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(وريقات في اختصار منار النسفي)
لمحب الدين أبي القاسم محمد بن ُج ُرباش بن عبد اهلل الحنفي (توفي نحو 909ىـ)
A study and investigation of the book titled: Risālatun ʿalā
Manhaj al-Manār (Wuraiqāt fī Ikhtiṣār Manār al-Nasafī) by
Muhib al-Dīn Abī al-Qāsim Muhammad bin Jurubāsh bin
)Abdillah al-Hanafī (died 909AH
جعفر بن عبد الرحمن قصاص
األتساذذ المتسذعد بكمية الدراتسذت القضذئية كاألنظمة جذمعة أـ القرل  -مكة المكرمة
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الممخص:

ىذا البحث نانذكؿ فيو بذلدراتسة كالاحقيؽ رتسذلة في اخاصذر ماف (المنذر) ألبي البركذت

النتسفي (ت710ىػ) ،لمحب الديف أبي القذتسـ محمد بف يج يربذش بف عبد اهلل الحنفي (اكفي نحك
909ىػ) ،كقع اخايذرنذ عمييذ؛ لككنيذ لـ احقؽ كلـ اطبع مف قبؿ ،كمؤلفيذ عالمة مافنف ،لـ ينؿ حقو
مف الاعريؼ كالارجمة ،كمذ ازاؿ تسذئر مصنفذاو مخطكطة ،كقد أبذف المصنؼ فييذ عف إلمذمو

بأصكؿ مذىبو ،كقدراو عمى الاعبير عنيذ بأتسمكبو ،كبراعاو في اخاصذرىذ عمى طريقاو.

جيدا
ىذا كاعامدنذ في احقيقيذ عمى نتسخة خطية فريدة ،اتساغرقت تسبع صفحذت ،كقد بذلنذ ن

كبير في دراتسة نصيذ كاحقيقو ،كاعانينذ بضبطو كاقكيمو كانظيمو؛ ليككف أقرب إلى النحك الذم
نا
كضعو عميو مصنفو ،كليبدك عمى الكجو الذم يفيد منو الميامكف.
كاناظـ العمؿ عمييذ في قتسميف رئيتسيف :قتسـ دراتسي ،كيضـ مبحثيف :األكؿ :في الاعريؼ

بذلمصنؼ .كالثذني :في الاعريؼ بذلرتسذلة .كقتسـ احقيقي :يحكم كصؼ النتسخة الخطية المعامدة في

احقيؽ الرتسذلة ،كعرض مصكرايذ ،ثـ نص الكاذب محققنذ.

الكممات الدالة :اخاصذر المنذر ،مخاصر أصكلي ،أصكؿ الحنفية ،أصكؿ الفقو.
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Abstract:
This paper deals with the study and investigation of the book titled:
Risālat ʿalā Manhaj al-Manār (Wuraiqāt fī Ikhtiṣār Manār al-Nasafī) by
Muhib al-Dīn Abī al-Qāsim Muhammad bin Jurbāsh bin Abdillah al-Hanafī
(died 909AH) I chose it because it is a manuscript that has not been
investigated or printed before, and its author is a great scholar, who did not
obtain his right of introduction. The rest of his works are still in manuscript
form. The author showed in it his familiarity with the fundamentals of his
Madhab (school of thought), his ability to express them in his own style, and
his mastery of summarizing them in his own method.
In investigating this book, the researcher relied on a unique
handwritten copy, which consisted of seven pages, and made a great effort to
study and investigate its text, and took care of controlling, correcting and
arranging it, in other for it to appear closer to the way the author would
want it to be, and for it to be beneficial to those interested.
The work on it was organized into two main sections: A study
section: which included: two chapters: The first chapter: In introducing the
author. The second chapter: in introducing the book. The investigative
section: It contained a description of the written transcript approved in
investigating the book, a presentation of its copies, and finally the
investigated text.
Keywords: Ikhtiṣārr al-Manār, Mukhtaṣārun ʾUṣūlī, ʾUṣūl al-Ḥanafiya,
ʾUṣūl al-Fiqh.
:المقدمة
 كعمى آلو كصحبو، كالصالة كالتسالـ عمى رتسكؿ اهلل كخذاـ النبييف،الحمد هلل رب العذلميف

: أمذ بعد.أجمعيف

ّْ «فممذ كذف عمـ أصكؿ الفقو كاألحكذـ مف
ُّ  كمذ اقرر عند أكلي،أجؿ عمكـ اإلتسالـ
النيى

كمعشر مف فضالء
نا
، طذئفةن مف العممذء األعيذف، أقذـ اهلل اعذلى لو في كؿ عصر كزمذف:كاألحالـ
 كاعامدكا فيمذ حذكلكه مف حتسف،اعده الحتسذف
 فشيَّدكا بجميؿ المذاكرة كالاصنيؼ قك ى،ذلؾ األكاف

.)1(»المدارتسة كالاأليؼ غذيةى اإلحتسذف
ً بف يج يربذش
َّ
الحنفي (الماكفى
بف عبد اهلل
محب الديف أبذ القذتسـ
 العالمةى:كاف مف ىؤالء
َّ
ى
محمد ى
: فقد صنؼ في أصكؿ الفقو، كرفع في الفردكس درجاو،اغمده اهلل برحماو
َّ ،)في أكائؿ القرف العذشر
 كالاي جذء فييذ،)ىػ717 لحذفظ الديف أبي البركذت النتسفي (ت،)رتسذلاو المخاصرة عمى منيج (المنذر

.3  ص،َ1 ، انتقزيز وانتحبيز،ؽ اٌسبج١ِ) ِمزجف ِٓ ِمعِخ اثٓ أ1(
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مقرر متسذئؿ أصميذ (المنذر) بأتسمكبو كطريقاو ،مع بذؿ
عمى مقذصد ىذا العمـ عمى مذىب الحنفية ،نا
جيد في ايذيبيذ كاقريبيذ ،لاككف كذفمة بذلمقصكد لممافقو.

مكضكعذ
كىذه الرتسذلة حتسب عممي ليتست محققة كال مطبكعة ،فرأيايذ جديرة بأف اجعؿ
ن

نشرا.
لمدراتسة كالاحقيؽ ،كىي فيمذ انايت إليو معرفاي تساككف أكؿ أعمذؿ المصنؼ ن
أىمية الموضوع وسبب اختياره لمتحقيق:

ابدك أىمية المكضكع ،كالداعي إلى اخايذر الرتسذلة لمعمؿ عمييذ في النقذط الاذلية:

-1

ككنيذ مخاصرة كجذمعة ألغمب مبذحث عمـ أصكؿ الفقو ،أات بعبذرة تسيمة ككاضحة ،يتسيؿ

-2

اعامذدىذ أصكؿ فقو الحنفية خذصة ،كمنيجيـ في كضع االصطالحذت كالاقذتسيـ ،كقد نبعت

-3

احفظيذ كاتساحضذرىذ.

كفركعذ ،كممذرس لماصنيؼ كمحيط بمنذىجو.
مف خبير بذلمذىب الحنفي أصكنال
ن
أف مصنفيذ شخصية عممية لـ يحط أكثر الفضالء بخبرىذ ،كلـ انؿ حقيذ مف الدراتسة ،كمذ

ازاؿ كابيذ مخطكطة ،كفي إبراز ىذا العمؿ إحيذء لاراث المغمكريف مف عممذء األمة ،فال ريب
أف الحذجة ادعك إلى احقيؽ ىذه الرتسذلة كاخراجيذ.

أىداف البحث:

-1

اإلتسيذـ في إحيذء الاراث األصكلي كنشره.

-3

الاعريؼ بذلمصنؼ ،كناذجو العممي ،كاقديـ الدراتسة الكذشفة عف الرتسذلة محؿ الاحقيؽ.

-2

إخراج نص صحيح لمرتسذلة يمثؿ أك يقذرب الصكرة الاي اركيذ عمييذ مؤلفو.
خطة البحث:

يناظـ العمؿ في خدمة ىذا الكاذب في مقدمة كقتسميف ،عمى النحك الاذلي:
 المقدمة ،كاشمؿ :أىمية المكضكع ،كتسبب اخايذره لماحقيؽ ،كأىداؼ البحث ،كخطة
البحث ،كمنيج الدراتسة كالاحقيؽ.

 القسم األول :الدراسة ،كفيو مبحثذف:
 المبحث األول :في التعريف بالمصنف ،كفيو تساة مطذلب:
األول :اتسمو ،كنتسبو ،ككنياو ،كلقبو.

الثاني :حيذاو العممية ،كثنذء العممذء عميو.
الثَّالث :شيكخو ،كاالميذه.
الرابع :مذىبو الفقيي.
الخامس :مصنفذاو.

السادس :كفذاو.
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 المبحث الثاني :في التعريف بالرسالة ،كفيو خمتسة مطذلب:
األول :اكثيؽ نتسبة الرتسذلة إلى مصنفيذ.

الثاني :احقيؽ اتسـ الرتسذلة ،كبيذف مكضكعيذ.
الثالث :تسبب األيؼ الرتسذلة ،كاذريخيذ.

الرابع :مصدر الرتسذلة ،كمنيج كاضعيذ فييذ.
الخامس :قيمة الرتسذلة العممية.

 القسم الثاني :التحقيق ،كيضـ:

كصؼ النتسخة الخطية لمرتسذلة ،كعرض مصكرايذ ،ثـ النص المحقؽ.

 الخاتمة ،كفييذ أبرز الناذئج كالاكصيذت.
منيج الدراسة والتحقيق:

معامدا
قدمت بدراتسة مكجزة في الاعريؼ بذلمؤلؼ كرتسذلاو ،كاتساكفيت مذ ااطمبو مف مبذحث،
ن

اعيذ ارايبيذ في اليكامش حتسب اكاريخ
مقدمذ المصذدر األصمية ،كمر ن
منيج االتساقراء في جمع المذدة ،ن
مابعذ متسمؾ الاكثيؽ كالاحميؿ ،مع عزك
الكفىىيذت ،ثـ اتسانطقت مذ كقع بيف يدم مف مذدة الدراتسة ،ن
األقكاؿ كالنقكؿُّ ،
كؿ ذلؾ بقصد كايجذز قدر اإلمكذف ،كقد أعرضت عف الارجمة لألعالـ؛ لمذ في ذلؾ

مف اكثير البحث مع ككف عذمايـ معركفيف عند المخاصيف ،كلذا اكافيت باقييد اكاريخ كفىىيذايـ؛

لاعرؼ طبقذايـ كيتسيؿ الرجكع إلى اراجميـ.

كمذ اابعت المنيج العممي المعابر في الاحقيؽ لمنص كخدماو كالاعميؽ عميو ،كبيذنو عمى

الافصيؿ فيمذ يمي:

-1

كذمال ،ثـ بعد نتسخو كفؽ قكاعد اإلمالء الحديثة :قذبمت المفرغ بأصمو
قرأت نص الرتسذلة
ن

-2

قذبمت بيف الرتسذلة كأصميذ (المنذر) لمنتسفي ،ككذلؾ بيف الرتسذلة كنظـ المصنؼ نفتسو (لممنذر)؛

-3

مذ كقع مف احريؼ أك خطأ قطعي ادؿ عميو األصكؿ :فإني أصححو كأضعو بيف حذصرايف،

-4

الخمؿ في الرتسذلة أك التسقط الذم ال يتساقيـ التسيذؽ إال بو أضعو بعد اقكيمو أك إضذفاو بيف

-5

الخطي ،كراجعاو مرنارا.

رغبةن في زيذدة االتسايثذؽ كمراجعة النص كاقكيمو.

ىكذا ،]...[ :ثـ أنبو في اليذمش عمى مذ كرد في األصؿ الخطي.

حذصرايف ،ىكذا ،]...[ :مع اإلشذرة في اليذمش إلى حذلاو في األصؿ.
قمت بضبط مذ ي ً
شكؿ مف األلفذظ الكاردة في النص.
ي

()214

4

Journal of Al Azhar University–Gaza, Humanities Volume 23 No.1 June. 2021

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol23/iss1/9

)?????? ???? ?????? ?? ??????( ?????? ???? ??? ????? ????:

رسالة عمى منيج المنار

-6

نتسقت فقرات الرتسذلة عمى صكرة اييتسّْر عمى القذرئ ،ككظفت عالمذت الارقيـ بمذ يخدـ نصيذ
كيدؿ عمى معذنيو.
فذت بمقذطع الرتسذلة ،كمبي و
معر و
ّْنذت لمكضكعذت فصكليذ كمتسذئميذ المبيمة ،بيف
كضعت
عنذكيف ّْ
ى
حذصرايف ،ىكذا ،]...[ :كذلؾ في المكاضع الاي لـ يارجميذ المصنؼ أك أبيـ العنكاف فييذ.

-9

اكفر جيدم في الاعميؽ عمى الرتسذلة عمى الاصحيح لنصيذ كالاقكيـ لو ،كالشرح لغذمضيذ،

-7
-8

اضعذ الارقيـ
دفعذ لماشكيش عمى القذرئ ،ك ن
أشرت إلى خكاايـ صفحذت المخطكط في اليكامش؛ ن
بيف حذصرايف ،مع الفصؿ بيف الرقـ كرمز الكجو بخط مذئؿ ،ىكذا/1[ :أ].

كالاعريؼ بأعالميذ ،عمى و
نحك يدفع اإلشكذؿ كيصرؼ المبس كيبدد الخفذء.

