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التعقيقمقدملأ

آلرفيرآلر!إقه

آلهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهلحمدا

جمعين.أوصحبه

علىفيهاتكلمالتيالمعلميالعلامةرسائلمنمجموعةفهذهوبعد،

تحتويفانهاالعددفيقليلةكانتوانوهيوحررها،الاصولمسائلبعض

وقدحولها.لجدلاوكثرالاصوليينآراءفيهااختلفتمهمةمباحثعلى

عرضوهو،كتبهسائرفيالمعروفأسلوبهفيهااللهرحمهالمؤلفاتبع

والاثارالاحاديثونقد،هادئةعلميةمناقشةومناقشتهابأدلتهاالمسائل

شأنهم،منالغضدونالمولفينأوهامعلىلتعقيبو،البابفيالواردة

إليها.يسبقلمفكرهبناتمنجديدةواستنباطاتبفوائدالقراءواتحاف

علىوالكلام،الاياتبعضتفسيرفياستطراداتأثنائهافيونرى

موضوعاتوتحرير،الكلماتلبعضاللغويوالشرح،والرجالالاحاديث

فيالنقادمناهجوبيان،والاصولالعقائدفيمشكلاتوحل،البلاغةفي

السنةحجيةمنكريشبهعلىالردمباحثهاأهمومن.والتعديللجرحا

بماعليهاالكلامفصلفقدالاحاد،أخبارقبولمنالمانعينوشبهالنبوية

لحججباونافشهمالاصوليينبعضاعتراضاتأوردكما،ويشفييكفي

العامه""إرشادكتابهفيوأحكامهالكذبحقيقةبيانفيوتوسع.والبراهين

رسالةبتاليفبدأاللهرحمهالمؤلفكانوقداخر.موضعفي5نجدلابما

تكلمكمايكملها.لمللأسفولكنه،مبسطسهلبأسلوبالفقهأصولفي

لجته.معاوكيفيةالائمةأتباععندالمذهبيالتعصبنشأةعلى
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تها:محتوياوالرسائلهذهباصولالتعريفواليكم

الأخبارتقسيمعلىوالكلامالسنةاتباعفرضيةفيرسالة(1)

الاحاد:أخباروحجية

[]4665برقمالمكيالحرممكتبةفيمنهاالخطيةالنسخةتوجد

منهاكثيرةمواضعفيشطبوفيها،طويلبقطعدفترضمن67(2-1)ص

ثلاثينمنأكثرمنهاصفحةكلوفي.الهوامشفيوزياداتوالحاقات

بدابل،بمقدمةلهايقدمولمخاص،بعنوانالمؤلفلهايعنونولمسطرا.

الكلاملىإتطرقثم،"السنةاتباع"فرضعنوانتحتالبسملةبعديكتب

بتفصيل.لهاالمنكرينشبهودفعالاحادأخباروحجيةالاخبارتقسيمعلى

مااتباعفرضعلىالمسلمينجماعإبذكرالرسالةهذهالمؤلفاستهل

،الاسلامدينمنبالضرورةالمعلومةالامورمننهوع!يو،النبيعنثبت

شبهاستعرضثم.ورسلهاللهبينتفريقوالسنةالكتاببينالتفريقنو

يلي:كماوهي،السنةحجيةمنكري

اللهقالكماشيءكلتفصيلوفيهشيءلكلتبيانالقرانأن:الاولى

اخر.شيءلىإيحتاجفلا،تعالى

فروععلىوينص،مواضعفيالواحدةالقصةيكررالقرانان:الثانية

بكتابةكالامرالاهميةبعظيمةليستانهاللناظريبدوقدالتيالاحكاممن

العظيمة؟الاموريذكرلاأنهيتصورفكيف،الدين

النبييامرلمفلماذ،كالقراناتباعهامفروضاكانتإذاالسنةان:الثالثة

بجمعها؟الخلفاءيعتنلمولماذا.ذلكعنالنهيعنهنقلبلغ!م!دبكتابتها؟



التعقيقمقدمة

ذلك.يخالفماعنهمجماءبل

اللهرضيعمرقالكتابايكتبأنوفاتهقبلع!مالنبيأرادلما:الرابعة

!يم.النبيواقره،حسبنا"اللهكتاب"عندنا:عنه

اتباعفرضيةعلىقائمةالحجةأنوبين،بتفصيلالشبههذهعلىردوقد

تقامأنفحقهذلكفييرتابالذيوأن،القرانفيليسمافيهاوأن،السنة

ولم.الجزئياتفيبالنظرمعهيتشاغلولا،الاسلامأصلعلىالحججعليه

معرفتهالكانتكذلككانتلولانهاالظهور،بغايةالحقحججاللهيجعل

معشبهاتاللهجعلوقدقبولها.علىكالمجبورينالخلقولكان،سهلة

التأملمنيطهركماعديدةحكمفيهاولهبها،العبادلابتلاءالحججهذه

فيها.

البخاريوأعلهواحد،حديثبذلكوردفقدالكتابةعنالنهيأما

بأسا.بهايرونيكونوالمالصحابةوأكثر.احاديثالإذنفيوجاءت،وغيره

عدمأسبابالمؤلفوذكر.حسنمحملفلهذلكخلافعنهمرويوما

عظيمةمصلحةانذاكالكتابةتركفيكانوأنه،السنةغ!يبكتابةالنبيأمر

يطولأخرىحكموفيها.والحفظوالسماعالطلبعلىالمسلمحثوهي

بيانها.

حياةفيبهاوتدينهللسنةامتثالهعنهتواترفقدعنهاللهرضيعمرقولأما

بينثم.ذلكيخالفلاماعلىتلككلمتهحملمنفلابدع!وبعدها،النبي

هذافيعمرعنتروىالتيالرواياتمنغيرهاومنمنهاالمقصودالمؤلف

.الباب
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لىإالأصوليينعندالاخبارتقسيمعلىالكلاملىإالمؤلفانتقلثم

وأبكذبهمقطوعاليسوما،بصدقهومقطوع،بكذبهمقطوع:أقسامثلاثة

بصدقه.

