
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 

 
 



 
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلي اله وصـحبه  ، احلمد هللا رب العاملني 

  : وبعد . ..أمجعني 

وضعوا لنا علمـا جليـل    ـرمحهم اهللا تعايل   ـء الشريعة اإلسالمية  علمافإن 
وهو علـم  ،  وال حديثاً ال قدمياً، ال مثيل له عند أمم األرض ، عظيم الفائدة ،  القدر

خدمـة  ، وجوانبه ، وتوضيح معامله ، والغرض من وضعه وبناء صرحه ، لفقه أصول ا
واستنباط األحكام مـن  ، والسنة النبوية ،  اإلسالم واملسلمني عن طريق فهم القرآن

العلـوم الـيت   : منها ، حتظى خبصوصيات كثرية ، نصوصهما ومنذ القدم وهذه األمة 
املشاركة  الرغبة يف :الختيار هذا املخطوط  وقد كان الدافع األكيد، حفظ اهللا ا دينه 

بإخراج كتاب من روائع التراث اإلسالمي وحيث إن هذا املخطوط مل يتم حتقيقه مـن  
فقد وجدت يف املكتبة اإلسالمية باملدينة املنورة هذا املخطـوط وهـي   ، قبل الطالب 

األول من هذا اجلزء  ث إنحي،  )٢( وأصلها يف دار الكتب املصرية بالقاهرة، مصورة 
حممد بن إبراهيم السعيدي من بداية الكتاب وحىت ايـة   .د : املخطوط قام بتحقيقه
حممد صديق مـن  . د:  واجلزء األخري من املخطوط قام بتحقيقه، الكالم عن املتشابه 

وهو من أول أقسـام   ،فلم يتبق إال اجلزء الثاين ، مفهوم املخالفة وحىت اية الكتاب 
، فهو تكملـه هلـذا املخطـوط     داللة االقتضاءحىت بار استعماله للمعىن الكالم باعت

لزين  " خمتصر املنار"  فهو شرح لـ،  حمققاً الفريدوسجلته ليكتمل عقد هذا املخطوط 
، اختصره من كتاب املنار حلافظ الدين أيب الربكات النسفي ، الدين بن حبيب احلليب 

 به علماء األصول قـدمياً  عينو، ة عند احلنفية فأصل الكتاب من الكتب املهمة املعتمد
  .   وحديثاً

                                                

،  ١١٦ : رقـم  ، عمادة شؤون املكتبـات باجلامعـة اإلسـالمية   رس القواعد الفقهية وأصول الفقه ، فه )٢(
  . ٨٠ ، فهرس دار الكتب املصرية ، ١٧٥ص



: وقد شرحه أكثر من عامل ومن شـروحه  ، أما املختصر فهو منت ميسر صغري 
  .للسيواسي  " خمتصر املنار" زبدة األسرار شرح 

  . ميسراً شرحاً شرحه ،البن قطلوبغا  " خمتصر املنار" وخالصة األفكار شرح 

وهـذا  .  " خمتصر املنار" توضيح املباين شرح ، ختصر يف ومن مث شرح هذا امل
  .الشرح للمال علي قارئ وهو شرح مطول 

ومما زاد من أمهية هذا املخطوط كونه من التراث العلمي للمال علي القـارئ  
  .سالمية ذلك العلم الذي مألت تأليفه املكتبات اإل

مـن   من عدد تهاستفاد مادفهو شرح مبسط : أما من حيث مضمون الكتاب 
  . والتلويح ، وحاشية الرهاوي ، ك وأمهها شرح ابن امللَ، الكتب 

اليت تدور ، ما متيز به الكتاب من العناية بتخريج األحاديث : ذلك  ويضاف إىل
  .  يف الكتب األصولية  كثرياً

فقد واجهين ما يواجه احملققني الذين ليس هلـم  : أما الصعوبات اليت واجهتين 
  . التحقيق للتراث اإلسالمي  جتربة يف

أن املخطوط ليس له إال نسخة واحدة األمر الذي جعلين أعتمـد   باإلضافة إىل
يف التحقيق على املقارنة بالكتب املطبوعة من شروح املنار باإلضافة إىل ذلك أن مقـر  

وال خيفـى مـا يف   ، اليت تكاد ختلو من املكتبات املتخصصة ، إقاميت يف مدينة الباحة 
وعملـها  ، قد ارتبطت بوظيفتـها ،  أم، على باحثة، سفر والتنقل من صعوبة بالغة ال

حني وفقين الختيـار املشـرف    ومع تلك الصعوبات ال أنسى فضل اهللا علي ،اليومي 
وقد بذلت يف ذلـك كـل وسـعي واهللا    ، املتميز الذي كانت توجيهاته يل خري معني 

  . املستعان 

  

  



  : لبحث مسلكني ومها وقد سلكت عند تناويل هذا ا

 
  : وحتته أربعة مباحث على هذا التفصيل 

•   

  : ترمجة خمتصره عن صاحب املنت وحتته سبعة مطالب

  مولده ، نسبه ، امسه .  

