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الملخص 

كان لكل طریقة دواعیها، لقد تنوعت طرق التألیف في المذاهب الفقهیة عبر األزمان، و 
حاسنها، ومساوئها، غیر أن جمیعها كان سببا في حفظ أصول هذه المذاهب فروعها، ومسوغاتها، م

واجتهاداتها، وتطبیقاتها، وبالتالي انتشارها، وبقاء تراثها، ولقد سلك المؤلفون مناهج مختلفة، وطرائق 
دة علماء فكان للسا.متعددة؛ سواء في جانب األسلوب اختصارا، أم توسعا، نثرا، أم نظما، متنا أم شرحا

المالكیة قدم السبق في هذا المیدان من إعادة لنسخ المخطوطات، واختصارها في شكل متون، 
ومنظومات، ومن ثم شروحات حتى یسهل حفظها، وفقهها لطلبة العلم، كما فعل اإلمام محمد بن عبد 

ختیارنا لمخطوط ولقد كان ا. الباقي الزرقاني مع مخطوط المقدمة العزیة للجماعة األزهریة؛ حین شرحه
هذا اإلمام الجلیل لما له من أهمیة بالغة في الدراسات الفقهیة المالكیة، وكذلك إسهاما منا في إحیاء 
التراث الفقهي لهذا العالم ، إذ نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة مؤلف العزیة الشیخ أبي الحسن 

.لزرقاني، ومنهجیته في شرحه، وشارحها اإلمام عبد الباقي ا)ه٩٣٦: ت(المنوفي الشاذلي 
:الكلمات المفتاحیة

المقدمة العزیة للجماعة األزهریة، متون الفقه المالكي، منهج، شرح، اإلمام محمد بن عبد الباقي 
.الزرقاني
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The Methodology of El ImamMohameedAbd El
Baki Ben Yusuf Al zzarkani ( Died in 1122 AH) in

Explaining Malikit Jurisprudence Corpus Through his
Manuscript entitled: Charh Al Mukaddima Al Izziyya Lil

Jamaàa Al Azhariyya.

Abstract

The methods of writing in Islamic jurisprudence doctrines have varied
throughout ages. Each method has had its special ways, advantages, and
disadvantages. Though different, those methods altogether have contributed in
preserving the origin of the doctrines and its applications, and thus its spread
and perseverance as a heritage. In fact, authors adapted various methodologies
and different methods especially at the level of style. Among the
methodologies they used: summarizing, expanding, explaining of both prose
and poetry. Scholars of Malikit are among the pioneers in this field. They
reprinted manuscripts and summarized them in a form of prose, and then they
explained them in order to be easily taken by heart and clearly understood by
students. The present manuscript, entitled “Makhtot Al Mukaddima Al Izziyya
Lil Jamaàa Al Azhariyya” explained by Imam Muhammad Ben abdelBaki Al
zzarkani, was chosen for two reasons. The first reason is its importance in
Malikit studies, whereas the second is an attempt to revive the heritage of this
great scholar. We try through this study to present the biography of the writer
of AlIzziyya, A cheikh Abu Al Hassan Al manoufi Al Chadli who was died in
936 besides defining its explainer Al Imam Al zzarkani and his methodology in
explaining the manuscript.
Key words:
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jurisprudence, Methodology, Imam Muhammad Ben abdelBaki Al zzarkani ,
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
:المقدمة

إن اإلحساس بتراثنا المخطوط هم إحساس طبیعي بالماضي وحاجة الحاضر إلیه، 
فالماضي والحاضر كالهما یستحوذان على أعماق شعورنا، واإلحساس بقیمة هذا التراث، 

لعمل على استثماره على األصول، واألسس العلمیة التي یجني منها الواقع أزكى الثمار، وا
وأشهاها هو بعینه الرؤیة الصحیحة للتجدید، فاألصالة والمعاصرة یتفاعالن في إطار من 
الماضي والحاضر، ومن الرائع أن یكون اإلنسان على صلة بالماضي التلید، ولعل أقل ما 

راث إنما یتمثل في العنایة به، والعمل على جمعه، والحفاظ علیه، ونشره یحتاجه من هذا الت
.محققا تحقیقا علمیا یقر به إلى أذهان أجیالنا، ویشدهم إلیه

ومن األعمال الجلیلة التي یقوم بها الباحثون، ویسعون في تناولها، والعنایة بها بحثا، 
ة بالغة في إبراز تراث السلف، وٕاخراجه وتحقیقا هو دراسة المخطوط لما لهذه الدراسة من أهمی

للناس، إذ عن طریق العنایة به، وٕاحیائه یتكشف لنا ما خلفه السابقون من علوم، ومعارف 
تعكس لنا واقعهم المعیش، ومركزهم الحضاري، وبواسطته أیضا یمكننا أن نتواصل مع الماضي، 

.ثقافي، والفكري لألمةونبني حاضرنا الذي هو القاعدة األساسیة في بناء الحاضر ال

ومن خالل هذا وذاك نستطیع أن نستشرف المستقبل، ونتطلع إلى غذ أفضل نسایر فیه 
ركب الحضارة المعاصرة، ونكون بذلك حققنا ما أراده اهللا منا من اعمار األرض، واالستخالف 

. ٦١سورة هود، اآلیة-﴿هو أنشأكم من األرض واستعمركم فیها﴾:فیها مصداقا لقوله تعالى
ومن هذا المنطلق، وتحقیقا لتلك األهداف السامیة رأیت من المناسب دراسة مخطوط لعلم من 
أعالم الفقه المالكي البارزین، والذین كان لهم الفضل الكبیر في نشر العلم الشرعي، وحل ما یقع 

قیق لعدة أمور فكان علي لزاما أن أتناوله بالدراسة والتح. للناس بإبراز دوره في المدرسة المالكیة
:أجملها فیما یلي

.المشاركة في إحیاء التراث الفقهي المالكي الذي تركه ورثة األنبیاء:األول
خدمة المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في بالدنا الحبیبة، ذلك أن البحث في :الثاني

.المذاهب الفقهیة، ودراستها دراسة علمیة یساهم في إثراء الفقه اإلسالمي
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أهمیة كتاب المقدمة العزیة للجماعة األزهریة في الدراسات الفقهیة المالكیة بإبراز :ثالثال
منهجیة عالم من أعالم الفقه المالكي اإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني في الشرح والتعقیب 

.على المسائل
ث الفقهي المالكي، الرغبة الملحة في اإلطالع على المخطوطات التي تناولها رجال الترا:الرابع

.إذ ال یزال هذا التراث في حاجة من المزید من الجهود لالهتمام به

:إشكالیة البحث
یعرف المتن في المسائل الفقهیة، واللغویة عند العرب باالختصار الدقة، وكأنه عبارة عن 

رف، رموز، وشفرات تحتاج إلى من یفك طالسمها، وهنا یأتي دور الشراح في تبسیط هذه المعا
هل استطاع الشارح اإلمام محمد بن عبد : فإشكالیة هذا البحث. وجعلها في متناول الجمیع

الباقي الزرقاني أن یفك رموز متن العزیة، وأن یجعل هذا المتن مبسطا في متناول القارئ 
ما هي الطریقة : هذه اإلشكالیة تجرنا إلى طرح بعض األسئلة منها. المبتدئ للمذهب المالكي