المؤلفوعقب!خلافهعلىالقاطعالبرهانقاممابكذبهفالمقطوع

إلالحديثٍمخالفايقينياقاطعابرهانااللهشاءإنتجدلنبأنكذلكعلى

نأوإماخلل،إسنادهفييكوننإما:الوجهينأحدعلىيدلكماوجدت

لف!تبديلأوتاخير،اوتقديمأونقص،أوبزيادةمتنهفيتغييروقعيكون

يغيرالمعنى.مماذلكنحوأوباخر،

لعادةواحادا،المنقول:بكذبهالمقطوعمنانالاصوليينكلامونقل

عليهوعقب.نقلهعلىالدواعيلتوفربالتواتر،لنقلصحلوبأنهقاضية

الواحدإلايحضرهاولاالقضيةتقعفقدهذا،فيالتثبتينبغيبأنهالمؤلف

وقد.الاثنانأوالواحدإلامنهملهايتنبهولاجماعةيحضروقد،الاثنانأو

لاولكنأهميةلهايرونوقدينقلونها،فلاأهميةلهايرونولايشاهدونها

ينبغيأنهلىإوتوصللها،عديدةأمثلةالمؤلفذكروقد.أهميةلنقلهايرون

.الاحتمالقياممعذلكعلىيقدمفلاذكر،بماالاحاديثردفيالتثبت

مورا:منهاالاصوليونفذكربصدقهلمقطوعأما

لمج!يه.النبيوخبر،وجلعزالربخبر:الاول

عليه.ينكرهفلا!لمجييهالنبيمنومسمعبمراىإنسانيخبران:نيالثا

المتواتر.:الثالث

القرائن.بمعونةالعلمالاحاديفيدقد:الرابع
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الحكمعلىجمعأأوبالقبولتلقيأوصحتهعلىجمعأما:الخامس

عليه.يدلالذي

العلمحصلصدقوهلوقومبحضرةبخبرإنسانيخبرأن:السادس

لوتكذيبهعنالسكوتعلىلهمحاملولاسكتوا،ولكنهمالخبر،بصحة

كاذبا.كان

إبطاله.علىالدواعيتوفرمعلخبرابقاء:السابع

بمافيهاالاصوليينكلامعلىعقبثم،الانواعهذهالمؤلفذكر

حسنا،تفصيلاالإجمغموضوعفيفصلوقد.ينقدهأويقيدهأويوضحه

لان،واهيةقاعدتهأنالسابعالامرعنوذكر.وأنواعهحججهعلىوتكلم

كلأنيقتضيفلاالخبرروايةتعزأناقتضىوإنالابطالعلىالدواعيتوفر

به.مقطوعايكونأنعنفضلا،صحيحيروىخبر

أحاديثإنالعلماء:منجماعةقولعلىالكلامفيف!لاعقدثم

عليهماانتقدهاأحاديثعدا،بالقبولتلقيتلأنهاالعلمتفيدالصحيحين

على"البخاري"صحيحأحاديثأنللمولفتحرروقد.لحفاظابعض

فهو،البخاريلهاحتاطالذيهومنهاالأولالضربوأن،أضربأربعة

جمعواأالكتابعلىاطلعوالذينالحديثأئمةإن:يقالأنيصحالذي

علىجمعواأأنهمهناكمافغايةالباقيماو.بعضهمانتقدهماإلاصحتهعلى

وفضائلوالشواهدالمتابعاتأعني،فيهذكرالذيلموضعهصالحأنه

".مسلمصحيح"عليهويقاسونحوها.والعواضدالاعمال
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يفيدالثقةخبرأنالائمةبعضعننقلماعلىتكلماخرفصلوفي

فيالغلاةوبعضالجهميةعلىالردبذلكأرادواأنهمفذكرمطلقا،العلم

خباربأنهاالصفاتفيالواردةالاحاديثفييطعنونكانواالذينالرأي

القرانلظاهرمخالفةأنهابدعوىالاحاديثويردون،الظنإلاتفيدلااحاد

بذلكقصدوا،العلميفيدالثقةخبرإن:وغيرهأحمدالامامفقال.القياسأو

الامةسلفجماعإومنها،اليقينيالعلمتفيدلحججواجببهالاخذن

الثقة.بخبرالاخذعلى

منالثالثالقسمأنهاوذكر،الاحاد""أخبارعنوانالمؤلفجعلثم

بصدقه.ولابكذبهيقطعلاماوهو،الاصوليينعندالاخبار

السابقة،الشركأممضلالسببلبلانفصلاعقدعليهاالكلاموقبل

يرونهمالهيثبتونأخذواثم،وجلالهوعظمتهاللهوجوديعلمونكانوافقد

اغتروابل،واثارهمبسننهموالتمسكالانبياءهديلىإيرجعوافلمكمالا،

الامة،هذهفيحدثماوهذاوهلكوا.فضلوابأفكارهم،واستغنوابعقولهم

عنواستغنائهمالنبويبالهديجهلهمبسببوغيرهاالخوارجضلتفةد

الصحابة.منبهبالعارفينالاهتداء

جماعالاوقجقدوأنهالواحد،بخبرالعملوجوبعلىالكلامبداثم

بهالعمليجبلاأنهمنالظاهريةعنالاصوليينبعضنقلهوماذلك،على

عنحكينعم.حزموابنكداودالظاهريةأئمةعنالمعروفخلافمطلقا=

خبريقبللاأنهعليةبنإسماعيلبنإبراهيموتلميذهكالاصمالمعتزلة

هشامعنوحكي.الاحكامسائرفيويقبل،والدياناتالسننفيالواحد

.الضرورةعلموهو،إليهتنضمقرينةبعدإلايقبللاأنهوالنظام
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الواحدخبرقبولمنللمانعينوالنقليةالعقليةالشبهجميعذكرثم

،الموضوعهذافيالاصوليينكلامونقلعليها،الردفيطالو،بهوالعمل

ليشماولاتقف>ايةعلىبتفصيلتكلموقد.ويبينهيوضحهبماعليهوعقب

فيونظروفسرها،المانعونبهااستدلالتي36[]الإسراء:(عئضبهءلك

الاياتمننظيرهاومراعاة،الاياتوسياق،العربية:جهاتأربعمنمعناها

كما.الايةبهذهالتعلقفيالمانعينمزاعموفند.السلفوتمسير،القرانفي

"يغني"معنىوبين36[:]يونس<شئأالحقمنيغنيلاالظن!إنايةعلىتكلم

إذاالذي""الحقمعنىشرحثم)1(،العربوكلامالقرانفيالشواهدبتتبع

يوجديكادلاتفصيلاذلكفيوفصل،بالظنيدفعهأنحاولالإنسانكرهه

البراهينلحقوبا،الشبهاتبالظنالمرادأنورجحاخر،موضعفي

.السياقيدلذلكوعلى،القطعية

في"يغني"لاجعلواالذينالمفسرينبعضعلىرداخرفصلوفي

واعترضبدل،بمعتى"و"من،مسدهيسدولا،مقامهيقوملا:بمعنىالاية

.بوجوهعليهم

منالنقليةالشبهبعضذكرالرسالةهذهمنالأخيرالفصلوفي

يقبلوالموغيرهماوعمربكرلمجموأباالنبيأنتدلالتيوالاثارالاحاديث

واحدا،واحداعليهاالمؤلفتكلم.بمثلهفأخبراخرجاءحتىالواحدخبر

الاخرين.وكلام""الرسالةمنالشافعيكلامونقلووجهها،معناهاوبين

فيإليهاوأشارالتفسير("،رسائلمجموع"في"عنه"اغنىمعنىفيرسالةللمؤلف(1)

