، ویمنع مالھ عنھ في أول ما یبلغ 
انتھ�ى، وق�ال    )٩(»المام إل�ى إن ی�ؤنس رش�ده عن�د ص�احبیھ     إلى خمس وعشرین عند ا

تع�رض لإلنس�ان م��ن الف�رح والغض�ب فتحمل��ھ      )١٠(]خف�ة [الس�فیھ عب�ارة ع��ن   «: الس�ید 
  . انتھى )١٣(»)١٢(بخالف طور العقل وموجب الشرع )١١(]على العمل[

                                      
  ). ١١٧ص(التعریفات ) ١(
  ).٢٧ص(متن المنار ) ٢(
  ).٣٦٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٣(
  ).٣٦٧ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٤(
  ).١١٩ص(التعریفات ) ٥(
  ).٣٦٥ص(بھامشھ شرح ابن العیني شرح منار األنوار البن ملك، و) ٦(
 ).٣٦٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٧(
  ).٤٩١ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٨(
  ).١٨٢ص(خالصة األفكار البن ُقْطُلْوَبَغا : ُینظر) ٩(
  ].سفیھ: [في األصل) ١٠(
  .ما بین المعقوفتین ساقطة من األصل) ١١(
  ].السفھ ما ال عرض فیھ: وقیل: [دةفي األصل زیا) ١٢(
  ).١١٩ص(التعریفات ) ١٣(
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وھو سرور یغلب على العقل بمباشرة أسبابھ، فیمنع�ھ ع�ن العم�ل بموج�ب عقل�ھ       :الُسكر
وعرف�ھ ف�ي   «: ، كذا عرفھ ابن نجیم ث�م ق�ال  )١(یر أن ُیزیلھ عرفھ العالمة العینيمن غ

حالة تع�رض لإلنس�ان م�ن ام�تالء دماغ�ھ م�ن االبخ�رة المتص�اعدة إلی�ھ،          : التلویح بأنھ
، وزاد )٢(اختالط الكالم: فیتعطل معھ عقلھ الممیز بین األمور الحسنة والقبیحة، وحده

ال یمیز بین األشیاء وال یعرف  )٤(]كونھ[جب للحد المو )٣(]في السكر[وزاد أبو حنیفة 
غفل��ة : الس��كر«: انتھ��ى، وق��ال الس��ید ف��ي التعریف��ات  )٥(»یع��رف األرض م��ن الس��ماء 

تعرض بغلبة السرور على العقل، بمباش�رة م�ا یوجبھ�ا م�ن األك�ل والش�رب، والس�كر        
أن ال یعلم األرض من الس�ماء، وعن�د محم�د وأب�ي یوس�ف      : من الخمر عند أبي حنیفة

 »وھو أن یختلط كالمھ، وعند بعضھم أن یختلط في مش�یھ وحركت�ھ  / ظ٢٥/الشافعيو
  .انتھى )٦(
ھو الذي یك�ون م�ن قب�ل ص�احب الش�رع م�ن غی�ر أن یك�ون للعب�د فی�ھ ص�نع             :السماوي

وھ�و م�ا ل�یس    «: ، وق�ال اب�ن نج�یم ف�ي ش�رح المن�ار      )٧(عرفھ العیني ف�ي ش�رح المن�ار   
غی��ًرا م�ن المكتس��بة وأش��د ت�أثیًرا، وھ��ي أح��د   للعب�د فیھ��ا اختی�ار واكتس��اب وھ��و أكث�ر ت   

الجنون والصغر والعتھ والنسیان والنوم واالغماء وال�رق والم�رض والح�یض    : عشر
  .انتھى )٨( »والنفاس والموت

وقال العالم�ة اب�ن   )٩(وھي الطریقة المسلوكة في الدین عرفھا النسفي في المنار :السنة ،
فزید علیھ من غیر افتراض وال وجوب، أورد علیھ شمولھ للفرض والواجب «: نجیم

م��ن غی��ر ل��زوم عل��ى  )١١(]والمن��دوب ف��األولى[، )١٠(]ف��أوردت علی��ھ ف��ي ش��رح الكن��ز[
سبیل المواظبة واألحس�ن ف�ي تعریف�ات الس�نة عل�ى م�ا ف�ي التحری�ر م�ا واظ�ب النب�ي            
صلى اهللا علی�ھ وس�لم علی�ھ م�ع الت�رك احیاًن�ا ب�ال ع�ذر لیل�زم كون�ھ ب�ال وج�وب، وق�د              

انتھ�ى، وق�د حق�ق     )١٣(»في سنن الوض�وء م�ن ش�رح الكن�ز     )١٢(]لكالم فیھاأوضحت ا[
: الس��نة ف��ي اللغ��ة«: س��ید الس��ند ف��ي ھ��ذا الب��اب وأزال غب��ار العی��ون ب��ال ارتی��اب فق��ال 

                                      
  ).٣٥٨ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ١(
  ].والھذیان[: زیادة في األصل) ٢(
  .ما بین المعقوفتین ساقطة من األصل) ٣(
  ].قولھ: [في األصل) ٤(
  ).٤٨٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٥(
  ).١٢٠ص(التعریفات ) ٦(
  ).٣٣٨ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٧(
  ).٤٥٤ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٨(
  ).١٥ص(متن المنار ) ٩(
  .ساقطة من األصل) ١٠(
  ].ویشمل المندوب فیقید: [في األصل )١١(
  .]بینتھا: [في األصل) ١٢(
  ).٢٥٤ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ١٣(
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الطریق�ة المس�لوكة ف�ي    : الطریقة مرضیة كأنت أو غی�ر مرض�یة، وف�ي الش�ریعة ھ�ي     
ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     م�ا واظ�ب النب�ي   : الدین من غی�ر افت�راض وال وج�وب، فالس�نة    

  .)١(انتھى تعریفھ »علیھ مع الترك أحیاًنا
و٢٦/وھي أخذھا م�ن تكمی�ل ال�دین، وتاركھ�ا یس�توجب اإلس�اءة والل�وم،        : سنن الھدى /

إذا أص�ر أھ�ل مص�ر وأھ�ل قری�ة عل�ى       : )٢(كالجماعة، واألذان، واإلقامة، وقال محمد
بالس�الح؛ ألن ت�رك م�ا ھ�و م�ن       ترك األذان واإلقامة امروا ب�ھ ھم�ا وإن أب�وا یق�اتلون    

وف��ي  )٣(اع��الم ال��دین اس��تخفاف بال��دین عل��ى الیق��ین ك��ذا ف��ي ش��رح المن��ار الب��ن مل��ك    
إن ت�رك الس�نة المؤك�دة قری�ب م�ن الح�رام یس�تحق حرم�ان الش�فاعة لقول�ھ           : )٤(التلویح

ك�ذا ف�ي المش�كاة الب�ن      )٥(»م�ن ت�رك س�نتي ل�م ین�ل ش�فاعتي      «: علیھ الص�الة والس�الم  
وھ�ي م�ا یك�ون    : س�نن الھ�دى  «: الیقین بال بع�د  )٧(ال السید السند منھ المددوق ،)٦(نجیم

  .انتھى )٩( »)٨(إقامتھا من تكمیل الدین وھي التي تتعلق بتركھا اساءه
وھ��ي الت��ي أخ��ذھا حس��ن وتاركھ��ا ال یس��توجب اإلس��اءة وال الكراھ��ة  :س��نن الزوائ��د

