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 األنظار رد في األفكار نقدكتاب  من الثالث الفصل

 تحقيق و دراسة: مالخسرول
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 امللخص
َيتوي الكتاب على َمموعة من املسائل ِف ستة علوم: )ِف التسمية، و ِف أخبار النبوة، وِف الفقه، وِف األصول، وِف 
البَلغة، وِف املنطق(. يعتَب الكتاب من كتب احملاكمات َيتوي على أسئلة والردود، وكان سبب َتليفه أن عَلء الدين 

، (ه ٨٨٦)ت. ِجع عشرة مسائل ِف كل علم من العلوم الستة، فأجاب عنها سراج الدين التوقيعي  (ه ٨٤١)ت. الرومي 
 .أعاد اْلجابة عليها، فكان طابع الكتاب أشبه ِبملناظرة العلمية (ه ٨٨٥)ت. ُث إن املَل خسرو 

لفصل األول: التعريف وْلظهار القيمة العلمية للنص احملقق قدمت له بقسم دراسي، ِف ثَلثة فصول: تناولت ِف ا
اَسه، ونسبته، وصفته، وشيوخه، وتَلميذه، ومناصبه، ومؤلفاته(. وِف الفصل الثاِن: التعريف ِبلكتاب، وِبلنص )ِبملؤلف 

احملقق )سبب َتليف الكتاب، ومنهج املؤلف ِف الكتاب، وِف النص احملقق(.أما ِف الفصل الثالث، فتناولت فيه: وصف 
 .ة ِف التحقيق، ومنهج الباحث ِف التحقيقالنسخ اِلطية املستخدم

 : املَل خسرو، نقد األفكار، الفقه اْلنفي، حتقيق املخطوطات، احملاكمات.الكلمات املفتاحية

Molla Hüsrev’in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr Adlı Eserinin Üçüncü Bölümünün 

Tahkik ve İnceleme Çalışması 

Öz 

Bu çalışma Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr adlı eserinin tahkik çalış-

masıdır. Eser Kuran ilimleri, siyer, fıkıh, usulü fıkıh, belagat ve mantık ilimlerinden bazı 

meseleler içermektedir. Muhâkemat türü sayılan eserde her ilimle ilgili onar adet soru 
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ve cevap vardır. Sorular Alâeddîn er-Rumî'ye, cevaplar ise Siraceddîn et-Tevkıî'ye aittir. 

Molla Hüsrev sorulara münazara tekniğiyle cevap vermiştir. 

Çalışmanın başlangıcında üç başlıktan oluşan bir dirâse hazırlanmıştır. Birinci bö-

lümde müellifin hayatı, kişisel özellikleri, hocaları, öğrencileri, bulunduğu makam ve 

mevkiler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise kitap, müellifin kitabı yazma sebebi, metodu 

ve tahkik edilen metin hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise tahkikte kul-

lanılan nüshalar ve tahkik metodu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Nakdu'l-efkâr, Hanefi Fıkhı, Tahkik, Muhakemat. 

Study and Critical Edition of Chapter III of Molla Husrev’s Nakdu al-efkar fî red 

al-enzar 

Abstract 

This study is a critical edition the book Nakdu al-efkar fî red al-enzar which belongs 

to Molla Husrev. The book contains a group of issues in six fields: the Quran, life of the 

prophet, fiqh, usul al-fiqh, rhetoric and logic. The book is one of the muhakamat (ad-

judications) books. It contains 10 questions and their answers about every field. The 

questions belongs to Ala’a al-Deen al-Rumee (d. 481 H) and the answers belongs to 

Seraj al-Deen al-Tawqii (d. 886 H). Molla Husrev re-answered these issues again. 

At the beginning of the study three chapters were prepared: the first chapter is 

about a definition of the author (author’s life, personal features, teachers, students 

etc). In the second chapter: defining the book and the examined text. Also the reason 

of writing the book and the method the author follow in the writing the book and the 

examined text. As for the third chapter: The description of the scripted copies that 

used in the study and the method in the critical edition were explained. 

Keywords: Molla Husrev, Nakdu al-efkar, Fiqh al-Hanafi, Critical Edition, Adjudica-

tions. 

 

 املقدمة

 اْلمد هلل رب العاملني، والصَلة والسَلم على سيد املرسلني، أما بعد:
ِبامعة أكسراي حتقيق الفصل الثالث من كتاب  ما إن عرض على بعض األساتذة األفاضل ِف كلية العلوم اْلسَلمية

حَّت عادت إَل مهة  (ه ٨٨٥)ت. ألفكار ِف رد األنظار( لإلمام ُممد بن فرامرز الرومي اْلنفي الشهْي ِبَل خسرو)نقد ا
العمل ِف َمال التحقيق، فعقدت العزم على إُتامه، وكنت قد حققت سابقاً كتاب اْلواهر لإلمام طاهر بن إسَلم اِلوارزمي 

 ِف مرحلة الدكتوارة. (ه ٧٧١)ت. اْلنفي 
 وجعلها نقد األفكار للمَل خسرو رحه هللا، هو كتاب َيتوي على َمموعة من املسائل ِجعها ِف ستة علوم، وكتاب

وقد اتفق األساتذة  ِف ستة فصول: )ِف التسمية، و ِف أخبار النبوة، وِف الفقه، وِف األصول، وِف البَلغة، وِف املنطق(
األفاضل على َيخذ كل واحد منَّا قسمًا حَّت نسرع ِف حتقيق الكتاب، وإخراجه من خزائن املخطوطات، فكان نصيِب 

 الفصل الثالث، وهي مسائل تتعلق بعلم الفقه، وهو َمال َتصصي.
الدين علي بن موسى الرومي أن عَلء  هسبب َتليفوالكتاب هو من كتب احملاكمات َيتوي على أسئلة والردود، وكان 

، فجمع عشرة مسائل ِف كل علم من العلوم كان ُمققًا جدلياً، يلقي األسئلة، ويعجز الُنظَّار عن أجوبتها(ه ٨٤١)ت. 
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أجاب أوَل عن  (ه ٨٨٥)ت. ، ُث إن املَل خسرو (ه ٨٨٦)ت. أجاب عنها سراج الدين بن سعد الدين التوقيعي ف الستة،
 .)نقد األفكار، ِف رد األنظار( ى كتابهوَسَّ ، وبة سراج الدين، وحاكم بينهماُث أجاب عن أج، األصل

وبفضل هللا تعاَل وكرمه استطعت اْلصول على مخس نسخ خمطوطة للكتاب، فاخرتت واحدة منها أصًَل للنسخ، 
ض اَلوامش ِف الفروق بني وقد نسبت ِف كتابتها إَل املؤلف رحه هللا، وقابلت النسخ األخرى عليها، وقد أْلقت ِبملنت بع

النسخ، والتعريف ِبألعَلم، والكتب الواردة ِف النص احملقق، وتوثيق بعض املسائل من كتب اْلنفية، وحاولت أن يكون 
 حتقيقي متوسطاً؛ حَّت َل يكون طويَلً َمًَل، وَل قصْياً خمًَل.

 صول:وْلظهار القيمة العلمية للنص احملقق قدمت له بقسم دراسي، ِف ثَلثة ف
 اَسه، ونسبته، وصفته، وشيوخه، وتَلميذه، ومناصبه، ومؤلفاته(.)تناولت ِف الفصل األول: التعريف ِبملؤلف 

وتناولت ِف الفصل الثاِن: التعريف ِبلكتاب، وِبلنص احملقق )سبب َتليف الكتاب، ومنهج املؤلف ِف الكتاب، وِف 
 النص احملقق(.

ت فيه: وصف النسخ اِلطية املستخدمة ِف التحقيق، ومنهج الباحث ِف أما ِف الفصل الثالث واألخْي، فتناول
 التحقيق.

وكل عمل َل خيلو من بعض املصاعب، كان أبرزها صعوبة عبارة الكتاب، فكثْياً ما يستخدم املنطق واْلدل ِف عرض 
ْفتهازهاِنم  اْلمام مسعاملسائل، والرد عليها، وكيف َل ؟ واملناقشات تدور رحاها بني أبناء مدرسة العَلمة الكبْي ود بن عمر الت َّ

ت  ، الذي(ه ٧٦٢)ت.  هه  ِف زمانه. املعقول ِبملشرق بل ِف سائر األهمصارعلوم  رائسة إليهانْ ت ه
وختاماً أود أن أشكر كل من مدَّ يل يد العون ِف إُتام هذا العمل ونشره، سائَلً املوَل عز وجل أن يوفق بقية الزمَلء 

 الكتاب، وصلِم اللهم على سيدَن ُممد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعواَن أن اْلمد هلل رب العاملني.ْلُتام بقية فصول 

 القسم األول الدراسة

 الفصل األول التعريف ابملؤلف
 امسه ونسبته وصفته: املبحث األول

 املطلب األول: امسه ونسبته
بن علي شيخ اْلسَلم الرمومي اْلنفي، املعروف ِبَل  (زو فرام)ز ر هو: ُممد بن فرام (Molla Hüsrev) مَل خسرو

أحد أفخاذ القبيلة  -، كان والده رومي األصل من أمراء الرتاكمة من وارساق(ه ٨٨٥)ت. خسرو  (منَل أو املوَل)
ولد ِف القرية يقطن ِف املنطقة املسماة )ِبلوَلية الرومية( الواقعة بني مدينة أماسيا وطوقات،  وكان املَل خسرو -الرتمكمانية

تقع ِبوار مدينِت يوزغات  ِبسم )قارقن(املعروفة الواقعة بني مدينِت سواس وطوقات، وأظهرت بعض املصادر أنم هذِه القرية 
 .وي هرُْكويْ 
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ول تذكر املصادر الِت اطلعت عليها اتريخ ميَلده، وقد تشرمف والده ِبْلسَلم، فنشأ وهو مسلم، وكان له بنت زومجها 
 1آخر مسمى ِبسرو، وابنه ُممد كان ِف حجر خسرو بعد وفاة أبيه، فغلب عليه اسم خسرو.من أمْي 

 املطلب الثاين: صفته
كان رحه هللا مربوع القامة، عظيم اللِمحية، وكان يلبس الثِمياب الدنيئة، وعلى رأسه ِعمامة صغْية، فِإذا دخل يوم 

لطان ُممد الفاتح اْلمعة جامع أَي صوفيا يقوم له من ِف اْلامع  احرتاماً حَّت يصل إَل احملراب، فُيصلي عند احملراب، والسُّ
 ينظر إليه ويفتخر به، ويقول لوزرائه: هذا أبو حنيفة زمانه.

ة،  يتناولون الغداءكان طلبته يذهبون إَل بيته وقت الضحوة ف عنده، ُثَّ يركب بغلته وميشي الطلبة أمامه إَل اْلمدرسه
 .ُس، ُثَّ ميشون أمامه إَل بيتهُثَّ ينزل فُيدرمِ 

عًا متواضعاً، صاحب أخَلق حيدة، وسكينة ووقار، خيدم بنفسه مع ما له من العبيد واِلدم، فكان  كان متخشِم
يكنس بنفسِه بيت مطالعته، ويُوقد فيه النار والسراج، فكان ِف نظر النماس صاحب احرتام واعتبار كبْيين بسبب سلوكه 

 خْي والتمقوى.الرمزين، وحبمه لل
لف، وكان له خط حسن، وخلَّف  ضاء والتدريس يكتب كل يوم ورقتني من كتب السم وكان مع ماله من أشغال القه

 2بعد موته كتباً كثْية ِبطه.
 املبحث الثاين: شيوخه وتالميذه

 املطلب األول: شيوخه
 بثَلثة مراحل: تدرج املَل خسرو ِف تعليمه

ِف و  فيها، وكانت لوالده زاوية علمية، حصل على دراستِه اَلبتدائية بَلد الروم، حيث كانت ِف بلده  املرحلة األوىل:
م وترقمى ِف دراستِه حتت رعاية زوج أختِه.الغالب   3أنمه تقدم

ين الفناري، وقد حصل  (ه ٨٤٦)ت. كانت على يد شيخه القاضي يُوُسف ِبيل  املرحلة الثانية: اْبن اْلموَل شس الدم
انه عهاملا فهاضَل، على اْلجازة ال  4حَّت مات فيها. بورصة ِبدينة توَل القضاءعلمية منه، وكه

                                                             
، دار الكتب العلمية، الطبعة مفتاح السعادة ومصباح السيادة ِف موضوعات العلوم، ادهْه عصام الدين أحد بن مصطفىينظر: طاْشُكَْبي زه  1

، حتقيق: ُممود شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب، كري اْلنبلي؛ ابن العماد عبد اْلي بن أحد العه ١٧١/II ،م١٩٨٥بْيوت  األوَل،
معجم ، ؛ سركيس يوسف بن إليان٣٢٨/IX ،م١٩٨٦األرَنؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرَنؤوط، دار ابن كثْي، الطبعة األوَل، دمشق 

يني، دار العلم للمَل، األعَلم، ركلي خْي الدين بن ُممود الدمشقي؛ الز ١٧٩٠/II ،م١٩٢٨مصر  ، مطبعة سركيس،املطبوعات العربية واملعربة
، وكالة املعارف هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني، ؛ البغدادي إَساعيل بن ُممد أمني٣٢٨/VI ،م٢٠٠٢الطبعة اِلامسة عشر، بْيوت 

 ,Koca؛ ١٢٢/XI، بْيوت، دار إحياء الرتاث العرِب: معجم املؤلفني، كحالة عمر بن رضا الدمشق  ؛٢١١/II ،م١٩٥١اْلليلة، استانبول 

Ferhat, “Molla Hüsrev’in Hayatı, Eserleri ve Kişiliği”, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 

Kasım 2011 Bursa) Bildirileri, 2013, ss. 21-52. 
، بدون التاريخبْيوت  الكتاب العرِب، ، دار الشقائق النعمانية ِف علماء الدولة العثمانية ينظر: طاْشُكَْبي زهادهْه عصام الدين أحد بن مصطفى، 2

 .٥١٣-٥١٢/IX، شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب؛ ابن العماد، ٧٢-٧٠ ص

  ,s. 21s, ”iğilişin Hayatı, Eserleri ve Ki’Molla Hüsrev“Koca, Ferhat-.52ينظر:  3
 .٥١٢/IX، أخبار من ذهبشذرات الذهب ِف ؛ ابن العماد، ٢٤ص  ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  4
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 كانت ِف مدينة ادرنه على يد تَلميذ األستاذ سعد الدين التفتازاِن منهم:  املرحلة الثالثة:
ين حيدر بن  .١ أخذ عنه املَل خسرو الكثْي من العلوم، له حواشي  ه (٨٣٠)ت. د اَلروي الرومي ُممو برهان الدم

ْفتهازهاِنم، وله شرح ْليضاح املعا اف للت َّ  5.ِنعلى شرح الكشَّ
ين الفناري، ُثَّ صار مدرسا بِبعض املدارس  .٢ د بن ارمغان الشهْي بيكان، قرأ على اْلموَل شس الدم  ِبدينةُممَّ

رس، صبور  ين الفناري.لقضاى، ومنصب اتو والفه، ُثَّ انتهت إليه رَيسة الدَّ  6ء بعد اْلموَل شس الدم
ْفتهازهاِنم مسعوغْيمها فنقلوا إليه علم شيخهم  العَلمة الكبْي، صاحب شرح العقائد ِِف  ه (٧٩٢)ت. ود بن عمر الت َّ

