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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�شالة و�ل�شالم على �أ�شرف �خللق �أجمعني، 
تبعهم  ومن  �لأكرمني،  و�شحبه  �لطيبني،  �آله  وعلى  �لأمني،  حممد  نبينا 

باإح�شان من �ل�شلف �ل�شاحلني، وبعد:

�إلى هذه �لأمة باحلجة �لنا�شعة، و�حلق  ملسو هيلع هللا ىلص  فاإن �هلل تعالى قد بعث نبيه 
عيًنا  و�ل�شنة  �لكتاب  ن�شو�ص  فجاءت  �إ�شارة،  و�أو�شح  عبارة  باأف�شح  �ملبني، 
معيًنا ُي�شتقى منها �أحكاُم �ل�شرع �حلنيف على مقت�شى �لل�شان �لعربي، فكانت 
وفهم  �لعرب  كالم  �إدر�ك  قدر  على  معلومة،  و�لق�شايا  مفهومًة،  �لأحكام 
�أ�شاليبهم، وكان �شلف هذه �لأمة من �ل�شحابة و�لتابعني وتابعيهم من �لقرون 
�لثالثة �ملف�شلة على هدي بنينّ جتاه ن�شو�ص �ل�شرع، ومل يكن بينهم من �خلالف 
�إل �لقدر �لي�شري من �لأحكام �لقائمة على �لجتهاد �ملح�ص، فكان ذلك �شمًة 

مميزة لذلك �جليل.

املدار�س  ظهرت  الأمم،  من  بغريهم  العرب  واختالط  الأمة  انت�شار  وبعد 
�لفقهية، وكرث �خلالف، وبرزت �حلاجة لو�شع قو�عَد و�أ�ش�ٍص ُيبنى عليها �أ�شوُل 
العوائد  وتفاوت  الل�شان،  ل�شعف  نظًرا  ال�شرعية،  الن�شو�س  من  ال�شتنباط 
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و�لأفهام، �لأمر �لذي حد� بالإمام �ل�شافعي �إلى و�شع ر�شالته �ل�شهرية يف علم 
�أ�شول �لفقه.

ومع �متد�د �لقرون برزت مناهج خمتلفة ومد�ر�ص متنوعة يف معاجلة هذ� 
العلم، وعر�س م�شائله، وتطبيق قواعده، وداخلته املقدمات املنطقية، واملباحث 
تقرير  يف  �شو�ء  �لأقدمون،  عليه  كان  ما  تباين  ب�شورة  غد�  حتى  �لكالمية، 

�مل�شائل �لنظرية، �أم يف �لتطبيق على �لن�شو�ص و�لفروع �لفقهية.

و�خللف  �ل�شلف  منهج  بني  �لتمايز  هذ�  �لعلم  �أهل  من  جماعة  �أدرك  ولقد 
من  وكان  تطبيقها،  اأ�شلوب  يف  الختالف  ومدى  والقواعد  امل�شائل  عر�س  يف 
بني هوؤلء �لعالمة �ملتفنن �ل�شيخ حممد بن �شليمان �لكاِفَيجي �حلنفي )788-
ر هذه �مل�شاألة على �شبيل �ل�شتقالل،  879هـ(، فو�شع هذ� �مل�شننّف �ملوجز، ليقرنّ
�خلطية  ن�شخته  على  �طلعُت  كنُت  وقد  و�لو�شوح،  �جلز�لة  بني  يجمع  باأ�شلوٍب 
علم  يف  �أهميته  و�أدركت  �لكتاب  قر�أت  وملا  باأملانيا،  ليبزغ  مبكتبة  �ملحفوظة 
تعالى  �هلل  ��شتعنُت  طبعه:  على  �أ�شرف  من  �لتتبع  بعد  �أجد  ومل  �لفقه،  �أ�شول 
وعزمت على حتقيقه، بعد اأن اجتمع لدي من الر�شالة ن�شختان خطيتان، �شيما 
ل  لني �مل�شاركني يف �أكرث �لعلوم، وت�شكِّ �أن �لعالمة �لكافَيجي من �مل�شنفني �ملوؤ�شنّ
هذه �لر�شالة �أثًر� نادًر� له يف علم �أ�شول �لفقه، وقد نعته مرتجموه بـ »�لعالمة 

يف �لأ�شلني«.

وقد راأيت اإخراج هذا الأثر وحتقيقه وفق اخلطة الآتية:

�لق�شم �لأول: مقدمة �لتحقيق، ويت�شمن مبحثني:

ف �لكتاب، وفيه مطالب: �ملبحث �لأول: م�شنِّ

�ملطلب �لأول: ��شمه ون�شبه ومولده ووفاته.

املطلب الثاين: �شيوخه وتالميذه.



109

الِكَتاُب الَوِجيُز النَِّظاِم في ِإظَهاِر َمَواِرِد اأَلحَكاِم

�ملطلب �لثالث: �آثاره وم�شنفاته.

�ملطلب �لر�بع: مكانته وجهوده يف تاأ�شيل �لعلوم. 

املبحث الثاين: و�شف الكتاب، وفيه مطالب:

املطلب الأول: حتقيق ا�شم الكتاب ون�شبته اإلى موؤلفه.

املطلب الثاين: مو�شوع الكتاب واأهميته.

�ملطلب �لثالث: ُن�شخ �لكتاب.

�ملطلب �لر�بع: منهج �لتحقيق.

الق�شم الثاين: الن�س املحقق، ويت�شمن اإخراج ن�س الر�شالة مقاباًل على 
ًقا من م�شادره. �أ�شوله، موثنّ

�خلامتة.

َثبت �مل�شادر.

اأ�شاأل اهلل تعالى اأن ينفع بهذا الأثر، واأن يجعل يف اإخراجه عوًنا للباحثني 
وطلبة العلم، واأن يجعل اأعمالنا خال�شة لوجهه الكرمي، �شواًبا على منهاج 

�شرعه القومي، واحلمد هلل رب العاملني.
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القسم األول
مقدمة ال�حقيق
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ويت�شمن مبحثني:

املبحث الأول
م�صنِّف الكتاب)))

وفيه �أربعة مطالب:

املطلب الأول

ا�صمه ون�صبه ومولده ووفاته

ا�سمه ون�سبه:

هو �ل�شيخ �لعالمة �ملتفنن �أبو عبد�هلل حممد بن �شليمان بن �شعد بن م�شعود 
ب  �ملحيوي �لربعمي �لرومي �حلنفي، ويلقب مبحيي �لدين �لكاِفَيجي، وقد ُلقِّ
�إليها  فُن�شب  �حلاجب،  لبن  �لنحو  يف  »�لكافية«  بكتاب  ��شتغاله  لكرثة  بذلك 
ثم  جي«  »�لكافية  �للقب  فاأ�شل  �لن�شب،  يف  ك  �لرترُّ عادة  على  »جي«  بزيادة 
اخت�شر اإلى »الكاِفَيجي«، وقد خّطاأ ال�شيوطيُّ وهو من تالمذته واأخ�سِّ النا�س 

به َمن قر�أها باإ�شكان �لياء �ملثناة �لتحتية))(.
)1( انظر يف ترجمة املوؤلف واأخباره: ال�شوء الالمع )59/7)(، بغية �لوعاة )117/1(، ح�شن �ملحا�شرة )549/1(، �مِلنَجم 
يف �ملعجم )ق14 �لأزهرية(، بد�ئع �لزهور )98/3(، �شذر�ت �لذهب )6/7)3(، ديو�ن �لإ�شالم )63/4(، خال�شة الأثر 
)175/4(، �لبدر �لطالع ))/171(، �ل�شقائق �لنعمانية )40(، �لفو�ئد �لبهية )169(، ك�شف �لظنون )66/1)(، هدية 
وله   ،)466/6( لربوكلمان  �لعربي  �لأدب  تاريخ   ،)150/6( �لأعالم   ،)33(/3( �ملوؤلفني  معجم   ،)(08/(( �لعارفني 
ترجمٌة خمطوطة ل ُيعرف كاتبها، حمفوظة باخلزانة امللكية بالرباط برقم )جمموع 1988( ومل �أمتكن من �لوقوف عليها.

))( انظر: لب اللباب يف حترير الأن�شاب )18)(.
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مولده ون�س�أته:

ولد رحمه اهلل بككجة كي من بالد �شروخان من ديار ابن عثمان، �شنة ثمان 
وثمانني و�شبعمئة، وا�شتغل بالعلم مبكًرا، وارحتل اإلى عدٍد من البلدان، يف الروم 
و�لترت و�ل�شام، ولقي �لعلماء يف خمتلف �لأوطان، وقر�أ بال�شام و�أقر�أ بها، وحج، 
ُبعيد  الأ�شرف بر�شباي )ت/841هـ()1(  اأيام  القاهرة  القد�س، ثم قدم  ودخل 
ا، فاأقام باملدر�شة الربقوقية ))( �شنني، وويل  830هـ، وهو متقلٌل من الدنيا جدًّ
�مل�شيخة برتبة �لأ�شرف �ملذكور، و�جتمع بعدٍد من �أهل �لعلم، كال�شيخ حممد 
)ت/)85هـ()4(،  حجر  �بن  و�حلافظ  )ت/)84هـ()3(،  �لِب�شاطي  �أحمد  �بن 
وغريهما، فظهرت ف�شائله، و��شتقر بعد ذلك يف م�شيخة ز�وية �لأ�شرف �شعبان 
)84هـ،  �شنة  الأولى  جمادى  يف  �لعجمي)6(  ح�شن  عزل  بعد  )ت/778هـ()5(، 
ا عن �لعالء �لرومي)7( ثم �لأ�شرف �إينال  ثم يف م�شيخة �لتدري�ص برتبته عو�شً
�بن  �إعر��ص  حني  �ل�شيخونية)9(  م�شيخة  يف  ثم  858هـ،  �شنة  )ت/865هـ()8( 
�لهمام )ت/861هـ()10( عنها، و�أقام قلياًل عند �ملحب �بن �لأ�شقر )ت/863هـ( 

ا  )1( هو �ل�شلطان �مللك �لأ�شرف بر�شباي �لدقماقي �لظاهري �جلرك�شي، تقلد �لولية مب�شر �شنة )5)8هـ(، وكان حمبًّ
للعلم و�أهله. �نظر يف ترجمته: �ل�شوء �لالمع )8/3(، بد�ئع �لزهور ))/81(.

))( انظر عن هذه املدر�شة: تاريخ ابن خلدون )7/)67(، �لنجوم �لز�هرة ))113/1(.
)3( هو حممد بن �أحمد �لطائي �لب�شاطي �ملالكي، من كبار علماء �ملالكية مب�شر، ويل ق�شاء �ملالكية مدة ع�شرين �شنة 

حتى وفاته. �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/7(، بغية �لوعاة )1/)3(.
)4( اإمام املحدثني اأبو الف�شل اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�شقالين ثم امل�شري، اأقبل على الأدب والعربية، ثم تفرغ 
للحديث و�شماعه وفقهه، من م�شنفاته: )فتح �لباري(، )تهذيب �لتهذيب(. �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/36(، ح�شن 

�ملحا�شرة )363/1(.
)5( هو �مللك �لأ�شرف �شعبان بن ح�شني بن �مللك �لنا�شر حممد بن قالوون، تولى ملك م�شر �شنة )754هـ(، معروف 
بالعدل و�حللم وحب �لعلم وكرثة �ل�شدقات، ومات مقتوًل. �نظر: �لدرر �لكامنة ))/88)(، بد�ئع �لزهور )1/)1)(.

)6( �أحد ندماء �مللك �لأ�شرف بر�شباي. �نظر: �لنجوم �لز�هرة )78/15)(، �ل�شوء �لالمع )134/3(.
)7( اأحد العلماء املعتنني باملعقولت، تتلمذ على التفتازاين واجلرجاين، وغريهما، وله ر�شالة جمع فيها من الأ�شئلة من 

فنون �شتى. �نظر: �ل�شقائق �لنعمانية )31(.
)8( هو �مللك �لأ�شرف �أبو ن�شر �شيف �لدين �إينال �لعالئي �لظاهري �جلرك�شي، ويل �شنة )857هـ(، وكان من خيار 

�مللوك �جلر�ك�شة، مع حلم ولني وحب للعلماء. �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/8)3(، بد�ئع �لزهور ))/307(.
)9( انظر عن هذه املدر�شة: خطط املقريزي ))/1)4(، �لنجوم �لز�هرة )131/7ح(.

)10( هو حممد بن عبد�لو�حد بن عبد�حلميد �ل�شيو��شي �لأ�شكندري، ولد بالإ�شكندرية �شنة )790هـ(، من �أئمة �حلنفية �لفقهاء، 
ًما عند �مللوك، عاملًا م�شارًكا، و�فر �لذكاء. من موؤلفاته: فتح �لقدير، �لتحرير يف �لأ�شول، �مل�شايرة يف �لعقيدة،  كان معظنّ

�نظر: �ل�شوء �لالمع )7/8)1(، بغية �لوعاة )166/1(.
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اأحد روؤ�شاء الديار امل�شرية، واأخذ عنه الف�شالء والأعيان، ممن �شياأتي ذكرهم 
يف اأ�شماء التالميذ، وت�شدى للتدري�س والإفتاء والتاأليف.

وف�ته:

 �بتد�أ به مر�ص �لزحار)1( يف �أو�ئل �ملحرم �شنة 879هـ، وتو�لى �لإ�شهال 
بحيث كان يعرتيه غمٌّ ب�شببه، ول ميكن لأحٍد �جللو�ص معه غالًبا، وتويف يف 
�شبيحة يوم اجلمعة رابع جمادى الأولى من ال�شنة املذكورة، وُحمل نع�شه حتى 
لِّي عليه ب�شبيل �ملوؤمنني با�شتدعاء �ل�شلطان �لأ�شرف قايتباي )ت/901هـ(  �شُ
قبل موته  لنف�شه وحونّطه  �أعده  كان  بحو�ٍص  وُدفن  �ل�شالَة عليه،  و�شهوده  له 
بثالثة �أيام بجو�ر �شبيل �لرتبة �لأ�شرفية، وكان هو يدفن به �لغرباء �ملرتددين 

�إليه ونحوهم، وتاأ�شف �لنا�ص على فقده.

ورثاه �ل�شهاب �أحمد بن حممد �ملن�شوري )ت/887هـ())(، يف �أبيات:

�ملَهِج دم  من  بدموٍع  عيوُننا 

بِح بال�شرُّ �لدرنّ  ذ�ك  ل  فُبدِّ تزهى 

عوِج من  بالإعطاء  وقوم  فقرا 

كانت النا�س مت�شي منه يف �شرِج

�لدمع يف جلِج ر�أيتها من جنيع 

ل�شتن�شقوا من ثناها اأطيب الأرِج

)1( هو ما ُيعرف �ليوم بالديزنطاريا )Dysentery(، وهو التهاب ي�شيب اأوعية الأمعاء، وي�شكل خطًرا على الأطفال 
وكبار ال�شن، ب�شبب الإ�شهال املزمن الذي ين�شاأ عنه، ورمبا اأدى اإلى الوفاة. انظر:

http://www.bettermedicine.com/article/dysentery
ولد  �لهائم،  بابن  �ملعروف  �حلنبلي،  ثم  �ل�شافعي  �ملن�شوري  �ل�شلمي  علي  بن  بن حممد  �أحمد  �لدين  �شهاب  ))( هو 
�شنة )799هـ(، ون�شاأ باملن�شورة، وتعلم بالقاهرة يف �حلديث و�لأدب و�لفقه، وعرف بالتو��شع و�لتقلل من �لدنيا 

و�لقناعة، وكان �شاعر ع�شره. �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/150(، �لأعالم )31/1)(.

بكت على �ل�شيِخ حميي �لدين كاِفَيجي

درر مـن  �لدهــر  هــذ�  �أ�شـارير  كـانت 

مكارمــــه من  ب�شمــــاع  نفى  فـكـــم 

منطفئا اليــــوَم  اأراه  عـــلٍم  نــور  يا 

باكيـــٌة وهـي  الفتـــاوى  راأيَت  فـلـو 

بــَا �شَ ريــُح  عنُه  بثناُه  �َشرْت  ولــــو 
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�لرهِج دجى  يف  متو�رث  �أبطاله 

الدرِج اأرفع  يف  ورتبته  عّنا 

مبتهِج منه  بوجٍه  حالتيه  يف 
من �شند�ٍص بيد �لغفر�ن منت�شِج)1(

املطلب الثاين

�صيوخه وتالميذه

�سيوخه:
والترت  الروم  ديار  يف  العلم  اأهل  من  عدد  عن  الكاِفَيجي  العالمة  اأخذ 
والعرب، ول تذكر امل�شادر من هوؤلء اإل القليل، وفيما ياأتي ذكٌر ملن اأمكن 
دواوين  ا�شتقراء  ما ظهر يل من  �شيوخه، ح�شب  اأ�شماء  من  عليه  الوقوف 

�لرت�جم:

�لعالمة �مل�شارك عز �لدين عبد�للطيف بن عبد�لعزيز بن �أمني �لدين . 1
اإماًما  كان  َمَلك،  ابن  اأو  ِفِر�شِته،  بابن  ال�شهري  احلنفي،  الكرماين 
لالأمر�ء،  ًبا  وموؤدِّ �لروم،  علماء  من  وكان  �أ�شوليًّا،  فقيًها،  فا�شاًل، 
وويل تدري�ص �ملدر�شة �ملن�شوبة �إليه مبدينة برته. وكان ماهًر� يف �أكرث 
�لعلوم، ومن ت�شانيفه: »�شرح جممع �لبحرين« يف �لفقه، �شرحه �شرًحا 
ح�شًنا، وله قبول يف بالد �لدولة �لعثمانية، و»�شرح م�شارق �لأنو�ر« يف 
�لفقه،  �لوقاية« يف  �لفقه، و»�شرح  �أ�شول  �ملنار« يف  �حلديث، و»�شرح 

ور�شالة يف علم �لت�شوف، وغري ذلك. 

تويف بعد �شنة 800هـ))(. 
)1( �نظر: بغية �لوعاة )118/1(، ح�شن �ملحا�شرة )549/1(.

))( �نظر يف ترجمته: �ل�شوء �لالمع )9/4)3(، �ل�شقائق �لنعمانية )30(، �لطبقات �ل�شنية )383/4(، �لبدر �لطالع )374/1(.

يـا وح�شـــة �لعلم من ِفيِه �إذ� �عرتكت

لــم يلحقوا �شاأَو عـلٍم من خ�شــائ�شه

قـد طــاملــا كــــان ُيقرينـــــا ويقـــرُئنا

�ُشقيـــا لـــه وك�شــــــاه �للــه نـــور �شــنـا
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�لعالمة �لفقيه، مفتي �حلنفية، �ل�شيخ حافظ �لدين حممد بن حممد . )
�بن �شهاب بن يو�شف �لكردري �لربيقيني �خُلو�رزمي �حلنفي، �ل�شهري 
من  بـ»البزازية«،  املعروفة  الفتاوى  �شاحب  )ت/7)8هـ(،  بالبز�زي 
�لعلماء �لأذكياء، بارع يف فقه �حلنفية، ��شُتهر يف بالده »�شر�ي« رحل 
اإلى القرمي، واأقام بها �شنني، وناظر اأهل العلم، ودار�س الفقهاء، وارحتل 
�لآتي ذكره،  �لفناري  �لعالمة  له مباحثات مع  �لروم، وجرت  �إلى بالد 
وغلب على �لفناري يف �لفروع، وغلبه �لفناريرُّ يف �لأ�شول و�شائر �لعلوم، 

ومن م�شنفاته �شوى الفتاوى: كتاب »مناقب الإمام اأبي حنيفة«. 

تويف يف �أو��شط رم�شان �شنة 7)8هـ)1(.

بن . 3 حممود  بن  حيدرة  �لدين  برهان  �لعربية  �شيخ  �ملحقق،  �لعالمة 
التفتازاين،  العالمة  عن  اأخذ  الرومي،  ثم  ال�شريازي  الهروي  اخلوايف 
وكان عاملًا فا�شاًل، وبرز يف املعاين والبيان وعلوم العربية، وقدم الروم، 
�شرح  على  حو��ٍص  وله  ممزوًجا،  �شرًحا  للقزويني  »�لإي�شاح«  و�شرح 
التفتازاين للك�شاف، و�شرح على ال�شراجية يف الفرائ�س، وكان ذا عفاٍف 

ومروءة وورع وتقوى، قال عنه ال�شيوطي: 

هو  لنا  وذكره  الكافيجي،  الدين  حميي  العالمة  �شيخنا  عنه  »اأخذ 
وغريه«))(. مات بعد �شنة 830هـ)3(.

�لعالمة �ل�شيخ حممد بن حمزة بن حممد بن حممد �لفناري، ويقال �لَفَني . 4
�حلنفي )751-834هـ(، الأ�شويل الفقيه، والإمام يف العلوم العقلية، اأخذ 
وتتلمذ على جماعة،  اإلى م�شر  ارحتل  ثم  الروم،  علماء  عن جماعة من 
ورجع �إلى �لروم، وويل ق�شاء برو�شا، و�رتفع قدره عند �ل�شلطان بايزيد، 

)1( �نظر يف ترجمته: �ل�شوء �لالمع )37/10(، �ل�شقائق �لنعمانية )1)(، �شذر�ت �لذهب )65/9)(.
))( بغية �لوعاة )549/1(.

)3( �نظر يف ترجمته: بغية �لوعاة )549/1(، �ل�شقائق �لنعمانية )37(، �شذر�ت �لذهب )9/)1)(.
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م�شنفاته:  ومن  بالقاهرة،  و�لف�شل  �لعلم  باأهل  و�جتمع  ف�شله،  و��شتهر 
ف�شول البدائع يف اأ�شول ال�شرائع، كتاٌب اأ�شويل اأقام يف ت�شنيفه ثالثني 
قال  ذلك.  وغري  �إي�شاغوجي،  و�شرح  �ل�شر�جية،  �لفر�ئ�ص  و�شرح  �شنة، 

�ل�شيوطي: 

»لزمه �شيخنا �لعالمة حميي �لدين �لكافيجي، وكان يبالغ يف �لثناء 
�«)1(، وتويف يف رجب �شنة 834هـ))(. عليه جدًّ

�ل�شري�مي . 5 حممد  بن  حممد  بن  عبد�لو�جد  �ل�شيخ  �مل�شارك  �لعالمة 
�لكوتائي �حلنفي )ت/838هـ(، �أ�شله من بالد �لعجم، و�أتى بالد �لروم، 
بالعلوم  عارًفا  فا�شاًل،  عاملًا  وكان  كوتاهية،  مبدر�شة  �ًشا  مدرِّ و�شار 
�لأدبية، وبارًعا يف �لفنون �ل�شرعية و�لعقلية، عاملًا بالتف�شري و�حلديث، 
له �شرٌح على »النقاية« اأتى فيه مب�شائل مهمة، وله كتاٌب منظوم يف علم 
ال�شطرلب �شماه »معامل الأوقات«، وله نظٌم بليغ يف غاية احل�شن. تويف 

�شنة 838هـ)3(.

وذكر �ل�شخاوي )ت/)90هـ( اأن من �شيوخه ال�شيخ »واجد«)4(، ومل 
�أقف له على ترجمة.

تالمذته:

اأخذ عن العالمة الكافيجي جماعاٌت من الطلبة، ممن ورد اإلى م�شر اإبان 
توليه منا�شب �لتدري�ص يف خمتلف �ملد�ر�ص و�مل�شيخات، وممن �عتنى بذكرهم 
ًقا يف تر�جمهم �ملوؤرخ �ل�شخاوي )ت/)90هـ( يف »�ل�شوء �لالمع«، وذكر  مفرنّ
الوقوف عليه من  اأمكن  واأذكر من  املئة من تالمذة املرتَجم،  ما ينيف على 

)1( بغية �لوعاة )98/1(.
))( �نظر يف ترجمته: �ل�شوء �لالمع )18/11)(، �لفو�ئد �لبهية )166(، �ل�شقائق �لنعمانية )16(، �لأعالم )110/6(.

)3( �نظر يف ترجمته: �ل�شقائق �لنعمانية )30(، �لفو�ئد �لبهية )113(.
)4( �ل�شوء �لالمع )59/7)(، وله ذكر يف �مل�شدر نف�شه )74/10(.
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اأقف على من جمعهم يف موطن واحد، وهم على  اأ�شماء تالمذته؛ كوين مل 
�لنحو �لآتي)1(:

�لقاهري . 1 �إ�شماعيل  بن  حممد  بن  عبد�لرحمن  بن  �إبر�هيم 
)835-3)9هـ(  �لكركي  بابن  ويعرف  �ل�شلطان،  �إمام  �حلنفي 

كرث اخت�شا�شه بالكافيجي، ونال منه الإجازة مبروياته))(.
�إبر�هيم بن علي بن �أحمد بن بركة بن علي بن �أبي بكر بن �ملكرم، . )

برهان الدين امل�شري ال�شافعي النعماين )8)8-880هـ(، اأخذ 
عنه يف �أ�شول �لدين و�لنحو)3(.