وتطویل الرك�وع والس�جود    كسنن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في لباسھ وقیامھ وقعوده
ھ�ي  : س�نن الزوائ�د  «: ، وقال العالمة السید الشریف)١٠(كذا في شرح المنار البن ملك

التي أخذھا ھدى واقامتھا حسنة وال یتعلق بتركھا اساءه وال كراھة كسیر النبي علی�ھ  
: انتھى، وق�ال العالم�ة اب�ن نج�یم     )١١(»الصالة والسالم في قیامھ ولباسھ وقعوده واكلھ

تكمیل الدین، لكن فعلھا أفضل من تركھ�ا   )١٢(ھي التي لیس في فعلھا : نن الزوائدس«

                                      
  ).١٢٢ص(التعریفات ) ١(
محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، أبو عبداهللا، صاحب أبي حنیفة، وغلب علیھ مذھبھ وُعِرف بھ، ) ٢(

المبسوط، : أخذ عنھ الفقھ ثم عن أبي یوسف، وأخذ عن اإلمام مالك الحدیث، صّنف عدة مصنفات منھا
). ھـ١٨٩(توفي رحمھ اهللا سنة .. َیر الصغیرالجامع الكبیر، والجامع الصغیر، والسَِّیر الكبیر، والسِّ

  ).١٦٣ص(، الفوائد البھیة )٢/٤٨(، تاج التراجم )١/٢٤٣(الجواھر المضیة : ُینظر
  ).١٩٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٣(
  ).٢٥٣/ ٢(شرح التلویح على التوضیح : ُینظر) ٤(

سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، المتوفى سنة : من تألیف وكتاب التلویح على التوضیح،
، صنفھ مصنفھ شرًحا لتنقیح األصول للقاضي صدر الشریعة عبید اهللا ابن مسعود المحبوبي، )ـھ٧٩٢(

مشتمًلا على تقریر قواعد الفن وتحریر معاقده، وتفسیر مقاصد الكتاب وتكثیر فوائده، مع تنقیح لما آثر 
  .سط الكالم، وتوضیح لما اقتصر فیھ على ضبط المرامفیھ المصّنف ب

  .-واهللا بھ أعلم-لم أقف على إسناٍد لھ فیما وقفت علیھ من مصادر السنن واآلثار ) ٥(
  ).٢٥٥ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٦(
  ].منھ المدد: [في األصل زیادة) ٧(
  ].على سبیل العبادة وكراھة وكان مواظبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: [في األصل زیادة) ٨(
  ).١٢٢ص(التعریفات ) ٩(
  ).١٩٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ١٠(
  ).١٢٢ص(التعریفات ) ١١(
  ].من: [في األصل زیادة) ١٢(
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ت�ارة یطلق�ون علیھ�ا اس�م الس�نة،       )١(]التي[كأنھم أرادوا بھا السنن التي لیست بمؤكدة، 
م��ا : ب��ین الثالث��ة فق��الوا/ ظ٢٦/وت��ارة المس��تحب، وت��ارة المن��دوب، وق��د ف��رق الفقھ��اء  

لم على فعلھ م�ع ت�رك ب�ال ع�ذر س�نھ، وم�ا ل�م یواظب�ھ         واظب النبي صلى اهللا علیھ وس
  .انتھى كالمھ )٢( »فمستحب، وإن استوى فعلھ وتركھ فمندوب

وھ�ي  : وھ�ي الكت�اب، والس�نة   : في األصول الثاني من األدلة األربع�ة  :السنة المصطلحة
تطل��ق عل��ى ق��ول الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وفعل��ھ، وس��كوتھ عن��د أم��ر بغایت��ھ      

ابة رضي اهللا عنھم، والسنة أعم من الح�دیث والخب�ر إذ ھم�ا یختص�ان     وطریقة الصح
  .)٤(، وكذا قال ابن نجیم)٣(بالقول كذا في شرح المنار البن ملك

ھ��ي الوس��ائط المتص��لة بن��ا م��ن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ك��ذا ف��ي ش��رح   :الس��ند
  .)٥(المنار

ن اب ا  

وھو ما یتعلق ب�ھ الوج�ود دون الوج�وب    : الشریعة العالمة، وفي: وھو في اللغة :الشرط
: ، وفي مش�كاة األن�وار  )٦(خارًجا عن ماھیة ذلك الشيء كذا في شرح المنار البن ملك

أش��راط الس��اعة لعالماتھ��ا الالزم��ة لھ��ا، : العالم��ة الالزم��ة، ومن��ھ: الش�رط وھ��و لغ��ة «
یوج�د عن�د   توق�ف علی�ھ وج�ود الش�يء و    : وھو م�ا یتعل�ق ب�ھ الوج�ود، أي    : واصطالًحا

وم�ن  [الثبوت، فمن حیث أنھ ال یتعل�ق ب�ھ الوج�ود عالم�ة،    : وجوده دون الوجوب، أي
یتعل��ق ب�ھ الوج��ود یش�بھ العل��ل فیس��مى ش�رًطا وال ی��رد عل�ى تعریف��ھ الج��زء      )٧( ]حی�ث 

المس��مى ب���الركن؛ ألن المقس��م الخ���ارج المتعلق��ة ب���الحكم وھ��و ل���یس بخ��ارج كم���ا ال      
تعلیق شيء بشيء، بحیث إذا وجد األول وجد  وھو/ و٢٧: /انتھى، الشرط )٨(»یخفى

م�ا یتوق�ف   : الشَّ�رط «: ق�ال فی�ھ   )٩(وجد الثاني، عرفھ سید السند في ھ�امش التعریف�ات  
 )١٠( »علیھ وجود الش�يء، ویك�ون خارًج�ا ع�ن ماھیت�ھ، وال یك�ون م�ؤثًرا ف�ي وج�وده         

  .انتھى

                                      
  .ما بین المعقوفتین ساقطة من األصل) ١(
  ).٢٥٥ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٢(
  ).٢٠٥ص(نوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني شرح منار األ: ُینظر) ٣(
  ).٢٥٤ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٤(
  ).٢٦٨ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٥(
  ).٣٢٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٦(
  ].ال من حیث: [في األصل) ٧(
  ).٤٤٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٨(
  ].من منھو أنھ: [في األصل زیادة) ٩(
  ).١٢٥ص(التعریفات ) ١٠(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء "األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٩١١  - 
 

اعل مخت�ار  وھو الشرط الذي یتخلل بینھ وبین المشروط فعل ف: الشرط لھ حكم األسباب
ال یكون ذلك الفعل منسوًبا إلى ذلك الشرط ویكون سابًقا على ذلك الفع�ل االختی�اري،   

احتراز عما یتخلل بینھ وبین مش�روطھ فع�ل طبیع�ي كحف�ر     ) بفعل فاعل مختار(قیدنا 
ال یكون ذلك احتراًزا عما كان منسوًبا إلى الشرط؛ ألنھ ق�د یك�ون فی�ھ    : البئر، وبقولنا
احت�راًزا  ) )١(ویك�ون س�ابًقا  : (ما في فتح باب قف�ص عن�د محم�د، وبقولن�ا    معنى العلّیة ك

إن دخل�ت ال�دار   : عما ك�ان وج�وده مت�اخًرا ع�ن ص�ورة العّل�ة ك�دخول ال�دار ف�ي قول�ھ          
أن�ت ط�الق؛   : فأنت طالق، فإن وجود الدخول ھنا متأخر عن صورة العّلة، وھي قولھ