ين، والتل شرح الشمسية ِف اْلمنطق، واْلرشاد ِف النَّْحو، واملقاصد ِف أُصول الدم ين، وه ويح ِف أُصول فقه اْلْهنهِفيَّة، أُصول الدم
ار. ائِر اأْلهْمصه ت إِلهْيِه معرفهة ُعُلوم البَلغة، واملعقول ِبملشرق بل ِف سه هه اف وغْيها. وقد انْ ت ه شَّ  7وحاشية اْلكه

 املطلب الثاين: تالميذه
 َمن أشتهر من يصعب حصر تَلميذ املَل خسرو لكثرهتم؛ خصوصًا وأنه قد تفرمغ للتدريس زمناً، لكن نورد بعضاً 

 العلماء من الذين تتلمذوا على يديه، منهم:
وهاِشي  .١ له حه اِرس، وه ار مدرسا بِب هْعض اْلمده ة اْلموَل خسرو، ُثَّ صه ين القراماِن، وصل اَل خدمه ال الدم مه إَساعيل كه

اِويم  ْيضه اف، وحواشي ت هْفِسْي اْلب ه شَّ  .8اْلكه
له  (ه ٨٩١)ت. حسن بن عبد الصمد السامسوِن  .٢ يع اْلُعُلوم، وه ة اْلموَل خسرو، قرأ عليه ِجِه وصل إَل خدمه

يِمد الشريف اِشيهة على شرح اْلُمْختهصر للسَّ  .9حاشية على املقدامات األربع، وحه
اِعر .٣ ين يُوُسف الشهْي بسنان الشَّ امعا بهني األصول وهاْلُفُروع، واملعقول   (ه ٨٩١)ت. ِسنهان الدم انه عهاملا جه كه

رِيعهة له حواش على شرح اْلوِقهايهة لصدر الشَّ ُقول، أخذ اْلُعُلوم من اْلموَل خسرو، وه ن ْ  .10وهاْلمه
ة اْلموَل خسرو، وأكمل ِعْنده اْلُعُلوم النافعة، ُثَّ سلك .٤ انه عهاملا عهامَل، وصل إَل خدمه ة كه ليفه ْسلهك  طشغون خه مه

 .11هصالتصوف، وتوطن ببور 

نْي الشهْي ِِبْبن ام اْلوهلهد  .٥ ار قهاِضيا بقصبة سلوري،  (ه ٩٥٠)ت. عبد األول بن ُحسه ق هرهأه على اْلموَل خسرو، صه
ة ِف اْلُعُلوم وخاصة ِف اْلِفْقه، واْلْهِديث، وعلوم القراءات اركه انهت لهُه ُمشه  .12وهكه

                                                             
 .٥١٢/IX، شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب؛ ابن العماد، ٣٨-٣٧ص  ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  5

 .٤٩-٤٨ ص طاْشُكَْبي زهادهْه، الشقائق النعمانية، 6

مراقبة: ُممد عبد املعيد ضان ، َملس دائرة املعارف ، الدرر الكامنة ِف أعيان املائة الثامنةابن حجر العسقَلِن أبو الفضل أحد بن علي،  7
 .١١٢-١١٣/VIم، ١٩٧٢ الطبعة الثانية، حيدر أِبد، العثمانية

 .٢٠٢-٢٠١ص  ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  8

 .٩٦ ص ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  9

 .١٦٨ ص ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  10

 .١٣١ص  ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  11

 .٦٧/V، معجم املؤلفنيكحالة،  ؛٢٠٢ ص ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  12
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ين  .٦ ء الدم د عهَله ق هرهأه على اْلموَل خسرو، ُثَّ أرسله إَل اْلموَل مصلح  (ه ٩٣١)ت.  اْلمايلعهليم بن اْحهد بن ُُمهمَّ
رهأه ِعْنده اْلُعُلوم اْلعهْقِليَّة والشرعية ين بن حسام ف هقه  .13الدم

ميذ املَل خسرو، مكث : قاض حنفي، من تَل(ه ٩٣٧)ت. لَبوسوي املعروف ِبفَلطون زادهُممد بن أفَلطون ا .٧
 .14أربعني سنة ِف خطة القضاء ِبلقسطنطينية، له اختيارات األحكام ِف فروع اْلنفية، والشروط والسجَلت

ين الفناري الرُّوِمي اْلْهنهِفيم  .٨ ْزهة شس الدم د بن حه م، (ه ٨٨٦)ت. ُُمهمَّ َله َّتَّ برع ِف اْلكه ، درس على مَل خسرو حه
 .15ملعقوَلت، وأصول اْلِفْقهواملعاِن، والعربية، وا

ة املَل خسرو، وهُهوه مدرس ِبدرسة أَي صوفية، وهل يسمع لههُ  .٩ ين الشهْي ِِبْبن مغنيسا، وصل إَل خدمه ُميي الدم
ا انه ذكي ومدقق هه عهلَّق ِبلعلوم اْلعهْقِليَّة يفهم ِمن ْ ِغْيهة َمَّا يت ه الهة صه  .16تصنيف، وهرهأهْيت لهُه رِسه

ة اْلموَل  (ه ٩٠٢)ت. يُوُسف بن ُجن هْيد التوقاِت الرومي املعروف ِبخي جلَب، أو أخي زاده  .١٠ وصل إَل خدمه
ار مدرسا ِبدرسته ِبهِدينهة بور  رِيعهةصخسرو، ُثَّ صه وهاِشي على شرح اْلوِقهايهة لصدر الشَّ  .17ه، صنف حه

 املبحث الثالث: حياته العلمية
 املطلب األول: مناصبه العلمية

لك(، وقد أتيح له مهنة التمدريس ِف مدرسة اْللِب  ل وظيفة رمَسيمة ِف مدينة أدرنة كمدرس ِف مدرسة )شاه مه بدأ أوم
 بعد وفاة أخيه الذي كان مدرساً فيها. (ه ٨٣٩)اْللبيمة( ِف نفس املدينة أيضاً عام )

لطان مراد الثماِن عن عرشِه، ونصب ابنه ُممد عام ) ، توَل مَل خسرو منصب )قاض (ه ٨٤٨ُث عندما تنازل السم
 عسكر( وهي رتبة علمية دينية ِف اْليش.

لطان مراد الثاِن، واْللوس على عرشه عام ) مدينة أدرنة ، وأصبح قاضياً ِف (ه ٨٥٠ُث ترك عمله هذا بعد رجوع السم
 .(ه ٨٥٤–٨٥١ما بني عام )

، جعل له كل يوم مئة درهم، وملا (ه ٨٨٦-٨٥٥وملا جلس السلطان ُممد خان )الفاتح( على سرير السلطنة اثنياً )
، وضمَّ إليه قضاء غلطة (ه ٨٦٣فتح القسطنطينية جعل املَل خسرو قاضياً فيها بعد وفاة املوَل القاضي خضر بك سنة )

 .وأسكدار، والتدريس ِف أَي صوفيا

أحد ُعلماء زمانِه )مَل  وحسب ما يذكر ِف املصادر أنمه ِف إحدى وَلئم العرس، أجلس )السلطان ُممد الفاتح(
ه( وعدَّ مَل خسرو هذا اْللوس َل يليق بدرجته العلمية، فرتك ٨٧٧كوراِن( على ميينه، و)مَل خسرو( على يساره عام )

                                                             
، حتقيق: خليل الكواكب السائرة ِبعيان املائة العاشرة؛ الغزي ْنم الدين ُممد بن ُممد، ١٧٥-١٧٣ ص ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  13

 .٢٦٩/I م،١٩٩٧املنصور ، دار الكتب العلمية، الطبعة األوَل، بْيوت 

 .٤٠/VI، األعَلمالزركلي،  14

 .١٢٨/III .،بدون التاريخ، دار مكتبة اْلياة، بْيوت  الضوء الَلمع ألهل القرن التاسعالسخاوي شس الدين أبو اِلْي ُممد بن عبد الرحن،  15

 .١١٧-١١٦ ص ،النعمانيةالشقائق طاْشُكَْبي زهادهْه،  16

 .٢٢٣/VIII، األعَلم ،؛ الزركلي١٦٧-١٦٦ ص ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه،  17
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اْلالية(  إسطنبول بسبب ذلك وسافر إَل بورصة، واشرتى أرضاً ِبوار مسجد األمْي سلطان )ِبحلة زهيْنِيلهْر/ُملة دره ِبهجه
مسجداً، وكان يُعرف ِبَسه، وِبْلضافة إَل مدرستِه ِف مدينة بورصة قد أنشأ جامعاً ِبَسِه ِف اسطنبول ِف منطقة وأنشأ فيها 

 .(شيخ زاده ِبشي)

، وهو املفِت الثالث للدولة (ه ٨٧٨وقد استدعاه السلطان ُممد الفاتح إَل اسطنبول، وعيمنه مفتيا َلسطنبول عام )
، وُأخذت جنازته (ه ٨٨٥) خ اْلسَلم(، وبقي ِف هذا املنصب إَل أن وافاه األجل عامشي) العثمانية الذي يتسلم منصب

 إَل مدينة بورصة، وُدفن ِف املدرسة الِت أنشأها ِبَسه.
سات العلميمة العثمانيمة، وكان  خصيمات الِت كان َلا الفضل الكبْي ِف َتسيس املؤسم وكان مَل خسرو من بني الشم

ديدين، ويُروى أنمه كان يصفه ِبِب حنيفة هذا العصر، وهو أيضًا من السلطان ُممد الفاتح يظه ر له اَلحرتام واْلب الشم
لطان كان ُيْشرُِك املَل خسرو  خصيمات البارزة ِف اتريخ اْلقوق العثمانيمة، وعند قيام املناقشات العلميمة ِف َملس السم الشم

ُم بني العلم  18اء.بصفة رئيس العلماء، فيدير اْللسة وَُيهكِم

 املطلب الثاين: مؤلفاته
لقد ألمف املَل خسرو كتباً ِف َماَلت عدة، وعلى رأس هذِه العلوم: الفقه، وُأصول الفقه، والتمفسْي، واللمغة العربية، 

 :19ومن تصانيفه
 املسمى )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ِف التفسْي. (ه ٨٦٥)ت.  حاشية على تفسْي البيضاوي .١

ِف أصول  (ه ٧٤٧)ت. ، والتلويح حاشية كتاب التوضيح لصدر الشريعة (ه ٧٩٢)ت. اْلاشية على التلويح للتفتازاِن  .٢
 الفقه.

ِف أصول  (ه ٦٤٦)ت. ، واملختصر َلبن اْلاجب (ه ٨١٦)ت. حاشية على حاشية املختصر للسيد شريف اْلرجاِن  .٣
 الفقه.

 .ِف املعاِن والبيان ِف البَلغة (ه ٧٩٢)ت. حاشية على املطول للتفتازاِن  .٤

 .الفقه ِف أصول (ه ٦٤٦)ت. ملختصر ابن اْلاجب  (ه ٧٥٦)ت. حواشي على شرح عضد الدين اْلُيي  .٥
 درر اْلكام ِف شرح غرر األحكام ِف الفقه اْلنفي. .٦

 وكيفية تصريفه ِف الفروع. رسالة ِف بيت املال، .٧

ِت رهبِمكه  رسالة ِف تفسْي:  .٨  .ِف التفسْي 20ي هْومه َيهِْت ب هْعُض آَيه

 .رسالة ِف الوَلء )رسالة الوَلء( وهي رسالة مهمة ملَل خسرو عن حقوق الرمق ِف الفروع .٩

                                                             
؛ ٣٢٨/VI ،، األعَلم؛ الزركلي٢١٣-٢١٢/IX ،شذرات الذهبابن العماد، ؛ ٧٢-٧٠ص  ،الشقائق النعمانيةطاْشُكَْبي زهادهْه، ينظر:  18

 .سلسلة علماء مدينة بورصةالونداوي أنس، ؛ ٢١١/II ،هدية العارفنيالبغدادي، 
، ٨١/I م،١٩٤١، مكتبة املثًن، بغداد  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ينظر: حاجي خليفة مصطفى بن عبد هللا كاتب جلِب، 19

I/١٩٠ ،I/٤٧٣ ،I/٤٩٨ ،I/٨٥١ ،I/٨٥٥ ،I/٨٩٩ ،II/١١٤٤ ،II/١١٩٩ ،II/١٦٥٧ ،II/١٦٩٥ ،II/١٧٦٢ ،II/١٨٥٣ ،II/١٩٧٣. 

 .٩/١٥٨ ،سورة األنعام 20
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 شرح أصول البزدوي ِف أصول الفقه. .١٠

ِف املعاِن والبيان ِف  (ه ٦٢٦)ت. ، وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي (ه ٧٣٩)ت. شرح تلخيص املفتاح للقزويِن  .١١
 .البَلغة

 غرر األحكام ِف فروع اْلنفية. .١٢

 .ِف علم األصول اْلنفية مرآة األصول ِف شرح مرقاة الوصول .١٣

 مرقاة اْلُوُصول ِف علم األصول. .١٤
 .مشكل األحكام .١٥

 .كاشفة شبهات العَلئية ِف أنواع شَّت من العلوم  .١٦

وسأعرض بشيٍء من التفصيل ألهم كتابني أشتهر هبما املَل  أجوبة أسئلة من الفنون. نقد األفكار ِف رد األنظار .١٧
 ِبلتفصيل ِف الفصل القادم. -ُمل البحث– خسر، وسأذكر كتاب نقد األفكار

أما الكتابه األول )درر اْلكام شرح غرر األحكام( وهو من أشهر كتب الفقه اْلنفي، صنف املنت ِف الفقه بقصد 
شرحه، رتبه على أبواب الفقه، وفيه مخسة ومخسون كتاِبً، ومائة وعشرون ِبِبً، ومخسة وثَلثون فصًَل، وأفرد  اَلختصار ُث

رنبَليل  ِبلصواب تسعني قوًَل بلفظ )أقول( رد فيها على من سلفه، وعليه حواٍش كثْية منها حاشية حسن بن عمار الشُّ
عليه من الفوائد، وامتاز ِبلدقة واْلحكام، واقتصاره على األقوال ، والكتاب حجة عند اْلنفية، ملا اشتمل (ه ١٠٦٩)ت. 

 الراجحة.

