
  
 
 

 

 

 

  

 

 تأليف:

 هـ(6611)اإلمام محمد بن إبراهيم الدروري المصري الحنفي، سرّي الدين، المعروف بابن الصائغ 

 

 تحقيق ودراسة

 د. عمر حمدان الكبيسي .أ

 َرينكة البَحأستاذ، بروفيسور، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة البحرين، َمملَ 

 

 ملّخص البحث

إذا قلنا: يسّرني نجاحك، فنجاح هنا مصدر صريح، أما إذا قلنا: يسرني أْن تنجَح، أي نجاحك، فالمصدر هنا 

 واحٌد؟منسبك من أْن والفعل. السؤال هنا: هل معناهما 

يقه هذا أوضح في تحق –رحمه هللا  –كثير من كتب النحو تشير إلى أّن معناهما واحد، لكن صاحبنا ابن الصايغ 

 أّن بينهما فروقا عديدة.

تزوجها على ألٍف  )لوومن الطريف أنّه رتّب على هذه الفروق أحكاًما شرعية، فمثال في عقود الزواج يقول: 

على أن يطلّق ضرتها، لهُ أْن ال يطلـّق، بل يكمل لها مهر المثل. ولو أتى بالمصدر بأْن قال: تزوجتك على ألف 

ة مهمة، . فالرسالة تعالج نقطة نحويايقاعه(فإنها تطلق بنفس النكاح المقبول، وال تتوقف على وطالق ضرتك، 

 تتوقف عليها أحكاٌم شرعية.

: النص المحقق، مسبوقًا بفصلين: األول في دراسة المؤلف، والثاني في دراسة المخطوطة، فيالبحث  انتظم

 وختم بقائمة للمصادر والمراجع. 

 سري الدين، السروري، المنسبك، ابن الصايغ، المصدر الصريح. :الكلمات المفتاحية

 

 

 



  
 
 

 

 

 

Summary 

If we say: “your success pleases me”; here, “success” is an explicit infinitive, while 

if we say: I am pleased if you succeed أن تنجح, “succeed أن تنجح”, i.e your success 

 and the verb. The question ”أنْ “ the infinitive here is casted, i.e. composes of ,نجاحك

here is: does it mean the same? 

Many grammar books indicate that they both have the same meaning, however, Ibn 

Al-Sayegh –may Allah have mercy on him– made it clear in his epistle that there 

are many differences between them. 

It is interesting to know that based on those differences he set Shariah’s provisions. 

For example, in marriage contracts, he says: (if a man marries a woman for a dowry 

of a thousand Dinars with a condition to divorce her sister-wife “على أن يطلق”, then 

he has the right not to divorce, rather he completes the dowry amount as her 

counterparts given. On the other hand, if he uses the infinitive by saying: I marry 

you for a thousand Dinars and the divorce of your sister-wife “وطالق ضرتك”, then 

she will be divorced once the marriage is accepted by the woman, without the need 

for the divorce to take place). So the epistle deals with an important grammatical 

issue, upon which Shariah’s provisions depend. 

This paper covers the following topics: the text of the epistle, preceded by two 

chapters: the first one introduces the life of the epistle author, and the second studies 

the manuscript. The paper ends with a list of references. 

Keywords: Sariuddin, Al-Sururi, The casted infinitive, Ibn Al-Sayegh, The explicit 

infinitive. 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 به ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن وااله.ـــــــــــــــــــــحمًدا هلل، وصالة وسالًما على حبي

 

 توطئة:

كلما عثرَت على مخطوطة مما دبّجته أيدي األسالف المباركة شعرَت أنك بين يدي منجم يقف وراءه عالم 

رك لنا ما تركه من آثار محققة دقيقة، كانت وليدة نظرة فاحصة ناقدة حرة، هدفها استخراج الحقيقة من جهبذ، ت

 بين آراء مبثوثة هنا وهناك.

 بينهما ّرقف( والصريح والمنسبك )المصدرمسألة نحوية دقيقة فيها بحث  مة،الوالمخطوطة التي بين أيدينا لع

 مثال –الفرق من أحكام شرعية، في عقود الزواج والطالق والبيع  ما يترتب على هذاووّضح ، من وجوه عّدة

 .من التزامات يلزمهاوما  ،-

 أسباب اختيار البحث:

 .الميدان(التحّري في هذا  )نتيجةالبحث بكر، لم يسبق أن تناوله أحد  – 1

 وآثارهم.اإلدالء بدلوي في إخراج كنور تراثنا، والتعريف بعلمائه  – 2

 ى هذا النوع من البحوث الذي أعرض عنه الكثير.التمّرس عل – 3

 أهداف البحث:

 .الصايغ(الدين ابن  )سريإبراز القدرة العلمية لمؤلف الرسالة  – 1

 (، وما تحتويه من تأصيل علمي.المصدر الصريح والمنسبك)في التعريف بهذه الرسالة  – 2

 حقيقة.الكشف عن منهج المؤلف في المناقشة والمناورة إلبراز ال – 3

 منهج البحث:

استخدمُت المنهج االستقرائي الوصفي، من الرجوع إلى كتب التراجم للتعريف بالمؤلف، وبيان منهجه،  – 

 وتحقيق رسالته.



  
 
 

 

 

 

 هيكل البحث:

 :اقتضْت صيغة البحث أن يكون في توطئة، وفصلين -

ه، وثقافته، ومكانته، وشعر، ومشايخه، وتالمذته، ومصنفاته، اسمه، ونسبهالفصل األول المتعلق بالمؤلف: 

 ووفاته.

، نسخةوصف ال توثيق نسبتها منهجه،قيمتها العلمية، مصادر المؤلف،  الفصل الثاني المتعلق بالمخطوطة:

 ومنهج التحقيق.

 

 1الفصل األول: دراسة المؤلف

 

 ونسبه اسمه : 

 .ن الصائغ، سرّي الدين، المعروف بابأبو الرضا الحنفي محمد بن إبراهيم الدروري المصري

 :مشايخه 

 2هـ (.1111) أَبُو بكر بن إِْسَماِعيل اْبن شهَاب الّدين الشنواني 

 هـ (.1111)  الشوبري بن أحمد الخطيب أحمد 

 3ـ(ه1123)اْلَمْعُروف بباشا َزاده  بن رستم اْلمولى ُحَسْين 

 4زكريا شيخ اإلسالم الجمال يوسف بن. 

 5هـ (.1111المالكي )  أحمد السنهوري 

 ه:تالمذت 

 هـ (1111)  6أَْحمد بن عبد اللَِّطيف بن القَاِضي أَْحمد بن شمس الّدين بن َعلّي اْلمْصِرّي البشبيشي. 

                                                           
 ف وفقرات هذا الفصل في: ينظر ترجمة المؤل 1

/ 3، وخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، 123، رقم الترجمة: 16و16ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا:

وفهرس  ،232/ 2، هدية العارفين 231، وعقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر: 313 – 311

 . 6/316، واألعالم 113و 112/ 3جم المؤلفين  ،  ومع161 – 1مخطوطات مكتبة راغب باشا ج 
 .131و 136/ 2، وفوائد االرتحال 1/21خالصة األثر  2
 .6/11فوائد االرتحال  3
 .6/123فوائد االرتحال  4
 .2/312فوائد االرتحال  5
 .361 - 362/ 2، وفوائد االرتحال 233/ 1خالصة األثر  6



  
 
 

 

 

  ّهـ(1111)7 شاهين بن َمْنُصور بن َعامر األرمناوي اْلَحنَفِي . 