ك�ان وج�ود ال�دخول متق�دًما عل�ى      ألنھ وجد التكلم بھ س�ابًقا عل�ى وج�ود ال�دخول، وإن     
انعقاده عّلة، وھو ش�رط مح�ض، وإنم�ا ك�ان ھ�ذا الش�رط ف�ي حك�م األس�باب، باعتب�ار           
تقدمھ على العّلة فمتى كان الشرط متقدًما على العّلة كان مشابھھ للسبب في التقدم كذا 

وھ�و ش�رط   : ش�رط ل�ھ حك�م األس�باب    «: ، وقال ابن نج�یم )٢(في شرح المنار البن ملك
بعد حص�ولھ، فع�ل فاع�ل مخت�ار غی�ر منس�وب ذل�ك الفع�ل إل�ى الش�رط فخ�رج            حصل 

كال��دخول إذ التعلی��ق وھ��و الفع��ل المخت��ار ل��م یعت��رض عل��ى   / ظ٢٧./الش��رط المح��ض
وخرج ما إذا اعترض عل�ى الش�رط فع�ل غی�ر مخت�ار منس�وًبا       ... الشرط بل بالعكس 

معن�ى الس�بب ب�ل     إلى الشرط بفتح الباب على وجھ نفر الطائر فخ�رج، فإن�ھ ل�یس ف�ي    
في معنى العّلة؛ ولھذا یضمن، وأما وجوب الضمان عند محم�د ف�ي ص�ورة ف�تح ب�اب      

فعل فطائر  )٣(القفص فلیس سبًبا على أن طیران الطائر منسوب إلى الفتح بل على أن
  .انتھى كالمھ )٤(»فطائر ھدر فیلحق باألفعال الغیر االختیاریة كسیالن المائع

اد العلة للعلیة على وجوده، مثل دخول الدار بالنسبة وھو الذي یتوقف انعق: شرط محض
إن دخلت الدار فأن�ت ط�الق، ف�إن انعق�اد قول�ھ      : إلى وقوع الطالق المعلق بھ، في قولھ

أنت طالق علة لوقوع الطالق، موقوف على وجوده، ولیس لھ تأثیر فیھ كذا في شرح 
ق�ف وج�ود العل�ة    وھ�و م�ا یتو  : ش�رط مح�ض  «: وك�ذا ف�ي المش�كاة    )٥(المنار البن مل�ك 

  .انتھى )٦(»على وجوده ویمنع وجود العلة حقیقیة بعد وجودھا صوره
وھو شرط ال تعارضھ عّلة تصلح أن یض�اف الحك�م إلیھ�ا فیض�اف     : شرط لھ حكم العلل

إلیھ، كما إذا رجع شھود الشرط وحدھم ضمنوا، وإن رجعوا مع شھود الیمین یضمن 
ھو یقوم مقام العلل في إض�افة الحك�م إلی�ھ    : نيیع«: انتھى، قال ابن ملك )٧(الثاني فقط

ما یتلف بالسقوط؛ وذلك ألن العّلة وھ�و   )٨(]لتلف[كحفر البئر في الطریق، فإنھ شرط 

                                      
  ].سبًبا: [في األصل) ١(
  ).٣٢٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٢(
  ].فتح الطائر: [في األصل زیادة) ٣(
  ).٤٤١ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٤(
  ).٣٢٦ص(بن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني شرح منار األنوار ال: ُینظر) ٥(
  ).٤٤٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٦(
  ).٤٤٠ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٧(
  .ساقطة من األصل) ٨(
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السقوط الثق�ل والمش�ي س�بب مح�ض للس�قوط؛ ألن�ھ مف�ض        / و٢٨/وھو السقوط وعّلة 
ان�ت  إلیھ في الجملة ولیس بعلة؛ ألنھ قد یوجد المشي فی�ھ ب�ال وق�وع، ولك�ن األرض ك    

الم�انع   )١(]ذل�ك [مانعة من تأثیر العّلة وھي الثق�ل، وك�ان تأثیرھ�ا موق�وف عل�ى زوال      
  .انتھى )٢(»فكان حفر البئر إزالھ للمانع وإیجاد للشرط

وھو ما یفتقر الحكم إلى وجوده وال یوجد عن�د وج�وده، فم�ن حی�ث     : شرط اسًما ال حكًما
 یوج�د الحك�م عن�ده ال یك�ون     أنھ یتوقف الحك�م علی�ھ یس�مى ش�رًطا، وم�ن حی�ث أن�ھ ال       

إن دخلت ھ�ذه  : شرًطا حكًما، وذلك كأول الشرطین في حكم تعلق بھما كقولھ المرأتھ
الدار وھذه الدار، فأنت طالق فإن دخ�ول ال�دار ال�ذي یوج�د أو ال یك�ون ش�رًطا اس�ًما،        

صورة من حیث أنھ یفتقر الحكم إلیھ في الجملة ال حكًم�ا، فل�و دخل�ت الم�رأة ف�ي      : أي
مثال المذكور بعد أن أبأنھا الزوج إلح�دى ال�دارین ح�ال البینون�ة، ث�م نكحھ�ا ال�زوج        ال

، وتبع�ھ  )٤(كذا في شرح المنار الب�ن مل�ك   )٣(فدخلت األخرى تطلق عندنا، خالًفا لزفر
  .)٥(وتبعھ ابن نجیم

وھ�و أن یح�وي عل�م الكت�اب بمعاین�ھ لغ�ة، وش�رًعا ووجوھ�ھ الت�ي قلن�ا،           : شرط االجتھاد
، وق�ال اب�ن   )٦(ھا، وأن یعرف وجوه القیاس عرفھ النسفي ف�ي المن�ار  وعلم السنة بطرق

أن یح���وي عل���م الكت���اب بمعانی���ھ لغ���ة وش���ریعة، المف���رد  : ش���روط االجتھ���اد«: نج���یم
والمركبات وخواصھا في اإلفادة فیفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعاني والبیان، 

والم��ؤول، والمجم���ل،   م��ن الخ���اص، والع��ام، والمش��ترك،   / ظ٢٨. /أقس��امھ : قلن��ا أي 
والمفسر، وغیر ذلك مما سبق ذكره، بأن یعلم أن ھذا خ�اص وذاك ع�ام، وھ�ذا ناس�خ     

م��ا یتعل��ق بمعرف��ھ األحك��ام،  )٧(ق��در: وذاك منس��وخ، إل��ى غی��ر ذل��ك، والم��راد بالكت��اب
ق�در م�ا یتعل�ق بھ�ذه األحك�ام، ب�أن یع�رف متنھ�ا، وھ�و نف�س           : وعلم السنة بطرقھ�ا أي 
طریق وصولھ الینا من تواتر أو مشتھرة أو آح�اد، وم�ن ذل�ك    : الحدیث، وسندھا وھو

معرفھ حال الرواة من الجرح والتعدیل، إال أن البح�ث ع�ن أح�وال ال�رواة ف�ي زمانن�ا       
ھذا كالمتعذر؛ لطول المدة، وكثرة الوسائط ف�األولى االكتف�اء بتع�دیل األئم�ة الموث�وق      

اغاني، والعراقي، وابن حجر، بھم في علم الحدیث كالبخاري، ومسلم، البغوي، والص
وغی��رھم م��ن أئم��ة الح��دیث، م��ن ك��ل ق��دیم وح��دیث، ومعرف��ھ م��تن الس��نة بمعانی��ھ لغ��ة 