اعتمد علیها الشارح في تبسیط هذا النظم؟، وهل اكتفى بشرح المسائل الموجودة في النظم، التي 
أم أضاف بعض المسائل التي لم ترد فیه؟

:المبحث األول* 
*أبي الحسن الشاذلي المنوفي:*ترجمة مؤلف المتن/١

ن تجمع الكتب التي ترجمت للشیخ أبو الحسن المنوفي على نقل هذه النبذة الوجیزة م
:)١(حیاته

هو نور الدین أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد ثالثا بن یخلف المنوفي 
بلدا، المصري مولدا المعروف بالشاذلي، اإلمام الجلیل، العامل، الشیخ الصالح، الفقیه، المؤلف، 

قه ولد بالقاهرة بعد العصر ثالث رمضان، عام سبعة وخمسین وثمانمائة، وتف. المحقق، الفاضل
على ید الشیخ الفقیه نور الدین السنهوري، والشیخ سراج الدین عمر التتائي، وأخذ النحو، وغیره 
من جماعة من أكابر العلماء؛ منهم الشیخ بدر الدین الفیومي، وزین الدین عبد الرحمان 
األندلسي، وتقي الدین الحصني، وخاتمة الحفاظ جالل الدین السیوطي، وأكثر من مالزمته، 

شریف السمهوري نزیل المدینة الشریفة على مشرفها أفضل الصالة والسالم، وزین الدین عبد وال



٧٧)٢٠١٩األولكانون (والعشرون السابعالعدد 

محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
عبد الغني الهیثمي، وعبد الدائم : القادر بن شعبان، وشمس الدین السنباوي، ومشایخ اإلقراء

.األزهري، وسراج الدین السیار، ووالده الشیخ سیف الدین، والحافظ عثمان الدیمي
لم أقف فیما اطلعت علیه من مصادر ترجمت له على ذكر تالمیذ أخذوا أما عن تالمیذه

.عنه العلم
:مؤلفاته-

:ففي الفقه/ ١. له توالیف نافعة في فنون متنوعة
.)٢(عمدة السالك على مذهب اإلمام مالك-
.)٣(تحفة المصلي على مذهب مالك وشرحها-
:ستة شروح على الرسالة منها-
.)٤(ماني في شرح رسالة ابن أبي زید القیروانيغایة األ-١
.)٥(تحقیق المباني وتحریر المباني-٢
.)٦(توضیح األلفاظ والمعاني-٣
.)٧(تلخیص التحقیق-٤

.)٨(الفیض الرحماني-٥
.)٩(كفایة الطالب الرباني-٦
.شرح الخطبة والعقیدة-
.شرح القرطبیة-
.)١٠(شرح لغات خلیلشرح مختصر خلیل سماه شفاء الغلیل في-
.)١١(المقدمة العزیة للجماعة األزهریة-
:في الحدیث/ ٢
؛ األول سماه معونة القارئ لصحیح البخاري، والثاني سماه صیانة )١٢(شرحان على البخاري-

.)١٤(القارئ عن الخطأ، واللحن في البخاري
.)١٤(شرح صحیح مسلم-
.)١٥(شرح ترغیب المنذري-
.)١٦(ذكار اللیل والنهارالنجاة في أ-
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:في األصول/ ٣
.)١٧(حاشیة شرح العقائد للتفتازاني-
.شرح عقیدة السنوسي-
:في القراءات/ ٤
.)١٨(الوافي بما في التفسیر والكافي-
.الوقایة في التجوید-
:في التصوف/ ٥
.)١٩(ازل السائرینزاد المسافرین، ونجاة المكلفین، وهدایة الكفار، وروضة المتعبدین، وشرح من-
:في اللغة/ ٦
.)٢٠(الكواكب المضیئة والدرر المضیئة على األجرومیة-
.)٢١(الجوهرة المعنویة على األجرومیة-
.)٢٢(شرح المدخل في المعاني، والبیان-
:وفاته-

توفي یوم السبت رابع صفر سنة ستة وثالثین وتسعمائة، وقیل أنه كان بصدد إكمال 
فلم یكمله، من أشهر شروحه على الرسالة كتاب التحقیق؛ حیث عم النفع شرحه على خلیل،

.)٢٣(به
*اإلمام محمد عبد الباقي الزرقاني:            *ترجمة الشارح مؤلف المخطوط/ ٢
:حیاته ونشأته-

الزرقاني هو محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري المالكي 
)٢٥(.، ویكنى بأبي عبد اهللا)٢٤(األزهري

وهذا االسم الكامل، والنسب قد ذكره الزرقاني نفسه في خاتمة شرحه على موطأ اإلمام 
.)٢٧(ه١٠٥٥، وكانت والدته سنة )٢٦(مالك

فالزرقاني نسبة إلى زرقان؛ وهي قریة من قرى منوف بمصر، وهي أسفل األرض، ومن 
)٢٨(.ةبطن الریف، ویقال لها اآلن المنوفی
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
العالمة : "...والزرقاني نشأ في وسط علمي، فأبوه كان عالما فقیها، ویقال عنه المجبي

اإلمام الحجة شرف العلماء، ومرجع المالكیة، وكان عالما نبیال، فقیها متبحرا لطیف 
.)٢٩(..."العبارة

، وكان إذا فكان یأخذ عن أبیه، وكان معیدا لدروس الشبراملسي، وكان یعتني بشأنه كثیرا
غاب یسأل عنه، وال یفتتح درسه إال إذا حظر مع أنه أصغر الطلبة، فكان محسودا لذلك في 

، حتى نجد )٣٠(جماعته، وهذا ما دل فیدل على فهم، وعلم، وٕادراك اإلمام الزرقاني منذ صغره
خاتمة : (صاحب فهرس الفهارس یصفه بمحدث الدیار المصریة، وقد وصفه الشبراوي بــــ

).خاتمة المحدثین: (، والجبریتي في عجائب اآلثار بـــ)فاظالح
:مؤلفاته-

:من أهم كتبه
.تلخیص المقاصد الحسنة، في الحدیث-
.شرح البیقونیة، في الحدیث والمصطلح-
.شرح المواهب اللدنیة، وهو مطبوع-
.شرح موطأ اإلمام مالك، في الفقه-
.دیثوصول األماني، وهو مخطوط في الح-
.وغیرها من المؤلفات. وشرح المقدمة العزیة للجماعة األزهریة، في الفقه-
:وفاته-

، وكانت وفاته بمصر، )ه١١٢٢(في سنة -رحمه اهللا–أما وفاته؛ فقد توفي اإلمام الزرقاني 
)٣١(.وقد اتفقت المصادر على ذلك

:بعض شراح العزیة/ ٣
، والعلماء مقبلون علیها شرحا، "المقدمة العزیة"منذ أن ألف أبو الحسن الشاذلي المنوفي 

:وتعلیقا، ونظما، ولعل أهمها
).ه٩٧٢: ت(المنح الوفیة لشرح المقدمة العزیة، لمحمد بن محمد الفیشي -
.على المقدمة العزیة للجماعة األزهریة) ه١١٢٢: (شرح الزرقاني ت-
). ه١٣٣٥: ت(زهري المالكي الجواهر المضیة بشرح العزیة، لعبد السمیع اآلبي األ-
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: ت(الكواكب الدریة شرح على متن العزیة للجماعة األزهریة، لعبد المجید الشربوني األزهري -
).ه١٣٤٨

