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 د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصيري

  س األعلى للقضاءاملفتش القضائي بال

  bnseri@moj.gov.saالربيد اإللكتروين: 

 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

بّينت يف هذا البحث: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات : المستخلص

فأما القسم  مراجع.السابقة، وتقسيمات البحث التي انتظمت يف مقدمة وقسمين وثبت للمصادر وال

األول فهو قسم الدراسة واشتمل على مبحثين: األول: ترجمة المؤلف من حيث اسمه ومولده 

ونشأته العلمية ومذهبه ووفاته وأبرز شيوخه وتالمذته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه وآثاره 

وأما  وصف نسخته.العلمية، والثاين: دراسة المخطوط من حيث اسمه وتوثيق نسبته لمؤلفه، و

القسم الثاين فهو قسم التحقيق واتبعت فيه المنهج المعتمد من حيث إخراج النص، وضبطه، 

�� :، والذي تحدث فيه المؤلف عن قول اهللا تعالىوتوثيقه  ��� � �� �

 �   �� اسمية غير مقرونة بالفاء الواجبة يف هذا المقام، ومفهومها: حيث ورد الجزاء جملة

الوصية للوالدين واألقربين، مع أنه ال وصية للوارث، كما ورد به أحاديث النبي عليه أفضل الصالة 

� المرآة المجلية يف بيانوأسماها: وأزكى السالم،  �  � �� � �� � �

  �. 

 ، وألحقتها بثبت المصادر والمراجع.والتوصيات ثم ختمت بأبرز النتائج

 .، خير الدين بن إلياسالوصية، المجلية، المرآة الكلمات المفتاحية:
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 The statement and explanation of “It is decreed for you: when 
death approaches one of you, and he leaves wealth, to make a 
testament in favor of the parents and the relatives, fairly and 

correctly — a duty upon the righteous”. 
For the Judge Khairadden Ben Eeiass (dead:1127) 

Study and Investigation 

Dr. Bassam Abdulsalam Hassen Alnusyri 

Judicial Inspector in Higher Judicial Council 
Email: bnseri@moj.gov.sa 

(Received 20/01/2021; accepted 15/06/2021) 

Abstract: I explained in this research: the importance of the topic, the reasons for 
choosing it, its objectives, previous studies, and the divisions of the research, which 
were organized into an introduction and two sections, and proven sources and 
references. 

As for the first section, it is the study section and it includes two topics: the first: 
the translation of the author in terms of his name, birth, scientific upbringing, 
doctrine, death, the most prominent of his elders, students, his scientific standing, the 
scholars ’praise for it and its scientific implications, and the second: studying the 
manuscript in terms of his name, documenting his lineage to his author, and 
describing his copy. 

As for the second section, it is the investigation section, and I followed the 
approved approach in terms of producing the text, controlling it, and documenting it, 
in which the author spoke about verse 180 of Surat Al-Baqarah, where the penalty 
mentioned a nominal sentence not associated with the obligatory fulfillment in this 
regard, and its concept: the will for parents and relatives, Although there is no will for 
the heir, as mentioned in the hadiths of the Prophet, upon him be the best of prayers 
and bestowal peace, and he called it: (The Reflected Mirror) then sealed with the most 
prominent results, and attached it to the sources and references. 

key words: Mirror Magazine, Testament, Khairadden Ben Eeiass. 
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 المقدمة

 

الحمــد هللا رب العــالمين، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 مٌ ْلـإن علم الفقه من أفضل العلوم قدرًا، وأعالها مرتبـة، وأسـماها منقبـة، فهـو عِ 

فهـو وظالله وارفة، وتأثيره يف المجتمع غيـر محـدود،  ،بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة

وتميزت الرسالة المحمدية  ،ينظم حياة الفرد والمجتمع، وينظم حياة الشعوب واألمم

وقـد أولـت  ،بأهنا الرسالة الخاتمة لشـمولها كـل مصـالح العبـاد يف معاشـهم ومعـادهم

أمر إال وكـان محكومـ�  مرَّ ـالشريعة اإلسالمية كل موضوعات الحياة عناية فائقة فلم يَ 

 الوصايا.اعدها، ومن هذه المواضيع م� بقومنتظِ  ،بنصوصها

 يف، المرآة المجلية«بعنوان:  خير الدين إلياس زادهوقد وقفُت على رسالة كَتَبها 

  بيان                             :فرأيت  »]١٨٠[البقرة

 حرير جميل.تحقيقها لِـَما اشتملت عليه من ت

 الموضوع:أهمية * 

 اإلحاطة باآلية الكريمة فهم� وفقه� يف مسألة يحتاجها المسلم. -١

من خالل االطالع على األقوال واألدلة واالسـتدالل  الفقهي اإلثراء العلمي -٢

 وكيفية المناقشة والرتجيح.

 إظهار مكانة العلماء، وأن اهللا قد حفظ هبم شريعته. -٣

 الموضوع. أسباب اختيار* 

 للمكتبة الفقهية.المخطوط الرغبة يف خدمة الرتاث الفقهي؛ بإخراج هذا  -١



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٨٨١ 

 ، وأهنا اهتمت بكل موضوعات الحياة.إبراز عظمة الشريعة اإلسالمية -٢

 كما سأبينه يف الدراسـات السـابقة.تحقيقه لم يسبق المخطوط أن هذا  -٣

 حاجة الناس لمعرفة أحكام الوصايا.  -٤

 الموضوع:أهداف * 

 الرغبة يف بيان شمول الشريعة اإلسالمية واستيعاهبا لجميع شؤون الحياة. -١

 .الفقهي االطالع على أكثر من مذهب فقهي؛ وهذا يحقق اإلثراء العلمي -٢

ــهام يف إخــراج تــراث علمائنــا لالســتفادة منــه -٣ بالصــورة التــي أرادهــا  اإلس

 المؤلف. 

 الدراسات السابقة: * 

ــة وقــوائم البيانــات بعــد البحــث وا ــع يف مظــان البحــوث والدراســات العلمي لتتب

للمواضيع المسجلة يف الجامعات لم أجـد أن هـذا المخطـوط قـد حظـي بـالتحقيق أو 

 اإلخراج.

 تقسيمات البحث:* 

 .انتظَمْت خطة العمل يف مقدمة، وقسمين، وثبت للمصادر والمراجع

 وأهدافـه، هأسـباب اختيـارو أهمية الموضوع،و ،: فتشتمل على االفتتاحالمقدمة ،

 والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث.

 ويشتمل على مبحثين ،قسم الدراسة: القسم األول: 

 وفيه أربعة مطالب:  ،ترجمة المؤلف :المبحث األول 

o ومذهبه، ووفاته. ،ونشأته العلمية ،ومولده ،اسمه :المطلب األول 

o وتالمذته. ،: أبرز شيوخهالمطلب الثاين 
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o وثناء العلماء عليه. ،مكانته العلمية :الثالث المطلب 

o آثاره العلمية.المطلب الرابع : 

 بيان يف، المرآة المجليةدراسة مخطوط  :المبحث الثاين             

                    :وفيه مطلبان، ]١٨٠[البقرة: 

o وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه فرعان: ،اسم المخطوط :المطلب األول 

 اسم المخطوط. :الفرع األول -

 : توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه.الفرع الثاين -

o وفيه فرعان ،ونموذج منه ،وصف نسخة المخطوط :المطلب الثاين: 

 .وصف نسخة المخطوط :الفرع األول -

 .نموذج من المخطوط :الفرع الثاين -

  :قسم التحقيقالقسم الثاين. 

 منهج التحقيق:

 ُأْثبُِت نص المخطوط يف المتن. -١

عند وجود خطأ يف المخطوط فإين أجعله بين معكوفين، وأشير إلى الصواب  -٢

 يف الحاشية.

رقم كـل وجـه يف المـتن، وجعلـت الرتقـيم بـين معكـوفين متتاليـا لكـل ُأْثبُِت  -٣

 وجه.

 معتادة.جعلُت اآليات القرآنية داخل أقواسها ال -٤

جُت األحاديث الواردة يف المتن. -٥  َخرَّ

 َتْرجمُت لألعالم المذكورين يف المتن. -٦
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 َعَزوُت النقول الواردة يف المتن إلى مصادرها ما أمكن. -٧

 َعلَّقُت يف الحاشية بعض التعليقات التي يدعو إليها المقام. -٨

 .ثبت المصادر والمراجع 

* * * 
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 القسم األول

 قسم الدراسة

 :ويشتمل على مبحثين

 المبحث األول

 ترجمة المؤلف

 وفيه أربعة مطالب: 

 ووفاته.ومذهبه،  ،ونشأته العلمية ،ومولده ،اسمه :المطلب األول* 

هو القاضي الخطيب خير الدين ابن الخطيب تاج الدين إلياس بن محمـد  اسمه:

ويعـرف أيضـا  »إلياس زاده«بن إلياس بن خير الدين خضر الرومي المدين المعروف بـ

 .)١(»ابن إلياس«بـ

 هـ).١٠٨٦يف جمادى الثانية سنة ( : ولدمولده

نشأ يف المدينـة المنـورة طالبـا للعلـم، محبـا لـألدب، عاكفـا علـى  نشأته العلمية:

تأليف الرسائل والخطب ونظم الشـعر، تتلمـذ علـى يـد عـدد مـن المشـايخ والعلمـاء، 

ات المشـهورة بـالعلم فهـو بيـت الخطبـاء وهو أحد البيوتـ ،وهو ينتمي إلى بيت إلياس

والعلماء أصحاب الفتوى، بيت مدين أصيل قديم من بيوت المدينة العريقة، وقد ظهر 

 ،يف هذا البيت كثير من العلمـاء الـذين تولـوا القضـاء مـنهم تـاج الـدين والـد المصـنف

 ومنهم المصنف نفسه، ومن شعره قوله: 

                                           
تحفة المحبـين واألصـحاب يف معرفـة و، )٣٠ص(ر ترجمته: تراجم أعيان المدينة نظر مصادي  )١(

ــاب ــن أنس ــدنيين م ــا للم ــاري م ــاح المكنــونو، )٤٢ص( لألنص ــدادي إيض )، ٤/٥٣٦( للبغ

  ).١/٦٩٤معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (و)، ٢/٣٢٧األعالم للزركلي (و
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  يـــا أيهــــا المـــولى الــــذي أوصـــافه

   

ـــج * ـــدادلَّ ـــاء والتع ـــن اإلحص   ت ع

  هوُلـــنَ  مـــا زلـــت أرجـــو مـــن عزيـــزٍ   

  

  فيضــــا عليــــه الســــحب يف إرعــــاد *

ـــنّ    ــى يم ـــوقي فعس ــر تش ـــك أس   بف

  

ـــــدادي * ـــــالمة البغ   )١(بضمـــــانة الـع

الحنفي. وقد ذكره الدكتور عبد الرحمن المرعشلي ضمن مصنفي فقهاء  مذهبه:   

 . )٢(الحنفية

 .)٣(هـ)١١٢٧ر رمضان سنة (يف شه تويف  وفاته:

 

 وتالمذته. ،أبرز شيوخه: المطلب الثاين* 

 شيوخه:

الشيخ محمد بن سليمان المغربي: وقد روى عنه المصنف صحيح البخاري  -١

بسنده إلى مؤلفه، وروى عنه األلفية يف النحو البن مالك وسـائر تصـانيف ابـن مالـك، 

 وسائر تصانيف الربهان الحلبي. وروى عنه السيرة الحلبية لربهان الدين الحلبي

الشيخ حسن الشهير بالعجيمي المكي: وأخذ عنه تفسـير البيضـاوي وموطـأ  -٢

اإلمام مالك، وسمع منه حديث األولية، وأجازه بجميع مروياته عن سائر أشياخه كما 

 ه.د بخطِّ جِ وُ 

  تالميذه:

المــدين عبــد اهللا بــن عبــد الكــريم الخليفتــي أبــو محمــد جمــال الــدين العباســي 

                                           
 ).٣٠ص(أعيان المدينة تراجم يقصد به القاضي خير الدين بن إلياس. ينظر:   )١(

 ).٣/٥٧نظر: مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشلي (ي  )٢(

 هـ).١١٣٠(عام: تويف أنه  وقيل  )٣(
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، وهو أيضا الـذي »الفتاوى اإللياسية« االحنفي. وهو الذي جمع فتاوى الشيخ وسماه

 .)١(جمع شعر الشيخ يف ديوان

 

 وثناء العلماء عليه. ،مكانته العلمية :المطلب الثالث* 

ف مكانــة علميــة كبيــرة يــدل علــى ذلــك مشــاركته يف العديــد مــن الفنــون للمصــنِّ 

يــة للحــديث، ولــه مشــاركة يف األدب ولــه ديــوان شــعر العلميــة مــن فقــه وفتــوى، وروا

 مجموع، وقد تولى نيابة القضاء ثالث مرات وتولى منصب اإلفتاء يوما وليلة.

قال عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي األنصاري: نشأ على طلـب العلـوم مـن 

منطوق ومفهوم ودرس وأمَّ وخطب وألف الرسـائل والخطـب، فمـن تآليفـه كتـاب يف 

 .)٢( الفالحة، وكتاب يف المحاضرات والمحاورات، وعدة مجاميععلم 

ــادم الســنة واألحكــام الشــرعية بالروضــة  ــال إســماعيل باشــا البغــدادي: خ وق

 .)٣(المدنية

 وخطيبـ� وإمامـ� سـ�وقال الزركلي: أديب من شعراء المدينة المنورة، كـان مدرِّ 

هــ)، ونـاب يف القضـاء ١١١٣ةلة (سنبالمسجد النبوي، وتولى منصب اإلفتاء يوما ولي

 .)٤(ثالث مرات

 ،وقال عمر رضا كحالة: لغوي عالم مشارك يف بعض العلوم أقام بالمدينة ومكـة

                                           
 ).٣/٥٧مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشلي (  )١(

 ).٤٢(ص لألنصاري تحفة المحبين واألصحاب يف معرفة ما للمدنيين من أنساب  )٢(

 ).٤/٥٣٦( للبغدادي إيضاح المكنون  )٣(

 ).٢/٣٢٧األعالم للزركلي (  )٤(
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من آثـاره المقـاالت الجوهريـة علـى المقامـات الحريريـة يف مجلـدين، وتكملـة شـرح 

 .)١(الزمزمي

مشاركة يف ، له أديب� وقال صاحب كتاب تراجم أعيان المدينة: كان فاضال عالم�

له شرح على المقامات الحريرية نفيس جدا ألنه متأخر عن الشـراح ... الفنون العلمية

 .)٢(جمع غالبهم فيه

 

 : آثاره العلمية.المطلب الرابع* 

للمصنف الكثير مـن اآلثـار العلميـة لكـن معظمهـا مخطـوط ولـم يطبـع منهـا إال 

 ه الحنفي.كتاب واحد فقط ومعظم آثاره يف الفقه ومصنفة ضمن الفق

قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد يف المسـاجد. مطبـوع بـدار العاصـمة  -١

 بتحقيق خير اهللا الشريف. م١/١/٢٠٠٨للنشر والتوزيع تاريخ النشر 

لذة السامع يف بيان قولهم شرط الواقف كنص الشارع. وهو مخطوط ضـمن  -٢

] ٤/١٧٧[ ٨٢دية بـرقم مجموع يف مكتبة عبد اهللا بن عباس بمدينـة الطـائف / السـعو

 ).٩( اللوح إلى )٢من اللوح (

بلــوغ الرضــا يف مســألة اســتيالء الشــفيع قبــل القضــا. وهــو مخطــوط ضــمن  -٣

 ).١٣) إلى اللوح (٩المجموع السابق من اللوح (

             :المرآة المجلية يف بيـان - ٤

                                           
 ).١/٦٩٤( لعمر كحالهمعجم المؤلفين   )١(

 .)٣٠تراجم أعيان المدينة (ص  )٢(
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٨٨٨  

) ١٣ضمن المجموع السابق من اللوح (ومخطوطته وهو محل العمل.  ،]١٨٠[البقرة: 

 ).١٩إلى اللوح (

ــرتي يف المبيــع. وهــو مخطــوط ضــمن  -٥ ــالة تتعلــق بخيــار الرؤيــة للمش رس

 ).٢١) إلى اللوح (٢٠المجموع السابق من اللوح (

خطــوط ضــمن خــالف المظنــون يف حكــم دعــوى هــالك المرهــون. وهــو م -٦

 ). ٢٨) إلى اللوح (٢١المجموع السابق من اللوح (

ــو  -٧ ــولهم: الســاكن يف الوقــف أحــق بالســكنى. وه ــى ق الغــادة الحســنا يف معن

 ).٣٢) إلى اللوح (٢٨مخطوط ضمن المجموع السابق من اللوح (

فتح الباب المغلق يف مسألة الوعد المعلـق والمطلـق. وهـو مخطـوط ضـمن  -٨

 ).٣٦) إلى اللوح (٣٢ن اللوح (المجموع السابق م

ــمن  -٩ ــوط ض ــو مخط ــل. وه ــة الحب ــرتي للجاري ــدعي المش ــل يف م ــوغ األم بل

 ).٤٧) إلى اللوح (٣٦المجموع السابق من اللوح (

نزهــة المجــالس يف لــزوم نفقــة المحبــوس علــى الحــابس. وهــو مخطــوط  -١٠

 ).٥٠) إلى اللوح (٤٧ضمن المجموع السابق من اللوح (

المســفر يف صــرف رمضــان إذا نكــر. وهــو مخطــوط ضــمن  وجــه المقــال -١١

 ).٦٠) إلى اللوح (٥٠المجموع السابق من اللوح (

قطع الخصام والجدل يف تحقيق دعـوى المشـرتي الحبـل. وهـو مخطـوط  -١٢

 ).٦٣) إلى اللوح (٦٠ضمن المجموع السابق من اللوح (

طـوط ضـمن القول القوي يف بيان ما اشتبه على السـيد الحمـوي. وهـو مخ -١٣

 ).٧٤) إلى اللوح (٦٣المجموع السابق من اللوح (
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٨٨٩ 

رسالة جليلة يف رجلين تزوج كل منهما بنت اآلخر ثم طلقاهما فتزوج هبما  -١٤

ثالث جامعا بينهما هل يصح الجمع أم ال. وهو مخطوط ضمن المجموع السـابق مـن 

 ).٧٧) إلى اللوح (٧٤اللوح (

بالبيـت بإمـام خـارج الكعبـة. وهـو مخطـوط غنية األنبه يف كيفية اقتداء من  -١٥

 ).٧١) إلى اللوح (٧٧ضمن المجموع السابق من اللوح (

ــرت [( -١٦ ــدر بمانشس ــوط يف جــون زيالن ــع الســبابة يف الصــالة: مخط ) ٤٤٣رف

١٨٤/B [) ١(/أ)٣يف ق(. 

المقاالت الجوهرية على المقامات الحريرية. مخطوط ضمن مخطوطات  -١٧

هـــ. أكمــل بــه شــرح المقامــات ١١٧٦تــاريخ النســخ  ٨٤٩جامعــة الملــك ســعود رقــم 

 هـ.١١٢٦الحريرية ألبي بكر بن عبد العزيز الزمزمي، وأنجزه بمكة سنة 

 ٨٤٩فالح الفالح. مخطوط ضمن مخطوطات جامعة الملك سـعود رقـم  -١٨

 هـ. وهو كتاب يف علم الفالحة.١٣٥٩تاريخ النسخ 

  بن عبد الكريم الخليفتي.جمعه تلميذه عبد اهللا )٢(ديوان شعر مجموع -١٩

ــية -٢٠ ــاوى اإللياس ــي )٣(الفت ــريم الخليفت ــد الك ــن عب ــد اهللا ب ــذه عب ــه تلمي . جمع

 العباسي.