 ْحَمن بن َعلّي بن ُمَحمَّد  8َمْقِدِسيْزَرج الْ ن عبَاَدة سيد اْلخَ بسعد ، ينتهي نسبه إلى عبد اْلبَاقِي بن عبد الرَّ

 .هـ(1123)

  ّمؤلف: خزانة األدب ولُبُّ لباب لسان العربهـ(1113) 9عبد اْلقَاِدر بن عمر اْلبَْغَداِدي ،. 

 هـ(1132) على بن على أَبُو الضياء نور الّدين الشبراملسى الشافعى القاهرى. 

 د العيثى د ْبن ُمَحمَّ  10ُمَحمَّ

 د بن َمْحُمود بد د بن ُمَحمَّ  . هـ (1122)ر الّدين المناشيرى الصالحىُمَحمَّ

 11الشهاب أحمد بن القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير بالعجمي الشافعي األزهري 

 .هـ(1131)

  خالصة : مؤلف هـ(1111) المحبي بن فضل هللا محمد أمينوالد  ،12هـ(1132)فضل هللا بن محب هللا

 .األثر في أعيان القرن الحادي عشر

 13هـ(1111)ي الحسني الحموي الحنفي أحمد بن مك 

  ( 1112عبد الحي بن عبد الحق الشرنباللي) 14هـ. 

 

 :مصنفاته 

 15طراز المجالس في التفسير. 

 ." رسالة في " المشاكلة 

 .رسالة في علم الكالم 

  بفعل.رسالة في قول بعض المفسرين: أن الصحيح أّن الترك ليس 

 .رسالة في قولهم: كان ماذا ونحوه 

  بيتي الرقمتين. في:رسالة 

                                                           
 .6/111، وفوائد االرتحال 221/ 2 خالصة األثر 7
 .2/236 خالصة األثر 8
 .2/662 خالصة األثر 9

 ، رغم البحث الطويل.شيخ المؤلف هذالم أعثر على تاريخ  10
 .2/311فهرس الفهارس  11
 .3/231خالصة األثر  12
 .2/131فوائد االرتحال  13
 .1/121للجبرتي  تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار 14

، هاجر الحسام، وقد منحت ( لدروري ومنهجه في كتابه طراز المجالسالعالمة سري الدين ابحث ) ينظر:  15

جامعة إب الباحثة هاجر الحسام درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية على رسالتها: تفسير القرآن الكريم 

 .المسمى طراز المجالس  البن الصايغ دراسة وتحقيقا من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء



  
 
 

 

 

 .رسالة لغوية في: نسوة حواّج 

 " 16وله بحث مع مصطفى أفندي األعرج الرومي في قوله تعالى " يرونهم مثليهم رأي العين 

 ." جواب سري الدين على سؤال حول حديث: " كل أمٍر ِذي بَال 

 .رسالة في مسألة التقليد 

 .رسالة في بيان عتق البعض 

 عبد السالم. رسالة في حّل أسئلة للعّز بن 

  وإقحامها في الكالم. )عسى(رسالة فيما يتعلق ب 

 17رسالة في اللزوم. 

 18رسالة في تفسير سورة الفتح. 

 .}رسالة في قوله تعالى: }فاََل يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحًدا 

 }رسالة في قوله تعالى: }فَأَْخَرْجنَاهُْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن 

  الشَّْمُس يَْنبَِغي لَهَا{ رسالة في قوله تعالى: }اَل 

 }رسالة في قوله تعالى: }إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا 

 }رسالة في قوله تعالى: }أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِرِّ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم 

 }رسالة في قوله تعالى: }فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس 

  ِّبِيَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسواًل{رسالة في قوله تعالى: }َوَما ُكنَّا ُمَعذ 

 }رسالة في قوله تعالى: }فاََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا 

 }رسالة في قوله تعالى: }َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت 

 }ًانِي اَل يَْنِكُح إاِلَّ َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَكة  رسالة في قوله تعالى: }الزَّ

  ِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع{رسالة في قوله تعالى: }إ 

 " رسالة في قوله تعالى " ُزيّن للذين كفروا الحياة الدنيا 

  ." رسالة في قوله تعالى " ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أّن القوة هلل جميًعا 

  " رسالة في قوله تعالى " قْل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 

 " ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبّوة " رسالة في قوله تعالى 

 " رسالة في قوله تعالى " من كفر فعليه كفره 

                                                           
 .1/222كشف الظنون  16
 .2122رقم   -اسطنبول   - فيض هللا أفندي -مكتبة ملت  17
 .113: 2الفهرس الشامل  18



  
 
 

 

 

 " 19رسالة في قوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك 

 .َحاِشيَة على ُسوَرة النَِّساء من تَْفِسير البيضاوى 

  للهداية. أكمل الدينَحاِشيَة على شرح 

 20حاشية على: كنز الحقائق. 

 .يِّد  َحاِشيَة على شرح اْلِمْفتَاح للسَّ

  21هـ (1111) حاشية على عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب الخفاجي. 

  22اِلْبِن حجرنتائج الفكر على شرح نخبة األثر َحاِشيَة على. 

 

 وثناء العلماء عليه ومكانته ثقافته: 

  ُْث انه اذا تكلم بهما يظّن أَنه من أهلهما.َكاَن يعرف اللَُّغة الفارسية والتركية حق اْلمعرفَة، بَِحي 

 .ودّرس بِمْصر فى اْلمدرَسة السليمانية والمدرسة الصرغتمشية 

 َكاَن يْكتب اْلخط المدهش. 

  سافر الى الّروم بِطَلَب من شيخ االسالم أَْحمد بن يُوُسف المعيد مفتى السلطنة، ورزق ِمْنهُ قبوال تَاما

 .قُدسَووجه اليه ُرْتبَة قََضاء الْ 

 بعد أن عرض َعلَْيِه ابن الصايغ رحلته الرومية االولى فَكتب َعلَْيهَا: المحبي، قال عنه فضل هللا 

اَلة  )اْلَحمد هلل الذى تفضل على من َشاَء من عباده فََكاَن لَهُ محبا وشغفه بالكمال فََكاَن بِِه ولوعا وصبا َوالصَّ

ضرات اْلقُدس َوَشاهد االنس دنوا وقربا وَعلى آله َوأَْصَحابه َوالسَّاَلم على أشرف االنام الذى ترقى فى ح

الَّذين لم يَْجَعل لَهُم فى سوى اقتفاء آثاره َحاَجة وقربى َوبعد فقد بعث الى من وادى االدب اْلُمقَّدس هَِديَّة 

حسنتها  ديةسنية وسفر أَْسفر َعن بََدائِع عبقريه حيرتنى فلست أدرى أروض دبجته أيدى اْلَغَمام أم عسج

فَارس بأنواع التصاوير واالرقام بيد أَنَّهَا أعربت َعن سمو همة مبدعها باالقتداء فى اْلِهْجَرة بِاآْلبَاِء اْلِكَرام 

فََسار مسير اْلهاَلل فى منَاِزل التَّْحِصيل ثمَّ الترقى الى أوج التَّمام فَاهلل تََعالَى يكثر من أَْمثَاله اذ لم نر لَهُ 

 (.23َعن أَْمثَال ويبقيه َصدرا لالفادة ومحتدا للفضل واالفضال  مثال فضال

 (: 24وجاء في كتاب: ) نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة 

                                                           
 .2/113الفهرس الشامل  19
 فهرس مخطوطات الفقه الحنفي، موقع : مخطوطات وكتب اسالمية وعربية. 20
 .112/ 2الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط  21
في: ) الموقع اإللكـــــتروني:  1662، وقف راغب باشا تحت رقم: لفالمؤ لرسائل مخطوط نظر مجموعي 22

 كتاب بديا (.