                                      
  .ساقطة من األصل) ١(
  ).٣٢٧-٣٢٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٢(
ري، أبو الھذیل، فقیھ كبیر، من أصحاب اإلمام أبي حنیفة، كان یفضلھ زفر بن الھذیل بن قیس العنب ) ٣(

/ ١(الجواھر المضیة : ُینظر). ھـ١٥٨(ھو أقیس أصحابي، توفي رحمھ اهللا سنة : أبو حنیفة ویقول
  ).١٦٩ص(، تاج التراجم )٢٤٣

  ).٣٢٨ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٤(
  ).٤٤١ص(مشكاة األنوار البن نجیم  :ُینظر) ٥(
  ).٢٤ص(متن المنار ) ٦(
  ].ما قدر: [في األصل زیادة) ٧(
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وش��ریعة، بأقس��ام م��ن الخ��اص والع��ام، والمجم��ل والمش��كل، ف��الزم االھتم��ام ك��ذا ف��ي    
التلویح، وأن یع�رف وج�وه القی�اس بش�رائطھا، وأحكامھ�ا، وأقس�امھا، والمقب�ول منھ�ا         

ل��ك ی��تمكن م��ن االس��تنباط الص��حیح فیم��ا ھنال��ك، وك��ان األول��ى ذك��ر  والم��ردود، م��ن ذ
اإلجماع أیًضا؛ إذ ال بد من معرفت�ھ، ومعرف�ھ موافقت�ھ، ل�ئال تخالف�ھ ف�ي اجتھ�اده، وال        
یش��ترط عل��م الك��الم لج��واز االس��تدالل باألدل��ة الس��معیة، باالس��تدالل تقلی��ًدا أو ال، عل��م  

یص�یب، االجتھ�اد ف�ي زمانن�ا إنم�ا یحص�ل        الفقھ؛ ألن�ھ نتیج�ة االجتھ�اد وثمرت�ھ إال أن    
بممارسھ الفروع، فھو طریق لكنھ في ھذا الزمان وال العدالة؛ ألنھا شرط قبول فتواه 

ذي ثم ھذه الش�رائط إنم�ا ھ�ي ف�ي ح�ق المجتھ�دین المطل�ق ال�        / و٢٩/كذا في التحریر، 
یفتي في جمیع االحكام وأما المجتھد في حكم دون حكم فعلی�ھ معرف�ھ م�ا یتعل�ق ب�ذلك      

  .انتھى كالمھ )١(»الغزاليالعلم كذا ذكره االمام 

د اب ا  

ما سلم لفظھ من ركاكة ومعناه عن مخالفة آیة أو خب�ر مت�واتر أو    :الصحیح من الحدیث
  .)٣(سید السند في التعریفاتكذا عرفھ ال )٢(إجماع، وكان راویة عدل

ھو مسلم رأه النبي صلى اهللا علیھ وسلم، عرفھ العالمة عبد الرحمن ب�ن اب�ي    :الصحابي
الص�حابي وھ�و عن�د أكث�ر     «: وقال المحق�ق اب�ن نج�یم    ،)٤(بكر العیني في شرح المنار

من لقي النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم مس�لًما وم�ات     : أھل الحدیث وبعض أھل األصول
المھ، أو ارتد وع�اد ف�ي حیات�ھ، وأم�ا بع�د وفات�ھ كق�رة، واألش�عث ففی�ھ نظ�ر،           على اس

م��ن طال��ت ص��حبتھ متتبًع��ا م��دة یثب��ت معھ��ا    : واألظھ��ر النف��ي، وجمھ��ور األص��ولیین 
: انتھ��ى، وق��ال الس��ید الس��ند  )٥( »إط��الق ص��احب ف��الن عرًف��ا ب��ال تجدی��د ف��ي األص��ح  

ھ وس�لم، وطال�ت ص�حبتھ    م�ن رأى النب�ي ص�لى اهللا علی�    : الصحابي وھو في العرف«
  .انتھى )٦( »وإن لم تطل: معھ، وإن لم یرو عنھ علیھ الصالة والسالم، وقیل

الظھور، وسمى القصر صرًحا؛ لظھوره وارتفاعھ على س�ائر  : وھو في اللغة :الصریح
ھ�و م�ا ظھ�ر الم�راد ب�ھ ظھ�وًرا بیًن�ا بكث�رة االس�تعمال حقیق�ة أو           : األبنیة، واصطالًحا

ل�یس بینن�ا    /ظ٢٩/احترز ب�ھ ع�ن الظ�اھر؛ ألن الظھ�ور فی�ھ     ): بیًنا تاًما: (مجاًزا، قولھ
تاًم��ا لبق��اء االحتم��ال، وقی��د بكث��رة االس��تعمال بتمی��ز ب��ھ ع��ن ال��نص والمفس��ر؛ ألن��ھ        

ال أك�ل م�ن ھ�ذه    : ال بكث�رة االس�تعمال، مث�ال المج�از نح�و      ظھورھما بالبیان والقرائن
أنت طالق كذا استفید من ش�رح المن�ار    أنت حر،: الحنطة، ومثال الحقیقة كقول القائل

                                      
  ).٣٩١ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ١(
  ].بال االسانید المتصلة[: في األصل زیادة) ٢(
  ). ٨٣ص(التعریفات ) ٣(
  ).٢١٦ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني ) ٤(
  ).٢٩٠ص(اة األنوار البن نجیم مشك) ٥(
  ).١٣٢ص(التعریفات ) ٦(
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- ٩١٤  - 
 

ھ�و اس�م الك�الم مكش�وف الم�راد      : الص�ریح «: وقال الش�ریف الجرج�اني  . )١(البن ملك
منھ بسبب كثرة االستعمال، حقیقة ك�ان أو مج�ازا، فبالقی�د األخی�ر خ�رج أقس�ام البی�ان        

  .انتھى )٢(»بعت واشتریت وحكمة ثبوت موجبھ من غیر حاجھ إلى النیة: مثل
ھو مّدة عمر الشخص من الوالدة إل�ى ح�د البل�وغ عرف�ھ المحق�ق اب�ن نج�یم ف�ي          :الصغر

، ول��م یعرف��ھ العین��ي، والش��یخ قاس��م اب��ن قطلوبغ��ا، واب��ن فرش��تھ، وس��ید          )٣(المش��كاة
عبارة عن المّدة : الشریف، فتخیرت والحظت أدنى المالحظة فخطر ببالي أن الصغر

نظرت إلى مش�كاة األن�وار ف�أظھر م�ا     من الوالدة إلى البلوغ، فأردت إن أعرف بكذا ف
في األسرار فكنت مسروًرا لتوافق الرأي، حتى صار فیھ القرار، فیحمد هللا اناء اللی�ل  
وأطراف النھار، ومصلًیا على سید األبرار صلى اهللا علیھ وسلم، وعلى آلھ وأصحابھ 

  .عّد قطر األمطار

د اب ا  

عھ، ث�م فھم�ھ بمعن�اه ال�ذي أری�د ب�ھ، ث�م حفظ�ھ         وھو سماع الكالم كما یح�ق س�ما   :الضبط
علیھ، بمحافظة ح�دوده، ومراقبت�ھ بمذاكرت�ھ عل�ى     / و٣٠/ببذل المجھود لھ، ثم الثبات 

اساءه الظن بنفسھ، إلى حین أداءه عرفھ المحقق حافظ الدین أبو البركات النس�في ف�ي   
خذ بالجزم، وف�ي  األ: الضبط وھو في اللغة«: ، وقال العالمة ابن فرشتھ)٤(متن المنار