.(31!)ص"الكاشفةالانوار"
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المقصودوانما،قالهماكلهنالخصأأنيمكنولا.الرسالةتنتهيوبهذا

نأالقراءوعلى،الكتابأجزاءوبيانوترتيبهاالرئيسةلمباحثااستعراض

ودقائقه.واستنباطاتهببيانهويستمتعواموضعهقيالمؤلفكلاميراجعوا

وشرائطه:الواحدخبرأحكامعلىالكلامفيرسالة2()

(02-1)ص[]4665برقمالمكيلحرمامكتبةفيالرسالةهذهتوجد

ثلاثينمنأكثرمنهاصفحةكلفي،الصفحابمرقمطويلدفترضمنوهي

أعلاها،فيوخاصةالصفحاتأطرافقيبللالدفترهذاأصابوقدسطرا.

زياداتهوامشهاوقي.بصعوبةإلاالكلماتبعضتقرأفلا،الكتابةفيأثر

التالية.الصفحاتهوامشفيالشيخفكتبها،الصفحةتسعهالموإلحاقات

والاسطر.الفقراتبعضعلىوضربشطبصفحاتهامنكثيروفي

المتعلقةالمسائلبعضتحقيقأرادالشيخأنتأليفهاسببوكان

للصوابمخالفاكلاماالمتأخرينعندوجدلماوالتعديللجرحابأحكام

خبرأحكامعلىالكلاممنشيئاإليهيضمأنرأىثم،بالتحقيقوافوغير

فيقالكماأبوابثلاثةعلىورتبها،الرسالةهذهفجمع،وشرائطهالواحد

ضمنالثالثالبابنجدولم.فقطبابانأيدينابينمنهاوالموجود.المقدمة

.الأخرىالمسوداتقيولاالدفترهذا

الواحد،بخبريتعلقمابعضعلىللكلامالاولالبابالمؤلفعقد

:فصولأربعةلىإوقسمه

-قالكما-المؤلففيهنبهالواحد،بخبرالعملوجوبقي:الاول

ثلاثةوذكر.مستوفىغيرراهأوالعلمأهلكتبفيعليهيقفلمماعلى

يشفي.بماعليهاوتكلم،الكريمالقراناياتمنذلكعلىالحججمنأنواع
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بخبرعبادهاللهيتعبدأنيجوزلاالعقلأن:وهي،المخالفينشبهذكرثم

عامةنوشيئا،الحقمنيغنيلاوالظنالظنإلايفيدلانهوالواحد،

فندوقد.القبوللشروطمستجمعةغيرالاحادبطرقالمرويةالاخبار

الفرقوبعض،تباعهموالافرنجكتابعلىورد،الشبههذهجميعالمولف

الغلاةوبعضلجهميةواالمعترلةمنفرادو،والروافضلخوارجكاالغالية

لاثار،1وللأحاديثنقدهمفيالحديثأهلخالفواالذينالرأيأهلمن

المتفقوالشروط،والضعيفالصحيحبينالتمييزفيالمحدثينمنهجوبين

فيالهوىعنالابتعادضرورةعلىآخرهقيوأكدالواحد.خبرلقبولعليها

.نقدهعندوالقواعدالاصولبتطبيقوالالتزام،لحديثاعلىلحكما

الواحدخبرأنفيهذكرالواحد،خبريفيدهفيمانيالثاوالفصل

اجتماعفدلالةقطعا،ثابتابهالعملوجوبكانوإنللشروطالمستجمع

وفتوىالمؤذنأذانذلكونظير.ظنية!ك!ي!النبيلىإنسبتهعلىالشرائط

فييمكنكانوانقطعا،ثابتبهاالعملفوجوبالعدلين،وشهادةالعالم

الائمةبعضعننقلماعلىتكلمثم.ويغلطيخطئأنهؤلاءمنواحدكل

درثم،القولهذابسببعليهمالناسبعضتشنيعوذكر،العلميفيدأنهمن

الاتية:نيالمعامنواحدّاأرادوانهموالائمةكلاممنالمقصودوبينعليهم

.عندهثبتلمنتضمنهالذيلحكماللزومالعلميفيدأنه:الأول

عنناشئغيراحتمالخلافهاحتمالأنبمعنىالعلميفيدأنه:نيالثا

دليل.

بالقبولكالمتلقىالصور،بعضفياليقينيالعلميفيدأنه:الثالث

قرائن.بهوالمحتفة
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بخبرالعملوجبلاجلهالذيالمعنىلبيانالثالثالفصلوعقد