                                           
 .)٣/١٠٦٥(الفقه ـ  الفهرس الشامل :نظري  )١(

 ).٢/٣٢٧األعالم للزركلي (  )٢(

األعـالم و، )٤٢ص( لألنصـاري تحفة المحبين واألصحاب يف معرفة ما للمدنيين من أنسـاب  )٣(

 ).٢/٣٢٧زركلي (لل
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٨٩٠  

. وهو من جمع صالح بـن )١(تحفة األكياس بأجوبة اإلمام خير الدين إلياس -٢١

 محمد بن نوح الفالين. 

 .)٢(كتاب يف المحاضرات والمحاورات -٢٢

* * * 

                                           
 ).١/٨٣٤معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (  )١(

 .)٤٢ص( لألنصاري تحفة المحبين واألصحاب يف معرفة ما للمدنيين من أنساب  )٢(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٨٩١ 

 المبحث الثاين

  :بيان يف، المرآة المجليةراسة مخطوط د

             

 

 :وفيه مطلبان

  .وتوثيق نسبته لمؤلفه ،اسم المخطوط :المطلب األول* 

 وفيه فرعان:

 اسم المخطوط. :الفرع األول -

  انبي يف، المرآة المجلية«هو                        

       :١٨٠[البقرة[«. 

 

 توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه.: الفرع الثاين -

نســبة المخطــوط إلــى المؤلــف ظــاهرة؛ يــدل عليهــا التصــريح بــذلك يف غــالف 

 .المخطوط

 

الفقه وأصوله ــ المصنف يف الفهرس الشامل نسب المخطوط إلى إضافة إلى أنه 

قف على سوى هذا المصدر لكون المؤلف من متـأخري الحنفيـة أولم )، ١٠٥٥/ ٣(

 اإلشارة إلى ذلك. تولم يطبع له إال اليسير وباقي مصنفاته مازال مخطوطا كما سبق
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٨٩٢  

  .ونموذج منه ،وصف نسخة المخطوط :المطلب الثاين* 

 :وفيه فرعان

 وصف نسخة المخطوط. :لالفرع األو -

لهذا المخطوط نسخة واحدة لم أجد بعد البحث والتتبع والسؤال غيرهـا، وهـي 

حفظـت ضـمن مجمـوع رقمـه  ،الطـائفبمحافظـة  نسخة مكتبة عبد اهللا بن عباس 

موقع المخطوط مـن ، و) وعليه تملك عبد اهللا بن مصطفى بن عبد اهللا إلياس زاده٨٢(

كـل  ،عدد ألواحها أربع ألـواحو)، ١٩) إلى اللوح (١٣(اللوح المجموع المذكور من 

 لوح به وجهان، وكل وجه به سبعة وعشرون سطرا، وكل سطر به ثالث عشرة كلمة.

 ن.لم يدوَّ  ناسخها:

 هـ.١٧/٧/١١١٢يوم الثالثاء الموافق  تاريخ نسخها:

نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت بـاللون األسـود علـى أطرافهـا بعـض  وصفها:

 ات والتعليقات.التصحيح
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٨٩٣ 

 .نموذج من المخطوط :الفرع الثاين -

 
 نموذج ألول صفحة للمخطوط من المجموع
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٨٩٤  

  
 صفحة من آخر المخطوط من المجموع
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 القسم الثاين

 قسم التحقيق

 (النص المحقق)

 :يف بيان، المرآة المجلية

                              ] :١٨٠البقرة[ 

 - اهللا ثراه  بلَّ  -  تأليف المرحوم المربور القاضي العالمة خير الدين إلياس زاده

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 نْ به من بحر جوده، وأشكره علـى أن أنعـم يـد المسـألة مِـ مَ عَ نْ اهللا على ما أَ  أحمدُ 

دنا محمد بن عبد اهللا بـن م، سيِّ المالحِ  سلم على نبيصلي وأُ يف وجوده، وأُ  )١(بره [...]

إلـى طـرق  )٢(عبد المطلب بن هاشم، وعلى آلـه وأصـحابه، نجـوم االقتـدا، ومـن [...]

 السالمة يهتدى.

وبعد، فيقول العبد الفقير، المعرتف بالتقصير، خير الدين بن تاج الدين إلياس 

طابة واإلمامة والتدريس، ، القائم بوظيفة الخ- بلغه اهللا من الخير ما أراده  - زاده، 

 به شموُل  نفحْت  بالمسجد المطهر النفيس: إنه قد جمعني مع أصحاب لي نادٍ 

 ،المباحثة، وفاحت به أرياح المحاورة والمحادثة، فكان مما انتظم يف سلك البحث

 عن اآلية الفرقانية، وهي:  )٣(الفهم يف طلبه أعظم حث، [...] وحّث         

                                           
 كلمة غير مقروءة.  )١(

 كلمة غير مقروءة.  )٢(

 كلمة غير مقروءة.  )٣(
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٨٩٦  

                      :حيث ورد الجزاء جملة اسمية  ]١٨٠[البقرة

بالفاء الواجبة يف هذا المقام، ومفهومها: الوصية للوالدين  ]/أ١٠[غير مقرونة 

واألقربين، مع أنه ال وصية للوارث، كما ورد به أحاديث النبي عليه أفضل الصالة 

إفراد هذه اآلية بالتأليف، وترصينها يف صحائف هذه  ُت بْ ، فأحبَ )١(السالموأزكى 

رسان هذا الميدان، ولكن األوراق بتبيان لطيف، وإن لم أكن من أهل اللسان، وال فُ 

هدة ، وعُ )٣(مس، لتكون تذكرة إذا جاور الرَّ )٢(»إذا مات ابن آدم«جعلتها عمال بالحديث: 

                                           
إن اهللا ( :يقـول  سمعت رسول اهللايقول:  سمعت أبا أمامة قال: عن شرحبيل بن مسلم   )١(

، كتاب الوصايا، باب ما أخرجه أبو داود يف سننه) حق حقه فال وصية لوارث يقد أعطى كل ذ

، والرتمـذي يف سـننه، كتـاب الوصـايا، بـاب مـا )٢٨٧٠( ،)٣/١١٤(جاء يف الوصية للوارث، 

)، والنسائي يف سـننه، كتـاب الوصـايا، بـاب إبطـال ٢١٢٠)، (٣/٥٠٤جاء ال وصية لوارث، (

، كتـاب الوصـايا، بـاب ال وصـية ابـن ماجـه يف سـننه)، و٣٦٤١)، (٦/٢٤٧الوصية للوارث، (

) عـن أنـس بـن ٦٢١) (١/٣٦٠والطرباين يف مسند الشاميين ( )،٢٧١٤( ،)٢/٩٠٦(لوارث، 

 ،)١/١٤٩)، وسـعيد بـن منصـور يف سـننه (٢٣٤مسنده (صوأخرجه الشافعي يف ، مالك 

وصـححه ، ) عن مجاهد عن عمرو بن خارجه به٦٩) (١٧/٣٥الكبير (والطرباين يف ، )٤٢٥(

 ).٦/٨٧اإلرواء (األلباين يف 

صــحيحه، كتــاب الوصــية، بــاب مــا يلحــق اإلنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه أخرجــه مســلم يف   )٢(

إذا مات اإلنسان انقطـع (قال:  ،، أن رسول اهللا  ) عن أبي هريرة١٦٣١)، (٣/١٢٥٥(

 .)صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له عنه عمله إال من ثالثة: إال من

الراء والميم والسين أصل واحد يدل على تغطية وسرت. فالرمس: الرتاب. والرياح الـروامس:   )٣(

  ، ومقـاييس اللغـة )٧/٢٥٤(التي تثير الرتاب فتـدفن اآلثـار. ينظـر: العـين للخليـل ابـن أحمـد 

 ).٢/٤٣٩( البن فارس
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٨٩٧ 

 ق عن الهوى.ال ينط  الحديث تقادم؛ إذ هو

، فاألعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى؛ فجاءت بحمد اهللا تعالى قرة وبعد كلٍّ 

 عين للطالب، وكنزا للمسائل والمطالب، وسميتها: المرآة المجلية يف بيان   

                              :أن يجعلها  أساَل  واهللاَ  ،]١٨٠[البقرة

 تحفة للطالب، محجوبة عن األغيار بحجاب، ورتبتها على مقدمة وثالثة فصول.

 المقدمة

، وهي تقتضي كأخواهتا جزم )١(باإلجماع ن أدوات الشرط، حرٌف مِ » إنْ « اعلم أنَّ 

ـفعلين: األول منهما شرط، والثاين جزاء؛ فجزمُ  ط نقـل باتفـاق مـن النحـاة أهنـا رْ ها الشَّ

 :، وأما الجزاء ففيه أقوال)٢(هي الجازمة كأخواهتا

ـــل ـــه أيضـــا، كمـــا اقتضـــاه كـــالم العالَّ قي ـــك: هـــي الجازمـــة ل ـــن مال   يف  )٣(مـــة اب

                                           
): ٤/١٨٥، قال ابن هشام يف أوضـح المسـالك (وات الشرط، وهي حرف بإجماعمن أد )إِنْ (  )١(

ثـم منهـا مـا «): ٩/٤٣٢٠، وقـال نـاظر الجـيش يف تمهيـد القواعـد (»حرٌف باتفاق وهو (إِْن)«

أمـا كـون «): ٦/١١٣، وقـال الشـاطبي يف المقاصـد الشـافية (»مجمع علـى حرفيتـه وهـو (إِْن)

 .»يف ذلك(إِْن) حرًفا فمعلوٌم، وال خالف 

 .)٩/٤٣٢٠تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (ينظر:   )٢(

عـالم ، هــ٦٠٠، ولـد عـام محمد بن عبد اهللا بـن مالـك الطـائي الجيـاين المعـروف بــابن مالـك  )٣(

باألنــدلس، وهــاجر إلــى الشــام، ولــد لغــوي كبيــر وأعظــم نحــوي يف القــرن الســابع الهجــري، 

، »ألفيـة ابـن مالـك«شهرها األلفية، التي ُعِرفت باسم واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثيرة، أ

ــنة  ــق س ــويف يف دمش ـــ.٦٧٢ت ــر:  ه ــن غصــن األينظ ــب م ــب نفــح الطي ــدلس الرطي ــري ن للمق

ــن شــاكر ()٢/٢٢٢( ــات الب )، وطبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي ٣/٤٠٧، وفــوات الوفي

)٨/٦٧ .( 
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ـــه ـــل: وهـــو مـــذهب المحققـــين مـــن البصـــريين، وعـــزاه)١(ألفيت ـــى  )٢(الســـيرايف . قي   إل

 .)٤( )٣(سيبويه

                                           
 قال ابن مالك:  )١(

  ان أيـــــن إذ مـــــاأيٍّ متـــــى أّيـــــ *  واجــزم بــإن ومــن ومــا ومهمــا

ـــى وحـــرّف إذ مـــا ـــما *  وحيثمـــا أت ـــاقي األدوات أس ـــإن وب   ك

ما طٌ فعلــين يقتضــين شــر ــما *  قــدِّ ــ� ُوِس ــزاء وجواب ــو الج   يتل

 .)٥٨ينظر: ألفية ابن مالك (ص  

وهبـا ابتـدأ بطلـب هــ ٢٨٤عـام ولـد يف سـيراف  ،الحسن بن عبد اهللا المرزبان السيرايف النحوي  )٢(

، وخلف القاضي أبـا محمـد ابـن معـروف علـى قضـاء الجانـب الشـرقي ثـم العلم، دخل بغداد

قرأ القرآن الكريم على أبي بكر ابـن مجاهـد،  ،الجانبين. وكان من أعلم الناس بنحو البصريين

ينظـر:  .هــ٣٦٨تـويف عـام واللغة على ابن دريد، والنحو على أبـي بكـر ابـن السـراج النحـوي، 

 .)٢/١٩٥األعالم للزركلي (، و)٢/٧٨( البن خلكان وفيات األعيان

 هــ،١٤٨ه، ولـد عـام عمرو بن عثمان بن قنرب الحارثي بالوالء، ُيكنى أبو بشر، الملقـب سـيبوي  )٣(

إمام النحاة، وأول من بّسط علم النحو. أخذ النحو واألدب عن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

وناظر هبـا الكسـائي،  ويونس بن حبيب وأبي الخطاب األخفش وعيسى بن عمر، وورد بغداد،

  وفيـات األعيـان ينظـر:  .هــ١٨٠تـويف عـام  من آثاره: كتـاب سـيبويه يف النحـو.. وتعصبوا عليه

األعـــالم للزركلـــي ، و)٨/٣٥١(للـــذهبي ســـير أعـــالم النـــبالء ، و)٣/٤٦٣( البـــن خلكـــان

)٥/٨١(. 

ينظـر: الكتـاب  قال سيبويه: واعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال وينجزم الجواب بما قبله.  )٤(

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ألبـي محمـد المـرادي و، )٣/٦٢(لسيبويه 

 .)٣١(صشرح قواعد اإلعراب لشيخ زاده و)، ٣/١٢٧٨(
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 .)٢(لتسهيل، واختاره يف ا)١(: الجزم بفعل الشرط، وهو مذهب األخفشوقيل

 .)٤( )٣(: باألداة والفعل معا، ونسب إلى سيبويه والخليلوقيل

وهو - ؛ فمثال كوهنما مضارعين )٥(ويكونان ماضيين ومضارعين ومتخالفين

      ، وماضيين نحو: ]١٩األنفال: [     قوله تعالى:  - األصل

                                           
نحـوي، خفش: سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي ثم البصري، أبو الحسـن، المعـروف بـاأل  )١(

صـرة، وأخـذ العربيـة عـن سـيبويه. وصـنف كتبـا، عالم باللغة واألدب، من أهل بلخ. سـكن الب

منهـا: تفسـير معـاين القـرآن وشـرح أبيـات المعـاين واالشـتقاق ومعـاين الشـعر وكتـاب الملـوك 

زاد يف العروض بحر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ، والقوايف

إنباه الرواة إلى أنباه و)، ٢/٣٨٠(ينظر: وفيات األعيان البن خلكان  هـ.٢٥١ستة عشر، تويف: 

 .)٢/٣٧النحاة للقطفي (

، )٣/١٢٧٨(ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ألبـي محمـد المـرادي   )٢(

 .)٤/٩٠شرح التسهيل البن مالك (و

ولد الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي وكنيته أبو عبد الرحمن،   )٣(

شــاعر ونحــوي عربــي بصــري، ُيعــد علًمــا بــارًزا وإماًمــا مــن أئمــة اللغــة واألدب ، هـــ١٠٠عــام 

العربيين، وهو واضع علم العروض، وقد درس واإليقاع يف الشعر العربـي ليـتمّكن مـن ضـبط 

البـن خلكـان وفيـات األعيـان هـ. ينظـر: ١٧٠عام أوزانه. ولد يف البصرة يف العراق ومات فيها 

 .)٧/٤٣١(للذهبي النبالء سير أعالم ، و)٢/٢٤٤(

ن تأتني، كمـا تنجـزم أقال سيبويه: وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك، فآتك انجزمت ب  )٤(

توضــيح ، و)٣/٦٣(ينظــر: الكتــاب لســيبويه  إذا كانــت جواًبــا لألمــر حــين قلــت: ائتنــي آتــك.

 .)٣/١٢٧٨(المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ألبي محمد المرادي 

 .)٤/٩٠شرح التسهيل البن مالك (  )٥(
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 ا ومضارعا نحو: ، وماضي]٨اإلسراء: [                       

 )٢(، ومذهب الفراء)١(، وعكسه قليل، حتى خصه الجمهور بالضرورة]٢٠الشورى: [

؛ لما رواه البخاري من قوله )٣(والعالمة ابن مالك جوازه يف االختيار، وهو الصحيح

: »رضي اهللا  -، ومن قول عائشة )٤(»مانا واحتسابا غفر لهمن يقم ليلة القدر إي

 ، ومنه: )٥(»إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك رق« :-  تعالى عنها   

                         ] :؛ ألن تابع الجواب ]٤الشعراء

 :)٦(وقول الشاعر جواب،

                                           
شـرح التصـريح و، )٢/٧٩٩(ينظر: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك البن قيم الجوزيـة   )١(

 .)٢/٤٠١(للوقاد 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور بن مروان األسلمي الديلمي الكـويف، مـولى بنـي   )٢(

اء، وهو لقبه يصـلحه. ولـد يف الكوفـة سـنة : أي »ألنه كان يفـري الكـالم« أسد، المعروف بالَفرَّ

. هـ٢١٥وقيل يف هـ، ٢٠٧، إلى أن تويف عام ثم انتقل إلى بغداد وجعل أكثر مقامه فيهاهـ، ١٤٤

 .)٦/١٧٦(البن خلكان فيات األعيان ، وو)٦/٢٨١٢(للحموي معجم األدباء ينظر: 

 .)٢/٤٠١(ينظر: شرح التصريح للوقاد   )٣(

 ،)١/١٦بــاب قيــام ليلــة القــدر مــن اإليمــان (كتــاب اإليمــان،  ،صــحيحهه البخــاري يف أخرجــ  )٤(

، كتاب صالة المسافرين وقصـرها، بـاب الرتغيـب يف قيـام رمضـان )، ومسلم يف صحيحه٣٥(

)٧٦٠(، )١/٥٢٣(. 

 ،)١/١٣٣(، كتاب األذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعـة صحيحهأخرجه البخاري يف   )٥(

اسـتخالف اإلمـام إذا عـرض لـه عـذر مـن كتـاب الصـالة، بـاب  ،حهيم يف صـح)، ومسل٦٦٤(

  .)٤١٨ ،١/٣١٣مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، (

 =                                          قال ابن الصائغ: والشرط يكون مضارعا، والجواب ماضيا، ومنه:   )٦(
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  إن تصرمونا وصـلناكم وإن تصـلوا

 

ــــم  * ــــَس أمألت ــــا نف ــــداء إرهاب   األع

فإذا كان فعل الشرط ماض، يحسن رفع الجزاء بعده، أما رفعه عند سيبويه فعلـى  

إلى أنه علـى تقـدير  )١(تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا، وذهب الكوفيون والمربد

ا لـم مّ ـالتقديم والتأخير وال على حذف الفاء، بل ل الفاء، وذهب قوم إلى أنه ليس على

عن العمل يف الجـواب،  ْت عفَ يظهر التأثير ألداة الشرط يف فعل الشرط لكونه ماضيا َض 

أقوم، وأمـا رفعـه بعـد المضـارع  مْ قُ ، تقول: إن لم يَ »مْ ـلَ «ومثل هذا المضارع المنفي بـ 

لــب مــن طْ يُ لــه جماعــة، فلْ فضــعيف، وقــد جــاء بعــض األشــعار كــذلك، والرفــع فيــه أوّ 

 .)٢(المطوالت

                                           
  إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا

 

ــــامألتــــم  *   أنفــــس األعــــداء إرهاب

وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضـرورة، ولـيس بصـحيح؛ بـدليل مـا رواه البخـاري مـن    

بيـت مـن البسـيط، ولـم أقـف )، والمن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسـابا غفـر لـه(: قول النبي 

م علـى شـرح ابـن النـاظو، )٢/٨٧٣(ينظر: اللمح يف شـرح الملحـة البـن الصـائغ . على قائله

 ).٤/٤٢٨للعيني (والمقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية )، ٦٩٨(ص ألفية ابن مالك

د ينتهي نسبه بثمالة، وهـو عـوف بـن   )١( أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكرب المعروف بالُمَبرِّ

كـان  أحد العلماء الجهابذة يف علوم البالغة والنحو والنقـد،، هـ٢١٠عام ولد ، أسلم من األزد

المربِّد واحدا من العلماء الذين تشعبت معارفهم، وتنوعت ثقافاهتم لتشمل العديد من العلـوم 

والفنون، وإن غلبت عليه العلوم البالغية والنقدية والنحوية، لقب بالمربد قيل: لحسن وجهه، 

، )٦/٢٦٧٨( للحمـوي معجـم األدبـاء. ينظـر: هــ٢٨٦وقيل: لدقته وحسن جوابه، تـويف عـام 

 . )٤/٣١٣(البن خلكان يات األعيان وفو

)، ٢/٥١٤(ينظر: اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين لألنبـاري   )٢(

 .)٣/١٢٨٦توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المصري (و
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 الفصل األول

ن الجواب بالفاء قرَ يف وجوب الفاء إذا كان الجزاء ال يصح مجيئه شرطا، ويُ 

 سمية نحو: وجوبا إذا كان مما لو جعل شرطا ال يصح، كالجملة اإل       

          ] :والطلبية نحو: ]١٧األنعام ،                  

 لها جامد نحو: عْ ، والتي فِ ]٣١آل عمران: [                 

 ، نحو: »قد«ـ، وكذا إذا قرن ب]٤٠-٣٩[الكهف:                    

  ، أو تنفيس نحو: ]٧٧[يوسف:                    :ما«، أو ]٢٨[التوبة «

 نحو:                  :نحو: » لن«، أو ]٧٢[يونس            

      ] ١(]١١٥: عمرانآل(. 