 .3/312خالصة األثر  23
  .2/121 نفحة الريحانة24

 



  
 
 

 

 

 ) سري الدين محمد الدروري المعروف بابن الصائغ ماجٌد سرى، وفاضٌل بكل مدٍح حري.

 .قد ضربت البراعة رواقها بناديه، ولم يزل داعي البالغة من كثٍب يناديه

 مضى حيث يرتد العضب الصقيل وهو كهام، وبلغت هممه حيث تقصر عن مداركها خطا األوهام.

 فقعد حيث كيوان بإزائه، وعقد له الفلك ذوائب جوزائه.

 إنَّ السَِّريَّ إذا َسَرى فبنفِسه ... وابُن السَِّريِّ إذا َسَرى أْسَراهَُما

ر عرف الحلي كيف يصاغ، والسالف الرائق في فهو ظرف علم، ووعاء حلم، ومن عرف حاله من اإليثا

 األفواه كيف يساغ.

 هو اْمرٌؤ ال يُصوُغ الَحْلَي تعملُه ... َكفَّاهُ لكنَّ فَاهُ صائُغ الَكلِِم (

 

 

  :شعره 

  رحمه هللا  –من شعره-: 

 ما الناُس إال َحباٌب     والدهُر لُّجةُ مــاءِ 

 25فاءِ فعالٌَم في طـــــــفّو      وعالٌم في انط

  راسل به العالمة ابن الصايغ: )بيداء(ومن نظم علي ياسين الطرابلسي ملّغزا في لفظ 

 وما اسٌم في مسماه دياب     وفيه مصّحفًا مقلول ديبِ 

 بِه قلُب األديِب يحاُر لكْن          تراه بعيته قلب األديبِ 

 فأجابه ابن الصايغ:

 باٍن أو قضيبِ  غصنِ ك ميسُ يتبّدا لي من البيدا غزاٌل           

 يصيُد بلحظه اآلساَد فاعجْب    أديٌب قلبه عند أألريِب   

 26تبّدله أبو حسٍن عليٌّ      فترشُف ثغرهُ األلمى الشنيب 

 ومستهلها ،مدح بَها قاضى مصر اْلمولى عبد اْلَكِريم المنشىقصيدة ي لهو: 

 وشيا منممابالغرام تقدما ... أَراهُ بِثَْوب الدَّْهر  ارعى هللا عصر

 َوحيا الحيا منى ديار أحبتى ... وان َكاَن ربع الود ِمْنهُم تهدما

 وان َكاَن ودا فى اْلَحقِيقَة غير أَن ... عشقت وأوهمت الحجى فتوهما
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 أَْين هم غدوا ... وحتام يسلينى لََعلَّ وأينما فيالى كم أضيع اْلُعمر 

 بُْطاَلِن اال تبرماأطالب دهرى أَن يجود بقربهم ... فََما َزاد بِالْ 

 َونَاَشْدته اال مقاسمة االذى ... وصفو الليالى فاستقال وأقسما

 َوَما ضرهم لَو أَن برق التقائهم ... أََضاء اذا ليل اْلَحقِيقَة أضّر َما

 زى بأسهم ... وسلت بكف اْلغدر لْلقَْتل مخذما فيتبدت لى االيام 

 َما أَراهُ ُمسلما َوضحك مشيبى أَن عصر شبيبتى ... يودع جسما

 هبطنا الى أَرض المذلة بالذى ... تخذت لصرح اْلِعّز مرقى وسلما

ا دهانى أَن بليت بأغيد ... اذا َشاَء اسكار اْلُعقُول تبسما  َوِممَّ

 وان مارنا واهتز ُغْصن قوامه ... فويل المهى ِمْنهُ وتعسا على الدما

 أصمانا َوَما راش أسهماتمايل َوسنَان الجفون َوَما احتسى ... مداما و

 وواله ُسْلطَان اْلجمال نفوسنا ... أَلَْست ترى ديباج خديه معلما

 َوَما هَُو اال ان تعطفه الحجى ... فيسمح لى فى زورة ثمَّ يندما

 زرعت بلحظى اْلوْرد فى روض َخّده ... أما آن أَن يجنى بفى أما أما

 اك اللمى لماوهبه حمى ورديه بعذاره ... فَمنع فَم العشاق ذَ 

 مللت البقا اال بِمن قد صحبته ... أعانقه لَْياًل اذا الطيف أحجما

 27ترتيل مدحته فََما فيَوَذاَك لِقَاء المغرد اْلَكاِمل الَِّذي ... َغدا الدَّْهر 

 وفاته:والدته و 

 .تََعالَى مقبرة المجاورين َرحَمه هللافي  بمصر هـ َودفن1111 عامَكانَت َوفَاته و هـ،126ولد عام 

 

 :الفصل الثاني: دراسة المخطوطة

 :قيمتها العلمية 

 رُ غيتكمن قيمة هذه الرسالة علميًا في أنها عالجْت موضوًعا نحويًّا دقيقًا، يهاب الدخول في ميدانه 

 أهلُهُ.

أوصل هذه الفروق إلى ستة عشر فرقًا، ثّم وبحث موضوع الفرق بين المصدر الصريح والمنسبك، 

 .نقلها عن اإلمام الزركشي الذي أثبتها في بحره المحيطختمها بستة 

وقد كانت ثمرة هذه الفروق أحكاٌم شرعية تخص األحوال الشخصية للمسلم كعقود الزواج والطالق  

 والعتق.
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لقد وضع ابن الصايغ في رسالته هذه النقاط على الحروف، وأمّد الفقهاء بفتاوى اقتطفها من هذه 

 ريح والمنسبك.الفروق بين المصدر الص

 

 مصادرها:• 

مما تمتاز به الرسالة اعتمادها على أمهات المصادر في اللغة والنحو والفقه، بعضها ال يزال 

 مخطوطًا، أبرزها:

 فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي. .1

 حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف للزمخشري. .2

 البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي.  .3

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجيم. .6

 فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان لقاضيخان الفرغاني. .6

 .لكافية في النحو لإلمام ابن الحاجبشرح رضي الدين ل .1

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. .2

 كرماني.الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لل .3

 العباب من شرح اللباب. .1

 كتاب سيبويه. .11

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر. .11

 مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري. .12

 حاشية المحقق الشريف علي الجرجاني على شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. .13

 التسهيل البن مالك األندلسي. .16

 

 لف:منهج المؤ 

أدرك ابن الصايغ من خالل تدريسه وقراءته في كتب النحو أّن من النحويين َمْن توهّم اتّحاد المصدر 

في سائر األحكام، األمر الذي جعله يشّمر عن  كانالصريح والمنسبك، وأشعره كالمهم أنهما مشترِ 

عض األعيان، كما أثبَت بإشارة من ب -في هذه الرسالة  –أهٌل ( ويوّضح األمر  عد الِجّد ) وهو لهسا

 في مقدمته.