وأما كتابه الثاِن املشهور فهو كتاب )مرقاة الوصول إَل علم األصول( وشرحه )مرآة األصول( فهو من أِجل كتب 
للفوائد املنقولة عن املتقدمني  أصول الفقه اْلنفي، وأبينها، وأيسرها فهماً وضبطاً ومنهجاً وتنظيماً، وهو شرح لطيف جامع

)ت. مع زوائد أبدعها فكره النْي، وعليه حاشية كبْية ِف َملدين للموَل حامد أفندي القاضي ِبلعساكر العثمانية
 .21(ه ١١٠٢)ت. ، وتعليقه للفاضل سليمان األزمْيي (ه ١١١٧)ت. ،وحاشية صغْية للموَل ُممد الطرسوسي (ه ١٠٩٨

 ابلكتابالفصل الثاين: التعريف 
 املبحث األول: سبب أتليف الكتاب

كان ُمققًا جدلياً، يلقي األسئلة، (ه ٨٤١)ت.  22وسبب َتليف الكتاب أن عَلء الدين علي بن موسى الرومي
ِف ستة فصول: )ِف التسمية، و ِف أخبار النبوة، وِف الفقه،  جعلها فجمع أسئلة ِف ستة علومويعجز الُنظَّار عن أجوبتها، 

وأجاب عنها سراج ، (..وِف األصول، وِف البَلغة، وِف املنطق( أوله:)اْلمد هلل الذي ربط نظام العال ِبلعدل واْلحسان

                                                             
 .سلسلة علماء مدينة بورصةينظر: الونداوي،  21

فْ   22 يِمد كان عاملاً ُمققاً، عارفاً ِبْلدل، حديد الطَّْبع، قوي الذكاء، ِإماماً ِف املعقول، ِبرعا ِف علوم كثْية، حضر دروس العَلمة الت َّ تهازهاِنم، والسَّ
اِنم، وحضر مباحثتهما، وحفظ منهما أسئلة كثْية مع أجوبتها، وكان يلقي ضرين عن املباحثة، ُثَّ دخل تلك األسئلة ويعجز اْلا الشريف اْْلِْرجه

، حتقيق: ُممد أبو بغية الوعاة ِف طبقات اللغويني والنحاة: السيوطي جَلل الدين عبد الرحن بن أِب بكر، ينظر القاهرة، وأعجز علماءها.
 .٣١ ص ،الشقائق النعمانية ،؛ طاْشُكَْبي زهادههْ ٢٠٩-٢٠٨/II، بدون اتريخ ،الفضل إبراهيم، صيدا، املكتبة العصرية



حتقيق و دراسة: ملَلخسرو األنظار رد ِف األفكار نقد كتاب  من الثالث الفصل  239 

Mütefekkir, 2017; 4(7): 231-260 

جوبة يرتضيها أجاب أوَل عن األصل ِب (ه ٨٨٥)ت. ، ُث إن املَل خسرو (ه ٨٨٦)ت.  23الدين بن سعد الدين التوقيعي
ُث أجاب عن أجوبة  (..، وَساها )نقد األفكار، ِف رد األنظار( أوله: )اْلمد هلل الذي وفق من شاء للتعديىأولوا النه

 24.(سراج الدين، وحاكم بينهما بقوله: قال الباحث، قال اجمليب، أوله: )اْلمد هلل الذي كرم بِن آدم ِبلعقل القومي
أما بعد: فقد أنشأ قدوة املناظرين، وأسوة املباحثني، موَلَن عَلء امللة والدين )لكتاب: يقول املَل خسرو ِف مقدمة ا

رسالة من أسئلة شَّت ِف العلوم املتفرقة إَل كل من ينتمي إَل دفع الشبهة املتطرقة، وعلق عليها  -الشهْي ِبلعَلء الرومي  -
يقاً مشتمَلً على األجوبة اللطيفة، وَملة متضمنة األسئلة الشريفة، سيد احملققني، وسند املدققني موَلَن سراج امللة والدين تعل

والعبد الفقْي ملا نظر هبا، واستفاد بقدر فهمه منها، نبضت منه عروق عصبية اْلق املبني، وانبعثت منه تتمة اَلنسَلك ِف 
ارسون، وِف ذلك فليتنافس املتنافسون، سلك العلماء املستعدين؛ فإن الدقيقة العلمية هي اْلقيقة ألن يتسابق ِف مضمارها الف

فاستخرت هللا تعاَل ِف إمَلء ما أردته، وإبداء ما قصدته، فصرفت اَلمة والعزمية، وأحكمت النية والقرَية، فأجبت عن 
الباحث ِبجوبة يرتضيها أولوا النهى، وتعرضت ِبجوبة الفاضل اجمليب ِبا يقبله املميزون بني الشمس والسهى، ُث أجبت 

ً ِف كله عن  األسئلة الِت أوردها الفاضل اجمليب على املوَل املناظر ِبجوبة َل تسترت حقيقتها على العارف الناظر، مستعينا
ِبمللك العَلم، مستشهداً ِف جله بكَلم العلماء األعَلم، فجاء حبمد هللا حبيث َل يغادر كبْية وَل صغْية إَل أحصاها على 

 .(إَل استخرجها وأدَنها للطالبني العارفني..املخالفني، وَل آبقة وَل شريدة 
 املبحث الثاين: منهج املؤلف يف الكتاب والنص احملقق

 أما عن الكتاب فقد احتوى على مقدمة، وخاُتة، وضمنه ستة فصول ِف ستة علوم:
 التسمية.ِف القرآن و األول: الفصل 
 خبار النبوة.ِف األالثاِن: الفصل 
 .واَلداية الفقهِف علم الثالث: الفصل 
 األصول.علم  الرابع: ِفالفصل 
 البَلغة.علم اِلامس: ِف الفصل 
 املنطق.علم السادس: ِف الفصل 

وكل فصل من هذه الفصول احتوى على عشر مباحث، وقد احتوت بعض املباحث على استطرادات من قبل 
 .املصنف رحه هللا، أو من قبل )املوَل اجمليب( سراج الدين التوقيعي رحه هللا

                                                             
قرأ على علماء عصره، ُث وصل إَل خدمة املوَل خواجه زاده، ودرمس ِبلصحن، ُث صار قاضًيا ِبدرنه، ُث جعله السلطان ُممد خان موقًعا  23

فة مصطفى بن عبد حاجي خلي ملهارته ِف اْلنشاء، وكان حافظًا لكل ما قرأ أو طالع، متفرًدا ِف حفظ قصائد العرب. ه (٨٨١ِبلديوان سنة )
، حتقيق: ُممود عبد القادر األرَنؤوط، إشراف وتقدمي: أكمل الدين إحسان أوغلي، مكتبة سلم الوصول إَل طبقات الفحول،  القسطنطيِنهللا

 .١٢٢/IIم، ٢٠١٠إستانبول  إرسيكا،

 .٨١/I ،كشف الظنونحاجي خليفة،  24
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ل يذكر املصنف َلا عنواَنً، كما أنِن ل أثبت عناوين َلا ِف  -وهو النص احملقق-أما املباحث املتعلقة بعلم الفقه، 
 النص احملقق، وهي ستة أحباث ِف العبادات، وأربعة أحباث ِف املعامَلت، وهي كاآلِت:

 املبحث األول: ِف التخصيص والتعميم ِف شروط صحة التيمم.
 ثاِن: ِف ادعاء اْلِجاع ِف قضاء صَلة الوتر.املبحث ال

 املبحث الثالث: ِف جواز إْلاق اْلنغسال ِبلغسل بدَللة النص.
 املبحث الرابع: ِف أولوية اْلمامة ِف الصَلة.

 املبحث اِلامس: ِف افرتاض القراءة الزائدة على ما َتوز به الصَلة.
 املبحث السادس: ِف أقل مدة اْليض واَلستحاضة.

 بحث السابع: ِف جواز الكفالة مع جهالة املكفول له.امل
 املبحث الثامن: ِف حكم فعل أصحاب الكهف هل هو على مقتضى الوكالة أم الرسالة.

 املبحث التاسع: ِف عقد البيع الذي احتوى ضراً.
 املبحث العاشر: ِف رجوع املوجب عن إُيابه قبل قبول اآلخر.

( املوىل اجمليب)( ل يقتنع كثْياً بردود سراج الدين التوقيعي ابلفقريلذي وصف نفسه )ويظهر لنا أن املؤلف رحه هللا وا
ر فيها.، (املوىل السائلعلى عَلء الدين الرومي )  فانَبى للرد على السائل ِف أسئلته، وعلى اجمليب ِف ردوده الِت قصم

ل سْيته الذاتية فقد كان ُمققاً، مناظراً، ِبا أن املؤلف ألف الكتاب للرد على أسئلة عَلء الدين الرومي، ومن خَل
جدلياً، ذكياً، حاد الطبع، فكان لزامًا أن يكون طابع الكتاب أشبه ِبملناظرة العلمية استخدم املؤلف فيها قواعد املنطق 

 واْلدل الِت َيسنها أكثر من استخدامه لَلدلة النقلية، فكانت عبارة الكتاب صعبة الفهم ِف بعض األحيان.
أن املؤلف رحه هللا كان يستشهد كثْيًا ِبقوال اْلمام التفتازاِن شيخ العَلء الرومي، والذي انتهت إليه رائسة  كما

 علوم املعقول ِف زمانه حبيث يلزم العَلء الرومي اْلجة بقول شيخه ِف املسائل الِت يعرضها.
صوصاً وأن أغلب املسائل الِت أوردها السائل كما استشهد املؤلف رحه هللا ِبقوال أئمة الذهب اْلنفي وقواعدهم، خ

صاحب كتاب اَلداية، فكان ينقل من  (ه ٥٩٣)ت. ِف فصل الفقه هي إشكاليات وقعت على عبارة اْلمام املرغناِن 
 ِف كتابه العناية ما يرد به على السائل. (ه ٧٨٦)ت. أقوال ُشراَِّح اَلداية كأقوال اْلمام البابرِت 

ح اللَّبس اْلاصل فيها، واملَل  وإذا ل ُيد املؤلف ل ِف املسألة، ويوضَّ رحه هللا قوًَل وافياً للعلماء ِف املسألة،كان يفصِم
ُم بني العلماء ِف حضرة السلطان ُممد  خسرو كما عهدَن من سْيته أنه أهل للرد ِف مثل هذه املناظرات، فقد كان َُيهكِم

 الفاتح بصفته رئيس العلماء.
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 سخ اخلطية املستخدمة ومنهج الباحث يف التحقيقالفصل الثالث: الن
 املبحث األول: وصف النسخ اخلطية املستخدمة يف التحقيق

استخدمت ِف التحقيق مخس نسخ، اعتمدت واحدة منها أصًَل، وقابلت النسخ الباقية عليها، واعتمدت ِف تسميتها 
ورتبتها حسب  الكتاب حَّت يكون العمل موحداً،على من سبقِن من األساتذة األفاضل ِف حتقيق األجزاء األخرى من 

 األفضلية:
وحتمل الرقم ، هي نسخة خطية ُمفوظة ِف املكتبة السليمانية ِف اسطنبول ِبجموعة كره سون: النسخة األصل .١

(٩٢) .Süleymeniye U. Kütüphanesi Giresun. 
 ورقة. ٦٣عدد األوراق :

 سطراً. ٢٣عدد األسطر :
 .كلمة تقريباً   ١٥-١٢: معدل كلمات السطر

 ِبط املؤلف املَل خسرو.: اسم الناسخ
أن املؤلف ابتدأ ِف َتليفها ِف بداية شهر ُمرم،  ()ق،ع كتب ِف هناية نسخِتلكن  ، ل يذكر: اتريخ النسخمكان و 

 .(ه ٨٤٠وفرغ منها ِف أواخر شهر صفر عام )
ْلبراهيم بن أدهم، وإَساعيل بن ُممد املدعو... كموجك : املَلحظات العامة: يوجد على النسخة أربع ُتليكات وهي

  . ه١٢٦٥..، ومصطفى صدقي بن ُممد أمني الكره بويل سنة .جلِب زادة، عبد الصمد بن ُممد
النسخة مكتوبة ِبط َمتاز قليل األخطاء، فيها بعض التصحيحات ِف اْلواشي، نسبت إَل املؤلف، فذكر ِف بداية 

كان مع اشتغاله ِبملناصب والتدريس يكتب كل يوم ورقتني )خسرو مرتني، وقد ذكر ِف ترِجته أنه:  املخطوطة أهنا ِبط املَل
لف ِبط حسن( ُدرر اْلمكام ِف شرح )، وحاولت التأكد من ذلك ِبقارنة اِلط ِبخطوطة أخرى نسبت له 25من كتب السم

 ني، وإن كنت َل أجزم بذلك.فوجدت أن اِلطني متقاربني جداً إن ل نقل أهنما متطابق (ُغرر األحكام
َمموعة قلج علي ِبشا، وحتمل الرقم  املكتبة السليمانية ِف اسطنبول ِف ُمفوظةهي نسخة خطية : ق()النسخة  .٢

(٥٢٥). Süleymeniye G. Kütüphanesi Kılıç Ali pasa. 

 .ورقة ٥١( ِف ٨١و-٣٠ضمن َمموعة من )و: عدد األوراق
 .سطراً  ٢١: عدد األسطر

 .( كلمة تقريباً ١٧-١٤من ): كلمات السطرمعدل  
 إبراهيم بن عمر اْلنفية.: اسم الناسخ

 .(ه ٨٦٨من شهر ُمرم ) ٢٣ِف يوم اْلمعة : اتريخ النسخ
 مدينة انقره.: مكان النسخ

                                                             
 .٥١٢/IX ،شذرات الذهب ِف أخبار من ذهبابن العماد،  25
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وهي أقدم النسخ الِت ذكر فيها اتريخ النسخ، كما  املَلحظات العامة: نسخة قيمة كتبت ِف حياة املؤلف ِبط جيد،
 وهي قليلة األخطاء، وعليها بعض التصويبات ِف اْلواشي. فيها مكان النسخ، واسم الناسخ، ذكر

 .(٧٨٤، وحتمل الرقم )َمموعة يوزغت ملكتبة السليمانية ِف اسطنبولِبهي نسخة خطية ُمفوظة : (ي)النسخة  .٣
Süleymeniye U. Kütüphanesi Yozgat. 

 ورقة. ٤٢( ِف ١٤٧و-١٠٥ضمن َمموعة من )و: عدد األوراق
 .سطراً  ٢٧: عدد األسطر

 .( كلمة تقريباً ١٦-١٤من ): معدل كلمات السطر
 اتريخ النسخ:َل يوجد.و مكان و اسم الناسخ 

 التصويبات القليلة.و  السقط، ، فيها بعضجيداملَلحظات العامة: نسخة قليلة األخطاء، كتبت ِبط 
 .(٢٠٦٦، وحتمل الرقم )َمموعة بغداديل السليمانية ِف اسطنبولهي نسخة خطية ُمفوظة املكتبة : (ب)النسخة  .٤

Süleymeniye Kütüphanesi Bagdat Livehb. 
 .ورقة ٨٨( ِف ١١٨و-٣٠و)عدد األوراق :ضمن َمموعة من

 .سطراً  ٢٣: عدد األسطر
 .( كلمة تقريباً ١١-٩من ): معدل كلمات السطر

 : َل يوجد.ومكان النسخاسم الناسخ 
 .(ه ٨٩٧ِف شهر أوائل شهر رمضان من سنة ): اتريخ النسخ

املَلحظات العامة: عليها ختم وقف ِبسم: ابن عبد املعني الدوري، عليها بعض التعليقات والتصويبات ِف اْلواشي، 
 والنسخة كثْية األخطاء.

َمموعة عاطف أفندى،  ِف اسطنبول : هي نسخة خطية ُمفوظة ِف مكتبة عاطف ِف السليمانية(النسخة)ع .٥
 Atıf EF Kütüphanesi. (٢٧٦وحتمل الرقم )

 ورقة. ٥٦( ِف ١٥٩و -١٠٣و)النسخة ِف َمموعة من: عدد األوراق
 .سطراً  ٢١: عدد األسطر

 .( كلمة تقريباً ١٦-١٢من ): معدل كلمات السطر
 عبد الرحن بن ُممد اْلسيِن.: اسم الناسخ

 َل يوجد.: ومكان النسخ اتريخ
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وعليها ُتليك ْلسام الدين الكرماِن، ، ه ١١٥٣ات العامة: النسخة وقف من اْلاج مصطفى عاطف سنة املَلحظ
اْلواشي، كتبت ِبط متوسط يتغْي حجمه بني الصفحات، وكأهنا كتبت ِف أوقات  عليها بعضفيها بعض التصويبات، 

 متعددة.
 املبحث الثاين: منهج الباحث يف التحقيق

ساس من حتقيق النصوص هو نشرها وإخراجها ِبفضل صورة َمكنة على النحو الذي أراده من املعروف أن الغرض األ
فاتبعت الطرق واألساليب الِت تعارف عليها أهل ، عند كتابته لذلك حاولت قدر املستطاع الوصول إَل هذه الغاية املصنف

 : وكان منهجي ِف التحقيق مرتكزاً على اِلطوات اآلتية، هذا الفن
ألهنا كتبت ِبط واضح  ؛اعتمدت نسخة أصَلً ، ُتكنت من حصول على مخس نسخ من الكتاب البحث بعد –١

 قليل اِلطأ، وتنسب ِف كتابتها إَل املؤلف رحه هللا.