لم االرتباط، فـإن مـا ال عْ يُ الجواب بالفاء فيما ال يصلح شرطا؛ لِ  نُ رْ وإنما وجب قَ 

يصلح لالرتباط مع االتصال أحق بـأن ال يصـلح مـع االنفصـال، فـإذا قـرن بالفـاء علـم 

 ..................................................)٣(. قال العالمة ابن هشام)٢(االرتباط

                                           
إرشاد السالك و )،٤/٢١٠(ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري   )١(

أمـالي ابـن الحاجـب البـن الحاجـب و )،٢/٨٠٣(إلى حل ألفية ابن مالك البن قيم الجوزيـة 

 .)١/١١٥(المالكي 

 .)٣/٢٥٦شرح كتاب سيبويه للمرزبان (و)، ٣/٦٣(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٢(

  ن، عبداهللا بـن يوسـف بـن عبـداهللا بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداهللا بـن هشـام جمـال الـديهو   )٣(

أتقـن العربيـة ففـاق األقـران بـل هـ، ٧٠٨أبو محمد، النحوي المشهور. ولد يف ذي القعدة سنة 

شـتهر يف حياتـه ا ،له تعليق على ألفية ابـن مالـك ومغنـى اللبيـب عـن كتـب األعاريـب، الشيوخ

 لفوائد الغربية والمباحـث الدقيقـة واالسـتدراكات العجيبـة والتحقيـقعرف با ،وأقبل الناس عليه

 =بالغ واالطالع المفرط واالقتدار على التصرف يف الكالم والملكة التي كان يتمكن هبـا مـنال
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ل ال مَ جُ ـيف أشـباهه: إن بعـض الـ )٢(، كما نقله اإلمام جالل الدين السـيوطي)١(يف تذكرته

ــرط ــين أداة الش ــا وب ــي بينه ــاط طبيع ــدم ارتب ــي ع ــك يقتض ــرطا، وذل ــع ش ــح أن تق  يص

 .)٣(ستعين على إيقاعها جواًبا له برابط وهو الفاء أو ما يخلفها. انتهىا، ف]/ب١٠[

ج إلى تَ حْ ـلم يَ  -كما هو األصل-ا لجعله شرطا فاعلم أن الجواب إذا كان صالحً 

ونحوهـا، أو مضـارًعا » قـد«فاء تقـرتن بـه، وذلـك إذا كـان ماضـًيا منصـرفا مجـرًدا مـن 

وأمـا اقرتانـه بالفـاء مـع اسـتيفاء الشـرط والكـالم عليـه ». لـم«و »ال«مجرًدا، أو منفًيا بـ 

 .)٤(فليطلب من المطوالت

 نـْت الكائنة يف نحو: يقوم زيـد فيقـوم عمـرو، تعيَّ ثم اعلم أن هذه الفاء فاء السبب 

هنا للربط ال للتشريك، وزعم بعضـهم أهنـا عاطفـة جملـة علـى جملـة، فلـم تخـرج عـن 

                                           
  الــدرر الكامنــة يف أعيــان المائــة الثامنــة هـــ. ينظــر: ٧٦١مــات يف ســنة ، التعبيــر عــن مقصــوده=

 . )٢/٦٨(للسيوطي بغية الوعاة ، و)٣/٩٥(البن حجر 

» األشـباه والنظـائر«، وقـد نقـل السـيوطي عنـه يف كتاب: التذكرة البن هشام األنصاري، مفقود  )١(

، )٢/٣٠٩(ابن حجر يف الـدرر الكامنـة ، وأثبت هذا الكتاب البن هشام قرابة خمسين موضًعا

 ) وغيرهم. ٣٨٤كشف الظنون (صحاجي خليفة يف و، )٢/٦٩(والسيوطي يف البغية 

خضـيري األسـيوطي عبد الرحمن بن كمـال الـدين أبـي بكـر بـن محمـد سـابق الـدين خضـر ال  )٢(

 أتم حفظ، طلب العلم صغيرا، وهـ٨٤٩القاهرة ولد يف المشهور باسم جالل الدين السيوطي، 

بلغت سـتمائة مصـنف. قيل أهنا ف عددا كبيرا من الكتب والرسائل وهو دون الثامنة، ألَّ  القرآن

 .)٣/٣٠١األعالم للزركلي (ـ. ينظر: ه٩١١تويف عام 

 .)٤/٨٠(يف النحو للسيوطي ينظر: األشباه والنظائر   )٣(

اللمحـة يف و، )٤٩٨(صينظر: شرح ابن الناظم علـى ألفيـة ابـن مالـك لبـدر الـدين ابـن مالـك   )٤(

 .)٢/٨٨٢بن الصائغ (شرح الملحة ال
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العطف، ولكنه بعيد، فلـيكن يف ذكـر منـك أنَّ الفـاء كمـا تـربط الجـواب بشـرطه، كـذلك 

ما  مَ هِ دخولها فَ تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك يف نحو: الذي يأتني فله درهم، وب

 .)١(أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على اإلتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره

 وهذه الفاء بمنزلة الم التوطئة يف نحو                  ١٢:[الحشر[ 

هشام يف تذكرته،  يف إيذاهنا بما أراده المتكلم من معنى القسم، كذا أفاده العالمة ابن

 .)٢(وإنما قدمنا هذه المقدمة لتكون على بصيرة يف هذه اآلية

فاعلم أن هذه اآلية إن قال قائل: كيف أتت غير مقرتنـة بالفـاء يف جوابـه الشـرط، 

كــان ينبغــي أن يقــال: إن تــرك خيــًرا  )٣(مــع أهنــا جملــة اســمية، فعلــى القواعــد المقــررة

 فالوصية، فلم تركت؟

 :)٤(حذف الفاء قد تكون للضرورة، كقول الشاعر نَّ فالجواب فيه أ

 ل الحسنات اهللا يشكرها *عَ فْ * من يَ 

                                           
همــع و، )٣/١٢٨٤للمــرادي (ينظــر: توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك   )١(

 .)٢/٥٥٥للسيوطي ( الهوامع يف شرح جمع الجوامع

 .)٢١٩(صينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري   )٢(

 ».القواعد المقررة ينبغي أن يقال: إن ترك خيًرا فالوصية«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٣(

 ، قال: بن ثابت الشاعر: عبد الرحمن بن حسان  )٤(

ــــثال *  مــن يفعــل الحســنات اهللا يشــكرها ــــد اهللا م   نوالشــــر بالشــــر عن

وحـذفت منهـا  ،جملـة اسـمية وقعـت جـواب الشـرطحيـث إهنـا  »اهللا يشكرها«قوله: والشاهد   

مـن يفعـل الخيـر «يف الشـعر، وزعـم أن الروايـة: حتى الفاء ضرورة، وعن المربد: أنه منع ذلك 

المقاصـد ، و)٢/٧٢المقتضب للمـربد (و)، ٣/٦٥(ينظر: الكتاب لسيبويه  »فالرحمن يشكره

 .)٤/١٩٢٤( للعيني شواهد األلفية النحوية يف شرح
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 :)١(وكقوله

ــبا ــي والص ــاد للغ ــزل ينق ــن ال ي   وم

 

  ى علــى طــول الســالمة نادًمــافســيل *

ألبـيِّ بـن كعـب:   من قوله أو يف نذور، ومثَّل النذور بما أخرجه البخاري  

 .)٢(»َتْمتِْع هبافإن جاء َصاِحُبَها، وإال اْس «

يف شـرحه  )٤(، كما ذكره العالمة األشـموين)٣(وعن المربد إجازة حذفها يف االختيار

 .)٥(على ألفية ابن مالك

 :)٧(، كقوله)٦(وقال يف المغني: حذف فاء الجواب مختص بالضرورة

                                           
المقاصــد النحويــة يف شــرح شــواهد و )،٢/٢٥٠( للوقــاد شــرح التصــريحالبيــت بــال نســبة يف   )١(

 .)٢/٦٠٨(شرح شذور الذهب للجوجري )، و٤/٤٣٣( للعيني األلفية

باب هـل يأخـذ اللقطـة وال يـدعها تضـيع حتـى ال كتاب يف اللقطة،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف   )٢(

 ،)٣/١٣٥٠(كتـاب اللقطـة، ومسلم يف صحيحه، ، )٢٤٣٧( ،)٣/١٢٦خذها من ال يستحق (يأ

)١٧٢٣(. 

 .)٤/١٦٣٨(ينظر: المقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية للعيني   )٣(

ــن يوســف   )٤( ــن عيســى ب ــن محمــد ب ــدين علــي ب ــور ال ــو الحســن ن ــد عــام أب ــرف ، هـــ٨٣٨ول ُيَع

ويعده مؤرخو يٌّ وفقيٌه وأصوليُّ مصري من القاهرة، باألشموين، نسبًة إلى مدينة أشمون. نحو

تعود أصوله إلـى مدينـة أشـمون المصـريَّة ، النحو العربي من رجال المدرسة المصرية الشامية

هـ. ينظر: ٩٢٩تويف عام  وُينَسُب إليها. حفظ القرآن وألفيَّة ابن مالك، تولى القضاء يف القاهرة.

 .)٣/٣٠١األعالم للزركلي (

 .)٢/٤٠٠أللفية ابن مالك ( ر: شرح األشموينينظ  )٥(

أمامــه يف حاشــية ، وكتــب )٨٣٢البــن هشــام (صمغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ينظــر:   )٦(

 ».حذف فاء الجواب مختص بالضرورة«األصل: 

 .آنفاسبق ذكره   )٧(
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 * من َيْفَعل الحسنات اهللا يشكرها *

ج )١(وقد مرَّ أن أبا الحسن   عليه:  خرَّ                 :١٨٠[البقرة[ .

 . )٢(انتهى

رد قول أبي الحسن أن الفاء ال » إذ الفجائية«وقد تقدم يف أول المغني يف بحث 

�و تحذف إال ضرورة،   �  يف اآلية نائب عن فاعل� �، و        متعلق

 .)٣(؛ أي: فليوِص. انتهىهبا، والجواب محذوف

�يف تفسيره: ويتجه يف إعراب هذه اآلية أن يكون  )٤(قال ابن عطية �  هو

�العامل يف  �كتابه إذا حضر أحدكم  ، والمعنى: توجه إيجاب اهللا عليكم ومقتضى

�ـالموت، فعبَّر عن توجه اإليجاب ب � ؛ لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب يف

�و األزل،   � ـمفعول لم يسم فاعله ب� �وجواب الشرطين ، ��، و� � 

�مقدر يدل عليه ما تقدم من قوله:  �    � كما تقول: شكرت فعلك إن جئتني ،

                                           
المعــروف بــاألخفش وســبقت  ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي البلخــي ثــم البصــريالمــراد بــه   )١(

 ه.ترجمت

 .)٨٣٢(صينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري   )٢(

 .)٢٣٢(صالمصدر السابق ينظر:   )٣(

أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بـن   )٤(

ن مضر. من أهل عبد اهللا بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي، من قبيلة قيس غيالن ب

 ،كان فقيه� عالم� بالتفسير واألحكام والحديث، هـ بغرناطة باألندلس٤٨١ولد سنة ، غرناطة

سـير أعـالم النـبالء ينظـر:  هــ.٥٤٢تويف عـام  وكانت له اليد الطولى يف اللغة واألدب والشعر.

نفــح الطيــب مــن غصــن ، و)١/٢٦٥طبقــات المفســرين للــداوودي (، و)١٩/٥٨٧(للــذهبي 

 .)١/٦٧٩(للمقري ندلس الرطيب األ
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 .)١(إذا كان كذا. انتهى كالمه

�امل يف : وهذا القول فيه تناقض؛ ألنه قال: الع)٢(قال أبو حيان � � �  وإذا

�كان العامل فيها  �  تمحضت للظرفية، ولم تكن شرًطا، ثم قال: وجواب

�و ،��الشرطين  � وإذا كانت )٣(.. إلى آخر كالمه.مقدر يدل عليه ما تقدم ،�� 

ذي يف العامل فيها، شرًطا فالعامل فيها إما الجواب وإما الفعل بعدها؛ على الخالف ال

وال يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها، إال على مذهب من يجيز تقدم جواب الشرط 

وال يجوز تأويل كالم ابن عطية ، ��عليه، ويفرع عليه: أن الجواب هو العامل يف 

 مقدر يدل عليه ما تقدم، ��و ،��على هذا المذهب؛ ألنه قال: وجواب الشرط 

وما كان مقدًرا يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم. كذا يف الدر 

  تفسير  ، ونقل عن)٥(أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي )٤(اللقيط [...]

                                           
 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية   )١(

محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان، أثيـر الـدين، أبـو حيـان، الغرنـاطي األندلسـي   )٢(

يف تـوجامع� للمعـارف اإلسـالمية، ، هـ، فقيه ظاهري٦٥٤الجياين النفزي. ولد يف غرناطة سنة 

الدرر الكامنة يف ، و)٩/٢٧٦طبقات الشافعية الكربى للسبكي (هـ. ينظر: ٧٤٥عام يف القاهرة 

 .)٦/٥٨(البن حجر أعيان المائة الثامنة 

 .)٢/١٦١(ينظر: البحر المحيط يف التفسير البن حيان   )٣(

 كلمة غير مقروءة.  )٤(

سـليم ابـن محمـد القيسـي، تـاج أحمد بن عبد القادر أحمد ابن مكتـوم بـن أحمـد بـن محمـد بـن   )٥(

الدين، أبو محمد، النحوي ولد يف أواخر ذي الحجـة، سـنة اثنتـين وثمـانين وسـتمائة. وأخـذ عـن 

 هــ.٧٤٩تـويف سـنة  ،والنحو واللغـة ههباء الدين ابن النحاس، والدمياطي، وغيرهما. تقدم يف الفق

 .)١/٥٢(ين للداوودي ينظر: طبقات المفسروتفسيره هو: الدر اللقيط من البحر المحيط. 
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على االبتداء على تقدير  ��ترتفع  أبي حيان أنه قال: أجاز بعض المعربين أنْ 

  لخرب إما محذوف؛ أي: فعليه الوصية، وإما منطوق به، وهو قوله: الفاء، وا

  ،أي: فالوصية للوالدين، وتكون هذه الجملة االبتدائية جوابًا لما تقدم ،

 .)١(بعده ]/أ١١[مضمر؛ أي: اإليصاء يفسره ما  ��والمفعول الذي لم يسم فاعله بـ

ية: ويكون هذا اإليصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصـية بعـُد هـو قال ابن عط

�العامل يف  � وترتفع الوصية باالبتداء، وفيه جواب الشـرطين علـى نحـو مـا أنشـد ،

 سيبويه:

 * من يفعل الحسنات اهللا يحفظه *

ويكون رفعها باالبتداء بتقـدير: فعليـه الوصـية، أو بتقـدير الفـاء فقـط، كأنـه قـال: 

 .)٢(فالوصية للوالدين. انتهى كالمه

معمولة لإليصاء المقدر، ثم قال: إن  �� وتتبعه العالمة أبو حيان بقوله: فيه أنَّ 

�الوصية فيه جواب الشرطين، وقد تقدم تناقض ذلك؛ ألن  �  من حيث هي معمولة

ون شرًطا فتناقضا؛ تك ��لإليصاء ال تكون شرًطا، ومن حيث إن الوصية فيه جواب 

ألن الشيء الواحد ال يكون شرًطا غير شرط يف حالة واحدة، وال يجوز أن يكون 

لفظ  ��ر هذا العامل يف قدِّ أيًضا؛ ألنك إما أن تُ  ��اإليصاء المقدر عامًال يف 

حذف؛ ألن بحذف، أو ضمير اإليصاء ال جائز أن تقدره لفظ اإليصاء باإليصاء 

، وابن عطية قد قدر لفظ اإليصاء، فال )٣(الذي لم يسم فاعله ال يجوز حذفهالمفعول 

                                           
 .)٢/١٦٢(ينظر: البحر المحيط يف التفسير البن حيان   )١(

 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية   )٢(

 .»المفعول الذي لم يسم فاعله ال يجوز حذفه«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٣(
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ره ضمير اإليصاء؛ ألنه لو صرح بضمير المصدر لم يجز له أن يعمل؛ ألن قدِّ جائز أن يُ 

ًرا، وإذا كان إعمال لفظ مضمر هَ ظْ المصدر من شرط عمله عند البصريين أن يكون مُ 

وأما قوله: وفيه جواب الشرطين. فليس ه أحرى ألن ال يعمل، بالمصدر، فمنو

بصحيح؛ فإنا قد قررنا أن كل شرط يقتضي جواًبا على حذفه، والشيء الواحد ال 

 :)١(يكون جواًبا لشرطين، وأما قوله على نحو ما أنشده سيبويه

 من يعمل الحسنات اهللا يحفظه * *

 :)٢(فهو تحريف على سيبويه، وإنما أنشد سيبويه يف كتابه

  الحســنات اهللا يشــكرهامــن يفعــل 

 

ــــثالن * ــــد اهللا م ــــر عن ــــر بالش   والش

وأمــا قولــه: بتقــدير: فعليــه الوصــية، أو بتقــدير الفــاء فقــط؛ كأنــه قــال: فالوصــية  

، فكالم من لم يتصفح كالم سيبويه؛ فإن سـيبويه نـص علـى أن مثـل هـذا ال )٣(للوالدين

  . قــال ســيبويه: وســألته )٤(يكــون إال يف ضــرورة الشــعر، فينبغــي أن يتنــزه كتــاب اهللا عنــه

ال  ��و والفـاء مبتـدأ، كالًمـا يكـون كـريم، أنـا تأتني إن: قوله عن -الخليل: يعني -

يكونان إال معلقين بما قبلهما؟ فكره أن يكون هذا جواًبـا، حيـث لـم يشـبه الفـاء، وقـد 

 :)٦(، وأنشد البيت السابق)٥(قاله الشاعر مضطًرا

                                           
 .)٢/١٦٣(ينظر: البحر المحيط يف التفسير البن حيان   )١(

 .)٢/٧٢المقتضب للمربد (و)، ٣/٦٥(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٢(

 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية   )٣(

 .)٢/٢٦٤(ينظر: إعراب القرآن للنحاس   )٤(

 .)٣/٦٤(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٥(

 .)٢٢٠(صيل بن أحمد الجمل يف النحو للخلو، )٣/٢٥٦( المرجع السابقينظر:   )٦(
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٩١٠  

 .. *.* من يفعل الحسنات

كر عن األخفش أن ذلك على إضمار الفـاء، وهـو محجـوج بنقـل سـيبويه: أن وذ

 .)١(ذلك ال يجوز إال يف االضطرار

: اعلم أن الضرورة المتقدم ذكرها قد اختلف النحاة يف المراد منها؛ قال أبو قلت

فهم ابن مالك معنى قول النحويين يف الضرورة، فقال يف غير موضع: لـيس حيان: لم يَ 

ــت  ــذا البي ــرورة يف ه ــم أن الض ــذا، ففه ــول ك ــن أن يق ــه مــتمكن م ــرورة؛ ألن قائل بض

اصطالحهم هو اإللجـاء إلـى الشـيء، فقـال: إهنـم ال يلجئـون إلـى ذلـك؛ إذ يمكـن أن 

يقول كذا، فعلى زعمه ال توجد ضرورة أصًال؛ ألنه ما من ضـرورة إال ويمكـن إزالتهـا 

 .)٢(آخر غير ذاك الرتكيب ونظم تركيٍب 

الضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة يف الشـعر المختصـة بـه، وال وإنما يعنون ب

يقع يف كالمهم النثر، وإنما يسـتعملون ذلـك يف الشـعر خاصـة دون الكـالم، وال يعنـي 

النحويون بالضرورة أنه ال مندوحة عن النطق هبذا اللفظ، وإنما يعنون ما ذكرنـاه، وإال 

 .)٣(مكن الشاعر أن يغيره. انتهىكان ال توجد ضرورة؛ ألنه ما من لفظ إال وي

                                           
 .)٢/١٦٣(ينظر: البحر المحيط ألبي حيان   )١(

ـــيش   )٢( ـــاظر الج ـــد لن ـــهيل الفوائ ـــرح تس ـــد بش ـــد القواع ـــر: تمهي ـــدة يف و)، ٩/٤٤١٤(ينظ   الع

ــون المــدين ( ــن فرح ــان ، و)٢/٢١٨إعــراب العمــدة الب ــن حي البحــر المحــيط يف التفســير الب

)٢/١٦٣(. 