).ه١٣٨٨: ت(نظم العزیة للجماعة األزهریة، البن باد الكنتي -
).ه١٣٨٨: ت(شرح نظم العزیة، البن باد الكنتي -
).ه١٤٣٠: ت(ة البن باد، للشیخ محمد باي بلعالم فتح الجواد شرح على نظم العزی-
).ه١٤٣٠: ت(الجواهر الكنزیة لنظم ما جمع في العزیة، للشیخ محمد باي بلعالم -
).ه١٤٣٠: ت(السبائك االبریزیة على الجواهر الكنزیة، للشیخ محمد باي بلعالم -
ا الجواهر الكنزیة، للشیخ االستدالل بالكتاب والسنة النبویة، شرح على نثر العزیة ونظمه-

).ه١٤٣٠: ت(محمد باي بلعالم 
:المبحث الثاني* 
:تعریف التحقیق-١

هو بذل : "وكما عرفه عبد السالم هارون. )٣٢(المقصود بالتحقیق هو إثبات المسألة بدلیلها
عنایة خاصة بالمخطوطات حتى تستوفي شرائط معینة، فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، 

. )٣٣("مؤلفه، ونسبة الكتاب إلیه، وكان المتن أقرب ما یكون إلى الصورة التي تركها مؤلفهواسم 
اختلف المختصون بتحدید ما هو المقصود من التحقیق، إذ اعتبره بعضهم أنه ال كما 

یزید عن ضبط النص وٕاثبات اختالفات النسخ في الهوامش، بینما رأى البعض أنه البد من 
بالتعلیقات فهما أمران متالزمان، فالغایة من التعلیق یجب أن تتجه نحو ضبط النص وٕاقرانه 

خدمة ضبط النص وتوضیحه، ودفع كل إبهام عنه، ورفع كل غموض وٕابهام فیه، وتخریج 
النصوص من مصادرها ووضع الفهارس وتنقیح الكتاب حتى یخرج من المطبعة إلى القارئ 

أن نتدخل في كل شاردة وواردة فیه وال أن نحسن بحلته الجدیدة، غیر أن ضبط النص ال یعني 
من أسلوب المؤلف، وال أن نحل كلمة بدل أخرى بدعوى أنها أصح أو أوفق مكانها، وال أن نثقل 

.)٣٤(حواشي النص بالتعلیقات حتى تخل بالنص المحقق وتصرف القارئ عن فحواه
:التعریف بالمخطوط-٢

محمد بن عبد :  اسم المصنف.  قدمة العزیةزرقاني على المشرح ال: عنوان المخطوط
.الباقي الزرقاني
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:النسخ المعتمدة في الجمع والتحقیق- ٣

اعتمدت على نسخة مكتبة جامعة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، بقسم 
، ونسخة ثانیة بنفس المكتبة، ورمزت )٣٥(؛ وهي النسخة األصل"أ"المخطوطات، ورمزت لها بـــــ

.، وهي نسخة ناقصة بها سقط في األخیر"ب"ــــلها ب
":أ"وصف النسخة / ١

صفحة، وجه وظهر، مكتوبة ٦٧٠لوحة، أي ٣٣٥وهي النسخة األصل، عدد لوحاتها 
معدل األسطر : سم عرض، مسطرتهاX١٦.٥سم طول٢٣: بخط مشرقي واضح القراءة، مقاسها

القارئ یسترشد بالعناوین في سطر، مبوبة بحبر أحمر، یعني أن١٧في كل وجه أو ظهر 
الدراسة، مرقمة بأرقام لیست من وضع الناسخ، أما بخصوص تاریخ النسخ؛ هو القرن الثالث 

.٤٠٥٣هجري تقدیرا، لم یذكر اسم الناسخ، مفهرسة تحت رقم 
بها سقط لوجه اللوحة األولى، وبدأت بمقدمة الشارح، ثم تطرق إلى باب فقه العبادات، 

لطهارة، منتهیة باب في جمل من الفرائض واآلداب والسنن واألخالق، وهو آخر بدایة من باب ا
.باب عند مؤلف المتن أبي الحسن الشاذلي المنوفي، فكانت النسخة كاملة

":ب"وصف النسخة / ٢
صفحة ٣٦لوحة، أي بمقدار ٧٢هي نسخة ثانیة موجودة بنفس المكتبة، عدد لوحاتها 

كتابة میسورة الفهم، المتن بالون األسود، والعناوین باألحمر، وجه وظهر، مكتوبة بخط مشرقي؛
٢٥معدل األسطر في كل وجه أو ظهر : سم عرض، مسطرتهاX١٦.٥سم طول٢٤مقاسها 

في ترتیب مخطوطات ١٦٠٠سطر، مرقمة كذلك بأرقام لیست من وضع الناسخ، رقمها 
.)٣٦(في الصالةالمكتبة، النسخة هذه بها سقط كبیر، انتهت عند فصل اإلقامة

:النص المحقق ومنهجیة محمد عبد الباقي الزرقاني في شرحه- ٤
:موضوع المخطوط ومحتواه/ ١

مخطوط شرح المقدمة العزیة للزرقاني كتاب جامع ألبواب الفقه على المذهب المالكي، 
.وقد صیغت مباحث الكتاب إلى أحد عشرة باب، وكل باب یشمل على عدد من الفصول

هل المؤلف كتابه بعد الحمد والصالة والسالم على النبي محمد صلى اهللا علیه وقد است
:وسلم، وبعد ذكر التعریف بمؤلفه في مقدمته للكتاب إذ یقول
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بسم اهللا الرحمان الرحیم، وبه نستعین، الحمد هللا، یقول العبد الفقیر الفاني عبد الباقي بن " 
رب العالمین، والصالة والسالم على " الحمد هللا"ماني، یوسف الزرقاني، أسعدهما اهللا بفوز األ

هذا : وبعد. سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، كلما ذكرك الغافلون، وغفل ذكره الغافلون
شرح لطیف على المقدمة العزیة األزهریة، صنفته لنفسي، ولمن هو قاصر مثلي من أبناء 

". الى، وأن ینفع به كما نفع بأصلهجنسي، واهللا أرجوا قبوله، وكونه خاصا هللا تع
:ثم بدأ في حل مقفل شرحه حتى یسهل على القارئ فهم معناه فقال

لخصت بعضا منه من الشارح الفیشي مع بعض ه تنبیهات على كالمه من شرح شیخنا "
العالمة الشیخ علي األجهوري نفعنا اهللا به في الدارین على المختصر، والرسالة، ومن الحطاب، 

، وللحطاب "عج"؛ أي الفیشي، ولشیخنا المذكور بصورة "ش"تائي مشیرا؛ كالشارح بصورة والت
)٣٧(".حا"وجملته من " تت"بالحاء المهملة، وللتتائي بصورة " ح"بصورة 

.ثم بدأ بالطهارة مقتدیا بسائر كتب الفقه المالكي
:األبواب الفقهیة لهذا المصنف- ٢
.بــــــــــــــــــاب فـــــــــــــي الصـــــــــــــــالة-٢.         ــــــــارةب فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الطهـــــــــبـــــــــــــــــــــــا-١
.ـــــاب فــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــــومبــــــ-٤.     بــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــزكــــــــــــــــــــــــاة-٣
. بــــــــــــــاب في الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــج-٦.      بـــــــــــــــــــــاب في االعتــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــاف-٥
.بــــــــــــاب في النكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح-٨ـــي األضحیة والعقیقـة            بـــــــــــــــــاب فـــــــــ-٧
باب في جمل من الفرائض واآلداب -١١.   بــــاب في الفـــــــــــرائــض-١٠. بـــــــاب فــــي البیع-٩