 .فشرع ينقل عن اإلمام السبكي في فتاواه فرقَيِن اثنين

 .ثم ذكر ما ذكره التفتازاني في حاشيته على الكشاف للزمخشري

 نجيم في البحر الرائق. نواقتبس رأي الزركشي في بحره، ونقل عن اب



  
 
 

 

 

إلى صاحبه معيّنا كتابه الذي نقل منه، حتى  ثّم بدأ يذكر الفروق األخرى فرقا فرقًا، وينسب كّل رأي

 .أوصل الفروق إلى ستة عشر فرقا

 المحيط في أصول الفقه. في البحربفروق ستة أخذها عن اإلمام الزركشي وختمها 

وفي ثنايا هذه الفروق يذكر األحكام الشرعية التي بناها على تلك الفروق كألفاظ عقود الزواج والطالق 

  ّد ثمرة هذا البحث.والعتق، والتي تُع

 إلى مؤلفها نسبة المخطوطة: 

)  :ب اسم المؤلفـِ تـُ على الصفحة األولى من المجموع الذي ضّم نخبة من مؤلفات ابن الصايغ ك - 1

 بشكل واضح. سري الدين (

 .1161مكتبة راغب باشا، تحت رقم:  مخطوطاتفهرس  – 2

 .-على النت  – حرة(مكتبة عربية  )أكبركتاب بديا  – 3

 b1212772_o.bdfمخطوطات جامعة أم القرى، رقم الملف:  – 6

 .2213جامعة الكويت / فهرس مكتبة المخطوطات /  – 6

 :وصف المخطوطة 

  واضح جميل، ولم يتسّن لي العثور على نسخة غيرهافارسي النسخة التي بين يدي مكتوبة بخط 

  :كتاب بديا ( 3-1662رقمها ( 

  :(.21عدد األسطر: ) 231-236 صفحات(ع أرب = )ورقتانعدد األوراق 

  2122رقم  ،هللا أفندي فيض-ملت  مكتبة- المخطوط: إسطنبولمصدر.  

 

 :منهج التحقيق 

 نسخُت نص المخطوط، مشّكال من كلماته ما أشكل، على النظام اإلمالئي المعروف اليوم. –أ 

 خّرجُت آياته وأحاديثه. –ب 

 وثّقُت نقوالته. –ج 

 لألعالم الذين ذكرهم. –ختصار با –ترجمُت  –د 

 اقتضابا.وعّرفُت بالكتب التي ذكرها المؤلف  -هـ 

 عملت ُ دراستين: –و 

 ، ومشايخه، وتالمذته، ومصنفاته، وثقافته، ومكانته، وشعره، ووفاته.اسمه، ونسبهإحداهما للمؤلف: 

 لى مؤلفها، وصفها،نسبة المخطوطة إ مصادر المؤلف، منهجه، واألخرى للرسالة: قيمتها العلمية،

 ومنهج التحقيق.

 وختمُت البحث بقائمة للمصادر والمراجع التي استقيُت منها المعلومات. –ز         



  
 
 

 

 

 

 المحقق[ ]النص

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لِّ التصريح، ص بصارمِ  التأويلِ  لسانَ  ٌِ  قاطعة ألوهيتهِ  الصريح، وآياتُ  األفعال المصدرُ ِِ  لسائر هُ إرادتُ  نْ يا مَ 

 .الظالم 28ىمَ لَ  عن ثغر الصباحِ  ن األنام، ما ابتسمَ مِ  هِ عيب، وعلى متّ الكرامِ  الرسلِ  تامِ على خِ 

شعر بكون سائر المصدر الصريح وما كان منسبكا، ويُ  حادِ اتّ  القوم توهمَ  عباراتِ  ظواهرُ  وبعد، فلما كانتْ  

من بعض  اإلشارةُ  وردتِ و، روق ما يروقُ من معادن كالمهم من الف التقطتُ  األحكام بينهما مشتركا، وقد كنتُ 

 :فأقولُ  ،وهللا المستعانُ  ،البيان، امتثلتُ  لبِ اغ تلك المعاني للعيان في قأفرّ  األعيان بأنْ 

 :في مقالة رتبها لذلك إلى وجهين 29أشار اإلمام تقي الدين السبكي ،الفرق بينهما من وجوه 

ضيا أو حاال أو مستقبال إن كان االفعل بالحصول مو زيد أنْ نو، حدث فقطالصريحه  30أحدهما أن موضوع 

 .كان نفيا ذلك إنْ  فيوبعدم الحصول  ،ثباتاإ

 لما فيهما من ،المفعولين ن مسدّ اولذا يسدّ  ،الفعل تصديقيّ و أنْ و ،31تصوري مرٌ أن موضوع الصريح أ والثاني 

 .النسبة

 المفرِد؟ في قوةِ  وهماحصول الى يدالّن على أنّ  :قلتَ  فإنْ  

                                                           
 ْت الشفة: اسمّرت، والشجًر: اسوّد ظله ) المعجم الوسيط: لمي (.يقال: لَِمي 28
ْبِكيُّ اْلَكبِيُر )  29 يِن أَبُو اْلَحَسِن َعلِيُّ ْبُن َعْبِد اْلَكافِي السُّ صنف نحو مائة وخمسين كتابا ، هـ (،  261هو تَقِيُّ الدِّ

 .6/312ألعالم او، 311 – 313/ 3ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
 جاء على حاشية المخطوطة: 30

) وإلى هذا ذهب ابن القيّم في كتاب بدائع الفوائد حيث قال: والفرق بينهما أنك إذا قلَت أعجبني صنعك فاإلعجاب 

واقع على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه،  وإذا قلَت يعجبني ما صنعَت فاإلعجاب واقع على صنع ] 

لى مستقبل، فلم يتحد داللة ما والفعل والمصدر ( وينظر بدائع الفوائد البن قيم ماض [ وكذلك ما تصنع واقع ع

 .1/162الجوزية 
التصور والتصديق مصطلحان منطقيان، والمقصود بالتصور هو إدراك المفردات، واإلدراك هو حضور  31

و إدراك النسبة على وجه صورة الشيء في الذهن، مثل إدراكك أن العالَم حادث دون تسليم بذلك، أما التصديق فه

 القبول والتسليم، وعليه مدار اإليمان، فالتصور مقدمة للتصديق.