 -17كاركت الاعميؽ عمى المتسذئؿ األصكلية كغيرىذ الكاردة في الرتسذلة؛ ألف مكضكع الاحقيؽ :لفظ
الرتسذلة كرتسميذ ،كالمقصكد منو أصذلة :إقذمة النص ،كالاحقؽ مف تسالماو ،كالاعرض لبعض

المكاضع بذلشرح يتسادعي الاعرض لتسذئرىذ ،كفي ىذا خركج عف عمؿ المحقؽ إلى كظيفة

الشذرح( ،)1عمى أف متسذئؿ ىذه الرتسذلة ىي متسذئؿ أصميذ (المنذر) ،كىك كاذب مخدكـ عني بو
قديمذ كحديثنذ ،كأعمذليـ عميو كثيرة ،كجممة منيذ مطبكعة ماداكلة يتسيؿ الرجكع إلييذ(.)2
العممذء ن
كياجذكز
كييب لنذ القبكؿ،
ىذا كالمأمكؿ مف الكريـ تسبحذنو :أف يرزقنذ دكاـ اليداية كالتسداد،
ى
ى

عف الغفمة كالذىكؿ ،فيك الكلي كالمتساعذف ،كعميو الاكالف ،كال حكؿ كال قكة لنذ إال بو.

( )1أظؽ :طالذ اٌع ٓ٠إٌّدع ،قىاعذ تحقيق انًخطىطاث ،ص.25
( )2أؼثذ األػّبي اٌّٛػٛػخ ػٍ ٗ١ػٍِ ٝئخ (ِ .)100ب ث ٓ١شؽذ ٚزبش١خ ٚرؼٍ١ك ٚرطؽ٠ح ألزبظ٠ثٗ ٚاضزظبؼ
ٔٚظُ ٚرؽخّخ .أظؽ :اٌسجش ،ٟجايع انشزوح وانحىاشي ،َ3 ،ص .2173-2160
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القسم األول
الدراسة

كفيو تساة مطذلب:

()1

المبحث األول :في التعريف بالمصنف

المطمب األول :اسمو ،ونسبو ،وكنيتو ،ولقبو.
()2

ً
ُّ
محب الديف(.)3
الحنفي ،أبك القذتسـ،
األشرفي
المحمدم
ُّ
بف عبد اهلل
ُّ
ُّ

بف يج يربذش
ىك
ي
محمد ي
المطمب الثاني :حياتو العممية ،وثناء العمماء عميو.

أما حياتو العممية :فقد اشاغؿ في الفقو كالحديث كغيرىمذ عمى جمذعة ،فق أر عمى البدر

َّ
الد ًميرم (ت887ىػ) كغيره (متسند الشذفعي)َّ ،
كعينو في كصياو لقراءة بعض الكاب ،كق أر عمى الشمس

الع ىجمي (ت897ىػ) ،كعمى آخريف.
التس ُّْنبذطي (ت891ىػ) ،كتسمع عمى النكر ى
كالزـ الفخر ّْ
الدىيمي (ت978ىػ) في (شرح األلفية لمعراقي) كغيرىذ ،كق أر عمى الشمس التسخذكم

(ت972ىػ)( :شرح معذني اآلثذر لمطحذكم) ،ك(شرح األلفية لمعراقي).

ثـ حج في مكتسـ تسنة (892ىػ) ،كجذكر الاي بعدىذ ،كالزـ التسخذكم حاى أكمؿ عميو شرحو

عمى األلفية ،كق أر عميو اليتسير مف (تسنف البييقي) ،ككاب مف اصذنيفو أشيذء ،كمدحو بقصيدة
كغيرىذ ،ككذا ق أر عمى المحب الطبرم إمذـ المقذـ بمكة (ت894ىػ) كغيره ركاية.

ىنذؾ.

ثـ أق أر ىنذؾ بعض المبادئيف في الفقو كأصكلو كالعقذئد كغير ذلؾ ،كلـ يخامط بكبير أحد

محمكد
م
لج َّدة ،كعذد مع الركب ،كبعد عكداو تسنة (897ىػ) اتسانزؿ المظفر َّ
ى
ثـ تسذفر مف مكة ي
()5
()4
الحنفي (ت972ىػ) عف ادريس الفقو بمصر بذلظذىرية القديمة ،كبذشره .
األمشذطي
َّ
َّ

( )1أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص ٚ .208اٌجـعاظ ،ٞإيضاح انًكُىٌ ،َ4 ،ص .554
(٘ )2ىػا ػجطٗ اثٓ ػبثع ٓ٠ثؼُ اٌدٚ ُ١اٌؽاء .أظؽ :حاشيته ،َ2 ،ص ٚ .140لع ٠ػوؽ ثشٚ ٓ١ؼاء:
(شؽثبل) .أظؽ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ3 ،ص ٚ .298اٌؽُّ ٚظأ ،ٟصهت انخهف بًىصىل انسهف،
ص.265
(٘ )3ػا رّبَ ِب ٚلفذ ػٍ ٗ١فٔ ٟكجٗ .أظؽ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص .208
( )4أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ10 ،ص ٚ .129اٌشٛوبٔ ،ٟانبذر انطانع ،َ2 ،ص .292
( )5أظؽ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص ٚ .208اٌكطب ،ٞٚوجيش انكالو في انذيم عهى دول اإلسالو،َ3 ،
ص .1262
()216
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وأما ثناء العمماء عميو :فمف ذلؾ:

()1

-1

كصفو شيخو خير الديف الركمي (ت897ىػ) :بػ«الفضؿ» .

-3

كأشذر إليو زيف الديف ابف نجيـ (ت977ىػ) :بػ«العالمة» ،كبأنو «أحد شيكخ مشذيخو»( ،)4كنقؿ

-2

كنعاو أتساذذه شمس الديف التسخذكم (ت972ىػ) :بأنو كذنت لو «قكة النفىس في المبذحثة،
التسىنف حاى َّ
فضال
قؿ أف يازحزح»( ،)2كدعذ لو بقكلو« :كاهلل اعذلى يزيده
كخركج عف َّ
ن
كيتسدده»(.)3
()5

كصفو ابف عذبديف (ت1252ىػ) ،كأقره عميو ،ككذا أقر كصؼ بعضيـ لو :بػ«المحقؽ» .

 -4ككتسمو ابف غذنـ المقدتسي (ت1774ىػ) :بػ«شيخ مشذيخنذ المحقؽ»(.)6
المطمب الثَّالث :شيوخو ،وتالميذه.
شيوخو:

لممصنؼ عدد كبير مف األشيذخ ،كلعؿ مف أبرزىـ:

-1

الج َّمذلي القذىرم الحنفي ،أبك العدؿ ،زيف الديف
قذتسـ بف قي ْ
ُّكيد ْكني ى
طمي ي
كبغذ بف عبد اهلل التس ْ
(ت٩٧٨ىػ) ،العالمة الفقيو المحدث الحذفظ ،صذحب الاصذنيؼ ،قذؿ عنو المصنؼ:

-2

محمد بف يكتسؼ بف عمي َّ
الد ًميرم المصرم الشذفعي ،أبك الرضذ ،بدر الديف ،الممقب

-3

ق أر عميو المصنؼ (متسند الشذفعي)َّ ،
كعينو في كصياو لقراءة بعض الكاب .
ً
الحمىيرم اليمذني المكي الشذفعي ،المعركؼ َّ
بذلش ىكائطي (اكفي
عمي بف أحمد بف عمي ال ىكالعي ْ
نحك تسنة 894ىػ) ،العالمة المافنف.

«شيخنذ»(.)7

بػ(كاككت) (ت887ىػ) ،الشيخ المحدث ،القذضي.

()8

تسمع عميو المصنؼ بمكة(.)1

( )1أظؽ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص .208
( )2انًصذر انسابق ،َ7 ،ص .208
( )3انًصذر انسابقِ ،ططٛؽ ،اٌدؿء اٌثبٌث (/39ة).
( )4أظؽ :اثٓ ٔد ،ُ١انبحز انزائق ،َ2 ،ص  .156 ،155وانًصذر َفسه ،َ7 ،ص .8
( )5أظؽ :حاشيت ابٍ عابذيٍ ،َ2 ،ص  .146 ،140وانًصذر َفسه ،َ5 ،ص .392
( )6أظؽ :اثٓ ؿبَُٔ ،ىر انشًعت في بياٌ ظهز انجًعت ،ص.97
( )7أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ6 ،ص ٚ .184ف ٟطٍخ اٌّظٕف ثٗ :اثٓ ُخؽُثبل ،انُُّ ْجعت
في تَعذاد انجًعتِ ،ططٛؽ (/73أ) (/74أ).
( )8أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ10 ،ص ٚ .96ف ٟطٍخ اٌّظٕف ثٗ :انًصذر َفسه،َ7 ،
ص .208
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-4

محمد بف محمد بف داكد الركمي القذىرم الحنفي ،أبك الخير ،خير الديف (ت897ىػ) ،أشير
()2

إليو بذلفضيمة الاذمة ،كاصدل اإلفاذء في األزىر كفي المؤيدية كغيرىمذ ،كانافع بو الطمبة .

اشاغؿ عميو المصنؼ في الفقو كغيره( ،)3كعنو أتسند كاذب (المنذر) إلى مؤلفو أبي البركذت
النتسفي ،كمذ ذكر ذلؾ في مقدمة شرحو عمى (المنذر) المتسمى( :مرقذة األفكذر)( ،)4كأتسند عنو

-5

غيره مف الكاب(.)5

محمد بف عبد الرحمف بف محمد التسخذكم الشذفعي ،أبك الخير كأبك عبد اهلل ،شمس الديف

(ت972ىػ) ،المحدث الحذفظ ،كصذحب الاصذنيؼ الحتسذف.

ق أر عميو المصنؼ( :شرحو عمى ألفية العراقي) كالزمو حاى أكممو ،مع (شرح معذني اآلثذر

لمطحذكم) كغيرىمذ ،كق أر اليتسير مف (تسنف البييقي) ،ككاب مف اصذنيفو أشيذء ،كمدحو

-6

بقصيدة كغيرىذ(.)6

عثمذف بف محمد بف عثمذف ّْ
الدىيمي المصرم الشذفعي ،أبك عمرك ،فخر الديف (ت978ىػ)،
المحدث الحذفظ.
الزمو المصنؼ في (شرح األلفية لمعراقي) كغيرىذ( ،)7ككذف اباداء قراءاو عميو متسايؿ ربيع

األكؿ تسنة (888ق) ،كآخرىذ أكائؿ ربيع اآلخر تسنة (889ىػ) ،كمذ قيد في بعض

التسمذعذت(.)8

()9
الع ىجمي
 .7كمذ تسمع كق أر عمى آخريف  ،منيـ :أبك الحتسف نكر الديف عمي بف محمد بف يكتسؼ ى

الشذفعي (ت897ىػ)( ،)10كأبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف محمد التس ُّْنبذطي

( )1أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ5 ،ص ٚ .174ف ٟطٍخ اٌّظٕف ثٗ :انًصذر َفسه ،َ10 ،ص
.191
( )2أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ9 ،ص ٚ .82ف ٟطٍخ اٌّظٕف ثٗ :انًصذر َفسه ،َ7 ،ص .208
( )3أظؽ :انًصذر انسابق ،َ7 ،ص .208
( )4أظؽ :انًخطىط (/1ة).
( )5أظؽ :اٌؽُّ ٚظأ ،ٟصهت انخهف بًىصىل انسهف ،ص.265
( )6أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ8 ،ص ٚ .2اٌـؿ ،ٞانكىاكب انسائزة ،َ1 ،ص ٚ .53فٟ
طٍخ اٌّظٕف ثٗ :انضىء اناليع ،َ7 ،ص .208
( )7أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ5 ،ص ٚ .140اٌـؿ ،ٞانكىاكب انسائزة ،َ1 ،ص .260
ٚف ٟطٍخ اٌّظٕف ثٗ :انضىء اناليع ،َ7 ،ص .208
(ٚ ) 8لغ رم١١ع ٘ػا اٌكّبع ف ٟآضؽ إزع ٜإٌكص اٌطط١خ ٌشؽذ اٌؼؽال ٟػٍ ٝأٌف١زٗ ف ٟػٍُ اٌسع٠ث .أظؽ :فهزص
يكتبت راغب باشا ،أصىل انحذيج انشزيف ،َ4 ،ص .237
( )9أظؽ ف ٟطٍخ اٌّظٕف ث :ُٙاٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص .208
( )10أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ6 ،ص .27
()218
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الشذفعي (ت891ىػ)( ،)1كأبك اليتسر كأبك المعذلي نظذـ الديف محمد بف أيلْ ًج ْييبغذ النذصرم الاركي
الاركي القذىرم الحنفي (ت892ىػ)( ،)2كأبك المعذلي محب الديف محمد بف محمد بف محمد
َّ
الطىبرم الشذفعي (ت894ىػ)(.)3
تالميذه:

لو االمذة في بالد مافرقة ،كقد درَّس كقت مجذكراو بمكة تسنة (892ىػ) كالاي بعدىذ ،يقكؿ

التسخذكم« :أق أر ىنذؾ [بمكة] بعض المبادئيف في الفقو كأصكلو كالعقذئد كغير ذلؾ»( ،)4كأيخذ عنو

بغيرىذ ،كمف أبرز مف أخذ عنو:

-1

-2

الحمىبي الحنفي ،جمذؿ الديف ،أبك المحذتسف (ت929ىػ) ،الفقيو،
يكتسؼ بف إتسكندر بف محمد ى
قذضي القضذة.