همـع الهوامــع يف و، )٩/٤٤١٤(الفوائـد لنـاظر الجــيش ينظـر: تمهيـد القواعــد بشـرح تســهيل   )٣(

 .)٣/٢٧٣(شرح جمع الجوامع للسيوطي 
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زون مـن الشـعر يف جـوِّ هـل يُ  )٢(يف الخصـائص: سـألت أبـا علـي )١(وقال ابـن جنـي

 الضرورة ما جاز للعرب أو ال؟

فقال: كما جاز أن نقول منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا 

علـيهم حظرتـه علينـا، على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرتـه 

وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراهتم فليكن من أحسـن ضـروراتنا، ومـا كـان 

 .)٣(من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا، وما بين ذلك بين ذلك. انتهى

اسـتعمال  )٥(أنـه يجـوز للشـاعر -كما نقله يف األشباه- )٤(: وقد ذكر األندلسيقلت

                                           
هــ، ٣٢٢عالم نحوي كبير، ولد بالموصل عام » اْبِن ِجنِّيٍّ «أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بـ  )١(

ويف تـحتى أن أستاذه أبا علي، كان يسأله يف بعض المسائل، ويرجع إلى رأيه فيها. يف النحو نبغ 

ــام  ــر: ٣٩٢ع ـــ. ينظ ــاء ه ــم األدب ــوي معج ــبالء ، و)٤/١٥٨٥(للحم ــالم الن ــير أع ــذهبي س لل

)١٧/١٧(. 

عــام الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي األصــل، أحــد األئمــة يف علــم العربيــة. ولــد   )٢(

، فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس، فصحب عضـد  ه٣٤١قدم حلب سنة هـ، ٢٨٨

ويه، وتقدم عنده، فعلمه النحـو، وصـنف لـه كتـاب (اإليضـاح) يف قواعـد العربيـة. الدولة ابن ب

للـذهبي سـير أعـالم النـبالء ، و)٢/٨٠(البـن خلكـان وفيات األعيان هـ. ينظر: ٣٧٧تويف عام 

)١٦/٣٧٩(. 

 .)١/٣٢٥(ينظر: الخصائص البن جني   )٣(

إمـام يف العربيـة وعـالم ، ندلسـيعلم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق اللـورقي األ  )٤(

تـويف عـام بالقرآن والقراءة اشتغل باألندلس يف صباه وأتعـب نفسـه حتـى بلـغ مـن العلـم منـاه. 

 .)٢٤/٨٣(للصفدي الوايف بالوفيات ، و)٥/٢١٨٨(للحموي معجم األدباء هـ. ينظر: ٦٦١

 ».يجوز للشاعر«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٥(
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٩١٢  

 .)١(البسيط أن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها األصل المهجور، وذكر يف

ــه  ومــن فروعــه: إذا دعــت الضــرورة إلــى منــع صــرف المنصــرف المجــرور، فإن

؛ ألن الضرورة )٢(يقتصر فيه على حذف التنوين، وتبقى الكسرة عند الفارسي ]/ب١١[

دعت إلى حذف التنوين، فال يتجاوز محـل الضـرورة بإبطـال عمـل العامـل، والكـويف 

 .)٣(حه يف الجر قياًسا على ما ينصرف؛ لئال يلتبس بالمبني على الكسريرى فت

والفاء بأكثر من اسم واحد؛ ألن الفـاء ال يتقـدم » إما«ومنها: ال يجوز الفصل بين 

عليها ما بعـدها، وإنمـا جـاز هـذا التقـديم للضـرورة، وهـي مندفعـة باسـم واحـد، فلـم 

 .)٤(الرضيو يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السيرايف

 الفصل الثاين

 يف حكم نسخها والكالم عليه

اعلم أن يف الجاهلية كان أقوام يوصون بأموالهم لألغنياء ولألجانب للرياء 

والسمعة، ويحرمون الوالدين واألقربين، وال يرتكون لهم أمواًال، فنهانا اهللا تعالى عنه، 

مفعول لم يسم  ��وفرض علينا الوصية للوالدين واألقربين هبذه اآلية؛ فقوله: 

��و ،��فاعله لـ �    �  � ،و ظرف له� �  �  �   �  ،شرط له

يعني: فرض عليكم يا أيها المؤمنون إذا قرب من أحدكم الموت إن ترك خيًرا، أي: 

 ماًال                 دون األجانب        أي: بالعدل، فال يوصى

                                           
 .)١/٤٨٥(ظائر يف النحو للسيوطي ينظر: األشباه والن  )١(

 وسبقت ترجمته آنفا. الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  )٢(

 .)١/٤٨٥(ينظر: األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي   )٣(

 .المرجع السابقينظر:   )٤(
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 لألغنياء، وال يتجاوز الثلث، حق ذلك        )١(. 

خت فرضيتها؛ قيل: بآية ِس ثم هذه الوصية كانت فرًضا يف أول اإلسالم، فنُ 

يف  رَّ ، على ما مَ )٤(باإلجماع، وقيل: )٣(»ال وصية لوارث«، وقيل: الحديث: )٢(الميراث

لألجانب عند غناء الورثة يف الحال، أو عند كون  )٥(بيان النسخ. وُندبت بأقل من الثلث

 ، ما روي عن علي)٦(الرتكة بحيث يصيرون هبا أغنياء، وعند عدم الشرطين تركها أفضل

» :تعالى: ، وقد قال اهللا)٧(»أن موًلى له أراد أن يوصي، وله سبعمائة درهم، فمنعه   

� �  � �  �وعن عائشة )٨(، والخير: المال الكثير ،» : أن رجًال أراد أن

                                           
   .)٦٣(صينظر: التفسيرات األحمدية يف بيان اآليات الشرعية لألميتهوي   )١(

ر، وبـه قـال عكرمـة ومجاهـد، وهـو مـذهب الشـافعية وقـول للحنفيـة. ينظـر: وهو قول ابن عم  )٢(

يف شرح روض  أسنى المطالب)، و٤/٦٧( لشربينيل مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

 ).٦/١٥٦البن قدامة (المغني ) و٣/٣٠لألنصاري ( الطالب

دائع الصنائع يف ترتيـب بو ،)١/٢٣٣للجصاص ( أحكام القرآنوهو قول أكثر الحنفية. ينظر:   )٣(

 ). والحديث سبق تخريجه.٧/٣٣٢للكاساين ( الشرائع

 . )١/٢٦٤بن كثير (القرآن الكريم التفسير وهو قول أكثر المفسرين. ينظر:   )٤(

 المبســوطوهـو مــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيـة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة. ينظــر:   )٥(

ــاجي ( لموطــأالمنتقــى شــرح ا)، و٢٧/١٤٣للسرخســي ( ــاج يف )، و٦/١٤٧للب تحفــة المحت

 ).٦/٥٦البن قدامة ( المغني)، و٧/٣البن حجر ( شرح المنهاج

وشـرح ، )٧/٣٣١للكاسـاين (بدائع الصنائع وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر:    )٦(

 .)٦/٣البن قدامة (، والمغني )٨/١٦٨( مختصر خليل للخرشي

 .عن هشام بن عروة، عن أبيه )٣/١٣٧ع البيان عن تأويل آي القرآن (جامأخرجه الطربي يف   )٧(

 =يف تأويـل القـرآن للطـربيجـامع البيـان ، و)٢/٢٥٩لقرطبي (ل ينظر: الجامع ألحكام القرآن  )٨(
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٩١٤  

: كم عيالك؟ قال: أربعة. )١(يوصي، فسألته: كم مالك؟ فقال: ثالثة آالف. فقلت

�قالت: إنما قال اهللا تعالى:  �  � �٣)(٢(»الك، وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعي(. 

، وال يجـوز بمـا زاد علـى )٤(»الثلث والثلـث كثيـر: «ويجوز إلى الثلث؛ لقوله 

الثلث، وال ينفذ، وال للوارث إن أوصي له، إال أن يجيز بقية الورثة ذلك على ما ُعرف 

 .)٥(يف الفقه

وقــال اإلمــام الزاهــد: هــذه اآليــة محمولــة علــى مــا إذا كــان الوالــدان عبــدين أو 

، أو كان األقرب محجوًبا بغيره؛ فيكونون غيـر وارثـين، فيجـوز لهـم الوصـية )٦(ينيكتاب

حينئـذ علـى سـبيل االسـتحباب  ��، ولكن يكون قوله: )٧(من غير نسخ، هذا ما فيه

                                           
=)٣/٣٩٤(. 

 كذا يف األصل.  )١(

ــي يف   )٢( ــه البيهق ــربىأخرج ــايا،الك ــاب الوص ــية  ، كت ــرك الوص ــتحب ت ــن اس ــاب م ) ١٣/٣٠(ب

 ).٢/٥٨(وينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ، )١٢٧٠٤(

   .)٦٤(صينظر: التفسيرات األحمدية يف بيان اآليات الشرعية لألميتهوي   )٣(

أن يـرتك ورثتـه أغنيـاء خيـر مـن أن يتكففـوا كتاب الوصايا، باب  ،صحيحهأخرجه البخاري يف   )٤(

ـــاس ( ـــحيحه٢٧٤٢( ،)٤/٣الن ـــلم يف ص ـــاب الو ،)، ومس ـــية، كت ـــث ص ـــية بالثل ـــاب الوص ب

)١٦٢٨( ،)٣/١٢٥٠(. 

ــن الهمــام (و)، ٢٧/١٤٤(ينظــر: المبســوط للسرخســي   )٥( ، )١٠/٤١٥فــتح القــدير للكمــال اب

البــن حجــر  تحفــة المحتــاج يف شــرح المنهــاج)، و٦/١٤٧للبــاجي ( المنتقــى شــرح الموطــأو

 ).٦/٥٦البن قدامة ( المغني)، و٧/٣(

 هو الصواب. ، والمثبت »كتابين« يف األصل  )٦(

 . )٤/١٥٤شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ينظر:   )٧(
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، حيث قال: وقيـل غيـر منسـوخة؛ )٢()١(دون الوجوب على ما صرح به صاحب المدارك

سـلم الرجـل انوا حديثي عهـد باإلسـالم؛ يُ ألهنا نزلت يف حق من ليس بوارث؛ ألهنم ك

رعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق ع اإلرث، فُش طَ سلم أبواه وقرابته، واإلسالم قَ وال يُ 

فرض. انتهـى كالمـه. وهـو المختـار لصـاحب  ��الورثة ندًبا، وعلى هذا ال يراد بـ

 .)٥(، صرح به يف كتاب الحج)٤()٣(الهداية

يف بحث النسخ على من قال: إن اآلية  )٦(مام فخر اإلسالم البزدويوقد شدد النُّكر اإل

منسوخة بالسنة، وبيَّن له وجهين، وصرح بأن آية الميراث بيان لتلك الوصية؛ وتقريره 

                                           
عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو الربكات النسفي أحـد الزهـاد المتـأخرين لـه هو:   )١(

شـرح الـوايف والـوايف  الكـايف يفوشـرح النـافع سـماه بالمنـافع والمنظومـة  شرح المستصفى يف

الجـواهر المضـية يف طبقـات هــ. ينظـر: ٧١٠تـويف عـام  لمنـار.اوتصنيفه أيضا وله كنز الدقائق 

 .)٣/١٧(البن حجر الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ، و)١/٢٧٠الحنفية (

 .)١/١٥٧(للنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ينظر:   )٢(

، ولـد عـام اينبرهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل الفرغـاين المرغينـهو:   )٣(

من كبار فقهاء الحنفية، صاحب كتاب الهداية، كـان حافظـا مفسـرا محققـا أديبـا، مـن هـ، ٥١١

 .هـ٥٩٣، تويف عام المجتهدين

 .)١/١٤٠الهداية يف شرح بداية المبتدي (ينظر:   )٤(

   .)٦٤(صينظر: التفسيرات األحمدية يف بيان اآليات الشرعية لألميتهوي   )٥(

، ولـد عـام ن الحسـين بـن عبـد الكـريم، أبـو الحسـن، فخـر االسـالم البـزدويعلي بن محمد ب  )٦(

قلعـة بقـرب نسـف. لـه  »بـزدة«، مـن سـكان سـمرقند، نسـبته إلـى حنفـي فقيه أصـولي هـ،٤٠٠

، غناء الفقهاءوبأصول البزدوي، وتفسير القرآن  يعرف تصانيف، منها المبسوط وكنز الوصول

الجواهر المضية يف طبقات ، و)١٨/٦٠٢(للذهبي بالء سير أعالم النهـ. ينظر: ٤٨٢تويف عام 

 .)١/٣٧٢(للقرشي الحنفية 
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م أن لِ على ما ذكره: أن اهللا تعالى فرض الوصية للوالدين واألقربين أوًال مجمًال، ثم لما عَ 

ر، وال الحبيب من العدو، فربما يوصي بمال قليل لألقرب اإلنسان لم يدر النافع من الضا

 ]١١[النساء:          نفًعا، وكثير لألقرب ضرًرا، كما ينبئ عنه قوله: 

ر سهام كل واحد بنفسه، ولم يفرض إلى رأي الموصي، بيَّ  نها بآية الميراث، وقدَّ

  . وما ذكر بعد تمام الميراث من قوله: )١(ياًنا للوصية المفروضةالميراث ب فتكون آية

                 :فتلك وصية أخرى مندوبة بأقل من الثلث،  ]١١[النساء

إذا أعيدت  ]/أ١٢[ال أهنا عين الوصية األولى، بدليل أن المعرفة  معروفة يف الفقه؛

 )٥()٤(والبيضاوي )٣()٢(توجيه حسن بديع، ذكره صاحب الكشاف ولى، وهوغير األ رةً كِ نَ 

                                           
 .)٢٢٢(صينظر: كنز الوصول إلى معرفة األصول للبزدوي   )١(

من أئمة العلـم بالـدين  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري.  )٢(

، هــ٤٦٧عـام ولد يف َزَمْخَشـر ل ذلك، وصاحب تآليف عظيمة يف كوالتفسير واللغة واآلداب. 

برع يف اآلداب، وصنف التصانيف، َوَرَد العراق وخراسان، ما دخـل بلـدا إال واجتمعـوا عليـه، 

البــن خلكــان وفيــات األعيــان . ينظــر: هـــ٥٣٨، تــويف عــام وتتلمــذوا لــه، وكــان عالمــة نســابة

 .)٢/١٦٠(للقرشي الجواهر المضية يف طبقات الحنفية ، و)٥/١٦٨(

 .)١/٢٢٤(للزمخشري ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   )٣(

ناصــر الــدين عبــد اهللا بــن أبــي القاســم عمــر بــن محمــد بــن أبــي الحســن علــي البيضــاوي الشــيرازي   )٤(

كـان إماًمـا بارًعـا مصـنًفا، نظـاًرا خيـًرا صـالًحا ، الشافعي، ولد يف المدينة البيضاء بفارس وإليها نسبته

ى سـنين طويلـة للفتيــا متعبـًدا، فقيًهـا  أصـوليًا متكلًمـا مفسـًرا محـدًثا أديًبــا نحوًيـا مفتًيـا قاضـيًا، تصـدَّ

ــ٦٨٥تـويف عـام والتدريس، برع يف الفقه واألصول وجمع بين المعقول والمنقول،  الـوايف . ينظـر: ه

 .)٨/١٥٧طبقات الشافعية الكربى للسبكي (، و)١/١١١(للصفدي بالوفيات 

 .)١/١٢٣(للبيضاوي يل وأسرار التأويل ينظر: أنوار التنز  )٥(
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 .)١(أيًضا

.. إلـخ، هـذا الـدليل غيـر نـاهض؛ إذ .: وقوله: بدليل أن المعرفة إذا أعيـدتقلت

بأمثلة وردت يف القرآن  )٣(يف شرحه على التلخيص )٢(هذه القاعدة نقضها البهاء السبكي

ال بأس أن نشرح لك هـذه القاعـدة حتـى يتبـين لـك وغيره، على خالف ما قرر فيها، و

أو كالمين بينهما تواصل، بأن  )٤(النقض؛ وذلك أن النكرة إذا أتت مكررة يف كالم واحد

يكون أحدهما معطوًفا على اآلخر أو له به تعلق ظاهر وتناسب واضح، مع قطع النظر 

مدلول األخرى يف عن دليل خارجي، يكونا متغايرين، بمعنى: أن مدلول أحدهما غير 

الظاهر؛ ألهنا لـو انصـرفت إلـى األول لتعينـت نـوع تعيـين، فـال تبقـى نكـرة، والفـرض 

 .)٥(خالفه

                                           
االختيـار لتعليـل و، )٦٤(صينظر: التفسيرات األحمدية يف بيان اآليـات الشـرعية لألميتهـوي   )١(

   .)٥/٦٢(المختار ألبي الفضل الحنفي 

  ولـد أحمد بن علي بن عبد الكـايف بـن تمـام السـبكي. يلقـب ببهـاء الـدين ويكنـى بـأبي حامـد.   )٢(

  العلـم عــن أبيـه شــيخ اإلسـالم تقـي الــدين أبـي الحســن وعـن األصــفهاين،  أخــذهــ، ٧١٩عـام 

 ،وابن القماح، وأبي حيان. تـولى التـدريس بالمنصـورية، والجـامع الطولـوين، وتـولى القضـاء

 الـوايف بالوفيـات. ينظر: هـ٧٧٣تويف  تويف بمكة المكرمة ،كان كثير الحج والمجاورة لبيت اهللا

 .)٣/٧٨شافعية البن قاضى شهبة (طبقات ال، و)٧/١٦١( للصفدي

 .)١/٢١٢(ينظر: عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٣(

 ».النكرة إذا أتت مكررة يف كالم واحد«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٤(

كشـف و )،١/٢١٢(ينظر: عـروس األفـراح يف شـرح تلخـيص المفتـاح لبهـاء الـدين السـبكي   )٥(

عناية القاضي وكفاية الراضي و )،١/٤٤(ح أصول البزدوي لعالء الدين البخاري األسرار شر

 .)٤/١٤٠(للخفاجي 
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وأيًضا لو كان إياها لكان إعادة النكرة وضًعا للظاهر موضع المضمر، وهو 

، وإنما قالوا: يف الظاهر؛ ألنه يحتمل خالفه، ىخالف األصل، ال يعدل إليه إال بمقتض

ألول نكرة والثاين معرفة فهي عين األول، والتعريف فيه يكون باإلضافة وإن كان ا

 وبالالم، كقوله تعالى:                              :المزمل]

فالثاين هو األول؛ ألن األول عام والثاين خاص، والعام مشتمل على  ]١٦-١٥

 .)١(ص، وكذا إذا كانا معرفتين فإنه عين األولالخا

 :)٢(وبقي صورة رابعة؛ وهي: إذا كان االسم األول معرفة والثاين نكرة، كقوله

  عفونــــــــا عــــــــن بنــــــــي ذهــــــــل

 

  وقلنـــــــــــا القـــــــــــوم إخـــــــــــوان *

  عــــــــــرجِ عســـــــــى األيـــــــــام أن يُ  

 

ـــــــنَ  * ـــــــانوا ـ ـــــــذي ك ـــــــا كال   قوًم

 وفيها قوالن: 

ول غير الثاين ال نفسه، ويشهد له قوله يف أماليه: يكون األ )٣(قال ابن السجزي

                                           
كشف األسـرار شـرح أصـول البـزدوي لعـالء الـدين و، )٣/٨٨(ينظر: األمالي البن الشجري   )١(

 .)٢/١٧(البخاري 

راح يف شــرح ينظــر: عـروس األفـ. (شــهل بـن شـيبان) البيتـان مـن الهـزج، وهمــا للفنـد الزمـاين  )٢(

 .)١/٢٠٧(تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي 

عبيد اهللا بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي السجزي، أبو نصر الحنفـي، نـزل بمكـة المكرمـة   )٣(

وحل هبا إلى أن مات، وقد أخذ عن علماء كثر منهم مـن سجسـتان والـده سـعيد بـن حـاتم بـن 

من نيسابور الحاكم أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد أحمد وأبو زهير مسعود بن محمد اللغوي، و

اهللا الحافظ وأبو يعلى محمد المهلبي، بمكة أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، ورحل إلـى 

للـــذهبي ســـير أعـــالم النـــبالء ينظـــر:  هــــ.٤٤٤عـــام تـــويف بمكـــة  مصـــر والبصـــرة والعـــراق.