�إبر�هيم بن علي بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن يزيد، برهان �لدين . 3
الطائي الأبنا�شي الأ�شل اخُلَناين القاهري ال�شافعي )ت/873هـ(، 

قر�أ على �لكافيجي »�ملتو�شط« يف علم �لت�شريف)4(.
�إبر�هيم بن علي بن حممد بن حممد بن ح�شني بن علي بن �أحمد . 4

�بن عطية بن ظهرية �لقر�شي �ملخزومي �ملكي �ل�شافعي )5)8-
891هـ(، اأخذ عن الكافيجي وروى عنه)5(. 

�إبر�هيم بن حممد بن طيبغا �لغزي �حلنفي)6(. . 5
�أحمد بن �أحمد مترباي �شهاب �لدين �لتمربغاوي �حلنفي)7(. . 6
�أحمد بن �أ�شد بن عبد�لو�حد بن �أحمد �لأميوطي �لأ�شل �ل�شكندري . 7

�ملولد �لقاهري �ل�شافعي �ملقرئ، ويعرف بابن �أ�شد )808-)87هـ(، 
اأخذ عنه يف العلوم العقلية)8(. 

)1( روعي يف �شياق اأ�شمائهم ترتيب احلروف مع الخت�شار، ت�شهياًل للوقوف عليهم.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )59/1(، �لطبقات �ل�شنية )57/1)(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )79/1(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )1/)8(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )88/1(، نظم �لعقيان )0)(. 

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )148/1(، �لطبقات �ل�شنية )30/1)(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )10/1)(، 

)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/1))(، نظم �لعقيان )36(.
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�أحمد بن �إ�شماعيل بن �إبر�هيم �شهاب �لدين �أبو �لعبا�ص بن �ملجد . 8
بابن  ويعرف  �حلنفي،  �لقادري  �جلوهري  �حلريري  �لقاهري 

�إ�شماعيل )845-893هـ()1(. 
�أحمد بن �شليمان بن ن�شر �هلل بن �إبر�هيم �ل�شهاب �لبلقا�شي ثم . 9

بالزو�وي )4)8-)85هـ(،  ويعرف  �ل�شافعي  �لأزهري  �لقاهري 
��شتدت عنايته بالفنون مبالزمة �لكافيجي))(. 

اأحمد بن �شدقة بن اأحمد بن ح�شني بن عبداهلل الع�شقالين املكي . 10
�لأ�شل �لقاهري �ل�شافعي، ويعرف بابن �ل�شرييف )8)8-؟( اأخذ 

عنه يف �لعقليات)3(.
ِجيني . 11 �أحمد بن عبيد �هلل بن حممد بن �أحمد بن عبد�لعال �ل�شهاب �ل�شِّ

ثم �لقاهري �لأزهري �ل�شافعي �لفر�شي )816-885هـ()4(.
�لقاهري . )1 �لأ�شل  �ل�شي�شيني  �أحمد بن حممد  �أحمد بن علي بن 

امليداين احلنبلي )844-؟( اأخذ عنه يف اأ�شول الدين)5(.

�أحمد بن يو�شف �لقاهري �ل�شافعي، ويعرف . 13 �أحمد بن علي بن 
بابن �لقطان ))85-؟()6(. 

اأحمد بن حممد بن اإبراهيم بن اأحمد اخلجندي املدين احلنفي . 14
)836-881هـ(، روى عنه)7(.

�ل�شافعي )1)8-. 15 �لقاهري  �ملكيني  �أحمد بن حممد بن بركوت 
881هـ()8(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )34/1)(، �لطبقات �ل�شنية )79/1)
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )310/1(، نظم �لعقيان ))4(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )316/1(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )376/1(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/9(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/11(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/67(.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/100(.
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�أحمد بن حممد بن حممد بن �أبي بكر �لقر�شي �ملخزومي �ملحرقي . 16
بع�س  الكافيجي  عن  اأخذ  )844-؟(  �ل�شافعي  �لقاهري  �لأ�شل 

ت�شانيفه)1(. 

�أحمد بن حممد بن حممد بن عمر بن ر�شالن بن ن�شري �لبلقيني . 17
�لأ�شل �لقاهري �ل�شافعي ))81-865هـ(، اأخذ عنه يف املنطق 

وغريه))(. 

�أحمد بن مو�شى بن �أحمد بن عبد�لرحمن �لقاهري �ل�شافعي �ملقرئ . 18
ويعرف باملتبويل، اأخذ عن الكافيجي، واأذن له يف الإفتاء والتدري�س، 

ظ له بع�ص ت�شانيفه)3(. وقرنّ

جعفر بن �إبر�هيم بن جعفر بن �شليمان �لقر�شي �لدهني �ل�شنهوري . 19
�لقاهري �لزهري �ل�شافعي �ملقرئ )810-894هـ()4(. 

ح�شن بن ح�شن بن علي �لنائي �لقاهري �ل�شافعي �لرفاعي )849-؟( . 0)
اأخذ عنه العقليات)5(.

ح�شن بن علي بن �شامل بن �أحمد �لربل�شي �ل�شوري ثم �لقاهري . 1)
�ملالكي )833-؟()6(.

ح�شن بن علي بن حممد �لطلخاوي �لقاهري �ل�شافعي )837-؟( . ))
اأخذ عنه يف اأ�شول الدين)7(.

ويعرف . 3) ال�شافعي،  املكي  ثم  الكيالين  بن حممد  اأحمد  بن  ح�شني 
)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/)17(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/188(.
)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع ))/8))(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )69/3(.

)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )97/3(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )111/3(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )115/3(.
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بابن قاو�ن ))84-889هـ(، اأخذ عن الكافيجي يف املعاين والبيان، 
وقر�أ عليه يف �لك�شاف وغريه)1(.

�لقاهري . 4) �لأ�شل  �لِفي�شي  �شيف  بن  عبد�هلل  بن  علي  بن  ح�شني 
وكتب  درو�شه  ح�شر  )830-895هـ(  ِفي�شا  بابن  ويعرف  �حلنفي، 

عنه جملة من ت�شانيفه))(.

زكريا بن حممد بن �أحمد بن زكريا �لأن�شاري �ل�شنيكي �لقاهري . 5)
�لأزهري �ل�شافعي �لقا�شي )6)8-6)9هـ(، اأخذ عنه يف املنطق 

و�أ�شول �لفقه)3(. 

�لأ�شل . 6) �لبلقا�شي  �هلل  ن�شر  بن  �شليمان  بن  �أحمد  بن  �شليمان 
�لقاهري �ملولد و�لد�ر �ل�شافعي �ملا�شي �أبوه ))85-؟( اأخذ عنه 

يف الأ�شول وفنون اأخرى)4(. 

اأ�شعد املرادي اليمني ال�شنعاين . 7) �شالح بن قا�شم بن اأحمد بن 
�حلنفي )833-؟(، اأخذ عن الكافيجي اأ�شول الفقه )5(. 

ظهرية بن حممد بن حممد بن حممد بن ح�شني �لقر�شي �ملكي . 8)
�ملالكي )841-868هـ()6(. 

(9 .-837( �ملغربي  �لقر�شي  �لزين  عبا�ص  بن  �أحمد  بن  عبا�ص 
889هـ()7(. 

ثم . 30 امللطي  الأ�شل  ال�شيخي  �شاهني  بن  خليل  بن  عبدالبا�شط 
)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )135/3(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )150/3(، �لطبقات �ل�شنية )3/)15(.
)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )34/3)(، �لكو�كب �ل�شائرة )199/1(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )60/3)(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )315/3(، �لطبقات �ل�شنية )87/4(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )15/4(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )18/4(.
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عنه  اأخذ  حتى  الكافيجي  لزم  )844-؟(،  �حلنفي  �لقاهري 
ا  كثرًي�، وح�شر درو�شه يف علوم جمة وكتب جليلة، وحمل عنه �أي�شً

كثرًي� من ر�شائله)1(.

حممود . 31 بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  عبد�لرب 
�حللبي، ثم �لقاهري �حلنفي، وُيعرف بابن �ل�شحنة )851-؟())(. 

عبد�حلق بن حممد �ل�شنباطي �لقاهري �ل�شافعي ))84-931هـ()3(. . )3

عثمان . 33 بن  بكر  �أبي  بن  حممد  بن  بكر  �أبي  بن  عبد�لرحمن 
ال�شيوطي الطولوين ال�شافعي )849-911هـ()4(. قال عن نف�شه: 

»ولزمُت �شيخنا �لعالمة، �أ�شتاَذ �لوجود حميي �لدين �لكافيجي 
والأ�شول  التف�شري  من  الفنون  عنه  فاأخذُت  �شنة،  ع�شرَة  اأربَع 

والعربية واملعاين وغري ذلك، وكتب يل اإجازًة عظيمة«)5(. 

وقال يف ثبته �ل�شغري: »وقر�أُت على �شيخنا �لعالمة حميي �لدين 
تاأليفه، و�شمعُت عليه قطعًة  �لكافيجي قطعًة من �شرح �لقو�عد 
من املغني لبن ه�شام، ول يح�شرين ات�شال �شنده بهذه ال�شل�شلة 
)يعني النحو(، فاإن اأ�شياخه واأ�شياخهم من علماء الروم والعجم، 

ومل نقف على �شل�شلتهم«)6(.

عبد�لرحمن بن حممد بن حجي �ل�شنتاوي ثم �لقاهري �لأزهري . 34
�ل�شافعي )7)8-896هـ()7(. 

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/4)(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )33/4(.
)3( �نظر: �لكو�كب �ل�شائرة )1/)))(.

)4( �نظر: بغية �لوعاة )118/1(، �ل�شوء �لالمع )66/4(، �لكو�كب �ل�شائرة )8/1))(.
)5( ح�شن �ملحا�شرة )338/1(.

)6( ز�د �مل�شري يف �لفهر�شت �ل�شغري )404(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/4)1(.
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عبد�لرحمن بن مو�شى بن عبد�هلل بن حممد �لزين �أبو حممد . 35
�بن �ل�شرف �لُبهوتي ثم �لقاهري �ل�شافعي )ت/878هـ()1(.

ال�شافعي . 36 القاهري  الإبنا�شي  حجاج  بن  اإبراهيم  بن  عبدالرحيم 
)9)8-891ه(، اأخذ عنه يف الهيئة والهند�شة وغريهما من الفنون))(.

عبد�لرحيم بن عبد�لرحمن بن �أحمد بن ح�شن بن د�ود �لعبا�شي . 37
)866-963هـ(،  �ل�شافعي  �لدم�شقي  �لقاهري  �لأ�شل  �حلموي 

ولعله من اآخر تالمذته وفاة؛ اإذ عا�س بعده 84 �شنة)3(.

�أبي بكر �لها�شمي )819-. 38 عبد�لعزيز بن يعقوب بن حممد بن 
903هـ()4(.

عبد�لقادر بن �أحمد بن حممد �لدمريي �لأ�شل �مل�شري �ملالكي . 39
�أ�شول �لدين و�أ�شول �لفقه  )4)8-895هـ(، لزم �لكافيجي يف 

و�لعربية وغريها من �لعلوم �لعقلية)5(. 

عبد�لقادر بن �شعبان بن علي بن �شعبان �لغزي �ل�شافعي )871-؟( . 40
اأخذ عنه يف الفقه، وهو �شغري)6(.

عبد�لقادر بن علي بن م�شلح �لقاهري �ل�شافعي )844-؟( اأخذ . 41
عنه قليال)7(.

عبدالكرمي بن عبداللطيف بن �شدقة العقبي القاهري ال�شافعي . )4
)808-866هـ()8(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )157/4(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )164/4(.
)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )179/4(، �شذر�ت �لذهب )486/10(، �لكو�كب �ل�شائرة ))/159(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )36/4)(.

)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )63/4)(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )67/4)(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )80/4)(.

)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )314/4(.
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عبدالكرمي بن حممد بن حممد بن اأبي ال�شعود حممد بن ح�شني . 43
�بن علي بن �أحمد بن عطية بن ظهرية �لقر�شي �ملكي �ل�شافعي 

)843-؟()1(.

عبداللطيف بن عبداملجيد اجلناين الأ�شل ال�شحراوي القاهري . 44
�حلنفي )ت/889هـ())(.

�إبر�هيم . 45 بن  عبد�هلل  بن  حممد  بن  �أحمد  بن  عبد�لوهاب 
كاأبيه  وُيعرف  القاهرة،  نزيل  احلنفي  الدم�شقي  ثم  الطرخاين 

بابن َعَرْب�شاه )813-901هـ()3(.

�لقاهري . 46 ثم  �جلوجري  حممد  بن  حممد  بن  عبد�لوهاب 
�ل�شافعي، وُيعرف بابن �شرف )0)8-؟()4(.

عثمان بن عبد�هلل بن عثمان بن عفان بن مو�شى �لقاهري �ملق�شي . 47
�ل�شافعي )818-877هـ(، ح�شر على �لكافيجي يف �شرح �لعقائد)5(.

علي بن �إبر�هيم بن �أبي بكر نور �لدين �لأن�شاري �ملق�شي �ل�شافعي . 48
�ل�شاحلي، وُيعرف بالكلب�شي �أو بالكلب�شاوي )840-؟(، قراأ عليه 

ي�شرًي�)6(.

�حلنفي . 49 �لقاهري  ثم  �لعالئي  �لرومي  �لعالء  �إدري�ص  بن  علي 
)ت/)87هـ()7(.

�إبر�هيم �لقاهري �جلوهري �حلنفي، ويعرف . 50 علي بن د�ود بن 
)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )0/4)3(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )330/4(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )97/5(، �لطبقات �ل�شنية )407/4(.
)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )110/5(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )131/5(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/)15(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/)19(.
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بابن د�ود، وبابن �ل�شرييف، )819-؟( ا�شتدت عنايته مبالزمة 
�لكافيجي)1(.

علي بن زكريا بن �أبي بكر بن يحيى نور �لدين �أبو حممد �ل�شهيلي . 51
ثم �لقاهري �ل�شافعي )814-)87هـ())(.

علي بن حممد بن اإبراهيم بن اأحمد اخلجندي ثم املدين احلنفي . )5
))84-871هـ()3(.

�لزبريي . 53 �لأ�شدي  �لقر�شي  بن حممد  �أحمد  بن  بن حممد  علي 
�ل�شكندري �لأ�شل �لقاهري �ملالكي )831-875هـ(، اأخذ عنه يف 

املعاين والبيان )4(.
القاهري . 54 احلنفي  املحلي  اأيوب  بن  خ�شر  بن  حممد  بن  علي 

)840-897هـ()5(.
علي بن حممد بن علي بن حممد بن عمر �مل�شري �لأ�شل �ملكي . 55

يف  عنه  اأخذ  )836-880هـ(،  �لفاكهي  بابن  ويعرف  �ل�شافعي، 
�أ�شول �لفقه)6(. 

علي بن حممد بن علي بن من�شور �حل�شفكي �ملقد�شي �ل�شافعي . 56
نزيل دم�شق )857-؟(، قراأ عليه يف اأ�شول الفقه، ويف عدٍد من 

ت�شانيفه)7(.
القاهري . 57 ثم  الأُ�شموين  يو�شف  بن  عي�شى  بن  حممد  بن  علي 

�ل�شافعي )838-900هـ()8(.
)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )18/5)(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )1/5))(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )77/5)(، و�شبق اأخوه اأحمد.
)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )86/5)(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/)30(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )4/5)3(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )6/5)3(.

)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/6(.
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�لقاهري . 58 ثم  �ملحلي  علي  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي 
ال�شافعي، وٌيعرف بابن ُقريبة )850-؟(، اأخذ عنه يف �شرح العقائد)1(.

قا�شم بن �إبر�هيم بن عماد �لدين �لزفتاوي �لقاهري �ل�شافعي . 59
)808-859هـ())(.

الدم�شقي . 60 العنتابي  ثم  املحلي  خ�شر  بن  اإبراهيم  بن  حممد 
�حلنفي نزيل �لقاهرة)3(.

حممد بن �إبر�هيم بن علي بن �إبر�هيم �حل�شيني �لعر�قي �لأ�شل . 61
�حللبي �ملقد�شي ثم �لقاهري �حلنفي، ويعرف بابن �أبي �ل�شفا)4(.

الربهاين . )6 ال�شعود  اأبي  بن  حممد  بن  علي  بن  اإبراهيم  بن  حممد 
َفه »مفتاح ال�شعادة«  �لقر�شي �ملكي �ل�شافعي )858-؟( اأخذ عنه م�شنَّ

يف �لتوحيد)5(.

�لقاهري . 63 �لأميوطي  عبد�لو�حد  بن  �أ�شد  بن  �أحمد  بن  حممد 
�ل�شافعي )834-889هـ(، قر�أ عليه موؤلفه يف علوم �حلديث )6(. 

�حلنفي . 64 �لقاهري  �لأ�شل  �لعالئي  �إينال  بن  �أحمد  بن  حممد 
دو�د�ر بر�شباي )837-؟()7(.

حممد بن اأحمد بن عبدالدائم ال�شم�س الأ�شموين ثم القاهري . 65
�ملالكي )814-881هـ()8(.

حممد بن اأحمد بن عي�شى بن اأحمد بن مو�شى الأمني البدراين . 66

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )18/6(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )177/6(.
)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )6/)5)(.
)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )6/)6)(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )68/6)(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )93/6)(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )95/6)(.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )316/6(.
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�لنجار  بابن  وُيعرف  �ل�شافعي،  �لقاهري  �لدمياطي  �لأ�شل 
)845-؟()1(.

حممد بن �أحمد بن حممد بن �أيوب �ل�شفدي �لدم�شقي �ل�شافعي . 67
)840- بعد 893هـ())(. 

حممد بن �أحمد بن حممد بن بركوت �ملكيني �لقاهري �ل�شافعي، . 68
وُيعرف بابن �ملكيني )841-؟( اأخذ عنه يف اأ�شول الفقه)3(.

�إبر�هيم �لأردبيلي ثم . 69 �أحمد بن حممد بن هالل بن  حممد بن 
�لقاهري �ل�شافعي )801-؟(، له مزيد اخت�شا�س بالكافيجي)4(.

�لقاهري . 70 �مل�شهدي  عبد�هلل  بن  علي  بن  بكر  �أبي  بن  حممد 
�لأزهري �ل�شافعي )811-889هـ()5(.

حممد بن جمعة بن حممد �حل�شني �لقاهري �حلنفي ))84-. 71
914هـ()6(.

7( .-836( �حلنفي  �لفخري  �لأ�شريف  �ملحب  دمرد��ص  بن  حممد 
888هـ(، قر�أ عليه بع�ص �شرحه على قو�عد �بن ه�شام)7(.

حممد بن �شلح بن عمر بن ر�شالن فتح �لدين �أبو �لفتح بن �لعلم . 73
�لبلقيني �لأ�شل �لقاهري �لبهائي �ل�شافعي )845-)89هـ( اأخذ 

عنه يف �أ�شول �لفقه)8(.

�لأمري نا�شر �لدين حممد �بن �ل�شلطان �لظاهر �أبي �شعيد �ملعروف . 74

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )35/7(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )55/7(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )58/7(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )98/7(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )180/7(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/)1)(.
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )41/7)(.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )69/7)(.
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بجقمق �جلرك�شي �لقاهري �حلنفي )816-847هـ(، كان يخ�ش�ص 
يوًما للقر�ءة على �شيخه �لكافيجي)1(.

حممد بن عبد�لرحمن بن �أحمد بن عمر �لقمني �لقاهري �ل�شافعي . 75
)834-؟())(.

�ل�شافعي . 76 �لقاهري  �ل�شخاوي  حممد بن عبد�لرحمن بن حممد 
وكان  ت�شانيفه،  بع�س  له  وقرظ  عنه،  اأخذ  )831-)90هـ(، 

به بـ»�شيخ �لإ�شالم« غري مرة)3(. يفخر باأن �لكافيجي لقنّ

حممد بن عبد�لرحمن بن حممد بن عبد�هلل �لديري �ملقد�شي . 77
ثم �لقاهري �حلنفي )838-؟(، لزم الكافيجي، ورغب له عن 

�لتدري�ص بالرتبة �لأ�شرفية)4(.

حممد بن عبد�ملنعم بن حممد �جلوجري ثم �لقاهري �ل�شافعي . 78
)1)8-889هـ()5(.

حممد بن عثمان بن �شدقة �لدمياطي �ل�شافعي ))85-؟(، اأخذ . 79
عنه يف �لتف�شري)6(.

حممد بن علي بن �أحمد بن عبد�هلل �حللبي ثم �لقاهري �حلنفي . 80
)ت/874هـ()7(.

ثم . 81 �ل�شارنقا�شي  �لغزي  �أحمد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد 
�لقاهري �لأزهري �ل�شافعي )850-897هـ()8(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )10/7)(، �لنجوم �لز�هرة )15/)50(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )84/7)(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )8/)و6)و8)(.
)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )36/8(.

)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )3/8)1(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )145/8(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )163/8(.

)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )04/8)(.
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حممد بن علي بن حممد احل�شني الأرميوين القاهري املق�شي . )8
�حلنفي )843-؟()1(.

�ل�شافعي . 83 �ملقد�شي  ثم  �حل�شكفي  من�شور  بن  علي  بن  حممد 
)819-859ه(، قر�أ عليه يف �ملنطق و�أ�شول �لفقه))(.

�ملغربي . 84 بن  �لقاهري  ثم  �لغزي  عبد�هلل  �أبو  �ل�شم�ص  حممد 
)830-؟()3(.

�ل�شافعي . 85 �لأزهري  �لطنتد�ئي  �إبرهيم  بن  عي�شى  بن  حممد 
�ل�شرير )ت/879هـ()4(.

حممد بن قا�شم بن علي �ملق�شي �لقاهري �ل�شافعي )817-893هـ()5(.. 86

حممد بن حممد بن �أحمد بن عبد�لنور �لأن�شاري �ملهلبي �لفيومي . 87
�لأ�شل �لقاهري �ل�شافعي )830-893هـ(، قراأ عليه يف علم الهيئة)6(.

�ل�شافعي . 88 �لقاهري  ثم  �لعبا�شي  �أحمد  بن  حممد  بن  حممد 
)838-887هـ( )7(.

ْدِر�شي الأ�شل القاهري . 89 حممد بن حممد بن اأبي بكر بن خلد ال�شِّ
�حلنبلي، ويعرف بال�شعدي )836-900هـ(، قر�أ عليه موؤلَّفه يف 

�لتوحيد )8(.

حممد بن حممد بن خليل ال�شريامي البابرتي الأ�شل القاهري . 90
�حلنفي )837-870هـ( )9(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )15/8)(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )1/8))(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )64/8)(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )74/8)(.

)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )8/)8)(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )4/9)(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )5/9)(، وهو نا�شخ اإحدى ن�شختي الكتاب حمل التحقيق.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )58/9(.
)9( �نظر: �ل�شوء �لالمع )81/9(.
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الكناين . 91 ر�شالن  بن  بن عمر  بن عبدالرحمن  بن حممد  حممد 
�لبلقيني �لأ�شل �لقاهري �ل�شافعي )1)8-890هـ( اأخذ عنه يف 

علم �لكالم و�أ�شول �لفقه )1(.
حممد بن حممد بن عرفات بن حممد نا�شر �لدين �لب�شاطي �لأ�شل . )9

�لقاهري �لأزهري �ل�شافعي ويعرف بابن �لطحان )853-؟( ))(.
حممد بن حممد بن علي بن حممد �لقاهري �حلنفي، ويعرف . 93

بابن �لرد�دي )834-896هـ(، اأخذ عنه يف الفقه واأ�شوله )3(.
حممد بن حممد بن عي�شى بن �أحمد �لقاهري �لكتبي، ويعرف . 94

بابن �أبي �لفتح )850-؟(، اأخذ عنه يف علم الهيئة )4(.
حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد الكناين ال�شمنودي . 95

�لقطان  بابن  ويعرف  �ل�شافعي،  �لقاهري  �مل�شري  ثم  �لأ�شل 
)814-879هـ(، اأخذ عنه يف اأ�شول الدين)5(.

حممد بن حممد بن حممد بن علي بن �لعماد �لبلبي�شي �لأ�شل . 96
�لقاهري �ل�شافعي )853-؟()6(.

�لأ�شل . 97 �لطنبدي  �لقر�شي  حممد بن حممد بن حممد بن عمر 
عنه  اأخذ  )831-؟(  عرب  بابن  ويعرف  �ل�شافعي،  �لقاهري 

موؤلَّفه يف �لتوحيد)7(.
بعد . 98  -846( ظهرية  بن  �لنجم  بن  �ملعايل  �أبو  �لنجم  حممد 

898هـ(، لزمه يف فنون متعددة)8(.
)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )96/9(.

))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )140/9(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )158/9(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )179/9(.

)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )49/9)(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )9/)5)(.