تسمع عمى المصنؼ (تسيرة ابف ىشذـ) ،كأجذز لو مذ يجكز لو كعنو ركاياو(.)5
عمي بف يذتسيف بف محمد َّ
الداراني الطَّ ىريابميتسي الحنفي (ت942ىػ) ،نزيؿ القذىرة ،كشيخ الحنفية
بمصر ،كقذضي قضذايذ ،كعرؼ باميزه في الفقو كالعربية كمشذركاو فييمذ بجكدة فيـ.

ق أر عمى المصنؼ شرح الزيمعي عمى (كنز الدقذئؽ) بعد قراءة ربعو عمى أبي الخير الركمي،

كق أر عميو أيضذ قطعة مف (مناخب األختسيكثي) في األصكؿ(.)6

-3

أحمد بف عمي بف محمد ال ىغّْزم الحنفي ،شيذب الديف( ،)7نزيؿ مكة.
ق أر بمكة عمى المصنؼ في الفقو(.)8
حتسف بف عمي بف عمي بف رضكاف الطَّ ْمخذكم الشذفعي( ،)9نزيؿ مكة ،كمدرس الفقو كالعربية.

-5

الحتسيني اليندم الحنفي ،أبك المحذتسف ،ركف الديف (كذف ِّ
حيذ
محمد بف ميذب بف ميرصيد ي

-4

()10

ق أر عمى المصنؼ (شرح العقذئد) حيف مجذكراو بمكة

.

( )1أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ9 ،ص .272
( )2أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ7 ،ص .145
( )3أظؽ ف ٟرؽخّزٗ :انًصذر انسابق ،َ9 ،ص .191
( )4انًصذر انسابق ،َ7 ،ص .208
( )5أظؽ ف ٟرؽخّزٗ ٚطٍزٗ ثبٌّظٕف :اٌـؿ ،ٞانكىاكب انسائزة ،َ1 ،ص ٚ .316اثٓ اٌؼّبظ ،شذراث انذهب،
انذهب ،َ10 ،ص .233
( )6أظؽ ف ٟرؽخّزٗ ٚطٍزٗ ثبٌّظٕف :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ6 ،ص ٚ .49اثٓ اٌؼّبظ ،شذراث انذهب،
 ،َ10ص .351
( ٌُ )7ألف ػٍ ٝربؼ٠ص ٚفبرٗ.
( )8أظؽ ف ٟرؽخّزٗ ٚطٍزٗ ثبٌّظٕف :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ2 ،ص .43
( ٌُ )9ألف ػٍ ٝربؼ٠ص ٚفبرٗ.
( )10أظؽ ف ٟرؽخّزٗ ٚطٍزٗ ثبٌّظٕف :انًصذر انسابق ،َ3 ،ص .112
مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231
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تسنة 899ىػ)( ،)1نزيؿ مكة ،ككذف لو فضيمة في العربية كغيرىذ بحيث يجامع عميو الطمبة.

أخذ عف المصنؼ في الفقو كأصكلو(.)2
المطمب الرابع :مذىبو الفقيي.
-1
-2
-3
-4

المصنؼ حنفي المذىب بال ريب ،كمذ ادؿ عميو الشكاىد الاذلية:

اناتسذبو إلى مذىب أبي حنيفة صراحة ،قذؿ في مقدمة ىذه الرتسذلة« :يقكؿ محمد بف يج يربذش

أيضذ :انصيص مف ارجـ لو عمى ذلؾ(.)3
بف عبد اهلل الحنفي» ،ك ن
أخذه عف مشذيخ المذىب ،كانامذؤه إلييـ ،كمذ في تسمتسة اإلتسنذد إلى مؤلؼ (المنذر) المثباة في
()4

مقدمة (مرقذة األفكذر) .

كفركعذ ،كاأليفو في نصرايذ كخدمة المذىب ،كيكفي في ىذا:
عنذياو بكاب الحنفية أصكنال
ن
()5

كنظمذ .
اخاصذر
نا
شرحذ ك
اشاغذلو بماف (المنذر) ن
ن
نقؿ عممذء المذىب في كابيـ عنو ،كاعامذدىـ عميو في بحث جممة مف المتسذئؿ .
()6

المطمب الخامس :مصنفاتو.

مف آثذره العممية الاي كقفت عمييذ أك بمغني خبرىذ بعد طكؿ اتساقصذء مذ يمي:

-1

(فتوى في سؤال عيسى بن عبد البارئ عن نفي واثبات) ،كىي في العقذئد كالكالـ ،ليذ نتسخة
خطية ضمف مجمكع في مكابة برليف الكطنية ،بألمذنيذ ،برقـ (.)Ms. or. oct. 2976 – 04

جذء في أكليذ« :تسؤاؿ :قذؿ الشيخ عيتسى بف عبد البذرم( :ال إلو إال اهلل) نفي كاثبذت ،فذلمنفي

المثبت كالثبت
المثبت مكجكد ،فعمى مف كقع اإلثبذت :ك ى
ال حقيقة لو ،فعمى مف كقع النفي :ك ى
المثبت كالثبت ،فيذه تساة ،كالعيف كاحدة .أفاكنذ...
عيف المنفي ،كالمنفي عيف ى

الجكاب مف الشيخ محب الديف محمد بف يج يربذش( :ال إلو إال اهلل) نفي بعبذراو ،كاثبذت
بإشذراو.»...

( ٌُ )1ألف ػٍ ٝربؼ٠ص ٚفبرٗ.
( )2أظؽ ف ٟرؽخّزٗ ٚطٍزٗ ثبٌّظٕف :انًصذر انسابق ،َ10 ،ص .54
( )3أظؽ :اٌكطب ،ٞٚانضىء اناليع ،َ7 ،ص ٚ .208اٌكطب ،ٞٚوجيش انكالو في انذيم عهى دول اإلسالو،َ3 ،
 ،َ3ص .1262
( )4أظؽ :اٌّططٛؽ (/1ة).
( )5ؽبٌغ اٌّطٍت اٌزبٌ ٟفِ( ٟظٕفبرٗ).
( )6أظؽ ػٍ ٝقج ً١اٌّثبي :اثٓ ٔد ،ُ١انبحز انزائق ،َ2 ،ص ٚ ،156 ،155انًصذر َفسه ،َ7 ،ص .8
ٚاٌسظىف ،ٟانذر انًختار .108 ،وحاشيت ابٍ عابذيٍ ،َ2 ،ص ٚ ،140انًصذر َفسه ،َ5 ،ص .392
()222
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-2

ِ
(م ْرقاة األفكار شرح المنار)( ،)1كىك شرح ماكتسط عمى كاذب (المنذر) في أصكؿ الفقو ،كقد
()2
فرغ مف كاذباو تسنة (906ىػ) ،ثـ مف ابييضو تسنة (907ىػ) .

لو نتسخة خطية بخط الشذرح ،في مكابة دامذد إبراىيـ بذشذ ،بإتسطنبكؿ ،كيقع في ( )157لكحة،

برقـ (.)3()467

جذء في أكلو ...« :كبعد :فإف أشكؽ العبذد مف رحمة اهلل إلى االناعذش ،كأفقرىـ إلى غفرانو:

محمد بف يج يربذش ،يقكؿ :لمذ اقذصرت العزيمة كأشفت عمى النّْفذؽ ،ككتسدت تسكؽ اإلفذدة بعد
َّ
مانذ مف
اخمد ،أردت أف يتسرح الفكر فيشرح ن
اجمد ،كنذر الفذكرة أف ي
النفذؽ ،ككذدت القريحة أف ي

العمكـ ،أحيى مكات امؾ الرتسكـ ...فكفؽ اهلل اعذلى عند ذلؾ بعض اإلخكاف ،فق أر عمي قطعة

اضعذ لشرح كتسيط ،ماجذنفنذ عف اإلفراط كالافريط ...كتسمياو:
مف (المنذر) ...فنيضت ...ك ن
(المرقذة) عند فراغو»(.)4

كقذؿ في آخره« :كليكف ذلؾ آخر مذ يتسَّر اهلل اعذلى بو مف (مرقذة األفكذر شرح المنذر) ،كأتسأؿ

اهلل الغفذر أف يجعمو لي كقذية مف النذر ،كأف ينفع بو مف أقرأه كقرأه أك طذلعو أك تسمعو أك

خذليذ مف التسمعة كالريذء ،إنو قريب مجيب ،كىك المراجى كالحتسيب ،ىذا
نظر فيو ،كأف يجعمو ن
كقد نضب عنو غمر األفكذر ،كبرز عمى يد مؤلفو ككذابو بخط يده الفذنية :محمد بف يج يربذش

بف عبد اهلل الحنفي ،كذلشمس كتسط النيذر ،في ليمة الجمعة المبذركة الاي يتسفر ليميذ عف
العذشر مف جمذدل اآلخرة تسنة (906ىػ) ،أحتسف اهلل اعذلى عذقبايذ ،ثـ انقضت بو ىذه

المبيَّضة في يكـ األحد الاذتسع كالعشريف مف جمذدل اآلخرة تسنة (907ىػ) ،عمى يد مؤلفو غفر
اهلل اعذلى لو كلكالديو كلجميع المتسمميف ،كصمى اهلل عمى تسيدنذ محمد كآلو كصحبو كتسمـ»(.)5

-3

(ز ْىر الوصول في عمم األصول) ،كىي منظكمة المية (لممنذر) عمى بحر الطكيؿ في ()180
َ

( )1أظؽ :اٌجـعاظ ،ٞإيضاح انًكُىٌ ،َ4 ،ص  .554 ،468وانفهزص انشايم نهتزاث انعزبي اإلساليي
انًخطىط ،انفقه وأصىنه ،َ9 ،ص .460
(ٚ ) 2لغ  ُ٘ٚف ٟلؽاءح ربؼ٠ص اٌفؽاؽ ِٓ اٌشؽذ ٚربؼ٠ص رج١١ؼٗ ،فئّٔٙب لؽئب ػٍ ٝإٌس ٛاٌزبٌ٘956( :ٟـ)
٘957(ٚـ) ٘ٚ ،بربْ اٌمؽاءربْ ؿ١ؽ طس١سزٓ١؛ رؽظّ٘ب اٌشٛا٘ع ٚاٌمؽائٓ ِٓٚ ،أظٙؽ٘ب :أْ اٌّظٕف
أز ِٓ ٝٙإٌظُ قٕخ (٘909ـ)ٚ ،اٌشبؼذ قبثك ػٍ ٗ١وّب طؽذ فِ ٟمعِخ إٌظُ٘ٚ .ػا اٌِ ُ٘ٛظعؼٖ:
فٙؽـ ِىزجخ ظاِبظ إثؽا٘ ُ١ثبشب ،صٚ .32ػٕٗ ٔمٍذ اٌفٙبؼـ ٚاٌدٛاِغ .أظؽ ػٍ ٝقج ً١اٌّثبي:
انفهزص انشايم نهتزاث انعزبي اإلساليي انًخطىط ،انفقه وأصىنه ،َ9 ،ص ٚ .460اٌسجش ،ٟجايع
انشزوح وانحىاشي ،َ3 ،ص ٚ .2165اٌّؽػشٍ ،ٟيصادر انذراساث اإلسالييت ،انقسى انثانج ،انفقه
ا
أصىًل وفزوعاا ،َ8 ،ص .139
انحُفي
( )3قدً لؽ٠جًب ٌٍزسم١ك ف ٟؼقبٌزِ ٟبخكز١ؽ ف ٟوٍ١خ اٌشؽ٠ؼخ ف ٟخبِؼخ اإلِبَ ثبٌؽ٠بع.
( )4يزقاة األفكارِ ،ططٛؽ (/1ة).
( )5انًصذر انسابقِ ،ططٛؽ (/156ة).
مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231

11

()221

Published by Arab Journals Platform, 2021

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 23 [2021], Iss. 1, Art. 9

جعفر بن عبد الرحمن قصاص

بيانذ ،جذءت الرتسذلة ممحقة بيذ في المجمكع الخطي نفتسو ،كأظنيذ كابت في اذريخ كاذبة
الرتسذلة نفتسو أك اذريخ قريب منو ،كاقع في إحدل عشرة صفحة(.)1

صدرىذ بقكلو:

أمـ ٍ
ـــــــــمال
ـــــــــر َل يكـ
ُ
ـــــــــون ُم َب ْ
َأَل ُكــــــــــ يل ْ
سـ َ
ــــــــــم إليـــــــــــي والثنـ ِ
ف ِباسـ ِ
شـ ِ
ــــــــــكرِه
ــــــــــاء ب ُ
ْ
ْ

ثـ جذء في خذامايذ:

ـــــــــــانون َب ْيتًــــــــــــا َك يميــــــــــــا و ِم ِ َّيــــــــــــ ٌة
ثمـ
َ

-4
-5

ِ
ٍ
بخيـ ِ
صــــــــــــم ًيا
لمع ْبيــــــــــــد ُم َ
ـــــــــــر ُد َعــــــــــــاء ُ

ـــــر بـ ِ
فــــــذل َك َم ْقطُــــــوعٌ َعــــــن الخيـ ِ
ـــــالقمَى
ــــــدأت فـــــــال أَ ْلـــــــوي عـــــــن الحمـ ِ
ــــــد َّأوَل
بـ ُ
ْ َ
َْ

ِ
ســـــــــال
ــــــــد ْوَن َك َيا َ
فـ ُ
شـ ْ
وس ْم َ
ــــــــي ًدا َرح ْيقًـــــــــا َ
ق َّ ِ
ــو حـــ ي
المـــال
ــن لَـ ُ
َعمَـــى َمـ ْ
الصـــالة عمـــى َ

(رسالة عمى منيج منار األنوار) ،كىي رتسذلانذ محؿ الدراتسة كالاحقيؽ.