:احتمالانوهنا،الظنإفادتهعلىبهالعملوجوبمدارأنفذكرالواحد،

والعلة،الحكمةهيتكونأنوالثاني،العلةهيالظنإفادةتكونأنالاول

زيادةمعالثانيهوالمؤلفرجحهوالذي.الثقةإخبارنفسوهوضابطها،

معتىوهذا،خطؤهيتبينلمخبراالثقةخبر:يقالكأنالضابطفيوصف

".قادحةعلةولاشذوذغير"من:لحديثاأهلقول

عنفيهالكلامفصلوقد،والشهادةالروايةبينللمقابلةالرابعوالفصل

بالاكتفاءالروايةفيالتخفيفبعضهماستشكالوذكربينهما،الخلافوجوه

وقيشهود،أربعةتتطلبالتيالزنالاثباتالشهادةخلافعلىواحد،بخبر

نأمع،وامرأتينرجلاأورجلينالأموالوقي،رجلينونحوهاالدماء

فإنهاالروايةوأما،واحدةقضيةبهاتثبتإنماالشهادةفإن،عكسهالقياس

هذاعلىورد.تحمىلاقضايافيالقيامةيوملىإبهيعملديناتكون

الشرعيلحكمامعرفةلىإداعيةلحاجةاأنفذكر،أوجهثلاثةمنالاشكال

غلطخشيةذلكوعارض،بهيعرففيماالتوسعةيقتضيوهذا،بهللعمل

يكلأنإلايسعهفلاالناظر،علىيصعبمماهذينبينوالموازنة،الراوي

الواحدالثقةبخبرالحاصلالظنإنثم.والشهادةالغيبعالملىإالامر

التيالعدلينبشهادةالحاصلالظنعنينقصلاالحديثأهليقبلهالذي

بحفظتكفلقداللهفإنوأخيرا.لوجوهمنهأقوىلعلهبل،الحكامبهايقضي

بالشريعةيلصقأنالمحالفمن.السنةوتلكع!يم،النبيبلسانوبينه،الدين

منافذلكلانعنها،نفيهالعلملاهليمكنلاوجهعلىمنهاليسما

به.اللهتكفلالذيللحفظ
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الواحد،خبرحجيةشرائطلبيانالمؤلفعقدهفقدالثانيالبابأما

فقط،الاولالنوععلىالكلاممنهاوالموجود،أنواعثلاثةعلىأنهاوذكر

العدالةعلىأولافيهتكلمالاخبار،حالالمخبرفييشترطماوهو

يجرحه،ولمرجلعنالعدلروىإذاعماالبحثلىإوتطرقوضوابطها،

وعرف،الضبطوهوالثانيالشرطعلىتكلمثم؟لهتعديلاذلكيعتبرهل

عندنفسهلميزانضابطاالانسانفكون،والتثبتالثباتاجتماعبأنهالضبط

نفسهيتفقدنفسهفيثباتهمعيكونقدإنهثم،الثباتهوالاداءوعندالتلقي

وبهذا.المتثبتهوفهذابحسبها،فيحدثالحالحقيقةفيعرفلاداء،عند

والمتساهل.المغفا!خبريخرج

منوالتعديللجرحاكتبفيماغالبأنذكرالأخيرالفصلوفي

وتحرر،الائمةكلامعليهويدل،الراويأحاديثاعتبارعلىمبنيالكلام

مذاهب:لهمأنكلامهممنكثيرباستقراءللمؤلف

العدالة،علىمحمولونالمسلمينأنفعنده،حبانابنمذهب:الاول

وقال،عليهورد،مذهبهضعفوبئن.عدلأنهفالظاهريجرحلمراوفكل

"التاريخأخذبلالاعتبار،يلتزملمحبانابنأنليتبينوالذي:اخرهفي

يعرفهلمعنهأخذهممنوكثير.""الثقاتلىإغالبهونقل،للبخاريالكبير"

منولاروواعمنيعرفلممنهموكثيربل،روىماعرفولا،حبانابن

عنهم.روى

لمقارنةوالكتابينسةدربعدالمؤلفإليهاتوصلجليلةفائدةهذه

.هناكالكلامتتمةوانظربينهما،
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الرواةمنجماعةتتبعبعدالمؤلفتوصلوقد،العجليمذهب:الثاني

منهملكليذكرلمالذينالتابعينمنكثيربتوثيقانفردانهلىإوثقهمالذين

فيحبانابنوافقه:وقالاسمائهمبعضالمؤلفعددثم،ثقةواحدراوإلا

قاعدته.علىاكثرهماوهؤلاء

مسوداتضمنتتمتهنجدولم،الرسالةهذهمنالموجودينتهيوبه

إليهاشارحسبماوالثالثالثانيالنوعينعلىالكلامنجدلمكما،المؤلف

الثاني.الباباولفي

واحكامه:الكذبمعرفةلىإالعامهارشاد)3(

متفرقة:قطعالكتابهذامنإليناوصل

تحتوي2(،4-1)ص[]7946برقمالمكيلحرمامكتبةفياولاها

.الكتابمنالاولىالفصولوبعضالخطبةعلى

تفهرسولماخيراعليهاعثرناالتيالمؤلفمسوداتضمنثانيةوقطعة

الكلامفيهاالمؤلفبدا.الكتابمن(44)33-الصفحاتوهي،الانحتى

ولم،مطالباربعةذكرثمبتمهيد،لهومهدجديد،منالكذبموضوععلى

متصلغيروالكلامنقص،اخرهاوفي،الرابعالمطلبعلىفيهاالكلاميتم

مكانها.فيإليهااشرناوقدمنها،الاخيرةالصفحاتمع

استطرادفيها(101-29)صاولهامنناقصةثالثةقطعةثم

دوتمنومابفدونإبض>:تعالىقولهفيالمشركينشبهةردفي

وقتعنالبيانتاخيرذكرآخرهفيو89[،]الانبياء:<بهضمجسآدئه

المفهرسكتبوقد.التوريةوهوالمجملمنالثانيالضربثم،الحاجة
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كتابمنليتستأنهالواقعو"،للعبادةتابعة"ورقاتالقطعةهذهعلى

"كتابفيالكلامتمامأنلىإآخرهافييشيرنفسهالمؤلففان،""العبادة

فيالموجودالكلامأن"العامه"إرشادمنأنهاعلىيدلومما".العبادة

كماالكتابمنالرابعةالقطعةأولوفيهناتكررمنهاالأخيرةالصفحة

المكررالكلامقبلالقطعةهذهآخرفيالمؤلفوضعوقدوصفها.تيسيأ

منقبلهماأنيفيدوهذاالاستطراد".آخر":الهامشفيوكتبفاصلا،خطا

ومافيهيدخلومانواعهوالكذبعلىالكلاملىإرجعثماستطراد،الكلام

فيه.يدخللا

مرقمةوهي،لىالأوالقطعةمعالمكتبةفيتوجدرابعةقطعةثم

توجدفلا73(7-0)الصفحاتضاعتوقد86(،-47)صالصفحات

الكتابمنوالمطالبالفصولبقيةعلىتحتويالقطعةوهذه.الأصلفي

عشر.الحاديالمطلبنهايةإلى

بعدفوضعناهاأخيرا،المؤلفمسوداتضمن)98(الصفحةوجدناثم

الأصل.من86()ص

برقممجموعضمنالكذبحقيقةعلىالكلاممنخامسةقطعةوهناك

الظهوروحقيقةالظاهرمعنىبيانأيضاوفيها(،01-4)الورقة[]4658

تناسبوهيباختصار،الموضوعاتهذهعلىتكلموقد،القرينةوكيفية

القطعةهذهمنالصفحاتبعضوفي،بهلحقناهافأ،الكتابموضوعات

كثير.شطب

بعضعنفيهماتحدث،المؤلفبخطورقتينوجدناخيراو

.الكتاببآخرلحقناهافأ،لىالاوالقطعةفيتناولهاالتيالموضوعات
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منوقعفيمانظرلمافانهالتأليف،سببالمقدمةفيالمؤلفذكروقد