 وذلك تسهيَلً على القارئ.، ُث قمت بنسخها وفقاً لقواعد اْلمَلء اْلديثة –٢

بني تلك النسخ ِف اَلامش، وعند حصول اختَلف  وأثبت الفروق، قابلت النسخ اِلطية على نسخة األصل –٣
مثبتاً إَيها ِف املنت  سياق الكَلم،لأو األنسب  أو األقرب إَل الصواب، بني اْلمل، أو الكلمات، اخرتت اللفظ األصح،

 مع اْلشارة إَل املخالف ِف اَلامش.

 اَلامش، وهذه املختصرات احتوت النسخ على بعض املختصرات فأثبت أصل الكلمة دون اْلشارة إليها ِف –٤
عليه السَلم، )بط( ِبطل، )مط(  (ع م/)رح( رحه هللا، )عس ع( تعاَل، )صلعم( صلى هللا عليه وسلم،)ت. هي: 

 .خيلو (يخ)، )الش( الشارح، )من( نسلم، ظاهر، )مح( ُمال، )ح( حينئذ، )املص( املصنف (ظا)مطلوب، )مم( َمنوع، 

دة ِف النص بذكر السورة الِت وردت فيها اآلية ورقمها، كما وخرجت األحاديث وثقت اآلَيت القرآنية الوار  –٥
 النبوية الشريفة مبيناً درجته من حيث القوة والضعف.

ألعَلم الواردة أَساؤهم ِف النص، وتضمنت الرتِجة ذكر اَسه، ووفاته، وذكرت ِف أغلب األحيان ألهم اترِجت  –٦
 بعضاً من مصنفاته إن وجدت.

فذكرت اسم الكتاب، واسم مؤلفه، وذكرت ِف بعض  ،ِبلكتب الِت ذكرها املؤلف رحه هللا ِف النص عرفت –٧
 األحيان أمهيه.

وثقت املسائل الواردة ِف النص من كتاب اَلداية؛ ألن أغلب املسائل الواردة ِف ِبب الفقه هي اعرتاضات وردت  –٨
 على عبارة كتاب اَلداية.

األقواس اَلَللية املزدوجة ، و ْلصر اآلَيت القرآنية  : القوسان املزهران ِف استخدام األقواس اآلِت املنهجاتبعت  –٩
فإذا كانت الزَيدة من إحدى ، ملا يضاف إَل النسخة األصل [القوسان املعقوفان]، و (( ْلصر األحاديث النبوية الشريفة))

قق اكتفيت حبصرها بني القوسني املعقوفني دون اْلشارة إَل النسخ أشرت إَل ذلك ِف اَلامش، وإذا كانت الزَيدة من احمل
 العبارات املهمة.و بعض الكلمات اَلقتباسات، و ( ْلصر )القوسان اَلَلليان و  ،ذلك
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ترمز إَل النسخ اِلطية املستخدمة  (ب، ع، ق، ي)فاْلروف ، استخدمت ِف التحقيق بعض الرموز لَلختصار –١٠
ترمز إَل السنتني اَلجرية  (ه م/)واْلرفني  ِف النسخة األصل، وظهرها ترمز إَل وجه الورقةو/ظ( )واْلرفيني ِف املقابلة، 

 ( يرمز إَل اتريخ الوفاة.)ت.  واْلرفوامليَلدية، 

 القسم الثاين: التحقيق

 :أحباث وفيه 26واهلداية بعلم الفقه يتعلق فيما: الثالث الفصل
 [صحة التيمميف التخصيص والتعميم يف شروط ] األول البحث

ٌد ِمْنُكْم ِمنه اْلغهاِئطِ : ﴿تعاَل هللا قال اءه أهحه ٍر أهْو جه فه ى أهْو عهلهى سه ْرضه ُتْم مه ِإْن ُكن ْ  .28]اآلية[ 27﴾..وه
 مريضاً  مطلقاً  التيمم لصحة شرط واْلدث، للحدث قسمني واملرض السفر جعلو/٢٦/الكرمية اآلية هذه ِف أن اعلم

 ومها، مرخص غْي املرض أو السفر بدون اْلدث أن مع القسمية وجه فما الفقه، كتب  ِف مصرح وهو، مسافراً  أو كان
 .29َموزين غْي بدونه

وجب عليه من  لكل ِبلرتاب التيمم ِف الرتخيص إَل 31هنا القصد: –هللا رحه-30قال العَلمة التفتازاِن يقول الفقري:
الكل، وقيد وجوب التطهْي معتَب ِف الكل حَّت املرضى واملسافرين،  32التطهْي ول ُيد املاء، فقيد عدم الوجدان راجع إَل

وذكرها َتصيص قبل التعميم بناء على زَيدة استحقاقهما للرتخيص لغلبة املرض والسفر على سائر أسباب الرخصة، فكأنه 
 -هذا كَلمه-يمموا فت 34من الغائط أو َلمستم النساء ول َتدوا ماء خصوصا املرضى واملسافرين 33قيل: إن جاء أحدكم

ويعلم منه أن السفر واملرض ليسا قسمني للحدث ِف اْلقيقة، وأن قوله: )مع أن اْلدث بدون السفر أو املرض غْي مرخص( 
 ِبطل لوجود مرخصات أخر: كالعدو، وفقدان اآللة، والَبد، والعطش، وَنو ذلك...

                                                             
وهو شرح ملتنه بداية املبتدي الذي ِجع فيه اْلامع الصغْي  ه (٥٩٣)ت. لإلمام برهان الدين علي بن أِب بكر املرغيناِن : البدايةاَلداية شرح  26

وحترير ، واعتًن جٌم غفْي من العلماء بشرحه، وبقي ِف تصنيفه ثَلث عشرة سنة فكان من أهم كتب اْلنفية ِف املذهب، ومنت القدوري، للشيباِن
 ،II ،معجم املطبوعات العربيةسركيس، ؛ ٢٠٣٢/II ،كشف الظنون ينظر :حاجي خليفة، والكتاب مطبوع متداول .، وَتريج أحاديثه ،حواشيه
١٧٣٩. 

 .٥/٦ ،سورة املائدة 27

 أثبتها من ِبقي النسخ. 28

 ِف )ب( مرخصني. 29

 .١٥٨-١٥٧/II، بدون اتريخ مصر، مكتبة صبيح،  ، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاِن سعد الدين مسعود بن عمر 30

 ها هنا. ي(، ع، ِف )ب 31

 ساقطة من )ي(. 32

 ِف )ب( أحد منكم. 33

 وذكرها َتصيص.....فتيمموا. ساقطة من )ي(.: ِجلة 34
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ه جواِب، وهو أَن نقول: أي نكته ِف آية الطهارتني حبث آخر َل على الباحث أن يكتب علي 35: هناقال املوىل اجمليب
هبما ؛ ألن  38وقد صرح ِبِللف 37األصغر ِف األصغر، ِف األصل 36ِف التصريح ِبْلدث األكَب ِف أكَب الطهارتني، دون

 املراد ِبملَلمسة عندَن هي اجملامعة.
الطهارتني، وهبما ِف اِللف، فمما َل : أن التصريح ِبْلدث األكَب ِف أكَب -من طرف املوَل الباحث-يقول الفقري

، وأما النكتة ِف عدم 40وغْيه من احملققني[] 39يقتضي نكتة يعتد هبا؛ ألهنا للمزال َل للقار كما صرح به صاحب الكشاف
بعض احملققني من كراهة أن يفتتح آية الطهارة بذكر اْلدث كما قال  41التصريح ِبْلدث ِف الطهارة الصغرى فما أفاده به

 43ول يقل: هدى للضالني الصابرين إَل التقوى بعد الضَلل ،كراهة أن يفتتح أوَل الزهراوين، 42﴾ُهدًى لِْلُمتَِّقنيه ﴿: تعاَل هللا
 .44بذكر الضَلل، ولعل املوَل الباحث لو كتب عليه جواِب ل يكتب أحسن من هذا

                                                             
 ِف )ب( ها هنا. 35

 ِف )ب( عن، وِف )ق( من. 36

ه( ١٨٩ت )هذا الكتاب من أوائل ما ألف ِف املذهب اْلنفي، وقد اشتهر هذا الكتاب ِبسم املبسوط، ومؤلفه هو ُممد بن اْلسن الشيباِن  37
يذكر  وهو أحد كتب ظاهر الرواية ِف املذهب اْلنفي، اشتمل على أمهات مسائل الفقه اْلنفي، وَل يذكر فيه آراء غْي اْلنفية إَل َندراً؛ لكنه

تَب َلف بينه وبني أِب حنيفة وأِب يوسف، والكتاب قليل اَلهتمام ِبَلستدَلل، وقد اعتًن علماء اْلنفية هبذا الكتاب عناية ِبلغة، وقد اعاِل
مناقب اْلمام أِب ، عبد هللا شس الدين ُممد بن أحدينظر: الذهِب أبو  بعضهم حفظ هذا الكتاب شرطاً لبلوغ درجة اَلجتهاد ِف املذهب.

، حتقيق وتعليق: ُممد زاهد الكوثري وأبو الوفاء األفغاِن ، ْلنة إحياء املعارف النعمانية، الطبعة الثالثة، حيدر آِبد الدكن يفة وصاحبيهحن
بدون  ، كراتشي، مْي ُممد كتب خانه،اْلواهر املضية ِف طبقات اْلنفيةالقرشي ُميي الدين عبد القادر بن ُممد اْلنفي، ؛ ٩٥-٧٩ ه ،١٤٠٨

دار القلم، الطبعة األوَل  ، حتقيق: ُممد خْي رمضان يوسف ،اتج الرتاجمابن ُقطُلوبغا أبو الفداء زين الدين قاسم اْلنفي، ؛ ٤٤-٢/٤٢ ،اتريخ
 .٢٣٧/Iم، ١٩٩٢، دمشق 

 ِف اِللف. (ِف )ع 38

ه ، ١٤٠٧بْيوت  ب العرِب، الطبعة الثالثة،، دار الكتا الكشاف من حقائق غوامض التنزيل، جار هللا أبو القاسم ُممد بن عمرالزخمشري  39
I/٥١٤-٥١٢. 

 أثبتها من ِبقي النسخ. 40

 ق( أفاده.، ِف )ب 41

 .٢/٢سورة البقرة،  42

ْعُت رهُسوله اَّللَِّ صه  43 ةه اْلبهاِهِليُّ قهاله َسِه امه ُ عه مها سورات البقرة وآل عمران، فقد ثبت ِف اْلديث الذي رواه مسلم عن أِب أُمه لَّمه ي هُقوُل لَّى اَّللَّ سه لهْيِه وه
ُسو ): رهةه وه قه ْيِن اْلب ه رهُءوا الزَّْهرهاوه اِبِه اق ْ ِفيًعا ألهْصحه ِة شه تهاِن اقْ رهُءوا اْلُقْرآنه فهِإنَُّه َيهِْت ي هْومه اْلِقيهامه امه ا غهمه أهن َُّهمه ِة كه ْتِيهاِن ي هْومه اْلِقيهامه ا َته رهةه آِل ِعْمرهانه فهِإن َُّهمه

انِ  عهِظيم أهْجرمهها. ...حُتهاجَّ ا وه ايهتهمه ْيِن لُِنورمِِهها وهِهده تها الزَّْهرهاوه ا( قال النووي: َسُِمي ه اهِبِمه النووي أبو زكرَي ُميي الدين َيىي بن شرف، ينظر:  عهْن أهْصحه
، ِبب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ه ١٣٩٢، دار إحياء الرتاث العرِب، الطبعة الثانية، بْيوت  املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج

 .٩٠-٨٩/VI، ٨٠٤حديث رقم، 
 سطراً من هناية البحث اِلامس وبداية البحث السادس. ١٩ِف النسخة )ب( أخطأ الناسخ فكتب  44
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 الباحث: املوىلقال 
 ]يف ادعاء اإلمجاع يف قضاء صالة الوتر[ البحث الثاين

ا )اْلنفية على وجوب الوتر بقوله عليه السَلم: ) 45استدل علماء  لُّوهه ًة، أَل وهِهيه اْلوِتْ ُر، فهصه َله ِإنَّ هللاه تهعاَل زهادهُكْم صه
ْجرِ ٢٦/ اِء وهاْلفه ا ب هنْيه اْلِعشه َلل: ولذا وجب قضاؤها إِجاعاً، كذا ِف آخر اَلستد 47اْلديث بثَلثة أوجه، ُث قالوا 46( (ظ/ مه

 قلنا: فيه حبث؛ ألن اْلِجاع على وجوب القضاء مع خمالفة اْلمامني ظاهر املنع، فما وجه هذا اْلِجاع. 48ذكر ِف اَلداية.
على اَلداية، وقد أجاب عنه الُشرَّاُح، واملرضي  49: هذا البحث من اعرتاضات اْلمام حيد الدين الضريريقول الفقري

، فإنه نقل عن أِب يوسف أنه 51حيث قال: قيل املراد ِبْلِجاع أصحابنا على ظاهر الرواية 50ارتضاه الشيخ أكمل الدينما 
 .53هذا كَلمه، َل يقضي خارج الوقت، وعن ُممد أنه قال: أحب إَل أن يقضي 52]قال[

رواية أخرى  55رها فكأنه قيل: هلظاه 54..اخل بيان خَلف ظاهر الرواية، فانه ملا ادعى اْلِجاع على.وقوله:فانه نقل 
: قوله 57، وقال صاحب الكفاية56غْيه؟ إذ ل يذكر اَلعرتاض صرَيا حَّت يستغِن عن ذكرها، فذكرها توضيحا للكَلم

                                                             
 ِف ِبقي النسخ: العلماء. 45

ة بن ُحذافهةه  46 ارِجه ِديث خه اِئيم من حه رهاِنم عن عهْمرو اْبن اْلعهاِص وهأخرجه ، رهواُه اأْلهْرب هعهُة ِإَلَّ النَّسه اق وهالطَّب ه رهاِنم، وهأخرج ِإْسحه ارهُقْطِِنم وهالطَّب ه أهْحد وهالدَّ
ة أخرجه أه  عهن عبد هللا بن بُ رهْيده رهاِنم، وه ارهُقْطِِنم وهالطَّب ه عقبهة بن عهامر، وهِف اْلبهاب عهن اْبن عهبَّاس أخرجه الدَّ ححُه اْلْهاِكموه صه . وهرِواَيُت بُو دهاُود وه

قاٌل ب هنْيه التَّحسنِي والتَّْضعيِف. ينظر: ابن حجر العسقَلِن أحد بن علي ، الدراية ِف َتريج أحاديث اَلداية، حتقيق: السيد عبد  اْلهديِث فيها مه
 .١٩١-١٨٨/I ،بْيوت بدون اتريخهللا هاشم اليماِن ، دار املعرفة، 

 فيه حبث.: ِف )ق( قال، وِف )ي( زاد 47

بْيوت بدون ، حتقيق: طَلل يوسف ، دار إحياء الرتاث العرِب، اَلداية ِف شرح بداية املبتدي، يناِن أبو اْلسن برهان الدين عليظر: املرغين 48
 .٦٦/I، اتريخ

ا: الفوائد انتهت إليه رَيسة العلم ِف عصره ِبا وراء النهر، له تصانيف منه ه (٦٦٦ت علي بن ُممد بن علي حيد الدين الضرير الرامشي) 49
 ص ،اتج الرتاجمينظر: ابن قطلوبيغا،  حاشية على اَلداية ِف الفقه، وشرح املنظومة النسفية، وشرح اْلامع الكبْي، واملنافع ِف فوائد النافع.