.والسنن واألخالق
:الشرحمنهج محمد عبد الباقي الزرقاني في - ٣

الكتاب في الغالب ال یخرج عن نطاق المذهب المالكي؛ مع ذكر بعض الخالف الواقع 
داخله، ونسبة األقوال إلى أصحابها من رجال المذهب؛ إال أنه في بعض المواطن یذكر خالف 

.داخل المذهب المالكي نفسه، أما من خارج المذهب؛ فكان ذلك على سبیل المقارنة)٣٨(الفقهاء
خالل الكتاب كذلك ترتیبه لألبواب الفقهیة في قسم العبادات مثال، وذلك وفق نلمح من

؛ وهذا )٣٩(نهج الحدیث النبوي الشریف الذي بین فیه النبي صلى اهللا علیه وسلم أركان اإلسالم
.مألوف لذي فقهاء المالكیة
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
ي الشاذلي في المسألة یبدأ اإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني بإیراد المتنألبي الحسن المنوف-

.ثم یشرحه
طریقة الشرح لدیه تجزیئیة؛ ویتضح ذلك من خالل تقسیم النظم إلى جمل أو فقرات، أو -

كلمات تشرح مستقلة؛ وهذه طریقة شرح المتون، ومن مزایاها أنها تدقق في داللة األلفاظ، ولكنها 
.المقصود من الشروحأحیانا قد تغفل وحدة النص المشروح، واإلیضاح، والبیان، وهو 

یحرر محل النزاع في بعض المسائل الفقهیة؛ وذلك بذكر مواطن اإلجماع، ومحل االختالف، -
.مبینا أسبابه أحیانا

یعزو األقوال إلى قائلیها، باعتماده على أمهات مصادر المذهب الرئیسیة، وٕان لم یره معزوا -
.صرح بذلك أحیانا

في المسائل المذهبیة، وقد یكتفي بالمیسور من التعلیل، وكل تركیزه على التوجیه، والتعلیل-
.ذلك في حدود المتوسط، إذا قیس بالعدد الهائل الذي جمعه من المسائل في كتابه

أحیانا، ویهتم بضبط )٤٠(یشرح األلفاظ مبینا معانیها في اللغة موردا تعریفها في االصطالح-
. بعض الكلمات بالشكل

.دلة من الكتاب والسنة لبعض المسائلأحیانا یورد األ-
المدونات (كذلك من منهجه في الشرح؛ اعتماده في نقوله على األخذ من كتب المتقدمین -

. ، والمشاهیر، والمعتمدین، بنسب متفاوتة)وغیرها
.حرصه الشدید على تجنب التكرار في عدة مواضع؛ سواء بإحالة الكالم على ما تقدم-
.األصولیةتوظیفه للقواعد -
توظیفه لبعض قواعد الشریعة-
قد یورد المسألة في غیر بابها لیجمعها مع نظائرها، بل قد یكررها مع نظائرها مجملة اعتمادا -

.على ما فصله، بل إنه قد یذكر في النظائر ما هو خالف المشهور
ون هذه الفائدة، أو وقد تك". فائدة"، أو "تنبیه"، أو "فرع: "ینهي بعض المسائل الفقهیة بذكر-

وذلك في بعض ". والحاصل: "التنبیه نقال عن كتاب؛ كما  یوجز األقوال في المسألة بقوله
.المسائل

.  تلخیصه لألقوال المنقولة من المصادر-
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.توضیحه للمعاني، وبیانه، وبسط العبارات، والتوسع فیها-
. معجم األعالم والمصطلحات المذكورة في المخطوط-
:عجم أعالم المخطوطم/ ١
).ه٧٦٧: ت(خلیل ابن إسحاق بن موسى الجندي المالكي : خلیل-
).ه١٩٨: ت(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي : ابن وهب-
).ه٢٠٤: ت(أشهب بن عبد العزیز بن داود : أشهب-
).ه١٩١: ت(أبو عبد اهللا عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي : ابن القاسم-
).ه١٨٦: ت(أبو عبد اهللا مولى بني مخزوم : ابن نافع-
).ه٢١٢: ت(عبد الملك بن عبد العزیز بن الماجشون : ابن الماشجون-
: ت(أبو مصعب مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سلیمان بن یسار الیساري : مطرف-

.ابن أخت اإلمام مالك) ه٢٢٠
).ه٢٢٥: ت(موي أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع األ: أصبغ-
).ه٢٣٨: ت(عبد الملك ابن حبیب السلمي االلبیري : ابن حبیب-
).ه٢٤٠: ت(أبو سعید عبد السالم بن سعید بن حبیب : سحنون-
).ه٣٥٥: ت(أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن داود بن سلیمان : ابن شعبان-
).ه٣٧٥: ت(محمد بن عبد اهللا األبهري المالكي : األبهري-
علي بن زین العابدین عبد الرحمان بن علي أبو االرشاد نور الدین األجهوري : األجهوري-
).ه١٠٦٦: ت(
: ت(برهان الدین ابراهیم بن ابراهیم بن علي بن عبد القدوس أبو االمداد اللقاني : اللقاني-

).ه١٠٤١
).ه٤٧٤: ت(القاضي أبا الولید سلیمان بن خلف : الباجي-
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس جمال الدین ابن الحاجب الكردي : اجبابن الح-

).ه٦٤٦: ت(المالكي 
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي الحطاب : الحطاب-

).ه٩٥٤: ت(الرعیني 
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
).ه٨٩٤: ت(محمد بن القاسم األنصاري أبو عبد اهللا الرصاع التونسي المالكي : الرصاع-
).ه٨٥٩: ت(أبو زید عبد الرحمان بن علي الرقعي : الرقعي-
).ه٨٩٩: ت(أحمد بن محمد بن عیسى البرنوسي الفاسي الشهیر بزروق : زروق-
).ه١٠١٥: ت(سالم بن محمد عز الدین بن محمد ناصر الدین السنهوري : السنهوري-
).ه٦١٦: ت(أبو محمد عبد اهللا بن نجم بن شاس : ابن شاس-
).ه١٢٤: ت(محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري : ابن شهاب-
).ه٨٠٦: ت(محمد بن علي بن القاسم بن علي بن عالق : ابن عالق-
أبو حفص عمر بن أبي الیمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي االسكندري : الفاكاهاني-

).ه٧٣٤: ت(المالكي الشهیر بتاج الدین الفاكهاني 
كان حیا سنة (ابراهیم بن علي بن محمد برهان الدین النعمري ابن فرحون : رحونابن ف-

).ه٨٠٥
).ه٥٤٤: ت(أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي : عیاض-
).ه٦٨٤: ت(شهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي : القرافي-
).ه٤٧٨: ت(أبو الحسن علي بن محمد الربیعي القیرواني : اللخمي-
).ه٨٩٧: ت(بو عبد اهللا محمد بن یوسف العبدوسي الغرناطي الشهیر بالمواق أ: المواق-
).ه٨٣٧: ت(أبو الفضل أبو القاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني : ابن ناجي-
أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ابن عاصم النمري القرطبي : ابن عبد البر-
).ه٤٦٣: ت(
).ه٥٢٠: ت(و الولید محمد بن أحمد أب: ابن رشد-
كان حیا سنة (أبو الطاهر إبراهیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي المهدوي : ابن بشیر-

