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ملخص البحث
ألف شرؼ العمـ بشرؼ
فإف عمـ العقيدة اإلسالمية ليك أشرؼ العمكـ كأعظميا كأعالىا؛ ٌ
ٌ

تقدر بحاجة الناس إليو ،كبما يحصؿ لصاحبو مف االنتفاع بو في الدنيا
المعمكـ ،كمنزلة العمـ ٌ
كاآلخرة  ،كحاجة العباد إلى عمـ العقيدة فكؽ ك ٌؿ حاجة ،كضركرتيـ إليو فكؽ كؿ ضركرة ؛
ألنو ال حياة لمقمكب كال نعيـ كال طمأنينة إال بأف تعرؼ ربيا كمعبكدىا بأسمائو كصفاتو
كأفعالو ،كما يجب لو كما ينزه عنو ،كيككف مع ذلؾ كمو أحب إلييا مما سكاه ،كيككف سعييا
فيما يقربيا إليو ،ككمما كانت معرفة العبد بربو صحيحة تامة كاف أكثر تعظيمان كاتباعان لشرع
تقدير لمدار اآلخرة .
اهلل كأحكامو ،كأكثر
ان
كمف خالؿ ىذه المنطمقات الميمة اخترنا بحثان (المنيج العقدم لإلماـ النككم)  ،لما ليذا
العالـ مف باع طكيؿ في بث كنشر عمـ أصكؿ الديف كعقائد اإلسالـ  ،كذلؾ مف خالؿ تأليفو
الكتب النافعة في ذلؾ  ،كمف تمؾ الكتب كتاب (المقاصد النككية) إذ حظي بالقبكؿ لدل طمبة
يعد مف المتكف الميمة ،كاألساسية في عمـ
العمـ كاالقباؿ عميو كحفظو  ،إذ ٌ
.

(*)مدرس في قسم العقيدة والفكر االسالمي /كلية العلوم االسالمية  /جامعة الموصل
(*)(*)مدرس في قسم العقيدة والفكر االسالمي/كلية العلوم االسالمية  /جامعة الموصل.
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العقيدة كبقية العمكـ  ،كلمكانة ىذا الكتاب فقد عني بو عمماء أعالـ في شرحو كالتعميؽ عمى
و
شيء فإنو يد ٌؿ عمى رفعة ىذا الكتاب كقيمتو العممية  ،إذ ىك
كالمو  ،فإف د ٌؿ ذلؾ عمى
ىار أخرل لمكقكؼ
حديقة غناء تحكم أزىا انر مختمفة ،فال تكاد تي ىشـ منو زىرة حتى تدعك أز ه
عندىا ،كاستنشاؽ عطرىا الزكي رائحة شذية دائمة.

تكصمت مف خالؿ البحث الى نتائج  ،ككاف مف أىميا ما يأتي :
أكالي  :مف خالؿ القراءة الفاحصة أ ٌف ىذا الكتاب اتسـ بسير مؤلنفو عمى منيج األئمػ ػ ػ ػة
المؤلؼ مف األسمكب السيؿ الممتنع في عرضو
األشاعرة  ،إضافة الى ذلؾ ما يتمتع بو
ى
المضاميف النافعة بإيجاز كاختصار ،كىذا كاضح في كتاباتو (رحمو اهلل) .