س�ماًعا مث�ل س�ماع ش�يء     ] كما یحق س�ماعھ [اصطالح أھل الشرع وھو سماع الكالم 
تحب ضبطھ ورعایتھ، ث�م فھم�ھ بمعن�اه أری�د ب�ھ لغوی�ا ك�ان أو ش�رعیا، ك�أن یعل�م أن           

 »ال یقض��ي قاض��ي وھ��و غض��بان«: حرم��ة القض��اء ف��ي قول��ھ علی��ھ الص��الة والس��الم
انتھ�ى   )٥(»معناه لم یكن سماعا مطلقا بل س�ماع ص�وت  تشغل القلب؛ ألن ھذا لم یفھم 

وھو سماع الكالم كم�ا یح�ق س�ماعھ ب�أن یص�رف      : والضبط«: كالمھ، وقال ابن نجیم
وش�رطنا ح�ق   : ھمتھ إلیھ، ویقبل بالكلیة علیھ لئال یشذ من�ھ بش�يء، ق�ال ف�ي التوض�یح     

انتھ�ى،   )٦(»صدر من الكالم وقد مضى السماع احتراًزا عن أن یحضر رجل مجلًسا 
عب���ارة ع���ن الح���زم، وف���ي : ھ���و اللغ���ة«: انتھ���ى، وع���رف س���ید الس���ند الض���بط فق���ال

إسماع الكالم كما یح�ق س�ماعھ، ث�م فھ�م معن�اه ال�ذي أری�د ب�ھ، ث�م حفظ�ھ           : االصطالح
  .انتھى كالمھ )٧(»ببذل مجھوده، والثبات علیھ بمذاكرتھ إلى حین آدائھ إلى غیره

                                      
  ).١٦٥-١٦٤ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ١(
  ).١٣٣ص(التعریفات ) ٢(
  ).٤٥٤ص(مشكاة األنوار البن نجیم : ُینظر) ٣(
  ).١٧ص(متن المنار للنسفي : ُینظر) ٤(
  ).٢١٣ص(ن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني شرح منار األنوار الب: ُینظر) ٥(
  ).٢٨١ص(مشكاة األنوار البن نجیم ) ٦(
  ).١٣٧ص(التعریفات ) ٧(
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 بط معن��اه ض��بط مبن��اه، بب��ذل   ھ��ي حف��ظ الح��دیث ف��ي الص��در، بعّل��ة ض��     :ض��بط الص��در
المجھود بتكرار معدود، ثم الثبات بمحافظ�ھ الح�دود، والمراقب�ة بالم�ذاكرة ف�ي الوق�ت       
المعھود، حتى اجتمع اإلخوان بمواثیق وعھود، ویكف الظن عن نفسھ إلى وق�ت آداء  

  .المقصود ھذا خالصة الشروح كالدر المعقود
من النسخ الص�حیحة ب�ال ارتی�اب، ث�م     ھو تصحیح الطالب الكتاب / ظ٣٠/ :ضبط اللسان

التطبی��ق بس��ماع االس��ناد عل��ى س��مع الص��واب، ث��م حف��ظ الكت��اب ع��ن األغی��ار، ك��ي ال 
یتغیر بتصحیف، فال یبقى لھ االعتبار فھذا ھو خالصة أھل األصول، فأضبط الكتاب 

 .حتى یكون الروایة أحسن القبول
 تھم�ھ یس�قط العدال�ة ب�ھ ك�ذا ف�ي       ما في سنده ارسال وانقطاع أو اتھم الراوي ب :الضعیف

م�ا ك�ان أدن�ى مرتب�ة م�ن      : الضعیف الحدیث«: ، وقال السید الجرجاني)١(شرح المنار
الحسن، وضعفھ یكون تارة لضعف بعض الرواة من ع�دم العدال�ة، وس�وء الحف�ظ، أو     

انتھ��ى  )٢(»تھم��ھ ف��ي العقی��دة، وت��ارة بعّل��ل أخ��ر مث��ل االرس��ال واالنقط��اع والت��دلیس     
  .كالمھ

  اطء اب 

٣(ھم الذین یس�تنبطون أحك�ام الف�روع ع�ن األدل�ة األربع�ة       :طبقة المجتھدین في الشرع( 
الكتاب، والسنة، وإجماع األمة، والقیاس على حسب تلك القواعد من غیر تقلید : وھي

  .آلخر، ال في الفروع وال في األصول كاألئمة األربعة، ومن سلك مسلكھم في ذلك
ھم القادرین على استخراج األحكام ع�ن األدل�ة الم�ذكورة     :ي المذھبطبقھ المجتھدین ف

عل��ى مقتض��ى القواع��د الت��ي قّررھ��ا أس��تاذھم أب��و حنیف��ة رحم��ھ اهللا تع��الى، ف��إنھم وإن  
خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنھم یقلدون في قواعد األص�ول، وب�ھ یمت�ازون ع�ن     

ھ المخ�الفین ألب�ي حنیف�ة ف�ي     المعارضین في المذھب، ویفارقونھم، كالش�افعي ونظرائ�  
ومحم�د وس�ائر أص�حاب     )٤(غیر مقلدین لھ في األصول، كأبي یوسف/ و٣١/األحكام 

  .أبي حنیفة رحمھ اهللا تعالى من الطبقة الثانیة

                                      
  ).١٣٦ص(خالصة األفكار البن ُقْطُلْوَبَغا : ُینظر) ١(
  ).١٣٨ص(التعریفات : ُینظر) ٢(
  ].مؤسسین قواعد األصول: [في األصل زیادة) ٣(
ُخَنیس بن سعد بن َحْبَتة، أبو یوسف، القاضي، صاحب أبي حنیفة، حبیب بن  بن  إبراھیم  بن  یعقوب ) ٤(

). ه١٨٢(توفي رحمھ اهللا سنة .. النوادر، أدب القاضي، األمالي في الفقھ: صّنف عدة مصنفات منھا
  ).٢٢٥ص(، الفوائد البھیة )٣١٥ص(تاج التراجم : ُینظر
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- ٩١٦  - 
 

 ھ�م ال�ذین یس�تنبطون األحك�ام ف�ي المس�ائل الت�ي ال ن�ص         : طبقة المجتھدین في المس�ائل
، )١(ع�د بس�طھا، وھ�م كالخص�اف    فیھا عنھ، على حسب أص�ول قررھ�ا، ومقتض�ى قوا   

، )٤(، وش��مس االئم��ھ الحل��واني  )٣(، وأب��ي الحس��ن الكرخ��ي  )٢(وأب��ي جعف��ر الطح��اوي  
 )٦(، وفخ��ر اإلس��الم الب��زدوي، وفخ��ر ال��دین قاض��ي خ��ان )٥(وش��مس األئم��ة السرخس��ي

  .وأمثالھم
    ٧(ف�إنھم ال یق�درون عل�ى االجتھ�اد أص�ًلا، لك�نھم       :طبقة أص�حاب التخ�ریج م�ن المقل�دین( 

تھم باألصول، وضبطھم للمآخذ، یقدرون على تفصیل قول مجمل ذي وجھین، إلحاط
ألم��رین، منق��ول ع��ن ص��احب الم��ذھب، أو ع��ن واح��د م��ن     )٨(]محتم��ل[وحك��م م��بھم 