)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )64/9)(.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )78/9)(. 
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حممد بن �أبي �لقا�شم حممد بن حممد �لنويري �لأ�شل �لقاهري . 99
�ملالكي )847-873هـ()1(.

�لنقاو�شي . 100 �ملغربي  يحيى  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد 
�لق�شنطيني �ملالكي )848-؟())(.

حممد بن �أبي يزيد، حافظ �لدين �حلنفي)3(.. 101

�ملالكي )848-. )10 �ملكي  بن عبد�لقوي  بن حممد  يحيى  بن  ر  ُمعمَّ
897هـ(، اأخذ عنه يف اأ�شول الدين)4(.

العجلوين . 103 ال�شهاب  ابن  الربكات  اأبو  ال�شرف  اأحمد  بن  مو�شى 
�لأ�شل �لدم�شقي �حلنفي ويعرف بابن عيد )830-؟(، قراأ عليه 

موؤلَّفه يف �لتوحيد)5(.

�ل�شافعي . 104 �لقاهري  ثم  �لبلبي�شي  �لزين  ي�ص  بن  علي  بن  ي�ص 
)844-؟(، اأخذ عنه املنطق)6(.

يحيى بن �شاكر بن عبد�لغني �لدمياطي �ل�شافعي، ويعرف بابن . 105
�جليعان )814-885هـ()7(.

يحيى بن حممد بن علي �لدم�شي�شي �لقاهري �ل�شافعي )833-. 106
من  وكثرًيا  القواعد،  �شرح  عليه  وقراأ  بالكافيجي،  اخُت�س  ؟(، 

ت�شانيفه، ولزمه يف فنون)8(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )87/9)(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/10(.

)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )77/10(.
)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )163/10(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )180/10(.
)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )11/10)(. 
)7( �نظر: �ل�شوء �لالمع )7/10))(.
)8( �نظر: �ل�شوء �لالمع )51/10)(.
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يو�شف بن تغري بردي بن �لأتابكي �لظاهري �لقاهري �حلنفي . 107
)813-874هـ( ح�شر عليه يف تف�شري �لك�شاف)1(.

�أبو بكر �بن �شليمان بن علي �ل�شلمي �ملكي �ل�شافعي )836-؟())(.. 108

�أبو بكر �بن علي بن حممد بن �أبي �ل�شعود �لقر�شي �ملكي �ل�شافعي . 109
)838-889هـ(، �شمع عليه ي�شرًي� من �ملغني لبن ه�شام)3(.

ثم . 110 �لدم�شقي  �لأن�شاري  �أحمد  بن  حممد  بن  حممد  �بن  بكر  �أبو 
�لقاهري �ل�شافعي �لقا�شي، كاتب �ل�شر، �ل�شهري بابن مزهر )831-

893هـ(، �أكرث �ل�شتفادة منه ونال �لإجازة بعامة مروياته)4(.

�أبو بكر �بن حممد بن حممد بن علي �لقاهري �حلنفي �لطبيب، . 111
قر�أ عليه يف علم �لطب )5(.

اأبو الكرم ابن اأحمد بن حممد الدخلي التون�شي املالكي )846-؟()6(.. )11

ويف اجلملة، فقد ت�شدى العالمة الكافيجي للتدري�س والإفتاء والتاأليف، 
�إلى �شيٍت عظيٍم وجاللة، و�شاع ِذكره، و�نت�شرت تالمذته وفتاو�ه،  »و�شار 
مت  وتقدَّ ا،  اأي�شً الثالثة  والطبقة  بل  اأخرى،  بعد  طبقًة  عنه  النا�ُس  واأخذ 
طلبته يف حياته، و�شارو� �أعياَن �لوقت، وتز�حمو� عنده من �شائر �ملذ�هب 

و�لفنون«)7(.

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )305/10(.
))( �نظر: �ل�شوء �لالمع )35/11(.
)3( �نظر: �ل�شوء �لالمع )59/11(.

)4( �نظر: �ل�شوء �لالمع )88/11(، نظم �لعقيان )97(.
)5( �نظر: �ل�شوء �لالمع )91/11(.

)6( �نظر: �ل�شوء �لالمع )141/11(.
)7( �ل�شوء �لالمع )60/7)(، و�نظر: �لبدر �لطالع ))/)17(. وهذ� �لتتبع لأ�شماء �لتالمذة له فو�ئد ل تخفى، منها 
ف �لتي رمبا ُكتبت بخط �أحد هوؤلء �لتالمذة وهو ما ح�شل يف هذ�  �لإفادة حال �لوقوف على خمطوطاٍت للم�شنِّ

�لكتاب �لأمر �لذي ُيعطي دللة على �أهمية وتاريخ �لن�شخة.
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املطلب الثالث

اآثاره وم�صنفاته

ُيعّد العالمة الكاِفَيجي من املكرثين يف باب الت�شنيف، وله ر�شائُل مت�شمٌة يف 
غالبها بطاَبَعي التحديد املو�شوعي والخت�شار. يقول ال�شخاوي )ت/)90هـ(:

 »وزادت ت�شانيفه على املئة، وغالبها �شغري، و�شارت فتاويه التي ي�شلك 
على  دالٌة  وكتابته  الآفاق،  يف  املعقول  يف  والتو�ّشع  والإ�شهاب  الب�شط  فيها 

عه يف �لعلوم ومزيِد ��شتح�شاره لها«)1(. تو�شنّ

وقال �ل�شيوطي )ت/911هـ(: 

�لفقه))(،  و�أ�شول  �لكالم،  كلها:  �ملعقولت  يف  كبرًي�  �إماًما  �ل�شيخ  »كان 
واملنطق،  واجلدل،  والبيان،  واملعاين،  والإعراب،  والت�شريف،  والنحو، 
وله  العلوم،  �شيء من هذه  اأحد غباره يف  ي�شق  ل  والهيئة؛ بحيث  والفل�شفة، 
و�أما  و�ألف فيه.  و�لنظر يف علوم �حلديث،  و�لتف�شري  �لفقه  �ليد �حل�شنة يف 
ت�شانيفه يف العلوم العقلية فال حت�شى، بحيث اإين �شاألته اأن ي�شمي يل جميعها 
لأكتبها يف ترجمته، فقال: ل اأقدر على ذلك! قال: ويل موؤلفاٌت كثرية اأُن�شيتها 

فال �أعرف �لآن �أ�شماءها. و�أكرث تاآليف �ل�شيخ خمت�شر�ت«)3(.

جاوزت  وقد  اأ�شمائها،  على  الوقوف  اأمكن  التي  ملوؤلفاته  م�شرٌد  وهذا 
�ل�شتني، مع �لإ�شارة �إلى �أماكن وجودها)4(:

�لإحكام يف معرفه �لإميان و�لأحكام)5(.. 1

)1( �ل�شوء �لالمع )60/7)(.
))( يف املطبوع من بغية الوعاة »واأ�شول اللغة«، و�شّوبته من كتابه الآخر املنجم يف املعجم )ق14(، فاإن �أ�شول �لفقه �أل�شق بالعقليات 

من �أ�شول �للغة.
)3( بغية �لوعاة )117/1(، ويف و�شف موؤلفاته العقلية باأنها »ل حت�شى« مبالغٌة ل تخفى.

اأكرثها  لكون  الباحثني؛  يدي  بني  م�شنفاته  تقريب  ال�شتقراء  هذا  من  واملق�شود  احلروف،  ترتيب  على  موؤلفاته  �شياُق  )4( جرى 
خمطوًطا مل ير �لنور بعد.

)5( ُن�َشُخه يف: د�ر �لكتب �مل�شرية 395 جماميع، �ش�شرتبيتي )/)0)3، و�نظر: �خلديوية 446/7، تاريخ بروكلمان )467/6(، �إي�شاح 
�ملكنون )36/1(، هدية �لعارفني ))/08)(، الفهر�س ال�شامل للرتاث العربي الإ�شالمي املخطوط: الفقه واأ�شوله )05/1)(.
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�لإ�شر�ق يف مر�تب �لطباق)1(.. )

�لأن�ص �لأني�ص يف معرفه �شاأن �لنف�ص �لنفي�ص ))(.. 3

الأمنوذج يف بحث ال�شتعارة)3(. . 4

�أنو�ر �ل�شعادة يف �شرح كلمتي �ل�شهادة)4(. . 5

�لب�شارة يف قوله تعالى: )ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]�لبقرة:3)[)5(.. 6

بنات �لأفكار يف �شاأن �لعتبار )6(. . 7

�لتحرير ملا ذكر يف �لدر �ملنظوم و�لو�شي �ملرقوم من �لأمور �لثالثة . 8
�لتي هي �لغلط و�ل�شهو و�لن�شيان)7(. 

�لتذكرة لأويل �لألباب )8(.. 9

تف�شري �آيات مت�شابهات )9(.. 10

�لتي�شري يف قو�عد علم �لتف�شري، مطبوع)10(. . 11

جو�ب عن �شوؤ�ل يف تف�شري قوله تعالى: )ٱ  ٻ      ٻ( ]�لنجم:1[)11(.. )1
)1( ن�شخه يف: د�ر �لكتب �مل�شرية )/176، �ش�شرتبيتي 6/3666، مركز �مللك في�شل 756)-6ف. و�نظر: �خلديوية 

446/7، تاريخ بروكلمان )469/6(، �إي�شاح �ملكنون )87/1(، هدية �لعارفني ))/08)(.
بروكلمان  تاريخ   ،569/7 �خلديوية  �نظر:   .(45/1 �مل�شرية  �لكتب  د�ر   3/433 الربيطاين  املتحف  يف:  ))( ن�شخه 

)468/6(، هدية �لعارفني ))/08)(.
)3( ن�شخه يف: د�ر �لكتب �مل�شرية )/177، معهد �ملخطوطات �لعربية )366 بالغه(. �نظر: تاريخ بروكلمان )470/6(، 

وقد ن�شره د. عثمان مو�يف مبجلة كلية �لآد�ب بجامعة �لإ�شكندرية �شنة 1971م.
)4( ن�شخه يف: برلني 437)، د�ر �لكتب �مل�شرية 165/1، مركز �مللك في�شل 756)-8ف، ووقع بعنو�ن: �لأنو�ر يف علم �لتوحيد 

يف ن�شخة �ل�شليمانية 3/1031 ومركز �مللك في�شل 011)-ف. و�نظر: �خلديوية 547/7، تاريخ بروكلمان )470/6(.
)5( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 448/7، تاريخ بروكلمان )467/6(.
)6( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 175/7، تاريخ بروكلمان )468/6(.

)7( له ن�شخة يف املتحف الربيطاين 433/). �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.
)8( له ن�شخة يف �ش�شرتبيتي 4303 وعنه �شورة يف معهد �ملخطوطات �لعربية بالكويت 800). و�نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)9( له ن�شخة يف �أيا �شوفيا 178. �نظر: تاريخ بروكلمان )467/6(.
�لإمام  بجامعة  �لدين  �أ�شول  كلية  من  ماج�شتري  ر�شالة  و�أ�شله  �لقلم.  د�ر  �ملطرودي،  بن حممد  نا�شر  )10( بتحقيق 

حممد بن �شعود �لإ�شالمية، وقد �عتمد على �شبع ن�شخ خمطوطة.
)11( �نظر: �لأعالم )150/6(.
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حا�شية على تف�شري �لبي�شاوي.. 13

حا�شية على �شرح �لهد�ية.. 14

اف.. 15 حا�شية على �لك�شنّ

حا�شية على �ملطول)1(.. 16

ح�شن �خلتام للمر�م من هذ� �لكالم))(. . 17

حل �لإ�شكال يف مباحث �لأ�شكال)3(. . 18

ختام امل�شك)4(.. 19

خال�شة الأقوال يف حديث: »اإمنا الأعمال«)5(.. 0)

�لدرة �لغالية �لعالية �لنور�نية و�لألطاف �ل�شريفة �لربانية)6(. . 1)

ذخرية الق�شر يف تف�شري �شورة الع�شر)7(.. ))

�لرحمة يف بيان �أحو�ل عامل �لربزخ)8(. . 3)

ر�شالة يف �ل�شتثناء)9(.. 4)

ر�شالة يف بيان �ملعجز�ت)10(.. 5)

)1( ذكر هذه �حلو��شي �لأربع: �ل�شخاوي يف �ل�شوء �لالمع )60/7)(، وعنه ال�شوكاين يف البدر الطالع ))/)17(.
))( له ن�شخة بد�ر �لكتب �مل�شرية 177/1. �نظر: تاريخ بروكلمان )470/6(.

)3( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 445/7، تاريخ بروكلمان )468/6(.
)4( له ن�شخة بر�شا ر�مبور 707/1، �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)5( له ن�شخة يف: �أيا �شوفيا 5)5. �نظر: تاريخ بروكلمان )467/6(، �لفهر�ص �ل�شامل: �حلديث وعلومه ))/757(. 
واملراد به حديث:«اإمنا الأعمال بالنيات« املتفق عليه.

)6( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 446/7، تاريخ بروكلمان )468/6(.
)7( حمفوظ مبعهد �ملخطوطات �لعربية برقم 10و135 تف�شري. 

)8( له ن�شخة باملكتبة �لأزهرية برقم ])107 جماميع[ حليم 33596.
)9( قال عنها اأبو الثناء الآلو�شي يف روح املعاين ))1/)11(: »�ألفها لبع�ص �شالطني �آل عثمان«. وو�شفها طا�شكربي ز�ده يف 
�ل�شقائق �لنعمانية )41( فقال: »ور�أيُت له ر�شالًة يف م�شاألة �ل�شتثناء، مل يغادر �شغرية ول كبرية �إل �أح�شاها، و�أورد فيها 

لطائف مل ت�شمعها �آذ�ن، ولقد طالعُتها و�نتفعُت بها«.
)10( ن�شخه يف: �ش�شرتبيتي 3/3519 وعنه �شورة يف معهد �ملخطوطات �لعربية بالكويت 018)/)، مركز �مللك في�شل 

011)-1ف. 
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ر�شالة يف علم �لتف�شري ووجوه �لقر�ء�ت)1(. . 6)

ر�شالة يف �ملحبة))(.. 7)

رمز �لأ�شر�ر يف م�شاألة �أكمل)3(.. 8)

رمز �خلطاب ب�شرح �لعباب)4(.. 9)

�لرمز يف علم �ل�شتبد�ل)5(. . 30

وح)6(.. 31 وح يف علم �لررُّ �لرَّ

الرو�شة الزاهرة النافعة يف الدنيا والآخرة يف بيان اجلمعة و�شلواتها . )3
و�شروطها)7(.

زين �لفرح مبيالد �لنبي)8(. . 33

�شوؤ�ل يف ��شتبد�ل �لوقف بامللك)9(.. 34

�شيف �حلق و�لن�شرة على رقاب �أهل �لبغي و�لفتنة)10( . 35

)1( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 448/7، تاريخ بروكلمان )467/6(.
))( له ن�شخة يف: برلني 5410/). �نظر: تاريخ بروكلمان )468/6(.

ولل�شيوطي  و311/7،   115/( �مل�شرية  �لكتب  وبد�ر   ،7/107 �ل�شكوريال  يف:  ون�شخه  �لتف�شيل،  �أفعل  )3( مو�شوعه 
خمت�شر له �شماه: فجر �لثمد يف �إعر�ب �أكمل �حلمد. �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)4( خمطوط بدار الكتب امل�شرية 187/1. �نظر: تاريخ بروكلمان )468/6(.
)5( له ن�شخة يف �ش�شرتبيتي 01)1/3 وعنه �شورة يف معهد �ملخطوطات �لعربية بالكويت 1/935. وجعله يف �لأعالم 

)150/6(: يف علم ال�شطرلب، فاإما اأن يكون ت�شحيًفا اأو كتاًبا اآخر له.
)6( ن�شخه يف: مكتبة عارف حكمت )/40 جماميع، مركز �مللك في�شل 091)-4-ف. 

بروكلمان  تاريخ  �نظر:   ،(/1(7  ،3( باملو�شل  �لأوقاف  مكتبه   3/11(6 بباري�ص  �لوطنية  �ملكتبة  يف:  )7( ن�شخه 
)468/6(، �لفهر�ص �ل�شامل )4/)49(.

)8( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية )/447، تاريخ بروكلمان )467/6(.
)9( ن�شخه يف: نور عثمانية 1360، مركز �مللك في�شل 1475-3ف، مكتبة مكة �ملكرمة برقم )14 فتاوى( بعنوان: ر�شالة يف 
��شتبد�ل �لوقف، د�ر �لكتب �مل�شرية )175جماميع(. �نظر: تاريخ بروكلمان )468/6(، �لفهر�ص �ل�شامل )590/11(.
)10( ن�شخته يف: د�ر �لكتب �مل�شرية )395 جماميع(، وله ن�شخة بعنو�ن: �شيف �لق�شاة على �لبغاة، حمفوظة باملكتبة 
�لآ�شفية بحيدر �آباد )/1710 )33(، و�ملكتبة �خلالدية بالقد�ص )0)1(، ود�ر �لكتب �لوطنية بتون�ص )7/187)(. 
واأخرى بعنوان: �شيف امللوك واحلكام، حمفوظة مبكتبة جوتا باأملانيا 1884، ومكتبة نور عثمانية 3948. �نظر: تاريخ 

بروكلمان )470/6(، �لفهر�ص �ل�شامل )710/4و713(.
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�شرح �أ�شماء �هلل �حل�شنى)1(. . 36

�شرح تهذيب �ملنطق و�لكالم))(. . 37

�لظفر و�خلال�ص)3(.. 38

عقد �لفر�ئد من بحر �لفو�ئد)4(.. 39

الغرة الوا�شحة يف تف�شري الفاحتة)5(.. 40

»ن�شاط . 41 ا�شمه  عليه  �شرح  وله  �ملذ�هب)6(.  بيان  يف  و�ل�شرور  �لفرح 
�ل�شدور«، وياأتي.

قبلة �لأرو�ح)7(.. )4

قر�ر �لوجد ب�شرح �حلمد)8(.. 43

قالئد �لعقيان يف بحر ف�شائل رجب و�شعبان)9(.. 44

�لكايف يف بيان �ل�شف �لطويل �مل�شتقيم �لناتئ عن �لكعبة)10(. . 45

ك�شف �لنقاب لالأ�شحاب و�لأحباب)11(. . 46

)1( ن�شخه يف: �ل�شكوريال )/1596، �ملكتبة �لأزهرية ]1056[ 43105. �نظر: تاريخ بروكلمان )470/6(.
))( ن�شخه يف: مكتبة ميونيخ 673 ))(، املتحف الربيطاين 538. �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)3( يف �لوعظ، ون�شخه يف: �ش�شرتبيتي 3/3666، مركز �مللك في�شل 756)-7ف. 
]1056[ 43105، �ش�شرتبيتي 3/3519 وعنه �شورة يف  �لأزهرية  �ملكتبة  �لفو�ئد، ن�شخه يف:  )4( وي�شمى: فر�ئد بحر 

معهد �ملخطوطات �لعربية بالكويت 018)/1، مركز �مللك في�شل 011)-ف.
)5( ن�شخه يف: �ملكتبة �لأزهرية 358)) )1408جماميع(، مكتبة �لفاتيكان 1464.

)6( ن�شخه يف: برلني 808)، املتحف الربيطاين ))1/3 �مللحق، مركز �مللك في�شل ب )1678. �نظر: تاريخ بروكلمان 
)467/6(، �لفهر�ص �ل�شامل )9/7)5(، وطبع مع �شرحه ن�شاط ال�شدور، كما �شياأتي.

)7( يف الت�شوف، خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 445/7، 448/7.
)8( ن�شخه يف: �خلديوية 445/7، مكتبه �لأوقاف باملو�شل )3، 7)1/)، �نظر: تاريخ بروكلمان )468/6(.

)9( ن�شخه يف م�شر. �نظر: �خلديوية 175/7، تاريخ بروكلمان )468/6(.
جماميع(.  )73)و395  �مل�شرية  �لكتب  د�ر  ف،   (-(011 في�شل  �مللك  مركز   ،3/3519 �ش�شرتبيتي  يف:  )10( ن�شخه 

�نظر: �خلديوية 445/7، تاريخ بروكلمان )467/6و470(، �لفهر�ص �ل�شامل )41/8)(. 
)11( خمطوط بدار الكتب امل�شرية 59/1. �نظر: تاريخ بروكلمان )467/6(.
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ك�شف �لوجوه �حل�شنة �مل�شتورِة بالنقاب لف�شل �هلل �جلو�د �لوهاب)1(.. 47

�لكالم على �ل�شتعاذة و�لب�شملة))(.. 48

لو�مع �لأنو�ر)3(. . 49

�ملختار يف م�شاألة �أكمل)4(.. 50

خمت�شر يف علم �لإر�شاد)5(.. 51

�ملخت�شر يف قو�عد علم �حلديث و�لأثر)6(. . )5

�ملخت�شر �ملفيد يف �لتاريخ، مطبوع)7(.. 53

معراج الطبقات ورفع الدرجات لأهل الفهم والثقات)8(.. 54

منازل �لأرو�ح، مطبوع)9(.. 55

)�لكتاب( �لوجيز �لنظام يف �إظهار مو�رد �لأحكام، وهو كتابنا حمل . 56
�لدر��شة. 

نزهة الإخوان يف تف�شري قوله تعالى: )ىئ  ی      ی  ی( ]هود:81[)10(. . 57

)1( خمطوط مبكتبة اجلامعة الإ�شالمية باملدينة النبوية برقم )15/)34)(.
))( خمطوط باملكتبة املحمودية 47). و�نظر: ك�شف �لظنون ))/1031(.

)3( يف الت�شوف، خمطوط بالإ�شكندرية 4/159 فنون، �نظر: تاريخ بروكلمان )470/6(. 
)4( ن�شخته يف �ل�شكوريال 6/107. �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)5( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 446/7، تاريخ بروكلمان )469/6و470(.
)6( ن�شخه يف: مكتبة برن�شتون 1365، و�أوقاف �ملو�شل )18/30( و�أوقاف بغد�د )611/10)و6/)1375(. �نظر: �لفهر�ص �ل�شامل: 

�حلديث وعلومه )1409/3(، وقد طبع مبكتبة �لر�شد �شنة 1407هـ بتحقيق علي زوين بعنو�ن: �ملخت�شر يف علم �لأثر.
�ش�شرتبيتي  جماميع   ،40/1 حكمت  عارف  مكتبة   ،3/340( �شوفيا  �أيا   ،335/5 �مل�شرية  �لكتب  د�ر  يف:  )7( ن�شخه 
01)3/)، معهد �ملخطوطات �لعربية 8)5و19)1. �نظر: �خلديوية 145/5، تاريخ بروكلمان )469/6(. وطبع بد�ر 

عامل �لكتب �شنة 1990 بتحقيق حممد كمال عز �لدين.
)8( ن�شخه يف: جامعه ليبزج 1/393، د�ر �لكتب �لوطنية �لتون�شية )199، د�ر �لكتب �مل�شرية ))39 جماميع(. �نظر: 

�خلديوية 443/7، تاريخ بروكلمان )468/6(، �لفهر�ص �ل�شامل )67/10(.
اأخرى  ن�شخة  وثمة   ،175 �مل�شرية  �لكتب  د�ر  ن�شخة  عن  )141هـ.  �ل�شالم،  د�ر  �ل�شيد،  فتحي  جمدي  )9( بتحقيق 

بال�شكوريال 750/1. و�نظر: تاريخ بروكلمان )468/6(.
)10( ن�شخه يف: �أيا �شوفيا 413، �ملحمودية 1)3). �نظر: تاريخ بروكلمان )467/6(.
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»�أجلرُّ . 58 �ل�شيوطي:  قال  �لإعر�ب)1(،  قو�عد  �شرح  يف  �لطالب  نزهة 
ت�شانيفه و�أنفعها على �لإطالق«. 

نزهة �ملعرب يف �مل�شرق و�ملغرب))(.. 59

�لنزهة يف رو�شة �لروح و�لنف�ص)3(. . 60

�لن�شب لأهل �لأدب)4(.. 61

ن�شاط ال�شدور يف �شرح الفرح وال�شرور، مطبوع)5(.. )6

نظام قالئد �لعقيان)6(.. 63

نهر �حلياة يف معرفه �ل�شفات)7(.. 64

نيل �ملر�م يف تف�شري قوله تعالى: )جح  مح  جخ  حخ( ]ف�شلت:46[)8(. . 65

�لهد�ية لبيان �خللق و�لتكوين)9(.. 66

ولعل  �لكافيجي،  �لعالمة  م�شنفات  من  عليه  �لوقوف  �أمكن  ما  هذ� 
قادمات �لأيام تك�شف عن �ملزيد من م�شنفاته، كما �أن له تقرير�ٍت نقلها 
و»�لإتقان«  �لهو�مع«  كـ»همع  م�شنفاته،  من  عدد  يف  �ل�شيوطي  تلميذه  عنه 

)1( ن�شخه يف: مكتبة �جلامع �لكبري ب�شنعاء برقم )11 نحو، مركز �مللك في�شل 10075 و )110-ف و 14186، جامعة �مللك 
�شعود 1098، وُحقق يف عدد من �جلامعات منها ر�شالة ماج�شتري بالأزهر �شنة 1975 من �إعد�د �لباحث حممود يو�شف 
فجال، ور�شالة ماج�شتري بجامعة دم�شق من �إعد�د �لباحث حممود �أحمد �ل�شويد. وطبع �شنة 1409هـ بد�ر طال�ص بتحقيق 

فخر �لدين قباوة.
))( ن�شخه يف: �ل�شكوريال 8/107، د�ر �لكتب �مل�شرية )/70 و310/7. �نظر: تاريخ بروكلمان )469/6(.