ثانيان  :ثبتت نسبة الكتاب إليو  ،كذلؾ بالرجكع الى التراجـ كالمصنفات ما يكضح ذلؾ

Abstract
The science of the islamic faith is the most honorable
science and the highest. Because the honor of the science with
honor known , and the status of the science is estimated
people need it . And what happens to the owner of the use in
the world and the hereafter, And the need of worshiper to
know the doctrine above all need, And their necessity for him
above all necessity, because there is no life of heart and no
bliss and tranquility only to know the lord and the idol with
his names , qualities and actions . and what he should and
what he does , and it is with all that love to it than any other ,
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and the pursuit of it Vkriha to him . The more a person knows
his lord correctly , the more he will be more glorified and
follow God's law and rulings, And more appreciative of other
life.
And through these important point we chose a research
entitled title ,(The doctrinal approach of Imam al-Nawawi).
For this science of the fundamental of religion and
doctrines of Islam . And that by suthored book useful in it ,
and from those books book (Al- Nawawi purposes) as it was
accepted by students of science and turn to it and save it , and
fundamental in the science .And the status of this book
supported by scientists to explaine and comment on his words
.If this indicates something , it indicates the superiority of this
book and its scientific value .It is a garden that contains
flowers.
املقذمة
محمد كمما
ٌ  كالصالة كالسالـ عمى سيدنا،  كيكافئ مزيده، الحمد هلل حمدان يكافي نعمو

 ما تعاقب، كصحبو األبرار،  كعمى آلو األطيار،  كغفؿ عف ذكره الغافمكف، ذكره الذاكركف
.  كمف سار عمى منيجيـ الى يكـ الديف، الميؿ كالنيار
: كبعد
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ألف شرؼ العمـ بشرؼ
فإف عمـ العقيدة اإلسالمية ليك أشرؼ العمكـ كأعظميا كأعالىا؛ ٌ
ٌ

تقدر بحاجة الناس إليو ،كبما يحصؿ لصاحبو مف االنتفاع بو في الدنيا
المعمكـ ،كمنزلة العمـ ٌ

كاآلخرة  ،كحاجة العباد إلى عمـ العقيدة فكؽ ك ٌؿ حاجة ،كضركرتيـ إليو فكؽ كؿ ضركرة ؛
ألنو ال حياة لمقمكب كال نعيـ كال طمأنينة إال بأف تعرؼ ربيا كمعبكدىا بأسمائو كصفاتو
كأفعالو ،كما يجب لو كما ينزه عنو ،كيككف مع ذلؾ كمو أحب إلييا مما سكاه ،كيككف سعييا
فيما يقربيا إليو ،ككمما كانت معرفة العبد بربو صحيحة تامة كاف أكثر تعظيمان كاتباعان لشرع
اهلل كأحكامو ،كأكثر تقدي انر لمدار اآلخرة .
كمف خالؿ ىذه المنطمقات الميمة اخترنا بحثان (المنيج العقدم لإلماـ النككم)  ،لما ليذا
العالـ مف باع طكيؿ في بث كنشر عمـ أصكؿ الديف كعقائد اإلسالـ  ،كذلؾ مف خالؿ تأليفو
الكتب النافعة في ذلؾ  ،كمف تمؾ الكتب كتاب (المقاصد النككية) إذ حظي بالقبكؿ لدل طمبة
يعد مف المتكف الميمة ،كاألساسية في عمـ العقيدة كبقية العمكـ
العمـ فاقبمكا عميو كحفظكه  ،إذ ٌ
و
شيء
 ،كلمكانة ىذا الكتاب فقد عني بو عمماء أعالـ فشرحكه كعمقكا عميو ،فاف د ٌؿ ذلؾ عمى
فإنو يد ٌؿ عمى رفعة ىذا الكتاب كقيمتو العممية  ،إذ ىك حديقة غناء تحكم أزىا انر مختمفة ،فال
ىار أخرل لمكقكؼ عندىا ،كاستنشاؽ عطرىا الزكي رائحة
تكاد تي ىشـ منو زىرة حتى تدعك أز ه

شذية دائمة.