 .٣٣٣/IV، األعَلم؛ الزركلي، ٢١٥

عَلمة املتأخرين،من فقهاء اْلنفية، تعلم ببلده ه(أصويل، مفسر، أديب، َنوي، ٧٨٦ت وُممد بن ُممد بن ُممود أكمل الدين البابرِت ) 50
واألنوار ِببرت، ُث رحل إَل حلب، ُث انتقل إَل القاهرة، من تصانيفه: شرح مشارق األنوار، والعناية شرح اَلداية، والتقرير شرح أصول البزدوي، 

؛ ٢٠٢٢/II، كشف الظنونحاجي خليفة،  ؛٢٧٧-٢٧٦ ص ،اتج الرتاجمينظر: ابن قطلوبيغا،  شرح املنار،وشرح السراجية، وغْيها.
 .١٧١/II، هدية العارفنيالبغدادي، 

وتسمى: مسائل األصول، وهي الكتب الِت َتمع مسائل مروية عن أئمة املذهب، وهم:أبو حنيفة، وأبو يوسف، وُممد، وزفر، واْلسن بن زَيد؛  51
ِت تضمنتها كتب ُممد الستة، وهي: املبسوط، والزَيدات، واْلامع الصغْي، إَلم أن الغالب ِف كتب ظاهر الرواية هي أقوال األئمة الثَلثة؛ وال

، دار  رد احملتار على الدر املختار، ُممد أمني بن عمر الدمشقي اْلنفيينظر: ابن عابدين  واْلامع الكبْي، والسْي الصغْي، والسْي الكبْي.
 .٦٩/I م،١٩٩٢الفكر، الطبعة الثانية، بْيوت 

 النسخ. أثبتها من بقية 52

 .٤٢٦/I ،بْيوت بدون اتريخ، دار الفكر،  العناية شرح اَلدايةالبابرِت أبو عبد هللا أكمل الدين ُممد بن ُممد بن ُممود ،  53

 ساقطة من )ب(. 54

 ِف ِبقي النسخ زَيدة: )هاهنا(. 55

 ِف )ب( للكل. 56

 ؛٤٢٦/I، العناية؛ البابرِت، ٣٠٥/I ه ،١٢٤٧ طبع بعناية عبد اجمليد، اَلند، الكفاية شرح اَلدايةجَلل الدين بن شس الدين اِلوارزمي،  الكرَلِن 57
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ِبْلِجاع فيه نظر، حيث نقل عن أِب يوسف إذا خرج الوقت أنه َل يقضي، وعن ُممد أنه قال: أحب إيل أن يقضي، 
نة مؤكدة عليه القضاء لو تركها، وَل خيفى على ذي إدراك أن مراده أن الرواية عن اْلمامني وعنهما أيضا قاَل: الوتر س

 58األكملخمتلفة، وَل ترجيح ألحدمها على األخرى، فكيف نصحح دعوى اْلِجاع على اْلطَلق، لكن الذي اختاره الشيخ 
لى اْلطَلق ِبلنظر إليه، فقد ظهر من هذا قد أفاد اْلواب عنه حيث بني أن احديهما ظاهر الرواية، ودعوى اْلِجاع ع

على كل منهما،  59الذي ذكرَن أن كَلم كل من هذين الفاضلني مستقيم غاية اَلستقامة، واندفع حبث الفاضل اجمليب
 حيث قال بعد نقل كَلمهما:

ة فجعل الشارح األول _ يعِن صاحب الكفاية_ ما نقل عن أِب يوسف من عدم وجوب قضائه خارج الوقت وجه
، وكذا جعل ما نقله عن ُممد من قوله: أحب إيل أن يقضي من ُتام ذلك الوجه. 60نظره الذي أورده على دعوى اْلِجاع

 وجعل الشارح الثاِن _ يعِن الشيخ أكمل الدين _ هذين توجيها وبياَن لإلِجاع.
 ويل ِف كل من كَلم الشارحني حبث:

أيضا قاَل: سنة  61مه ما يصلح دفعا لنظره حيث قال: وعنهماأما ِف كَلم الشارح األول؛ فَلنه ذكر ِف آخر كَل
مؤكدة عليه القضاء لو تركها، فإن قوله: عليه القضاء بكلمة على بدل على أهنما قائَلن بوجوب قضائه فاستقام دعوى 

 62ارد[الو ]اْلشكال عن صاحب اَلداية، فكان ينبغي َلذا الشارح أيضا أن َل يرسل نظره ِف صورة /٢٧اْلِجاع واندفع/و
 ..اخل.الذي َل جواب له، وأن يقول وميكن اْلواب عن هذا النظر؛ ألهنما قاَل ِف رواية عليه القضاء

ن اْلِجاع خمرج التسليم له، مع أنه وأما ِف كَلم الشارح الثاِن؛ فَلنه ل يعرتض على اَلداية، بل أخرج كَلمه ِف بيا
يتوجه عليه نظر الشارح األول، ول ينقل الشارح الثاِن الرواية األخرى عنهما مع أن هبا يتمشى دعوى اْلِجاع منهما، 

 واْلاصل أن أحدمها رام إصَلح الفاسد، واآلخر رام إفساد الصاحل، ول يف بيان كل منهما على ما قصده. إَل هذا كَلمه.
اندفاع البحث األول؛ فَلن ما ذكره ِف آخر كَلمه إمنا يصلح دفعا لنظره إذا ثبت رجحانه على ما ذكر ِف أول  أما

، وأما اندفاع البحث الثاِن فغِن عن البيان بعد مَلحظة ما أسلفناه من مراد الشيخ، 63الكَلم، وَل دَللة ِف كَلمه ]عليه[
 فتدبر، وَل تغفل، وهللا املوفق.

 الباحث:قال املوىل 
 [يف جواز إحلاق اإلنغسال ابلغسل بداللة النص] البحث الثالث

ُكْم وهأهْيِديهكُ ﴿: تعاَل قال هللا ِة فهاْغِسُلوا ُوُجوهه َله ُنوا ِإذها ُقْمُتْم ِإَله الصَّ ا الَِّذينه آمه  اآلية. 64.﴾م.َيه أهي ُّهه

                                                             

 .٨٣٩/I، معجم املطبوعات العربية؛ سركيس، ٢٠٢٢/II، كشف الظنونحاجي خليفة، 

 ِف ِبقي النسخ: أكمل الدين. 58

 .(ساقطة من )ع 59

 ساقطة من )ق(. 60

 قال وعنهما، ساقطة من )ق(. 61

 .من )ق، ي(، وِف األصل: )الواله( ،وِف )ع( صون الوارد أثبتها 62

 .(أثبتها من )ب، ق، ي 63

 .٥/٦، سورة املائدة 64
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، 65ر به املطلوب املكلف به هو الفعل اَلختياريأعلم أن هللا تعاَل أمر ِبلغسل، والغسل فعل اختياري فيكون املأمو 
فإن قلت ، اختياري ِبلغسل الذي هو فعل اختياري 67الذي هو فعل غْي 66فإذا كان كذلك فبأي حجة أْلق اَلغتسال

 ، وغْيه69، قلت: اَللتحاق ِبلدَللة إمنا يتصور ِبا فيه األولوية أو املساواة، وهنا َل يتصور شيء منهما68ثبت بدَللة النص
 ْلْلاق اَلنغسال ِبلغسل فما وجهه؟ ظاهر ِف كونه سبباً  70غْي

خنتار أن اَلنغسال ملحق ِبلغسل بدَللة النص، ونقول منع املساواة مكابرة؛ ألن املقصود واْلكمة من  يقول الفقري:
النص _كما صرح به القوم_ حصول الطهارة للمكلف حَّت يصلح للمناجاة مع الرب، وَل دخل فيه ِلصوصية املباشرة 

تراعي وجودها  71ها من املكلف قصداً؛ ألن الشروطاَلختيارية، فإن األوامر املتعلقة ِبلشروط الشرعية َل يقتضي صدور 
كما ِف قوله تعاَل:  ، فإنه أمر ِبلسعي مع أنه َل يقتضي صدوره قصداً، بل وَل 72﴾فهاْسعهْوا ِإَله ذِْكِر اَّللَِّ ﴿مطلقاً َل قصدا ً

عَلمة التفتازاِن ِف ظ/ يوم اْلمعة، ول خيرج إَل أن صلى صرح به ال٢٧ِبن ِبت ِف املسجد فأصبح فيه / 73وجوده أصَلً 
اجمليب من اْلطناب، على أن ِف قوله: ألن  75، ويكفي هذا القدر ِف اْلواب، وَل حاجة إَل ما ارتكبه الفاضل74التلويح

املقصود واْلكمة فيه هو حتصيل الطهارة حبث؛ ألن التحصيل فعل اختياري، فيكون كونه مقصوداً وحكمة مقتضياً ِلصوص 
 لصواب ما قررَنه.املباشرة اَلختيارية، فا

 قال املوىل الباحث:
 [يف أولوية اإلمامة يف الصالة] البحث الرابع

قال ِف اَلداية: )وأوَل الناس ِبْلمامة أعلمهم ِبلسنة، وعن أِب يوسف أقرؤهم؛ ألن القراءة َلبد منها، واْلاجة إَل 
 .76العلم إذا َنبت َنئبة(

                                                             
 ساقطة من )ب( فيكون املأمور به....فإذا كان كذلك. 65

 الذي هو فعل اختياري ِبلغسل.: ِف )ب( أضاف 66

 ساقطة من )ب(. 67

عتني ِف علة اْلكم، أو هي أوَل منها؛ َلشرتاكهما ِف علة يفهمها كل عارف ِبللغة هي ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه، لتساوي الواق 68
ينظر: السمرقندي أبو بكر عَلء الدين ُممد بن  فهمًا متبادرًا َل َيتاج إَل َتمل وحبث، وتسمى عند اْلمهور ِبفهوم املوافقة، أو قياس األوَل.

-٣٩٨/I م،١٩٨٤ قطر يق د.ُممد زكي عبد الَب ، مطابع الدوحة اْلديثة، الطبعة األوَل،، حتقيق وتعلميزان األصول ِف نتائج العقولأحد ، 
ْغنهاقي حسام الدين اْلسني بن علي ، الكاِف شرح البزودي، حتقيق: فخر الدين سيد ُممد قانت، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبع؛ ٣٩٩ ة السِم

 .٢٥٢/I، على التوضيح شرح التلويحالتفتازاِن، ؛ ٢٦٦/Iم، ٢٠٠١ األوَل،

 ساقطة من )ب( ِبا فيه األولوية....وغْيه غْي ظاهر. 69

 ساقطة من )ق(. 70

 ِف )ب( ألنه. 71

 .٦٢/٩ ،سورة اْلمعة 72

 ساقطة من )ق(. 73

 .١٩٦/II، التلويح شرح التوضيحينظر: التفتازاِن،  74

 ساقطة من ِبقي النسخ. 75

 .٥٧-٥٦/I، اَلدايةاملرغناِن،  76
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طلوب، واملطلوب منه غْي َلزم؛ ألن املطلوب إثبات أولوية اْلقرائية ويل فيه حبث؛ ألن الَلزم من هذا الدليل غْي م 
َل أولوية القراءة، يعِن الذي يلزم من الدليل هو أولوية القراءة، وهي غْي مطلوبة، واملطلوب منه هو أولوية اْلقرائية، وهي 

 غْي َلزمة من الدليل.
م؛ فان أصل األعلمية هو العلم ِبلسنة، والسنة نسلَل :اأصل اْلقرائية فرض، وأصل األعلمية غْي فرض، قلن :فإن قيل

 ؟هي الطريقة املسلوكة، وهي تعم الفرض وغْيه، فليتأمل فما توجيهه
فقول صاحب اَلداية: ، 77َل خيفى على من رأى القواعد امليزانية أن املقدمة الواحدة َل تنتج املطلوب يقول الفقري:

 ء، وعلى تقدير استلزامه فالَلزم هو وجوب القراءة َل أولويتها.)ألن القراءة َلبد منها( َل يستلزم شي
يعِن ِف -لعدم إصَلحه املنطق أخطأ ِف الكَلم إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: ألن القراءة َلبد منها  فاملوَل الباحث

الصغرى وَلبد َلا من كَبى حَّت َيصل املطلوب، وقد حذفها اكتفاءً على فهم السامع كما هو َمراه، وهي قولنا:  -الصَلة
وكل ما َلبد منه ِف الصَلة يكون األقدر عليه كمًا وكيفًا أوَل ِبْلمامة َمن هو أكثر علمًا ِبا يتعلق ِبلصَلة، فنتج أن 

أما الصغرى .ِبْلمامة من األعلم، وهو معًن قوَلم األقرؤ أوَل ِبْلمامة 78َل الناسالقراءة يكون األقدر عليها كماً وكيفاً أو 
فلفرضية القراءة ِف كل من الصلوات اِلمس على سبيل التكرار، وأما الكَبى فَلن اَلحتياج إَل القراءة أكثر من اَلحتياج 

سته إَل القراءة أكثر أوَل َمن يكون مَلبسته إَل إذا َنبت َنئبة فمن يكون مَلب 79و/ إَل العلم٢٨إَل العلم؛ ألن اْلاجة /
 أخصر، وأدق، وأفيد من تقرير الفاضل اجمليب كما َل خيفى على الناظر فيها املتأمل. 81، وهذا التقرير80العلم أكثر

 قال املوىل الباحث:
 [يف افرتاض القراءة الزائدة على ما جتوز به الصالة] البحث اخلامس

 عند األئمة خَلفاً لزفر.هو أن غسل املرافق فرض 
اعلم أن الفرض يطلق على معنيني، أحدمها ما ثبت بدليل قطعي َل شبهة فيه، والثاِن ما يفوت اْلواز بفواته، ويسمى 
الفرض اَلجتهادي كغسل املرافق، والعلماء حصروا الفرض ِف هذين األمرين لكن القراءة الزائدة على مقدار ما َتوز به 

 الفرض بَل خَلف عند أحد، فَلي معًن َساه العلماء فرضاً ؟ 82يقع ِف -ية ولو ألف آ -الصَلة 

                                                             
ْسأهله  77 اُن عهن ْ هي مه ْقصه ا، وهَله الن ُّ دهُة عهلهْيِهمه نْيِ َله ميُِْكُن الزمَيه ت ه مه دِم ْطُلوُب التَّْصِديِقيِم عهلهى ُمقه قُُّف اْلمه ُة ٌة ت هوه مه دِم ِء.قهالُوا: وهاْلُمقه َله ا ق هْوُل أهْكثهِر اْلُعقه ذه ا، وههه ُهمه