)3( ن�شخه يف: برلني 49)4، املتحف الربيطاين 433، د�ر �لكتب �مل�شرية 58/1)، �أيا �شوفيا 130). �نظر: �خلديوية 
569/7 تاريخ بروكلمان )468/6(.

)4( خمطوط مبكتبة لله يل برتكيا 1906. �نظر: تاريخ بروكلمان )470/6(.
)5( ن�شخه يف: �أيا �شوفيا )1477(، املتحف الربيطاين ))3/) �مللحق، �نظر: تاريخ بروكلمان )467/6( ون�شب �ل�شرح ملجهول، 

�لفهر�ص �ل�شامل )98/11( وجزم بن�شبته للكافيجي. وطبع حديًثا بد�ر �بن حزم �شنة )143هـ بتحقيق ح�شن �أوز�أر.
)6( يف ف�شائل ال�شلطنة والقد�س والروم. خمطوط بالأزهرية 7)3309 

)7( خمطوط باملكتبة املركزية بجامعة امللك �شعود 119)/). 
)8( خمطوط مب�شر، انظر: اخلديوية 448/7، تاريخ بروكلمان )467/6(.
)9( خمطوط مب�شر. انظر: اخلديوية 175/7، تاريخ بروكلمان )468/6(.
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و»الإكليل«، وهي جديرٌة باأن ُتمع يف درا�شة مفردة، تك�ِشف عن فكر هذا 
�لعامِل �لُهمام.

املطلب الرابع

مكانته وجهوده يف تاأ�صيل العلوم

و�لعلماء  �لأمر�ء  بني  م�شر،  يف  رفيعة  منزلًة  �لكاِفَيجي  عبد�هلل  �أبو  تبو�أ 
عن  وارتفاعه  وكرمي اخل�شال،  الأخالق،  نبل  من  به  ملا متتع  وكان  والعامة، 
�لدنيا وملذ�تها، و�إقباله على �لعلم و�أهله �لأثُر �لكبرُي يف ثقة �لولة به، ومتكينه 
التدري�س باملدر�شة  التدري�س يف خمتلف اجلهات؛ فقد ويل  من تويل وظائف 
�لربقوقية �شنني، وويل �مل�شيخة برتبة �لأ�شرف َبْر�شباي )ت/841هـ(، و��شتقر 
م�شيخة  يف  ثم  )ت/778هـ(،  �شعبان  �لأ�شرف  ز�وية  م�شيخة  يف  ذلك  بعد 
�لتدري�ص برتبته، ثم �لأ�شرف �إِينال )ت/865هـ(، ثم يف م�شيخة �ل�شيخونية. 
ومل يكن ليتولى هذه �ملنا�شب لول مكانته �لعلمية بني �لنا�ص. فقد كان مو�شوًفا 
�أعد�ئه،  على  و�حللم  �ل�شدر،  و�شالمة  و�لعفة،  و�ل�شيانة،  �لتام،  بالدين 
وح�شن �لع�شرة مع �أ�شحابه، ومد�عبتهم، ومالطفتهم، كما ُعرف عنه �لكرم، 
و�إكثاره �ل�شدقة و�لإطعام، و��شتح�شار �لقر�آن، و�لبكاء �لكثري عند �شماعه، 
وقوة ال�شتنباط منه، مع وجه بهي، و�شيبٍة منورة، ومزيِد رغبٍة يف اإلقاء العلم 

وتقريره، وكذ� يف �إطر�ئه وتعظيمه)1(. 

ولقد و�شف لنا تلميذه اجلالل ال�شيوطي �شيًئا من ذلك، فقال يف معر�س 
ترجمته:

)1( �نظر: �ل�شوء �لالمع )60/7)(، وقد نقل �ل�شخاوي يف �مل�شدر نف�شه �أن �حلافظ �بن حجر �أجاز للكافيجي �شائر 
مروياته على ن�شخة من �شرحه على )نخبة �لِفَكر(، وو�شف فيها �لكافيجيَّ بـ« �ل�شيخ �لإمام �لأوحد، �لفا�شل �لبارع، 

جمال �ملدر�شني، مفيد �لطالبني«.
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ا لأهل �حلديث،  »كان �ل�شيخ رحمه �هلل �شحيَح �لعقيدة يف �لديانات، حمبًّ
كارًها لأهل �لبدع، كثرَي �لتعبد على ِكرَب �شنه، كثرَي �ل�شدقة و�لبذل، ل ُيبقي 
على �شيء، �شليَم �لفطرة، �شايَف �لقلب، كثرَي �لحتمال لأعد�ئه، �شبوًر� على 
ا. لزمُته اأربَع ع�شرَة �شنة، فما جئُته من مرة اإل و�شمعُت  الأذى، وا�شَع العلم جدًّ
�أ�شمعه قبل ذلك، قال يل يوًما: �أعِرب:  منه من �لتحقيقات و�لعجائب ما مل 
يل:  فقال  هذا!  عن  وُن�شاأُل  ال�شغار  مقام  يف  رنا  �شِ قد  فقلُت:  قائٌم(!  )زيٌد 
اأقوم من هذا املجل�س حتى  يف )زيد قائم( مئٌة وثالثَة ع�شَر بحًثا! فقلُت: ل 

اأ�شتفيدها! فاأخرج يل تذكرَته، فكتبُتها منها«)1(.

ومن لطيف ��شتنباطاته �لد�لة على تبحره وم�شاركته يف �لعلوم، ما ��شتنبطه 
عنه  نقل  حيث  ]�لذ�ريات[،  ۈئۈئ(  ۆئ   ۆئ      ۇئ   )ۇئ   تعالى:  قوله  من 
تلميذه �ل�شيوطي قائاًل: »�شمعُت �شيخنا �لعالمَة حميي �لدين �لكاِفَيجي يقول: 
هذه الآية تدل على اأن ال�شماء كرٌة ل �شطحية كما قال اأهل الهيئة. قلُت له: ما 
ا مَلُو�ِشُعوَن(، فاإنه يقت�شي املبالغَة يف الت�شاع؛  وجه الدللة؟ قال: من قوله )َواإِنَّ

ح«))(. لأنه مقام �لفخر و�لمتنان، و�ل�شكل �لكروي �أو�شُع من �مل�شطَّ

ويف �جلملة، فقد �شار »عالمَة �لدهر، و�أوحَد �لع�شر، ونادرة �لزمان، 
وفخر هذ� �لوقت و�لأو�ن، �لأ�شتاذ يف �لأ�شلني، و�لتف�شري، و�لنحو، و�ل�شرف، 
واملعاين، والبيان، واملنطق، والهيئة، والهند�شة، واحلكمة، واجلدل، والأكر، 
و�ملر�يا، و�ملناظر، مع م�شاركٍة ح�شنة يف �لفقه، و�لطب، وحمفوظ كثري من 

الأدب، وا�شتعمال للنرث يف كتاباته، بل رمبا اخرتع بع�س العلوم«)3(.

�هتماَمه  �لكافيجي  �لعالمة  بها  متيز  �لتي  �لعلمية  �ل�شمات  من  و�إن 
)1( بغية �لوعاة )118/1(.

))( الإكليل يف ا�شتنباط التنزيل )47)(.
�أحو�ل  يبحث يف  �لأكر:  وعلم  �لطالع ))/)17(.  �لبدر  �لوعاة )118/1(،  بغية  و�نظر:  �لالمع )61/7)(،  )3( �ل�شوء 
واملنعك�شة  املنعطفة  ال�شعاعية  اخلطوط  باأحوال  ُيعنى  املرايا:  وعلم  نقطة.  داخله  يف  امل�شتدير  اجل�شم  وهي  الكرة 
واملنك�شرة. وعلم املناظر: ُيعنى باأحوال املب�شرات باعتبار قربها وبعدها واختالف اأ�شكالها واأو�شاعها. انظر فيما 

�شبق على �لتو�يل: ك�شف �لظنون )1/)14و)165(.
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رغم  م�شنفاته،  يف  لها  يعر�ص  �لتي  للم�شائل  و�لتقعيد  �لتاأ�شيل  مبو�شوع 
�أن كثرًي� من م�شنفاته تكون يف مو��شيع معينّنة، �لأمر �لذي يعك�ص عقلية 

�لإبد�ع عند �لكافيجي.
�لعلمية  �ل�شمة  هذه  تظهر  م�شنفاته  من  عدد  يف  �لنظر  وباإجالة 
للكافيجي، ففي ر�شالته »الرمز يف علم ال�شتبدال« وهي ر�شالٌة يف مو�شوع 
��شتبد�ل �لوقف عند �لفقهاء ُيلحظ �أنه جعل »�ل�شتبد�ل« ِعلًما له حقيقته 
ومو�شوعه و�أركانه و�شروطه و�أ�شبابه ومباحثه وم�شائله، وق�شد بال�شتبد�ل: 
ح  �إعطاء �ملبدل ببذل �لبدل لرعاية ��شتمر�ر �لنفع مل�شارف �لوقف)1(، ورجنّ
حممد  على  يو�شف  �أبي  قول  كتقدميه  �لأ�شويل،  �لتقعيد  على  بناء  �أقو�ًل 
بن �حل�شن يف تكييف �ل�شتبد�ل لكون قول �أبي يو�شف )��شتح�شاًنا( وقول 

م على �لقيا�ص))(. حممد )قيا�ًشا(، و�ل�شتح�شان عندهم مقدنّ
التي  والثقات«  الفهم  لأهل  الدرجات  ورفع  الطبقات  ر�شالته »معراج  ويف 
جعلها يف مو�شوع طبقات �أولد بطون �لأمهات، ُيلحظ تاأ�شيله �لبحث يف هذه 
�لق�شية مبا يخدم مو�شوع �لوقف عند �لفقهاء وفهم �ألفاظ �لو�قفني، فجعل لها 
حقيقًة ومو�شوًعا وم�شائل، وم�شى يف حترير امل�شائل وفق تاأ�شيالت وتقعيدات 
لنا  »يجوز  و  �ل�شطالح«  يف  »لم�شاحة  كقوله:  �لكتاب،  ثنايا  يف  �إليها  �أ�شار 
و�أن  و�لتعليم«،  للتفهيم  جديدة  با�شطالحاٍت  نتكلم  �أن  وعادًة  وُعرًفا  �شرًعا 
واأن  وال�شباق«،  ال�شياق  النظر يف  ومن  املقام،  ُيعرف مبعونة  الكالم  »فحوى 
»تخلنّف �حلكم عن �ملقت�شي ملانٍع ل مينع �لقت�شاء«، و�أن »�لفعل �ملثبت ل عموم 
له« واأن »ا�شم الفاعل م�شرتٌك بني احلال وال�شتقبال«، واأن »التخ�شي�س مينع 
الت�شريك لثبوت التدافع بينهما، وهذا م�شلٌَّم عند الكل بالإجماع والربهان«، 

و�أن »�ل�شرت�ك يف �لعلة يقت�شي �ل�شرت�ك يف �حلكم«)3(.

)1( �لرمز يف علم �ل�شتبد�ل )ق)/ب(، و�شبق يف موؤلفات �لكافيجي.
))( �لرمز يف علم �ل�شتبد�ل )ق6/�أ(.

)3( معراج الطبقات ورفع الدرجات: )ق5/�أ(، )ق7/�أ(، )ق16/�أ(، )ق1)/ب(، )ق4)/ب(، )ق35/�أ(، )ق41/ب(، 
)ق44/اأ(، ن�شخة ليبزج )393(، وم�شى ��شم �لكتاب يف موؤلفاته.
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يبحث  �ملعجز�ت«  بيان  يف  و»ر�شالة  �لفو�ئد«  بحر  »فر�ئد  ر�شالتيه  ويف 
ِدللتها،  ووجهُة  وحملرُّها،  و�شروُطها،  حقيقُتها،  حيث  من  �ملعجز�ت  ق�شية 
و�لقو�عد«)1(،  �لأ�شول  ر�شانة  »على  ذلك  �ًشا  موؤ�شنّ وفائدتها،  وحكمُتها، 
�حلقائق«،  »قلب  وقاعدة  �حلقيقة«،  �إمكان  مع  ُيرتكب  ل  »�ملجاز  كقاعدة 

وغري ذلك من �لقو�عد. 

�لتف�شري، فذكر  ل علم  �أ�شنّ �لتف�شري«  »�لتي�شري يف قو�عد علم  كتابه  ويف 
حقيقته، ومو�شوعه، و�شرفه، وحكمه، وفائدته و�حلاجة �إليه، وحكم تعلمه، 
�لقر�آن  �لتف�شري ومباحث علوم  لعلم  �لتاأ�شيلية  �ملباحث  �إلى غري ذلك من 

على نحٍو مل ُي�شبق �إليه))(.

وتتكرر الظاهرة يف كتابيه الآخرين »املخت�شر يف علم الأثر« و»املخت�شر 
التاأ�شيُل لكال الِعلمني، والتقعيُد مل�شائلهما، بذكر  املفيد يف التاريخ«؛ حيث 

�حلقيقة، و�ملو�شوع، و�ملبادئ، و�شرف �لعلم، وغري ذلك. 

فيها  بحث  التي  الأ�شولية  اآثاره  من  وهو  ال�شدور«  »ن�شاط  كتابه  ويف 
�لهتمام  يركز  جنده  و�لتقليد  �لجتهاد  بني  وموقعه  �لتمذهب،  مو�شوع 
»ِعلًما  يكون  با�شتقالل، بحيث  اإبرازه  اإلى  املذاهب، ومدى احلاجة  بق�شية 
من جملة �لعلوم �ل�شرعية، كعلم �لفقه و�لأ�شول ونحوهما«)3(، ويف �ل�شياق 
علٌم  وهو  املدارك«،  »علم  �شماه  جديد  علٍم  اإظهار  اإلى  احلاجة  يوؤكد  ذاته 
على  وماآخذه  الجتهادية  املذاهب  من  مذهٍب  كل  »مدارك  مبعرفة  ُيعنى 

�شبيل �لأ�شل و�لقانون و�ل�شتق�شاء«)4(.

وفيما يت�شل بعلم �لنحو ُيلحظ �هتمامه بتاأ�شيل �مل�شائل، ورد �لفروع �إلى 
)1( فر�ئد بحر �لفو�ئد )ق)/�أ(، ر�شالة يف بيان �ملعجز�ت )ق)/�أوب(.

))( وقد نقل عنه تلميذه �ل�شيوطي يف �لإتقان )))( �أنه قال عن كتابه �لتي�شري: »وقد دونُت يف علوم �لتف�شري كتاًبا مل 
اأُ�شبق اإليه«، ومق�شوده ال�شبق يف تاأ�شيل هذا العلم، واإل فقد اأّلف يف علوم القراآن جماعٌة قبله.

)3( ن�شاط ال�شدور )154(.
)4( ن�شاط ال�شدور )51(.
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لل�شور واملباين«)1(،  للمعاين، ل  اإمنا هو  اأن »العتبار  ر  يقرِّ الأ�شول، حيث 
و�أن »عدم �لإجماع على �شيء ل ي�شتلزم �لإجماع على عدم ذلك �ل�شيء«))(.

حيث  )ت/1014هـ(،  �لقاري  علي  �ملال  عنه  نقله  ما  ا  �أي�شً ذلك  ومن 
يقول: »وقد قال �لكافيجي: �إن �أ�شل �لنحو ثالُث قو�عد، و�لباقي من �لقو�عد 

وال�شطالحات زيادٌة عليها...«)3(.

للعالمة  العلمي  النتاج  والإبداع يف  التاأ�شيل  فاإن ظاهرتي  ويف اجلملة، 
الكاِفَيجي من الق�شايا اجلديرة بالدرا�شة ال�شتقرائية التحليلية؛ مِلا ت�شفر 
عنه من �إبر�ٍز لالإبد�ع �لفكري يف �لقرن �لتا�شع �لهجري، ذلك �لقرن �لذي 
طغت عليه معامل اجلمود والتقليد، وما مت اإيرداه يف املقام اإْن هو اإل مناذُج 
لها نظائر مبثوثة يف ثنايا م�شنفاته، وت�شتدعي تكثيف النظر لإخراج هذه 

�لدرر.

)1( نزهة �ملعرب يف �مل�شرق و�ملغرب )ق3/ب( �لن�شخة �لأزهرية برقم )86)7(.
))( �شرح �لإعر�ب عن قو�عد �لإعر�ب )ق170/ب( ن�شخة جامعة �مللك �شعود برقم )1098(.

)3( مرقاة �ملفاتيح �شرح م�شكاة �مل�شابيح )449/8(. و�لقاري: هو علي بن حممد �لهروي �لقاري �حلنفي، من كبار 
فقهاء �حلنفية، وله �هتمام باحلديث، وُعرف بجودة �لت�شنيف وكرثته، تويف مبكة �شنة )1014هـ(، من م�شنفاته: 
�لف�شول �ملهمة يف �لفقه، �شرح خمت�شر �ملنار يف �لأ�شول، �شرح م�شكاة �مل�شابيح، �نظر: �لبدر �لطالع )445/1(، 

خال�شة الأثر )185/3(، �لأعالم )5/)1(.
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املبحث الثاين
و�صف الكتاب

وفيه �أربعة مطالب:

املطلب الأول

حتقيق ا�صم الكتاب ون�صبته اإلى موؤلفه

ا�سم الكت�ب:

َمْدرك  ويليه  املعراج  »كتاب  ن�شخة ليبزج:  العنوان من  جاء يف �شفحة 
�لأحكام«.

»الّرمز  بعنوان:  الر�شالة  وذكر  ليبزج  ن�شخة  اإلى  بروكلمان  اأ�شار  وقد 
للمد�رك على طريقة �ل�شلف«)1(. ويظهر �أنه قد ��شتقى �لعنو�ن من ديباجة 
�لكتاب، حيث قال �لكافيجي: »َوبعُد: َفهَذ� ِكتاُب �لرمِز للَمَد�رِك على طريقِة 

َلِف و�خلَلِف«. �ل�شَّ

مز �لوجيز �لننّظام  ويف �شفحة �لعنو�ن من �لن�شخة �لتون�شية: »كتاب �لرنّ
ُمظِهر مد�رك �لأحكام«.

ِه:  وقد ذكر �لكافيجي يف نهاية �لكتاب ��شم �لكتاب �شريًحا، فقال: »َوْلُن�َشمِّ

)1( تاريخ �لأدب �لعربي لربوكلمان )469/6(.
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َظاِم يِف �إِظَهاِر َمَو�ِرِد �لأَحَكاِم«. وهذ� هو �ملعتمد يف ��شم  �لِكَتاَب �لَوِجيَز)1( �لنِّ
�لكتاب، كما �أنها بعد �لتتبع طريقُة �مل�شننّف يف كثرٍي من ر�شائله وكتبه: �أن 
يبداأ اأو يختم موؤلَّفه بذكر ا�شمه �شريًحا، كاأن يقول: »فهذا كتاٌب عنوانه...«، 
اجتهاد مع  ه...«، فال  »ولن�شمِّ كتاُب...«،  » متَّ  بـ...«،  ر�شالٌة مو�شومة  »فهذه 

�لن�ص، و�هلل �أعلم.

ن�سبته اإلى موؤّلفه:

هذا الكتاب �شحيح الن�شبة اإلى العالمة الكافيجي؛ لأمور:

ما جاء يف �شفحة �لعنو�ن يف كال �لن�شختني، فقد جاء يف عنو�ن ن�شخة . 1
ليبزج: »كتاب املعراج ويليه مدرك الأحكام، تاأليف �شيخنا... حممد 

�بن �شليمان �لكافيجي... ف�شح �هلل يف مدته ونفع به �آمني«.

ُمظِهر  �لننّظام  �لوجيز  مز  �لرنّ »كتاب  �لتون�شية:  �لن�شخة  عنو�ن  ويف 
مدارك الأحكام، ومعراج الطبقات، تاأليف �شيخنا... الكافيجي«.

وجود الكتاب �شمن جمموٍع يحوي موؤلَّفاٍت اأخرى للعالمة الكافيجي، . )
ففي ن�شخة ليبزج جاءت ر�شالتنا هذه بعد كتاب »معراج الطبقات« 
له، ويف �لن�شخة �لتون�شية جاءت �لر�شالة �شمن جمموع يحوي ر�شالة 

ا. معراج الطبقات اأي�شً

اأ�شلوب الر�شالة م�شابٌه لأ�شلوبه يف م�شنفاته الأخرى الثابتِة ن�شبُتها اإليه، . 3
ومن �ِشمات م�شنفاته �فتتاح �مل�شنَّف بالإ�شارة �إلى مباحث �لكتاب، مع 
اإيراد  اخلامتة، واختتامه الكتاب بقوله، »ولن�شمه بكذا وكذا..«، وكرثة 

�لعرت��ص و�جلو�ب عنه.
ا ول تعريًفا.  )1( دخول )األ( على امل�شاف مغتفٌر يف هذا املوطن؛ لكون الإ�شافة هاهنا لفظيًة غري حم�شة، فال تفيد تخ�شي�شً

و�نظر: �لت�شريح خلالد �لأزهري ))/9)(، �شرح �بن عقيل ))/45(.
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�إطباق �ملرتجمني على ن�شبته �إليه، حيث جاءت ن�شبته موؤكدة يف عدد . 4
من �لفهار�ص)1(.

وقد �ت�شل �إ�شناُد �لباحث بالعالمة �لكافيجي وم�شنفاته بطريق �لإجازة من 
ر حم�شار بن علي بن حممد �حِلْب�شي  ة، من �أعالها: عن �شيخنا �ملعمنّ طرق عدنّ
ر حممد �أبي �لن�شر �خلطيب )ت/5)13هـ(، عن  )4)13-1)14هـ(، عن �ملعمنّ
�إ�شماعيل  بن  �ل�شامي )ت/60)1هـ(، عن عبد�لغني  �لتنّلنّي  بن حممد  عبد�هلل 
ي )ت/1061هـ(، عن  �لنابل�شي )ت/1143ه(، عن �لنجم حممد بن حممد �لغزنّ
ي )ت/984هـ(، عن �لعالمة �جلالل  �أبيه �لبدر حممد بن حممد بن حممد �لغزنّ
�ل�شيوطي )ت/911هـ(، عن �مل�شنِّف )ت/879هـ(. فبيننا و�لعالمِة �لكاِفَيجي 

�شبُع و�شائط، وهو �أعلى ما �أمكن و�شله �إليه. 

املطلب الثاين

مو�صوع الكتاب واأهميته

وهو  �لكتاب،  مو�شوع  على  تدل  ��شتهالٍل  برب�عة  كتابه  �لكاِفَيجي  �فتتح 
مد�رك �لأحكام �ل�شرعية ومو�ردها �ملرعية بني �ل�شلف و�خللف، وجعل كتابه 

يف مبحثني َو�َشَمهما باملر�شدين وخامتة:

فذكر يف املر�سد الأول:

اأن طريقة ال�شلف يف ا�شتقاء احلكم ال�شرعي هو بال�شتنباط املبا�شر من 
الدليل، واإمنا كان كذلك لأمرين:

�لأول: جودة �شليقتهم ومعرفتهم �لو��شعة بلغة �لعرب و�أ�شاليب �خلطاب.

)1( �نظر: تاريخ �لأدب �لعربي لربوكلمان )469/6(، ك�شف �لظنون ))/004)(، هدية �لعارفني ))/09)(، فهر�ص 
�خلديوية )447/7(، معجم �ملوؤلفني )333/3(.
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الثاين: قلة احلوادث، ومن ثمَّ قلة احلاجة اإلى الجتهاد فيما ل ن�س فيه.

اإلى حت�شيل  اإلى حت�شيل العلوم، لتكون مقدمًة  واأما اخَلَلف فاحتاجوا 
�لأحكام من �لن�شو�ص، ون�شاأ عن بحث هذه �لعلوم وتقريرها وفرة �مل�شائل 
وامتزاج الفنون على وجٍه حميد، واأورثت اخلالفاُت تفريعاٍت مفيدة، فلكٍل 

من �ل�شلف و�خللف نوع مزية ومنقبة.

ويف املر�سد الث�ين:

الطريقتني:  كال  الأحكام  ا�شتخراج  يف  ي�شلكوا  اأن  للَخَلف  اأن  اإلى  اأ�شار 
الأخَذ املبا�شر من الن�شو�س، والجتهاَد يف ا�شتخراج احلكم من الن�س وفق 

قواعد املتاأخرين. وذلك ب�شرط معرفة املنهجني على الوجه املرعي.