كاقتضى البحث أف يقسـ الى مقدمة كمبحثيف كخاتمة :
المبحث االكؿ  :التعريؼ بػ(اإلماـ النككم) كفيو أربعة مطالب :
المطمب االكؿ  :بينا فيو اسمو ككنيتو ككالدتو كلقبو كنسبو.
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المطمب الثاني  :ذكرنا فيو شيكخو كتالميذه.
المطمب الثالث  :تضمف ذكر مؤلفاتو.
المطمب الرابع  :تحدثا فيو عف كفاتو .
مؤلٌفو  ،كفيو أربعة مطالب :
المبحث الثاني  :منيج اإلماـ النككم في ى
المطمب األكؿ :أكضحنا فيو نسبة المؤلؼ إليو .
بالمؤلٌؼ كمكانتو العممية .
المطمب الثاني  :خصص لمتعريؼ ى
المطمب الثالث  :بينا فيو الخطة التي سار عمييا ً
المؤلؼ .
المؤلؼ .
المطمب الرابع  :اشتمؿ عمى ذكر اختياراتو العقدية في ى
ثـ كانت الخاتمة كالتي تضمنت جممة مف النتائج الميمة التي تكصمنا إلييا مف خالؿ
ٌ
البحث  ،ككاف مف أىميا ما يأتي :
أكالي  :مف خالؿ القراءة الفاحصة أ ٌف ىذا الكتاب اتسـ بسير مؤلنفو عمى منيج األئمة األشاعرة

المؤلؼ مف األسمكب السيؿ الممتنع في عرضو المضاميف
 ،إضافة الى ذلؾ ما يتمتع بو
ى
النافعة بإيجاز كاختصار ،كىذا كاضح في كتاباتو (رحمو اهلل) .

ثانيان  :ثبتت نسبة الكتاب إليو  ،كذلؾ بالرجكع الى التراجـ كالمصنفات ما يكضح ذلؾ .
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جيد مق هؿ أماـ اهلل تعالى  ،فما يكجد مف خير فمف اهلل تعالى  ،كما يكجد مف زلة أك
فيذا ه
ىفكة فمف أنفسنا كالشيطاف  ،كاهلل نسأؿ الصدؽ في القكؿ  ،كاالخالص في العمؿ  ،كصمى اهلل
محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ .
عمى سيدنا ٌ
المبحث االول :التعريف باإلمام النووي (رحمو اهلل)
المطمب االول :اسمو وكنيتو ووالدتو ولقبو ونسبو
اسمو  :يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف بف حسيف بف محمد بف جمعة بف حزاـ  ،النككم ،
الدمشقي  ،الفقيو  ،الحافظ  ،الزاىد  ،الشافعي(ُ).
كنيتو  :أبك زكريا  ،جريا عمى العادة فيمف كاف اسمو يحيى  ،كلـ يكف لو كلد أصال  ،ألنو لـ
يتزكج (ِ).
كالدتو  :كلد في محرـ سنة أحدل كثالثيف كستمائة في نكل مف قرل حكراف بسكرية(ّ) .
لقبو  :محيي الديف  ،ككاف يكره أف يمقب بذلؾ  ،قاؿ المخمي  :كصح أنو قاؿ ( :ال أجعؿ في
حؿ مف لقبني محيي الديف) (ْ) .
نسبو  :الحزامي  ،جاءت ىذه النسبة إلى الجد األعمى  ،كزعـ البعض أف نسبو الى
الصحابي الجميؿ حزاـ كالد حكيـ (رضي اهلل عنو) (ٓ) .