 .6ينظر: شرح السلّم في المنطق لألخضري، تأليف: عبد الرحيم فرج الجندي، جامعة األزهر، ص: 



  
 
 

 

 

 33"أن تصوموا " ومعنى  ،فحافظنا على تلك الداللة مع أنْ  32من داللة الفعل فإنه يدل على الحدوث :تُ قل 

 .34 ملخصا ،انتهى كالمه ،" خير لكم" وجود الصوم 

خرجهُ عن أن الحرف المصدري أ وإال فال شكّ  ،ذلك بعد دخولها يَ وعِ فرُ  ،ومراده أنه كان كذلك قبل دخول أنْ  

 .كان يفيده قبلهما وإنما يعتبر فيه بعد السبك  تصديقا؟ن فكيف يكو ،الخبرية

ربنا إننا سمعنا مناديا  "حيث قال عند قوله تعالى في سورة آل عمران  35التفتازانية موقد أفصح عن ذلك العال 

دخلت الماضي والمضارع واألمر لكن ال ينبغي أن يجعل  المصدرية وإنْ  من حاشية الكشاف أنّ  ،36 اآلية" 

وأن تؤمنوا في  ،حصول اإليمان في الماضي" أن آمنوا  "بل معنى  ،ل من الكل مجرد معنى المصدرالحاص

 .37وأن آمنوا طلبه ،المستقبل

 .يخالف المصدرب ،ستقبالالوا والفعل على المضيّ  في البحر حيث عّد من الفروق داللة أنْ  38وكذا الزركشى

 .39انتهى

استفيد ذلك منه  ،على الحصول في أحد األزمنة هو دالّ و ،اعل لفظً لما اشتمل على الفمؤّول ال أنّ  هحقيقتو 

 .صريحلبخالف ا

ق طلّ يعلى أن  أنه لو تزوجها على ألفٍ  ،40ر في البحر الرائق من باب المهركِ ما ذُ  هوبهذا الفرق ظهر وج 

 .بل يكمل لها مهر المثل ،قـّ ال يطل نْ أهُ ل ،ضرتها

                                                           

 جاء في هامش المخطوطة: 32

حصول الحدوث وحدوثه ماضيا أو حاال أو ) قوله: يدّل على الحدوث ذهب إلى أن التحقيق أّن الفعل إنما وضع ل

مستقبال إن كان إثباتا، ولعدم الحصول في ذلك إن كان نفيا، وإليه ذهب ابن الطراوة، وإن خالف كالم أكثر 

النحويين، ثم قرر أن معناه الذي هو حدوث الحدث في أحد األزمنة نسبة تستدعي الحدث الماضي كالضرب مثال 

 تزام. انتهى.والزمان فداللته عليهما ال

وأقول فيه ما فيه، ثم الظاهر أّن العدم ليس الفعل موضوعا له، وإنما هو مستفاد من أداة النفي، ال يقال لعلة أراد 

 بالموضوع للعدم، مثل كلمة ليس على القول بأنها فعل، ألنا نقول: إذا كانت فعال فمعناها انتفى، واالنتفاء حدث (.
 / البقرة (136تم تعلمون" )  " وأن تصوموا خير لكم إن كن 33
 .21/ 1فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي: ينظر:  34
هـ (، له حاشية 211مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق )  35

ظر: طبقات المفسرين في مكتبة الحرم المكي الشريف. ين 621على الكشاف للزمخشري، نسخة منها تحت رقم: 

 .2/211، األعالم 2/311للداودي 
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي لإِِليَماِن أَْن آِمنُوْا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا 36  / آل عمران(.113)  رَّ

 ) كتاب بديا(. 216، اللوحة: 111ينظر: مخطوطة ) حاشية التفتازاني على الكشاف( رقم المخطوطة:  37
من  عالم بفقه الشافعية واألصول، هـ (،216هو اإلمام بدر الدين أبو عبد هللا محمد بن بهادر الزركشي )  38

 .1/11، واألعالم 3/112مؤلفاته: البحر المحيط، في أصول الفقه. ينظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .121/ 3 للزركشي البحر المحيط 39
 .121/ 3البن نجيم  البحر الرائق شرح كنز الحقائق 40



  
 
 

 

 

ال تتوقف و ،فإنها تطلق بنفس النكاح المقبول ،ق ضرتكى ألف وطالتزوجتك عل :قال ولو أتى بالمصدر بأنْ 

 .على ايقاعه

 ،وصريح الفعل الدال على التجدد لالستقبالالمخلصة للمضارع  ّول لما اشتمل على كلمة أنْ ؤوبيانه أن الم

من  إيقاعٍ بفي المستقبل  لحدثٍ  افكان الشرط طالقً  ها،زـّ يحكانت كلمة على للشرط لوجود ما يصلح شرطا في 

 منها غرضُ هو بدونه إال ليحصل لها ما  ألنها لم ترضَ  ،المثل هرَ لها م كملَ  أاّل إو ،هابِ ف وفّى بهِ  فإنْ  ،الزوج

 دتجدّ  والشعار له بزمان إوال  ،فإنه لمجرد الحدث ،بخالف الصريح ،اإلكمال وجبَ  تَ فافإذا  ،ةرّ ضطالق ال

 .قعَ وَ  جدَ إذا وُ ف ،فال يتوقف إال على القبول ،ال دليل على استقباله وطالق على ألفٍ  يجابُ وقد وقع اإل ،واستقبال

أنت  :بينَ  الفرقُ  هوو ه،عن بْ جِ ولم يُ  ،41مشيةتفي المدرسة الصرغ ئل عنه صاحب البحربه ما سُ  هوكذا يوجّ  

 يث الح ،تدخلي نْ أ : علىوبينَ  ،ال على الدخول ،على قبولها حيث توقفَ  ،[ على دخولك الدار ب/1]  طالق

 .43انتهى .عنى المصدرموالفعل ب أنْ  مع أنّ  42ةِ نيكما في الخا ،يكفي القبول

 ،ألفٌ  يَّ عل :ذا قالا إكم ،كانت على فيه للعوض ،ا لم يدل على الحدوث ولم يشعر بزمانوبيانه أن الصريح لمّ  

واقترن  ،على الحصول لّ دا ووه ،صريحا فيه الفعلُ  دَ جِ فإنه لما وُ  ،بخالف أن تدخلي ،فال يتوقف إال على القبول

 .فيتوقف على نفس الدخول ،الدار ن دخلتِ إ :وكأنه قال ،كانت على فيه للشرط ،بما يخلصه لالستقبال

ق ـيطل ،قبلتُ  :فقالت درهم،على أن تعطيني ألف  طالقٌ  أنتِ  :من أنه لو قال ،ة أيضانييشكل بما في الخالكنه  

 .ط عْ ــُ للحال وإن لم ت

وقد  ،منه أيضا عطاء مرادٌ اإل ألنّ  ،لقوله على ألفٍ  لف درهم مساوٍ أوله على أن تعطيني وقد يجاب بأن ق

 نْ إف عليه أن ذكر األل دُ رِ لكن يَ  ،إنما يتوقف على القبول فقطوهو  ،بهذه العبارة في الطالق على مالٍ  تعورفتْ 

ة أوضح داللة على كون ئق بالشرطية دون العوضيالفالدخول ال ،واضحة على كون على للعوض ةكان قرين

 .44فليتأملْ  ،على للشرط
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 .6/216ينظر: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار
 .633/ 1ينظر فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان لقاضيخان الفرغاني  42
 .6/16الرائق البحر  43
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 ) وذكر في حرف الباء الموحدة من حروف المعاني في المنار (.