(الن ْجعة) ،فقذؿ« :كتسمياوُّ :
(اَلنتصار) ،كىك كاذب فقيي ،أحذؿ إليو في رتسذلة ُّ
(الن ْجعة في
اىعداد الجمعة)؛ ليككف مف كاذبي (االناصذر) كذلممعة؛ القاصذرم فيو عمى صفة الاَّعداد،
المقصكدة مف التسذئؿ بذالعاداد ،كاحذلاي لبقية األصحذب عمى ذلؾ الكاذب؛ إمذطة لقشر

القصد عف محض المبذب»(.)2
-6

(ال ين ْجعة في تَعداد الجمعة)=(ال ين ْجعة في أحكام تع يدد الجمعة) ،كىي رتسذلة فقيية ،ألفيذ إجذبة
اللامذس كرده مف بعض أكالده ،كقد نقؿ عنيذ عممذء المذىب في مكاضع مف كابيـ(.)3

ليذ نتسخة خطية كابيذ مصطفى بف محمد بف عبد الحذفظ َّ
الن يذبميتسي الحنفي ،تسنة (1747ىػ)،
محفكظة بذلمكابة الظذىرية بدمشؽ ،في األكراؽ ( ،)93-55برقـ (.)5532
جذء في أكليذ« :الحمد هلل الذم اعددت جكامعي نًعمو فال ايحصى ،كايتسَّرت أكامر شرعو فال
ثنذء عميو كمذ أثنى ،كالشكر عف االتساقصذء قد أثنى( ،)4كأشيد أف
ايعصى ،أحمده كال أحصي ن
ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو شيذدة و
محمدا عبده كرتسكلو
عبد قد اتساصغى ،كأشيد أف تسيدنذ
ن
اتسميمذ
الذم اصطفى ،صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو النذئميف مف عطذئو األقصى ،كتسمَّـ
ن

كثير كمذ أكصى.
نا

(ٚ )1لع فؽؿذ ثسّع هللا ِٓ رسم١مٙبٚ ،قؤظفؼٙب ٌٍٕشؽ لؽ٠جًب إْ شبء هللا.
( )2اثٓ ُخؽُثبل ،انُُّ ْجعت في تعذاد انجًعتِ ،ططٛؽ (/55ة).
( )3أظؽ :اثٓ ٔد ،ُ١انبحز انزائق ،َ2 ،ص ٚ .156 ،155انًصذر َفسه ،َ7 ،ص ٚ .8اٌسظىف ،ٟانذر
انًختار .108 ،وحاشيت ابٍ عابذيٍ ،َ2 ،ص ٚ .140انًصذر َفسه ،َ5 ،ص .392
( )4أ :ٞطبؼ ثبًٔ١ب.
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الج ىمع في األمصذر ،لمذ ااتسعت
كبعد :فممذ كقع ال ىجمْ ىجذؿ ،ككثر القيؿ كالقذئؿ ،في صحة اىعداد ي
الج ْمع
ااتسذعذ لـ يكف في صدر اإلتسالـ ،بحيث ياعذر ى
كاكذثر أىميذ في عذبر األعصذر ،كثرةن ك ن

صّْنفت في المنع كالجكاز المصنفذت ...الامس مني
في محؿ كاحد بمصر كدار اإلتسالـ ،حاى ي
عكؿ
بعض األكالد بؿ أعزىذ ،كثمرة الفؤاد بؿ أصميذ ،أف أيبدم لو مذ أميؿ إليو ،كأخاذره كأي ّْ

اجيذ مف اهلل تسبحذنو كاعذلى اإلعذنة ،كالكشؼ عمذ
عميو ...في رتسذلة جذمعة ...فأجباو لذلؾ ر ن
يعرض مف اإلغذنة ...كتسمياوُّ :
مكردا ليذ في مقدمة كخذامة
(الن ْجعة في اىعداد الجمعة)...
ن

متساعينذ
كثالثة فصكؿ متسامتس نكذ بحبؿ اهلل الممدكد ،مر نابذ ألقكاؿ األئمة عمى ارايب الحصكؿ
ن
ُّ
صمذ بذهلل فأقكؿ.)1(»...
المقيكؿ معا ن
بو إنو كىذب الفضؿ كالجكد ،كىأنذ أبث ى
كم ْن يدكحة لمف اناحمو ،كبو اـ الكاذب
ثـ في آخرىذ ...« :كفي ىذا القدر كفذية لمف اأممو ،ى
بخكاايـ اإلحتسذف ،فنتسأؿ اهلل اعذلى المنذف أف يكفقنذ إلى عمؿ الجنذف ،إنو ىك الرحمف الرحيـ،

كالحمد هلل»(.)2

المطمب السادس :وفاتو.

اتسانذدا إلى مذ اقدـ مف القرائف مف أف المصنؼ
لـ أقؼ عمى مذ يدؿ عمى اذريخ كفذاو ،كلكف
ن
كذف حيِّذ في أكائؿ الثمث األخير مف تسنة (909ىػ) ،كىك اذريخ كاذبة منظكماو كرتسذلاو المايف ىمذ

نحكا مف تسنة
آخر مذ كصمنذ مف مؤلفذاو ،فإف الاقدير الذم يصدؽ عمى كؿ حذؿ أف يقذؿ :إنو اكفي ن
(909ىػ) ،رحمو اهلل اعذلى ،كغفر لو ،كرفع في الفردكس درجاو.
كفيو خمتسة مطذلب:

المبحث الثاني :في التعريف بالرسالة

المطمب األول :توثيق نسبة الرسالة إلى مصنفيا.

محمد
الغني
الرتسذلة ثذباة النتسبة إلى مصنفيذ ،فقد جذء في أكليذ« :يقكؿ الفقير إلى رحمة رّْبو
ّْ
ي
بف يج يربذش بف عبد اهلل الحنفي»( ،)3ككذلؾ جذءت منتسكبة إليو ضمف مصنفة المجمكع.

كال يردد النتسبةى إليو إغفذ يؿ المارجميف الانصيص عمييذ في مصنفذاو ،فإف المصذدر شحت
المارجـ.
عدـ االتسايفذء في ذكر اصذنيؼ
ى
بارجماو ،كىي مع ذلؾ مخاصرة ،ثـ إف مف عذدايـ ى

المطمب الثاني :تحقيق اسم الرسالة ،وبيان موضوعيا.

َّدا عمى النتسخة الخطية لممجمكع( :رتسذلة عمى منيج المنذر) ،كبنحك ىذا
اتسميذ كمذ جذء مقي ن

( )1انًخطىط (/55ة).
( )2انًخطىط (/93أ).
( )3انًخطىط (/1ة).
مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231
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كصفيذ مصنفيذ كمذ تسيأاي.

احديدا كاذب (المنذر) ألبي البركذت النتسفي
كمكضكع الرتسذلة :ىك أصكؿ فقو الحنفية ،كأصميذ
ن

أيضذ فإف المصنؼ نبو عمى
(ت710ىػ) ،كمذ يظير مف مكازنة متسذئؿ الرتسذلة كارايبيذ بذلمنذر ،ك ن
أنيذ مخاصرة مف المنذر ،فقذؿ في مقدمايذ« :ىذه ح ْمبة ًمف ًعشذرً ،
كح ْمية (لممنذر) ،كذفمة
ْ
ى
ّْ
لمماعجؿ»(.)1
بذلماحصؿ ،ككذفية
ّْ

المطمب الثالث :سبب تأليف الرسالة ،وتاريخيا.

شرحذ عمى ماف (المنذر) ،كأقبؿ بيمو كفكره عميو،
تسبب األيفيذ :أف المصنؼ كذف قد كضع ن

ابعذ ألصمو ،فأراد أف يأاي بيذه الرتسذلة مخاصرة ،لاككف كذلمقدمة (لممنذر) ،الاي
لكنو َّ
طكؿ فيو ن
()2
يحصؿ بيذ المقصكد ،كمذ صرح بذلؾ في مطمع نظـ (المنذر) .
كأمذ اذريخيذ :فميس فييذ اقييد لو ،كلكف يغمب عمى الظف أنيذ اخايصرت في زمف قريب مف
زمف نظمو (لممنذر) ،كذلؾ النظـ فرغ منو كمذ أثبت في آخره :في ليمة الجمعة ،الثذني عشر مف شير
شكاؿ ،تسنة (909ىػ)(.)3

المطمب الرابع :مصدر الرسالة ،ومنيج مصنفيا فييا.

أصؿ الرتسذلة :ىك كاذب (المنذر) في أصكؿ فقو الحنفية عمى مذ اقدـ بيذنو كاإلشذرة إليو في

كالـ المصنؼ ،كىك ماف مخاصر جمع فيو مؤلفو بيف مقذصد (أصكؿ البزدكم) ك(أصكؿ

التسرختسي) ،كراعى في ارايبو طريقة البزدكم(.)4

أيضذ فيمذ ظير لي مف شرح النتسفي عمى المنذر ،المتسمى( :كشؼ األتسرار)،
كأفذد المصنؼ ن
كذلؾ في متسذئؿ مافرقة أكردىذ في اامة الرتسذلة ،لـ يذكرىذ النتسفي في (المنذر)(.)5

كمضمكنذ :فقد قدميذ بذلبتسممة كالحمدلة كالشكر ،كزينيذ بحتسف االباداء
كأمذ منيجو فييذ صكرةن
ن
كبراعة االتسايالؿ ،ثـ أاى بذلشيذدايف ،ثـ الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو كتسمـ كآلو كصحبو ،ثـ

شرع في بيذف مكضكع الاأليؼ كغرضو ،كرد الفضؿ إلى المكلى تسبحذنو ،كالعطؼ بذلصالة كالتسالـ

عمى النبي كآلو كصحبو مرة أخرل.
ثـ كفَّى بعد ذلؾ بغرضو في اخاصذر متسذئؿ (المنذر) ،تسكل مبذحث منو تسيأاي الانبيو عمييذ،

( )1انًخطىط (/1ة).
( )2أظؽ :سهز انىصىلِ ،ططٛؽ (/1ة).
( )3أظؽ :انًصذر انسابق (/6أ).
( )4أظؽِ :معِخ إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .4
( )5أظؽ :اٌززّخ ِٓ اٌؽقبٌخِٛ ،اؾٔخ ثّب ف ٟكشف األسزار ،َ2 ،ص .586
()224
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كلـ أره يمازـ بعبذرات النتسفي كألفذظو ،بؿ كذف ياصرؼ بطريقاو كيعبر بأتسمكبو ،كىك بذرع في ىذا،

كمذ فعؿ في منظكماو الالمية (لممنذر).

ماممذ فيو متسذئؿ مافرقذت ،كذف أخذىذ
كفي آخر الرتسذلة أضذؼ عمى مبذحث (المنذر)
ن
فصال ن
مف شرح النتسفي عمى المنذر المتسمى (كشؼ األتسرار).

ثـ خاـ الرتسذلة بذلحمدلة ،كبذلصالة كالتسالـ عمى رتسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كتسمـ كآلو كصحبو

كأزكاجو كذريذاو كالاذبعيف.

اضعذ عف المامقي ليذ ثالثة
ىذا كقد اخاصر المصنؼ (المنذر) في رتسذلاو إلى قريب الربع ،ك ن

أربذعو( ،)1كتسذر فييذ عمى الارايب نفتسو ،كلـ يخؿ بذلؾ إال في مكضع كاحد:

كىك متسألة« :مقاضى األمر كالنيي في حؽ الضد» ،فإنو أكردىذ بعد متسذئؿ األمر كالنيي

مبذشرة ،كىذا محميذ األنتسب ،مف المكضع الذم ذكرت فيو في (المنذر) ،كذلؾ ضمف فصؿ

(االتسادالالت الفذتسدة).

وىذا بيان موضوعات الرسالة مرتبة حسب ورودىا:
الموضوعات
مقدمة المصنؼ.
أدلة األحكذـ الشرعية.
القتسـ األكؿ :كجكه النظـ صيغة كلغة

(الخذص ،كالعذـ ،كالمشارؾ ،كالمؤكؿ).

كياضمف عمى كجو الافصيؿ :الخذص ،كاألمر ،كالنيي.

بقية كجكه النظـ صيغة كلغة( :العذـ ،كالمشارؾ ،كالمؤكؿ).
القتسـ الثذني :كجكه البيذف بذلنظـ

(الظذىر ،كالنص ،كالمفتسَّر ،كالمح ىكـ).

القتسـ الثذلث :مذ يقذبؿ كجكه البيذف بذلنظـ
المجمؿ ،كالماشذبو).
(الخفي ،كالمشكؿ ،ك ى
القتسـ الرابع :كجكه اتساعمذؿ النظـ
(الحقيقة ،كالمجذز ،كالصريح ،كالكنذية).