).ه٥٢٦
).ه٥٣٦: ت(أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التمیمي : المازري-
).ه٦٦٢: ت(أبو فارس عبد العزیز بن إبراهیم بن أحمد : ابن بزیزة-
).ه٧٠٤: ت(أبو الفتح تقي الدین محمد بن علي بن وهب بن دقیق العید : ابن دقیق العید-
).ه٧١٦: ت(أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي : ابن عرفة-
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.أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن یونس العقلي: ابن یونس-
).ه٦١٢: ت(الجذامي االسكندري أبو محمد عبد الكریم بن عطاء اهللا: ابن عطاء اهللا-
:معجم مصطلحات المخطوط الفقهیة/ ٢

: المشهور* 
.هو ما قوي دلیله، وقیل ما كثر قائله، وقیل هو قول ابن القاسم في المدونة

:االتفاق واإلجماع ونحوه* 
نجده في مواضع مختلفة من الكتاب؛ حیث كان یغایر بین لفظي اإلجماع واالتفاق 

على الظن معها أن المراد باالتفاق؛ اتفاق أهل المذهب دون غیرهم من علماء مغایرة یغلب
.إجماع العلماء: المذهب، وباإلجماع

:الجمهور*
.تارة یرید بهم جمهور األئمة األربعة، وهو الغالب، وتارة یرید بهم جمهور علماء المالكیة

:المذهب* 
حقیقة عرفیة فیما ذهب إلیه إمام من األئمة الطریق، ومكان الذهب، ثم صار عند الفقهاء : لغة

في األحكام االجتهادیة، ویطلق عند المتأخرین من أئمة المذهب على ما به الفتوى من باب 
.إطالق الشيء على جزئه األهم

: الحاصل* 
.یعني ما هو علیه المذهب، أو ما علیه

:الطریقة* 
لى ما نقلوه، والطرق عبارة عن عبارة عن نقل شیخ، أو شیوخ، یرون أن المذهب كله ع

واألولى . اختالف الشیوخ في كیفیة نقل المذهب؛ هل هو قول واحد، أو على قولین أو أكثر؟
الجمع بین الطرق ما أمكن، والطریقة التي فیها زیادة راجحة على غیرها، ألن الجمیع ثقاة، 

.وحاصل دعوى النافي شهادة على النفي
:الراجح*

.وهو ما قوي دلیله
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
:الصحیح*

مقابله فاسد، والغالب یجري مجرى المشهور فیجعل مقابله شاذا، وقد یكون مقابل 
".هو المشهور"الصحیح 

:األصح*
.قد یأتي باألصح في موضع المشهور

:الظاهر* 
تارة یرید به المعنى اللغوي؛ أي الوضوح، واالنكشاف، وتارة یرید به المعنى األصولي، 

.ا لیس فیه نص، ویرید به الظاهر من المذهب، أو الظاهر من الدلیلوتارة یطلقه فیم
:المعروف* 

یقابله قول منكر، وقد یقابله روایة منكرة، ولیس المراد بإنكاره عدم وجوده في المذهب، 
بل تنكر نسبته إلى مالك مثال، أو أحد أصحابه، وقد یخرج المؤلف عن قاعدته في مقابل 

.ریجا، وقد یعبر عن المعروف باألشهرالمعروف، فقد یجعله تخ
:األولى* 

.وهي بمعنى األحسن، وقد ذكرها في مواضع كثیرة
:المختار*

یطلق على ما اختاره بعض األئمة لدلیل رجحه به، وقد یكون ذلك المختار خالف 
.المشهور، وقد یكون المختار هو المشهور

: الصواب*
. ى اختیار بعض المتأخرینمقابله الخطأ، وقد یشیر بالصواب إل

:الرموز الخاصة بالمذهب/ ٣
مصطلحات رموز في مخطوطه، منها ما صرح به، لإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

ومنها ما أخذت باالستقراء من التوضیح
.)٤١(یقصد به علي األجهوري: عج

.المهملة مضافا إلیها یقصد بها ابن الحاجب، وبدونه للحطاب":ح"
.یقصد به التتائي":تت"
.للشارح الفیشي": ش"



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

جعمر بن عرا.أ

٨٨

:أسلوبه من الناحیة اللغویة والبالغیة/٤
اعتمد الشارح على لغة بسیطة التي یفهمها العام والخاص، وكأنه یكتب للمبتدئین في 
مجال التعلم، وكذلك لغلبة الطابع التعلیمي والتلقیني الذي َأِلفه الشارح في المجالس التي كان 

ا كل شرائح المجتمع، فكان لزاما علیه أن یمیل إلى األسلوب اللغوي البسیط الخالي یخاطب فیه
من األلفاظ الغریبة، والتعابیر المعقدة، اللهم إال بعض المصطلحات الفقهیة الخاصة بالمذهب 

إضافة . المالكي التي كان یشرح بعضها، ویترك البعض اآلخر لمعرفة القارئ، وقدرته الفقهیة
جد جمله تتراوح بین الطول والقصر، فهو یمیل إلى التطویل في حالة تفصیل بعض إلى هذا ن

األمور، أما بقیة الفصول؛ كالصالة، والزكاة، والصوم، فنجد الشارح یمیل إلى االختصار، 
وتقصیر الجمل، وفي بعض المواضع یكتفي باإلشارة فقط لتأكده من معرفة القارئ بتفاصیل 

.المسألة
بالغي؛ فنالحظ أن الشارح اعتمد على األسلوب المباشر الذي یتناسب مع أما الجانب ال

المواضیع العلمیة؛ فالمسائل التي قام بشرحها تتطلب لغة دقیقة ال تحتمل التأویل، وال َتَغیَُّر 
الدالالت، وعلیه فشرحه خال من المحسنات البدیعیة، والصور البیانیة، إال ما جاء عفویا دون 

لمقدمة، والخاتمة؛ حیث قام الشارح باإلقتداء بالسابقین من المؤلفین والشراح قصد، خاصة في ا
الذین كانوا یزینون مقدماتهم، وخاتمتهم بنوع من السجع، وذلك إلظهار براعتهم اللغویة، ومن 

بسم اهللا الرحمان الرحیم، وبه نستعین، الحمد هللا، یقول العبد الفقیر الفاني : "ذلك قوله في المقدمة
رب العالمین، والصالة " الحمد هللا"د الباقي بن یوسف الزرقاني، أسعدهما اهللا بفوز األماني، عب

والسالم على سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، كلما ذكرك الغافلون، وغفل ذكره 
هذا شرح لطیف على المقدمة العزیة األزهریة، صنفته لنفسي، ولمن هو قاصر : وبعد. الغافلون

أبناء جنسي، واهللا أرجوا قبوله، وكونه خاصا هللا تعالى، وأن ینفع به كما نفع مثلي من 
واهللا أعلم بالصواب، وٕالیه المرجع والمآب، وصلى اهللا على : " وقوله في الخاتمة....". بأصله

سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعین كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، 
عزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد هللا رب العالمین، تم الكتاب سبحان ربك رب ال

".بحمد اهللا وعونه



٨٩)٢٠١٩األولكانون (والعشرون السابعالعدد 

محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
إلى جانب هذا نالحظ أن الشارح دعم شرحه باقتباسات كثیرة من القرآن الكریم، 