الشرعية،للنصوصالتأويلكثرةورأى،والاحكامالعقائدفيالاختلاف

الغلاةبعضكلامفيرأىثم،ورسلهللهتكذيبأنهذلكمنكثيرفيلهتبين

المسلمينأكثرعلىوالتلبيس،والرسلاللهلىإالكذببنسبةالتصريح

هذهفألف،أحكامهوبيانالكذبمعنىتحقيقلىإالبحثفجره،بذلك

الرسالة.

"الخبر".وبينبينهوالفرقواصطلاحا،لغة"الخبر"معنىبذكربدأها

"الصدقمعنىحققثم.لذاتهوالكذبالصدقيحتملماالخبروأن

نأذكرثم،والمعتزلةالسنةأهلجمهوربينفيهالخلافوبين"والكذب

بينللفرقيتعرضوالموالكذبالصدقتعريففيكلامهمعندالبيانأهل

فأكثر.لمعنيينالمحتملوالخبرواحدا،معنىإلايحتمللاالذيالخبر

بدونالسواءعلىلهمااحتمالهكانإنللمعنيينالمحتملأنذلكووجه

أحدفيراجحاظاهراكانوإنواحد،معنىلىإراجعفذلكرجحان

يضمرقدثم.الراجحالظاهرهوبهيحكمأنيجبالذيفالمعنىالمعنيين

للحكمفلابدولذا،المرجوحيضمروقدالراجحالمعنىنفسهفيالمخبر

فصلوقد."وإضمارهالمخبر"إرادةمعرفةمنالكذبأوبالصدقعليه

والبلاغةالأصولعلماءنصوصوأورد،الموضوعهذافيالكلامالمؤلف

لابدأنهعلىالعلمأهلجماعإوذكر"القرينة"علىتكلمثم.وناقشهم

كاننوإ،حقيقتهعلىفالكلامقرينةهناكتكنلموإذا،قرينةمنللمجاز

وغيرهمكذبا،يسمونهلجمهورواالسنةفأهلللواقعمخالفاالحقيقيمعناه

للواقع.مطابقأنهيعتقدالمتكلميكونلاأنكذباتسميتهفييشترط
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محطفيالثانيوالمطلب.الاولالمطلبفيالكلامكانهناإلى

نفسفيالواقععلىهوإنماوالكذبالصدقمدارأنفيهذكر،المطابقة

،فصدقتطابقافان،أخرىجهةمننفسهالخبرمدلولوعلىجهة،منالامر

.فكذبوالا

أنهعلىجماعالاثمأولا،تعريفهفيهذكرالمجاز،فيالثالثوالمطلب

القرينةيجعلونالاصوليينمنكثيرانإلا،معتبرةقرينةمنللمجازلابد

ثم.الكلامفهمفيالحملوصحةالافهام،بقصدالاستعماللصحةشرطا

اللهكلامفيوقوعهيمنعونوأنهمالمجاز،منالظاهريةموقفعنتكلم

البيانعلماءعندأما.لحقيقةامنذلككلأننظرهموجهةوبين،ورسوله

وهي:،أقسامعلىتكونلهوضعتماغيرفيالمستعملةالكلمةفإن

:وقالأمثلتهاالمؤلفذكرواللغو.،والغلط،تجاللارو،والكنايةالمجاز،

.الكذبتعريفعليهيصدقالاخيرهذاإن

ونقل،البلاغيينعند"والكذبالاستعارةبين"الفرقذكرلىإتطرقثم

بين"الفرقبيانلىاانتقلثم.الموضوعهذافيالكلاموحرر،أقوالهم

لخلافاوذكر،الشانبهذاالبيانعلماءأقوالواستعرض"والكذبالمجاز

بينهم.

بذكرفتبدأالثانيةالقطعةأما.الكتابمنالأولىالقطعةانتهتهناإلى

الاتية:المطالبلىإتتطرقثم،والبيانالكلامفضلفيتمهيد

.والكذبالصدقتعريففي:الاولالمطلب

.الكذبمعرةيلحقهفيمن:الثانيالمطلب

المتكلم.إرادةفي:الثالثالمطلب
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الهدايةنسبةعلىالكلامآخرهوفي.القرينةفي:الرابعالمطلب

المستحقومن،القرانضوءفيحقيقتهماوبيان،لىتعااللهلىإوالاضلال

يكوننويضلهلانالمستحقومنهدى،لهالقرانيكوننواللهيهديهلان

عمىهلهالقران

القطعةفيكتبهلماوتحريرتلخيصكأنهاالاربعةالمطالبوهذه

جديد.بأسلوبالاولى

الشيطانعبادةمعنىلبياناستطرادوفيها،ناقصفأولهاالثالثةالقطعةأما

آدئهدوتمنوماتغبدونإل!م>:لىتعاقولهفيالمشركينشبهةورد

وقتلىإالبيانتأخيرأنذكراخرهافيو[.89:]الانبياء<جهنمجس

منهالثانيوالضرب.المجملمنالاولالضربوهوكذبا،يعدلالحاجةا

بغيرها.ورىغزوةأرادإذاعفي!النبيكانوقدكذبا،ليسأيضاوهو،التورية

منالرابعةالقطعةفيوأمثلتهاالتوريةمعنىبذكرمتصلوالكلام

علىاحياناشطبو؟زرعشر،لحادياالمطلبلىإالمطالببقيةثم.الكتاب

وينقصيزيدكانالمؤلفأنعلىيدلمما،أخرىبأرقامغيرهاأوالارقام

منهاوالموجودعناوينها،واختيارللكتابالرئيسةالموضوعاتترتيبفي

يلي:ماالقطعةهذهفي

تقصيرالمخاطب.منفهمهفيالخلليأتيما8-

.السلامعليهإبراهيموكلماتالمعاريض-9

.كذبإنه:الناسيقولممافيهرخصما-01

مسوداتضمنتتمتهوجدنا)وقد.الكذبفيالتشديدمنوردما-11

(.المؤلف
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عليه،مزيدلابماالمطالبهذهعلىالكلامفيالمولففصلوقد