�لأحكام:  بناء  يف  عليها  ُيتكاأ  �لتي  �لأحكام  مو�رد  من  �أن  �إلى  و�أ�شار 
�لقو�عد �ل�شرعية، كقاعدة رعاية �مل�شالح، و�أطال يف تقريرها، وكذ� قاعدة 

»�ملقت�شي«، وذكر جملًة من فو�ئد �إعمال هذ� �ملنهج.

ثم ذكر اأن الطريقة الأخرى التي م�شى عليها اخللف هي الجتهاد بقيا�س 
�لفروع على �أ�شولها، وفق �جلامع بينهما.

ثم اختتم الكتاب ببيان اأن القيا�س ُمظِهٌر لالأحكام ولي�س مبثبٍت لها، فهو 
و�إن كان �أ�شاًل بالن�شبة �إلى �لأحكام �لتي ُت�شَتنَبُط منه، �إل �أنه ل يقابل ن�شو�ص 
به  معموًل  كان  واإن  العموم  وهذا  الن�س،  عموِم  اإعماُل  غايته  واإمنا  ال�شرع، 
عند ال�شلف، اإل اأن حترير حقيقته و�شيغه واأحكامه من الأمور التي تكّفل بها 

�خَلَلف، وهكذ� يف �شائر مباحث �لأ�شول.

وتظهر �أهمية �لكتاب من وجهني:

�مل�شاهمة يف �إبر�ز �جلانب �لتاريخي و�مل�شار �لعلمي لفننّ �أ�شول �لفقه، . 1
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وبيان ��شتغناء �ل�شلف عن كثرٍي من علوم �خللف، ل�شتظهارهم هذه 
�لعلوم مبقت�شى �ل�شليقة و�لفطرة �ل�شليمة.

الدعوة اإلى ال�شتفادة من طريقة ال�شلف بال�شتنباط املبا�شر لالأحكام من . )
ك فيها بقول �ملجتهدين،  �لن�شو�ص �ل�شرعية، من غري حاجة �إلى �لتم�شنّ
تقرير  يف  مب�شلكهم  والأخذ  لف،  ال�شَّ فقه  اإحياء  اإلى  يعود  بهذا  وكاأنه 

�لأحكام، من غري �لتفاٍت عن منهج �خلَلف ول تنكٍب لعلومهم.

املطلب الثالث
ُن�َصخ الكتاب

بعد البحث والطالع يف الفهار�س، و�شوؤال اأهل الخت�شا�س، توافر لدي 
من �لكتاب ن�شختان:

الن�سخة الأولى )الأ�سل(:. 1

 ،)199(( برقم  جمموع  �شمن  وتقع  بتون�ص،  �لوطنية  �ملكتبة  ن�شخة 
يت�شمن الكتاب الوجيز النظام، ويليه كتاب معراج الطبقات، ويبتدئ 

كتابنا من �لورقة )74( وينتهي بنهاية �لورقة )88(.

مز �لوجيز �لننّظام ُمظِهر مد�رك �لأحكام«. عنوانه�: »كتاب �لرنّ

وجاء يف �شفحة �لعنو�ن: »تاأليف �شيخنا قطب فلك �ل�شائرين وحاوي 
�إر�شاد �حلائرين، حميي �ل�شنة و�لدين... �لكافيجي، هد�يِة �ملهتدين، 

�أد�م �هلل به نفع �لطالبني«.

ن��سخه�: حممد بن حممد بن �أحمد �لعبا�شي )838-887هـ()1(، وهو من 
تالمذة �مل�شنِّف كما �شبق برقم )88(، وقد كتبها بخٍط ن�شخي جميل.

)1( ترجم له �ل�شخاوي يف �ل�شوء �لالمع )5/9)(.
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ه: »وافق الفراغ من ن�شخه  ت�ريخ الن�سخ: جاء يف خامت الن�شخة ما ن�شّ

يد  على  وثمامنائة،  و�شبعني  ت�شٍع  �شنة  �شفر اخلري،  ع�شرين  �شابع  يف 
�لعبد�لفقري �ملعرتف بالتق�شري، من لي�ص لف�شل موله نا�شي: حممد بن 
حممد بن اأحمد العبا�شي«. فهي من�شوخة يف اآخر حياة امل�شنِّف، وقبل 

وفاته ب�شهرين ون�شف تقريًبا.

ط  عدد ال�سفح�ت: ثالثون �شفحة. ويف كل �شفحة �شبعة �أ�شطر، مبتو�شنّ

�شت كلمات يف �ل�شطر �لو�حد.

حيِم، َوِبِه َن�شَتِعنُي، �حَلمُد هلِل  حَمِن �لرنّ واأول الن�سخة: »ِب�شِم �هلِل �لرنّ

�لِذي...«. 

لَّى اهلُل َعلى �َشيِدنا  واآخره�: »مَتَّ بَحمِد اهلِل َوَعوِنِه َوُح�شِن َتوِفيِقِه، َو�شَ

حِبِه َو�َشلَّم«. ِم، َوَعلى �آِلِه َو�شَ حُممٍد �ملَكرَّ

و�ملقابلة،  �ل�شبط،  وجودة  �لكتابة،  �شالمُة  �لن�شخة  هذه  يف  وُيلحظ 
بدللة الت�شحيحات والدائرة املنقوطة يف خامت الن�شخة. ونا�شخها من 
اأهل العلم املتقنني، و»كتب بخطه اأ�شياء منها البخاري، وتقومي البلدان، 
فقد  �ملعطيات،  لهذه  ونظًر�  �لعالئي وغريه«)1(.  كتب على جمموع  بل 

جرى اتخاذ هذه الن�شخة اأ�شاًل. 

الن�سخة الث�نية )ب(:. 2

ن�شخة مكتبة ليبزج باأملانيا، وهي تقع �شمن جمموع برقم )393(، 
ويبتدئ بكتاب »معراج الطبقات«، ثم يثّني بكتابنا من الورقة )48( 

�إلى نهاية �لورقة )59(، وهي نهاية �ملجموع.

عنوانه�: »كتاب املعراج، ويليه مدرك الأحكام«.

)1( �ل�شوء �لالمع )6/9)(.
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وحاوي  �ل�شائرين  فلك  قطب  �شيخنا  »تاأليف  العنوان:  �سفحة  يف  وج�ء 

�لكافيجي،  �شليمان  بن  حممد  و�لدين  �ل�شنة  حميي  �حلائرين،  �إر�شاد 
هد�ية �ملهتدين، ف�شح �هلل يف مدته، ونفع به �آمني«، وعلى �لن�شخة متلنّكان: 
احلنفي  ال�شهباوي  حممد  َمَلكه  هلل  احلمد  والآخر:  مم�شوح،  اأحدهما 
ختم  ال�شفحة  اأ�شفل  ويف  وم�شلًما.  وم�شلًيا  اهلل  حامًدا  اهلل...  �شاحمه 

�ملكتبة.

وكاتب هذه �لن�شخة �ملكتوبِة بخطٍّ ن�شخي مل يذكر ��شمه، ول تاريخ �لن�شخ.

عدد ال�سفح�ت: ثالث وع�شرون �شفحة. ويف كل �شفحة �شبعة �أ�شطر، 

ط �شبع كلمات يف �ل�شطر �لو�حد. مبتو�شنّ

حيِم، �حَلمُد هلِل �لِذي...«. حَمِن �لرنّ واأول الن�سخة: »ِب�شِم �هلِل �لرنّ

واآخره�: »مت بعون اهلل الكرمي الوهاب، واحلمد هلل وحده، وح�شبنا اهلل 

ونعم �لوكيل«.

وُيلحظ يف هذه الن�شخة التامة التي مل ُتقاَبل خروٌم يف بع�س الورقات، 
و�شقٌط يف بع�س الكلمات، وقد رمزُت لها بالن�شخة )ب(.

املطلب الرابع

منهج التحقيق

جرى العمل يف حتقيق الكتاب وفق املنهج الآتي:

�لعتماد على �لن�شختني، مع جعل �لن�شخة �لتون�شية �أ�شاًل، ومقابلتها . 1
على ن�شخة ليبزج )ب(، وراعيت يف ن�شخ الن�س ت�شكيل الكلمات، 

و�شبط �مل�شكالت، وبيان �لفروقات يف �لهام�ص.
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عزو �لآيات بذكر ��شم �ل�شورة ورقم �لآية.. )

يف . 3 �حلديث  كان  فاإن  �لن�ص،  يف  �لو�ردة  و�لآثار  �لأحاديث  تخريج 
�ل�شحيحني �أو �أحدهما �كتفيُت بتخريجه من ذلك، و�إن مل يكن يف 

اأيٍّ منهما اجتهدُت يف تخريجه من امل�شادر الأخرى املعتمدة.

توثيق �لآر�ء و�لنقولت �ملن�شوبة �إلى �لعلماء �أو �ملذ�هب من �مل�شادر . 4
�ملعتمدة.

�لتعليق بالإي�شاح فيما ي�شتدعيه �ملقام، و�شرح �لألفاظ �لغريبة.. 5

لها . 6 �ص  تعرنّ �لتي  �مل�شائل  تناولت  �لتي  �لكتب  بع�ص  �إلى  �لإ�شارة 
�مل�شننّف.
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�شفحة �لعنو�ن للن�شخة 
�لتون�شية )�لأ�شل(

الورقة الأخرية من الأ�شل�ل�شفحة �لأولى من �لأ�شل
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ال�شفحة الأخرية للن�شخة )ب(�ل�شفحة �لأولى للن�شخة )ب(

�شفحة �لعنو�ن لن�شخة 
ليبزج )ب(
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القسم الثاني
النص المحقَّق
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

]وبه ن�ستعني[)1( 
و�ل�شالُة  �لأَحكاِم)3(،  ملَد�رِك  ]بف�شِله[))(  َهَد�نا  �لذي  هلِل  �حلمُد 
و�أ�شحاِبه  �آلِه  وَعلى  و�حلر�ِم،  لبياِن �حلالِل  �ملبعوِث  َر�شوِله  على  و�ل�شالُم 

�أُويل �خلرِي �لِكر�ِم.

و�خلَلِف)5(  َلِف  �ل�شَّ طريقِة  على  للَمَد�رِك  �لرمِز)4(  ِكتاُب  َفهَذ�  وبعُد: 
بحِر  َفوائِد  َفرائِد  َخزائِن  ُيطِلعاِن على  َمْر�شداِن)6(  وفيه  الكالِم،  باأخ�شِر 

�ملَر�م، يف �ِشْلٍك ]َح�َشِن[)7( �لَقبوِل و�لنتظاِم بطيِب �خِلتام.

)1( �شاقطة من ب. 
))( �شاقطة من ب.

َرك، وهو حبٌل يوثق يف  )3( براعة ا�شتهالل من املوؤلف. واملدارك: جمع َمْدَرك، وهو طريق الو�شول اإلى ال�شيء، من الدَّ
طرف �حلبل �لكبري ليكون هو �لذي يلي �ملاء، �نظر مادة )درك( يف: مقايي�ص �للغة ))/69)(، �لقامو�ص �ملحيط 
)938(. وقد �أبان عن ذلك يف نهاية �لكتاب ملا �أف�شح عن ��شمه فقال" ولن�شمه �لكتاب �لوجيز �لنظام يف �إظهار 

مو�رد �لأحكام«، و�ملورد هو �لطريق. �نظر مادة )ورد( يف: مقايي�ص �للغة )105/6(، �لقامو�ص �ملحيط )5)3(.
)4( يريد اأنها ر�شالة ترمز اإلى املو�شوع وت�شري اإليه بطريق الخت�شار.

ومن  وتابعيهم.  و�لتابعني  �ل�شحابة  من  �ملف�شلة  �لثالثة  �لقرون  ��شطالًحا:  بهم  وير�د  �ملتقدمون،  هم  )5( �ل�شلف 
بعدهم: خلف، اإل من �شار على طريقة ال�شلف فيكون منهم منهًجا واإن مل يكن منهم بالعتبار الزمني. و"�ل�شلف" 
عند �حلنفية من �أبي حنيفة �إلى حممد بن �حل�شن، وهو م�شطلح مل يرده �ملوؤلف هنا رغم �أنه حنفي �ملذهب. �نظر: 
ل�شان �لعرب )158/9( مادة: �شلف، �لكليات )511(، جمموع الفتاوى )355/6(، ور�شالة ف�شل علم �ل�شلف على 

علم �خللف لبن رجب.
)6( جمع َمر�شد، وهو لغة: �لطريق �مل�شلوك، ومو�شع متابعته. �نظر: �لقامو�ص �ملحيط )383(، املفردات لالأ�شفهاين 

)355( مادة )ر�شد(.
)7( غري و��شحة يف ب خلرم يف �لن�شخة.
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ُد الأَّوُل فاملَْر�صَ
يِف َبياِن َما يَتعلَّق باملَدارِك وَما ُينا�ِصُبها

و�ِس بَح�َشِب َمعرَفِتها  لِف هَي اأَن ياأخذوا الأحكاَم ِمن الن�شُ َفاأقوُل: طريقُة ال�شَّ
القروِن  ِلُكونهم من خري  َبِه؛  ال�شكِّ وال�شُّ فاِء ُعقولِهم َعن  َمَع �شَ الَعَرِب،  ِبل�شاِن 
َوِقلَِّة �حلَو�دِث، َفُهم ل  �أئمًة كالنرُّجوِم)3(  �أنَّ ِفيهم  َمَع  ]�أَْو يف[)1( �لُقْرِب ِمنه))( 
ْحو،  نِة مِلَن َبعدهم كالنَّ يِل ا�شَطالحاِت الُعلوِم املدوَّ يحتاُجون يف َذلَك اإِلى حَت�شِ
َعنُه  اأغنياَء  ِلكونهم  اإِليه)4(؛  اخَلَلِف  احِتياِج  ِمثَل  وِل، وَغريها  والأُ�شُ ْرِف،  وال�شَّ
ِمن  املَعاين  َدرِك  يِف  اأَذَهانهم  وا�شتَقامِة  �َشِليَقتهم،  ِبَجودِة/  التََّمام  َطَرف  َعلى 
ريَفِة: َكاُنو� َعن �للِتَفاِت  ُطُرقها باأَح�َشِن َما َيُكوُن)5(. ِفاإِذ� َكانو� بهِذه �ملنِزلِة �ل�شَّ

)1( غري و��شحة يف ب.
ملسو هيلع هللا ىلص: )خري اأمتي قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...( احلديَث، اأخرجه البخاري يف  �إلى قول �لنبي  ))( ي�شري 
�شحيحه و�للفظ له كتاب �ل�شهاد�ت، باب ل ي�شهد على �شهادة جور �إذ� �أُ�شهد، برقم )651)(، وم�شلم يف �شحيحه، 

كتاب ف�شائل �ل�شحابة، برقم )535)(، من حديث عمر�ن بن �حل�شني  مرفوًعا.
)3( ي�شري اإلى ما روي مرفوًعا: )اأ�شحابي كالنجوم، باأيهم اقتديتم اهتديتم(، وهو حديٌث لي�شح، اأخرجه ابن عبدالرب يف 
جامع بيان �لعلم وف�شله ))/3)9( و�بن حزم يف �لإحكام )6/)8( من طريق �شالم بن �شليم ب�شنده �إلى جابر  
مرفوًعا، و�شاّلم مرتوك باتفاق املحّدثني، وقال ابن حزم: روايٌة �شاقطة، ونقل عن البزار قوله: ل ي�شح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وله �شو�هد ل ت�شح من حديث عمر و�بنه و�بن عبا�ص، و�نظر: �ل�شل�شلة �ل�شعيفة برقم )58(.
)4( مما يت�شل بهذا ما ذكره امل�شّنف من �شبهة القائلني: اإن علم النحو بدعٌة لكون ال�شحابة مل يتكلموا فيه، فقال: »فاإن قلَت: 
ال�شتغال بهذا العلم بهذه ال�شطالحات بدعة! فاإن ال�شحابة مل يتكلموا فيه، وكل بدعة حراٌم، فال�شتغال بهذا العلم حرام، 
فكيف يكون واجًبا؟ قلُت: اإن اأردَت به اأنهم ما عرفوا معاين هذا العلم، فذلك باطٌل... واإن اأردَت بذلك اأنهم ما عرّبوا عن 
تلك املعاين بهذه الألفاظ وال�شطالحات، فذلك م�شلٌَّم، ولكن ل يوِجب القدَح فيه؛ فاإن العتبار للمعاين ل لل�شور واملباين، 

كما يف �شائر �لعلوم ». �نظر: �شرح �لإعر�ب عن قو�عد �لإعر�ب )ق13/�أ( ن�شخة جامعة �مللك �شعود برقم )1098(.
ل �إلى �لجتهاد يف زمان �ل�شحابة بدون ممار�شة  )5( يقول امل�شّنف يف كتابه ن�شاط ال�شدور )56(: »يح�شل �لطريق �ملو�شِ
ادة”. ويقول �بن رجب يف ر�شالة ف�شل علم  ادة، وطبائعهم �لنقنّ �لفروع، بربكة �شحبة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، مع �شفاء �أذهانهم �لوقنّ
�ل�شلف )0/3)(: “يف كالم ال�شلف والأئمة كمالك وال�شافعي واأحمد واإ�شحاق التنبيُه على ماأخذ الفقه ومدارك الأحكام 
بكالٍم وجيز خمت�شر ُيفهم به املق�شود من غري اإطالة واإ�شهاب... ويوجد يف كالمهم من املعاين البديعة واملاآخذ الدقيقة 

ما ل يهتدي �إليه َمن بعدهم ول ُيلمنّ به”.



162

د. هشام بن محمد بن سليمان السعيد

َق ِفيَها اخَلَلُف َعَلى اأَْجَنا�ٍس،  وَجِب ما َتعمَّ يِلها، َواإِلى الَعَمِل مِبُ اإِلى �َشْمِت ِجهِة حَت�شِ
ر فيها مبر�ِحَل)1(، فَيُكوُن  بو�ٍب على ما ُحرِّ َو�أَنو�ٍع، و�أَ�شناٍف، وُكتٍب، وُف�شوٍل، و�أَ
ِبَطريَقِتهم  �لظنِّ  �شوُء  و�أما  عليهم.  ثناٍء  وُح�شَن  لهم  َمدًحا  ُذِكر  َعما  َغَناوؤُهم 

َفَحا�َشاُهم َعنه ثم َحا�َشاُهم))( )ق)ب(.

َلِف ِفيَما ُذِكر، َفاحَتاُجوا يِف اأَخِذ الأَحَكاِم ِمن  واأَّما اخَلَلُف َفُهم َلي�ُشوا كال�شَّ
نِة املذُكورِة ِباأَح�َشِن َما َيُكوُن، َواإِلى ا�شِتخَراِجَها  يِل الُعُلوِم املَدوَّ �شِ ُطُرِقَها اإِلى حَتْ
ه َوَوجِهه  وِد ِمنها َعلى َحدِّ بِط �ملق�شُ ها َوَوجِهها/ َعلى �َشِبيِل �شَ ِمنَها َعلى َحدِّ
َعلى َما َينبِغي. ولأَجِل َهذا كرُثت الخِتالَفاُت ِفيما َبيَنهم، َوُذِكرْت يف ُكتبِهم 
املَذاهُب املختِلفُة، واخَتَلطت َم�شائُل ]َبع�ِص[)3( الُعلوِم مب�َشائِل الَبع�ِس الآَخِر؛ 
�لثَّناَء  َي�شتِحقوَن  �لنِفي�َشِة  �ملنِزَلِة  َهذِه  يف  َفاخَلَلُف  �إَِليه،  �حلاَجِة  مل�َشا�َشِة 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ  َقوُل  َهَذا  َوِم�شَداُق  َجَزاء.  َخري  ا  َعنَّ اهلُل  َفَجزاُهُم  َعليِهم)4(، 
الُم: )َمَثُل �أُمتي  )اخِتالُف اأُّمتي َرحَمٌة()5(، َوَكذ� َقوُله َعليه ]�ل�شالُة[)6( و�ل�شَّ

عن  الظنون  ك�شف  زاده،  لطا�شكربي  ال�شيادة  وم�شباح  ال�شعادة  مفتاح  الندمي،  لبن  الفهر�شت  ذلك:  يف  )1( انظر 
اأ�شامي الكتب والفنون حلاجي خليفة، ترتيب العلوم ل�شاجقلي زاده.

ملا  »و�ل�شحابة  يقول:  حيث   ،)(05/8( النبوية  ال�شنة  منهاج  كتابه  يف  ال�شدد  بهذا  كالٌم  )ت/8)7هـ(  تيمية  ))( ولبن 
ا�شتغنوا عن النحو واحتاج اإليه َمن بعدهم، �شار لهم من الكالم يف قوانني العربية ما ل يوجد مثله لل�شحابة؛ لنق�شهم 
وكمال ال�شحابة، وكذلك �شار لهم من الكالم يف اأ�شماء الرجال واأخبارهم ما ل يوجد مثله لل�شحابة؛ لأن هذه و�شائُل 
ُتطلب لغريها، فكذلك كثرٌي من النظر والبحث: احتاج اإليه كثرٌي من املتاأخرين، وا�شتغنى عنه ال�شحابة... فمن جعل 
النحَو، ومعرفَة الرجال، وال�شطالحاِت النظريَة واجلدليَة املعينَة على النظر واملناظرة مق�شودًة لنف�شها: راأى اأ�شحابها 
اأعلم من ال�شحابة، كما يظنه كثرٌي ممن اأعمى اهلل ب�شريته، وَمن َعِلم اأنها مق�شودٌة لغريها، َعِلم اأن ال�شحابة الذين 

َعِلمو� �ملق�شود بهذه �أف�شُل ممن مل تكن معرفتهم مثَلهم يف معرفة �ملق�شود، و�إن كان بارًعا يف �لو�شائل«.
)3( �شاقطة من ب.

)4( ي�شري اإلى اأن امتزاج العلوم اأثرى الفكر الجتهادي لدى اخللف، واأعان على حتقيق امل�شائل مبزيد ب�شط وحترير، وقد قال 
�لقر�يف )ت/684هـ( يف �لعقد �ملنظوم )1/)34(: »اإن العلوم ي�شرف بع�شها ببع�س، ويعني بع�شها على حتقيق بع�س«.

و�بن  حزم،  �بن  عليه  ن�ص  كما  �ل�شنة  دو�وين  يف  له  �أ�شل  ول  ثني،  �ملحدنّ باتفاق  مرفوًعا  ي�شح  ل  �للفظ  بهذ�  )5( �حلديث 
اأخرجه  اأ�شحابي لكم رحمة«  اأنه قد روي من حديث ابن عبا�س مرفوًعا، وفيه »... واختالف  اإل  ال�شبكي، وال�شخاوي، 
�خلطيب يف �لكفاية )48(، والبيهقي يف املدخل ))16( ب�شند م�شل�شل بال�شعفاء، وقد ثبت عن �لقا�شم بن حممد قوله: 
»كان اختالف اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رحمة” اأخرجه ابن �شعد يف الطبقات )189/5( ب�شند جيد. و�نظر: �لإحكام لبن 
حزم )64/5(، �ملعترب للزرك�شي )7))(، في�ص �لقدير )1/)1)(، �ملقا�شد �حل�شنة )69(، �لأ�شر�ر �ملرفوعة )108(، 

�ل�شل�شلة �ل�شعيفة برقم )57(.
)6( زيادة من ب.
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الُم:  َمَثُل املَطِر ل ُيدَرى اأَوُله َخرٌي اأَم اآِخُره()1(، َوَكذ� َقوُله َعليه �ل�شالُة و�ل�شَّ
»ُربَّ َحاِمِل ِفقٍه �إَِلى َمن ُهَو/ �أَفَقُه ِمنُه«))(، َفَكيَف ل! َواإِنَّ الُقراآن ُمعِجٌز َباٍق، 
: »َيحِمُل  ِفيِه ُعلوُم الأَوِلنَي َوالآِخِريَن، َوَقد ا�شُتِهَر َهذا اخلرُب املقُبوُل ِعنَد الُكلِّ
َهَذا الِعلَم ِمن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُله، َينُفوَن َعنُه حَتِريَف الَغاِلنَي، َوانِتَحاَل املبِطلنَي، 
َوتاأِويَل �جلاِهلنَي«)3(، َولأَجِل َهذ� َقاَل �لإَِماُم �أَحمُد رحمه �هلل ِبَبَقاِء �ملجَتهِد يف 
ِة �إِلى َيوِم �لِقيامة)4(، َكَما َقاَل �لُعلماُء: »�لُعلوُم َتزَد�ُد ِبَتالُحِق �لأَفَكاِر  َهذِه �لأُمَّ

)1( اأخرجه الطيال�شي يف م�شنده )135)(، و�لرتمذي يف جامعه، �أبو�ب �لأمثال، برقم )869)(، وقال: حديث ح�شن غريب 
من هذ� �لوجه، و�أحمد يف م�شنده، برقم )7)3)1(، و�لبيهقي يف �لزهد �لكبري )398(، و�أبو �ل�شيخ يف �لأمثال )330(، 
و�ل�شهاب يف م�شنده ))135(، كلهم من طريق حماد بن يحيى الأبّح عن ثابت الُبناين عن اأن�س  به مرفوًعا، وحماد 
فيه كالم ي�شري، وقد توبع، وله �شو�هد من حديث علي، وعمار، و�بن عمر، و�بن عمرو  يرتقي بها �حلديث �إلى رتبة 
احل�شن اأو ال�شحيح. وممن ن�س على حت�شينه احلافظ ابن عبدالرب وابن حجر وجماعة. انظر: التمهيد لبن عبدالرب 

)0)/53)(، فتح �لباري )4/7(، �ملقا�شد �حل�شنة )591(، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة برقم )86))(.
�إلى َمن ُهو �أفقُه  ا حديًثا فحِفَظه حتى يبلَِّغه، فُربَّ حامِل فقٍه  ر �هلل �مر�أً �شِمَع منَّ ))( جزء من حديث، ون�شه: )ن�شَّ
منه، وربَّ حامِل فقٍه لي�َس بفقيه(، اأخرجه اأبو داود يف �شننه، كتاب العلم، باب ف�شل ن�شر العلم برقم ))365(، 
و�لرتمذي يف جامعه، كتاب �لعلم، باب ما جاء يف �حلث على تبليغ �ل�شماع برقم )656)(، و�بن ماجه يف �شننه، 
�ملقدمة، باب من بلغ علًما، برقم )30)(، و�أحمد يف م�شنده )1590)(، و�لد�رمي يف �شننه، �ملقدمة، باب �لقتد�ء 
. قال �لرتمذي:  بالعلماء، برقم )9))(، و�بن حبان يف �شحيحه )169/1مو�رد(: كلهم من حديث زيد بن ثابت 
حديث ح�شن. وقال البو�شريي: اإ�شناٌد �شحيح رجاله ثقات. و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة )رقم404(. 
قال �لرتمذي: ويف �لباب عن عبد�هلل بن م�شعود، ومعاذ بن جبل، وجبري بن مطعم، و�أبي �لدرد�ء، و�أن�ص. وذكر �بن 
منده �أنه رو�ه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأربعة وع�شرون �شحابيًّا، وعّده الكتاين يف نظم املتناثر )33( من �لأحاديث �ملتو�ترة. 