ٌر ُدونه أُ  ا َله يُ ْنِتُج ذهكه مه ُة َله تُ ْنِتُج كه : أهنَُّه يهصِ اْلوهاِحده نْيِ اِم اْلْهرهمه عهْن إمه . وه نْيِ ت ه مه دِم ُة ِِبْزِدوهاِج ُمقه ِإمنَّها تهُكوُن النَِّتيجه عهْكُسُه، وه ِة نْ ثهى، وهَله مه دِم حُّ إنْ تهاُج اْلُمقه
قهْد اُْستُ ْنِكره عهلهْيِه إَلَّ أهْن يهُكونه ُمرهاُدُه أهنَُّه َله ي هْلزهُم ِذْكُر الْ  ِة، وه ارًا َله اْلوهاِحده لِيِل اْخِتصه ا إْذ ذهاكه ِمْن الدَّ ْذفُ هه يهُكوُن حه ْشُهورهًة، وه انهْت مه ِة الثَّانِيهِة إذها كه مه دِم ُمقه

فه ِفيِه. ا َله ِخَله ذه ارًا، وههه  ، ، دار الكتِب، الطبعة األوَلالبحر احمليط ِف أصول الفقه الزركشي أبو عبد هللا بدر الدين ُممد بن عبد هللا ، اْقِتصه
 .١٥٣/I م،١٩٩٤

 ساقطة من ِبقي النسخ: َمن هو أكثر....ِبْلمامة من األعلم. 78

 ألن اْلاجة إَل العلم. (ساقطة من )ب، 79

 ساقطة من )ع( من اَلحتياج إَل العلم....وهذا التقرير. 80

 .مع كونه الصواب(ِف ِبقي النسخ زَيدة: ) 81

 ي( من.، ِف )ق 82
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ره ِمنه اْلُقْرآنِ ﴿قد فرض على املكلف بنص قوله تعاَل:  يقول الفقري: ا ت هيهسَّ أن يوقع القراءة على ما  83﴾فهاقْ رهُءوا مه
 84خص ما، فالفرض هو الكلي املقارنتيسر من القرآن مطلقاً؛ لكن ملا ل يتجرد ِف اِلارج عن التشخص فرض ِف ضمن تش

، وَل دخل للتشخص ِف الفرضية، والفاضل الباحث ملا اعتَب التشخص داخَل 85للتشخص؛ ألنه الذي يفوت اْلواز بفوته
 ِف الفرض اشتبه عليه األمر، وَل خيفى التفاوت بني هذا التقرير، وتقرير املوَل اجمليب على الناظر فيها فليتأمل.

وغْيه من ُمققي أصولنا اْلنفية قالوا: ِبن مقدار  86الكَلم ُمل حبث، وهو أن صاحب الكشف يب:قال املوىل اجمل
الزائد على مقدار جواز الصَلة من القراءة ركن زائد مثل اْلقرار ِبللسان ِف األميان، كما أن اْلقرار إذا وجد يعد ركناً، وإَل 

وإذا وجد يعد اْلميع ركناً، وبه ، ْلواز ل يضر، ول يلزم عدم اْلوازيضر عدمه، كذلك القراءة إذا ل يوجد إَل قدر ا 87فَل
ب من الركن األصلي وهو قدر اْلواز،  88تنصلوا عن إشكال التناِف بني الركنية الزائدة، فهذا الكَلم يدل على أن اجملموع مركَّ

جزيئات مطلق القراءة، فقل ما تقول ِف دفع هذه  89والركن الزائد وهو ما فوقه، وهذا يناِف ما قلتم من أن اجملموع أحد
 املنافاة أيها الفريد ِف املناظرة، والعبقري ِف البحث.

وأن  /٢٨َل منافاة بينهما كما َل منافاة بني أن يكون اْلقرار ركناً زائداً /ظ الباحث: 90يقول الفقري من طرف املوىل
ن اْلميان ِف حالة اَلختيار، وسره أن الشيء قد ثبت له حكم حبسب يكون َمموع اْلقرار والتصديق جزئياً من اْلميان؛ أل

مفهومه الكلي، وقد يثبت له حكم آخر حبسب تشخصه حَّت لو فرض هذا الشخص َمردا عن هذا التشخص َل يثبت 
ق له هذا اْلكم، فتوهم املنافاة ِف أمثال هذه األمور إمنا هو من مَلحظة التشخص، وأمثال هذه املَلحظات من ضي

 .91الفطن
 :92قال املوىل الباحث

 [يف أقل مدة احليض واالستحاضة] الفصل السادس
 .93قال ِف اَلداية: )وأقل اْليض ثَلثة أَيم ولياليها، وما نقص من ذلك فهو استحاضة(

ياليها( فلما ل ُيز حل الثَلثة أَيم على أقل اْليض قدر العلماء املضاف فيكون تقديره )وأقل مدة اْليض ثَلثة أَيم ول
فيه َتمٌل؛ ألن تقدير املضاف َل يستقيم ِبلنسبة إَل قوله: )وما نقص عن ذلك فهو استحاضة( ألنه َل يلزم منه ما يهرب 

 فما توجيه استقامته؟، عنه، وهو حل اَلستحاضة الِت هي اسم الدم على الزمان ظاهراً 
                                                             

 .٧٣/٢٠ ،سورة املزمل 83

 ساقطة من )ب(. 84

 ِف ِبقي النسخ سقطت عبارة: ما ُيوز الفوات بفوته. وزادوا عبارة: الثابت بدليل َلشبهة فيه. 85

 .٢٥/I، بدون اتريخ القاهرةدار الكتاب اْلسَلمي، ،  كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،البخاري عَلء الدين بن عبد العزيز بن أحد  86
 ساقطة من )ب(. 87

 ا. وِف )ق( تفصلوا. وِف )ي( بعضوا.ِف )ي( تقصو  88

 ِف )ب( يعد. 89

 .(ع، ساقطة من )ب 90

 ِف ِبقي النسخ )من قلة التدبر والتفحص(. 91

 ِف )ب( اجمليب. 92

 .٣٢/I، اَلدايةاملرغناِن،  93
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ه: )أقل اْليض ثَلثة أَيم( فكذلك يقدر هاهنا، ِف توجيه استقامته: إهنم كما قدروا املضاف ِف قول يقول الفقري
ويقال وما نقص مدته من ذلك فهو استحاضة، ول يذكروه اكتفاًء على ظهوره َما سبق، وهذا أخصر وأظهر وأقل تكلفاً 

أ الذي َما أفاده الفاضل اجمليب، حيث قال ِف توجيه استقامته: أن الضمْي ِف قوله فهو راجع إَل الدم، والعائد إَل املبتد
ُمذوف تقدير الكَلم: واملدة الناقصة من ثَلثة أَيم فالدم السائل فيها استحاضة،  هو املوصول ِف قوله )وما نقص من ذلك(

ا 94فيصح اْلمل أعِن حل اَلستحاضة على الضمْي الراجع إَل الدم الدال عليه لفظ اْليض، ]ُث قال[ : أو نقول أراد عمَّ
 د، ويكون املعًن: والدم الذي نقص عن ذلك _ أي من دم اْليض األقل _ فهو استحاضة.نقص الدم، وَل حاجة إَل العائ

ولنورد هنا حبثا ينفع احملصل ملقدمات الفتوى، وهو أن ثبوت األحكام ِبسباهبا إمنا يتحقق : مث قال املوىل اجمليب
 :95ِبحدى طرق أربعة

 َتلل مانع. اَلقتصار: كثبوت األحكام من التصرفات اْلنشائية من غْي –١

 الظهور: وهو أن يتبني أن ِف اثِن اْلال أن اْلكم كان اثبتا من قبل. –٢

مضافا إَل السبب السابق كثبوت امللك للمشرتي ِبِليار  /٢٩اَلستناد: وهو أن يثبت اْلكم بعد زوال املانع /و –٣
 بعد إسقاط اِليار مستنداً إَل املشرتي السابق.

 الَبِم ِف اليمني بعد اْلِْنِث إَل الكفارة.اَلنقَلب: وهو تبدل حكم  –٤

 فثبوت حكم اْليض بعد ُتام ثَلثة أَيم من أي قبيل هو؟ َلبد من بيانه حَّت نتكلم عليه.
عن الطريق الثاِن ِبلتبني  97، والشيخ أكمل الدين ِف شرح تلخيص اْلامع96قد عَب صاحب املستصفى يقول الفقري:

من كتب القوم. ُث نقول ما سألتم عنه من قبيل التَّبنيُّ كما صرح به ِف املستصفى دون الظهور، وما وجدَنه ِف كتاب 
 فتكلموا عليه ما استطعتم.

                                                             
 أثبتها من ِبقي النسخ. 94

 .٢٦٩/II، رد احملتار على الدر املختارينظر: ابن عابدين،  95

. واملستصفى شرح لكتاب النافع لإلمام َنصر الدين ُممد بن يوسف ه (٧١٠)ت. أبو الَبكات عبد هللا بن أحد حافظ الدين النسفي 96
، والشرح منقول كله من كتاِب املبسوط واْليضاح، وله مصنفات أخرى منها: مدارك التنزيل ِف تفسْي القرآن، وكنز ه (٦٥٦)ت. السمرقندي 

خليفة، ؛ ٢٧١-٢٧٠/I ،اْلواهر املضيةالقرشي، : ينظر ه، واملنار وشرحه ِف أصول الفقه، والواِف وشرحه الكاِف ِف الفروع.الدقائق ِف الفق
 .٦٧/IV ،األعَلم الزركلي،؛ ١٩٢١/II ،كشف الظنون

، وهو منت متني، معقد العبارة، وله شروح ه (٦٥٢)ت. تلخيص اْلامع الكبْي ِف الفروع لكمال الدين ُممد بن عباد بن ملك اِلَلَّطي اْلنفي  97
 .٤٧٢/I ،كشف الظنونينظر: خليفة،  ول يكمله. ه (٧٨٦)ت. منها شرح الشيخ أكمل الدين ُممد بن ُممود البابرِت 
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 :98قال املوىل الباحث
 [يف جواز الكفالة مع جهالة املكفول له] البحث السابع

، واملفهوم من اآلية 99ذُكر ِف اَلداية وغْيه من املطوَلت واملختصرات: أن معلومية املكفول له شرط صحة الكفالة
اءه ِبِه ِحُْل بهِعٍْي وهأهَنه ِبِه زهِعي﴿الكرمية خَلف ذلك، وهي قوله تعاَل:  ْن جه ِلمه  اآلية. 100﴾.م.وه

فاملكفول له و به َمهوَلن ِف هذه اآلية، وجهالة املكفول به وإن كانت غْي مانعة لصحة الكفالة؛ ولكن جهالة 
 واملفهوم من اآلية جواز الكفالة مع َمهولية املكفول له، فما وجهه؟املكفول له مانعة عن صحة الكفالة، 

هذا حبث مشهور ِف الكتب، وقد أجابوا عنه: ِبن اآلية منسوخة ِف حق جهالة املكفول له، وإن  يقول الفقري:
 كانت ِبقية ِف حق املكفول به.

وإذ قد اندفع حبثك َي ِبحث، فاستمع ملا يتلى عليك من سؤالني متعلقان ِبلكفالة، فعليك  :101قال املوىل اجمليب
 أن حتسن اْلواب عنهما بعد إمعانك النظر فيهما.

اءه ِبِه ِحُْل بهِعٍْي وهأهَنه ِبِه زهِعيمٌ ﴿: إن اَلستدَلل هبذا النص اعِن بقوله تعاَل: السؤال األول ْن جه ِلمه على جواز  102﴾وه
لة َما َل يستقيم؛ ألن الكفيل من يكون ضامناً عن الغْي َل عن نفسه، وهذا القائل مستأجر، واملستأجر ضامن لَلجرة الكفا

 حبكم العقد سواء كان أصيَلً ِف اَلستئجار، أو وكيَلً عن الغْي، فكان ضامناً لَلجرة حبكم اْلجارة َل حبكم الكفالة.
فالة عبارة عن ضم ذمة إَل ذمة ِف املطالبة دون الدين، قائلني ِبن هذا : أن علماءَن رجحوا كون الكالسؤال الثاين

حيث ل يَبأ بقبول الكفيل الكفالة، إذ بذلك  /٢٩القول هو األصح؛ بناءً على أن الدين بقي ِف ذمة األصيل كما كان /ظ
عبارة عن ضم ذمة إَل ذمة ِف  ُتتاز الكفالة عن اْلوالة، وقد عورض هذا الوجه أن الرجحان مع القول اآلخر، وهو أهنا

الدين، وَلذا لو وهب املال له صح، وهبة الدين من غْي من عليه الدين َل يصح، فظهر أن الدين وجب على الكفيل. فيا 
 عارضاً رُمه ماذا تقول ِف دفع هذه املعارضة.

الشريف، وليس َلما جواب يظن أن هذين السؤالني من نتاج خاطره  يقول الفقري الناظر يف عبارة الفاضل اجمليب:
 .104الكاِف 103وليس كذلك، فإهنما من أسئلة، أصَلً 

                                                             
 ِف )ب( اجمليب. 98

 .٨٧/III، اَلدايةينظر: املرغناِن،  99

 .١٢/٧٢ ،سورة يوسف 100

 .قال املوَل اجمليب: ساقطة من )ب( 101
 .١٢/٧٢ ،يوسف سورة 102

 .ق( أصول، ع، ِف )ب 103
وهو خمتصر ِف الفروع ِجع فيه بني مسائل ، شرح فيه كتابه الواِف ه (٧١٠)ت. لإلمام أِب الَبكات عبد هللا بن أحد حافظ الدين النسفي ا 104

هدية البغدادي، ؛ ١٩٩٧/II ،الظنونكشف  خليفة،: ينظر اْلامعني، والزَيدات، ونظَّم اِلَلفيات، واشتمل على بعض الفتاوى، والواقعات.
 .٤٩٤/I ،العارفني
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ملا ثبت ِف موضعه، وأمكن حل اآلية على الكفالة ِبن قال  (الكفيل): ِبن الزعيم أجاب عن السؤال األول وقد
ك َل عن نفسه؛ ألن املنادي للعْي: أن امللك يقول لكم: ملن جاء به حل بعْي وأَن كفيل، بذلك فتكون كفالة عن املل

 املنادي كان رسوَلً من جهة امللك، والرسول ِبَلستئجار يصلح أن يكون كفيَلً ِبألجر عن املرسل.
 تصرف الواهب. 105ِبَن جعلنا الدين عليه، وجعلناه ِف حكم دينني ضرورة تصحيح: وعن الثاين

 :قال املوىل الباحث
 [مقتضى الوكالة أم الرسالة يف حكم فعل أصحاب الكهف هل هو على] البحث الثامن 

ِذِه ِإَله ﴿قال الفقهاء: األصل ِف الوكالة قوله تعاَل حكاية عن أصحاب الكهف:  دهُكْم ِبوهرِِقُكْم هه فهابْ عهثُوا أهحه
ِدينهةِ   اآلية. 106..﴾.اْلمه

لوا واحدًا منهم بشراء الطعام، وما قصَّ هللا تعاَل عن  بَل  -األمم املاضيةأخَب هللا تعاَل أن أصحاب الكهف، وكَّ
 أنه توكيل َل رسالة؟ 107ولقائٍل أن يقول: ل قلتم -هذا كَلمهم-يكون شريعة لنا ما ل يظهر َنسخه  -إنكار