.واألحادیث النبویة ، كما أنه اعتمد على األبیات الشعریة سواء من نظمه، أو نظم غیره
:تقییم الكتاب- ٥

من خالل ماسبق یمكن استنتاج بعض الجوانب التي تمیز بها الكتاب، وكذلك 
:الواردة وعلیه ومن ذلك ما یليالمالحظات

:ممیزات الكتاب: أوال
أصالة المصادر، حیث تمیز بأخذه عن المصادر األصلیة، وأمهات المذهب وغیره، كما هو / ١

.مالحظ فیه، وهو ما یبرزه في عمله
قوال وتوضیحها، ونسبتها ألصحابها، وٕاذا لم یجد القول معزوا نبه على ذلك تحریر األ/ ٢

.وصرح به
الرجوع إلى المصادر، فهو لم یهتم بنقل األقوال فقط، وٕانما اهتم أیضا بالرجوع إلى المصادر / ٣

.للتأكد من ثبوت القول لصاحبه
بعضها بما لم یسبق إلیه ذكر القواعد والضوابط التي تعین على الفهم والضبط، وقد یصوغ/ ٤

.من قبل
ظهور شخصیة المؤلف، ویظهر ذلك جلیا من خالل االستدراكات، واالستشكاالت التي / ٥

.یوردها، واإلجابة عنها، والتعقیبات، والتنبیهات، والترجیحات، وغیرها
:المالحظات حول الكتاب: ثانیا

كثیرة كما سبق أن ذكرت ذلك، لمخطوط شرح العزیة للزرقاني قیمة علمیة جلیلة، ومزایا 
ولكن لمَّا كان الخطأ ال یسلم من أحد، واإلمام عبد الباقي الزرقاني كغیره من الناس، فهو عمل 

، )٤٢(﴿ َوَلْوَكاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر اهللا َلَوَجُدوا ِفیِه اْختِالًفا َكِثیَرا ﴾: بشر قابل للخطأ والزلل؛ قال تعالى
قط من مكانة هذا الشرح،وال تقلل من قدره إذا عدت في جانب ذلك على أنهذه المالحظات ال تس

.البحر الزاخر من الحسنات
: ولقد الحظت على الوجیز عدة أشیاء أرى أنها تؤخذ على الكتاب

.ندرة إیراد األدلة من الكتاب والسنة/ ١
.عدم التأكد والتثبت من بعض نصوص األحادیث/ ٢
.والحكم علیهاعدم بیان درجة بعض األحادیث / ٣
عدم عزو بعض النقول، واألقوال إلى مصادرها األصلیة، والنقل بواسطة أحیانا دون التنبیه / ٤

.على ذلك
.وضع العناوین للفصول، واألبواب، والمسائل/ ٥
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٩٠

:خاتمةال
المخطوطات جزء من تراث األمة، ووثیقة مهمة من وثائق وجودها الحضاري والقومي، 

لجلیلة التي یقوم بها الباحثون ویسعون في تناولها، والعنایة بها بحثا لذا نجد من األعمال ا
وتحقیقا؛ هو دراسة المخطوط لما لهذا العمل من أهمیة بالغة في إبراز تراث السلف، وٕاخراجه 

فالعمل على . للناس، وبه أیضا نتواصل مع الماضي، ونبني حاضرنا الثقافي والفكري لألمة
بالهین؛ فبقدر ما فیه من الجهد المبذول، فیه متعة یجدها الباحث تحقیق المخطوطات أمر لیس

خاصة عند إخراج المخطوطة في شكلها النهائي كما أرادها مؤلفها؛ ألنها تحتاج إلى قواعد، 
وضوابط دقیقة أثناء المقابلة بین النسخ، باإلضافة إلى اإلطالع على ما یحیط بحیاة المؤلف من 

.وثقافیةظروف سیاسیة، واجتماعیة،
فالمخطوط الذي بین أیدینا جعلني أطلع على حیاة اثنان من كبار فقهاء المالكیة في 
عصور مختلفة، وأمكنة تختلف عن بعضها البعض، وهم أبو الحسن المنوفي الشاذلي صاحب 
النثر الذي عاش في مصر، والشارح اإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني الذي عاش كذلك هو 

ؤالء الثالثة یشتركون في شيء واحد؛ وهو خدمتهم للمذهب المالكي، واطالعهم ه. في مصر
الشدید على أهم مسائله الفقهیة، والعقدیة، ودرایة تامة بمصطلحاته التي تمیزه عن بقیة المذاهب 

. األخرى
:أهم ما یستخلص من تحقیق المخطوط موضوع البحث

ل المتعلقة بالمذهب المالكي، والتي ذكرت في جل تناول صاحب المتن، والشارح أهم المسائ-
فأول ، »بني اإلسالم على خمس«مصنفات علماء المالكیة، وكان ترتیبها حسب الحدیث النبوي 

.   ما بدأ به هو الطهارة، ثم الصالة، فالزكاة، فالصوم، والحج
ئ، والسامع؛ حیث اعتمد الشارح على لغة بسیطة تتالءم مع المستوى العلمي، والثقافي للقار -

بسط كل المسائل المتعلقة بالقضایا الفقهیة، ففي مواضع كان یعتمد على االختصار، واإلشارة 
إذا تعلق األمر بمسألة بدیهیة، وفي مواضع أخرى كان یمیل إلى التوسعة، والشروحات، وٕارجاع 

.القارئ إلى أهم المصادر التي تناولت المسألة المطروقة
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یة تشكیل المخطوط؛ خاصة ما تعلق باآلیات، واألحادیث، واألبیات أهمل الشارح عمل-

الشعریة؛ فكان دوري تخریج األحادیث بالرجوع إلى المصنفات، والمصادر التي ذكرت فیها هذه 
.األحادیث

المكانة الكبرى التي تحتلها الدراسات العلمیة التي یقصد أصحابها الكشف عن مناهج العلماء -
ا تتیح للباحث من الوقوف على طریقة المؤلفین في وضع مصنفاتهم، مع ما في مصنفاتهم، بم

في ذلك من محاولة الوقوف على منهجیة التألیف عند علمائنا قصد االستفادة منها في إثراء 
الفقه اإلسالمي، حیث أن ذلك أشبه ما یكون بعملیة استنطاق صاحب الكتاب بالقوة ال بالفعل، 

.ذي اتبعه في كتابهإلدراك منهجه العلمي ال
یعتبر رصید المخطوطات الذي تمتلكه األمة اإلسالمیة بصفة عامة أمانة في أعناق الباحثین -

والمفكرین المسلمین، وهم مطالبون شرعا بإخراجه، ونشره لیستفید منه جمیع المسلمین، وهو في 
عضهم للقیام بهذا نظري من الواجبات الكفائیة التي ال تسقط عن المكلفین إال بأن یتصدى ب

.الواجب، وٕاال أثم الجمیع
ختاما أقول إن التراث الفقهي المخطوط الموجود في المكتبات الخاصة، والزوایا یحتاج 
إلى نفض الغبار علیه، وٕاخراجه للقارئ، فاألمة اإلسالمیة تملك رصیدا ضخما من المخطوطات 

ان توجیه عنایتهم، ودراستهم لهذا هي عرضة للتلف واالندثار، فعلى الباحثین في هذا المید
.المجال بدل اهتمامهم بدراسات ال عالقة لها بتراثنا