( )1ثٍؾ ػعظ وٍّبد اٌؽقبٌخ اٌّطزظؽحٚ .)1450( :ػعظ وٍّبد أطٍٙب (إٌّبؼ).)5784( :
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القتسـ الخذمس :كجكه الكقكؼ عمى أحكذـ النظـ

(االتسادالؿ بعبذرة النص ،كبإشذراو ،كبداللاو ،كبذقاضذئو).
االتسادالالت الفذتسدة.
العزيمة كالرخصة كأنكاعيمذ.
أتسبذب الشرائع.
بذب التسنة.
الاعذرض بيف الحجج.
كجكه البيذف.
أفعذؿ النبي صمى اهلل عميو كتسمـ ،كشرع مف قبمنذ.
اقميد قكؿ الصحذبي كالاذبعي.
بذب اإلجمذع.
بذب القيذس.
االجايذد.
األحكذـ المشركعة كماعمقذايذ.
األىمية كعكارضيذ.
أنكاع الحرمذت.
(اامة في مافرقذت مف المتسذئؿ).

«أصميذ :خذامة (كشؼ األتسرار شرح المنذر) لحذفظ الديف النتسفي».
خذامة الرتسذلة.
ضمف الرتسذلة عذمة مذ يحاذج إليو الماعمـ ،كأعرض عف إيراد جممة مف المبذحث؛
كيالحظ أنو َّ

يفصؿ في بعض المتسذئؿ،
كلعؿ عذره في اركيذ :أنيذ ال انذتسب الشذدم في العمـ ،كلذلؾ كذف
ّْ

كيجمؿ في بعضيذ ،عمى مذ يقاضيو المقذـ ،كربمذ يبتسط الكالـ في مكاضع؛ كقد يكافي بذإلشذرة عف

االاتسذع في العبذرة.

تنبييا عمى المباحث غير المضمنة في الرسالة حسب ترتيبيا في أصميا (المنار):
ودونك
ً
 -1مخصصذت العمكـ ،كصيغ العمكـ.
-2
-3

حركؼ المعذني (العطؼ ،الجر ،الشرط).

بعض االتسادالالت الفذتسدة( :مفيكـ الشرط كالصفة ،كاخصيص العذـ بتسببو ،كاخصيص العذـ
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-4
-5
-6

بغرض الماكمـ ،كالجمع المضذؼ إلى جمذعة).

بعض متسذئؿ اإلجمذع ،كشركطو ،كنقمو ،كأكثر مراابو.

جممة مف المتسذئؿ الماعمقة بذلقيذس ،كأنكاع العمة ،كاالحاجذجذت الفذتسدة ،كمذ يثبت بذلاعميؿ،

كاالتساحتسذف ،كأقتسذـ المكانع ،ككجكه دفع العمؿ الطردية كالمؤثرة ،كالارجيح في القيذس.
الافصيؿ في أمثمة عكارض األىمية التسمذكية كالمكاتسبة كأحكذميذ.

المطمب الخامس :قيمة الرسالة العممية.

اتسامد الرتسذلة قيمايذ اباداء مف قيمة أصمو (المنذر) ،فيك مف الكاب الاي عمييذ المدار في

كنظمذ
اخاصذر
نا
شرحذ كاعميقنذ ك
يتسذ لو كمذاكرة حكلو كاصنيفنذ عميو :ن
أصكؿ فقو الحنفية ،احفظنذ كادر ن
ن
كارجمة ،ممذ ىك مف مشيكر القكؿ عند المعانيف ،كقد كصؼ بأنو «ماف مايف جذمع ،مخاصر

نقكد
بدرر الحقذئؽ ،ككنز أكدع فيو ي
نذفع ...كىك مع صغر حجمو ،ككجذزة نظمو :بحر محيط ي
الدقذئؽ»(.)1
ثـ ىي اماذز مف كجييف:

-1

ككنيذ اقاصر عمى ميمذت متسذئؿ العمـ في ألفذظ كاضحة مخاصرة ،بمذ يتسيّْؿ اصكرىذ

-2

ككنيذ أقرب إلى اإليجذز كاالقاصذر منيمذ إلى اإلطذلة كاإلكثذر ،كمذ ىك حذؿ كثير مف

كاتساحضذر أمثمايذ كشكاىدىذ كقيكدىذ كأحكذميذ.

المخاصرات.

( )1زبخ ٟضٍ١فخ ،كشف انظُىٌ ،َ2 ،ص .٢٨١٣
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القسم الثاني
التحقيق

وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق ،وعرض مصورتيا.

يتسر لي المكلى تسبحذنو بفضمو الكقكؼ عمى نتسخة خطية كحيدة لمرتسذلة ،لـ أقؼ بعد البحث

ً
(شذىچراغ) بشيراز ،بإيراف ،كاقع ضمف مجمكع فيو
كالاابع عمى تسكاىذ ،كىي مصكرة مف مكابة
رتسذئؿ مافرقة ،برقـ ،)2392( :امثؿ الرتسذلة منو ثالثة ألكاح كنصؼ اقر نيبذ ،كىذا المجمكع ألكاحو
متساقال؛ ألعامده في اإلشذرة إلى أكاخر الصفحذت.
ارقيمذ
ليتست مرقمة ،فكضعت لصفحذت الرتسذلة
ن
ن

كىي نتسخة اذمة كتسميمة ،كقد كابت النتسخة في أكائؿ القرف الحذدم عشر ،تسنة (1008ىػ)،

بخط نتسخ كاضح ،غير مضبكط بذلشكؿ ،كعدد األتسطر فييذ (.)19

كلـ اتسمـ مف الاصحيؼ كالاحريؼ في مكاضع مافرقة ،فذجايدت في اقكيـ النص قدر طذقاي،

بفيـ كالـ المصنؼ كاالتساضذءة بكاب التسذدة الحنفية في أصكؿ الفقو.
كفيمذ يمي عرض لمصكرايذ اذمة:

()228
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مصورة النسخة الخطية
الموحة األولى
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الموحة الثانية
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الموحة الثالثة
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الموحة الرابعة األخيرة
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النص المحقق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
[المقدمة]

الشكر مذ الاأمت عم يؿ األحكذـ بمعمكليذ،
الحمد مذ اكالت فركعي نعمذئؾ عمى أصكليذ ،كلؾ
لؾ
ي
ي
كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو شيذدةن أنجك بمحصكليذ.
()1

اليداية بكمذليذ ،الميـ ّْ
صؿ عميو كعمى

نذر
كأشيد أف
ن
محمدا عبده كرتسكلو شيذدةن أراقي بيذ ىم ى
عيكف التسعذدة بجمذليذ.
كتسالمذ دائميف مذ اكاحمت
آلو كصحبو كتسمّْـ صالةن
ي
ن

بف يج يربذش ً
الحنفي :ىذه ىح ْمبة
بف عبد اهلل
الغني
الفقير إلى رحمة ربّْو
العبد
ُّ
ّْ
ي
كبعد :فيقكؿ ي
محمد ي
ي
ًمف ًعشذر(ً ،)2
ّْ
لمماعجؿ ،كهلل ال ًػمَّنة ،كلو الفض يؿ كالنعمة،
بذلماحصؿ ،ككذفية
كح ْمية (لممنذر) ،كذفمة
ّْ
ْ
كالصالة كالتسالـ عمى نبي الرحمة ،كعمى آلو كصحبو ً
كتسالمذ دائميف إلى يكـ
خير أمة ،صالةن
ن

الزحمة.

[أدلة األحكام الشرعية]

أصكؿ الشرع :الكاذب ،كالتسنة ،كاإلجمذع ،كالقيذس.

اار بال شبية(.)3
فذلكاذب :القرآف المنقكؿ اك نا
[أقسام النظم والمعنى]

[القسم األول :وجوه النظم صيغة ولغة]

كأقتسذـ نظمو :الخذص ،كالعذـ ،كالمشارؾ ،كالمؤكؿ.

ك(زْيد).
ك(ر يجؿ) ،ى
فذلخذص :مذ يكضع لمعنى معمكـ عمى االنفراد ،كػ(إنتسذف) ،ى
ً
احامذؿ و
بيذف.
كحكمو :القطع بال
[األمر]

كمكجبو :الكجكب مطمقنذ ،كال يقاضي
كمنو :األمر ،كيخاص بذلصيغة ،فال كجكب بذلفعؿ،
ى
الاكرار كال يحاممو ،فيقع( )4عمى أقؿ جنتسو ،كيحامؿ كمَّو.

( )1اٌ َّٕبؼَ :ػٍَُ اٌطؽ٠ك ِٚسدزِٗٚ ،ب ٛ٠ػغ ث ٓ١اٌش١ئ ِٓ ٓ١اٌسعٚظ .أظؽ :اٌد٘ٛؽ ،ٞانصحاحِ ،بظح (ٔٛؼ):
 ،َ2ص ٚ .839فِ ٟمعِخ اٌّظٕف ثؽاػخ اقزٙالي.
( )2اٌ ِؼشبؼ :إٌٛق اٌزِ ٟؼٌ ٝسٍّٙب ػشؽح أشٙؽ ،ثُ ال ٠ؿاي غٌه اقّٙب زز ٝرؼغ ٚثؼعِب رؼغ ٟ٘ٚ ،ػٕعُ٘
ِٓ أٔفف اإلثًٚ ،ازع٘ب :اٌ ُؼشَؽاءٚ .اٌّؼٕ :ٝأْ ٘ػٖ اٌؽقبٌخ طفٛح (إٌّبؼ) ٚؾثعرٗ .أظؽ :اٌد٘ٛؽ،ٞ
انصحاحِ ،بظح (ػشؽ) ،َ2 :ص .747
( )3ل( :ٌٗٛثال شجٙخ) :اززؽاؾ ػٓ اٌّشٛٙؼ اٌػ ٞػعٖ ثؼغ اٌؼٍّبء أزع لكّ ٟاٌّزٛارؽ؛ ٌمٛح شَج ٗٙثٗ .أظؽ:
اٌجطبؼ ،ٞكشف األسزار ،َ1 ،ص  .21اثٓ أِ١ؽ اٌسبج ،انتقزيز وانتحبيز ،َ2 ،ص .233
(/1[ )4ة].
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كحكمو :األداء :إف يتسمّْـ الكاجب بعينو .كالقضذء :إف يتسمّْـ ًمثميو.
كيؤدل ّّ
َّ
كي ًج ً
بذف بتسبب كاحد.
كؿ بنية اآلخر ،ى
كأنكاع األداء ثالثة :كذمؿ ،كقذصر ،كشبيو بذلقضذء.
ككذا القضذء :ب ًػم و
ثؿ معقكؿ ،كبغيره ،كبمعنى األداء.

الحتسف الالزـ لممأمكر بو:
ك ي
حتسف لغيره.
إمذ لعينو :كىك غير قذبؿ لمتسقكط ،أك قذب هؿ لو ،أك
ه
ممحؽ بو عمى مشذبية مذ ي
كامذ لغيره :تسكاء أي ّْدم بذلمأمكر بو ،أـ لـ يي َّ
ؤد.

ثيَّـ األمر:
إمذ مطمىؽ عف الكقت ،فال يكجب الفكر.
كامذ َّ
مقيد بو ،فاككف األكقذت أربعة:
()1

مذ ىك [ظرؼ]

َّ
المؤدل ،كشرط ألدائو ،كتسبب لكجكبو ،ككقت الصالة ،فال َّ
ياعيف بدكف النية

كاألداء كاف ضذؽ الكقت.
ً
يضذ ،كمع الخطأ
كمذ ىك م ْعيذر لو ،كتسبب لكجكبو ،كرمضذف ،يفيصذب بمطمىؽ االتسـ كلك مر ن
في الكصؼ إال في المتسذفر.
كمذ ىك ًم ْعيذر ال تسبب ،ككقت قضذئو( ،)2فيجب فيو الاعييف كال يحامؿ الفكات.
كمذ ىك م ً
شكؿ ،ككقت الحج ،فياعيف في أشييره.
ي
[تكميف الكفار]

متسألة :الكفذر غير مخذطبيف بأداء مذ يحامؿ التسقكط ًمف العبذدات.
[النيي]

الحتسف.
كمنو :النيي ،كىك في اعابذر القيبح ،كذألمر في اعابذر ي
فقيبحو العيني :إمذ كضعي ،أك شرعي.
الغ ْيرم :إمذ لكصؼ ،أك مجذكر.
ك ى
فيك عف الحتسيذت ًمف األكؿ ،كعف الشرعيذت ًمف الثذني.
[مسألة في األمر والنيي في حق الضد]

كجكب يتسّْنَّياو .
ثيَّـ المخاذر :أف األمر يقاضي كراىةى ضده ،كالنيي
ى
ى
()3

( )1رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝشؽؽ)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )2أ :ٞوٛلذ لؼبء ؼِؼبْ.
( )3أ٠ :ٞىٌ ْٛفع األِؽ ثبٌشٟء ِمزؼً١ب :وؽا٘خَ ػعٖ اٌػ٠ ٞفٛد اٌّؤِٛؼ ثٗ ثبالشزـبي ثٗ ،وبٌّؤِٛؼ ثبٌم١بَ فٟ
()234
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[بقية وجوه النظم صيغة ولغة]

العذـ :مذ انذكؿ أفر نادا مافقةى الحدكد عمى تسبيؿ الشمكؿ(.)1
ك ُّ
كحكمو قبؿ الاخصيص :كذلخذص(.)2

كالمشارؾ :مذ انذكؿ أفر نادا مخامفةى الحدكد عمى تسبيؿ البدؿ.
كحكمو :الاأمؿ؛ ليعمؿ بذلراجح ،كال عمكـ لو.
()3

بعض
كالمؤكؿ :مذ ارجح منو ي
كحكمو :العمؿ بو مع االحامذؿ.
ككجكه بيذنو األربعة:

كجكىو بغذلب الرأم.

[القسم الثاني :وجوه البيان بالنظم]

الظذىر :كىك مذ ظير المراد بصيغاو.