آخرفيقالذلكومعويوضحها،يقررهاماوالشواهدالامثلةمنوذكر

أريد،ماكلمنهأبلغولم،المطلبهذافيالكلامطالقد":الفصولبعض

"!قاربتقداأكونأنرجوو

المؤلف.مسوداتضمنوجدناهماقطعتينبالكتابلحقناأوقد

تعريفلىإتطرقثم،"الكذبحقيقة"علىبالكلامبدأهالىالأو

الكلامسبقوقد."الاقترانكيفيةو"بالظهور("المرادو""القرينةو"الظاهر(""

منالمولفعليهاوتكلم،الكتابأولفيبتفصيلالموضوعاتهذهعلى

القطعة.هذهفيجديد

منلهمالابدوأنهوالمجاز،الاستعارةعنالبيانعلماءكلامفيوالثانية

الاستعارةوبين،الباطلةوالدعوىالاستعارةبينوالفرق،وقرينةعلاقة

الأولالقسمفيعليهاوالتعقيبالبلاغيينأقوالنقلسبقوقد.والكذب

،الموضوعهذافيورقتينوكتبجديدمنالمؤلفإليهوعاد،الكتابمن

"المفتاحتلخيصشرححواشيعلىالفتاحفيض"كتابضمنتركهما

منه.المنقولةالنصوصأراجعكنتعندماعليهماعثرتوقداللشربيني(،

بحاثوتحقيقاتأئنائهاوفي،الكتابلمباحثسريعاستعراضهذا

.واهتمامبعنايةالكتابقرأمنإلايجنيهالا،المؤلفنثرهاأخرى

الفقه:أصولفيرسالة()4

فيالمؤلفبخط]4678[برقمالمكيالحرممكتبةفيأصلهايوجد

والحاقاتوزياداتكثيرشطببعضهاوعلى،طويلبقطعصفحاتست
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وسهل،عليهدراستهفيالعلمطلبةمنيرغبكانلمنألفها.الهوامشفي

منواقتصر،والتدقيقاتالاصطلاحاتمنكثيرعنعرضو،المطالبفيها

التحقيق.مسلكفيهاوسلك،منهلابدماعلىالكلاميةالمباحث

ضربين:علىالعلمهذافيالمؤلفةالكتبأنمقدمتهافيذكروقد

قبلهلمنالمختصراتبعضوالثانيهبعدهومنليالغزاكتبالأول

بمباحثمزجفقدالاولأما.للجويني"و"الورقاتللشيرازي"!"اللمع

يخلوولاالاختصار،بغايةفانهنيالثاماو،والمنطقالكلامعلممنكثيرة

تعقيد.عنذلكمع

مبسطسهلبأسلوبالرسالةهذهألفالعلمطلابلحاجةونظرا

علىيحتويمنهافالموجودإكمالها،منيتمكنلمأنهإلا،الجميعليفهمها

مباحث:خمسةعلىالمقدمةوتشتمل،فقطوفصلينمقدمة

فيوذكر.القطعيةالمعرفةهوالعربيالوضعأصلفيالعلمأن:الاول

يقبلمانيوالثا.البتةتشكيكايقبللاماالاول:قسمينينقسمانهاثنائه

الظن،يعمماعلىيطلققدالعلمأنلىإأيضاوأشار.الجملةفيالتشكيك

يكونوقد،اعتقادا""يسمىالجازمالذهنحكمنو،بالعلمالظنفيشتبه

الخرصعلىالظنيطلقماوكثيرا.غالبظنعنيكونوقدعلمعن

العلاميطلقماوكثيرا.ضعيفةأمارةعلىلحكمافيهيبنىماوهو،والتخمين

الظن.به!لراد

اللغة.في(""الاصولكلمةشرحفي:الثاني

.لاصطلاح1واللغةفي""الفقهكلمةشرحفي:الثالث



32التعقيقمقدملأ

".الفقهأصول"معنىفي:الرابع

".الفقهأصولعلم"تعريففي:لخامسا

وذكر،قطعيةتكونأنلابدالفقهأصولأنفيهبينفقدالاولالفصلأما

ومناقشته.ذلكعلىيردماثم،وجوابهذلكعلىالعلماءبعضاعتراض

قسمهثمأولا،الحكممعنىفيهذكر،الاحكامفيالثانيوالفصل

،والندب،)الوجوبخمسةوهو،التكليفيلحكما:الاول:قسمين

منلموجودوا.الوضعيلحكما:نيوالثا(.والتحريم،والكراهية،والاباحة

ولم.التكليفيبالحكمالمتعلقةالمسائلعلىبالكلامينتهيالرسالةهذه

تصلولمكتبهاهلندريفلا،المباحثبقيةالمؤلفمسوداتفينجد

لكانتكملتولو.أخرىبأعمالانشغالهبسببلكتابتهاينشطلمأوإلينا،

والمتوسطين.المبتدئينتناسبالاصولفيمحررةرسالة

يعدوهلاأنمقدمتهافيالعلامطلبةينصجأنهالمؤلفتواضعومن

ولا.وسعهحسبعلىيذاكرهم،جملتهممنواحدايعتبروهبلعالما،

ومطابقاالعلامألمةمرأحدلقولموافقايجدوهلمماقولهعلىيعتمدوا

التبججوعدم،والانصافالتواضعغايةمنهوهذاالنظر.فيوقوياللدليل

واسعة.رحمةاللهفرحمه.بنفسهوالاعتدادبرأيه

المذهبي:التعصبفيرسالة)5(

دفترضمن]4786[برقمالمكيالحرممكتبةفيصفحاتربعتوجد

المذهبيالتعصبنشأةعلىالكلامفيوهي،مختلفةأشياءعلىيحتوي

لى،تعااللهشرعالدينأنبذكربدأها.لجتهمعاوكيفيةالائمةأتباععند
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/،".1/ر3ار3-،ا!عملظلا،لم.لم!..ير!ر؟.3

قي؟!*.67ءولبم)ليالمح!ار!م-!إدء،حربعياعار-)كال!مما!-+ة

-!ء-/عإ،1قوكلهلنأا3عاحم،ءهما-يهالمصمما!بم

))ألىألمال!لمب!لم/لمخهوءلئاصملحم!!وكح)هامى)حهولىخؤهحححرعمهاهحلمحههححه5رهحا!ر!لىالرلمح"ماهرالرسا/لمححهلممب..