 .)٤/١٩٤األعالم للزركلي (، و)١٧/٦٥٤(
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 تعالى:                             :فإن الساعة ]٥٥[الروم ،

 .)١(التي زعموا أهنم لبثوا فيها غير الساعة التي تقوم

 وقال غيره: بل هو عينه، ويشهد له قوله تعالى:                

              :قال الزمخشري: المراد بـ. ]٥٤-٥٣[غافر     

 .)٢(جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع وهدى اإلرشاد

كـرة تتنـاول الـبعض، قال يف التلـويح: وذلـك أن المعرفـة تسـتغرق الجـنس، والن

 .)٣(فيكون داخًال يف الكل، سواء قدم أو أخر، وفيه نظر ال نطيل بذكره

  فإذا علمت ذلك، نرجع إلى نقض هذه القاعدة، ففي المعرفتين قوله تعالى: 

             :فإهنما معرفتان، والثاين غير األول؛ ألن  ]٦٠[الرحمن

 العمل، والثاين الثواب. وقوله تعالى:  األول                

 األولى المقتولة، والثانية القاتلة، وكذا قوله:  ]٤٥: المائدة[        :١٧٨[البقرة[ 

 اآلية، ومنها يف تعريف الثاين قوله تعالى: ...                     

          :وقوله: ]٣٦[يونس ،                  :١٢٨[النساء[ ،

 فالثاين فيها غير األول، ومنها يف النكرتين قوله تعالى:               

         :وقوله: ]٢١٧[البقرة ،           

 .)٤(اآلية، فإن الثاين فيها غير األول، انتهى كالم العالمة السبكي... ]٥٤[الروم: 

                                           
 .)٩/٥٧٠٥(بلوغ النهاية ألبي محمد القرطبي  ينظر: الهداية إلى  )١(

 .)٤/١٧٣(ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري   )٢(

 .)١/١٠٥(ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين   )٣(

 .)١/٢١٠(ينظر: عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٤(
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قض على إعادة النكرة نكرة، والثانية عين األولى: وزاد يف التلويح من توارد الن

 قوله تعالى:                                :األنعام]

 .)١(، وغير ذلك من اآليات الناقضة لهذه القاعدة]٣٧

ه القاعـدة: وهـي قاعـدة مستشـكلة. وقـد ذكـر يف بعـد نقـض هـذ قال السبكي 

ب بمـاء األحـداق يف صـفحات الخـدود، َتـكْ تحقيق هذه المسألة كالًما هـو حقيـق أن يُ 

 .)٢(ف منه بأنامل التأمل أزكى ورودطَ قْ ويُ 

: وال يشكل عليك نقض هذه القاعدة بما ذكره األصـوليون وأهـل الفـروع؛ قلت

م بنوا على ذلك األسـاس، ولـم يستضـيئوا فيهـا كالفتاوى والشروح مع اعتبارهم؛ فإهن

أن مـن قـال: سـدس مـالي لفـالن، ثـم قـال يف  هبذا النرباس، فقد ذكـر صـاحب الهدايـة

مجلسه ذلك ويف غيره: سدس مالي لفالن ذلك، فله سدس واحـد؛ ألن السـدس ذكـر 

هـو  ، هـذا)٣(معرًفا باإلضـافة، والمعرفـة متـى أعيـدت معرفـة يـراد بالثانيـة عـين األولـى

 .)٤(المعهود يف اللغة

ومنهــا مــا قــال يف النهايــة: لــو قــال أنــِت طــالق نصــف طلقــة وربــع طلقــة؛ طلقــت 

طلقتين؛ ألن المنكر إذا أعيد منكًرا كان غير األول، ولو قال: أنِت طالق نصف تطليقـة 

 .)٥(وثلثها وسدسها؛ لم تطلق إال واحدة لإلضافة

                                           
 .)١/١٠٦(ضيح للتفتازاين ينظر: شرح التلويح على التو  )١(

 .)١/٢٠٩(ينظر: عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٢(

 ».المعرفة إذا أعيدت معرفة، يراد هبا عين األول، بخالف النكرة«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٣(

 .)٤/٢٣٧(ينظر: الهداية شرح البداية للمرغيناين   )٤(

 .)٦/١٣٩(المبسوط للسرخسي و، )٤/٥١٢(يباين ينظر: األصل للش  )٥(
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نصـه: ولـو أقـر بـألف، فقيـد بصـك  ما )١(وقال يف توضيح األصول لصدر الشريعة

ًرا تجـب ألفـان عنـد أبـي حنيفـة؛ إال أن كِـنْ ألف، وإن أقـر بـه مُ  ]/ب١٢[مرتين، تجب 

 .)٢(يتحد المجلس. قال يف التلويح: وهذا بناء على أن الثاين غير األول

فالحاصل أن االستدالل هبذه القاعدة ال يخلو من نظر، وفيما ذكرناه تذكرة لمـن 

 .ادَّكر

، فلنتكلم على اآلية؛ قال يف الكشاف: ويف اآلية وجه آخر؛ وهـو أنـه قيـل: )٣(رجع

 .)٤(لم تنسخ، والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم اآليتين

 وقوله:                 :ل اإليصاء بعد السماع أي: فمن بدَّ  ]١٨١[البقرة

به؛ فإنما إثمه على الذين  يوصأقل مما أُ  يعطيُ للموصى له، أو  عطِ بحيث لم يُ 

 .)٥(اتهبنيَّ  دون الموصي والموصى له، إن اهللا سميع ألقواله عليمٌ  يبدلونه؛ وهو الوصّي 

                                           
فقيـه وأصـولي  ،المعروف باسم صدر الشريعة ،عبيد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي  )١(

، نشـأ صـدر الشـريعة يف بيـت علـم، ونحوي وأديب ومحدث ومفسر ومنطقـي ومـتكلم حنفـي

لالنتفـاع بعلمـه. لـه مؤلفـات  يجتمـع إلـى درسـه الكثيـرونوكان يهتم بتقييد الفوائد والغرائب 

 هــ.٧٤٧سـنة تويف عـام كثيرة منها: التنقيح يف أصول الفقه، وشرحه المسمى أًيضا بالتوضيح. 

ـــر:  ـــة ينظ ـــات الحنفي ـــواهر المضـــية يف طبق ـــالم للزركلـــي ، و)٢/٣٦٥(للقرشـــي الج األع

)٤/١٩٧( . 

 .)١/١٠٧(للتفتازاين  ينظر: شرح التلويح على التوضيح  )٢(

 عد استطراد.عودة ب  )٣(

 .)١/٢٢٤(ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري   )٤(

 .)٢/٢٦)، البحر المحيط ألبي حيان (٥/٥٢(ينظر: مفاتيح الغيب للرازي   )٥(
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 : إثم التبديل ال يحتمل أن يكون على غير المبدل، فما وجه الحصر؟ فإن قيل

قي�ـا ال إضـافي�ا ، ويحتمل أن يكون الحصر حقي»أن«ههنا بمعنى » إنما«: كلمة قيل

، فال نطيل بذكره، هذا ما ظهر من بيان هذه اآلية بحسب اإلجمال، )١(كما ذكر يف النقاية

وإدراك تفصــيلها مــن قبيــل المحــال، واهللا أعلــم بــالمراد، وهــو الموفــق لســلوك طــرق 

 السداد.

 الفصل الثالث

 يف بيان حكم الوصية لألقارب

ال تجــوز؛ ألن التمليــك مضــاف إلــى اعلــم أن الوصــية مســتحبة، وكــان القيــاس أ

زوال الملك، وهو ما بعد الموت، ولكنا استحسنا جوازها، كذا يف شرح المجمع البن 

 .)٢(ملك

: قوله: ألن التمليك مضاف إلى زوال الملك، وهو ما بعد المـوت، خـالف قلت

المعتمد؛ فإن المعتمد أن الملك يزول من الميـت يف آخـر أجـزاء حياتـه قبـل المـوت؛ 

الوارث يرث من الحـي ال مـن الميـت، وهـذه المسـألة طويلـة الـذيل، قـلَّ مـن  ،هذاول

ذكرها، وتفصيلها أن العلماء اختلفوا يف أن الحي هل يـرث مـن الحـي أم مـن الميـت؟ 

                                           
 .)٢/٥٣١(ينظر: تفسير اإلمام ابن عرفة البن عرفة   )١(

روف بـابن ملـك: فقيـه عبد اللطيف بن عبد العزيـز بـن أمـين الـدين بـن فرشـتا الكرمـاين، المعـ  )٢(

مبارق األزهار يف شرح مشارق األنوار، وشرح تحفة الملوك لمحمـد  له ،حنفي، من المربزين

وبـدر الـواعظين ، وشرح مجمع البحـرين البـن السـاعايت، وشـرح المنـار، ابن أبي بكر الرازي

 ).٤/٥٨(ينظر: األعالم للزركلي  هـ.٨٠١وذخر العابدين وغير ذلك. تويف سنة 

 .شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين، وهو اب ال يزال مخطوًطاالكتو  
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: الحــي يــرث مــن )١(فقــال مشــايخ العــراق: الحــي يــرث مــن الحــي، وقــال مشــايخ بلــخ

 .)٢(الميت

وارثين هبا من جهة المورث، والموت سبب أما وجه قول مشايخ العراق: فألن ال

لزوال ملك المورث، فكيف يملكه الوراث من جهة المورث بعد موته وال ملـك لـه؟ 

والــدليل عليــه أن الــزوج مســتحق للميــراث، وال شــك أن الزوجيــة ترتفــع بــالموت أو 

تنتهي بالموت، على حسب ما اختلفوا فيه، فدل على أن الملك ينتقل إلـى الـوارث يف 

ر جزء من أجزاء حياته حين زالت حاجته، أال ترى أن قدر ما يحتاج إليـه الميـت ال آخ

 .)٣(ينتقل إلى الورثة كمؤنة الدفن والكفن وغير ذلك

مـا دام حي�ـا، فلـو انتقـل إلـى  أما وجه قـول مشـايخ بلـخ: فهـو أن المـورث مالـٌك 

ثنين علـى الكمـال الوراث يف حال حياته يصير الوراث مالًكا، فيصير الشيء مملوًكا ال

 .)٤(يف حالة واحدة، وهذا يدافعه العقل، لكن االعتماد على أن الحي يرث من الحي

                                           
مدينة صغيرة يف والية بلخ، أفغانستان، تبعـد عـن عاصـمة الواليـة مـزار شـريف بحـوالي َبْلخ:   )١(

عشرين كيلومرتا، وتقع شمال غرهبا، وقد هدمت المدينة ثنتين وعشرين مرة خـالل الحـروب 

جنكيز خان، يف القرن السابع المـيالدي، ولـم تـبن بعـده،  التي شهدهتا المنطقة، آخرها على يد

لكن آثارها القديمة ال تزال موجودة على أطراف المدينة الجديدة التي بنيت بجوارهـا. ينظـر: 

 ).٧٣)، وعلماء الحديث للعويد (ص:١/٤٧٩معجم البلدان للحموي (

ر الرائــق شــرح كنــز البحــو، )٢/٤٤١مــال خســرو (ينظــر: درر الحكــام شــرح غــرر األحكــام ل  )٢(

 .)٨/٥٠٥(الدقائق البن نجيم 

 .)٤/٣٢٩كشف األسرار شرح أصول البزدوي (و)، ٢٣/١٤٠(ينظر: مفاتيح الغيب للرازي   )٣(

 .)٩/٣٦٤(ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم   )٤(
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وفائدة هذه المسألة إنما تظهر بمسألتين قد ذكرهتما مطوًال يف الفتاوى التي ألفتها 

ا، فالحاصل أن العالمة ابـن الملـك مشـى )١(وسميتها بالفتاوى اإللياسية ، فإنه مفيد جد�

ى عنده.على   المذهب اآلخر، ولعله تقوَّ

ــا؛ ألهنــا )٢(واعلــم أن الوصــية بالثلــث تصــح لألجنبــي ، مســلًما كــان أو كــافًرا ذمي�

للحربي باطلة بغير إجازة الورثة؛ ألنه تصرف فيما هو محـض حقـه، وهـو الثلـث، وال 

تـرب ، إال بإجازة الورثة، ويع)٣(»أال ال وصية لوارث: «تجوز للوارث الوصية، لقوله 

كونه وارًثا وقت الموت ال وقت الوصية، حتى لو أوصى ألخيه ثم ُولد له ابن؛ صحت 

 .)٤(الوصية، وال تجوز بما زاد على الثلث إال بإجازة الورثة إذا كانوا كباًرا

إنما هو بعد الموت، أما إذا أجازوا قبل موته ثم  )٥(: والمعترب يف إجازة الورثةقلت

 .)٧(وغيرها من كتب الفقه )٦(ك، كما ذكره يف العماديةأرادوا الرجوع كان لهم ذل

                                           
 إلى هذا اليوم. الكتاب ال يزال مخطوًطاو  )١(

 ».لوصية بالثلث تصح باألجنبيا«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 .)٢٧/١٤٥المبسوط للسرخسي (و)، ٤/١٦١(ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص   )٤(

 ».المعترب يف إجازة الورثة«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٥(

/ب)، وهـو ٢٦٤، (السعود محمد بـن محمـد بـن مصـطفى العمـادي الفصول العمادية، ألبي  )٦(

 .)٤٤٣٤٧(برقم المكتبة األزهرية  مخطوط يف

عند الشافعي وابن مسـعود وشـريح وطـاوس والثـوري وأبـي حنيفـة وأصـحابه وأحمـد وأكثـر   )٧(

العلمــاء ال تصــح اإلجــازة مــن الورثــة يف حــال حيــاة الموصــي، ســواء أجــازوا ذلــك يف صــحة 

اء والزهـري الموصي أو مرض موته، وبه قال من الزيدية المؤيد والهادي. وعند الحسن وعطـ

 =وربيعـة تصــح اإلجـازة. وعنــد مالـك وابــن أبـي ليلــى واألوزاعـي إن أجــازوا ذلـك يف صــحة
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وأما إذا لم يكن وارث، يجيز الوصية يف الكل، خالفا للشافعي، فإنـه ال يجيـز إال 

 .)١(يف الثلث، ويوضع الثلثان يف بيت المال

: الصـبي، والمجنـون، والعبـد، والمكاتـب؛ كمـا يف )٢(وال تجوز وصية أربعـة نفـر

 .)٣(منية المفتي

 .)٤(ليق الوصية بالشرط جائز كما يف المنية أيُضاوتع

وباقي فروع هذا الباب يطلب مـن المطـوالت، وقـد سـلكنا طريـق االختصـار يف 

                                           
الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك يف مرض موته صحت إجازهتم، وعند الناصر والهـادي =

من الزيدية إن أجازوا قبل موته، ثم أرادوا الرجـوع بعـد موتـه لـم يكـن لهـم الرجـوع يف ذلـك، 

 م قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزهـري وعطـاء وربيعـة.ويصح رجوعه

 .)٢/١٢٩(ينظر: المعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الشريعة للصرديف 

هنايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ، و)٨/١٩٥لمــاوردي (لالحــاوي يف فقــه الشــافعي  ينظــر:  )١(

)٦/٤٩(. 

 ». تجوز وصية أربعة نفرال«كتب أمامه يف حاشية األصل:   )٢(

  .)٤/٩١بدائع الصنائع للكاساين (و)، ٥/٥٣٩(ينظر: األصل للشيباين   )٣(

لخـص فيـه: نـواد ، يوسـف بـن أبـي سـعيد: أحمـد السجسـتاينل منية المفتي يف فـروع الحنفيـةو  

الواقعات عرية عن الدالئل، وذكر: أنه رأى (الفتاوى الصغرى) لنجم الدين الخاصي، وكتـب 

وضم إليها:  نها ما هو المعتمد عليه، وحذف: اإلحاالت وزوائد الروايات واالختالفات.فيه م

من فتاوى سراج الدين األوشـي نـوادر مـن الواقعـات ممـا ال يوجـد يف أكثـر الكتـب، وصـرف 

الهمة إلى اإليجاز يف األلفاظ من غير إخالل، وراعـى: تجنـيس: (الفتـاوى السـراجية) وميزهـا 

 .بعالمة: حرف السين

 .)٦/٦٦٦(ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين   )٤(
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 .)١(اً هذا المسطور، وسعينا فيه بإصالح النية، فعسى أن يكون سعينا مشكور

وهذا آخر ما سنح به الخـاطر يف هـذه اآليـة، مـع نقـل نصـوص معتمـدة عليهـا يف 

ة، فالمســؤول ممـن نظــر إليهـا أن ينظــر بعـين الصــفح واإلنصـاف، ويــرتك ســبل الروايـ

من الشهر المحـرم، اْسَودَّ أديمها الجور واالعتساف، وكان الفراغ من تسويدها يف ليلة 

، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد، وعلى آلـه وصـحبه وسـلم. ١١٠٧افتتاح سنة 

 ]/أ١٣[

* * * 

                                           
 ، والمثبت هو الصواب.»مشكور« يف األصل  )١(
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 الخاتمة

 

 يف البحث فهذه أبرز النتائج والتوصيات: بعد هذا التطواف

 أوال: النتائج: 

كان أقوام يف الجاهلية يوصون بأموالهم لألغنياء ولألجانب، ويحرمون  -١

الوالدين واألقربين، فنهى اهللا تعالى عن ذلك، وفرض الوصية للوالدين واألقربين 

� :بقوله تعالى �    �� �    �  � �  �  �   �. 