�نظر: �ملعترب للزرك�شي )�ص130(، ك�شف اخلفاء للعجلوين ))/386(.
)3( اأخرجه ابن و�شاح يف البدع، برقم )1(، وابن بطة يف الإبانة الكربى، برقم )33(، و�لآجري يف �ل�شريعة )68/1)(، 
و�أبو نعيم يف معرفة �ل�شحابة، برقم ))73(، والبيهقي يف ال�شنن الكربى، كتاب ال�شهادات، باب الرجل من اأهل 
بن  �إبر�هيم  عن  رفاعة  بن  ُمعان  طريق  من  كلهم   ،)(0911( برقم  �حلديث،  �أهل  من  �لرجل  عن  ُي�شاأل  �لفقه 
عبد�لرحمن �لُعذري عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مر�شاًل، وهو �أ�شح طرقه، فقد �أورد �خلطيب كما يف تاريخ دم�شق لبن ع�شاكر 
)39/7( عن مهنا اأنه ذكر احلديث لالإمام اأحمد، وقال: كاأنه كالٌم مو�شوع؟ فقال اأحمد: “ل، هو �شحيح، �شمعُته 
من غري و�حد، ومعان بن رفاعة ل باأ�ص به”. وروي مرفوًعا من حديث �أبي هريرة، و�أ�شامة بن زيد، و�بن عمر، 
و�أن�ص، وكلها ل تخلو من مقال، وهي “م�شطربة وغري م�شتقيمة” كما قال �أبو نعيم يف معرفة �ل�شحابة. و�نظر: 
�ل�شعفاء للعقيلي )56/4)(، ميز�ن �لعتد�ل )45/1(، بغية �مللتم�ص يف �شباعيات حديث مالك بن �أن�ص للعالئي 

)34(، كنز �لعمال )8918)(.
)4( ُي�شري اإلى قول احلنابلة بعدم جواز خلو الأر�س من قائٍم هلل بحجة، وهي من امل�شائل الأ�شولية ال�شهرية. انظر: 
تي�شري �لتحرير )40/4)(، فو�حت �لرحموت ))/399(، �شرح �لع�شد ))/307(، �ملح�شول ))/7)5(، ت�شنيف 
�مل�شامع )615/4(، مفتاح د�ر �ل�شعادة )143(، �لتحبري )4059/8(. قال �ل�شيخ عبد�لرحمن بن ح�شن يف فتح 
�ملجيد )77)( تعليًقا على حديث )ل تزال طائفٌة من اأمتي على احلق(: »واحتج به الإمام اأحمد على اأن الجتهاد 

ل ينقطع ما د�مت هذه �لطائفة موجودة«.
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ُل ِلالآِخِر« َمَثاًل َم�شُهوًرا يف  اَر َقوُل َمن َقاَل: »َكْم َتَرَك الأَوَّ َيوًما َفَيوما«)1(، َف�شَ
َهذ� �ملعَنى))(، َوِمن ُهنا َن�َشاأَ ُقوُل َمن َقاَل )ق3ب(:

مُتاِري ل  َحاِذًقا  رَت  �أَب�شَ ُثمَّ     � َو�إِذ� ُكنَت ِباملَد�ِرِك ِغرًَّ
ـــــاِر)3( ِبالأَب�شَ َر�أَوُه  لأُنـــَا�ٍص  َو�إَِذ� مَل َتَر �لِهالَل َف�َشلِّم   

 َكَما َن�شاأَ منه َقوُل َمن َقاَل)4(:
َيَرى الأَ�شَياَء َكاِملَة املَعاين)5( ت    َوَمْن َكُمَلْت َمَعاِنيِه َومَتَّ

م. انظر:  )1( اأي اأن الفنون وال�شنائع اإمنا تتم بتوارد النظر فيها وال�شتنباطات من قوانينها، واقتفاء املتاأخر باملتقدِّ
�ملنطق لبن �شينا )151/1(، تي�شري �لتحرير )9/1(، �أبجد �لعلوم ))/35(، ن�شاط ال�شدور )150(.

نه �أبو متام �لطائي )ت/31)هـ( يف قوله:  ))( مثل م�شهور �شمَّ
ُل ِلالآِخِر يَقُولُ مَنْ تَقْرَعُ اأَ�شْمَاَعُه َكْم َتَرَك الأوَّ

 �نظر: حما�شة �خلالدينَي )1(، زهر �لأَكم يف �لأمثال و�حِلكم )77/3(، تاج العرو�س )77/1(.
)3( يريد �أن ل يتعجل �ملتعلنّم بالإنكار مبا مل يحط به علًما. وقد �أورد هذين �لبيتني وز�د عليهما: طا�شكربي ز�ده يف 

مفتاح �ل�شعادة )45/1(. ومل �أقف على ن�شبة �لبيتني.
)4( يف ب: ن�شاأ قول �لقائل.

)5( مل �أقف على ن�شبته.
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ُد الَثاين َواملَْر�صَ
عِرَفِته َبع�َض الأَحَكاِم  يِف َبياِن َما َيجوُز للَخَلِف اأَن َياأُخُذوا ِبَ
َكَما َيُجوُز َلُهم اأَن َيجَتِهُدوا ِفيِه اإَِذا َكاُنوا َعامِلنَِي ِبالطِريَقنِي 

َعلى اأَح�َصِن َما َيُكوُن

ا َبياُن �لأَوِل: َفيجوُز للَعامِلِ ِبَها)1( �أَن َي�شتَنِبَط َجو�َز َجعِل �لإن�شاِن  َفاأَُقوُل: �أَمَّ
)ھ    : َوجلَّ َعزَّ  �هلِل  َقوِل  ُعموِم/  َظاِهِر  ِمن  �لُفقر�ء  َعلى  ا  َوْقَفً ِمْلَكه 
]�لبقرة:15)[)3(،  حت(  جت    يب   ىب   مب   خب   حب   )جب   ]�ملائدة:48[))(،  ھ( 
ا اأَن َياأُخَذ َجواَز َجعِل الواقِف َنف�َشه َناِظًرا َعلى َوقِفِه  َوَنحِو َذِلَك، َوَيجوُز َله اأَي�شًَ
)ڱ  ڱ     ں  ں(  َتعاَلى:  �هلِل  َقوِل  �إِطالِق  ِمن  َحَياِته  �أَياَم 
�لِّ َعلى َجو�ِز َجعِل َغرِيِه َناِظًر� َعَليِه، ِلَقوِل  ]�حلج:77[)4(، َوِمن ِدلَلِة �لنَّ�صِّ �لدَّ

: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]�ملائدة:)[ َمَثاًل، َوِمن ُموَجِب �لَقاِعَدِة  �هلِل َعزَّ َوجلَّ
تَها  ت َعلى �لُعقوِل لتَلقَّ اِلِح �لِعَباِد َحتى َلو ُعِر�شَ ِة �ملَنا�ِشَبِة ِلرَعايِة َم�شَ رِعيَّ �ل�شَّ
ِبالَقُبوِل: اأَي َقُبوٍل َعلى َما َت�شَمُع َوَتَرى بحيُث ل �َشكَّ ِفيَها َول ِمَرا، اأََفت�ُسكُّ يف 

. َهذا؟/ َكالَّ َفَكالَّ ُثم َكالَّ

َفاإِن ُقلَت: َم� ِهَي ِتلَك الَق�ِعَدُة؟

اأن اخَلَلف يجوز لهم �شلوك اإحدى  اأثبته اأ�شح، لأن مق�شود امل�شّنف  )1( كذا يف ب، وجاء يف الأ�شل: بهما، ولعل ما 
الطريقتني يف ا�شتخراج الأحكام من الن�شو�س: اإما بطريقة ال�شلف القائمة على النتزاع املبا�شر من الن�س وفق 
قواعد  بوا�شطة  الن�س  من  ال�شتنباط  على  املعتمدة  بعدهم  بطريقة من جاء  اأو  العرب يف خماطباتها،  اأ�شاليب 

ال�شتنباط والإحلاق بطريق القيا�س. فقوله )بها( اإ�شارة اإلى طريقة ال�شلف.
))( والعموم هنا يف دخول األ على اجلمع، فيعم جميع �شور اخلريات.

)3( والعموم يف اخلريات م�شتفاد من قوله )وما( مع )من خري(، واملق�شود اأّي �شورة من اأفعال اخلري، على اأّي وجه كان.
)4( واإطالق العموم م�شتفاد من دخول األ على )خري(.
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رِف يف �خَلرَي�ِت  ِزَماَم �لتَّ�شُ َوَجلَّ َقد َجَعَل  �إِنَّ �هلَل َعزَّ  َقوُلنا:  ُقلُت: ِهَي 
الِح الِعَباِد َمَثاًل، َوِهَي  ُكلَِّها يِف َيِد َفاِعِل اخَلرَياِت؛ مِلَا يف َذلَك ِمن ِرَعاَيِة َم�شَ
رِع َو�لَعْقِل))(. َوِمن ُهَنا َن�َشاأَ َقوُل  ُم�َشلََّمٌة)1( َمقُبوَلٌة )نهاية ق4( ِعنَد �أَهِل �ل�شَّ
َمن َقاَل: �إِنَّ �لأَحَكاَم ُكلََّها يف َجِميِع �مِلَلِل َو�ل�شَر�ِئِع ِمن َلُدن �آدَم َعِليه �ل�شالُم 

� وَعَدًما)3(. الِح �لِعَباِد ُوُجوَدً �إِلى َيوِمنا َهذ� َتُدوُر َمع ِرَعاَيِة َم�شَ

بِط  َوَقريٌب ِمن َهَذا َقوُل َمن َقاَل: َجميُع الُعلوِم ُكّلَها َتنَدِرُج حتَت َداِئرِة �شَ
، َو�خُلُلُق َمَع �خَلْلِق«)4(، َوِم�شَد�ُق َذلَك َقوُل �هلِل  دُق َمَع �حَلقِّ َقوِلَك:/ »�ل�شِّ
: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]�لأنبياء:107[، َوَلَقد �أَ�َشاَر �لنبيرُّ  َعزَّ َوَجلَّ
�إِل  َو�ِشَعُه  مَلَا  ا  َحيًَّ َكاَن ُمو�َشى  الُم: »َلو  َعليه �ل�شَّ ِبَقوِله  ُذِكَر  َما  �إِلى َنحِو  ملسو هيلع هللا ىلص 
الِح  َباِعي«)5(، َولأَجِل َهذا اأَجَمَع الُكلُّ َعلى اأَنَّ اأَحَكاَم اهلِل َتَعالى ُمَعلَّلٌة مِب�شَ �تِّ

�لِعَباِد)6(، َواإِن َوَقَع الخِتالُف َبيَنُهم يف اأَنَّ اأَفَعاَل اهلِل َعزَّ وَجلَّ ُمَعلَّلٌة)7(.
)1( يف ب: م�شاألٌة.

))( قاعدة رعاية امل�شلحة، من قواعد الإ�شالم العظيمة، ومل يخل كتاٌب يف علم الأ�شول من الكالم حول هذه القاعدة، وتقريرها اأن 
»و�شع ال�شرائع اإمنا هو مل�شالح العباد يف العاجل والآجل مًعا« كما يقول ال�شاطبي يف املوافقات ))/9(. و�نظر: �ملح�شول للر�زي 
�لعاقل لبن تيمية )108/1(،  )391/5(، �شرح خمت�شر �لرو�شة )14/3)( و�لتعيني )41)( كالهما للطويف، تنبيه �لرجل 

نهاية �لو�شول لل�شفي �لهندي )3318/8(، الإبهاج لبن ال�شبكي ))/310(، وجميع �ملذكورين حكو� �لتفاق على �لقاعدة.
)3( يقول �لعز �بن عبد�ل�شالم )ت/660هـ( يف قو�عد �لأحكام )9/1(: »�ل�شريعة كلها م�شالح: �إما تدر�أ مفا�شد �أو 

جتلب م�شالح«. و�نظر: �ملح�شول )391/5(، ن�شاط ال�شدور للم�شنف )111(.
و�  )4( حكاه �لق�شريي )ت/465هـ( يف تف�شريه لطائف �لإ�شار�ت )765/3( على قوله تعالى يف �شورة �لع�شر: )َوَتَو��شَ
(: »وهو �لإيثار مع �خَللق، و�ل�شدق مع �حلق«، وحكاه �أبو حيان يف �لبحر �ملحيط )465/1(، فقال: »وحقيقة  ِباحَلقِّ
العبودية: ال�شدق مع احلق، والّرفق مع اخَللق«، وحكاه التاج ابن ال�شبكي يف طبقات ال�شافعية الكربى )95/10)( عن 

والده. وانظر: ن�شاط ال�شدور للم�شّنف )111(. 
)5( هو جزء من حديٍث اأخرجه اأحمد يف م�شنده برقم )1)64)(، و�أبو يعلى يف م�شنده برقم )135)(، و�لبيهقي يف �شعب 
�لإميان برقم )175(، و�لبغوي يف �شرح �ل�شنة برقم )6)1(، كلهم من طريق جمالد عن �ل�شعبي عن جابر بن عبد�هلل 
: )�أن عمر بن �خلطاب  �أتى �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بكتاٍب �أ�شابه من بع�ص �أهل �لكتاب، فقر�أه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فغ�شب ، فقال: 
اأمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟ والذي نف�شي بيده لقد جئتكم بها نقية ، ل ت�شاألوهم عن �شىء فيخربوكم بحق فتكّذبوا 
به ، �أو بباطٍل فت�شدقو� به ، و�لذي نف�شي بيده ، لو �أن مو�شى ملسو هيلع هللا ىلص كان حيا ما و�شعه �إل �أن يتبعني(. وجمالد بن �شعيد 
متكلَّم فيه، ولكن �حلديث له �شو�هُد من حديث عقبة بن عامر، وعبد�هلل بن ثابت، و�أبي �لدرد�ء، وحف�شة، يرتقي بها 

�إلى رتبة �حل�شن لغريه. و�نظر: �إرو�ء �لغليل برقم )1589(. 
)6( يقول �لآمدي )ت/631هـ( يف �لإحكام )316/3(: »اأئمة الفقه جممعٌة على اأن اأحكام اهلل تعالى ل تخلو عن حكمٍة 
ومق�شود«، وممن حكى الإجماع ابن تيمية يف منهاج ال�شنة )141/1(، و�لزرك�شي يف �لبحر �ملحيط )156/7و158(، 

و�نظر: منتهى �لو�شول لبن �حلاجب )181(.
لف على اإثبات التعليل يف اأفعاله �شبحانه، ولذلك يقول الزرك�شي  )7( اخلالف يف هذه امل�شاألة حادٌث وم�شبوق باتفاق ال�شَّ
)ت/794هـ( يف �لبحر �ملحيط )158/7(: »احلقُّ اأن رعاية احلكمة لأفعال اهلل تعالى واأحكامه جائٌز وواقٌع، ومل =
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ياَم  َهَذ�، َوَهَكذ� يُجوُز َله)1( �أَن َي�شَتنِبَط َجو�َز َجعِل َغلَِّة َوقِفِه َعلى َنف�ِشِه �أَ
اإِلى  ِفيِه  ِبُدوِن الحِتَياِج/  ِبَنف�ِشَك«  ملسو هيلع هللا ىلص: »ابَداأ  �إِطالِق َقوِل �لنبيِّ  َحياِته ِمن 

ِك ِبَقوِل جمَتِهٍد، َكقوِل �أَبي ُيو�شَف رِحمُه �هلُل َتَعالى َمَثال))(. �لتَم�شرُّ

َتنِبيٌه 

ِباأَح�َشِن  �لِفقِه)4(  �أُ�شوِل  ي« يف  »�ملقَت�شِ َقاِعدُة  َرت  ُقرِّ مَلَّا  ُقلَت:[)3(  ]َفاإن 
َما َيُكوُن يف َنحِو َقوِلَك: »�أَعِتق َعبَدَك ِباأَلٍف«)5(؛ َفَهل ميِكُن اأَن ُي�سَتف�َد ُحكُم 
ي َه�ُهن�  َق�ِعدِة املقَت�سِ اإِل اهلُل« ِبرَع�يِة  اإِلَه  الإثَب�ِت يف امل�سَتثَنى يف َقوِلن�: »ل 

من  املتاأخرين  بع�س  اأحدثه  واإمنا  ال�شلف،  عند  معروًفا  يكن  مل  الإنكار  اأن  اإلى  منه  اإ�شارٌة  وهو  اأحد«،  ينكره   =
�ملتكلمني، وتفريق �مل�شنف بني تعليل �أحكام �هلل وتعليل �أفعاله مما مل يجر عليه متقدمو �لأ�شوليني. و�نظر:، تعليل 

�لأحكام ل�شلبي )105(، نظرية املقا�شد عند الإمام ال�شاطبي للري�شوين )6))(.
)1( يعني للمنت�شب اإلى »اخَلَلف« اأن ي�شلك املنهج الذي جرى عليه ال�شلف من ا�شتخراج احلكم ا�شتخراًجا مبا�شًرا من 

�لن�شو�ص �ل�شرعية وفق �لفهم �ل�شليم لأ�شلوب �خلطاب �لعربي، كما كان �لأمر عند �ل�شلف.
))( �نظر: فتح �لقدير )5/6))(، حا�شية �بن عابدين )387/3(. وحديث )ابداأ بنف�شك(: جزٌء من حديٍث اأخرجه 
م�شلٌم يف �شحيحه، كتاب الزكاة، برقم )997(. من حديث جابر  قال: اأعتق رجٌل من بني عذرة عبًدا له عن 
دبر، فبلغ ذلك ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »األك ماٌل غريه؟« فقال: ل، فقال: »من ي�شرتيه مني؟« فا�شرتاه نعيم بن عبداهلل 
�لعدوي بثمنمائة درهم، فجاء بها ر�شوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فدفعها �إليه، ثم قال: »�بد�أ بنف�شك فت�شدق عليها، فاإن ف�شل 
�شيٌء فالأهلك، فاإن ف�شل عن اأهلك �شيٌء فلذي قرابتك، فاإن ف�شل عن ذي قرابتك �شيٌء فهكذا وهكذا« يقول: فبني 

يديك وعن ميينك وعن �شمالك. و�نظر: تلخي�ص �حلبري ))/184(.
)3( �شاقطة من ب. 

ى« بالفتح وِدللة �لقت�شاء عند �لأ�شوليني هي »�لدللة على معنى يتوقف عليه  )4( �مل�شهور تلقيُبهم �مل�شاألة بـ«�ملقت�شَ
ى«،  »�ملقت�شَ و�ملزيد هو  ي«،  »�ملقت�شِ و�لزيادة هو  �لتقدير  �أو عقاًل«، فاحلامل على  �شرًعا  �أو �شحته  �لكالم  �شدق 
والدللة على اأن هذا الكالم ل ي�شتقيم اإل بذلك التقدير هو دللة »القت�شاء«. انظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )48/1)(، 
 ،)91/3( لالآمدي  �لإحكام   ،)19(/(( �مل�شت�شفى   ،)55( �لف�شول  تنقيح  �شرح   ،)18(/(( �لبد�ئع  ف�شول 

�لتحبري )3/5)4)(.
 وقد اخُتلف يف هذه الدللة باأق�شامها الثالثة كما يف البحر املحيط )3/5)1(: �أهي من قبيل �ملنطوق �أو �ملفهوم �أو 
هي يف وا�شطٍة بينهما؟ والأ�شهر الثاين. مع اتفاقهم على اإعمال دللة القت�شاء واأنها كاملنطوق يف الإفادة والبيان. 

�نظر: �لفقيه و�ملتفقه )33/1)(، �لإحكام لالآمدي )64/4)(، رفع �حلاجب )5/4)6(.
ي باألف«، فالبد من زيادة »عننّي«  )5( �ملثال �مل�شهور يف كتب �لأ�شول كما يف �مل�شادر �لآنفة وغريها: »�أعتق عبدك عننّ
لينتفي احتمال اأن يكون املعِتق هو �شاحب العبد. وهذا املثال حتديًدا هو للق�شم للثاين من اأق�شام دللة القت�شاء، 
وهو ما وجب تقديره �شرورَة �شحِة �لكالم �شرًعا، فاإن قوله ملن ميلك عبًد�: »�أعتق عبدك عني باألف« يدل �قت�شاًء 
على �شراء عبده منه؛ لأنه ل ينوب عنه يف عتقه اإل بعد اأن يتمّلكه منه بال�شراء، فكاأنه قال له: »بع عبدك عّني باألف، 
وكن وكيلي يف الإعتاق«. انظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )1/)5)(، ك�شف �لأ�شر�ر للبخاري )75/1(، �لتقرير للبابرتي 

)344/3(، �شرح خمت�شر �لرو�شة ))/710(.
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َغِة، َول اإِلى الَقوِل ِب�لإِ�َس�َرِة، َول اإِلى  ِبُدوِن الحِتَي�ِج ِفيِه اإِلى الَقوِل ِبَطِريِق اللُّ

رورِة يف َذلَك َعلى َم� اخَتلََف الَقوُم يف َذلَك؟  الَقوِل ِب�ل�سَّ

ُهم. َفَذهَب �إِلى �لأَوِل َبع�شُ

َوَذَهَب الَبع�ُس الآَخُر اإِلى الَثاين.

يٍل)1(.  َل يف َمَقاِمه �أَح�َشَن َتف�شِ ي �إِلى �لَثاِلث، َعَلى َما ُف�شِّ َكَما َذَهَب �لَقا�شِ

ُقلُت: ل �َشكَّ يف َذلَك َبل ُهَو �ملخَتاُر ِعنِدي))(. 

وِل )نهاية ق5( َو�لَقَو�ِعِد، َفِق�ص َعَلى  َر ِعندَك َما َذكَرنا ِمَن �لأُ�شُ ِفاإَِذ� َتَقرَّ
ُر ِلُكلِّ َع�ِشرٍي. َقاَل �هلُل َتَعالى:  ل َعلى �هلِل، َوُهو �ملِعنُي �ملَي�شِّ ِمنَو�ِلِه َما َعَد�ُه، َفَتوكَّ

)ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھ( ]�لعنكبوت[.