!عي!!ةخي..\"سهرر؟*ممثيءبر(ربر+بر.ر-/يهـو!ص!دىلملي)3دلمصعمص+ل!حراإر/س!/ل!سررىرهء-خ!..

*خعأعه..?./،..-..بوا!!.

ص!أ!لم.:".-.---.حل!ممه-.ء.-ء،.سرط،-؟.

ححه/لىعز%ضهمممال!"حمط!مأ7هح!فيممشما)حمزسقالا/ل!سضىلهد3ك!صنححأهحصالارى.حا!الا

-.لم،...!ا!اعرلعل!(حمنلىرحص![،1!ا

تما.!نرجمكللنحهححر!االول/ءف!بح!/حهصهحرحمح!اثر7لرك!مهحسحإر!س1بىحمهحمححنلملمفى)ءلملى

كأ.لم!ض!مكل؟ق!لطلؤ!ابرءع!وا!رسهالز،لىومنال!)!ربدرك!اسهـف!فى/!بم!مم!ضريغثح!ءسشللتفاحال!ا

ياتم!!محشكئيرهبحمحارر!زبهعفيحأ/لموزح/لضبم!ح!همسمحوكاورلو2!اصعهمينأححمحكاسيرلى

..*حهح!هح-!هحءنجمحعمحأخمرصاحننمح)7بهئرحن!!زبه!ل!محبرل!نه!و/نالخممصص!حمهالهمرابربحه!حم!خحممحاهلأ(+

-..-عىرفىر!للخت!صأصلمنجأصخافهالهـا!ربا4!ضحفيكصا)"ا،

/ل!غ!!سبح!صطرحألمطمه!موضهـاجمئرجصي!ؤسطميلبعلصهـنهـماتهرفير،.ث!أبخ

أأا!ع!مهـءفل!!آ!ممافي!ى).!-!سمروخمفمقعي!فماصعي!وىهـمم/يعدصع!لعر!حىمر!بي*؟ --كل!مرا4لخىهوصرنالم!صلص!ردرطزطىصنمختبرلعكهلمحرىلمننىالل)/مجرحردى!سجصكللمأئ،سصلرنه)-،!
،-.ا!ما

-.ا!مرممىمحءلعلهصسححنط12ص!ممط)حزجنيرص!عمذ!لرصمحعحرءكى!وءهحيث!ورل!سهحا(لأم!

.رلماسهر/!هألرلممكريىء!كطسمص1!ا193

لآ%لطداررأنملهصا!!ص!)هر/لوخعأدومم!3،+تغت!:صحي!ضمر!ورلرعبم/صر!لمسىعوليفى-!جهو!-.4

ا!7ضبروصعأجمىع!ل!دورلرلمفيمتر!فص!/ييجمين!كرهـ)ءفي!لمهـقي!لفطاحصرعسرقماص!ركرلمج!،س!مح!ا،

(-لهر!ه!لمهملمطقررلمصخا!رممه/إمأ!هجيعور/زكأترم!سلمبما/بر/طررن!!ل!ي!ولرصء)!ثر.تما

،/ص!لمط!لم./لم/محيعاع!ف!صأعر7سكرىالملزبلأ)شعصلبءماثخ!بهبرفىالبرفيعرعرب!شم-!

3
لألأعر7ع!الزلمصاصرصللسحيممابرجم!!ثاكررسبمطنا!ى!زء/مم!!رلرىحىلهمخأ!ى-:3

ححه/!رصهـصلحمرلم"4!رمحشولحول!حهزرر)ءل!لىمحمن![مهأيرعيب،لحللاءانفيس/نناإث

!مبرضثي!لمبرألممايهـ،!غ!م)!لى)س!!غ)!رعيربغممه!مهس!ىالرنر!لرص

صدرأ/ص!"أ)/صرلوع!ملمص،،دىدلرلما!ضل!رهـعفما!رر؟!أر،لمكل!لمنجها!!ت/لرهم!،سضنهصأ"مثررسم!4إ

لماشه!نرجم!حمما!علمرس!مصااشسى!يمخ!أيقكل!شينكال!لمجمجمغ!ركا!!ءا.؟ول!!
ء.!.أبم

لم"لأ3!صلللهلحححهىمم!ل!لابم!محقلححمالص!حم/كاهححهلهحهأحهحا+اتوهحأا!اا.-

.لمجممابسرشقيعا!طبئ!افترحمحشلمااالفائزهك!))شوكاتلؤكرر!زءم!اا

نجبحذبأهءهمفيحهحبر،حنلإحهرىر!ر،لؤلصا4لزلاالمدر،هحلى)فئلز)!دأححرممر-!.دحها.ىق؟خمالبهأ.

أ..إى!ا!ا1ص/مفالمص"!منم!ز..ص!يي،لاشأبرءنم!3باجمطعى

101:)-ء.ة،0.كر!تص!أطنولعنا/طلممحأ!رلرى)ب!جم!حلتىلميرر1اصلإلىممئيرنهه

.."أ/لم،.ير،لملي.كا

-ي!!/.اءئر4ص..-.،بمئي!.:ط.ف!.ر!مرضـع-ف!خىهـصحنامحمحوكذ/قهـعط/-

الفقهأصولفيرسالة



حمضلمحمو/ثبم.+3/لمبرص)لرءل!الم

3صبمممكه،بهكثعيغ!كبمبرك!بمصحجريمبرسص!ك!به!ل!.

ر!ا،!حخا!اخ!لم)ن،اص/ق!ملىبيئبىتماعقمن!وحركود!مم!بم!صهمدوتكراسما!م!سصالمج!لمدرفغحمأ.،!7

لىلأفيلمحاللم/سالم!هـ!3ىلل!مسا!)!صلجمرل!اتص!جم!لمحهر/بى!/!رالزممهسبىوكتهوعقطغ!قت!

ولىخ!ىىلرللمكر7!"-خمده!!ئ!لمحمع!!)لىصحا!ل!ىحمإد!جأليلم)9لهساص!هاف!!،لى!-صلماوكبرملإلمج!يو/3ا.-،.5،:

!ةءو!ا(لهضا،!أنر،!و!مالفمكل/خما!!وراكحع!امكحمخالربر!رنا؟ص/صدكولثودكهرلم++حكككلف!ر!يود!040،01برط

غ*وثمزاطهعلمامل!يرصر،لمحاسبمحأذلورالزلملكى!صلمص/!طل!المحثق!رأل!.*-برء؟!!فم!ا!طع

لرمممالوص2!لبررلىا،رتحه.قىغحصبجوالم!ثممنمفى/ل!نهلفجموركاكل!!ءدلمج!/كلم!قانصير!به!اببغ/لقارلهاا100

هما)لأ،ء)رهـ،.!أ!هكثفي!عمحشكرسأحهن)دائط021 ?،!دثدغغلا.+
لص/.ل!برغقلم،ع!اقلم7!