أن الوصــية كانــت فرًضــا يف أول اإلســالم، فنُِســخت فرضــيتها؛ واختلــف يف  -٢

 ، وقيل: باإلجماع.)ال وصية لوارث: (الناسخ فقيل: بآية الميراث، وقيل: بقوله 

 الندب إلى الوصية بأقل من الثلث لألجانـب عنـد غنـاء الورثـة يف الحـال، أو -٣

 عند كون الرتكة بحيث يصيرون هبا أغنياء، وعند عدم الشرطين تركها أفضل.

أن الوصــية مســتحبة، والقيــاس أال تجــوز؛ ألن التمليــك مضــاف إلــى زوال  -٤

 الملك، وهو ما بعد الموت.

اختلف يف أن الحي هل يرث من الحي أم من الميت؟ فقيل: الحي يرث مـن  -٥

 الحي، وقيل: من الميت.

صية بالثلث تصح لألجنبـي مسـلًما كـان أو كـافًرا ذمي�ـا؛ ألهنـا للحربـي أن الو -٦

باطلة بغير إجازة الورثة؛ ألنه تصـرف فيمـا هـو محـض حقـه، وهـو الثلـث، وال تجـوز 

للوارث الوصية، إال بإجازة الورثة، ويعترب كونه وارًثا وقت المـوت ال وقـت الوصـية، 

 رثة إذا كانوا كباًرا.وال تجوز بما زاد على الثلث إال بإجازة الو

أن المعترب يف إجازة الورثة إنما هو بعد الموت، أما إذا أجـازوا قبـل موتـه ثـم  -٧
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 أرادوا الرجوع كان لهم ذلك.

 تجوز الوصية فيما زاد عن الثلـث إذا لـم يكـن وارث يجيـز الوصـية، خالفـ� -٨

 .للشافعي، فإنه ال يجيز إال يف الثلث، ويوضع الثلثان يف بيت المال

 ال تجوز وصية أربعة: الصبي، والمجنون، والعبد، والمكاتب. -٩

 تعليق الوصية بالشرط جائز. -١٠

 ثاني�: التوصيات:

 التوسع يف دراسة مسائل الوصايا. -١

 العناية بتحقيق الكتب الفقهية المختصة باألبواب الفقهية. -٢

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

، المؤلف: عبد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، مجـد االختيار لتعليل المختار - 

هــ)، عليهـا تعليقـات: الشـيخ محمـود أبـو دقيقـة (مـن ٦٨٣الدين أبو الفضل الحنفي (المتوىف: 

القاهرة (وصـورهتا  -علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي 

 م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ها)، بيروت، وغير -دار الكتب العلمية 

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن  - 

هــ)، المحقـق: د. محمـد بـن عـوض بـن محمـد السـهلي، ٧٦٧أيوب بن قيم الجوزية (المتوىف 

ياض، الطبعة الر -قسم من هذا الكتاب: هو أطروحة دكتوراة للمحقق، الناشر: أضواء السلف 

 م.١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣األولى، 

المؤلف: زكريا بـن محمـد بـن زكريـا األنصـاري، زيـن ، أسنى المطالب يف شرح روض الطالب - 

 ،بــدون طبعــة، الناشــر: دار الكتــاب اإلســالمي، هـــ)٩٢٦الــدين أبــو يحيــى الســنيكي (المتــوىف: 

 .وبدون تاريخ

هــ)، الناشـر: مطبوعـات ٩١١ين السـيوطي (ت األشباه والنظائر يف النحو، المؤلف: جالل الـد - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مجمع اللغة العربية بدمشق، 

هــ)، تحقيـق ١٨٩األَْصُل، المؤلف: أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقـد الشـيباين (المتـوىف:  - 

ـد بوينوكـالن، الناشـر: دار ابـن حـزم، بيـروت   لبنـان، الطبعـة األولـى، -َودَراَسة: الـدكتور محمَّ

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣

كنز الوصول إلى معرفة األصول، المؤلف: علي بن محمد البزدوي الحنفي،  -أصول البزدوي  - 

كراتشي، إعراب القرآن، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن  -الناشر: مطبعة جاويد بريس 

لكتـب، عـالم ا :د. زهيـر غـازي زاهـد، الناشـر :هــ، تحقيـق٣٣٨إسماعيل النحاس، سنة الوفـاة 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٩
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األعالم، المؤلف: خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي  - 

 م.٢٠٠٢أيار / مايو  -عشر  هـ)، الناشر: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة١٣٩٦(المتوىف: 

، أبـو عبـد اهللا، جمـال ألفية ابن مالك، المؤلف: محمد بـن عبـد اهللا، ابـن مالـك الطـائي الجيـاين - 

 هـ)، الناشر: دار التعاون.٦٧٢الدين (المتوىف: 

  أمالي ابن الحاجب، المؤلف: عثمان بن عمر بن أبـي بكـر بـن يـونس، أبـو عمـرو جمـال الـدين  - 

هــ)، دراسـة وتحقيـق: د. فخـر صـالح سـليمان ٦٤٦ابن الحاجب الكـردي المـالكي (المتـوىف: 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت،  -دن، دار الجيل األر -قدارة، الناشر: دار عمار 

أمالي ابن الشجري، المؤلف: ضياء الدين أبو السعادات هبة اهللا بن علي بـن حمـزة، المعـروف  - 

هـ)، المحقق: الـدكتور محمـود محمـد الطنـاحي، الناشـر: مكتبـة ٥٤٢بابن الشجري (المتوىف: 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٣الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، المؤلــف: جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســف القفطــي  - 

القـاهرة،  -هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشـر: دار الفكـر العربـي ٦٤٦(المتوىف: 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة األولى،  -ومؤسسة الكتب الثقافية 

ين النحويين: البصـريين والكـوفيين، المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن اإلنصاف يف مسائل الخالف ب - 

هــ)، الناشـر: ٥٧٧محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري (المتـوىف: 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،المكتبة العصرية، الطبعة األولى

هللا بــن عمــر بــن محمــد المؤلــف: ناصــر الــدين أبـو ســعيد عبــد ا، أنـوار التنزيــل وأســرار التأويــل - 

الناشـر: دار ، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، هـ)٦٨٥الشيرازي البيضاوي (المتوىف: 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة األولى، بيروت -إحياء الرتاث العربي 

بن مالك، المؤلف: أبو محمد عبـداهللا جمـال الـدين بـن يوسـف بـن اأوضح المسالك إلى ألفية  - 

 .م١٩٧٩بيروت، الطبعة الخامسة،  -شام األنصاري، الناشر: دار الجيل أحمد بن عبداهللا بن ه

لبنان،  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: ابن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت  - 

 م.١٩٩٧ -  ه١٤١٨ ،ولىالطبعة األ
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ــد، -  ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن ال ــف: زي ــدقائق، المؤل ــز ال ــق شــرح كن   المعــروف  البحــر الرائ

هـ)، ويف آخره: تكملة البحر الرائـق لمحمـد بـن حسـين بـن ٩٧٠بابن نجيم المصري (المتوىف: 

هــ)، وبالحاشـية: منحـة الخـالق البـن عابـدين، ١١٣٨علي الطوري الحنفي القـادري (ت بعـد 

 بدون تاريخ. ،الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

مؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان البحر المحيط يف التفسير، ال - 

 -هـ)، المحقق: صدقي محمـد جميـل، الناشـر: دار الفكـر ٧٤٥أثير الدين األندلسي (المتوىف: 

 .ـه١٤٢٠بيروت، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، المؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاين  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٥٨٧الحنفي (المتوىف: 

المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين ، بغية الوعـاة يف طبقـات اللغـويين والنحـاة - 

 -الناشر: المكتبـة العصـرية ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، هـ)٩١١السيوطي (المتوىف: 

 .لبنان / صيدا

، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين  -  ْلبِيِّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هــ)، الحاشـية: شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن ٧٤٣فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوىف: 

ْلبِيُّ (المتوىف:  هــ)، الناشـر: المطبعـة الكـربى ١٠٢١أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 هـ.١٣١٣، الطبعة األولىبوالق، القاهرة،  -ة األميري

، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج يف شــرح المنهــاج - 

الناشر: المكتبة التجارية الكربى ، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

 .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، الطبعة: بدون طبعة، بمصر لصاحبها مصطفى محمد

التعريفات الفقهية، المؤلـف: محمـد عمـيم اإلحسـان المجـددي الربكتـي، الناشـر: دار الكتـب  - 

، الطبعــة األولــىم)، ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٧العلميــة (إعــادة صــف للطبعــة القديمــة يف باكســتان 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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  كي، تفسير اإلمـام ابـن عرفـة، المؤلـف: محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـال - 

هــ)، المحقـق: د. حسـن المنـاعي، الناشـر: مركـز البحـوث بالكليـة ٨٠٣أبو عبد اهللا (المتـوىف: 

 م.١٩٨٦، الطبعة األولىتونس،  -الزيتونية 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن ، تفسير الطربي - 

هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسـن ٣١٠غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي (المتوىف: 

الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسـن 

 -هـــ ١٤٢٢، الطبعــة األولــىيمامــة، الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــالن، 

 م.٢٠٠١

ــو الفــ، تفســير القــرآن العظــيم -  ــر القرشــي الدمشــقي المؤلــف: أب داء إســماعيل بــن عمــر بــن كثي

- هــ١٤١٤ ،الطبعـة الجديـدة، الناشر: دار الفكـر، المحقق: محمود حسن، هـ)٧٧٤(المتوىف: 

 .م١٩٩٤

المؤلف: أبـو الربكـات عبـد اهللا بـن أحمـد بـن ، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) - 

، حققه وخـرج أحاديثـه: يوسـف علـي بـديوي، )هـ٧١٠محمود حافظ الدين النسفي (المتوىف: 

، الطبعـة األولـى، الناشـر: دار الكلـم الطيـب، بيـروت، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

التفســيرات األحمديــة يف بيــان اآليــات الشــرعية، المؤلــف: أحمــد بــن أبــي ســعيد بــن عبيــد اهللا  - 

هــ)، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ١١٣٠(المتـوىف: الصالحي األميتهوي المعروف بمالجيـون 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المؤلف: أبـو محمـد بـدر الـدين حسـن بـن  - 

هـــ)، شــرح وتحقيــق: ٧٤٩قاســم بــن عبــد اهللا بــن علــّي المــرادي المصــري المــالكي (المتــوىف: 

الطبعـة ت يف جامعة األزهر، الناشر: دار الفكر العربي، عبدالرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويا

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ،األولى
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وسـننه وأيامـه = صـحيح البخـاري،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداهللا البخـاري الجعفـي، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر 

الباقي)، إضافة ترقيم محمد فـؤاد عبـدوق النجاة (مصورة عن السلطانية بالناصر، الناشر: دار ط

 هـ.١٤٢٢، الطبعة األولى

المؤلف: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري  ،الجامع ألحكام القرآن - 

ــوىف:  ــي (المت ــدين القرطب ــمس ال ـــ)٦٧١الخزرجــي ش ــربدوين، ه ــد ال ــق: أحم ــراهيم  ،تحقي وإب

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الطبعة الثانية، القاهرة -الناشر: دار الكتب المصرية ، أطفيش

الجمل يف النحو، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي  - 

-هـــ ١٤١٦هـــ)، المحقــق: د. فخــر الــدين قبــاوة، الطبعــة: الخامســة، ١٧٠البصــري (المتــوىف: 

 م.١٩٩٥

  المؤلــف: عبــد القــادر بــن محمــد بــن نصــر اهللا القرشــي، ،  طبقــات الحنفيــةالجــواهر المضــية يف - 

 .كراتشي -الناشر: مير محمد كتب خانه ، هـ)٧٧٥أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوىف: 

عناية القاضـي، وكفايـة الراضـي، علـى تفسـير : المسماة، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - 

دين أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المصــري الحنفــي ، المؤلــف: شــهاب الــالبيضــاوي

 .بيروت -هـ)، دار النشر: دار صادر ١٠٦٩(المتوىف: 

 ،أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـري، المؤلف: الحاوي يف فقه الشافعي - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب العلمية

هــ)، الناشـر: الهيئـة ٣٩٢الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي (المتـوىف:  الخصائص، المؤلف: أبو - 

، الطبعـة األولـى، بيـروت -دار النشـر: عـالم الكتـب ، المصرية العامة للكتـاب، الطبعـة الرابعـة

 . هـ١٤٠٧

أو مـنال أو  -درر الحكام شرح غرر األحكام، المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشـهير بمـال  - 

هــ)، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة: بـدون طبعـة ٨٨٥المتـوىف: خسرو ( -المولى 

 وبدون تاريخ.
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المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة - 

ـــوىف:  ـــقالين (المت ـــر العس ــــ)٨٥٢حج ـــان، ه ـــد ض ـــد المعي ـــد عب ـــة / محم ـــق: مراقب   ، المحق

 - هـــ١٣٩٢، الطبعــة الثانيــة، بــاد/ الهنــدآصــيدر  -دائــرة المعــارف العثمانيــة الناشــر: مجلــس 

 .م١٩٧٢

رد المحتار على الـدر المختـار، المؤلـف: ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز  - 

، الطبعـة الثانيـةبيـروت،  - هــ)، الناشـر: دار الفكـر١٢٥٢عابدين الدمشـقي الحنفـي (المتـوىف: 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨ - ٣٨٤السنن الكبير، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الُحَسين بن عليٍّ البيهقي ( - 

الدكتور عبد اهللا بن عبـد المحسـن الرتكـي، الناشـر: مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، الطبعة األولىواإلسالمية (الدكتور / عبد السند حسن يمامة)، 

المؤلف: شمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز ، عالم النبالءسير أ - 

المحقـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب ، هــــ)٧٤٨الــذهبي (المتـــوىف: 

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، األرناؤوط

: محمــد بــن مصــطفى الُقوَجــوي، شــيخ زاده شــرح (قواعــد اإلعــراب البــن هشــام)، المؤلــف - 

 -هـ)، دراسة وتحقيـق: إسـماعيل مـروة، الناشـر: دار الفكـر المعاصـر (بيـروت ٩٥٠(المتوىف: 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، الطبعة األولىسورية)،  -لبنان)، دار الفكر (دمشق 

ال الدين محمد المؤلف: بدر الدين محمد ابن اإلمام جم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك - 

الطبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: محمد باسل عيون السود، هـ)٦٨٦بن مالك (ت 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، األولى

شرح األشموين على ألفية ابن مالك، المؤلـف: علـي بـن محمـد بـن عيسـى، أبـو الحسـن، نـور  - 

الطبعة لبنان،  -الكتب العلمية بيروت هـ)، الناشر: دار٩٠٠الدين األُْشُموين الشافعي (المتوىف: 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،األولى



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٩٣٥ 

، المؤلف: محمد بن يوسـف بـن »تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«شرح التسهيل المسمى  - 

هــ)، دراسـة ٧٧٨أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجـيش (المتـوىف: 

ــرون،  ــاخر وآخ ــي محمــد ف ــق: أ. د. عل ــع وتحقي ــر والتوزي ــالم للطباعــة والنش الناشــر: دار الس

 هـ.١٤٢٨، الطبعة األولىجمهورية مصر العربية،  -والرتجمة، القاهرة 

شرح التصريح على التوضـيح أو التصـريح بمضـمون التوضـيح يف النحـو، المؤلـف: خالـد بـن  - 

عـرف بالوقـاد عبداهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، زين الدين المصـري، وكـان ي

 - هــ١٤٢١ ،الطبعـة األولـىلبنـان،  - بيروت –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ٩٠٥(المتوىف: 

 م.٢٠٠٠

شــرح التلــويح علــى التوضــيح، المؤلــف: ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاين (المتــوىف:  - 

 وبدون تاريخ. ،هـ)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة٧٩٣

المؤلـف: محمـد بـن عبـد اهللا، ابـن مالـك الطـائي الجيـاين، أبـو عبـد اهللا، ، فوائـدشرح تسـهيل ال - 

، المحقق: د. عبد الرحمن السـيد، د. محمـد بـدوي المختـون، هـ)٦٧٢جمال الدين (المتوىف: 

 .م)١٩٩٠ -هـ ١٤١٠( ،الطبعة األولى، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

ة كالم العرب، المؤلف: شمس الـدين محمـد بـن عبـد المـنعم بـن شرح شذور الذهب يف معرف - 

هــ)، المحقـق: نـواف بـن جـزاء الحـارثي، ٨٨٩محمد الَجوَجري القاهري الشـافعي (المتـوىف: 

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربيـة السـعودية 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٣، الطبعة األولى، (أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق)

شرح كتاب سيبويه، المؤلف: أبـو سـعيد السـيرايف الحسـن بـن عبـد اهللا بـن المرزبـان (المتـوىف:  - 

 -هـ)، المحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيـروت ٣٦٨

 م.٢٠٠٨، الطبعة األولىلبنان، 

: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتـوىف: شرح مختصر الطحاوي، المؤلف - 

محمــد عبيــد اهللا  .د ،أ. د. ســائد بكــداش ،اهللا محمــد ةهـــ)، المحقــق: د. عصــمت اهللا عنايــ٣٧٠

ــاب للطباعــة وراجعــه وصــححه: أ. د. ســائد  .د  ،خــان ــة، أعــد الكت زينــب محمــد حســن فالت

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ،الطبعة األولىراج، ودار الس -بكداش، الناشر: دار البشائر اإلسالمية 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  �����������ي بيان ـف املرآة الية

٩٣٦  

المؤلــف: محمــد بــن عبــد اهللا الخرشــي المــالكي أبــو عبــد اهللا ، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي - 

 .وبدون تاريخ ،بدون طبعة، بيروت -الناشر: دار الفكر للطباعة ، هـ)١١٠١(المتوىف: 

لـدين السـبكي (المتـوىف: المؤلف: تاج الدين عبـد الوهـاب بـن تقـي ا، طبقات الشافعية الكربى - 

الناشـر: هجـر ، د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ،المحقـق: د. محمـود محمـد الطنـاحي، هـ)٧٧١

 .هـ١٤١٣، الطبعة الثانية، للطباعة والنشر والتوزيع

المؤلف: أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن عمـر األسـدي الشـهبي الدمشـقي، ، طبقات الشافعية - 

 .المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، هـ)٨٥١متوىف: تقي الدين ابن قاضي شهبة (ال

طبقات المفسرين للـداوودي، المؤلـف: محمـد بـن علـي بـن أحمـد، شـمس الـدين الـداوودي  - 

بيــروت، راجــع النســخة وضــبط  -هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ٩٤٥المــالكي (المتــوىف: 

 أعالمها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.

إعراب الُعمَدة، المؤلف: بدر الدين أبو محمد عبد اهللا ابن اإلمام العالمـة أبـي عبـد اهللا  الُعّدة يف - 

ـــق: مك ـــه، تحقي ـــُة اهللا علي ـــدين رحم ـــون الم ـــن فرح ـــد ب ـــرتاث محم ـــق ال ـــدي لتحقي ـــب اله   ت

، الطبعــة األولــىالدوحــة،  -الرحمن عــادل بــن ســعد)، الناشــر: دار اإلمــام البخــاري (أبــو عبــد

 (بدون تاريخ).