َفاإِْن ُقلَت: َفَهل َيُكوُن ِفيَم� َذكرَته َف�ِئدٌة))(؟

ُقلُت: َنَعم، َبل ِفيِه َفو�ِئُد: 

ا.  يِل ِمثِل َما َذَكرَناُه )4( َلَك �آِنَفً َفالأُوَلى: ِهَي الَتنِبيُه الَعامُّ َعلى حَت�شِ

. َو�لَثاِنَيُة: ِهَي �لَتْب�ِشيُط)5( ِلُكلِّ َطاِلٍب َزِكيٍّ َذِكيٍّ

اإثباًتا ول ُيحكم  اأنه ل يكون  اإثبات؟«، وامل�شهور عن احلنفية  النفي  اإلى م�شاألة »هل ال�شتثناء من  ف  )1( ُي�شري امل�شنِّ
منهم،  �لبزدوي  �لفخر  يقول  كما  �لإ�شارة  بطريق  �هلل«  �إل  �إله  »ل  يف  �مل�شتثنى  �إثبات  ووجهو�  ب�شيء،  للم�شتثنى 
واجلمهور على اأن ال�شتثناء من النفي اإثبات، واأنه ثابٌت بطريق اللغة، واأثبته اآخرون بطريق ال�شرورة مبعنى اأن 
ثابًتا يف عقولهم يلزم من نفي غريه وجوُده تعالى �شرورة. �نظر: ك�شف �لأ�شر�ر )59/3)(،  �لإله ملا كان  وجود 
�لتو�شيح ملنت �لتنقيح ))/5)(، �لتقرير و�لتحبري )61/1)(، تي�شري �لتحرير )94/1)(، مر�آة �لأ�شول مع حا�شية 

�لأزمريي ))/148(، فو�حت �لرحموت )330/1(، �لعقد �ملنظوم ))/318(، �لبحر �ملحيط )403/4(.
))( يريد اأن اإثبات امل�شتثنى يف كلمة التوحيد ح�شلت بدللة القت�شاء من غري حاجة لإدخالها يف م�شاألة »هل ال�شتثناء 
اإثبات  عدم  منه  يلزم  ذلك  واأن  باملنع،  قولهم  جّراء  احلنفية  على  الواردة  لالإ�شكالت  نظًرا  اإثبات؟«؛  النفي  من 
ر »ل �إله بحق �إل �هلل«. و�نظر: �شرح قو�عد  �لألوهية بكلمة �لتوحيد، فقال باأن �لإثبات جاء من دللة �لقت�شاء، فيقدنّ

�لإعر�ب للم�شنف )ق101/�أ(، �شرح �لعقيدة �لطحاوية )1/)74-7(.
)3( اأي: فهل يف اأمثال هذه العتبارات ثمرة؟ 

)4( يف ب: َذَكرَنا.
)5( يف ب: �لَتن�ِشيُط.
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َو�لَثاِلَثُة: ِهَي ِزَياَدُة �ل�شِتياِق)1( �إِليِه.

يِل/ اخَلرَياِت. ِغيُب يف حَت�شِ َوالراِبَعُة: ِهَي الرتَّ

َقاُعِد َو�لَبَطاَلِة. وِب)3( �لتَّ َو�خَلاِم�َشُة: ِهَي �لتن�ِشيُط))( َعن �للِتَفاِت �إِلى �شَ

.)4( دَّ َول ُتَعدَّ اإِلى َغرِي َذلَك ِمن الَفواِئِد التي َتَكاُد اأَن ل حُتَ

ا َبَياُن �لَبْحِث)5( الَثاين)6( َعَلى �َشِبيِل �لإِيَجاِز َفُهَو َقوُلَنا: َو�أَمَّ

رِع  َيُجوُز َله �أَن يجَتِهَد يف �أَمٍر ِمن �لأُُموِر ]َعَلى[)7( َما ُعِلَم ُحكُمه يف �ل�شَّ
ِمثل  َبيَنُهما)8(؛  بَجاِمٍع  ِفيه  ُعِلَم ُحكُمه  ريًحا، فُيلِحُقه مِبا  َو�شَ ا  َن�شًَّ ِه  َظنِّ يف 
�لإِر�َشاِد  ِعلِم  َتاأِليِف  حَلاِق  َوَكاإِ ُقلوبُهم،  �ملوؤَلَّفِة  َباأمِر  �لأُموِر  َبع�ِص  �إِحلاِق 
َوالَتعِليِم الناِفِع يف اأَمِر الدنيا َوالآِخرِة ِب�َشائِر التاأِليَفاِت يف ِديِن الإِ�شالِم)9(، 
ِب�َشعاَدِة  �لَفوَز  َتناَل  َذلَك حتى  َعَد�  َما  َفافَعل/ َعلى ِطر�ِز َهذ�  َذلَك.  َونحو 

�لد�ريِن، َفُطوبى َله ثم ُطوَبى. 

ا َبياُن ُح�شِن َوجِه ِطيِب �خِلَتاِم َفَذِلَك ِباأَن �أَُقوَل: َو�أَمَّ

)1( يف ب: �ل�شِتيَثاِق.
))( يف ب: �لتب�شيط.

)3( غري و��شحة يف ب.
)4( انظر: ن�شاط ال�شدور )153(.

)5( يف ب: �ملبَحِث.
)6( �شبق الأول يف بداية املر�شد الثاين.

)7( زيادة من ب. 
)8( �ملر�د: جو�ز �أن يجتهد �لفقيه باأن ُيلِحق ما مل يرد فيه ن�صٌّ �شريح يف ظنه، فيلحقه مبا فيه ن�ص �شرعي على حكمه 
عند  م�شتعماًل  �لقيا�ص  يكن  ومل  بينهما.  بالأ�شل يف �حلكم جلامٍع  �لفرع  �إحلاق  هو  �لذي  �ل�شرعي،  �لقيا�ص  بطريق 
ال�شلف كثرًيا لندرة الحتياج اإليه، وقلة النوازل، ثم اإن ت�شّعب الفروع، وكرثة احلوادث اأحوجت اخَلَلف اإلى العتماد 

عليه يف كثرٍي من �مل�شائل.
)9( وللم�شننّف �هتمام بتنويع �لت�شنيف، وتكثري �لعلوم، وملا �بتكر علًما من �أ�شول �لفقه �شماه »علم �ملد�رك« قال: »فاإن 
ا؟ قلُت: ل مانع من اجلواز هاهنا بوجٍه من  قلَت: �شّلمنا اأن علم املدارك يجوز تدوينه، فهل يجوز تدوين غريه اأي�شً
�لوجوه، وذلك كـ«علم �لجتهاد«، و«علم �لتقليد«، و«علم �ل�شتفتاء«، و«علم �لق�شاء«، و«علم �ل�شهود«، �إلى غري ذلك 
�لتاريخ، ونحو ذلك،  �لتف�شري، وعلم �حلديث، وعلم  نا علم  �ملمكنة �شرًعا وعقاًل وعادة، ونحن قد دونّ �لعلوم  من 
ومعلوٌم اأن الوقوع دليل الإمكان واجلواز، اإذ لو مل يكن جائًزا ملا وقع، لكنه وقع على ما ترى وت�شمع«. انظر: ن�شاط 

�ل�شدور )53(.
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َقاَل �لُعلَماُء: �لِقيا�ُص)1( ُمظِهٌر ِلالأَحَكاِم َوَلي�َس مبثِبٍت لَها))(، َولأجِل َهَذ� 
اإِلى  �شَبِة  ِبالنِّ �شاًل  اأَ َكاَن  ن  َواإِ َوالإِجَماِع،  نِة  َوال�شُّ الِكَتاِب  ِمَن  ُم�شَتنَبٌط  َقاُلوا: 
َواِجٌب،  الإِمَياُن  الُفَقَهاِء:  َقوُل  ُقوُل: )ق6(  َو�أَ ِمنُه)3(.  ُت�شَتنَبُط  �لتي  �لأَحَكاِم 
اإِلى َغرِي َذِلَك ِمَن الأَقَواِل  وُم َواِجٌب، َواحَلجُّ َواِجٌب،  الُة َواِجبٌة، َوال�شَّ َوال�شَّ
اِدَرِة/  اَيا �َشرِعيٌة َعَمِليٌة َفرِعيٌة َلها َتَعلٌُّق ِبالجِتَهاَداِت ال�شَّ ا: َق�شَ الَكِثريِة ِجدًَّ
َلِة  َعن �ملجَتِهِديَن ِبَوجٍه ِمن ُوُجوِه �لتَّعلرُِّق، َوَهَكَذ� �لأَمُر يف �ل�شِتنَباَطاِت �حَلا�شِ
َفافَهم  ِبالجِتَهاَد�ِت)4(،  �لِعلِم  َعنُي  ِبها  �لِعلُم  َول  َعيَنها،  ِهَي  َفَلي�َشت  ِمنُهم، 

َهَذ�، ِفاإنَّ ِفيِه َفو�ئَد َجِليَلًة �َشِريَفًة، َوَقو�ِعَد حُمَكَمًة َنِفي�َشًة، َذِلَك )ٿ  ٹ        ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]ق:37[.

َتْذِنيٌب

يَغِتِه َوَمعَناُه، َو��شِتعَماُلِه َعلى ُوُجوٍه، َوِدلَلُته، َو�إَِفاَدُة  )6( ِب�شِ حَتِريُر)5( �لَعامِّ

)1( �لقيا�ص لغة: �لتقدير و�مل�شاو�ة، �نظر مادة )قو�ص( يف: معجم �ملقايي�ص )867( وقال: »ثم ُي�شرف فُتقلب و�وه ياًء«، 
�لقامو�ص �ملحيط )867(، �مل�شباح �ملنري )198(. واختلف الأ�شوليون يف تعريفه ا�شطالًحا على اأقوال عدة، تعود 
يف جمملها اإلى اأنه »اإحلاق فرع باأ�شل يف حكم جلامٍع بينهما«. انظر: اأ�شول ال�شرخ�شي ))/143(، �حلدود للباجي 
)69(، �لتلخي�ص )145/3(، �أ�شا�ص �لقيا�ص للغز�يل )104(، �شفاء �لغليل له )18(، �لإحكام لالآمدي )01/3)(، 

�لبحر �ملحيط )7/7(، �لعدة )174/1(، �لتمهيد لأبي �خلطاب )5/1)(.
القيا�س عموٌم معنوي. يقول  اإن  الن�س، ولهذا قالوا:  اإعمال عموم  واإمنا غايته  ال�شرع،  القيا�س ل يقابل  اأن  ))( يريد 
مقابٌل  القيا�س  اأن  من  ُظن  وما  بالعموم،  التم�شك  اإلى  يرجع  وال�شرع  والعقل  اللغة  يف  القيا�س  »حقيقة  الغزايل: 
ه قيا�س لي�س بتوقيف خطٌا، بل الكل توقيف، لكن بع�شه ُي�شمى قيا�ًشا لرتتيب  للتوقيف واأن بع�س ال�شرع توقيٌف وبع�شَ

ح�شوله فقط، وبع�شه ل ُي�شمى لت�شاوقه وعدم ترتبه«. �نظر: �أ�شا�ص �لقيا�ص )111(.
)3( اأي اأن القيا�س م�شتنبٌط من هذه الأدلة ومبني عليها، ويف الوقت نف�شه فالقيا�س اأ�شٌل تثبت به اأحكام الفروع، ومرّد 

�لفروع �إلى �أ�شل �لقيا�ص و�أدلته. 
�شاأن  �شاأنها  ُحكًما،  بها  مت�شلًة  كانت  و�إن  �لفر�ئ�ص،  تلك  لي�شت هي عني  بالفر�ئ�ص  �ملتعلقة  �لجتهاد�ت  �أن  )4( �أي 

ًعا عنها ومبنًيا عليها. �لقيا�ص �لذي لي�ص هو عني �لن�شو�ص �ل�شرعية، و�إن كان متفرِّ
)5( غري و��شحة يف ب.

)6( �لعام لغة: �ل�شامل، عم �ل�شيء عموًما: �شمل �جلماعة، �نظر يف مادة )عمم(: �لقامو�ص �ملحيط )1141(، ل�شان 
�لعرب ))7/1)4(. ويف ��شطالح �لأ�شوليني: �للفظ �مل�شتغرق جلميع ما ي�شلح له دفعة و�حدة من غري بدل. �نظر: 
اأ�شول ال�شرخ�شي )5/1)1(، �حلدود للباجي )44(، قو�طع �لأدلة )1/)8)(، �ملح�شول ))/309(، �لإحكام لبن 

حزم )363/1(، �مل�شت�شفى ))/)3(، �لتحبري )311/4)(.
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ُحكِمِه، َواإَِفاَدُة ُحكِم العِتَقاِد مَب�شُموِنِه َعلى �َشِبيِل التحِقيِق َوالَتدِقيِق: اإِمنا 
ُهَو ُمناٌط)1( ِبَطِريَقِة �خَلَلِف))(، َوَهَكذ� �لأَمُر يف �خَلا�صِّ َويِف َغرِيِه.

ِه: �لِكَتاَب �لَوِجيَز   َفْلَنكَتِف بَهَذ� �لَقدِر �لَي�ِشرِي لأَهِل �لَفهِم �لِكر�ِم، َوْلُن�َشمِّ
َظاِم يِف �إِظَهاِر َمَو�ِرِد �لأَحَكاِم )نهاية ق7(. �لنِّ

ِم،  لَّى اهلُل َعلى �َشيِدنا حُممٍد املَكرَّ مَتَّ بَحمِد اهلِل َوَعوِنِه َوُح�شِن َتوِفيِقِه، َو�شَ
حِبِه َو�َشلَّم)3(. َوَعلى �آِلِه َو�شَ

)1( يف ب: َمُنوٌط.
))( مر�ده �أن �ل�شلف و�إن عملو� بدللت �لألفاظ �ملختلفة، من �لعام و�خلا�ص، و�ملطلق و�ملقيد، و�ملفهوم و�ملنطوق، ونحو 

ذلك، اإل اأن تاأ�شيل الكالم يف م�شائل هذه ال�شطالحات وحترير م�شائلها عائد اإلى علماء اخللف.
)3( ويف خامت الأ�شل ما ن�شه: »وافق الفراغ من ن�شخه يف �شابع ع�شرين �شفر اخلري، �شنة ت�شٍع و�شبعني وثمان مائة 
على يد �لعبد�لفقري �ملعرتف بالتق�شري، من لي�ص لف�شل موله نا�شي: حممد بن حممد بن �أحمد �لعبا�شي، غفر �هلل 
ذنوبه، و�شرت عيوبه، �إنه على ما ي�شاء قدير، وبالإجابة جدير«. و�لعبا�شي �ملذكور �شبق �شمن تالمذة �مل�شنِّف يف 

�لق�شم �لدر��شي برقم )88(، ومرتَجٌم يف ال�شوء الالمع )5/9)(.
 ويف نهاية الن�شخة )ب(: مت بعون اهلل الكرمي الوهاب، واحلمد هلل وحده، وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل.
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اخلامتة
 

نبينا حممد  على  �هلل  و�شلى  �ل�شاحلات،  تتم  بنعمته  �لذي  �حلمد هلل 
املبعوث بالهدى والبينات، وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم 

�لدين، وبعد:

فلقد �أ�شفر �لبحث عن عدد من �لنتائج �ملهمة ميكن �إيجازها يف �لآتي:

�لكاِفَيجي �حلنفي من . 1 �شليمان  بن  �أبو عبد�هلل حممد  �لعالمة  ُيعدنّ 
�لعلماء �مل�شاركني يف فنون عديدة، ومن ذوي �لفكر �لإبد�عي �لذي 
ل يقف عند عمل ال�شابقني، بل يوؤكد على اأهمية التجديد يف اإخراج 

�لعلوم، و�لت�شنيف يف �لفنون.

�نت�شار . ) رغم  �ملذهبي  و�لتع�شب  �جلمود  مبناو�أة  �لكافيجي  �هتمام 
هذه �لظاهرة يف ع�شره وتاأكيده على �شرورة �لعودة �إلى منهج �ل�شلف 

�لقائم على ��شتلهام �لأحكام من ن�شو�ص �ل�شريعة وقو�عدها. 

�لآثار . 3 �إظهار مو�رد �لأحكام« من  �لنظام يف  �لوجيز  »�لكتاب  ُيعترب 
�ل�شلف  منهج  بني  �ملو�زنة  مو�شوع  طرقت  �لتي  �لنادرة  �لأ�شولية 
�ملنهجني،  كال  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لأ�شويل،  �لفكر  يف  و�خللف 

و�إظهار حما�شن كل منهج، وعدم �لتنكب لأيٍّ منها.
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وثمة جملٌة من التو�شيات يوؤكد عليها الباحث، ومنها:

�لعالمة . 1 �آثار  يف  �لتقعيد  وظاهرة  �لتاأ�شيلي  �جلانب  باإبر�ز  �لعناية 
�أبي عبد�هلل �لكاِفَيجي، و�إفر�د ذلك بدر��شات نظرية تطبيقية.

درا�شًة . ) اإخراجها  على  والعمل  الكاِفَيجي،  العالمة  باآثار  الهتمام 
ع�شٍر  يف  الَعَلم  هذا  يحمله  الذي  التجديدي  للفكر  نظًرا  وحتقيًقا، 

برزت فيه مالمح �جلمود و�لتقليد.

ا لوجهه، �شواًبا   اأ�شاأل اهلل عز وجل اأن يتقبل هذا العمل، ويجعله خال�شً
على منهاج �شرعه، واأن يبارك فيه وينفع به، و�شلى اهلل على نبينا حممد 

و�آله و�شحبه و�شلنّم، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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فهر�س امل�س�در واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
الإبانة الكربى، لأبي عبداهلل عبيد اهلل بن حممد العكربي املعروف . )

الوابل  ويو�شف  الأثيوبي  وعثمان  معطي  ر�شا  حتقيق/  بطة،  بابن 
و�لوليد �لن�شر، د�ر �لر�ية، �لريا�ص، 1409-1418هـ.

الكتب . 3 دار  القّنوجي،  �شّديق خان  الطيب حممد  لأبي  العلوم،  اأبجد 
العلمية، بريوت، ط1، 1987م.

د. . 4 حتقيق/  الدين،  تاج  وابنه  ال�شبكي  الدين  لتقي  املنهاج،  �شرح  الإبهاج 
�شعبان اإ�شماعيل، املكتبة املكية مبكة، ودار ابن حزم ببريوت، ط1، 5)14هـ.

�لإتقان يف علوم �لقر�آن، جلالل �لدين عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�شيوطي، . 5
حتقيق/ فواز اأحمد زمريل، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1419هـ.

�لإحكام يف �أ�شول �لأحكام، لأبي حممد علي بن �أحمد بن �شعيد بن حزم . 6
الأندل�شي، حتقيق/ اأحمد �شاكر، مكتبة الآفاق، القاهرة، ط1، 1404هـ.

�لإحكام يف �أ�شول �لأحكام، لأبي �حل�شن �شيف �لدين علي بن حممد �لآمدي، . 7
حتقيق د.�شيد اجلميلي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط3، 1418هـ.

�لدين . 8 نا�شر  ملحمد  �ل�شبيل،  منار  �أحاديث  تخريج  يف  �لغليل  �إرو�ء 
الألباين، املكتب الإ�شالمي، بريوت، ط)، 1405هـ.

اأ�شا�س القيا�س، لأبي حامد حممد الغزايل ال�شافعي، حتقيق/ د.فهد بن . 9
حممد �ل�شدحان، مكتبة �لعبيكان، �لريا�ص، 1413هـ.

الأ�شرار املرفوعة يف الأخبار املو�شوعة، لعلي بن حممد القاري احلنفي، . 10
حتقيق/د.حممد لطفي ال�شباغ، املكتب الإ�شالمي، ط)، 1406هـ.

الأعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط10، )199م.. 11
اأ�شول ال�شرخ�شي، لأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �شهيل ال�شرخ�شي . )1
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احلنفي، حتقيق/ اأبي الوفا الأفغاين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 
1414هـ )م�شورة عن طبعة �إحياء �ملعارف �لنعمانية بالهند(.

الإكليل يف ا�شتنباط التنزيل، جلالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر . 13
ال�شيوطي، حتقيق/ �شيف الدين الكاتب، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1401هـ.
�لأمثال، لأبي حممد عبد�هلل بن حممد بن جعفر �ملعروف باأبي �ل�شيخ . 14

الأ�شبهاين، حتقيق/ د. عبدالعلي حامد، الدار ال�شلفية، بومباي، ط)، 
1408هـ.

با�شا . 15 لإ�شماعيل  �لظنون،  ك�شف  على  �لذيل  يف  �ملكنون  �إي�شاح 
�لبغد�دي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1413هـ.

حتقيق/ . 16 الأندل�شي،  يو�شف  بن  حممد  حيان  لأبي  املحيط،  البحر 
�شدقي جميل، د�ر �لفكر، بريوت، 0)14هـ.

�لبحر �ملحيط، لبدر �لدين حممد بن بهادر بن عبد�هلل �لزرك�شي �ل�شافعي، . 17
حتقيق/ جلنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، القاهرة، ط1، 1414هـ.

علي . 18 بن  ملحمد  �ل�شابع،  �لقرن  بعد  من  مبحا�شن  �لطالع  �لبدر 
ال�شوكاين، دار الكتاب الإ�شالمي، القاهرة، بدون تاريخ.

�إيا�ص �مل�شري . 19 �أحمد بن  �لدهور، ملحمد بن  �لزهور يف وقائع  بد�ئع 
�حلنفي، مطابع �ل�شعب، �لقاهرة، 1960م.

حتقيق/ . 0) القرطبي،  املرواين  و�شاح  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  البدع، 
عمرو عبداملنعم �شليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1416هـ.

بهادر بن عبد�هلل . 1) �لدين حممد بن  لبدر  �لقر�آن،  �لربهان يف علوم 
الذهبي  جمال  و  املرع�شلي  يو�شف  د.  حتقيق/  ال�شافعي،  الزرك�شي 

واإبراهيم الكردي، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1410هـ.
بن . )) عبد�لرحمن  �لدين  و�لنحاة، جلالل  �للغويني  �لوعاة يف طبقات  بغية 
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املكتبة  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  حتقيق/  ال�شيوطي،  بكر  اأبي 
�لع�شرية، بريوت، بدون تاريخ.

بغية امللتم�س يف �شباعيات حديث مالك بن اأن�س، لأبي �شعيد خليل بن كيكلدي . 3)
العالئي، حتقيق/ حمدي ال�شلفي، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1405هـ.

املرت�شى . 4) حممد  الفي�س  لأبي  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج 
�لزبيدي، د�ر �لهد�ية.

تاريخ ابن خلدون، امل�شمى ديوان املبتداأ واخلرب، لأبي زيد عبدالرحمن . 5)
ابن حممد بن خلدون احل�شرمي الأ�شبيلي، حتقيق/ خليل �شحادة، 

دار الفكر، بريوت، ط)، 1408هـ.
الهيئة . 6) العربية،  الن�شخة  بروكلمان،  لكارل  العربي،  الأدب  تاريخ 

امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 1995م.
تاريخ دم�شق، لأبي القا�شم ابن ع�شاكر الدم�شقي، حتقيق/ عمرو بن . 7)

غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت، ط1، 1415هـ.
�لتحبري �شرح �لتحرير يف �أ�شول �لفقه، لعالء �لدين �أبي �حل�شن علي بن . 8)

�شليمان بن اأحمد املرداوي احلنبلي، حتقيق/ د. عبدالرحمن اجلربين و د. 
عو�س القرين و د. اأحمد ال�شراح، مكتبة الر�شد، الريا�س، ط1، 1)14هـ.

بن . 9) بهادر  بن  حممد  �لدين  لبدر  �جلو�مع،  بجمع  �مل�شامع  ت�شنيف 
عبداهلل الزرك�شي ال�شافعي، حتقيق/ د. �شيد عبدالعزيز و د. عبداهلل 

ربيع، موؤ�ش�شة قرطبة، م�شر، ط1، 1418هـ.
تعليل �لأحكام، لالأ�شتاذ حممد م�شطفى �شلبي، د�ر �لنه�شة �لعربية، . 30

بريوت، 1401هـ.
�لبابرتي . 31 حممد  �لدين  لأكمل  �لبزدوي،  �لإ�شالم  فخر  لأ�شول  �لتقرير 

احلنفي، حتقيق/ د. عبدال�شالم �شبحي حامد، وزارة الأوقاف وال�شوؤون 
�لإ�شالمية بالكويت، 6)14هـ.
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التقرير والتحبري ب�شرح التحرير، لبن اأمري احلاج، املطبعة الكربى . )3
�لأمريية، م�شر، 1316هـ.

تلخي�ص �حلبري يف تخريج �أحاديث �لر�فعي �لكبري، لأبي �لف�شل �أحمد . 33
ابن علي بن حممد املعروف بابن حجر الع�شقالين، حتقيق/ عبداهلل 

ها�شم اليماين املدين، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ.
بن . 34 عبد�مللك  �ملعايل  �أبي  �حلرمني  لإمام  �لفقه،  �أ�شول  يف  �لتلخي�ص 

عبداهلل اجلويني ال�شافعي، حتقيق/ د. عبداهلل جومل النيبايل و�شبري 
اأحمد العمري، دار الب�شائر الإ�شالمية، بريوت، ط1، 1417هـ.