أصحابھ المجتھدین برأیھم ونظرھم في األصول، والمقابسة على أمثالھ، ونظائره من 
ك�ذا  : من قولھ )٩(ھدایةالفروع كالرازي واضرابھ، وما وقع في بعض المواضع من ال

  .من ھذا القبیل صنعة )٢(وتخریج الرازي )١(في تخریج الكرخي

                                      
اف الشیباني، كان فاضال فارضا مھروان، أبو بكر الخص: بن مھیر وقیل: أحمد بن عمرو وقیل) ١(

توفي رحمھ اهللا سنة ...الحیل، الوصایا، الرضاع: حاسبا عارفا بالفقھ، صّنف عدة مصنفات منھا
  ).١/٤١٨(، الطبقات السنیة )١/٩٧(تاج التراجم : ُینظر). ھـ٢٦١(
جعفر، فقیھ  سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي، الحْجري، الطحاوي، أبو بن  محمد  بن  أحمد  ) ٢(

توفي رحمھ .. شرح معاني اآلثار، أحكام القرآن، والمختصر في الفقھ: حنفّي، صّنف عدة مصنفات منھا
  ). ٣١ص(، الفوائد البھیة )١٠٠ص(تاج التراجم : ُینظر). ھـ٣٢١(اهللا سنة 

ق، صّنف عدة الحسین الكرخي، أبو الحسن، فقیھ، انتھت إلیھ ریاسة الحنفیة بالعرا بن  اهللا  عبید  )  ٣(
توفي رحمھ اهللا سنة .. رسالة في األصول، شرح الجامع الصغیر، شرح الجامع الكبیر: مصنفات منھا

  ).١٠٨ص(، الفوائد البھیة )٢٠٠ص(تاج التراجم : ُینظر). ھـ٣٤٠(
الحلواني، فقیھ حنفّي، صّنف عدة مصنفات  األئمة  عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس ) ٤(

تاج : ُینظر). ھـ٤٤٨(توفي رحمھ اهللا سنة .. لمبسوط في الفقھ، النوادر في الفروع، الفتاوىا: منھا
  ).٩٥ص(، الفوائد البھیة )١٨٩ص(التراجم 

محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، أبو بكر، الملقب بشمس األئمة، كان إماًما عالمة حجة ) ٥(
المبسوط في الفقھ، أصول السرخسي في : مصنفات منھا متكلًما فقیًھا حنفًیا أصولًیا مناظًرا، ّصف عدة

، الفوائد البھیة )٢/٢٨(الجواھر المضیة : ُینظر). ھـ٤٩٠(أصول الفقھ، توفي رحمھ اهللا سنة 
  ).١٥٨ص(
الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزیز اُألْوزَجْندي، الفرغاني، المعروف ) ٦(
الفتاوى، شرح الجامع الصغیر، : یھ حنفّي، صّنف عدة مصنفات منھا، فخر الدین، فق"خان قاضي  "بـ

، الطبقات السنیة )١٥١ص(تاج التراجم : ُینظر).  ھـ٥٩٢(توفي رحمھ اهللا سنة .. شرح الزیادات
  ).٢٤٣ص(
  ].لكن: [في األصل زیادة) ٧(
  .ما بین المعقوفتین ساقطة من األصل) ٨(
برھان الدین، أبي الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد : تألیفالھدایة في شرح بدایة المبتدي، من ) ٩(

، صّنفھ مصنفھ شرًحا لكتاب بدایة المھتدي، جمع )ھـ٥٩٣(الجلیل الفرغاني المرغیناني، المتوفى سنة 
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- ٩١٧  - 
 

  ٤(، وص���احب الھدای���ة )٣(ك���أبي الحس���ن الق���دوري  :أص���حاب الت���رجیح م���ن المقل���دین( ،
ھ�ذا أول�ى وھ�ذا    : وأمثالھما، وشأنھم تفضیل بعض الروایات على بعض آخر، كقولھم

  .ھذا أوفق للقیاس، وھذا أرفق للناسأصح، وھو أصح روایة، وھذا أوضح روایة، و
        طبقة المقلدین القادرین على التمیی�ز ب�ین االق�وى والق�وّي والض�عیف وظ�اھر الم�ذھب

م��ن المت��أخرین؛ مث��ل  / ظ٣١/كأص��حاب المت��ون المعتب��رة  : وظ��اھر الروای��ة الن��ادرة 
، )٨(، وص��احب المجم��ع)٧(، وص��احب الوقای��ة)٦(، وص��احب المخت��ار)٥(ص��احب الكن��ز

  .ال ینقلوا في كتابھم األقوال المردودة والروایات الضعیفة وشأنھم أن
 طبقة المقلدین الذین ال یقدرون على ما ذكر ال یفرقون بین الغث والسمین وال یمیزون

بل یجمعون ما یجدون كحاطب باللیل جائرون، فالویل لھم ولمن  :الشمال عن الیمین
 .قلدھم كّل الویل

في خاتمھ رسالة وق�ف   )٩(فھامة المدقق أحمد بن كمالالعالمة المحقق وال الكل ذكرھم

                                                                                                   
فیھ عیون الروایة ومتون الدرایة، تاركا للزوائد في كل باب، معرًضا عن ھذا النوع من اإلسھاب، كما 

  ).١/١٤(جاء في مقدمتھ 
  ).٥١/ ١(الھدایة : ُینظر) ١(
  ). ٢٠٧/ ١(الھدایة : ُینظر) ٢(
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسن بن أبي بكر الفقیھ البغدادي المعروف بالقدوري، صّنف عدة ) ٣(

الجواھر : ُینظر). ھـ٤٢٨(توفي رحمھ اهللا سنة .. المختصر، شرح مختصر الكرخي، التجرید: مصنفاتھ منھا
  ).١/٩٨(، تاج التراجم )١/٩٣(مضیة ال
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، برھان الدین، من أكابر فقھاء الحنفیة، صّنف عدة ) ٤(

: ُینظر). ھـ ٥٩٣(توفي رحمھ اهللا سنة .. البدایة، كفایة المنتھي، الھدایة شرح بدایة المبتدي: مصنفات منھا
  ).١٤١ص(، الفوائد البھیة )٢/١٧(، تاج التراجم )١/٣٨٣(الجواھر المضیة 

الكافي شرح : محمود، حافظ الدین النسفي، أبو البركات، صّنف عدة مصنفات منھا بن  أحمد  بن  اهللا  عبد  ) ٥(
، الفوائد البھیة )١٧٥ص(تاج التراجم : ُینظر). ھـ٧١٠(الوافي، كنز الدقائق، والمنار، توفي رحمھ اهللا سنة 

  ).١٠١ص(
: عبد اهللا بن محمود بن مودود بن محمود، مجد الدین، أبوالفضل الموصلي، صّنف عدة مصنفات منھا) ٦(

تاج : ُینظر). ھـ٦٨٣(توفي رحمھ اهللا سنة .. االختیار لتعالیل المختار، شرح بھ كتابھ المختار في فروغ الحنفیة
  ).١٠٦ص(، الفوائد البھیة )١٧٦ص(التراجم 

مختصر : بن محمود المحبوبي، تاج الشریعة، فقیھ حنفّي، صّنف عدة مصنفات منھامحمود بن عبد اهللا ) ٧(
، الفوائد البھیة )٢٩١ص(تاج التراجم : ُینظر). ھـ٧٨١(توفي رحمھ اهللا سنة سنة .. الھدایة المسمى بالوقایة