خطلا!مس!!لرهلمهماا-،-سح!كعتمأ)ا!ةدرنهلصبم!ددبي!ى.ءا.

--.!بأ!
8!ف!/همتالمجلهاقىلطىحىفنفه!ا)ل!-جثاا!طدم121سطثى!آ001

سم!لهرارءهو!ي!ر/ممللمجمهفىالا/صفيلمأا!وعرزس!-فبرى!!و7لمجمحي،ءصعثما!ىر/جمهاصجصلاصولىا،!ب.06+

لملم،قالنىوضءض!ىلمر)ص!لزلر!ول!رءعهـسرصقطر!ع!ش!ر2ص!لولوصلحى[عزصهـ!/!رعرا،رعبرارلىىلم؟1.36

5.لاالىمملمئرليو)ابمصهر!7ارحافث!اخاوس-الرل!!ص)لتقنأ)لورالإكا

*غ3روءدز:.!-ح!!!)أفي؟دوكأ)لؤضكهأ،2"!،حرية!!مصارر"رل!7رص!رلولأ!ادد!)ئشهـلىص!صفىهثر.ظكلليبمكأ،"إأيا!*:ا

(سج!أعمالرا،ل!لىغانلمفطن)لت!لململممصأ،ر،2لرلرشمهيليئ)حىلز!!)!احم!قيطا.لأيخبإ

لأ-شأ)!فح!!ثيرأمأساللن!قلر!سع!قم!خال!عبى!ومىفائرآنمماع-نجيم!غشرععم!دبخ

.صتمم!بماحكمحكل:*!.إ
فا.!ظصى!كصسعا!ص-11
لر*نؤأا"فه!مدءاع!لم!)نه!ر!!مءالم)ف!ءلمجزورلمفىكا!!سل!ل!كاءرفأع!ض/!حر!!لطضليففببمجم!!بم.أ

كدا)ء!ماأ-سثكدحؤكمبرئنال!؟ابر!ء)*.-3-شقصلملىئثعلبماصللمت!!51خظلأ-؟أ

لم4عا!ولما//رلاكرس!عارحسلمأهم!/طتا!حب!س!تلن!:نانألر،امحث!ع!:ربصثادرفي،ا-16
-.،7.ص!!6*أ

حي"06?،..،غككا[صكدعركثدثل!الرضحصييرلمدكهمم2دكل!حلى،ن!:!ثه(

)اش3!زههو!كولىلكز!ه!لهـلربهوهم!لملم!م/!ه!جصفىز!و!عطوحرلر!قنىرنر.لابهحأصطال!/*ا؟لآ+.1أ

هـ!2-.رر-!ء.!صء/اركى"لمىاش0كحلعاكصلمشممر)لمألحح!لروبرو/"-لآ!ث!إ

،خرلي!/شكأكل!!قكلعه.

/الم!رىىلمطمل-كأ..-،رلصشميمك!!رر!مأ!رربحر))ث1إ-ي

002-".س....ص.3!ص،،لمزرلرلمسه،ا!صعيلأر/ء.لما،.نمفىلقاال!رلم!اث6ه8ثاا.

برر!لةربملم)!ولرا/!فئءار!اءلميخأ)!،الظحيدكليم)!إ-ثكح!:،ا

".!ث!لؤلإل!%عضم!!ىلحخلمظ0.طجمما4/حمه!صىسا-"!مح!*بوبمف!3"علبم06!ن؟:آ

.ا.-.!حمحكدحدكإل/برة-ادثرءنرء،لم!ه-لىر)ءر!أ،....كر!هدك!.ة.واسدث:!آ*"-11 -///س.*7/ث!،-!لمح!1!6أاإ

-!بر!ودلىوو!روروأ*0لوسي!ىاللوثزو!-حمهـفيأ-!)...؟د

..ء!.ص.......كا....*أكل+.ع!صف،3!ك!!صةحم!ممروق!-هـ-!سا؟-9-:ث!!بماح!!!ا!لأ

؟"ء-،ء؟.----!هـص*عصصيصبج!رصصسنيموريخ!!!!ؤ!ى!-مم!صا!

ء-،؟-*.1،-6..---.*--6*

-يئغامحا-3----ص!----!--!ك!حى---!*

الفقهأصولفيرسالة



لإلمجزط!حأ6حلزلمرك!!ضارلر/بر؟/لا!ص!تى/لرحمصر!لا!ردرلر/ءير!!رر!الو"كااشررء!ققبرهرلمجزشم!بكلسص،.ت

!كلخطل!اسطاثو!ما)نو!رص!بر!ه!هلم!صئضيع!ا!أصلصم!!ورعرنللصصح!ص!-كرك!-مص!لهكت/صؤصالعىا

ردهعسالخكلوحا!صممعتاماصبم/لسكلصارلمصصعسالصللظضاصعروءفطأشهدكى!عرء!صقرخالمرقصمصلاعصعزهـااركأ..!ض

(ص.!.!دصع!دصمدهـيرلمرلكلربرعر!رصرءبه!هـصع!حى

معول!ملى!لمدرموبىهمهـاصمر!/لم،،ك!دكلع!هعرركبر!لصؤ/،كهلم!عشر/مصصدز!ئأهمأعهعا.ورلورلمصمدعضكأكامغعو!ص/-ا،*-.:،ورت.

.!صلرلمكرد!ىى!غيهبرهفا!هكل/لوحموب!ماكلو/-!ظ-ي!نىعيترممماخمرودىوييحضء!كاكهصميؤنم3ء

لضر!قرلرل!،/صرلهمر(!زد!حطمماابمنىكصرعكز//عزنح!سررشوخنخا3،لو!ربىللبر!قهـض/،لر!!مظ!بىض!

طلاشككل!تورءالص!عا.عرء/ضكللىأءصىلمو!ر/ععس"مزءمحؤرهـصممىظ!رعى/لمصروشرحبمهـصب

الفقهاصولفيرسالة



المذهبيالتعصب
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