التلويح على التو�شيح، ل�شعد الدين م�شعود بن عمر التفتازاين ال�شافعي، . 35
�شبيح،  علي  حممد  طبعة  عن  )م�شورة  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر 

م�شر، 1377هـ(.
التمهيد يف اأ�شول الفقه، لأبي اخلطاب حمفوظ الكلوذاين احلنبلي، . 36

املكية،  املكتبة  اإبراهيم،  علي  د.حممد  و  عم�شة  اأبو  حتقيق/د.مفيد 
مكة املكرمة، وموؤ�ش�شة الريان، بريوت، ط)، 1)14هـ.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�شانيد، لأبي عمر ابن عبدالرب، . 37
حتقيق/ جماعة من العلماء باإ�شراف وزارة الأوقاف املغربية، مطبعة 

ف�شالة، املغرب، ط)، )140هـ.
�لباطل، لأحمد بن عبد�حلليم . 38 �لعاقل على متويه �جلدل  �لرجل  تنبيه 

عامل  دار  �شم�س،  عزيز  وحممد  العمران  علي  حتقيق/  تيمية،  ابن 
الفوائد، مكة املكرمة، ط1، 5)14هـ.

التي�شري يف قواعد علم التف�شري، ملحمد بن �شليمان الكافيجي، حتقيق/ . 39
نا�شر بن حممد املطرودي، دار القلم، دم�شق، ط1، 1410هـ.

اأبي . 40 حتقيق/  عبدالرب،  ابن  عمر  لأبي  وف�شله،  العلم  بيان  جامع 
الأ�شبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط1 / 1414هـ.
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تي�شري �لتحرير �شرح كتاب �لتحرير، ملحمد �أمني �ملعروف باأمري باد �شاه . 41
�حلنفي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، م�شورة عن طبعة �لبابي �حللبي، 

�لقاهرة، 1351هـ.
�جلو�هر �مل�شينّة يف طبقات �حلنفية، لأبي حممد عبد�لقادر بن حممد . )4

القر�شي، حتقيق/ د.عبدالفتاح حممد احللو، مكتبة البابي احللبي، 
�لقاهرة، 1976م.

حا�شية البناين على �شرح املحلي على جمع اجلوامع، مطبعة م�شطفى . 43
البابي احللبي، م�شر، ط)، 1356هـ.

املالكي، . 44 الباجي  خلف  بن  �شليمان  الوليد  لأبي  الأ�شول،  يف  احلدود 
حتقيق/ د. نزيه حماد، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 0)14هـ.

ح�شن �ملحا�شرة يف تاريخ م�شر و�لقاهرة، جلالل �لدين عبد�لرحمن . 45
دار  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  حممد  حتقيق/  ال�شيوطي،  بكر  اأبي  ابن 

اإحياء الكتب العربية، م�شر، ط1، 1387هـ.
حما�شة �خلالديني �مل�شمى بالأ�شباه و�لنظائر من �أ�شعار �ملتقدمني و�جلاهليني . 46

و�ملخ�شرمني، للخالدينَي: �أبي بكر حممد بن ها�شم، و�أبي عثمان �شعيد بن 
ها�شم، حتقيق/ د.حممد علي دقة، وزارة الثقافة ب�شوريا، 1995م.

خال�شة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�شر، ملحمد اأمني املحبي احلموي . 47
�لدم�شقي، د�ر �شادر، بريوت.

ديوان الإ�شالم، لأبي املعايل حممد بن عبدالرحمن الغزي، حتقيق/ . 48
�شيد ك�شروي ح�شن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ.

خمطوطة . 49 �لكافيجي،  �شليمان  بن  ملحمد  �ملعجز�ت،  بيان  يف  ر�شالة 
�ش�شرتبتي برقم )3519(.

خمطوطة . 50 �لكافيجي،  �شليمان  بن  ملحمد  �ل�شتبد�ل،  علم  يف  �لرمز 
�ش�شرتبتي برقم )01)3(.
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رفع احلاجب عن خمت�شر ابن احلاجب، لتاج الدين عبدالوهاب بن . 51
علي بن عبدالكايف ال�شبكي، حتقيق/ علي معو�س و عادل عبداملوجود، 

عامل الكتب، بريوت، ط1، 1419هـ.
روح املعاين يف تف�شري القراآن العظيم وال�شبع املثاين، ل�شهاب الدين . )5

دار  عطية،  عبدالباري  علي  حتقيق/  الآلو�شي،  عبداهلل  بن  حممود 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ.

البيهقي، حتقيق/عامر . 53 بن احل�شني  اأحمد  بكر  لأبي  الكبري،  الزهد 
حيدر، موؤ�ش�شة الكتب الثقافية، بريوت، ط3، 1996م.

زهر الأكم يف الأمثال واحلكم، للح�شن بن م�شعود اليو�شي، حتقيق/ . 54
د.حممد حجي و د.حممد الأخ�شر، دار الثقافة، املغرب، ط1، 1401هـ.

مكتبة . 55 الألباين،  الدين  نا�شر  ملحمد  ال�شحيحة،  الأحاديث  �شل�شلة 
املعارف، الريا�س، ط1، 1415هـ.

�شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة، ملحمد نا�شر الدين الألباين، مكتبة املعارف، . 56
الريا�س، ط1، 1415هـ.

حتقيق/. 57 القزويني،  يزيد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ماجه،  ابن  �شنن 
حممد فوؤ�د عبد�لباقي، د�ر �حلديث، �لقاهرة، 1414هـ.

�شنن اأبي داود، لأبي داود �شليمان بن الأ�شعث ال�شج�شتاين، حتقيق/ . 58
حممد عوامة، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط1، 1419هـ.

�لرتمذي، . 59 �شورة  بن  عي�شى  بن  حممد  عي�شى  لأبي  �لرتمذي،  �شنن 
حتقيق/ اأحمد �شاكر، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1415هـ.

�شنن الدارمي، لأبي حممد عبداهلل بن عبدالرحمن الدارمي، حتقيق/ . 60
فواز زمريل و خالد العلمي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1407هـ.

ال�شنن الكربى، لأبي بكر اأحمد بن احل�شني البيهقي، حتقيق/ حممد . 61
عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1414هـ.
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بكر . )6 �أبي  بن  عبد�لرحمن  جلالل  �ل�شغري،  �لفهر�شت  يف  �مل�شري  ز�د 
ال�شيوطي، حتقيق/ د.يو�شف املرع�شلي، دار الب�شائر الإ�شالمية، بريوت، 

ط1، 8)14هـ.
�شذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، لأبي الفالح عبداحلي بن العماد . 63

�حلنبلي، مكتبة �لقد�شي، 1351هـ.
�لكافيجي، . 64 �شليمان  بن  ملحمد  �لإعر�ب،  قو�عد  عن  �لإعر�ب  �شرح 

خمطوطة جامعة �مللك �شعود برقم )1098(.
�شرح تنقيح �لف�شول، ل�شهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص بن عبد�لرحمن . 65

الكليات  مكتبة  �شعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق/  املالكي،  القرايف 
الأزهرية، القاهرة، ط)، 1414هـ.

�شرح ال�شنة، لأبي حممد احل�شني بن م�شعود البغوي، حتقيق/ �شعيب . 66
الأرناوؤوط و زهري ال�شاوي�س، املكتب الإ�شالمي، بريوت، ط)، 1403هـ. 

�شرح �لع�شد على خمت�شر �بن �حلاجب، لع�شد �لدين عبد�لرحمن بن . 67
�أحمد �لأيجي �ل�شري�زي، مر�جعة وت�شحيح/ د. �شعبان حممد �إ�شماعيل، 

مكتبة �لكليات �لأزهرية، �لقاهرة، 1406هـ.
�شرح �لعقيدة �لطحاوية، لعلي بن علي �ملعروف بابن �أبي �لعز �حلنفي . 68

و�شعيب  الرتكي  عبداملح�شن  بن  د.عبداهلل  حتقيق/  الدم�شقي، 
الأرناوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط3، )141هـ.

البغدادي، حتقيق/ . 69 الآجري  بن احل�شني  بكر حممد  لأبي  ال�شريعة، 
د.عبداهلل بن عمر الدميجي، دار الوطن، الريا�س، ط)، 0)14هـ.

�شعب الإميان، لأبي بكر اأحمد بن احل�شني البيهقي، حتقيق/ د.عبدالعلي . 70
حامد، الدار ال�شلفية، بومباي، ط1، 3)14هـ.

�شفاء �لغليل يف بيان �ل�شبه و�ملخيل وم�شالك �لتعليل، لأبي حامد حممد . 71
الغزايل، حتقيق/ د.حمد الكبي�شي، مطبعة الإر�شاد، بغداد، 1390هـ.
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�شرح خمت�شر �لرو�شة، لنجم �لدين �أبي �لربيع �شليمان بن عبد�لقوي . )7
الطويف احلنبلي، حتقيق/ د.عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة 

الر�شالة، بريوت، ط1، 1410هـ.
�ل�شقائق �لنعمانية يف علماء �لدولة �لعثمانية، لطا�شكربي ز�ده، د�ر . 73

�لكتاب �لعربي، بريوت، 1395هـ.
د�ر . 74 �لبخاري،  �إ�شماعيل  بن  حممد  عبد�هلل  لأبي  �لبخاري،  �شحيح 

�جليل، بريوت، )م�شورة عن �لطبعة �ليونينية(.
حتقيق/ . 75 الني�شابوري،  الق�شريي  حجاج  بن  مل�شلم  م�شلم،  �شحيح 

حممد فوؤاد عبدالباقي، املكتبة الإ�شالمية، اإ�شتنبول، ط1، 1374هـ.
حتقيق/. 76 الُعقيلي،  عمر  بن  حممد  جعفر  لأبي  الكبري،  ال�شعفاء 

عبداملعطي قلعجي، دار املكتبة العلمية، بريوت، ط1، 1404هـ.
�ل�شوء �لالمع لأهل �لقرن �لتا�شع، ملحمد بن عبد�لرحمن �ل�شخاوي، . 77

د�ر �لكتاب �لإ�شالمي، �لقاهرة، بدون تاريخ.
عبد�لقادر . 78 بن  �لدين  لتقي  �حلنفية،  تر�جم  يف  �ل�شنية  �لطبقات 

دار  احللو،  حممد  د.عبدالفتاح  حتقيق/  احلنفي،  الغزي  التميمي 
الرفاعي، الريا�س، ط1، 1403هـ.

طبقات ال�شافعية الكربى، لتاج الدين عبدالوهاب بن ال�شبكي ال�شافعي، . 79
دار املعرفة، بريوت، ط)، بدون تاريخ.

�شادر، . 80 دار  الزهري،  منيع  بن  �شعد  بن  ملحمد  الكربى،  الطبقات 
بريوت، بدون تاريخ.

�لعدة يف �أ�شول �لفقه، لأبي يعلى حممد بن �حل�شني �لفر�ء �لبغد�دي . 81
احلنبلي، حتقيق/ د. اأحمد ابن علي �شري املباركي، ط1، 1410هـ.

فر�ئد بحر �لفو�ئد، ملحمد بن �شليمان �لكافيجي، خمطوطة �ش�شرتبتي . )8
برقم )3519(.
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�لعقد �ملنظوم يف �خل�شو�ص و�لعموم، ل�شهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص . 83
ابن عبدالرحمن القرايف املالكي، حتقيق/حممد علوي بن�شر، وزارة 

�لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية، �ملغرب، 1418هـ.
بن . 84 علي  بن  �أحمد  �لف�شل  لأبي  �لبخاري،  ب�شرح �شحيح  �لباري  فتح 

حممد املعروف بابن حجر الع�شقالين، حتقيق/حمب الدين اخلطيب، 
املكتبة ال�شلفية، القاهرة، ط4، 1408هـ.

فتح �ملجيد �شرح كتاب �لتوحيد، لعبد�لرحمن بن ح�شن بن حممد بن . 85
�ملحمدية،  �ل�شنة  مطبعة  �لفقي،  حامد  حممد  عناية/  عبد�لوهاب، 

القاهرة، ط7، 1377هـ.
ف�شول �لبد�ئع يف �أ�شول �ل�شر�ئع، ملحمد بن حمزة �لفناري �حلنفي، . 86

مطبعة يحيى �أفندي، 89)1هـ.
الف�شول يف الأ�شول، لأبي بكر اجل�شا�س الرازي احلنفي، حتقيق/ د. . 87

عجيل بن جا�شم �لن�شمي، وز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية، �لكويت، 
ط1، 1405هـ.

ف�شل علم �ل�شلف على علم �خللف، مطبوع �شمن جمموع ر�شائل �بن رجب، . 88
عناية/ طلعت احللواين، مكتبة الفاروق احلديثة، القاهرة، ط1، 4)14هـ.

�ملعروف . 89 �ل�شافعي  ثابت  بن  علي  بن  �أحمد  بكر  لأبي  و�ملتفقه،  �لفقيه 
باخلطيب البغدادي، حتقيق/ عادل بن يو�شف العزازي، دار ابن اجلوزي، 

الدمام، ط1، 1417هـ.
الفهر�س ال�شامل للرتاث العربي الإ�شالمي املخطوط، )جمموعة الفقه . 90

و�أ�شوله، �حلديث �لنبوي، �لقر�ء�ت، �لتجويد(، �ملجمع �مللكي لبحوث 
�حل�شارة �لإ�شالمية، موؤ�ش�شة �آل �لبيت، �لأردن.

�للكنوي، . 91 عبد�حلي  بن  ملحمد  �حلنفية،  تر�جم  يف  �لبهية  �لفو�ئد 
ت�شحيح وتعليق/حممد النع�شاين، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ.
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�لدين . )9 نظام  بن  حممد  لعبد�لعلي  �لثبوت،  م�شلم  �شرح  �لرحموت  فو�حت 
�لأن�شاري، د�ر �شادر، بريوت، م�شورة عن �لطبعة �لأمريية، بولق، ))13هـ.

في�ص �لقدير �شرح �جلامع �ل�شغري، لعبد�لروؤوف �حلد�دي �ملناوي . 93
القاهري، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، 1356هـ.

�لفريوز�آبادي، . 94 يعقوب  بن  حممد  �لدين  ملجد  �ملحيط،  �لقامو�ص 
حتقيق/ مكتب التحقيق مبوؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط)، 1407هـ.

بن . 95 حممد  بن  من�شور  �ملظفر  لأبي  �لفقه،  �أ�شول  يف  �لأدلة  قو�طع 
بن  حافظ  بن  عبداهلل  حتقيق/د.  ال�شافعي،  ال�شمعاين  عبداجلبار 

اأحمد احلكمي و د. علي بن عبا�س احلكمي، ط1، 1418هـ.
قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام، لعز �لدين �أبي حممد عبد�لعزيز . 96

�بن عبد�ل�شالم �ل�شافعي، د�ر �ملعرفة، بريوت، بدون تاريخ.
�لدين . 97 لعالء  �لبزدوي،  �لإ�شالم  فخر  �أ�شول  عن  �لأ�شر�ر  ك�شف 

حممد  وتخريج/  تعليق  �حلنفي،  �لبخاري  �أحمد  بن  عبد�لعزيز 
املعت�شم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1411هـ. 

�أل�شنة . 98 على  �لأحاديث  من  ��شتهر  عما  �لإلبا�ص  ومزيل  �خلفاء  ك�شف 
النا�س، لإ�شماعيل بن حممد العجلوين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1.

ك�شف �لظنون عن �أ�شامي �لكتب و�لفنون، مل�شطفى بن عبد�هلل �لرومي . 99
احلنفي املعروف بحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت، 1413هـ.

�ل�شافعي . 100 �أحمد بن علي بن ثابت  �لرو�ية، لأبي بكر  �لكفاية يف علم 
التيجاين، ومراجعة/  البغدادي، تقدمي/ حممد  املعروف باخلطيب 
عبد�حلليم حممد و عبد�لرحمن ح�شن حممود، د�ر �لكتب �حلديثة، 

القاهرة، ط)، بدون تاريخ.
الكليات، لأبي البقاء اأيوب بن مو�شى الكفوي احلنفي، حتقيق/ د. عدنان . 101

دروي�س و حممد امل�شري، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط)، 1413هـ.
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كنز العمال يف �شنن الأقوال والأفعال، لعلي بن ح�شام الهندي، حتقيق/ . )10
بكري حياين و�شفوة ال�شقا، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط5، 1401هـ.

الدين حممد بن حممد . 103 لنجم  العا�شرة،  املئة  باأعيان  ال�شائرة  الكواكب 
الغزي، حتقيق/ خليل من�شور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ.

لب اللباب يف حترير الأن�شاب، جلالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر . 104
�ل�شيوطي، د�ر �شادر، بريوت.

ل�شان �لعرب، لبن منظور جمال �لدين حممد بن مكرم �لأن�شاري، . 105
د�ر �شادر، بريوت.

لطائف الإ�شارات، لعبدالكرمي بن هوازن الق�شريي، حتقيق/ اإبراهيم . 106
الب�شيوين، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3.

ال�شافعي، حتقيق/ د.طه . 107 الرازي  للفخر  املح�شول يف علم الأ�شول، 
الإ�شالمية،  �شعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  مطابع  العلواين،  جابر 

الريا�س، ط1، 1399-1401هـ.
املدخل اإلى ال�شنن، لأبي بكر اأحمد بن احل�شني البيهقي، حتقيق/د. . 108

حممد �لأعظمي، د�ر �خللفاء للكتاب �لإ�شالمي، �لكويت.
مر�آة �لأ�شول �شرح مرقاة �لو�شول، ملحمد بن فر�موز �ل�شهري باملالنّ . 109

خ�شرو، طبعة املكتبة الأزهرية امل�شورة عن الطبعة البو�شنوية، ومعها 
حا�شية �ل�شيخ �لأزمريي، 85)1هـ.

مرقاة �ملفاتيح �شرح م�شكاة �مل�شابيح، لعلي بن �شلطان حممد �لقاري، . 110
حتقيق/ جمال عيتاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، ))14هـ 

�مل�شت�شفى من علم �لأ�شول، لأبي حامد حممد بن حممد �لغز�يل �ل�شافعي، . 111
د�ر �شادر، بريوت، م�شورة عن �لطبعة �لأمريية، بولق، ))13هـ.

امل�شند، لأبي داود �شليمان بن داود الفار�شي الطيال�شي، حتقيق/ د. . )11
حممد بن عبداملح�شن الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط1، 1419هـ.
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�لر�شالة، . 113 �أحمد بن حممد بن حنبل، موؤ�ش�شة  �مل�شند، لأبي عبد�هلل 
بريوت، 4)14هـ.

امل�شند، لأبي يعلى اأحمد بن علي املو�شلي، حتقيق/ ح�شني اأ�شد، دار . 114
املاأمون، دم�شق، ط1، 1414هـ.

حتقيق/ . 115 الق�شاعي،  جعفر  بن  �شالمة  بن  حممد  لل�شهاب  امل�شند، 
حمدي ال�شلفي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط)، 1407هـ.

علي . 116 بن  حممد  بن  لأحمد  �لكبري،  �ل�شرح  غريب  يف  �ملنري  �مل�شباح 
�لفيومي، مكتبة لبنان، بريوت، 1987م.

املعترب يف تخريج اأحاديث املنهاج واملخت�شر، لبدر الدين حممد بن . 117
عبداهلل الزرك�شي ال�شافعي، حتقيق/ حمدي عبداملجيد ال�شلفي، دار 

الأرقم، الكويت، ط1، 1404هـ.
معجم املوؤلفني، لعمر ر�شا كحالة، اعتنى به/ مكتب حتقيق الرتاث . 118

مبوؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط1، 1414هـ.
�أحمد بن فار�ص بن زكريا، . 119 �للغة، لأبي �حل�شني  �ملقايي�ص يف  معجم 

حتقيق/ �شهاب الدين اأبي عمرو، دار الفكر، بريوت، ط1، 1415هـ.
بن . 0)1 ملحمد  والثقات،  الفهم  لأهل  الدرجات  ورافع  الطبقات  معراج 

�شليمان الكافيجي، خمطوطة ليبزج برقم )393(.
معرفة ال�شحابة، لأبي نعيم اأحمد بن عبداهلل الأ�شبهاين، حتقيق/ . 1)1

عادل العزازي، دار الوطن، الريا�س، ط1، 1419هـ.
مفتاح د�ر �ل�شعادة ومن�شور ولية �أهل �لعلم و�لإر�دة، لأبي عبد�هلل حممد . ))1

ابن اأبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، حتقيق/علي ح�شن عبداحلميد 
احللبي، دار ابن عفان، اخلرب، ط1، 1416هـ.

مفتاح �ل�شعادة وم�شباح �ل�شيادة يف مو�شوعات �لعلوم، لأحمد بن م�شطفى . 3)1
ال�شهري بطا�شكربي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.
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مفردات األفاظ القراآن، للح�شني بن الف�شل املعروف بالراغب الأ�شفهاين، . 4)1
حتقيق/ �شفوان الداوودي، دار القلم، دم�شق، ط)، 1418هـ.

�ملقا�شد �حل�شنة يف بيان كثري من �لأحاديث �مل�شتهرة على �لأل�شنة، . 5)1
عثمان  حممد  حتقيق/  ال�شخاوي،  عبدالرحمن  بن  حممد  لل�شم�س 

اخل�شت، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1405هـ.
منتهى �لو�شول و�لأمل علمي �لأ�شول و�جلدل، لأبي عمرو عثمان بن . 6)1

عمرو بن �أبي بكر �ملعروف بابن �حلاجب �ملالكي، د�ر �لكتب �لعلمية، 
بريوت، ط1، 1405هـ.

�ملنجم يف �ملعجم، جلالل �لدين عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�شيوطي، . 7)1
خمطوط باملكتبة الأزهرية برقم )491)(.

مطبوعة . 8)1 ن�شخة  �شينا،  بن  عبد�هلل  بن  �حل�شني  علي  لأبي  �ملنطق، 
م�شورة، بدون تاريخ.

منهاج ال�شنة النبوية، لأبي العبا�س اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية، . 9)1
حتقيق/ د.حممد ر�شاد �شامل، مطابع جامعة الإمام حممد بن �شعود 

�لإ�شالمية، �لريا�ص، 1405هـ.
مو�رد �لظماآن �إلى زو�ئد �بن حبان، لنور �لدين علي بن �أبي بكر �لهيثمي، . 130

حققه وخرج ن�شو�شه/ ح�شني �شليم الداراين و عبده كو�شك، دار الثقافة 
العربية، دم�شق، ط1، 1411هـ.

املوافقات، لأبي اإ�شحاق اإبراهيم بن مو�شى ال�شاطبي املالكي، حتقيق/ . 131
عبد�هلل در�ز، د�ر �ملعرفة، بريوت.

ميز�ن �لعتد�ل يف نقد �لرجال، لل�شم�ص �أبي عبد�هلل حممد بن �أحمد . )13
الذهبي، حتقيق/ علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت، )138هـ.

�لنجوم �لز�هرة يف ملوك م�شر و�لقاهرة، جلمال �لدين �أبي �ملحا�شن . 133
يو�شف بن تغرى بردى، دار الكتب امل�شرية، القاهرة، ط1، 1349هـ.
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�لكافيجي، . 134 �شليمان  بن  ملحمد  و�ملغرب،  �مل�شرق  يف  �ملعرب  نزهة 
خمطوطة �ملكتبة �لأزهرية برقم )86)7(.

بن . 135 حممد  عبداهلل  لأبي  وال�شرور،  الفرح  كتب  �شرح  ال�شدور  ن�شاط 
�شليمان الكافيجي، حتقيق/ ح�شن اأوزاأر، دار الإر�شاد، ا�شطنبول، ط1، 

)143هـ.
)ر�شالة . 136 الري�شوين  د.اأحمد  ال�شاطبي،  الإمام  عند  املقا�شد  نظرية 

ماج�شتري(، الدار العاملية للكتاب الإ�شالمي، الريا�س، ط4، 1416هـ.
�أبي . 137 �لدين عبد�لرحمن بن  �لأعيان، جلالل  �أعيان  �لعقيان يف  نظم 

بكر ال�شيوطي، حتقيق/ فيليب حتي، املكتبة العلمية، بريوت.
جعفر . 138 بن  حممد  عبد�هلل  لأبي  �ملتو�تر،  �حلديث  من  �ملتناثر  نظم 

الكتاين، دار الكتب ال�شلفية، م�شر، ط).
�لو�شول يف در�ية �لأ�شول، ل�شفي �لدين حممد بن عبد�لرحيم . 139 نهاية 

الأرموي الهندي ال�شافعي، حتقيق/ د. �شالح اليو�شف و د. �شعد ال�شويح، 
املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط1، 1416هـ.

�لظنون، . 140 ك�شف  من  �مل�شنفني  و�آثار  �ملوؤلفني  �أ�شماء  �لعارفني  هدية 
لإ�شماعيل با�شا �لبغد�دي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1413هـ.

• �لرب�مج �لآلية ومو�قع �ل�شبكة:	
الإ�شالمية، . 141 للبحوث والدرا�شات  خزانة الرتاث، مركز امللك في�شل 

�لريا�ص، �لإ�شد�ر �لأول.
142 .http://www.bettermedicine.com/article/dysentery
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