  ).١١٠- ١٠٩ص(
ي فقیھ حنفّي، صّنف عدة أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضیاء، مظفر الدین، ابن الساعاتي، البغداد) ٨(

تاج التراجم : ُینظر). ھـ٦٩٤(توفي رحمھ اهللا سنة .. البحرین، وشرحھ، البدیع في األصول مجمع  : مصنفات منھا
  ).١١٨ص(، الطبقات السنیة )٩٥ص(

مختصر القدوري، بدایة المبتدي، : (، والمتون المعتبرة عند الحنفیة ستة]وصاحب الملتقى: [وفي األصل زیادة
وما  ٣٤٨ص(الدلیل إلى المتون العلمیة : ُینظر .)مختار للفتوى، مجمع البحرین، كنز الدقائق، متن الوقایةال

  ).بعدھا
: باشا، شمس الدین، قاض من العلماء بالحدیث ورجالھ، صّنف عدة مصنفات منھا كمال  أحمد بن سلیمان بن ) ٩(

الفوائد البھیة : ُینظر) ھـ٩٤٠(رحمھ اهللا تعالى سنة  طبقات الفقھاء، طبقات المجتھدین، ومجموعة رسائل، توفي
  ).١٣٣/ ١(، األعالم للزركلي )٢١ص(
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  .)١(األوالد
وھو ما كان یكون من جنس السماع بأن یقرأه على المحدث م�ن   :طرف السماع عزیمة

كتاب أو حفظ وھو یسمع أو یقرأ المحدث علیك كذا وأنت تسمعھ، ویكت�ب إلی�ك كتاًب�ا    
ن فالن مبسمًلا محمدًلا ذاك�ًرا فی�ھ   مختوًما مشیًرا فیھ ھذا من فالن بن فالن إلى فالن ب

حدثني فالن بن فالن إلى أن قال عن النبي علیھ الصالة والسالم  وذاكر متن الحدیث 
إذا بلغ كتابي ھ�ذا وفھمت�ھ فح�دث عن�ي بھ�ذا اإلس�ناد ومرس�لة م�ن الغائ�ب إل�ى           : وقائًلا

بل�غ عّن�ي   : لھالغائب بالكتابة أو مرسًلا على ھذا الوجھ باللسان بواسطة الرسول قائال 
فالًنا أنھ قد حدثني بھذا الحدیث فالن بن فالن، ویذكر اسناده، فإذا بلغك رسالتي ھذا، 
ف��أرو عن��ي بھ��ذا االس��ناد، فیكون��ان حجت��ین إذا ثبتت��ا بالحج��ة، یعن��ي بش��ھادة الش��اھدین  

  .)٢(عزیمة ال رخصة كذا في شرح المنار البن ملك
ع فیھ أصال أو قرأ طرف م�ن الكت�اب،   ال سما/ و٣٢/وھي التي  :طرف اآلداء الرخصة

أخبرت�ك كت�اب الف�الن أو مجم�وع مس�موعاتي ف�أرو       : وأجاز بباقیھ بأن یقول المح�دث 
عني إجازة أو یقول حدث مني طرفا أو حصة معلومة سماًعا وما بقي إجازة، فھ�ذین  
القسمین م�ن الرخص�ة الحتم�ال الخل�ل والخط�أ؛ ول�ذلك اش�ترطوا ف�ي اإلج�ازة بش�رط           

أخبرت�ك بش�رط المعتب�ر عن�د     : في الروایات والتحفظ في العب�ارة حت�ى یقول�وا   المعتبر 
  .)٣(أھل األثر كذا استفید من المنار وشرحھ البن ملك

ھو أن یحفظ الطالب المسموع من وقت السماع إلى وقت اآلداء :طرف الحفظ عزیمة.  
ذكر م�ا  ھو نظ�ر الطال�ب إل�ى الكت�اب المعتم�د المقاب�ل وت�        :طرف الحفظ والضبط رخصة

فیھ من مسموعاتھ صار كأنھ حفظ م�ن وق�ت الس�ماع إل�ى وق�ت اآلداء ك�ذا ف�ي ش�رح         
  . )٤(المنار البن ملك

بأن یقول أھل الحدیث ھذا لیس بثقة، وال صدوق، أو متھم بالك�ذب،   :الطعن في الراوي
  .)٥(أو ساقط العدالة كذا في شرح المنار

لى وجھ سمع بلفظ�ھ ومعن�اه بغی�ر    ھو أن یؤدي المحدث الحدیث ع: طرف األداء عزیمة
  .)٦(تغییر في مبناه كذا شرح في شرح المنار البن ملك

                                      
ضمن  - واهللا أعلم- في وقف أوالد البنات البن كمال باشا، مخطوطة في المكتبة القادریة، وھي  رسالة) ١(

  .، لم أتمكن من الوقوف علیھا)١٥٠٠(مجموع 
  ).١١ص(سنیة وذكرت ھذه الطبقات أیًضا في الطبقات ال

  ).٢٢١ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٢(
  ).٢٢٢ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٣(
  ).٢٢٢ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٤(
  ).٢٢٤ص(وبھامشھ شرح ابن العیني  شرح منار األنوار البن ملك،: ُینظر) ٥(
  ).٢٢٢ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٦(
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ھ��و أن ینق��ل المح��دث بمعن��اه وت��رك مبن��اه، وذل��ك ج��ائز إذا ك��ان    :ط��رف االداء رخص��ة
المنقول عنھ نًصا صریًحا محكًما غیر مجمًل�ا وال مش�كًلا وال یك�ون م�ن جوام�ع الكل�م       

  .)١(ا في شرح المنار البن ملككما مر في الروایة بالمعنى كذ
قول الراوي ھذا الحدیث منكر أو مجروح أو نحوھما من أئمة الحدیث ال : الطعن المبھم

یعتق��د م��ا ال یص��لح س��ببا  / ظ٣٢/یج��رح ال��راوي إال ببی��ان الم��ادة؛ ألن الج��ارح ربم��ا  
للجرح جارًحا، بأن رآه ارتكب صغیره من غیر اصرار فال یترك بھ العدال�ة ك�ذا ف�ي    

  .)٢(رح المنار البن ملكش

ء اظب ا  

وقال اب�ن  )٣(ھو اسم لكالم ظھر المراد بھ للسامع بنفس الصیغة كذا في المنار :الظاھر ،
وھ�و الوض�وح؛ ل�ئال یل�زم تعری�ف الش�يء       : والمراد بالظھور الظھور اللغ�وي «: ملك

: أي) بص�یغة : (احتراز ممن كان لیس بعارف إلنس�ان، وقول�ھ  ) للسامع: (بنفسھ، قولھ
بس��ماعھا، احت��رز ب��ھ ع��ن الخف��ي، والمش��كل، ف��إن ظھ��ور الم��راد منھم��ا بع��د الس��ماع    
موقوف على الطلب والتأمل، وعن النص فإن الظھور فیھ بمعنى في المتكلم ال بنفس 

انتھ��ى، وق��ال الس��ید   )٥( »)٤(  )ٰذ يي ىي مي خي( : الص��یغة، كقول��ھ تع��الى 

، ویكون محتمًلا منھ للسامع بنفس الصیغة ھو اسم لكالم ظھر المراد: الظاھر«: السند
  .انتھى كالمھ )٦(»للتأویل والتخصیص

  