كحكمو :كجكب العمؿ بمذ ظير منو.

كضكحذ عميو بمعنى ًمف الماكمـ.
كالنص :كىك مذ ازداد
ن
كحكمو :كجكب العمؿ مع احامذؿ في ىحيّْز المجذز.
كضكحذ عميو(ً )4مف غير احامذؿ.
كالمفتسَّر :كىك مذ ازداد
ن
كحكمو :كجكب العمؿ مع احامذؿ النتسخ.
كالمح ىكـ :كىك مذ خال المراد بو عف احامذؿ النتسخ.
كحكمو :الكجكب ًمف غير احامذؿ.

[القسم الثالث :ما يقابل وجوه البيان بالنظم]

كاألكؿ يقذبمو الخفي :كىك مذ خفي مراده بعذرض يم ً
حك وج إلى الطمب.
نفذد العذرض(.)1
كحكمو :النظر؛ يليعمـ ي

اٌظالح إغا لؼع ثُ لبَ :ال رجطً ٌىٕٗ ٠ىؽٖ٠ٚ .ىٌ ْٛفع إٌ ٟٙػٓ اٌشٟء ِمزؼً١ب :قٕ١خَ ػعٖ قٕخً ِؤوعحً
لؽ٠جخً إٌ ٝاٌٛاخت ،وبٌّسؽَ ٌّب ٔ ٟٙػٓ ٌجف اٌّط١ؾ :وبْ ِٓ اٌكٕخ ٌجكٗ اإلؾاؼ ٚاٌؽظاء .أظؽ:
اٌجطبؼ ،ٞكشف األسزار ،َ2 ،ص ٚ .330اثٓ لطٍٛثـب ،خالصت األفكار ،ص.75
( )1اززؽؾ ثم( :ٌٗٛرٕبٚي أفؽاظًا) :ػٓ اٌطبصٚ .ثمِ( :ٌٗٛزفمخ اٌسعٚظ) :ػٓ اٌّشزؽن ،فئٔٗ ٠زٕبٚي أفؽاظًا ٌٚىٕٙب
ِطزٍفخ اٌسعٚظٚ .ثم( :ٌٗٛػٍ ٝقج ً١اٌشّٛي) :ػّب وبْ ػٍ ٝقج ً١اٌجعي ،وبقُ اٌدٕف ٔس ٛؼخً .أظؽ:
اٌجطبؼ ،ٞكشف األسزار ،َ1 ،ص ٚ .36اثٓ لطٍٛثـب ،خالصت األفكار ،ص.76
( )2أ :ٞأْ اٌؼبَ لجً اٌزطظ١ض ِثً اٌطبص :ف ٟإثجبد اٌسىُ اٌّكزفبظ ِٕٗ لطؼًبٚ ،أِب ثؼع اٌزطظ١ض ف١ىْٛ
إثجبرٗ ٌٗ ظًّٕ١ب .أظؽ :اٌجطبؼ ،ٞكشف األسزار ،َ1 ،ص .294
(/2[ )3أ].
( )4أ :ٞػٍ ٝإٌض.
مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231

25

()235

Published by Arab Journals Platform, 2021

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 23 [2021], Iss. 1, Art. 9

جعفر بن عبد الرحمن قصاص

كالثذني يقذبمو الػم ً
شكؿ :كىك فكؽ الخفي في الخفذء.
ي
ّْ
الحقَّية إلى أف يابيف المراد.
كحكمو :اعاقذد ى

المجمؿ :كىك مذ احاذج إلى اتسافتسذر.
كالثذلث يقذبمو
ى
ً
المجمؿ.
كحكمو :الاكقؼ إلى بيذنو ًمف

كالرابع يقذبمو الماشذبو :كىك مذ ال ييرجى بيذنو.
الحقَّّْية(.)2
كحكمو :الاكقؼ ن
أبدا مع اعاقذد ى
ككجكه اتساعمذلو أربعة:

[القسم الرابع :وجوه استعمال النظم]

الحقيقة :كىي مذ أيريد بو مذ يكضع لو.
معذ ،كيتسقط عند إمكذنيذ.
كالمجذز :كىك بخالفيذ ،كال ىي ًرىداف ن
و
ؽ و
كمحؿ و
ّْ
كالـ ،كمعنى في الماكمـ ،كتسيذ ً
نظـ ،كبذلنظـ نفتسو.
بعذدة،
كاارؾ
ن
كالصريح :كىك مذ كذف ظيكر مرًاده بينّْنذ.
متساغنيذ عف القرينة.
كحكمو :اعمُّؽ الحكـ بو
ن
كالكنذية :كىي بخالفو.
كحكميذ :كجكب النية أك ًبدليذ.

[القسم الخامس :وجوه الوقوف عمى أحكام النظم]

كاالتسادالالت بو أربعة:

االتسادالؿ بذلعبذرة :كىك العمؿ بظذىر مذ ًتسيؽ الكالـ لو.

ظذىر ًمف
نا
مقصكدا بذلتسيذؽ( ،)3كال
كاالتسادالؿ بذإلشذرة :كىك العمؿ بمذ ثبت بنظمو لغةن ،كليس
ن
كؿ كجو.
كاألكؿ ُّ
أحؽ عند الاعذرض.

كاالتسادالؿ َّ
اجايذدا.
بذلداللة :كىك العمؿ بمذ ثبت بمعنذه لغةن( )4ال
ن

كىك َّ
مؤخر عنيمذ عند الاعذرض ،كال عمكـ لو.

(ٔ )1فبظ اٌؼبؼع :غ٘بثٗ ٚؾٚاٌٗٚ .اٌّمظٛظ :أٔٗ ٠دت اٌطٍت ٚاٌزؤًِ زز٠ ٝؿٚي ػٕٗ ػبؼع اٌطفبء .أظؽ:
اٌد٘ٛؽ ،ٞانصحاحِ ،بظح (ٔفع) ،َ2 :ص ٚ .544اٌعثٛق ،ٟتقىيى األدنت ،ص.81
( )2أ :ٞزم١خ ِب أؼاظ هللا رؼبٌ ِٕٗ ٝػٍ ٝاإلثٙبَٚ .اٌسم١خ :و ٗٔٛطعلًب ٚاخجًب لج .ٌُٗٛأظؽ :اثٓ أِ١ؽ اٌسبج،
انتقزيز وانتحبيز ،َ1 ،ص .162
( )3رظسفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝاٌكجبق)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
(/2[ )4ة].
()236
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كاالتسادالؿ بذالقاضذء :كىك ثبكت مذ ال عمؿ لمنص بدكنو.
[اَلستدَلَلت الفاسدة]

كالانصيص[ :ال يدؿ عمى الاخصيص](.)1

كال يػمطمىؽ :ال ييحمؿ عمى الػ يمقيَّد إال إذا [ااحد]( )2ال يحكـ كالحذدثة.
ً
كً
القراف في َّ
الح ْكـ.
الن ْ
ظـ :ال يقاضي القراف في ي
فصل [في العزيمة والرخصة وأنواعيما]
مجرندا عف العكارض.
أصالَّ ،
العزيمة :كىي اتسـ لمذ كذف ًمف المشركعذت ن
[كىي]( )3أربعة أنكاع:

فرض :كىك مذ ثبت بدليؿ قطعي ال شبية فيو.

كحكمو :لزكـ الاصديؽ كالعمؿ؛ فيكفر جذحده ،كيفتسؽ اذركو.
ككاجب :كىك مذ ثبت بدليؿ كشبية(.)4

كحكمو :لزكـ العمؿ ،كذلفرض.

كتسَّنة :كىي الطريقة المتسمككة في الديف.
ي
كحكميذ :المطذلبة بإقذمايذ ًمف غير افاراض كال كجكب.
كن ْفؿ :كىك مذ زاد عمى العبذدات.

كحكمو :أف يثذب فذعمو كال يعذقب اذركو ،كلكنو يمزـ بذلشركع َّ
كذلن ْذر.
[بذلعذر ،مف]( )5عتسر إلى يتسر.
كالرخصة :كىي مذ اغير ي

أيضذ أربعة:
كىي ن

مذ اتسابيح مع قيذـ المحرـ كح ً
كمو .
ي
()1
الحكـ عنو .
كمذ كذف كذلؾ ،كلكف مع اراخي ي
()6

( )1رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝػٍ٠ ٝعي ػٍ ٝاٌزطظ١ض)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟإٌّبؼ) ٚشؽزٗٚ .اٌّؽاظ :أْ
اٌزٕظ١ض ػٍ ٝاٌشٟء ثبقُ ٠عي ػٍ ٝاٌػاد ظ ْٚاٌظفخ ،قٛاء أوبْ ػٍَ ًّب أَ اقُ خٕف :ال ٠عي ػٍٝ
رطظ١ض اٌسىُ ثػٌه اٌشٟء .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .407
( )2رظسفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝارطػ)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )3اٌّثجذ ٠مزؼ ٗ١اٌك١بقٚ ،رعي ػٍ ٗ١ؽؽ٠مخ اٌّظٕف ػٕع والِٗ ػٍ( ٝاٌؽضظخ) ،فئٔٗ لبي ثؼع رؼؽ٠فٙب:
( ٟ٘ٚأ٠ؼًب).
( )4أ :ٞاٌٛاخت ِب ثجذ ثعٌ ً١ظِٕ ٛ٘ٚ ،ٟب ف ٗ١شجٙخ ف ٟثجٛرٗ وبٌظس١ر ِٓ ا٢زبظ ،أ ٚف ٟظالٌزٗ وب٠٢خ
اٌّؤٌٚخ .أظؽ :أصىل انشاشي ،صٚ .379اٌدؽخبٔ ،ٟانتعزيفاث ،ص.249
( )5رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝثبٌؼػؼٚ .)ٓ٠اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
ٚل١بَ زؽِخ
( )6وبٌّى َؽٖ ػٍ ٝاٌفطؽ ف ٟؼِؼبْ٠ ،ؽضض ٌٗ ف ٟاإلفطبؼ ِغ ل١بَ ظٌ ً١اٌسىُ  ٛ٘ٚشٛٙظ اٌشٙؽ،
ِ
زؽِخ اٌفطؽ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .463
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كحكميمذ :أى َّكلًَّية األخذ بذلعزيمة(.)2
اإلصر(.)3
كمذ يكضع عنذ ًمف
ْ
مشركعذ في الجممة(.)4
كمذ تسقط عف العبذد ،مع ككنو
ن
تسبب اإليمذف :حدكث العذلـ(.)5

فصل [في أسباب الش ار ع]

كتسبب الصالة :الكقت.
كتسبب الزكذةً :ممؾ ّْ
صذب.
الن ى
كتسبب الصكـ :أيذـ رمضذف.

كيمًي عميو.
كتسبب صدقة الفطر :رأس ىي يمكينو ى
كتسبب الحج :البيت.

الخ ىراج :األرض النذمية.
العشر ك ى
كتسبب ي
كتسبب المعذمالت :البقذء المقدكر.
كتسبب الطيذرة :الصالة.

باب السنة
كىي :مذ ركم عف الرتسكؿ عميو التسالـً :م ْف قكؿ ،أك فعؿ ،أك اقرير.
كأاـ أنكاعيذ:

[التسىند](.)7
الماكاار :كىك مذ ركاه قكـ ال يياكىـ اكاطؤىـ عمى الكذب ،عف مثميـ إلى آخر(َّ )6
كمكجبو :العمـ الضركرم.
ى

كيميو :المشيكر :كىك مذ اناشر ًمف اآلحذد ،حاى صذر كذلماكاار.

( )1وفطؽ اٌّكبفؽ ٚاٌّؽ٠غ ف ٟؼِؼبْ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .464
( )2أ :ٞأْ األضػ ثبٌؼؿّ٠خ فٛٔ ٟػ ٟاٌسم١مخ ٘ػ ٓ٠أفؼً .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .465 ،464
( )3اإلطؽ :اٌثمً ٚاألؿالي اٌز ٟوبٔذ ػٍ ِٓ ٝلجٍٕب .وبٌمؼبء ثبٌمظبص ػّعًا وبْ اٌمزً أ ٚضطؤ ِٓ ؿ١ؽ شؽع
اٌع٠خ ٚاٌؼف .ٛأظؽ :اٌد٘ٛؽ ،ٞانصحاحِ ،بظح (أطؽ) ،َ2 :ص  .579إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص
.467
( )4ومظؽ اٌظالح ف ٟاٌكفؽ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص .467
( )5أ :ٞقجت ٚخٛة اإلّ٠بْ ثٛخٛظ هللا رؼبٌٚٚ ٝزعأ١زٗ ٚقبئؽ طفبرٗ اٌؼٍ١خ :و ْٛوً ِب قٛاٖ رؼبٌِّ ٝب فٟ
ا٢فبق ٚاألٔفف ِكجٛلًب ثبٌؼعَ ٛ٘ٚ ،قجت ٌٛخٛة اإلّ٠بْ اٌػ ٛ٘ ٞفؼً اٌؼجع ،ال ٌٛخٛظ اٌجبؼا رؼبٌ ٝأٚ
ٚزعأ١زٗ أ ٚؿ١ؽ غٌه ِّب ٘ ٛأؾٌ .ٟأظؽ :اثٓ أِ١ؽ اٌسبج ،انتقزيز وانتحبيز ،َ3 ،ص .206
(/3[ )6أ].
( )7رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝاٌكٕخ)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
()238
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كمكجبو :عمـ الطمأنينة.
ى

كيميو :خبر الكاحد :كىك مذ يركيو عدد ال يبمغ عدد المشيكر.