وس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح، المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكـايف، أبـو حامـد، عر - 

ــد الحميــد هنــداوي، الناشــر: ٧٧٣هبــاء الــدين الســبكي (المتــوىف:  هـــ)، المحقــق: الــدكتور عب

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، الطبعة األولىلبنان،  -المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

 ،لف: عبدالعزيز سـعود العويـد، الناشـر: دار آفـاق للنشـر، الطبعـة األولـىعلماء الحديث، المؤ - 

 م.٢٠١٨ - هـ١٤٣٩

فتح القدير، المؤلـف: كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي المعـروف بـابن الهمـام  - 

 وبدون تاريخ. ،هـ)، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة٨٦١(المتوىف: 

المكتبـة ، مخطـوط يف محمد بن محمـد بـن مصـطفى العمـادي السعود الفصول العمادية، ألبي - 

 .)٤٤٣٤٧(برقم األزهرية 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 
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٩٣٧ 

المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بـن عبـد الـرحمن بـن شـاكر بـن هـارون بـن ، فوات الوفيات - 

 -الناشر: دار صـادر ، المحقق: إحسان عباس، هـ)٧٦٤شاكر الملقب بصالح الدين (المتوىف: 

 .الطبعة األولى، بيروت

كتاب العين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  - 

إبراهيم السامرائي، الناشـر: دار ومكتبـة  .مهدي المخزومي، د .هـ)، المحقق: د١٧٠(المتوىف: 

 .الهالل

ــو بشــر، الملقــب ســيبو -  ــالوالء، أب ــرب الحــارثي ب ــن قن ــن عثمــان ب يه الكتــاب، المؤلــف: عمــرو ب

هــ)، المحقـق: عبدالسـالم محمـد هـارون، الناشـر: مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ١٨٠(المتـوىف: 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد،  - 

 ،الطبعـة الثالثـةيـروت، ب -هـ)، الناشر: دار الكتـاب العربـي ٥٣٨الزمخشري جار اهللا (المتوىف: 

 هـ.١٤٠٧

كشف األسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف: عبد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـالء الـدين  - 

وبــدون  ،هـــ)، الناشــر: دار الكتــاب اإلســالمي، بــدون طبعــة٧٣٠البخــاري الحنفــي (المتــوىف: 

 تاريخ.

ــون -  ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن ــد ا، كش ــن عب ــطفى ب ــف: مص ــي المؤل ــب جلب هللا كات

الناشر: مكتبـة ، هـ)١٠٦٧القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوىف: 

 .م١٩٤١، بغدادبالمثنى 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبـراهيم الثعلبـي، أبـو إسـحاق  - 

راجعــة وتــدقيق: األســتاذ نظيــر هـــ)، تحقيــق: اإلمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، م٤٢٧(المتــوىف: 

 -هـــ ١٤٢٢ ،الطبعــة األولــىلبنــان،  -الســاعدي، الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العربــي، بيــروت 

 م.٢٠٠٢



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  �����������ي بيان ـف املرآة الية

٩٣٨  

اللمحة يف شرح الملحة، المؤلف: محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد اهللا،  - 

قــق: إبــراهيم بــن ســالم هـــ)، المح٧٢٠شــمس الــدين، المعــروف بــابن الصــائغ (المتــوىف: 

الصــاعدي، الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية، المدينــة المنــورة، المملكــة 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، الطبعة األولىالعربية السعودية، 

المؤلف: عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ، المباحث المرضية المتعلقة بـ (من) الشرطية - 

المحقـق: الـدكتور مـازن ، هــ)٧٦١مد، جمال الدين، ابن هشـام (المتـوىف: ابن يوسف، أبو مح

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، الطبعة األولىيف بيروت، الناشر: دار ابن كثير ، المبارك

هـ)، ٤٨٣المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوىف:  - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ن طبعة، بيروت، الطبعة: بدو -الناشر: دار المعرفة 

مجمع األهنر يف شرح ملتقـى األبحـر، المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو  - 

هـ)، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي، بدون ١٠٧٨بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوىف: 

 وبدون تاريخ. ،طبعة

ــ -  ــز، المؤل ــاب العزي ــير الكت ــوجيز يف تفس ــرر ال ــن المح ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ف: أب

هــ)، المحقـق: عبـد السـالم ٥٤٢عبدالرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (المتـوىف: 

 هـ.١٤٢٢ ،الطبعة األولىبيروت،  -عبد الشايف محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

: مسـلم بـن ، المؤلـفالمسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا  - 

هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، ٢٦١الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوىف: 

 .بيروت -الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

المعــاين البديعــة يف معرفــة اخــتالف أهــل الشــريعة، المؤلــف: محمــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي بكــر  - 

هـ)، تحقيق: سيد محمد مهنـى، الناشـر: ٧٩٢متوىف: الحثيثي الصرديف الريمي، جمال الدين (ال

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، (الطبعة األولىبيروت،  -دار الكتب العلمية 

ــاء -  ــوي ، معجــم األدب ــد اهللا الرومــي الحم ــن عب ــاقوت ب ــد اهللا ي ــو عب ــدين أب ــهاب ال ــف: ش المؤل

الطبعـة ، تالناشـر: دار الغـرب اإلسـالمي، بيـرو، المحقق: إحسـان عبـاس، هـ)٦٢٦(المتوىف: 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، األولى
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  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٩٣٩ 

معجم مقـاييس اللغـة، المؤلـف: أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين  - 

 -هـــ ١٣٩٩هـــ)، المحقــق: عبــد الســالم محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر، ٣٩٥(المتــوىف: 

 م.١٩٧٩

بــن أحمــد بــن عبــد اهللا ابــن  مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، المؤلــف: عبــد اهللا بــن يوســف - 

 ،هــ)، المحقـق: د. مـازن المبـارك٧٦١يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشـام (المتـوىف: 

 .م١٩٨٥دمشق، الطبعة السادسة،  -محمد علي حمد اهللا، الناشر: دار الفكر 

المؤلــف: شـمس الـدين، محمــد بـن أحمــد ، مغنـي المحتـاج إلــى معرفـة معـاين ألفــاظ المنهـاج - 

، الطبعـة األولـى، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، هــ)٩٧٧الخطيب الشربيني الشافعي (المتـوىف: 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

المؤلف: أبو محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ، المغني البن قدامة - 

، هــ)٦٢٠شهير بابن قدامـة المقدسـي (المتـوىف: الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ال

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة

مفاتيح الغيب، المؤلف: اإلمام العالم العالمة والحرب البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمـر  - 

 -هــ ١٤٢١ى، الطبعة األولـ ،بيروت –التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 م.٢٠٠٠

ـاطبي  -  افية يف شرح الخالصة الكافيـة، لإلمـام أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشَّ المقاصد الشَّ

هـ)، تحقيق: د.عبدالمجيد قطامش، معهد البحوث العلميَّة وإحياء التُّراث اإلسالمّي، ٧٩٠(ت

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، الطبعة األولىجامعة أّم القرى، مكة المكرمة، 

المؤلـف: بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد بـن ، المقاصد النحوية يف شرح شواهد شـروح األلفيـة - 

تحقيـق: أ. د. علـي محمـد فـاخر، أ. د. أحمـد محمـد توفيـق ، هــ)٨٥٥موسى العيني (المتـوىف 

الناشر: دار السالم للطباعة والنشـر والتوزيـع والرتجمـة، ، السوداين، د. عبد العزيز محمد فاخر

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، لطبعة األولىا، القاهرةب
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المقتضب، المؤلف: محمد بن يزيـد بـن عبـد األكـرب الثمـالى األزدي، أبـو العبـاس، المعـروف  - 

 .بيروت ،هـ)، المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة، الناشر: عالم الكتب٢٨٥بالمربد (المتوىف: 

سـعد بـن أيـوب بـن وارث المؤلـف: أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن أ، المنتقى شرح الموطـ - 

ــوىف:  ــاجي األندلســي (المت ــي الب ــي القرطب بجــوار  -الناشــر: مطبعــة الســعادة ، هـــ)٤٧٤التجيب

 .هـ١٣٣٢، الطبعة األولى، محافظة مصر

المؤلـف: ، نفح الطيب من غصن األنـدلس الرطيـب، وذكـر وزيرهـا لسـان الـدين بـن الخطيـب - 

المحقــق: إحســان ، هـــ)١٠٤١لمتــوىف: شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاين (ا

 .لبنان -بيروت  -الناشر: دار صادر، عباس

المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، هناية المحتاج إلى شرح المنهاج - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، الناشر: دار الفكر، بيروت، هـ)١٠٠٤شهاب الدين الرملي (المتوىف: 

هايـة يف علـم معـاين القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، الهداية إلى بلـوغ الن - 

المؤلف: أبو محمد مكـي بـن أبـي طالـب َحّمـوش بـن محمـد بـن مختـار القيسـي القيـرواين ثـم 

هـــ)، المحقــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة ٤٣٧األندلســي القرطبــي المــالكي (المتــوىف: 

الشاهد البوشيخي، الناشر:  .أ. د :لشارقة، بإشرافجامعة ا -الدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعــة الشــارقة،  -كليــة الشـريعة والدراســات اإلســالمية  -مجموعـة بحــوث الكتــاب والســنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة األولى

الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الرشـداين  - 

 ، الناشر: المكتبة اإلسالمية.)هـ٥٩٣(المتويف: ، الَمْرِغيناين

همــع الهوامــع يف شــرح جمــع الجوامــع، المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين  - 

 .مصر -هـ)، المحقق: عبدالحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية ٩١١السيوطي (المتوىف: 

ــات -  ــوايف بالوفي ــن أي، ال ــل ب ــدين خلي ــوىف: المؤلــف: صــالح ال ــد اهللا الصــفدي (المت ــن عب ــك ب ب

، بيـروت -الناشـر: دار إحيـاء الـرتاث ، المحقق: أحمـد األرنـاؤوط وتركـي مصـطفى، هـ)٧٦٤

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠
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وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، المؤلـف: أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  - 

هـ)، المحقق: إحسـان عبـاس، ٦٨١المتوىف: إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي (

 .بيروت -الناشر: دار صادر 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  �����������ي بيان ـف املرآة الية

٩٤٢  

List of Sources and References 
 

 - The choice to explain the Mukhtar, the author: Abdullah bin Mahmoud bin 
Mawdud al-Mawsili al-Baladhi, Majd al-Din Abu al-Fadl al-Hanafi (deceased: 
683 AH), with comments: Sheikh Mahmoud Abu Daqqa (from the Hanafi 
scholars and a teacher at the Faculty of Fundamentals of Religion previously), 
Publisher: Al-Halabi Press Cairo (and its picture by Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - 
Beirut, and others), date of publication: 1356 AH - 1937AD 

 - Guidance to the Traveler about the solution of the Millennium Ibn Malik, the 
author: Burhan al-Din Ibrahim bin Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jawziya 
(died 767 AH), the investigator: Dr. Muhammad bin Awad bin Muhammad al-
Sahli, part of this book: It is a doctoral thesis for the investigator, publisher: 
Adwaa Al-Salaf - Riyadh, Edition: First, 1373 AH - 1954 AD. 

 - The best claims in explaining Rawdat al-Taleb, the author: Zakaria bin 
Muhammad bin Zakaria al-Ansari, Zain al-Din Abu Yahya al-Seniki (deceased: 
926 AH), publisher: Dar al-Kitab al-Islami, edition: without edition and without 
date. 

 - Similarities and analogues in grammar, author: Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 AH), 
Publisher: Publications of the Arabic Language Academy in Damascus, Edition: 
1407 AH / 1987AD. 

 - The original, the author: Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan bin Farqad al-
Shaibani (deceased: 189 AH), investigation and study: Dr. Muhammad 
Buenukalen, publisher: Dar Ibn Hazm, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1433 AH 
- 2012 CE. 

 - The Fundamentals of Al-Bazdawi - The Treasure of Access to Knowledge of the 
Assets, Author: Ali bin Muhammad Al-Bazdawi Al-Hanafi, Publisher: Jaweed 
Press Press - Karachi, Arabic translation of the Qur’an, Author: Abu Jaafar 
Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al-Nahhas, year of birth AH / year of death 
338 AH, Investigation d. Zuhair Ghazi Zahid, the publisher of The World of 
Books, year of publication 1409 AH - 1988 AD. 

 - Al-Alam, the author: Khair al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin 
Faris, Al-Zarkali al-Dimashqi (died: 1396 AH), publisher: Dar al-Alam for 
millions, edition: fifteenth - May 2002 AD. 

 - Millennium Ibn Malik, the author: Muhammad bin Abdullah, Ibn Malik al-Tai al-
Jiani, Abu Abdullah, Jamal al-Din (deceased: 672 AH), publisher: Dar al-Taawon. 

 - Amali Ibn al-Hajib, the author: Othman bin Omar bin Abi Bakr bin Yunus, Abu 
Amr Jamal al-Din Ibn al-Hajib al-Kurdi al-Maliki (deceased: 646 AH), study and 
investigation: Dr. Fakhr Saleh Suleiman Qadara, Publisher: Dar Ammar - Jordan, 
Dar Al-Jeel - Beirut, Year of Publication: 1409 AH - 1989 AD. 

 - Amali Ibn Al-Shajri, the author: Diaa Al-Din Abu Al-Saadat Hibat Allah Bin Ali 
Bin Hamzah, known as Ibn Al-Shajri (deceased: 542 AH), Investigator: Dr. 
Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, Publisher: Al-Khanji Library, Cairo, Edition: 
First, 1413 AH - 1991 AD. 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٩٤٣ 

 - The narrators brought attention to the attention of the grammarians, the author: 
Jamal al-Din Abu al-Hassan Ali bin Yusef al-Qifti (deceased: 646 AH), the 
investigator: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, the publisher: Dar al-Fikr al-Arabi - 
Cairo, and the Cultural Books Foundation - Beirut, edition: first, 1406 H - 1982AD. 

 - Equity in matters of disagreement between grammarians: the Basrians and the 
Kufis, the author: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ubayd Allah al-Ansari, 
Abu al-Barakat, Kamal al-Din al-Anbari (deceased: 577 AH), Publisher: The 
Modern Library, Edition: First 1424 AH - 2003 CE. 

 - Anwar al-Tanzil and Asrar al-Ta`wil, author: Nasir al-Din Abu Sa`id Abdullah bin 
Umar bin Muhammad al-Shirazi al-Baidawi (deceased: 685 AH), investigator: 
Muhammad Abd al-Rahman al-Marashli, publisher: House of Revival of Arab 
Heritage - Beirut, Edition: First - 1418 AH. 

 - Al-Masalak explained to Millennium Ibn Malik, author: Abu Muhammad 
Abdullah Jamal al-Din bin Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari, 
publisher: Dar Al-Jeel - Beirut, Fifth Edition, 1979. 

 - Al-Bahr Al-Ra'iq, Explanation of Treasure of Minutes, Author: Ibn Najim Al-Hanafi, 
Dar Al-Kotob Al-Alami, Beirut - Lebanon, First Edition 1418 A.H. - 1997AD. 

 - Al-Bahr Al-Ra'iq Explaining the treasure of the minutes, the author: Zain al-Din 
bin Ibrahim bin Muhammad, known as Ibn Nujim al-Masri (died: 970 AH), and at 
the end: The complement of al-Bahr al-Ra'iq by Muhammad bin Husayn bin Ali 
al-Turi al-Hanafi al-Qadiri (d. Grant Al-Khaleq to Ibn Abdin, Publisher: Dar Al-
Kitab Al-Islami, Edition: Second - No Date. 

 - Al-Bahr al-Muhit in Tafsir, Author: Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali 
bin Yusuf bin Hayyan Atheer al-Din al-Andalusi (deceased: 745 AH), 
Investigator: Sidqi Muhammad Jamil, Publisher: Dar al-Fikr - Beirut, Edition: 
1420 AH. 

 - Bada'i 'al-Sanai' in the order of the Shari’a, the author: Ala al-Din, Abu Bakr bin 
Masoud bin Ahmed al-Kasani al-Hanafi (deceased: 587 AH), publisher: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyya, second edition, 1406 AH - 1986 AD. 

 - In view of the guardians in the classes of linguists and grammarians, the author: 
Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (died: 911 AH), the 
investigator: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, the publisher: The Modern Library 
- Lebanon / Saida. 

 - Explaining the facts, explaining the treasure of the minutes and the retinue of al-
Shalabi, the author: Othman bin Ali bin Muhajin al-Barai, Fakhr al-Din al-Zayla'i 
al-Hanafi (deceased: 743 AH), footnote: Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad 
bin Ahmad bin Yunis bin Ismail bin Yunus al-Shalabi (died: 1021 E), Publisher: 
The Great Amiriya Press - Bulaq, Cairo, Edition: First, 1313 AH. 

 - The masterpiece of al-Muhtaj in Sharh al-Minhaj, the author: Ahmed bin 
Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, revised and corrected: on several copies 
with the knowledge of a committee of scholars, Publisher: The Great Commercial 
Library in Egypt for its owner Mustafa Muhammad, Edition: without edition, year 
of publication: 1357 AH 1983 AD 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  �����������ي بيان ـف املرآة الية

٩٤٤  

 - Jurisprudence definitions, the author: Muhammad Amim al-Ihssan al-Majdidi al-
Barakti, the publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya (a re-description of the old edition 
in Pakistan 1407 AH - 1986 CE), the first edition, 1424 AH - 2003 CE. 

 - Interpretation of Imam Ibn Arafa, the author: Muhammad bin Muhammad Ibn 
Arafa al-Warghami al-Tunisi al-Maliki, Abu Abdullah (deceased: 803 AH), the 
investigator: Dr. Hassan Al-Mannai, Publisher: Research Center at Zaytounia 
College - Tunis, Edition: The First, 1986 AD. 

 - Tafsir al-Tabari, Jami al-Bayan on the interpretation of the verse of the Qur’an, 
the author: Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin Ghaleb al-Amili, Abu 
Jaafar al-Tabari (died: 310 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen al-
Turki, in cooperation with the Center for Research and Islamic Studies Dar Hajar, 
Dr. Abdul Sanad Hassan Yamama, Publisher: Dar Hajar for Printing, Publishing, 
Distribution and Advertising, First Edition, 1422 AH - 2001 AD. 

 - Interpretation of the Great Qur’an, Author: Abu al-Fida Ismail bin Omar bin 
Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (deceased: 774 AH), Investigator: Mahmoud 
Hassan, Publisher: Dar al-Fikr, Edition: New Edition 1414 AH / 1994 CE. 

 - Tafsir al-Nasafi (Modarak al-Tanzil waqiqat al-tafwil), the author: Abu al-Barakat 
Abdullah bin Ahmad bin Mahmoud Hafiz al-Din al-Nasfi (deceased: 710 AH). He 
verified and produced his hadiths: Yusef Ali Bedaiwi, reviewed and presented to 
him by: Muhyiddin Deeb Mesto, Publisher: Dar Good Words, Beirut, First 
Edition, 1419 AH - 1998 AD. 

 - Ahmadiyya Interpretations in the Statement of Islamic Verses, Author: Ahmed bin 
Abi Saeed bin Ubayd Allah al-Salihi al-Umayyah, known as Malajion (deceased: 
1130 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Edition: 2009 CE / 1430 AH. 

 - Clarification of the Purposes and Paths with the Explanation of the Millennium 
Ibn Malik, the author: Abu Muhammad Badr al-Din Hassan bin Qasim bin 
Abdullah bin Ali al-Muradi al-Masri al-Maliki (deceased: 749 AH), Explanation 
and investigation: Abd al-Rahman Ali Suleiman, professor of linguistics at Al-
Azhar University, publisher: Dar Arab Thought, Edition: First 1428 AH - 2008 
CE. 

 - Al-Jami al-Musnad al-Sahih al-Sharqi abbreviated from the affairs of the 
Messenger of God and his Sunnah and days = Sahih al-Bukhari, the author: 
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi, the investigator: 
Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasser, publisher: Dar Tawq al-Najat (illustrated 
on the Sultanate by adding numbering Muhammad Fuad Abd Al-Baqi '), Edition: 
First, 1422 AH. 