  نشأته.  

  شيوخه وتالمذته .  

 اره العلمية آث .  

  حياته العلمية .  

  مكانته وثناء العلماء عليه .  

  وفاته .  

•  
  : نبذة خمتصرة عن املنت وحتته أربعة مطالب وهي 

  املنتأمهية  .  

  يف املذهب احلنفي  املنتمرتلة.   

  املنتمنهج املؤلف يف  .  

  املنتالتعريف بأهم شروح .  



•  
  : التعريف بصاحب الشرح وفيه سبعة مطالب وهي 

  مولده ، نسبه ، امسه .  

  نشأته .  

  شيوخه وتالمذته .  

  آثاره العلمية .  

  حياته العلمية .  

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .  

  وفاته .  

•  
  :التعريف بالشرح وفيه ستة مطالب وهي 

  الشرحدراسة عنوان  .  

  مؤلفه  إىل الشرحنسبة .  

  الشرحمنهج املؤلف يف  .  

  فيما بعده  الشرحأمهية .  

 لشرحموارد ا  .  

  الشرحنقد  .  



 
  : التحقيق لنص املخطوط والتعليق عليه وسيكون منهجي يف التحقيق على النحو التايل 

 
وإذا وجدت عبارة ، راج النص يف العبارة الواردة يف املخطوط ـسوف ألتزم بإخ)  ١

فإين أضيفها وأشري إيل ذلك يف اهلامش وأضـعها بـني   ، ال تستقيم بدون إضافة 
  .  ] ......... [معقوفتني هكذا 

 .  ) ........ (وضعت ألفاظ املختصر بني قوسني هكذا )  ٢

 .قواعد اإلمالئية املعاصرة مع وضع عالمات الترقيم نسخت الكتاب حبسب ال)  ٣

ـ ، "  /" أشرت إىل بداية كل لوحة يف املخطوط بوضع خط مائل هكذا )  ٤  ةمع كتاب
 . رقم اجلزء واللوحة يف اهلامش األيسر 

 . لكوا غري معنونة نظراً،  واملسائل من عندي،  وضعت عناوين للفصول)  ٥

 . رآنية ضبطت بالشكل اآليات الق)  ٦

 . األلفاظ الغريبة الواردة يف النص  تشرح)  ٧

 . التعليق علي املسائل اليت حتتاج إىل ذلك )  ٨

 .مع التنبيه عليها يف احلاشية ، أصلحت التحريفات املوجودة يف النص )  ٩

 
  . سورها  عزو اآليات إىل)  ١

 . من كتب الصحيحني أو أحدمها ، املخطوط  ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف)  ٢

 . وذلك من خالل حكم العلماء عليه ،  بيان درجة احلديث مما مل خيرجه الشيخان)  ٣



حبثت عنـه  : ر يف اهلامش عبارة ـأشار إليه الشارح فإين أذك د كتاباًـإذا مل أج)  ٤
 .فلم أعثر عليه 

 . وضحت املصطلحات الفقهية واألصولية )  ٥
 . ألعالم الواردة أمساؤهم يف الكتاب ارمجت ت)  ٦
 . وضحت األلفاظ الغريبة يف اهلامش )  ٧
 :قمت بعمل فهارس شاملة كاأليت )  ٨

  .قرآنية حبسب ترتيبها يف املصحف فهرس اآليات ال ـ  أ  
  . فهرس األحاديث الشريفة واآلثار  ـ  ب
                                               .                        فهرس الفرق والطوائف  ـ   ج
  .ـ فهرس األشعار     د

  .فهرس للكلمات الغريبة  ـ هـ
  .     فهرس األعالم  ـ    و
  .   فهرس للمصادر واملراجع  ـ    ز

  . فهرس للموضوعات  ـ   ح
 ،لوجهه الكرمي  أن جيعل هذا العمل خالصاً، أسأل اهللا العلي القدير  ويف اخلتام
  .لتقدمي املزيد من العمل العلمي ، ويرزقنا التوفيق ، وأن يسدد خطانا 

وعلـى اهللا  ، وحققت ما أملـت  ، واهللا أرجو أن أكون قد وفقت فيما بذلت 
وصلّى اللهم وسـلم علـى   . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، قصد السبيل 

  ...  كثرياً سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

  ةالباحث

  بدرية حسن الغامدي
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