كمكجبو :كجكب العمؿ دكف العمـ.
ى

المرتسؿ :مذ انقطع تسنده .أنكاع:
ك ى

مقبكؿ بذإلجمذع :كىك مذ أرتسمو الصحذبي.

كمقبكؿ [عندنذ]( :)1كىك مذ أرتسمو القرف الثذني.

كمقبكؿ عند ال ىك ْرخي( :)2كىك مذ أرتسمو ىع ْدؿ في كؿ عصر.
كمقبكؿ عند العذمة :كىك مذ أيرتسؿ ًم ْف كجو ،كأيتسند ًم ْف غيره.
كقد يجيئ اإلرتسذؿ [بنقص]( ،)3أك مخذلفة.

كمذ جعؿ الخبر فيو حجة:
إف كذف ًمف حقكؽ اهلل اعذلى[ :احاي َّج] لو بخبر الكاحد.
محضذ :يشرط فيو :العدد ،كالعدالة ،كلفظ الشيذدة.
امذ
ن
كاف لـ يكف ،ككذف إلز ن
()4

كاف خال عنو :يشرط فيو الامييز ليس غير.

كاف اردد :ايكايفي فيو بشرط الشيذدة.
ى
ثيَّـ الخبر إف احاَّـ صدقو :كجب قبكلو.
كاف احاَّـ كذبو :كجب ُّ
رده.

كاف احامميمذ :كجب الاكقؼ.

كاف َّ
ارجح أحدىمذ :كجب العمؿ بو دكف العمـ.
فصل [في التعارض بين الحجج]
فإف اعذرضت [اآلياذف](ً :)5
صير إلى التسنة.
فإف اعذرضتً :
صير إلى أقكاؿ الصحذبة أك القيذس.
فإف اعذرض القيذس :عمؿ بمذ [يميؿ]( )6إليو القمب.

( )1رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝػٕع٘ب)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( ٛ٘ )2ػج١ع هللا ثٓ اٌسك ٓ١ثٓ ظَالي اٌىَؽْ ض ،ٟأث ٛاٌسكٓٔ ،كجخ إٌ ٝوَؽْ ش ِٛػغ ثٕٛاز ٟاٌؼؽاق ِٓ ،أزٙذ
إٌ ٗ١ؼئبقخ اٌسٕف١خ فٚ ٟلزٗٚ ،وبْ ؼأقًب ف ٟاٌؿ٘ع ٚاالػزؿاي ،رٛف ٟقٕخ (٘340ـ) .أظؽ ف ٟرؽخّزٗ:
اٌطط١ت ،تاريخ بغذاد ،َ12 ،ص  .74اٌػ٘ج ،ٟسيز أعالو انُبالء ،َ15 ،ص .426
( )3رسؽفذ ف ٟاألطً إٌِٕ( :ٝمض)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )4رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝأطر)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )5رظسفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝاالثٕبْ)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )6رظسفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝرّثً)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
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كعند العجز :يجب اقرير األصكؿ.

كاف جذءت زيذدة كااحد الراكم :قي ّْدمت.

مي ًف.
كاال فيمذ كخبرْي ًف :ىفيعمؿ بيمذ ىمف ال ىيحمؿ المطمؽ عمى المقيد في يح ْك ْ
جج:
الح ى
كيمحؽ ىذه ي

فصل [في أقسام البيان]

بيذف الاقرير :كىك اأكيد الكالـ بمذ يقطع احامذؿ المجذز أك الخصكـ( ،)1مكصكنال كمفصكنال.
ي
مجمؿ كالمشا ىرؾ.
ي
كبيذف الافتسير :كىك بيذف ال ى

()2

كبيذف الاغيير :كىك الشرط كاالتساثنذء الماصميف .
ي

كبيذف الضركرة :كىك نكع بيذف يقع بمذ لـ يكضع لو.
ي
كبيذف الابديؿ( :)3كىك النتسخ.
ي

نذتسخذ ،ككذا اإلجمذع.
كالقيذس ال يصمح ن

بذلتسَّنة ،كعكتسو ،كنتسخ الاالكة كالحكـ ،ك ً
أحدىمذ دكف اآلخر ،ككصؼ الحكـ
كيجكز نتسخ الكاذب ُّ

كذلزيذدة.

فصل [في أفعال النبي صمى اهلل عميو وسمم وشرع َم ْن قبمنا]
أفعذلو عميو التسالـ ااصؼ بذإلبذحة كاالتساحبذب كالكجكب كاالفاراض ،يفيقادل بو فييذ كيفمذ

كقعت إف يعممت الصفة ،كاال فعمى كجو اإلبذحة.
كمذ يمزمنذ شرائعي ىم ْف قبمنذ :إذا قيصَّت ًم ْف غير نكير عمى أنيذ شريعة رتسكلنذ.
[قول الصحابي والتابعي]
كاقميد الصحذبة كاجب ،ككذا الاذبعيف :إف ظيرت فاكاىـ معيـ.
باب اإلجماع

كىك حجة مك ًجبة لمعمؿ .كماى كقع عمى قكليف أك أكثر :بطؿ الزائد.

( )1أثجزٗ ٘ىػا ِٛافمخ ٌّب ف ٟاألطًٌّٚ ،ب فٔ ٟظُ اٌّظٕف (ٌٍّٕبؼ) ،اٌّكّ( ٝؾ٘ؽ اٌٛطٛي) ،إغ ٠مٛي ف:ٗ١
ثّب ْ َ٠مطَ ُغ اٌزدْ َِ ٠ٛؿ أُ ٚيت ََجا ِدًل».
«ثََ١بٌْ ثزَ ْم ِؽٍْ ٠ؽ ُ٠ؤو ُع ِو ٍْ َّٕب
فٕ١عفغ  ُ٘ٚاٌزسؽ٠ف ِٓ إٌبقص٠ٚ ،زج ٓ١أْ اٌّظٕف أؼاظ ٘ػٖ اٌٍفظخ ٔٚس٘ٛب ف ٟاٌّطزظؽ ٔٚظّٗ،
ٚإْ وبْ اٌظٛاة ثطالفٙب وّب ِ٘ ٛثجذ ف ٟشؽزٗ (ٌٍّٕبؼ) اٌّكِّ( ٝؽلبح األفىبؼ)ٚ ،وػا ف( ٟإٌّبؼ)
ٌٍٕكفٚ ٟقبئؽ شؽٚزٗ ِٓ :أٔٗ ٠مطغ اززّبي اٌّدبؾ أ ٚانخصىص .أظؽ :اثٓ ُخؽُثبل ،سهز انىصىل،
ِططٛؽ (/4ة)ٚ ،يزقاة األفكار شزح انًُارِ ،ططٛؽ (/102ة).
( )2وػا ف ٟاألطًٚ .زمٗ اٌؽفغ.
(/3[ )3ة].
()242
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باب القياس

كىك اقدير فرع بأصؿ في الحكـ كالعمة.

مخصكصذ بحكمو ،كال معدكنال بو عف القيذس.
كشرط األصؿ :أال يككف
ن
َّ
كشرط الاعدية :عدـ ُّ
المعدل بيذ عف كصفو.
اغير

كشرط الفرع :أف يككف نظير األصؿ ،كأف ال يككف فيو نص.
كشرط النص :أف يبقى عمى حكمو بعد الاعميؿ كمذ كذف.

نظير لو في حكمو
كجعؿ الفرع نا
كركنو :مذ يجعؿ ىعمى نمذ عمى حكـ النص بمذ اشامؿ عميو النص ،ي
بكجكده.
[اَلجتياد]

كشرط االجايذد -كىك بذؿ الكتسع في احصيؿ غير الحذصؿ :-أف يككف المجايد يعمـ الكاذب

القيذس بكجكىو كشرائطو.
بمعذنيو ،كالتسنةى بطرقيذ ،ك ى
كحكمو :اإلصذبة بغذلب الرأم.

فصل [في األحكام المشروعة ومتعمقاتيا]

الحجج شيئذف :أحكذـ ،كماعمقذايذ.
كالثذبت بيذه ي
فذألكؿ أربعة:

خذلص حؽ اهلل اعذلى.

كمذ ىك خذلص حؽ العبد.

كمذ اجامعذ فيو ،كغمب ُّ
حؽ اهلل اعذلى.
كمذ اجامعذ فيو ،كغمب ُّ
حؽ العبد.

كخمىؼ ،كذإليمذف بذلنتسبة إلى الاصديؽ( )1كاإلقرار.
كينقتسـ إلى :أصؿ ،ى
أيضذ:
كالثذني أربعة ن

كداللة التسذرؽ عمى [مذؿ]( )2إنتسذف ليتسرقو،
التسبب :كىك مذ يككف طريقنذ إلى الحكـ ،حقيقيِّذ كذف :ى

كتسكؽ الدابة.
أك في معنى العمة :ى

اباداء.
كالعمة :كىي مذ يضذؼ إليو كجكب الحكـ
ن

كالشرط :كىك مذ ياعمؽ بو الكجكد دكف الكجكب.
كالعالمة :كىي مذ يعرؼ الكجكدً ،مف غير اعمؽ لو بكجكب كال كجكد.

(/4[ )1أ].
( )2رسؽفذ ف ٟاألطً إٌِ( :ٝب)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
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كاألىمية معابرة بذلعقؿ.

فصل [في األىمية وعوارضيا]

ك ً
كمكاتسب كذلجيؿ.
[تسمذكم كذلنتسيذف] ،
ّّ
المعارض عمييذ نكعذف:
ه
كالحرمذت أنكاع:

()1

[أنواع الحرمات]

مذ ال رخصة فيو ،كذلزنذ.

كمذ يحامؿ التسقكط ،كذلخمر.

كمذ ال يحاممو ،كفيو رخصة[ ،كإجراء]

()2

كممة الكفر عند اإللجذء.

( )4

[كمذ يحاممو]( ،)3كال يتسقطو اإللجذء ،كلكف ادخمو الرخصة ،كانذكؿ مذؿ الغير .
تتمة [في متفرقات ِمن المسا ل]()5

اإلليذـ :إلقذء معنى في القمب بطريؽ الفيض.
كً
الفراتسة :مذ يقع في القمب بغير نظر في حجة .كىمذ ليتسذ بحجة .
()6

كالحكـ :مذ ثبت ىج ْب نرا.

()7

البرىذف .
كالدليؿ :مذ يكصؿ بصحيح النظر فيو إلى العمـ .ككذا ي
الح َّجةً :م ْف ىحجَّوي إذا ىغمىىبو( .)8ككذا ّْ
البينة.
ك ي
( )1رسؽفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝقّب٠ٚخ ثبٌٕك١بْ)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )2رظسفذ ف ٟاألطً إٌ( :ٝوبخؿاء)ٚ .اٌّثجذ ِٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )3رسؽفذ ف ٟاألطً إٌِٚ( :ٝب ال ٠سزٍّٗ)ٚ .اٌّمظٛظ :اٌسؽِخ اٌز ٟرسزًّ اٌكمٛؽ ثبإلثبزخٚ ،ال ركمؾ
ثبإلوؽاٖٚ .اٌّثجذ ٘ ٛاٌّٛافك ٌّب ف( ٟانًُار) ٚشؽزٗ.
( )4أ :ٞوزٕبٚي اٌّؼطؽ ٌّبي ؿ١ؽٖ ،فئْ ِبي اٌـ١ؽ زؽاَ ثبٌٕض٠ ،سزًّ قمٛؽ زؽِزٗ ٚلذ اإلغٌْٚ ،ىٕٙب ٌُ
ركمؾ ثؼػؼ اإلوؽاٖ٠ٚ ،زؽضض فٌ ٗ١عفغ اٌّفكعح ٠ٚؼبًِ ِؼبٍِخ اٌّجبذ ،فئٔٗ إغا أوؽٖ إوؽاً٘ب ٍِدئًب ػٍ:ٗ١
خبؾ ٌٗ أْ ٠فؼً غٌه؛ ألْ زؽِخ ٔفكٗ فٛق زؽِخ ِبي ؿ١ؽٖ ،فدبؾ أْ ٠دؼً اٌّبي ٚلب٠خ ٌٍٕفف ،فئغا
اقزٛفبٖ ٌجمبء ػظّزٗ :ػّٕٗ ثؼع ؾٚاي اإلوؽاٖ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ2 ،ص .585
(٘ )5ػٖ اٌززّخ ٌ١كذ ِٓ ِزٓ إٌّبؼٚ ،إّٔب ِٓ (شؽذ إٌّبؼ) ٌٍٕكف .ٟأظؽ :كشف األسزار ،َ2 ،ص .586
( )6اإلٌٙبَ اٌػ٠ ٞعػ ٛإٌ ٝاٌؼًّ ِٓ ؿ١ؽ اقزعالي ثآ٠خ ٚال ٔظؽ ف ٟزدخ١ٌ :ف ثسدخ ػٕع اٌدّٛٙؼٚ .اٌفؽاقخ ال
ٕ٠ىؽ وٙٔٛب وؽاِخٌٚ ،ىٓ ال ٠دؼً غٌه زدخ؛ ٌٍد ًٙثؤٔٗ ِٓ هللا رؼبٌ ٝأَ ِٓ اٌش١طبْ أَ ِٓ إٌفف .أظؽ:
إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ2 ،ص .589 ،586
( )7لبي زبفع اٌع ٓ٠إٌكفٚ« :ٟاٌجؽ٘بْ ٔظ١ؽ اٌسدخٚ ،وػا اٌجٕ١خ»ٚ .أفبظ اثٓ لطٍٛثـب :أْ اٌجؽ٘بْ ٠كزؼًّ فٟ
اٌمطؼ ٟػٕع ل ،َٛف١ى ْٛأضض ِٓ اٌسدخ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ2 ،ص ٚ .593اثٓ لطٍٛثـب،
خالصت األفكار ،صٚ .189اٌىف ،ٞٛانكهياث ،ص.440
( )8قّ١ذ ثػٌه؛ ألٔٙب رـٍت ِٓ لبِذ ػٍِ ٟ٘ٚ ،ٗ١كزؼٍّخ فّ١ب وبْ لطؼًّ١ب أ ٚؿ١ؽ لطؼ ،ٟف ٟٙأػُ ِّب ٠شزؽؽ
٠شزؽؽ ف ٗ١اٌمطغ .أظؽ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ2 ،ص .593
()242
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طبعذ بذلقىبكؿ ،كىك معابر.
العرؼ :مذ اشاير بشيذدة العقكؿ ،كايميقّْي ن
ك ي
كالعذدة :مذ اتسامر النذس عميو ،كعذكدكه مرةن بعد أخرل ،كىي م َّ
حكمة.
ي
كالمبذح :مذ ليس لفعمو ثكاب ،كال لاركو عقذب(.)1
[الخاتمة]