  
 
 

 

 

 :ل األصول من الفرق بينهوكذا بظهر وجه ما ذكر أ

حيث يقع  ،أخبرتني أن فالنا قدم نْ إ :بخالف ،45 يقع على الحقّ  ّر، حيثُ ني بقدوم فالن فعبدي حــَ أخبرت نْ إ 

على ما تقدم من  ،التصديق ل من قبيلوّ ؤوالم ،تصوري مرٍ ضع ألوذلك ألن الصريح وُ  ،على مطلق الخبر

 .ال تستلزم الصدقَ  يوه النسبة، على ملٌ تالتوجيه فهو مش

 ،دون وجوبه واستحالته ،أنهما يدالن على إمكان الفعل ، وهو46في البحر يّ ما ذكره االمام الزركش :الثالث 

 .47انتهى .بخالف المصدر الصريح

 :حيث قال ،لقفي بحث المفعول المط 48أشار نجم األئمة الرضى هذاوإلى 

بخالف  ،رخن يصه: إكقولك ل ،وليس قطعا بوقوع الفعل ،أنه يصح وقوع الفعل منه وال يمتنع يفعلَ  معنى له أنْ  

 .49انتهى .فإنه قطع بحصول الفعل ،له صراخ

 المؤّول.جاز أن يفيد ما يفيده  اًل وّ ؤبر مـُ علم أن الصريح إذا اعتيُ  هومن

 وأوحينا إليهم فعل الخيرات "لبيضاوي في قوله تعالى في سورة األنبياء مام اومنه يظهر الوجه في قول اإل

ي في الحقيقة بما ف" أوحينا " فيكون تعلق  ،والفعل  بأنْ اًل وّ ؤحيث اعتبره م ،51أن تفعل الخيرات وأصله: 50"

لقطع بأنه ل ،معنى اإليهام أم البسواء كان  ،إذ هو الدال على الحدوث المطلوب من اإليحاء ،ضمنه من الفعل

 .ونقش صورته فيهوال إحضار معناه في ذهنه  ،سماع الموحى إليه لفظ المصدرإليس المراد مجرد 

                                                           

 (: 223/ 1جاء في أصول السرخسي )  45

) وعلى هذا لو قال لعبده إن أخبرتني بقدوم فالن فأنت حر، فهذا على الخبر الحق الذي يكون بعد القدوم، ألن 

ل عليه حرف الباء الذي هو لإللصاق، كقول القائل: بسم هللا، أي بدأت بسم هللا مفعول الخبر محذوف هنا وقد د

فيكون معنى كالمه إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فالن، والقدوم اسم لفعل موجود فال يتناول الخبر بالباطل. ولو 

كر حرف الباء فالمذكور صالح قال إن أخبرتني أن فالنا قد قدم فهذا على الخبر حقا كان أو باطال، ألنه لما لم يذ

الن يكون مفعول الخبر وأن وما بعده مصدر، والخبر إنما يكون بكالم ال يفعل، فكأنه قال إن أخبرتني بخبر قدوم 

 فالن، والخبر اسم لكالم يدل على القدوم وال يوجد عنده القدوم ال محالة (.
 .121/ 3البحر المحيط  46
 جاء في هامش المخطوطة: 47

افترق فيه الحكم الشرعي فخالف المصدر الصريح المصدر المؤول ما ذكر في أيمان الهداية والتوضيح ) وإنما 

في حروف المعاني من أنه لو حلف على غالمه أن ال يخرج إال بإذنه لزم لكل خروج إذن، ولو قال إال أن آذن، 

 ة الوصول (فأذن مرة واحدة فخرج، ثم خرج أخرى بغير إذنه لم يحنث، وتفصيله في مرقا
هـ (، عالم بالعربية، له: شرح الكافية البن الحاجب  131)  محمد بن الحسن، الرضي، األسترآباذي، نجم الدين 48

 في النحو، وشرح الشافية له أيضا في الصرف.

 .31/ 1، واألعالم 613و 612/ 1ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
 . 122/ 1هـ (، 131الحاجب، شرح رضي الدين ) الكافية في النحو لإلمام ابن  49
 / األنبياء.23 50
 . 26/ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي  51



  
 
 

 

 

شعار إ ، وهوس من اإليمان من شرح البخاريّ مْ في باب أداء الخَ  52ما أشار إليه العالمة الكرماني :الرابع 

 .اآنفً  ةالفروع المذكوريصلح للفرق بين معنى هذا ، و53الذي في الفعل ل بمعنى التجددؤوّ الم

وتبعه المحقق الشريف في حاشية  ن الم الجحود،عند البحث ع 54ما ذكر في العباب من شرح اللباب :الخامس 

 .56دون الصريح جثةل على الوّ ؤحمل الم ةمن صح 55يشرح الرض

ارّي على البخ: جواز وقوعه مفّسرا لضمير الشأن بخالف الصريح، كما ذهب إليه ابن مالك فيما علّق السادس 

في حديث القبَريِن من كتاب الطهارة من كون الضمير في قوله صلّى هللا تعالى عليه وسلـّم " لعله أن يخفَف 

ضمير شأن مفّسرا بأْن وصلتها، معلاّل بأنها في حكم جملة، الشتمالها على مسند ومسند  57عنهما ما لم ييبسا "

 .58إليه

مما وقعْت فيه أّن المشّددة  59بتدأ بعد كلمة لو في مثل " ولو أنهْم آمنُوا " اإلغناء عن الخبر إذا وقَع م السابع:

، وال يحتاج إلى الخبر، الشتمال صلتها إلى المفتوحة ومعموالها بعد كلمة لو، فقد ذهب سيبويِه إلى أنها مبتدأ

 ، بخالف الصريح.60والمسند إليه، كذا في حرف لو من المغني /أ [2المسند ] 

 ، بخالف الصريح.الثامن: أنه يسّد مسّد المفعولين في باب ظننتُ 

ال يقع بعد فعل اليقين، بخالف الصريح فإنه يقع بعد  61ًكا من أن المصدرية والفعلبالتاسع: أّن ما كان منه منس

 كّل فعل.

 كتب النحو، وأشير العاشر: أّن الجاّر يحذف مع المؤّول باطّراد، بخالفه مع الصريح، كما تقّرر كّل منهما في

 .62إليه في البحر أيضا

                                                           
هـ (، من آثاره: الكواكب الدراري في شرح 231محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني)  52

 .163/ 2، واألعالم 231و221/ 1صحيح البخاري، ينظر: بغية الوعاة 
 . 1/211الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) كتاب اإليمان (  53

 .221ينظر: العباب في شرح لباب اإلعراب للنيسابوري:  54
)  6312حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح الرضي على الكافية البن الحاجب، مخطوطة تحت رقم:  55

 .116/ 6ية مخطوطات جامعة الملك سعود في الرياض ( ، األزهر

 .3/612رد المحتار على الدر المختاروينظر  56
 .1311صحيح البخاري:  57
 .321/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  58
 / البقرة. 113 59
 .1311صحيح البخاري:  59
 .361/ 1ينظر مغني اللبيب البن هشام  60
 جاء في هامش المخطوطة: 61

 ة المخففة المصدرية () كما في المغني وغيره في أن المفتوح
 3/11ينظر البحر المحيط للزركشي  62



  
 
 

 

 

، 63بعد كلمة عسى الناقصة، كما هو رأي ابن مالك الجزئيينالمصدرية والفعل تسّدان مسّد  الحادي عشر: أنّ 

 بخالف الصريح.

 ، وال64الثاني عشر: أّن المؤّول من أّن المشّددة يقع جواب القسم عند المبّرد والكوفيين، قال الرضي: وفيه بعدٌ 

 يقع المفرد للصريح جواب القسم.