 - Al-Jami 'Ahkam al-Qur’an, the author: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin 
Abi Bakr bin Farah al-Khazraji Shams al-Din al-Qurtubi (deceased: 671 AH), 
edited by: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfeesh, Publisher: Dar al-Kutub al-
Masriya - Cairo, 2nd edition, 1384 AH 1964 AD 

 - Al-Jamal in Grammar, Author: Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr 
bin Tamim al-Farahidi al-Basri (deceased: 170 AH), investigator: Dr. Fakhr al-
Din Qabawa, Fifth Edition, 1416 AH 1995 CE. 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السالم بن حسن النصريي

  

٩٤٥ 

 - Al-Jawahir al-Madihi fi Tabaqat al-Hanafiyya, the author: Abdul Qadir bin 
Muhammad bin Nasrallah al-Qurashi, Abu Muhammad, Muhi al-Din al-Hanafi 
(deceased: 775 AH), publisher: Mir Muhammad Kateb Khanh - Karachi. 

 - Al-Shehab's footnote to Al-Baidawi’s Tafsir, named: Al-Qadi’s Attention, and 
Kifaya Al-Radi, on Tafsir al-Baidawi, Author: Shihab al-Din Ahmad bin 
Muhammad bin Omar al-Khafaji al-Masri al-Hanafi (deceased: 1069 AH), 
Publishing House: Sader House - Beirut. 

 - Al-Hawi fi al-Shafi’i jurisprudence, the author: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad 
bin Habib al-Mawardi al-Basri, Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Edition: First 
Edition: 1414 AH - 1994. 

 - Characteristics, Author: Abu Al-Fath Othman bin Jani Al-Mawsili (deceased: 392 
AH), Publisher: General Egyptian Book Authority, Fourth Edition, Publishing 
House: Alam Al-Kutub - Beirut, Edition: First, 1407 AH. 

 - Durar al-Hakam Sharh al-Ahkam, the author: Muhammad ibn Framers bin Ali, 
famous for Mulla - or Manla or al-Mawla - Khusraw (deceased: 885 AH), 
Publisher: Dar Ihya Arabic Books, Edition: without edition and without date. 

 - The pearls lurking in the notables of the Eighth Hundred, the author: Abu al-Fadl 
Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar al-Asqalani (deceased: 852 
AH), Investigator: Monitoring / Muhammad Abdul-Mu'id Dhaan, Publisher: The 
Council of the Ottoman Encyclopedia - Sidrabad / India, Second Edition, 1392 
AH / 1972 CE. 

 - Al-Muhtar's Response to Al-Durr Al-Mukhtar, Author: Ibn Abdin, Muhammad 
Amin Ibn Umar Ibn Abd al-Aziz Abdin al-Dimashqi al-Hanafi (deceased: 1252 
AH), Publisher: Dar al-Fikr - Beirut, Second Edition, 1412 AH - 1992 AD. 

 - Al-Sunan Al-Kabeer, the author: Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussain bin Ali Al-
Bayhaqi (384 - 458 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul-Mohsen Al-Turki, 
publisher: Hajar Center for Research and Arab and Islamic Studies (Dr. Abdul-
Sanad Hassan Yamama), Edition: First, 1432 AH - 2011 CE. 

 - Biographies of the Flags of the Nobles, the author: Shams al-Din Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaimaz al-Dhahabi (deceased: 748 AH), 
the investigator: a group of investigators under the supervision of Sheikh Shuaib 
al-Arna'oot, Publisher: Foundation for Resalah, third edition, 1405 AH / 1985 M. 

 - Explanation of (Grammar of Parsing by Ibn Hisham), Author: Muhammad bin 
Mustafa al-Quwajwi, Sheikh Zada (deceased: 950 AH), study and investigation by: 
Ismail Ismail Marwa, Publisher: House of Contemporary Thought (Beirut - Lebanon), 
Dar al-Fikr (Damascus - Syria), Edition: First Edition, 1416 AH - 1995 CE. 

 - Ibn Al-Nazim explained Ali Alfiya Ibn Malik, the author: Badr al-Din 
Muhammad Ibn al-Imam Jamal al-Din Muhammad bin Malik (d.686 AH), the 
investigator: Muhammad Basil Uyun al-Soud, Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
First Edition, 1420 AH - 2000 CE. 

 - Sharh Al-Ashmouni on Al-Alfiya Ibn Malik, the author: Ali bin Muhammad bin Isa, 
Abu al-Hassan, Nur al-Din al-Ashmuni al-Shafi’i (deceased: 900 AH), Publisher: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya Beirut - Lebanon, Edition: First 1419 AH - 1998 AD. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  �����������ي بيان ـف املرآة الية

٩٤٦  

 - Explanation of the facilitation called “Preface of the Rules with an Explanation of 
Benefits Facilitation”, the author: Muhammad bin Yusuf bin Ahmed, loving al-
Din al-Halabi, then al-Masry, known as the head of the army (deceased: 778 AH), 
study and investigation: a. Dr.. Ali Muhammad Fakher and others, Publisher: Dar 
Al-Salam for Printing, Publishing, Distribution and Translation, Cairo - Arab 
Republic of Egypt, Edition: First, 1428 AH. 

 - Explanation of the statement on clarification or the declaration of the content of 
clarification in grammar, the author: Khaled bin Abdullah bin Abi Bakr bin 
Muhammad al-Jarjawi al-Azhari, Zain al-Din al-Masri, and he was known as al-
Waqqad (deceased: 905 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut - 
Lebanon, Edition: First Edition 1421 AH - 2000 AD. 

 - Explanation of al-Talwih on the clarification, the author: Saad al-Din Masoud bin 
Omar al-Taftazani (died: 793 AH), publisher: Sabih Library in Egypt, Edition: 
without edition and without date. 

 - Explanation of Facilitation of Benefits, the author: Muhammad bin Abdullah, Ibn 
Malik al-Tai al-Jiani, Abu Abdullah, Jamal al-Din (deceased: 672 AH), the 
investigator: Dr. Abdul Rahman Al-Sayed, d. Muhammad Badawi Al-Mukhtoon, 
Publisher: Hajar for Printing, Publishing, Distribution and Advertising, First 
Edition (1410 AH - 1990AD). 

 - Explanation of the Shades of Gold in Knowing the Words of the Arabs, Author: 
Shams al-Din Muhammad bin Abd al-Mun'im bin Muhammad al-Jawjri al-Qaheri 
al-Shafi’i (deceased: 889 AH), Investigator: Nawwaf bin Jaza 'al-Harthy, 
Publisher: Deanship of Scientific Research at the Islamic University, Medina, 
Saudi Arabia (Origin of the book: Master Thesis for the Investigator), Edition: 
First, 1423 AH / 2004 CE. 

 - Explanation of the book of Sibawayh, the author: Abu Saeed Al-Serafi Al-Hassan 
bin Abdullah bin Al-Mirzban (died: 368 AH), the investigator: Ahmed Hassan 
Mahdaly, Ali Syed Ali, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 
Edition: First, 2008 AD. 

 - A brief explanation of al-Tahawi, the author: Ahmed bin Ali Abu Bakr al-Razi al-
Jasas al-Hanafi (died: 370 AH), investigator: Dr. Ismat Allah, the care of God 
Muhammad - Prof. Dr.. Saed Bakdash - Dr. Muhammad Ubaid Allah Khan - Dr. 
Zainab Muhammad Hassan Fallata, prepared the book for printing, revised and 
corrected: a. Dr.. Saed Bekdash, Publisher: Dar Al-Bashayer Al-Islamiyyah - Dar 
Al-Sarraj, Edition: First 1431 AH - 2010 AD. 

 - Khalil al-Khurshi's brief explanation, the author: Muhammad bin Abdullah al-
Khurshi al-Maliki Abu Abdullah (deceased: 1101 AH), publisher: Dar al-Fikr for 
Printing - Beirut, Edition: without edition and without date. 

 - The major Shafi'i classes, the author: Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Taqi al-Din 
al-Subki (deceased: 771 AH), the investigator: Dr. Mahmoud Mohamed Al-
Tanahi d. Abdul Fattah Muhammad Al-Helou, Publisher: Hajar for Printing, 
Publishing and Distribution, Edition: Second Edition, 1413 AH. 
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 - Tabaqat al-Shafi’i, the author: Abu Bakr bin Ahmed bin Muhammad bin Omar al-
Asadi al-Shahbi al-Dimashqi, Taqi al-Din Ibn Qadi Shahba (deceased: 851 AH), 
investigator: Dr. Al Hafiz Abdul Alim Khan 

 - Classes of commentators by al-Dawoodi, author: Muhammad bin Ali bin Ahmed, 
Shams al-Din al-Dawudi al-Maliki (deceased: 945 AH), publisher: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyya - Beirut, review the copy and control its flags: a committee of scholars 
supervised by the publisher. 

 - The kit in the translation of the mayor, the author: Badr al-Din Abu Muhammad 
Abdullah Ibn al-Imam al-Alamah Abu Abdullah Muhammad ibn Farhun al-
Madani, may God have mercy on him, edited by: Al-Huda Office for the 
Verification of Heritage (Abu Abd al-Rahman Adel bin Saad), publisher: Dar al-
Imam al-Bukhari - Doha, Edition: First, (no date). 

 - The Bride of Wedding in Explanation of Summarizing the Miftah, Author: Ahmed 
bin Ali bin Abd al-Kafi, Abu Hamed, Bahaa al-Din al-Subki (deceased: 773 AH), 
Investigator: Dr. Abd al-Hamid Hindawi, Publisher: Modern Library for Printing 
and Publishing, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1423 AH - 2003 CE. 

 - Scholars of Hadith, Author: Abdulaziz Saud Al-Awaid, Publisher: Afaq 
Publishing House, First Edition in 1439 AH, 2018 CE. 

 - Fath Al-Qadeer, the author: Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-
Siywasi, known as Ibn al-Hamam (deceased: 861 AH), publisher: Dar al-Fikr, 
edition: without edition and without date. 

 - Al-Fusul Al-Amadiyah, by Abu Al-Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa 
Al-Emadi, manuscript in the Al-Azhar Library number (44347). 

 - The Fatality of Death, the author: Muhammad bin Shakir bin Ahmed bin Abdul 
Rahman bin Shakir bin Harun bin Shakir, nicknamed Salah al-Din (deceased: 764 
AH), the investigator: Ihssan Abbas, publisher: Dar Sader - Beirut, Edition: First. 

 - Kitab Al-Ain, author: Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin 
Tamim al-Farahidi al-Basri (died: 170 AH), investigator: Dr. Mahdi al-
Makhzoumi, Dr. Ibrahim al-Samarrai, publisher: Dar and Library of the Crescent. 

 - The book, the author: Amr bin Othman bin Qanbar al-Harithi with loyalty, Abu 
Bishr, nicknamed Sebawayh (deceased: 180 AH), the investigator: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, publisher: Al-Khanji Library, Cairo, third edition, 1408 AH - 
1988 AD. 

 - Revealing the facts about the mysteries of the revelation, the author: Abu Al-
Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari Jarallah (deceased: 538 
AH), Publisher: Dar Al-Kitaab Al-Arabi - Beirut, third edition: 1407 AH. 

 - Kashf al-Asrar Explanation of the fundamentals of al-Bazdawi, the author: Abdul Aziz 
bin Ahmed bin Muhammad, Alaa al-Din al-Bukhari al-Hanafi (deceased: 730 AH), 
publisher: Dar al-Kitab al-Islami, edition: without edition and without date. 

 - Disclosure of suspicions about the names of books and the arts, the author: 
Mustafa bin Abdullah, the writer of Chalabi al-Qastantini, known as Haji Khalifa 
or Haji Khalifa (deceased: 1067 AH), publisher: Muthanna Library in Baghdad, 
date of publication: 1941 CE. 
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 - Revealing and Explaining the Interpretation of the Qur’an, Author: Ahmed bin 
Muhammad bin Ibrahim al-Tha'labi, Abu Ishaq (deceased: 427 AH), edited by: 
Imam Abu Muhammad bin Ashour, review and scrutiny: Professor Nazeer al-
Saadi, Publisher: House of Revival of Arab Heritage, Beirut - Lebanon Edition: 
First Edition 1422 AH - 2002 AD. 

 - The Glimpse in Sharh al-Malhah, the author: Muhammad bin Hassan bin Sabaa 
bin Abi Bakr al-Jadhami, Abu Abdullah, Shams al-Din, known as Ibn al-Sayegh 
(deceased: 720 AH), the investigator: Ibrahim bin Salem al-Sa'edi, publisher: 
Deanship of Scientific Research at the Islamic University, Madinah, Kingdom of 
Saudi Arabia, First Edition, 1424 AH / 2004AD. 

 - Pathological investigations related to (from) the police, the author: Abdullah bin 
Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Yusef, Abu Muhammad, Jamal al-Din, Ibn 
Hisham (deceased: 761 AH), investigator: Dr. Mazen al-Mubarak, publisher: Dar 
Ibn Katheer In Beirut, Edition: First, 1408 AH - 1987 CE. 

 - Al-Mabsut, the author: Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Shams al-Imam al-
Sarkhasi (deceased: 483 AH), publisher: Dar al-Maarifah - Beirut, Edition: 
without edition, Publication date: 1414 AH - 1993 CE. 

 - Majma Al-Anhar in Explanation of the Al-Bahr Forum, the author: Abd al-
Rahman bin Muhammad bin Suleiman, called Sheikh Zadeh, known as Damad 
Effendi (deceased: 1078 AH), Publisher: House of Revival of the Arab Heritage, 
Edition: without edition and without date. 

 - The brief editor in the interpretation of the dear book, the author: Abu Muhammad 
Abd al-Haq bin Ghaleb bin Abd al-Rahman bin Tamam bin Attiyah al-Andalusi al-
Maharbi (deceased: 542 AH), the investigator: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad, publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Edition: The first - 1422AH. 

 - The authentic Musnad summarized by transferring al-Adl on the authority of al-
Adl to the Messenger of God المؤل�ف, the author: Muslim bin al-Hajjaj Abu al-
Hasan al-Qushayri al-Nisaburi (deceased: 261 AH), investigator: Muhammad 
Fuad Abd al-Baqi, publisher: Dar Revival of Arab Heritage - Beirut. 

 - The Badi'ah Meanings in Knowing the Difference of the People of Sharia, Author: 
Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakr Al-Hitti Al-Sardafi Al-Rimi, Jamal Al-
Din (deceased: 792 AH), Edited by: Sayed Muhammad Mhanna, Publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Edition: First, (1419 AH - 1999 AD). 

 - The Literature Dictionary, the author: Shihab al-Din Abu Abdullah Yaqut bin 
Abdullah al-Rumi al-Hamwi (deceased: 626 AH), the investigator: Ihssan Abbas, 
publisher: Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, first edition, 1414 AH - 1993 AD. 

 - The Dictionary of Language Standards, the author: Ahmed bin Faris bin Zakaria al-
Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein (deceased: 395 AH), investigator: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, publisher: Dar al-Fikr, year of publication: 1399 AH - 1979 CE. 

 - Mughni Al-Labib on the books of Al-A'arib, the author: Abdullah bin Yusuf bin 
Ahmed bin Abdullah bin Yusef, Abu Muhammad, Jamal al-Din, Ibn Hisham 
(deceased: 761 AH), the investigator: Dr. Mazen Al-Mubarak / Muhammad Ali 
Hamdallah, Publisher: Dar Al-Fikr - Damascus, Edition: Sixth, 1985. 
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 - Mughni who needs to know the meanings of the words of the Minhaj, the author: 
Shams al-Din, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sherbini al-Shafi’i (deceased: 
977 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, First Edition, 1415 AH - 1994 AD. 

 - Al-Mughni by Ibn Qudama, the author: Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah 
bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Jamili al-Maqdisi, then al-Dimashqi al-
Hanbali, known as Ibn Qudamah al-Maqdisi (deceased: 620 AH), Publisher: Cairo 
Library, Edition: without edition, date of publication: 1388 AH 1968 AD. 

 - Keys to the Unseen, Author: Imam Al-Alam Al-Allamah and Al-Habib Al-Bahr Al-
Bahr Fakhr Al-Din Muhammed bin Omar Al-Tamimi Al-Razi Al-Shafi’i, Publishing 
House: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - 1421 AH - 2000 AD, Edition: First. 

 - The healing purposes in explaining the adequate summary by Imam Abu Ishaq 
Ibrahim bin Musa Al-Shatibi (d. 790 AH), edited by: Dr. Abdul Majeed 
Qatamesh, Institute for Scientific Research and the Revival of Islamic Heritage, 
Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, (i: 1), 1428 AH / 2007AD. 

 - Grammatical Objectives in Explaining Shahidat Sharh al-Alfiyya, Author: Badr 
al-Din Mahmoud bin Ahmed bin Musa al-Aini (died 855 AH), edited by: A. Dr.. 
Ali Muhammad Fakher, Prof. Dr.. Ahmed Mohammed Tawfiq Al-Sudani, d. 
Abdul Aziz Muhammad Fakher, Publisher: Dar Al Salam for Printing, Publishing, 
Distribution and Translation, Cairo, First Edition: 1431 AH - 2010 AD. 

 - Al-Muqtasab, the author: Muhammad bin Yazid bin Abd al-Akbar al-Thamali al-
Azdi, Abu al-Abbas, known as al-Mardarad (deceased: 285 AH), the investigator: 
Muhammad Abd al-Khaliq Azimah., Publisher: The World of Books. Beirut. 

 - Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta, the author: Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf 
bin Saad bin Ayoub bin Warith Al-Tajibi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Andalusi 
(deceased: 474 AH), Publisher: Al-Saada Press - next to the Governorate of 
Egypt, Edition: First, 1332 AH. 

 - Nafah al-Tayyib from Ghosn al-Andalus al-Rutayb, mentioned by its minister, 
San al-Din Ibn al-Khatib, author: Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Maqri 
al-Tlemceni (deceased: 1041 AH), investigator: Ihssan Abbas, publisher: Dar 
Sader - Beirut - Lebanon. 

 - The End of the Needy to Explain Al-Minhaj, Author: Shams Al-Din Muhammad 
bin Abi Al-Abbas Ahmed bin Hamzah Shihab Al-Din Al-Ramli (deceased: 1004 
AH), Publisher: Dar Al-Fikr, Beirut, Edition: 1404 AH / 1984AD. 

 - Guidance towards reaching the end in the science of the meanings and 
interpretation of the Qur’an, its rulings, and some of the arts of its sciences, the 
author: Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Hammush bin Muhammad bin 
Mukhtar al-Qaysi al-Qayrawani, then Andalusian al-Qurtubi al-Maliki (deceased: 
437 AH), the investigator: a collection of university theses in a college 
Postgraduate Studies and Scientific Research - University of Sharjah, under the 
supervision of Prof. Dr. Al-Shahid Al-Bouchikhi, Publisher: The Book and 
Sunnah Research Group - College of Sharia and Islamic Studies - University of 
Sharjah, Edition: First, 1429 AH - 2008 AD. 
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 - Al-Hidayah, Explanation of Bidaya al-Mubtadi, authored by: Abi al-Hasan Ali bin 
Abi Bakr bin Abd al-Jalil al-Rashdani al-Marghanani (deceased: 593 AH), 
publisher: The Islamic Library. 

 - Al-Hawamis in Explaining the Collection of Al-Jami`, the author: Abd al-Rahman 
bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (deceased: 911 AH), the investigator: Abd al-
Hamid Hindawi, the publisher: Al-Tawfiqia Library - Egypt. 

 - Al-Wafi about the deaths, the author: Salah al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah 
al-Safadi (deceased: 764 AH), the investigator: Ahmad al-Arnaout and Turki 
Mustafa, publisher: Dar Ihya al-Turath - Beirut, year of publication: 1420 AH - 
2000 CE. 

 - Deaths of dignitaries and the news of the sons of time, the author: Abu al-Abbas 
Shams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakr Ibn Khallkan al-
Baramaki al-Arbli (deceased: 681 AH), investigator: Ihsan Abbas, publisher: Dar 
Sader - Beirut. 

* * * 

 