كما أدعو مخابر البحث العلمي في الجزائر المتخصصة في هذا المیدان تكوین فرق 
بحث تعتني بتحقیق التراث المخطوط العربي، والجزائري؛ خاصة مصنفات فقهاء المالكیة في 

.جزائرالعالم العربي، وال
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٩٢

األصلیة" أ"اللوحة الخامسة من النسخة /:مالحق البحث* 

األصلیة" أ"اللوحة األخیرة من النسخة /٢
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محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
" ب"اللوحة األولى من النسخة /٣

"ب"اللوحة األخیرة من النسخة /٤
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٩٤

الهوامش

:مصادر ترجمته)١(
.٥٢٤، ص٠٢مؤلفین ، جعمر كحالة في معجم ال-
.١١، ص٠٥خیر الدین الزركلي في األعالم ، ج-
.٢٠٩، ص٠٨السخاوي شمس الدین في الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج-
.٢٥٣، ص٠٨ابن القاضي المكناسي في ذیل وفیات األعیان ج-
.٣٩٢، ص٠١مخلوف محمد بن محمد في شجرة النور الزكیة، ج-
.٣٦٦، ص٠١كفایة المحتاج لمعرفة ما لیس في الدیباج، جحمد بابا التنبكتي فيـ-
.١٢٠لقرافي بدر الدین بن عمر في توشیح الدیباج، ص-
.٧٤٣، ص٠١إسماعیل باشا البغدادي في هدیة العارفین، مج-
.٥٥٧، ص٠١البغدادي إسماعیل باشا في إیضاح المكنون، مج-
.٣٤٤، ص٠١اج، جأحمد بابا التمبكتي في ذیل االبتهاج بتطریز الدیب-
.اختصره في كتابه الذي نظمه ابن باد الكنتي المسمى بالمقدمة العزیة للجماعة األزهریة)٢(
.٥١٥/٤٢٢٤الكتاب ال یزال مخطوطا، موجود بالمكتبة األزهریة بالقاهرة، تحت رقم )٣(
م الكتاب ال یزال مخطوطا، موجود بالمكتبة العبدلیة بجامع الزیتونة بتونس، تحت رق)٤(

٢٧٣٠- ٣٥٠/٤/٢٧١٧.
نسخ، ٠٣، مع ١٢٦٩١الكتاب ال یزال مخطوطا، موجود بمركز الملك فیصل بالریاض، تحت رقم )٥(

حقق جزء منه بكلیة الشریعة، والدراسات اإلسالمیة ، بالجامعة االسكندینافیة بدبي في رسالة دكتوراه 
باب اإلجارة، والجعالة، : (محققم، تضمن الجزء ال٢٠١٠للطالب عبد السالم محمد أدیب كیالني عام 

).والكراء، والشركة، والقراض، والمساقاة، والمزارعة
.لم أقف علیه)٦(
.لم أقف علیه) ٧(
.لم أقف علیه)٨(
أجزاء، ومعه حاشیة العدوي، طبع في مصر مطبعة المدني، بتحقیق أحمد ٠٤الكتاب مطبوع في )٩(

.ه١٤٠٧حمدي إمام، والسید علي الهاشمي، عام 
.مخطوط، موجود بالمكتبة الظاهریة بمصر)١٠(



٩٥)٢٠١٩األولكانون (والعشرون السابعالعدد 

محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
.٩٥٥مخطوط، موجود بمكتبة الریاض بالسعودیة، قسم المخطوطات، تحت رقم ) ١١(
.١٩١٢طوط موجود في خزانة الرباط بالمغرب، تحت رقم ) ١٢(
.٣٤٥، ص٠١أحمد بابا التنبكتي، نیل االبتهاج بتطریز الدیباج، ج: ینظر)١٣(
.بق، الصفحة نفسهاالمرجع السا)١٤(
.المرجع السابق، الصفحة نفسها)١٥(
أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج لمعرفة ما لیس في الدیباج، تحقیق أحمد بابا التنبكتي، : ینظر)١٦(

.٣٦٧، ص٠١م، ج٢٠٠٠: المملكة المغربیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، طبعة
.من أهم المتون في التوحید، وعلم الكالم) ه٧٩٣: ت(لتفتازاني مخطوط شرح العقائد النفیسة ل)١٧(
أحمد بابا التنبكتي، نیل : ینظر). (ه٤٤٤: ت(أشهر كتاب في القراءات ألبي عمر الداني )١٨(

.٤٤٥، ص٠١االبتهاج، ج
.٣٦٧، ص ٠١أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج لمعرفة ما لیس في الدیباج، ج: ینظر)١٩(
.٢٣٤وط، موجود بدار الكتب الوطنیة بتونس، تحت رقم مخط)٢٠(
.٢٠٦مخطوط، موجود بزاویة الهامل بالمكتبة القاسمیة، ببوسعادة، تحت رقم )٢١(
.٣٦٧، ص٠١أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ج: ینظر)٢٢(
قاهرة، مكتبة الثقافة القرافي بدر الدین، توشیح الدیباج وحلة االبتهاج، تحقیق علي عمر، ال: ینظر)٢٣(

.١٢٢م، ص٢٠٠٤: الدینیة، الطبعة األولى
، والحطة في ذكر ١٢٢، ص٠١، وعجائب اآلثار، ج١٩٠٨، ص٠٢كشف الظنون، ج: ینظر)٢٤(

، ٠١، والرسالة المستطرفة، ج٣١١، ص٠٦، وهدیة العارفین، ج١٦٨، ص٠١الصحاح الستة، ج
.١٨٤، ص٠٦، واألعالم، ج١٩١ص

، ٠٦، واألعالم، ج١٩١، ص٠١، والرسالة المستطرفة، ج٣١١، ص٠٦ارفین، جهدیة الع: ینظر)٢٥(
.١٨٤ص

.٥٦٢-٥٦١، ص٠٤شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، ج: ینظر)٢٦(
.١٢٢، ص٠١عجائب اآلثار، ج: ینظر)٢٧(
.٢١٦، ص٠٥معجم البلدان، ج: ینظر)٢٨(
.٢٨٧، ص٠٢خالصة األثر، ج)٢٩(
.١٢٢، ص٠١جعجائب اآلثار، : ینظر)٣٠(
، والحطة في ذكر ١٢٢، ص٠١، وعجائب اآلثار، ج١٩٠٨، ص٠٢كشف الظنون، ج: ینظر)٣١(



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

جعمر بن عرا.أ

٩٦

.٣١١، ص٠٦، وهدیة العارفین، ج١٦٨، ص٠١الصحاح الستة، ج
الجرجاني علي بن محمد، التعریفات، تحقیق إبراهیم األنباري، لبنان، دار الكتاب العربي، : ینظر)٣٢(

.٧٥ه، ص١٤٠٥طبعة 
: عبد السالم هارون، تحقیق النصوص ونشرها، مصر، مكتبة الخانجي، الطبعة السابعة: ینظر)٣٣(

.٤٢م، ص١٩٩٨
فهمي سعد، طالل مجذوب، تحقیق المخطوطات بین النظریة والتطبیق، لبنان، عالم :ینظر)٣٤(

.١٩-١٨، ص ١٩٩٣الكتب، 
.٠١الملحق رقم : ینظر)٣٥(
.٠٢الملحق رقم : ینظر)٣٦(
.، اللوحة األولى٠١الملحق رقم : ینظر)٣٧(
حیث یتضح ذلك من خالل بعض النقول التي یسوقها المؤلف من المصادر التي عنت في كتبها )٣٨(