الثالث عشر: أّن المؤّول ال ينوب عن ظرف الزمان، بخالف الصريح، تقول: جئتَُك صالة العصر، خالفًا البن 

 .65جنّي والزمخشري، كما في القاعدة األولى من الباب الثامن من المغني

              فتها إلى المفرد، ولذا جّوز فتح أّن بعدها.إضافة حيُث إليه، دون الصريح عند من يمنع إضاالرابع عشر: جواز  

إّن حتى التي بمعنى كي إنما تجّر المصدر المؤّول بالفعل المنتصب بعدها بأْن مضمرة، نحو:  الخامس عشر:

 .66أسلمُت كي أدخَل الجنة َ، وال تقول: حتى دخول الجنة، ذكرهُ الرضي في حروف الجرّ 

صريح مّما جّوز الرضي تقديم معموله الظرف عليه، بخالف المؤّول، حيث اتفقوا السادس عشر: إّن المصدر ال

وبما علمت من  ،، وصّرح به بعض أرباب حواشي شرح المفتاح67على امتناع التقديم فيه، من تعليل الرضي

دونه ب الفرق بين الصريح والمؤّول، وأنه ال يلزم من عدم استقامة الصريح بدون تأويل عدم استقامة المؤّول

ا القوم، فهعسّ أمكنك أن تخرج عليه مثل قولهم أكثر من أن يُحصى، وال يحتاج إلى شيء من التوجيهات التي ت

مع قوله في الباب الثامن من أنه ليس بالزم أْن  ،ومنهم صاحب المغني في الجهة الثالثة من الباب الخامس

 .68أْن والفعليُعطى الشيء حكم ما هو في معناه، ومثّل بالمصدر الصريح و

نحو و اإلسناد،وقد يُدفع بأن المراد بالحكم الذي ال يلزم إعطاؤه الحكم اللفظي كحذف الجاّر، والسّد مسّد جري 

 ذلك.

 .منهاوأما استقامة المعنى فال بّد 

ه يوفي مثل أكثر من أْن يُحصى ال يكفي في استقامة المعنى مالحظة ما في التركيب من الفعل، ألّن المفّضل عل

 ال يكون إال اسًما، بخالف ما اشتُّق من التراكيب، فليُتأّمل.

                                                           
 .221/ 2ينظر شرح التسهيل البن مالك  63
 .6/362شرح الرضي على الكافية  64
 .1/311ينظر مغني اللبيب  65
 .223/ 6شرح الرضي على الكافية  66
 .611/ 3شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  67
 .331/ 1ينظر مغني اللبيب  68

 ش المخطوطة:جاء في هام 

) أمر بالتأمل يجوز أن يقال أن أمثال هذا التركيب يفهم منه المعنى المراد بال توقف على مالحظة تقدير أو 

 تأويل، وعلى فهم المراد المدار، فال حاجة إلى التكلف (.



  
 
 

 

 

 :69وبقي ستة فروق ذكرها الزركشي

أحدها: اختصاص أْن والفعل بمعنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه، فإّن قولك: كرهُت قيامك، قد يكون 

 .لصفة في ذلك القيام، وقولك: كرهُت أْن تقوم يقتضي أنك كرهَت نفس القيام

 .70الثاني: امتناع اإلخبار عن أْن والفعل، نحو قولك: أْن قمَت خيٌر من أْن قعدَت، بخالف المصدر. قاله السهيلي

 ضربُت أْن ضربَت. الثالث: أنه ال يُؤكد به، بخالف الصريح، تقول: ضربُت ضربًا، وال تقول:

 .71الرابع: أّن الصريح قد يقع حاال، بخالف المؤّول

إلى أْن والفعل، فال يُقال: مخافة أْن  72يح يُضاف إليه، كجئُت مخافة ضربك، وال يُضافالخامس: أّن الصر

 تضرَب، وما ُسمع منه فهو على حذف التنوين تخفيفًا، والمصدر منصوب.

بأنه لم يثبت في كالمهم حذف التنوين تخفيفًا، إنما ُحذف اللتقاء الساكنين،  74، وزيّفه الصفّار73قاله ابن طاهر

عير، والمستأجر مالك للمنفعة، حتى إنّه يؤجر يقتضي أن ينتفع حتى ال يُ  كَ لَ لفقهاء من أّن المستعير مَ وكالم ا

 .75فرقًا آخر. انتهى كالم البحر ملّخًصا

لفرط  ،76هِ رّ ـَ تبلغ الوجوهُ اثنين وعشرين، وإنما أوردنا هذه الستة ناقلين كالمه، مطويّا على غ /ب [2]  وبه

 وظهور أمره. ،طله

                                                           
 .122 – 3/121ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  69
 .1/11ينظر نتائج الفكر  70
 امش المخطوط:جاء في ه 71

) قوله بخالف المؤول فإنه ال يقع حاال عند سيبويه، ووافقه الرضي في بحث إن المشدد من الحروف وأبو حيان، 

وفي الهمع أنه أجازه ابن جني، وفي بحث االستثناء في شرح الخالصة لألشموني ما يفيد جوازه عند السيرافي، 

قوله تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا "، ومنها وذهب إليه الزمخشري في مواضع من الكشاف، منها 

قوله سبحانه في سورة النساء " إال أن يّصّدقوا ". (  ينظر: حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك 

2 /263. 
 جاء في هامش المخطوطة: 72

" إال أْن يّصّدقوا " أن النحويين نصوا على  ) قوله وال يضاف إلى أن والفعل الذي ذكره أبو حيان عند قوله تعالى

منع قيام أن وما بعدها مقام الظرف، وخصوه بما المصدرية، وكذا المذكور في المعنى أْن وأّن وصلتهما ال ينوبان 

 .6/26عن ظرف الزمان ( ينظر البحر المحيط في التفسير ألبي حيان 
هـ(، لغويٌّ ونحويٌّ أندلسي، له:  631اري النحوي )أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر اإلشبيلي األنص 73

 .2/31حاشية على كتاب سيبويه. ينظر: الوافي بالوفيات 
د بن ُسلَْيَمان اأْلْنَصاِرّي البطليوسي الشهير بالصفار، شرح كتاب سيبويه، ي يقال: إنه  74 قَاسم بن َعلّي بن ُمَحمَّ

 .6/123، واألعالم 2/261اة هـ (. ينظر بغية الوع131أحسن شروحه، توفي بعد )
 .122 – 3/121ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  75
ُ َعنْ  76 ه األَول َكَما َكاَن َمْطوياًّ؛ َوفِي َحِديِث َعائَِشةَ تَِصُف أَباها، َرِضَي هللاَّ هَُما، فَقَالَْت: يُقَاُل: اْطِو الثَّْوَب َعلَى َغرِّ

ِة وُمقابَلة َدائِها بَِدَوائِهَا.َردَّ نَْشَر اإِلسالم َعلَى غَ  دَّ ه أَي طَيِّه وَكْسِره، أَرادت تَْدبيَره أَمَر الرِّ  رِّ

 ) لسان العرب: غّر (.  



  
 
 

 

 

أقول: الظاهر أّن الفرق الذي يقتضيه عبارة الفقهاء المذكورة هو الفرق الثالث الذي تّم نقله عن نجم األئمة،  ثمّ 

كائن في واجب له، و ال أنّهأنّه يصح منه االنتفاع، ويتأتّى ويمكنه ذلك، ألنّه أبيح له، ألّن معنى يملك أْن ينتفع 

ا االنتفاع، بخالف تملك المنفعة، فإّن معناه أنّه يملك نفس المنفعة ملكه، وأصل المعنى أنّه يملك حالة يمكنه فيه

 بإقامة العين المؤّجرة مقامها على ما تقّرر في الفقه.