والرسالة تبليغ اِلَب، وقد ثبت عن أهل ، ملا تقرر عند الفقهاء أن التوكيل تفويض التَّصرُّف إَل الغْي يقول الفقري:
 ء الطعام َل بتبليغ اِلَب.مأمور بشرا 108التفسْي أن ميليخا

فرع الوَلية القائمة، وهذا يقتضي  109اعلم أن اْلنفية قد تداولت ألسنتهم على أن الوَلية املتعدية قال املوىل اجمليب:
أن َل يصلح توكيل املسلم الذي يبيع اِلمر، إذ ليس للمسلم وَلية بيع اِلمر حَّت يتعدي إَل التوكيل، مع أن هذا التوكيل 

 فما وجه قوَلم هذا؟، قول أِب حنيفة )رحه هللا(يصح على 
ما ذكر ِف املستصفى والكاِف وشروح اَلداية: أن للمسلم وَلية ذلك التصرف ِف  /٣٠وجه قوَلم /و يقول الفقري:

ة التوكيل مبنيَّة على الوَلية األصلية ]القائمة[  .110نظرَن إَل األصل، وإن امتنع بعارض النهي فِصحَّ

                                                             
 ساقطة من )ب(. 105

 .١٨/١٩، سورة الكهف 106

 ِف )ب( َلم قلت. 107

هو اسم من بُعث لشراء الطعام ِف قصة أهل الكهف على ما ذكره بعض أهل التفسْي، وأَساؤهم ذكرت ِف أكثر من تفسْي مروية عن ابن  108
َل  فأعجمية ي وغْيه أَسائهم، ولكن قال أبو حيان ِف البحر احمليط:)وأما أَساء فتية أهل الكهفعباس رضي هللا عنه، فقد نقل الطَب 

بشكل وَل نقط، والسند ِف معرفتها ضعيف والرواة خمتلفون ِف قصصهم، وكيف كان اجتماعهم وخروجهم، ول َيت ِف اْلديث الصحيح  تنضبط
جامع البيان ِف ، ه (٣١٠)ت. ينظر: الطَبي أبو جعفرُممد بن جرير  علينا من قصصهم(.كيفية ذلك، وَل ِف القرآن إَل ما قص هللا تعاَل 

ثْي الدين ُممد بن ؛ أبو حيان األندلسي أ٦٣٠/XVII ،م٢٠٠٠، حتقيق: أحد ُممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوَل، َتويل القرآن
 .١٤٣-١٤٢/VII ،ه ١٤٢٠يل ، دار الفكر ، بْيوت ، حتقيق: صدقي ُممد ِجالبحر احمليط ِف التفسْي، يوسف بن حيان

 ِف )ي( املتقدمة. 109

 أثبتها من ِبقي النسخ. 110
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 الباحث:قال املوىل 
 [يف عقد البيع الذي احتوى ضراً ] البحث التاسع

فيه حبث؛ ألن الضرر  111(وَل جذع من سقف، وَل ذراع من ثوب؛ ألنه َل ميكن تسليمه إَل بضررٍ )قال ِف اَلداية: 
 من البائع، فكيف ُيوز أن يكون سبباً لفساد البيع، فليبني وجهه. 112ملتزم برضى

صاحب الكاِف وُشرَّاح اَلداية: أن التزام الضرر بدون العقد غْي معتَب، والعقد ل وجهه على ما ذكره  يقول الفقري:
، 115الذي فيه الضرر َل يكون مشروعاً  114فالعقد : العقد مشروع والضرر غْي مشروع،113وِف الفوائد، يوجب عليه ضرراً 

 لكن فيها من الضعف ما َلخيفى:
 فَلن العقد قد أوجب عليه ضرراً ِبُيابه التسليم. األول: أما ِف 
: فَلن كون الضرر غْي مشروع إن ادعي مطلقاً منعناه، وإن خص بغْي املرضي سلمناه؛ لكنه َل يفيد الثاينوأما ِف  

 ألن هذا الضرر مرضي.
بل كًنم هبا عن كوهنا من  فالذي يتأدى إليه اِلاطر الفاتر أن صاحب اَلداية ل يقصد هبذه العبارة معناها اْلقيقي،

األوصاف، فإن كل ما َيصل من تشقيقه ضرر فهو وصف، وكل ما هو وصف َل يقابل ِبألمثان، وَل ُيري عليه العقد 
 ،كما ثبت ِف موضعه، والقوم ملا حلوها على ظاهرها احتاجوا إَل ما احتاجوا إليه، فليتأمل فإنه دقيق، وِبلقبول حقيق.

ببيع  118عليه ضررًا يرد النقض 117أن يقول على قول اجمليب: ِبن العقد ل يوجب 116لقائلو  قال املوىل اجمليب:
 ِف الدار إذا ل ميكن إخراجها إَل بقلع الباب؛ فإن العقد فيه أيضاً ل يوجب عليه ضرراً، فما اْلواب عنه؟ 119اْلباب

                                                             
 .٤٤/III ،اَلدايةاملرغناِن،  111

 ِف )ب( مرضي. 112

، قيل: أنه أول شرح لكتاب اَلداية لَبهان الدين علي بن أِب بكر ه (٦٦٦ت هو لعلي بن ُممد بن علي حيد الدين الضرير الرامشي ) 113
ِف  ه (٧١٠ت وهو ِف جزئني.وقيل: قد سبقه إَل ذلك تلميذ املرغيناِن حسام الدين حسني بن علي ِبلسغناقي ) ه (٥٩٣)ت. املرغياِن اْلنفي

 .٢٠٢٢/II ،كشف الظنونينظر: خليفة، كتابه النهاية.

 ِف )ي( كالعقد. 114

 ِف ِبقي النسخ: فيه ضرر غْي مشروع. 115

 ِف )ب( فلقائل. 116

 ( .ساقطة من )ي 117

 ِف )ب( النقص، وِف )ع( البعض. 118

، وهي اِلابية، أو اْلرة الضخمة، وغالباً ما يوضع فيه املاء. 119 ال الدين ُممد بن مكرم ينظر: ابن منظور أبو الفضل ِج اْلِبهاُب: ِجع اُْلبُّ
 .٢٩٥/I، ه ١٤١٤، دار صادر، الطبعة الثالثة ، بْيوت  لسان العرب، األفريقي
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َل يلزم بيع اْلباب ِف الدار إذا ، حيث قال: و 121مع جوابه 120هذا سؤاٌل أورده جَلل الدين اِلبازي يقول الفقري:
، وِف اْلباب 122ل ميكن إخراجها إَل بقلع الباب؛ ألنه َمنوع على ما اختاره البعض، وبعد التسليم املبيع هنا يتعيب، وغْيه

 يتعيب البناء دون اْلباب.
 قال املوىل الباحث:

 يف رجوع املوجب عن إجيابه قبل قبول اآلخر[]البحث العاشر
. فيه حبث؛ ألن 125حق الغْي /٣٠ِللوه عن إبطال /ظ 124اآلخر 123ية: فللموجب أن يرجع قبل قبولقال ِف اَلدا

اِللو عن إبطال حق الغْي َمنوع؛ ألن لآلخر حق القبول، وهذا َل ميكن إبطاله، أَل يرى أن املديون لو دفع املال إَل من 
له ليقضي ديناً، ما ل يقع اليأس عن القبول وأجازه يدعي الوكالة َل يكون له حق اَلسرتداد، وكذلك لو دفع إَل الوكيل 

 رب الدين، فما وجهه؟
قَّ التملك، وهذا َل  126وجهه أن كل يقول الفقري: ما ذكره ُشرَّاُح اَلدية أن إُياب البائع ل يُ ْثِبْت للمشرتي إَل حه

وهو ِبطل، ِبَلف ما إذا دفع  يعارض حقيقة امللك، فلو ل يكن للموجب الرجوع يلزم تعطيل حق املالك ْلق التملك،
املديون املال إَل وكيل الدائن حيث َل ميكن الرجوع بعده؛ ألن وكيل الشخص ِبنزلة نفسه، فالتسليم إليه تسليم إَل ذلك 

 الشخص حكماً، أو إَل وكيل له ليقضي دينه ْلرَين املبادلة اْلكمية بينهما، فالتسليم ِف اْلقيقة إَل املالك.
من قبيل اَلنقطاع؛ ألهنم انتقلوا من علة إَل أخرى ْلثبات اْلكم األول، وهو غْي جائز، وغاية ما ما ذكروه  قلت:

ِللوه عن إبطال حق َل ميكن إبطاله؛ ألن الذي أبطله الرجوع  127ميكن أن يقال: املراد ِبْلق حٌق َل ميكن إبطاله، واملنع
 ئَل يلزم تعطيل حق املالك ْلق التملك فليتأمل.ميكن إبطاله، بل ُيب إذا وجد الرجوع ل 128من حق التملك َما

ما َنن فيه على من عجل الزكاة إَل الساعي قبل  129ُشراَُّح اَلداية حني أوردوا هذا املنع قاسوا قال املوىل اجمليب:
نُ  حق الفقْي به، وعلى ما لو قضى املكفول عنه املال إَل  131من اَلسرتداد قبل ُتام اْلول لتعلق 130ُتام اْلول، فإنه َل مُيهكَّ

                                                             
فقيه أصويل أصله من بَلد ما وراء النهر، درس ِبوارزم وببغداد، وحج وجاور،  ه (٦٩١ت عمر بن ُممد بن عمر اِلبازي اِلجندي اْلنفي) 120

ينظر: ابن  ه( من تصانيفه: املغِن ِف أصول الفقه، وحواش على اَلداية ِف فروع الفقه اْلنفي.٦٩١وقدم دمشق فدرس، وتوِف هبا سنة )
 .٧٨٧/I ،هدية العارفني؛ البغدادي، ٣٩٨/I ،اْلواهر املضية؛ القرشي، ٢٢١ ،ج الرتاجماتقطلوبيغا، 

 ِف )ي( أجوبته. 121

 ِف )ب( يتعب غْيه. 122

 ساقطة من )ب(. 123

 ع(.)ساقطة من 124

 .٢٣/II ،اَلدايةينظر: املرغناِن،  125

 ق( على ما.، ِف )ع 126

 ق( واملعًن.، ِف )ب 127

 ِف )ي( فما. 128

 ِف )ي( سوا. 129

 ي( يتمكن.ِف) 130

 ِف )ب(بتعلق. 131
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أن يرجع إَل الكفيل لتعلق حق الكفيل به،  132الكفيل قبل أن يعطي الكفيل إَل صاحب املال شيئاً، ليس للمكفول عنه
 على اعتبار قضائه الدين من ماله. ُث أجابوا ِبلفرق:

السبب فتعلق حق الفقْي ِبملعجل، نظراً إَل وجود أصل  133بهةأما ِف الزكاة؛ فَلن النصاب قبل ُتام اْلول عليه ش -
 العلة.

وأما ِف الكفالة؛ فَلن الكفيل وجب له على املكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه، وَلذا صح إبراء الكفيل  -
إَل وقت األداء  134إَل أن املطالبة َتخر /٣١للمكفول عنه قبل أداء الكفيل، واْلبراء عن الدين قبل الدين َل يصح، / و

فيكون ِبنزلة الدين املؤجل، فملكه بقبضه، فأما هاهنا ِبجرد إُياب البائع ل ثبت للمشرتي ِف املبيع ملك وَل حق قبل 
شراءه، غاية األمر أنه ثبت للمشرتي حق التملك، ولكن هذا َل يعارض حقيقة امللك، فلو ل يكن للموجب الرجوع يلزم 

أن لَلب حق التملك ِف مال اَلبن ُث قبل ُتلكه ُيوز له  135ك، وهذا َل ُيوز، أَل ترىتعطيل حق املالك ْلق التمل
ما َنن فيه على الكفالة ُييب عما ذكره  137[قياس]، فبمثل هذه النكتة الِت أجبنا هبا عن 136التصرف كيفما شاء وأراد

 الباحث من القياس ِبلوكالة.
 ما َل خيفى، فالوجه ما أسلفناه. -ْلهبام ِف املقصودمن غْي املقصود وا-فيه من التطويل  يقول الفقري:

سؤاًَل هو أشكل من سؤال الباحث على قول صاحب اَلداية: وَل ينعقد  138وها أَن أورد مث قال املوىل اجمليب:
حيث قال مثة:)ويعقد  -يعِن ِف أول كتاب النكاح -139بلفظني أحدمها لفظ املستقبل ِبَلف النكاح وقد مرَّ الفرق هناك

(140فظني يعَب ِبحدمها عن املاضي، وِبآلخر عن املستقبل، مثل أن تقولبل ِن، فيقول: زهوهْجُتكه  .141: زهوَّجه
هل يصلح املستقبل ألن يقع أحد شطري العقد أم ُيب أن يكوَن  -الكَلم ِف شطري العقد-فلقائل أن يقول: 

 ذلك ِف النكاح دون البيع. 142ماضيني؟ ُيوز
 143ألن هذا توكيل ِف النكاح، والواحد يتوَل طرِف النكاح()جواز ذلك ِف النكاح بقوله: وقول صاحب اَلداية ِف تعليل

توكيًَل َل  -سابقاً عليه-دون البيع يقتضي أن يكون قول الوكيل: زهوَّْجُت قائماً مقام شطري عقد النكاح، وقوله: زهوِمْجِن 
 فآخر كَلم صاحب اَلداية يناِف أوله ظاهراً ،فما وجه صحته؟شطراً بل شرطاً؛ لكون العبارة الواحدة قائما مقام العبارتني، 

                                                             
 ِجلة: املال إَل الكفيل....أن يرجع إَل الكفيل . ساقطة من )ق(. 132

 ِف )ي( تعتَب. 133

 ي( تتأخر.)ق( يتأخر، وِف ، ِف )ب 134

 ي( يرى.، ِف )ق 135

 ساقطة من )ي(. 136

 وِف األصل و)ب( قياس.، أثبتها من ِبقي النسخ 137

 ِف )ع( أزيد. 138

 .٢٣/II ،اَلدايةينظر: املرغناِن،  139

 ِف )ب( يقول. 140

 .١٨٥/I ،اَلدايةاملرغناِن،  141

 ِف)ق( فجوز. 142

 .١٨٥/I ،اَلدايةاملرغناِن،  143
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 أورده اْلمام جَلل الدين اِلبازي على اَلداية، ول يدفعه نفسه، وَل أحد غْيه. 144هذا إشكالٌ  يقول الفقري:
ُر هبما عن املاض)قال صاحب اَلداية:  فأقول وابهلل التوفيق: ي، وينعقد النكاح ينعقد ِبْلُياب والقبول بلفظني يُعب َّ

؛ ألن هذا توكيل ِبلنكاح،  ُر ِبحدمها عن املاضي، وِبآلخر عن املستقبل مثل أن يقول: زهوِمجِن، فيقول: زهوَّْجُتكه بلفظني يُعب َّ
 .145إن شاء هللا تعاَل( /٣١والواحد يتوَل طرِف النكاح على ما نبينه /ظ

والقبول( فيكون كَلماً مستقًَل دون قوله: )بلفظني( فقوله: )وينعقد بلفظني( معطوف على قوله: )ينعقد ِبْلُياب 
من تتمة اْلُياب والقبول لوجود صارف عنه وهو قوله: )ينعقد( فَل يكون هذا الكَلم ِف بيان شطري  146حَّت يكون

العقد، بل ِف بيان أن النكاح كما ينعقد بلفظني كل منهما شطر العقد كذلك ينعقد بلفظني أحدمها شرط لكون اآلخر 
ماً مقام الشطرين، فكأنه قال: النكاح ينعقد ِبْلُياب والقبول، وينعقد أيضاً بلفظني يعَب ِبحدمها عن املاضي، وِبآلخر قائ

؛ ألن قولك زوجِن توكيل، فكيف يصح أن  عن املستقبل، وإن ل يكوَن إُياِبً وقبوَلً مثل أن يقول: زهوِمجِن، فيقول: زهوَّْجُتكه
 إُياِبً وقبوَلً حكماً؛ فإن الواحد يتوَل طرِف النكاح. -زوجتك–يكون  يعد إُياِبً بل هو شرط ألن

حيث ل يهِق هذه الدقيقة، وقال: النكاح ينعقد ِبُياب وقبول لفظهما  147نعم يرد اْلشكال على صاحب الوقاية
زهوِمْجِن، فقال: زهوَّْجْت، فأورد عليه  ت هزهوَّْجُت، أو ماض ومستقبل :كه زهوَّْجُت، وه اْلشكال املذكور،  148صدر الشريعةماٍض: كه

 لك أن القوم َيملون عبارة اَلداية على ما َل َيتمله أصًَل، فيعرتضون عليه. 149ولئن َتملت فيما ذكرته حق التأمل، يظهر
َيملها ما هي نص فيه، فيدفع اَلعرتاض عنه، فاخرت أيهما شئت َي صاحب اِلاطر اليقظان؛ لكن  والعبد الفقري

 أقم الوزن ِبلقسط، وَل َتسر امليزان.