القاضي عیاض، والباجي، والقرافي، وغیرهم، وهو الغالب، وأحیانا یأتي به : بذكر الخالف من أمثال
یلة مقارنة بالعدد الهائل الذي جمعه المؤلف من والمسائل الخالفیة في جملتها قل. المصنف من عنده
. المسائل في كتابه

، أخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر، في كتاب »بني اإلسالم على خمس « : حدیث)٣٩(
، ٠٨بني اإلسالم على خمس، وهو في البخاري تحت رقم :  اإلیمان، وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم

.١١، ص٠١ج
النظافة والنزاهة مطلقا األوصاف الحسیة :  وي لغة: "في الطهارة؛ عندما عرفها فقالمثال ذلك )٤٠(

: ینظر...". (قال ابن عرفة صفة حكمیة توحي لوصفها جواز استباحة الصالة: ، وشرعا....والمعنویة
).٠٤اإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، شرح المقدمة العزیة للجماعة األزهریة، اللوحة 

مریم محمد صالح الظفیري، مصطلحات المذاهب الفقهیة وأسرار الفقه المرموز في : ینظر( )٤١(
).١٣٧م، ص٢٠٠٢:األعالم والكتب واآلراء والترجیحات، بیروت، دار ابن حزم، الطبعة األولى

.٨٢سورة النساء، اآلیة )٤٢(



٩٧)٢٠١٩األولكانون (والعشرون السابعالعدد 

محمد عبدالباقي بن یوسف الزرقانياإلماممنهج 
:قائمة المصادر والمراجع* 

.القرآن الكریم
:المخطوطات- ١

، المقدمة العزیة للجماعة األزهریة، المملكة العربیة )ه٩٣٩: ت(الحسن الشاذلي المنوفي أبي * 
.٩٥٥السعودیة، جامعة الملك سعود، مكتبة جامعة الریاض، قسم المخطوطات، رقم 

، شرح الزرقاني على المقدمة العزیة للجماعة األزهریة، )ه١٠٩٩: ت(الزرقاني عبد الباقي بن یوسف *
.٢١٧٢ربیة السعودیة،جامعة الملك سعود، مكتبة جامعة الریاض، قسم المخطوطات، رقم المملكة الع

، المنح الوفیة لشرح المقدمة العزیة، مخطوط موجود بجامعة )ه٩٧٢: ت(محمد بن محمد الفیشي * 
.٥٨٣٠الملك سعود، بقسم المخطوطات، مفهرس تحت رقم 

:المطبوعات-٠٢
: نیل االبتهاج بتطریز الدیباج، طرابلس، دار الكاتب، الطبعة الثانیة،)ه١٠٣٦:ت(أحمد بابا التنبكتي* 

.م٢٠٠٠
، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن كشف )ه١٣٣٩: ت(إسماعیل باشا البغدادي * 

.ت.الظنون عن أسامي الفنون، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د
لعارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، بیروت، دار ، هدیة ا)ه١٣٣٩: ت(إسماعیل باشا البغدادي *

.ت.إحیاء التراث العربي، د
، صحیح البخــــاري، مصر، مطبعة بوالق )ه٢٥٦: ت(البخاري أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل* 

.ه١٣١١:األمیریة، ط
یق علي عمر، ، توشیح الدیباج وحلة االبتهاج، تحق)ه١٠٠٨: ت(بدر الدین محمد بن یحیى القرافي * 

.م٢٠٠٤: القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، الطبعة األولى
، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، تحقیق محمد مطیع، )ه١٠٣٦: ت(التنبكتي أحمد بابا * 

.م٢٠٠٠: المملكة المغربیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، طبعة
االبتهاج بتطریز الدیباج، طرابلس، كلیة الدعوة اإلسالمیة، ، نیل)ه١٠٣٦: ت(التنبكتي أحمد بابا * 

.م١٩٨٩: الطبعة األولى
، عجائب اآلثار في التراجم واآلثار، تحقیق عبد )ه١٨٢٥: ت(الجبرتي عبد الرحمان بن حسن * 

.ت.الرحیم عبد الرحمان، القاهرة، دار الكتب المصریة، د
ات، تحقیق إبراهیم األنباري، لبنان، دار الكتاب ، التعریف)ه١٠٧٨ت(جرجاني علي بن محمد ال* 

.ه١٤٠٥: العربي، طبعة
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، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بیروت، دار الكتب )ه١٠٦٧ت(حاجي خلیفة * 
.م١٩٩٢: العلمیة، طبعة

.ت. ط، د. ، معجم البلدان، دار الفكر، د)ه٦٢٦: ت(الحموي یاقوت بن عبد اهللا * 
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بیروت، دار الجیل، )ه٩٠٢: ت(دین السخاوي شمس ال*  

.م١٩٩٢: الطبعة األولى
، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، )ه١١٢٢: ت(الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن یوسف * 

.ه١٤١١: بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى
ـالم، بیروت، دار العلـم للمالیین، الطبعـــة الخامســة ، األعــ)ه١٣٩٦ت(الزركلي خیر الدین * 

.م٢٠٠٢: عشـر
.م١٩٩٨: عبد السالم هارون، تحقیق النصوص ونشرها، مصر، مكتبة الخانجي، الطبعة السابعة*
فهمي سعد، طالل مجذوب، تحقیق المخطوطات بین النظریة والتطبیق، لبنان، عالم الكتب، *

.١٩- ١٨، ص ١٩٩٣
، الحطة في ذكر أصحاب الستة، بیروت، دار الكتب )ه١٣٠٧: ت(و الطیب السید قنوجي أب* 

.ه١٩٨٥: العلمیة، الطبعة األولى
، الرسالة المستطرفة، تحقیق محمد المنتصر، بیروت، )ه١٣٥٤: ت(الكتاني محمد بن جعفر * 

.ه١٩٨٦: دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة الرابعة
: المؤلفین، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،معجم )ه١٤٠٨ت(كحالة عمر رضا* 

.م١٩٩٣
، خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، )ه١١١١: ت(محبي محمد أمین بن فضل اهللا * 

.ت. ط، د. بیروت، دار صادر، د
، االستدالل بالكتاب والسنة النبویة على نثر العزیة ونظمها )ه١٤٣٠: ت(محمد باي بلعالم * 

.م٢٠٠٢: الكنزیة، الجزائر، دار هومه، طبعةالجواهر 
.م٢٠٠٢: الجواهر الكنزیة لنظم ما جمع في الكنزیة، الجزائر، مطبعة هومه،  طبعة* 
.م٢٠١٢: السبائك اإلبریزیة شرح على الجواهر الكنزیة، بیروت، دار ابن حزم، الطبعة األولى* 
.ت.ابع عمار قرفي، دفتح الجواد شرح على نظم العزیة البن باد، باتنة، مط* 
،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیـة، القاهرة، المطبعة )ه١٣٦٠ت(مخلوف محمد بن محمد* 

.م١٩٨٨: السلفیة، طبعة
مریم محمد صالح الظفیري، مصطلحات المذاهب الفقهیة وأسرار الفقه المرموز في األعالم * 

.م٢٠٠٢:لطبعة األولىوالكتب واآلراء والترجیحات، بیروت، دار ابن حزم، ا