كفارت ال ًي َّمة ،كهلل الفضؿ كال ًػمَّنة ،كالحمد هلل كحده ،كصمى اهلل عمى تسيدنذ
الع ىجمة،
كبو
ْ
ْ
كقفت ى
محمد النبي األي ّْمي ،كعمى آلًو كأصحذبًو كأزكا ًجو كذريذاًو كالاذبعيف(.)2
الخاتمة

كفييذ اقييد أبرز الناذئج كالاكصيذت:
-1
-2

أ -أبرز النتا ج:

قدـ القتسـ الدراتسي ارجمة مفصمة بذلمصنؼ كاعريفنذ بمؤلفذاو ،مع اإلشذرة إلى أمذكف كجكد
نتسخيذ الخطية حتسب اإلمكذف ،عمى أف مصذدر ارجماو كذنت شحيحة.
أصؿ الرتسذلة :كاذب (المنذر) في أصكؿ فقو الحنفية ،كمنو اتسامد قيمايذ اباداء ،فيك مف

الكاب الاي عمييذ المدار في أصكؿ فقو الحنفية ،ثـ ىي اماذز مف كجييف :اقاصذرىذ عمى

ميمذت متسذئؿ العمـ في ألفذظ كاضحة مخاصرة ،بمذ يتسيّْؿ اصكرىذ كاتساحضذر أمثمايذ

كشكاىدىذ كقيكدىذ كأحكذميذ ،كككنيذ أقرب إلى اإليجذز كاالقاصذر منيمذ إلى اإلطذلة كاإلكثذر،

-3

كمذ ىك حذؿ كثير مف المخاصرات.

اخاصذر المصنؼ لألصؿ (المنذر) كذف إلى قريب الربع ،كتسذر عمى الارايب نفتسو في

الجممة ،كقد اتساغنى عف مبذحث منو؛ رأل عدـ منذتسبايذ لطبيعة الرتسذلة ،كمف امؾ المبذحث:

حركؼ المعذني ،كبعض االتسادالالت الفذتسدة ،كجممة مف متسذئؿ القيذس الدقيقة ،ثـ ذيَّؿ آخرىذ

بفصؿ مامـ فيو متسذئؿ مافرقذت ،أفذدىذ مف شرح النتسفي عمى المنذر المتسمى (كشؼ
-4

األتسرار).

أبذنت ىذه الرتسذلة عمى كجذزايذ عف مكذنة كاضعيذ ،كاف لـ ينؿ حقو مف الاعريؼ كالارجمة،
إال أنو عالمة مافنف ،ذك إلمذـ بأصكؿ مذىبو ،كأنو لـ يكف يمازـ عبذرات الحذفظ النتسفي
كألفذظو ،بؿ كذف يتساقؿ بذلاعبير عنيذ بأتسمكبو ،كيبرع في اخاصذرىذ عمى طريقاو.

( )1أظؽ ف ٟرؼؽ٠ف اٌّجبذ :إٌكف ،ٟكشف األسزار ،َ1 ،ص  .460اٌجطبؼ ،ٞكشف األسزار ،َ2 ،ص .300
(/4[ )2ة].
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ب -أىم التوصيات:

-1

حث المخاصيف المعانيف عمى اإلتسيذـ في احقيؽ مذ بقي مف أعمذؿ المصنؼ كنشرىذ،

-2

ندب المشاغميف بذلاراث إلى الانقيب عف األعمذؿ الخطية العممية الاي لـ اخدـ في عمكـ

طذ لـ يحقؽ مف قبؿ.
كخذصة أف أكثرىذ مذ يزاؿ مخطك ن

الشريعة ،كاحيذئيذ باجكيد العمؿ عمييذ كاخراجيذ رعذية لجيد لمؤلفييذ كخدمة ألىؿ العمـ،
كبذلخصكص امؾ األعمذؿ المغمكر مؤلفكىذ.

كالحمد هلل رب العذلميف.
مصادر الدراسة والتحقيق
 .1ابف أمير الحذج ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد (ت879ىػ) ،التقرير والتحبير ،ط2 ،2ـ ،دار
الكاب العممية ،بيركت1403 ،ىػ.

الب ْزَدوي ،د.
 .2البخذرم ،عالء الديف عبد العزيز بف أحمد (ت730ىػ) ،كشف األسرار شرح أصول َ
ط4 ،ـ ،دار الكاذب اإلتسالمي ،بيركت ،د .ت.

الب ْزىدكم ،أبك الحتسف فخر اإلتسالـ عمي بف محمد (ت482ىػ) ،أصول البزدوي .كبيذمشو :اخريج
 .3ى

ُّكيد ْكني (ت879ىػ) ،ط،1
الب ْزىدكم) ،ابف قي ْ
أحذديث (أصكؿ ى
طمي ْكيب ىغذ ،أبك العدؿ زيف الديف قذتسـ التس ْ
1ـ( ،احقيؽ :تسذئد بكداش) ،دار البشذئر اإلتسالمية ،بيركت1436 ،ىػ.

 .4البغدادم ،إتسمذعيؿ بف محمد أميف بف مير تسميـ البذبذني (ت1399ىػ) ،إيضاح المكنون في
الذيل عمى كشف الظنون ،د .ط2 ،ـ ،دار إحيذء الاراث العربي ،بيركت ،د .ت.

 .5بمكط ،عمي الرضذ قره -أحمد طكراف قره ،معجم التاريخ «التراث اإلسالمي في مكتبات العالم
(المخطوطات والمطبوعات)» ،ط6 ،1ـ ،دار العقبة ،اركيذ1422 ،ىػ.

 .6ابف يج يربذش ،أبك القذتسـ محمد األشرفي (اكفي نحك 909ىػ) ،زىر الوصول في عمم األصول،
مخطكط كاب تسنة (1008ىػ) ،شيراز ،مكابة شذى ًجراغ ،ضمف مجمكع برقـ.)2392( :
 .7ابف يج يربذش ،أبك القذتسـ محمد األشرفي (اكفي نحك 909ىػ) ،مرقاة األفكار شرح المنار ،مخطكط
كاب تسنة (907ىػ) ،إتسطنبكؿ ،مكابة دامذد إبراىيـ بذشذ ،برقـ (.)467
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رسالة عمى منيج المنار

 .8ابف يج يربذش ،أبك القذتسـ محمد األشرفي (اكفي نحك 909ىػ) ،ال ين ْجعة في تَعداد الجمعة = ال ين ْجعة
في أحكام تعديد الجمعة ،مخطكط كاب تسنة (1040ىػ) ،دمشؽ ،المكابة الظذىرية ،برقـ
(.)5532

 .9الجكىرم ،أبك نصر إتسمذعيؿ بف حمذد (ت393ىػ) ،الصحاح ،ط6 ،4ـ( ،احقيؽ :أحمد عبد
الغفكر عطذر) ،دار العمـ لممالييف ،بيركت1407 ،ىػ.

 .10حذجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل كذاب جمبي القتسطنطيني (ت1067ىػ) ،كشف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون ،د .ط2 ،ـ ،دار إحيذء الاراث العربي ،بيركت ،د .ت.

 .11الحبشي ،عبد اهلل بف محمد ،جامع الشروح والحواشي ،ط3 ،3ـ ،مجمع البحكث كالدراتسذت،
أبك ظبي1425 ،ىػ.

ً
صني (ت1088ىػ) ،الدر المختار شرح تنوير
 .12الحصكفي ،محمد بف عمي بف محمد الح ْ
األبصار ،ط1 ،1ـ( ،احقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ) ،دار الكاب العممية ،بيركت1423 ،ىػ.
 .13الخطيب ،أبك بكر أحمد بف عمي البغدادم (ت463ىػ) ،تاريخ بغداد ،ط16 ،1ـ( ،احقيؽ:
بشذر عكاد معركؼ) ،دار الغرب اإلتسالمي ،بيركت1422 ،ىػ.

 .14الدغيـ ،محمكد التسيد ،فيرس مكتبة راغب باشا ،أصول الحديث الشريف ،ط10 ،1ـ ،مؤتستسة
تسقيفة الصفذ العممية ،جدة1437 ،ىػ.

 .15الذىبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد (ت748ىػ) ،سير أعالم النبالء ،ط25 ،3ـ( ،احقيؽ:
مجمكعة مف البذحثيف) ،مؤتستسة الرتسذلة ،بيركت1405 ،ىػ.

الركداني ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد التسكتسي (ت1094ىػ) ،صمة الخمف بموصول السمف،
ُّ .16
ط1 ،1ـ( ،احقيؽ :محمد حجي) ،دار الغرب اإلتسالمي ،بيركت1408 ،ىػ.

 .17التسخذكم ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف (ت902ىػ) ،الضوء الالمع ألىل
القرن التاسع ،د .ط12 ،ـ ،مكابة الحيذة ،بيركت ،د .ت.

 .18التسخذكم ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف (ت902ىػ) ،الضوء الالمع ألىل
القرن التاسع ،مخطكط .ألمذنيذ ،مكابة اليبزج ،برقـ (.)679

 .19التسخذكم ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف (ت902ىػ) ،وجيز الكالم في الذيل

عمى دول اإلسالم ،ط4 ،1ـ( ،احقيؽ :بشذر عكاد كزميميو) ،مؤتستسة الرتسذلة ،بيركت،

1416ىػ.

 .20ابف عذبديف ،محمد أميف بف عمر الدمشقي (ت1252ىػ) ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ط،2
6ـ ،دار الفكر ،بيركت1412 ،ىػ.
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جعفر بن عبد الرحمن قصاص

لعكرم (ت1089ىػ) ،شذرات الذىب في أخبار من
 .21ابف العمذد ،عبد الحي بف أحمد بف محمد ا ى
ذىب ،ط11 ،1ـ( ،احقيؽ :محمكد األرنذؤكط) ،دار ابف كثير ،دمشؽ1406 ،ىػ.
 .22ابف غذنـ ،عمي بف محمد المقدتسي (ت1004ىػ) ،نور الشمعة في بيان ظير الجمعة ،ط،1
1ـ( ،احقيؽ :عبد الكريـ الدراجي) ،دار الكاب العممية ،بيركت1441 ،ىػ.

 .23الغزم ،نجـ الديف محمد بف محمد (ت1061ىػ) ،الكواكب السا رة بأعيان الم ة العاشرة ،ط،1
3ـ( ،احقيؽ :خميؿ المنصكر) ،دار الكاب العممية ،بيركت1418 ،ىػ.

 .24مجمكعة مف البذحثيف ،فيرس مكتبة داماد إبراىيم باشا (دفتر كتبخانة) ،د .ط ،مطبعة دار
تسعذدت ،اركيذ1312 ،ىػ.

 .25مجمكعة مف البذحثيف ،الفيرس الشامل لمتراث العربي اإلسالمي المخطوط (الفقو وأصولو) ،د.
عمذف1421 ،ىػ.
ط12 ،ـ ،مؤتستسة آؿ البيتَّ ،

 .26المرعشمي ،يكتسؼ عبد الرحمف ،مصادر الدراسات اإلسالمية (القسم الثالث :الفقو الحنفي
وفروعا) ،ط4 ،1ـ ،دار الكاب العممية ،بيركت2020 ،ـ.
أصوًَل
ً
 .27المنجد ،صالح الديف ،قواعد تحقيق المخطوطات ،ط1 ،7ـ ،دار الكاذب الجديد ،بيركت،
1987ـ.

 .28ابف نجيـ ،زيف الديف ابف إبراىيـ المصرم (ت970ىػ) ،البحر ال ار ق شرح كنز الدقا ق ،ط،2
8ـ ،دار الكاذب اإلتسالمي ،القذىرة ،د .ت.

 .29النتسفي ،أبك البركذت حذفظ الديف عبد اهلل بف أحمد (ت710ىػ) ،كشف األسرار شرح المنار ،د.
ط2 ،ـ ،دار الكاب العممية ،بيركت ،د .ت.

 .30ابف اليمذـ ،كمذؿ الديف محمد بف عبد الكاحد (ت861ىػ) ،التحرير ،د .ط1 ،ـ ،مطبعة البذبي
الحمبي ،القذىرة1351 ،ىػ.
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