 اخلالصة

 وِف ختام ميكننا أن نلخص هذا البحث ِبلفقرات التالية:
نظار( لإلمام ُممد بن فرامرز من كتاب )نقد األفكار ِف رد األ -ِف الفقه -النص احملقق: هو الفصل الثالث  .١

 .(ه ٨٨٥)ت. الرومي اْلنفي الشهْي ِبَل خسرو
رومي األصل، أسلم والدة  (ه ٨٨٥)ت.  ز بن علي الرمومي اْلنفير هو: شيخ اْلسَلم ُممد بن فرام َل خسروامل .٢

 وكان ينسب إَل زوج اخته )خسرو( ألنه رِبه بعد وفاة والده.فنشأ وهو مسلم، 
                                                             

 ِف )ع( كَلم. 144

 .١٨٥/I ،اَلدايةاملرغناِن،  145

 ِف )ق( تكون. 146

صنفه ، وقاية الرواية ِف مسائل اَلداية منت من املتون املعتمدة ِف املذهب ه (٦٧٣)ت. لَبهان الشريعة ُممود بن عبيد هللا بن إبراهيم احملبوِب  147
البغدادي، ؛ ٢٠٢١/II ،كشف الظنونخليفة، : ينظر والشرح .، واْلفظ، والتدريس، اعتًن بشأنه العلماء ِبلقراءة، َلبن بنته صدر الشريعة الثاِن

 .١٧٨/XII ،معجم املؤلفنيكحالة، ؛  ٤٠٦/II ،هدية العارفني

له كتاب التنقيح ِف أصول الفقه، وشرحه التوضيح، وشرح  ه (٧٤٧عبيد هللا بن مسعود بن ُممود احملبوِب البخاري صدر الشريعة الثاِن )ت 148
؛ ٢٠٢٠/II ،كشف الظنونينظر: حاجي خليفة،  الوقاية ِف فقه اْلنفي ْلده ُممود، وهو أحسن شروحه ،والنقاية خمتصر الوقاية، وغْيها.

 .١٩٨-١٩٧/IV ،األعَلمالزركلي، ؛ ٢٤٦/VI ،جم املؤلفنيمعكحالة، 

 ي( ظهر.، ِف)ق 149
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ين الفناريب القاضي يُوُسف ِبيلتتلمذ على يد عدد من العلماء، منهم: . ٣ بعض من على يد ، و ن اْلموَل شس الدم
ين حيدر بن أبرزهم اْلمام سعد الدين التفتازاِن اْلمام تَلميذ  . ودرس على يديه عشرات د اَلروي الروميُممو برهان الدم

 الطَلب، وقد أصبح الكثْي منهم من العلماء.
خصيمات الِت كان َلا الفضل الكبْي  قلد الكثْي من الوضائف الدينية ِف ضل الدولة العثمانية،ت. ٤ وكان من بني الشم

ديدين سات العلميمة العثمانيمة، وكان السلطان ُممد الفاتح يظهر له اَلحرتام واْلب الشم املفِت  ، وقد أصبحِف َتسيس املؤسم
 .اْلسَلم( )شيخولقب بلقب الثالث للدولة العثمانية 

الفقه، وُأصول الفقه، والتمفسْي، واللمغة )كتباً ِف َماَلت عدة، وعلى رأس هذهِ العلوم:عشر   سبعةألمف املَل خسرو . ٥
)مرقاة الوصول  :كتاب، و )درر اْلكام شرح غرر األحكام( وهو من أشهر كتب الفقه اْلنفي( وأبرز كتابني له كتاب: العربية

 .أصول الفقه اْلنفيِف )مرآة األصول(  :وشرحه،إَل علم األصول( 
ِف ستة فصول: )ِف  جعلها كتاب )نقد األفكار ِف رد األنظار( َيتوي على َمموعة من املسائل ِف ستة علوم،. ٦

، استطعت اْلصول على مخس نسخ التسمية، و ِف أخبار النبوة، وِف الفقه، وِف األصول، وِف البَلغة، وِف املنطق(
 واحدة منها أصَلً للنسخ، وقد نسبت ِف كتابتها إَل املؤلف رحه هللا، وقابلت النسخ األخرى عليها.خمطوطة، فاخرتَن 

أن  هسبب َتليفكتاب )نقد األفكار ِف رد األنظار( هو من كتب احملاكمات َيتوي على أسئلة والردود، وكان . ٧
، فجمع األسئلة، ويعجز الُنظَّار عن أجوبتهاه(كان ُمققًا جدلياً، يلقي ٨٤١)ت. عَلء الدين علي بن موسى الرومي 

ه(، ُث إن املَل ٨٨٦)ت. أجاب عنها سراج الدين بن سعد الدين التوقيعي ف عشرة مسائل ِف كل علم من العلوم الستة،
 .ُث أجاب عن أجوبة سراج الدين، وحاكم بينهما، ه( أجاب أوَل عن األصل٨٨٥)ت. خسرو 

لعلمية، استخدم فيها املؤلف قواعد املنطق واْلدل الِت َيسنها أكثر من استخدامه طابع الكتاب أشبه ِبملناظرة ا. ٨
 لَلدلة النقلية، فكانت عبارة الكتاب صعبة الفهم ِف بعض األحيان.

 

 

 

 املراجع املصادر و

 .بدون اتريخ بْيوت، دار الفكر، العناية شرح اَلداية، ه (٧٨٦)ت. البابرِت أبو عبد هللا أكمل الدين ُممد بن ُممد بن ُممود  «
، دار الكتاب اْلسَلمي، كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،(ه ٧٣٠)ت. البخاري عَلء الدين عَلء الدين بن عبد العزيز بن أحد  «

 .بدون اتريخالقاهرة 
 م.١٩٥١ ، استانبولاْلليلة وكالة املعارف، هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني، (ه ١٣٩٩)ت. البغدادي إَساعيل بن ُممد أمني  «

 .بدون اتريخ ، مصرمكتبة صبيح ،شرح التلويح على التوضيح، (ه ٧٩٣)ت. التفتازاِن سعد الدين مسعود بن عمر  «

، ق: ُممود عبد القادر األرَنؤوطيق، حتسلم الوصول إَل طبقات الفحول، (ه ١٠٦٧)ت. مصطفى بن عبد هللا القسطنطيِن  حاجي خليفة «
 م.٢٠١٠ إستانبول ،مكتبة إرسيكا، أكمل الدين إحسان أوغليإشراف وتقدمي: 

 بغداد ،مكتبة املثًن ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،(ه ١٠٦٧)ت. حاجي خليفة مصطفى بن عبد هللا كاتب جلِب  «
 م.١٩٤١
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 حتقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماِن،، الدراية ِف َتريج أحاديث اَلداية، (ه ٨٥٢)ت. بن حجر العسقَلِن أبو الفضل أحد بن علي ا «
 .بدون اتريخ ، بْيوتدار املعرفة

، مراقبة: ُممد عبد املعيد ضان، حيدر الدرر الكامنة ِف أعيان املائة الثامنة، (ه ٨٥٢)ت. بن حجر العسقَلِن أبو الفضل أحد بن علي ا «
 م.١٩٧٢، الثانيةالطبعة ، َملس دائرة املعارف العثمانية ،أِبد

، حتقيق: صدقي ُممد ِجيل، دار البحر احمليط ِف التفسْي، (ه ٧٤٥)ت. أبو حيان األندلسي أثْي الدين ُممد بن يوسف بن حيان  «
 .ه ١٤٢٠ ، بْيوتالفكر

 دار صادر،، ، حتقيق: إحسان عباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، (ه ٦٨١)ت. ابن خلكان أبو العباس شس الدين أحد بن ُممد  «
 م.١٩٩٤ بْيوت لطبعة األوَل،ا

، حتقيق وتعليق: ُممد زاهد الكوثري مناقب اْلمام أِب حنيفة وصاحبيه ،(ه ٧٤٨)ت. الذهِب أبو عبد هللا شس الدين ُممد بن أحد  «
 ه .١٤٠٨ حيدر آِبد الدكن الطبعة الثالثة، ْلنة إحياء املعارف النعمانية، ،وأبو الوفاء األفغاِن

 م.١٩٩٤ ،دار الكتِب، الطبعة األوَل ،البحر احمليط ِف أصول الفقه،(ه ١٩٤)ت. الزركشي أبو عبد هللا بدر الدين ُممد بن عبد هللا  «

 م.٢٠٠٢ بْيوت ،دار العلم للمَليني، الطبعة اِلامسة عشر ،األعَلم، (ه ١٣٩٦)ت. الزركلي خْي الدين بن ُممود الدمشقي  «
 ،ر الكتاب العرِب، الطبعة الثالثة، داالكشاف من حقائق غوامض التنزيل، (ه ٥٣٨)ت. اسم ُممد بن عمر الزخمشري جار هللا أبو الق «

 .ه ١٤٠٧ بْيوت

بدون  بْيوت ،دار مكتبة اْلياة، الضوء الَلمع ألهل القرن التاسع، (ه ٩٠٢)ت. السخاوي شس الدين أبو اِلْي ُممد بن عبد الرحن  «
 .اتريخ

 م.١٩٢٨ مصر مطبعة سركيس، ،معجم املطبوعات العربية واملعربة، (ه ١٣٥١)ت. سركيس يوسف بن إليان  «
ْغنهاقي حسام الدين اْلسني بن علي  « ، حتقيق: فخر الدين سيد ُممد قانت، مكتبة الرشد للنشر الكاِف شرح البزودي ،(ه٧١١)ت. السِم

 م.٢٠٠١، األوَلوالتوزيع، الطبعة 

 ،، حتقيق وتعليق د.ُممد زكي عبد الَبميزان األصول ِف نتائج العقول، (ه ٥٣٩)ت. السمرقندي أبو بكر عَلء الدين ُممد بن أحد  «
 م.١٩٨٤ قطر ،الطبعة األوَل مطابع الدوحة اْلديثة،

، : ُممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيقبغية الوعاة ِف طبقات اللغويني والنحاة، (ه ٩١١)ت.  السيوطي جَلل الدين عبد الرحن بن أِب بكر «
 .، بدون اتريخالعصريةاملكتبة ، صيدا

 بْيوت ،دار الكتاب العرِب، الشقائق النعمانية ِف علماء الدولة العثمانية ،(ه ٩٦٨)ت.  طاْشُكَْبي زهادهْه عصام الدين أحد بن مصطفى «
 .بدون اتريخ

ار الكتب العلمية، ، دمفتاح السعادة ومصباح السيادة ِف موضوعات العلوم، (ه ٩٦٨)ت.  طاْشُكَْبي زهادهْه عصام الدين أحد بن مصطفى «
 م.١٩٨٥ بْيوت ،الطبعة األوَل

، حتقيق: أحد ُممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوَل، جامع البيان ِف َتويل القرآن ،(ه ٣١٠)ت. الطَبي أبو جعفرُممد بن جرير  «
 م.٢٠٠٠

 بْيوت دار الفكر، الطبعة الثانية، ،رد احملتار على الدر املختار، (ه ١٢٥٢)ت. ابن عابدين ُممد أمني بن عمر الدمشقي اْلنفي  «
 م.١٩٩٢

خرج ، ُممود األرَنؤوط ، حتقيق:شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب، (ه١٠٨٩)ت. ابن العماد عبد اْلي بن أحد العهكري اْلنبلي  «
 م.١٩٨٦الطبعة األوَل،  ،دار ابن كثْي، دمشق ،ر األرَنؤوطأحاديثه: عبد القاد

 ،دار الكتب العلمية، خليل املنصور ، حتقيق:العاشرة ةاملائالكواكب السائرة ِبعيان ، (ه ١٠٦١)ت. الغزي ْنم الدين ُممد بن ُممد  «
 م.١٩٩٧ بْيوت األوَل،الطبعة 

 مْي ُممد كتب خانه. ،كراتشي  ،اْلواهر املضية ِف طبقات اْلنفية، (ه ٧٧٥)ت. القرشي ُميي الدين عبد القادر بن ُممد اْلنفي  «
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، الطبعة األوَل، دار القلم ، حتقيق: ُممد خْي رمضان يوسف،اتج الرتاجم، (ه ٨٧٩)ت.  بن ُقطُلوبغا أبو الفداء زين الدين قاسم اْلنفيا «
 م.١٩٩٢ دمشق

 .بدون اتريخ بْيوت، دار إحياء الرتاث العرِب، معجم املؤلفني، (ه ١٤٠٨)ت. كحالة عمر بن رضا الدمشق  «
 ه .١٢٤٧ اَلند، طبع بعناية عبد اجمليد، الكفاية شرح اَلداية، (ه ٧٦٧)ت.  جَلل الدين بن شس الدين اِلوارزمي الكرَلِن «

دار إحياء الرتاث  ،ل يوسف، حتقيق: طَلاَلداية ِف شرح بداية املبتدي، (ه ٥٩٣)ت. املرغيناِن أبو اْلسن برهان الدين علي بن أِب بكر  «
 .بدون اتريخ ، بْيوتالعرِب

 ه .١٤١٤ ، بْيوت، دار صادر، الطبعة الثالثةلسان العرب، (ه ٧١١)ت.  ابن منظور أبو الفضل ِجال الدين ُممد بن مكرم األفريقي «

ء الرتاث العرِب، الطبعة إحيا ، داراملنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج، ه (٦٧٦)ت.  النووي أبو زكرَي ُميي الدين َيىي بن شرف «
 ه .١٩٣٢ ، بْيوتالثانية

 .سلسلة علماء مدينة بورصة، نسأ الونداوي «
» Koca, Ferhat, Molla Hüsrev’in Hayatı, Eserleri ve Kişiliği, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu 

(18-20 Kasım 2011 Bursa) Bildirileri, 2013. 

 