والتحقيُق أْن يُقال: إنّه ليس مبنيّا على الفرق بين الصريح والمؤّول، بل على الفرق بين االنتفاع والمنفعة، فإّن 

 اهر أنه الحاصل بالمصدر، وهو الذي جعلت األجرة في مقابلته.األّول مصدر دون الثاني، إذ الظ

فإْن قيل: ما حكم التجّوز بالمصدر المؤّول، هل هو تبعّي نظًرا إلى وجود الفعل لفظًا، أو أصلّي نظرا إلى كونه 

 بالمصدر؟مؤّوال 

ابك كان ر إليه بعد دخول السواشتماله على النسبة كان تبعيّا، وإْن لوحظ المعنى الذي صااعتبر اللفظ  إنقلُت: 

أصليّا، واألول أظهر، فإّن مالحظة أجزاء المرّكب سابقة على مالحظة المجموع، والمعنى المصدرّي إنّما 

 يحصل من المجموع.

   وهللا تعالى أعلم، والحمد هلل أّوال وآخًرا، وصالته وسالمه على خير خلقه محّمٍد وآله وصحبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



  
 
 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 بيروت. –المعرفة  (، دارهـ633صول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )أ 

 الطبعة: ، هـ(1311خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )، األعالم

 .دار العلم للماليين، م 1221أيار / مايو  -الخامسة عشر 

  ( كلية الدعوة، طرابلس، ليبيا.136أنوار التنزيل وأسرار التأويل، القاضي ناصر الدين البيضاوي ،) هـ 

 ( دار الكتاب 261بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،)هـ

 العربي، بيروت، لبنان.

 الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  البحر الرائق شرح كنز

 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي121)

 ( 216البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي ،)هـ

 م1116 -هـ 1616الناشر: دار الكتبي، الطبعة: األولى، 

 لتفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي البحر المحيط في ا

 بيروت -هـ،  دار الفكر  1621 هـ(،  المحقق: صدقي محمد جميل،266)

 ( 111بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ،)هـ

 لبنان / صيدا. -المكتبة العصرية تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 ( دار 1232تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ  ،)هـ

 الجيل بيروت.

  حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي

 لبنانز-م،  دار الكتب العلمية بيروت1112-هـ  1612هـ(، الطبعة: األولى 1211)

 محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي ، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر

 بيروت –دار صادر ، هـ(1111الحموي األصل، الدمشقي )

  ( دار الكتب  هـ1111ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ،)

 العلمية.

  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي

 م.1112 -هـ 1612بيروت، الطبعة الثانية،  -هـ(، الناشر: دار الفكر1262)

 ي الحنبلي، أبو الفالح شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكر

 –هـ(،  حققه: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 1131)

 هـ . 1611بيروت، الطبعة: األولى، 



  
 
 

 

 

  ) هـ 223 –شرح التسهيل المسمى: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محب الدين التميمي ) ناظر الجيش

 عزازي، دار الكتب العلمية، بيروت.، تحقيق محمد ال-

  ( 131شرح الرضي على الكافية البن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )هـ، 

 .ليبيا –جامعة قار يونس ، م 1126 - 1316تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف حسن عمر، 

 جندي، جامعة األزهر، الدراسات اإلسالمية شرح السلّم في المنطق لألخضري، تأليف: عبد الرحيم فرج ال

 والعربية، دار القومية العربية للطباعة ، القاهرة.

  ،هـ 1611صحيح أبي عبد هللا البخاري بشرح الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية

 م.1131 -

 هبة دمشقي، تقي الدين ابن قاضي شطبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي ال

 .هـ 1612بيروت، الطبعة: األولى،  –هـ(،  المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب 361)

 ( دار الكتب العلمية 166طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي ،)هـ

 بيروت –

 وبات إلى آخر الكتاب (، عبد هللا بن محمد النيسابوري المعروف العباب في شرح لباب األلباب ) من المنص

باكستان،  –، رسالة دكتوراه، محمد نصير الدين، جامعة بيشاور  -هـ 221 –بنقره كار ) صائغ الفضة ( 

 م.2111 -هـ 1621

 يم هعقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر، محمد بن أبي بكر الشلي با علوي، تحقيق: إبرا

 م.2113 -هـ 1626ومكتبة اإلرشاد، صنعاء، الطبعة األولى، المقحفي، مكتبة تريم الحديثة 

 ( الناشر: دار المعارف.261فتاوى السبكي، أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  ،)هـ 

 هـ 612ي ) فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان لقاضيخان األوزجندي الفرغان

 (، اعتنى بها: سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت.

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ه وصححه وأشرف على طبعه: 1321بيروت،  -

 الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.محب الدين 

  لبحوث الحضارة اإلسالمية، الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، المجمع الملكي

 م.1131عمان، 

 محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن ، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

، 2الطبعة:  ،: إحسان عباس، تحقيقهـ(1332د الحسني اإلدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )محم

 .بيروت  -دار الغرب اإلسالمي ، 1132

  الشاملة الذهبية.مكتبة راغب باشا،  مخطوطاتفهرس 



  
 
 

 

 

  فوائد االرتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر، مصطفى بن فتح هللا الحموي، الشاملة

 الذهبية.

  قضايا مصر في القرن العاشر والربع األول من القرن الحادي عشر للدميري، تحقيق: عبد الرازق عبد

 م. 2111الرازق عيسى، الطبعة األولى، 

 .) كتاب بديا ) موقع إألكتروني 

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم

 م1161هـ(، مكتبة المثنى / بغداد،1112ي خليفة أو الحاج خليفة )حاج

  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

 هـ. 1616 -بيروت الطبعة: الثالثة  -هـ(، دار صادر 211اإلفريقى )

  فيض هللا أفندي . -مكتبة ملت  -مخطوطات اسطنبول 

 طات وكتب اسالمية وعربية ) موقع إلكتروني (.مخطو 

  :كتاب بديا(.111مخطوطة ) حاشية التفتازاني على الكشاف( رقمها ( ، 

  مجلة القلم، مدينة إب، الجمهورية اليمنية، السنة السادسة، العدد الخامس عشر، أكنوبر/ ديسمبر

 م.2111

  ،هـ (، 1123المعروف بداماد أفندي ) مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد

 اعتنى به محمد أحمد المختار، دار الكتب العلمية.

 مكتبة المثنى ، هـ(1613) يعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، معجم المؤلفين

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -

 اهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبر

 محمد النجار، دار الدعوة.

  مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال

 ،1136هـ(،  تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا، الطبعة: السادسة،211الدين، ابن هشام )

 دمشق. –الفكر  دار

  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي

 .هـ 1613هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 366تقي الدين المقريزي )

  هَيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا  (، دارهـ631بن أحمد السهيلي )نتائج الفكر في النَّحو للسُّ

 م 1112 - 1612بيروت، الطبعة األولى:  –الكتب العلمية 

  نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي

 .هـ(1111)



  
 
 

 

 

 لبغدادي اباني اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الب

 .1161هـ(، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1311)

  ( تحقيق أحمد األرناؤوط وصاحبه، الطبعة األولى، 216الوافي بالوفيات، صالح الدين الصفدي ،) هـ

 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2111 -هـ 1621

 

 

 

 

 

 

 

 

 