    م��ا ف��ي المبس��وط، والج��امع الكبی��ر،    « :ظ��اھر الم��ذھب، وظ��اھر الروای��ة الم��راد بھم��ا
: والج����امع الص����غیر، والس����یر الكبی����ر، والم����راد بغی����ر ظ����اھر الم����ذھب والروای����ة   

  .)٧(ي التعریفات، كذا ف»الجرجانیات، والكیسانیات، والھارونیات
عرف�ھ  »ھو االعتقاد الراجح مع احتمال النقیض، ویس�تعمل ف�ي الیق�ین والش�ك    «: الظن ،

  .)٨(سید السند في التعریفات

  .تم، والحمد هللا وحده وصلى اهللا على محمَّد نبیِّھ
  

                                      
  ).٢٢٢ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ١(
  ).٢٢٥- ٢٢٤ص (شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٢(
  ).٧ص(ار متن المن) ٣(
  ].٢٧٥: البقرة) [٤(
  ).٩٨-٩٧ص(شرح منار األنوار البن ملك، وبھامشھ شرح ابن العیني : ُینظر) ٥(
  ).١٤٣ص(التعریفات ) ٦(
  ).١٤٣ص(التعریفات ) ٧(
  ).١٤٤ص(التعریفات ) ٨(
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  الخاتمة

  :وفیھا أھم النتائج والتوصیات وذلك على النحو اآلتي

ت الفح��ول ف��ي تعریف��ات األص��ول، وق��د ص��نفھا  تعریف��ا: ھ��ذا الكت��اب تح��ت عن��وان .١

یوسف بن الشیخ حام�د ب�ن    بن السید الشیخ  اإلمام العالـم ضیاء الدین، السید حامد 

أمر اهللا البندرموي، ث�م األس�كداري، الجل�وتي، الحنف�ّي، وق�د ص�حت نس�بتھ إلی�ھ،         

 .وھي على مذھب اإلمام أبي حنیفة رحمھ اهللا تعالى

م��ن م��نھج جم��ع التعریف��ات األص��ولیة وترتیبھ��ا عل��ى      ألت��زم المؤل��ف بم��ا رس��مھ   .٢

ح�روف المعج�م، وم��ن الكت�ب الت��ي ذكرھ�ا ف�ي مقدمت��ھ، ول�م یخ��رج عنھ�ا إال ف��ي        

 .-في الجزء الذي عملنا على تحقیقھ واهللا أعلم-موضع واحد 

المصادر التي جمع منھا المصنِّف رحمھ اهللا تعالى التعریفات مصادر حنفی�ة فق�ط،   .٣

 .ألي تعریف من كتب المذاھب األخرىولم یذكر أي نقل 

طریق��ة المص��نِّف رحم��ھ اهللا تع��الى ف��ي ح��ال الب��دء بلف��ظ الق��ول ومش��تقاتھ، والنق��ل     .٤

 .-وذكر اسم الكتاب أو المؤلف الذي نقل عنھ ھذا التعریف-بالمعنى بقولھ كذا في 

أوص��ي بالبح��ث والتنقی��ب ع��ن ت��راث ھ��ذا الع��الم وغی��ره م��ن العلم��اء،          : وأخی��ًرا.٥

  .یستفید طالب العلم من مدونات أئمتنا في العلوم اإلسالمیةوإخراجھ ل
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  قائمة المصادر والمراجع

: بی�روت، ط -علي بن محمد اآلمدي، المكت�ب اإلس�المي  : اإلحكام في أصول األحكام- 
  .عبدالرزاق عفیفي: ، تعلیق)ھـ١٤٠٢(الثانیة 

 ).ھـ١٣٢٦(مل عبد اهللا بن أحمد حافظ الدین النسفي، مطبعة أحمد كا: أصول المنار- 
الخامس��ة : خی��ر ال��دین ب��ن محم��ود محم��د الزركل��ي، دار العل��م للمالی��ین، ط : األع��الم- 

 ).م ٢٠٠٢(عشر 
-زین الدین أب�و الع�دل قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا، دار القل�م      : تاج التراجم في طبقات الحنفیة- 

  .محمد خیر رمضان یوسف: ، تحقیق)ھـ١٤١٣(األولى : دمشق، ط
محم�د ب�ن عب�د    : امع بین اص�طالحي الحنفی�ة والش�افعیة   التحریر في أصول الفقھ الج- 

الواحد السیواسي، الشھیر بابن ھمام الدین الحنفي، طبع بمطبعھ مص�طفى الب�ابي   
 ).ھـ ١٣٥١(الحلبي وأوالده بمصر 

األول���ى : بی���روت، ط-عل���ي ب���ن محم���د الجرج���اني، دار الكت���ب العلمی���ة: التعریف���ات- 
 .اف الناشرجماعة من العلماء بإشر: ، تحقیق)ھـ١٤٠٣(

: عبیداهللا بن عمر الدبوسي، مكتبة الرش�د، ط : تقویم أصول الفقھ وتحدید أدلة الشرع- 
  ".فیروز"عبدالرحیم یعقوب الشھیر بـ . د: ، تحقیق)ھـ١٤٣٠(األولى 

عبدالقادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي، می�ر  : الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة- 
  ). عةبدون طب(كراتشي  –محمد كتب خانھ 

  .فھرس مخطوطات قام بإصداره مركز الملك فیصل -خزانة التراث - 
زین الدین قاسم بن قطلوبغا الحنفي، دار ابن : خالصة األفكار شرح مختصر المنار- 

 .حافظ ثناء اهللا الزاھدي: ، تحقیق)ھـ١٤٢٤(األولى : بیروت، ط-حزم 
الریاض، -، دار الصمیعيعبد العزیز بن إبراھیم بن قاسم: الدلیل إلى المتون العلمیة- 

  ).ھـ ١٤٢٠(األولى : ط
محم�د ب�ن   ): تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(رحلة ابن بطوطة - 

: عب��د اهللا الل��واتي الطنج��ي، اب��ن بطوط��ة، أكادیمی��ة المملك��ة المغربی��ة، الرب��اط ط   
  ).ھـ ١٤١٧(بدون 

كتب�ة ص�بیح بمص�ر،    س�عد ال�دین مس�عود التفت�ازاني، م    : شرح التلویح على التوضیح- 
  ).بدون طبعة وتاریخ(

شرح منار األنوار، البن ملك، وبھامشھ شرح الشیخ زین الدین عبدالرحمن بن أب�ي  - 
  ).بدون طبعة وتاریخ(بیروت،  –بكر، المعروف بالعیني، دار الكتب العلمیة 

ش�مس ال�دین أب�و الخی�ر محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن         : الضوء الالمع ألھل الق�رن التاس�ع  - 
  ).بدون طبعة وتاریخ(بیروت،  –، منشورات دار مكتبة الحیاة السخاوي
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تقي الدین بن عبدالقادر التمیمي الداري، المجلس : الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة- 
، )ھ�ـ ١٣٩٠(الق�اھرة   -األعلى للشؤون اإلسالمیة، لجنة إحیاء الت�راث اإلس�المي   

 .عبدالفتاح محمد الحلو. د: تحقیق
: عربیة في المكتبة الوطنیة النمساویة، تحقیق وتعریب وتدقیقفھرس المخطوطات ال- 

  ).ھـ ١٤٢٩(األولى : جدة، ط-محمد عایش، مؤسسة سقیفة الصفا العلمیة
محم��د عب��دالحي اللكن��وي، دار المعرف��ة للطباع��ة  : الفوائ��د البھی��ة ف��ي ت��راجم الحنفی��ة - 
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