المطمب الثاني :شيوخو وتالميذه
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شيكخو  :تمقى النككم عمكـ الديف مف العمماء كأعالـ اليدل  .قراءة كتصحيحان كسماعان
كشرحان كتعميقان  ،كمف أشيرىـ :
ُ .أبك ابراىيـ إسحاؽ بف أحمد بف عثماف المغربي كماؿ الديف المقدسي كىك أحد مشايخ
الشافعية كأعيانيـ ت(َٓٔ)ىػ (ٔ).
ِ .أبك عبد الرحمف بف نكح بف محمد بف إبراىيـ بف مكسى الدمشقي ت(ْٓٔ)ىػ (ٕ).
ّ .شرؼ الديف عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف األنصارم الحميدم الشافعي
ت(ِٔٔ)ىػ(ٖ).
ْ .أبك البقاء النابمسي  ،خالد بف يكسؼ بف أسعد بف حسف بف مفرج ت(ّٔٔ)ىػ(ٗ) .
ٓ .القاضي أبك الفتح بف بندار بف عمر بف عمي الفميس ت(ِٕٔ)ىػ (َُ).
ٔ .أبك حفص عمر بف أسعد بف أبي غالب الربعي األربمي ت(ٕٓٔ)ىػ(ُُ) .
ٕ .قاضي القضاة تقي الديف أبك عبداهلل محمد بف الحسيف بف رزيف الشافعي  ،العامرم
الحمكم ت(َٖٔ)ىػ(ُِ) .
ٖ .أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ت(ِٖٔ)ىػ ( ،كغيرىـ رحميـ
اهلل أجمعيف) (ُّ).
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تالميذه
لإلماـ النككم تالميذ اخذكا عنو العمـ كالمكاعظ ال يحصى عددىـ ميما سعى اليو الباحث
سنبيف أشير مف يعرؼ باألخذ
كاستق أر  .فقد كفد إليو تالميذ عصره مف مختمؼ األمصار ،لذا ٌ

عنو كأفاد منو ،منيـ :

عالء الديف أبك الحسف العطار  ،عمي بف إبراىيـ بف دكاد بف سميماف بف العطار الدمشقي ،
أشير أصحاب النككم كأخصيـ بو ت(ِْٕ)ىػ(ُْ) .
ُػ القاضي محي الديف أبك زكريا يحيى بف الفاضؿ جماؿ الديف إسحاؽ بف خميؿ الشيباني
الفقيو(ُٓ) .ت(ِْٕ)ىػ .
ِػ سميماف بف ىالؿ بف شبؿ بف فالح بف خصيب القاضي  ،أبك الربيع الياشمي
ت(ِٕٓ)ىػ(ُٔ) .
ّػ أ بك الغنائـ سالـ بف أبي اليسر  ،سالـ بف عبد الرحمف بف عبداهلل أميف الديف الخبير
بالمحاكمات ت(ِٕٔ)ىػ(ُٕ) .
ْػ القاضي جماؿ الديف الزرعي  ،سميماف بف عمر بف عثماف الشافعي الزرعي مف المغرب
ت(ّْٕ)ىػ(ُٖ) .
ٓػ القاضي ابف النقيب  ،شمس الديف محمد بف أبي بكر إبراىيـ بف عبدالرحمف بف محمد بف
حمداف ت(ْٕٓ)ىػ (ُٗ).
المطمب الثالث :مؤلفاتو
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مع تحصيؿ اإلماـ النككم لمعمـ منذ كقت مبكر مف حياتو  ،اال أنو قد قسـ جيده في العبادة
كالتعميـ كالتأليؼ ....فأفاد بتأليفو كما أفاد بتعميمو  ،بؿ لعمو أكثر نظ انر الستمرار اإلفادة مف
مؤلفاتو ذلؾ لعظـ بركتيا ككبير فائدتيا  ...كقد بمغت مف الكثرة مبمغان كبي انر إذ زادت عمى
الخمسيف مؤلٌفان في مختمؼ العمكـ كالفنكف .
قاؿ اليافعي ( :بمغني أنو حصمت لو نظرة جمالية مف نظرات الحؽ سبحانو كتعالى بعد
مكتو  ،فظيرت بركتيا عمى كتبو  ،فحظيت بقبكؿ العباد  ،كالنفع في سائر البالد ) (َِ) .
كمف مؤلفاتو :
في الحديث لو ( :األربعيف في مباني اإلسالـ كقكاعد األحكاـ) المشي ػ ػكرة بػ(األربعيػف
النككية) ( ،اإلرشاد مختصر مف عمكـ الحديث البف الصالح) ( ،حمية األبرار األخيار في
تمخيص الدعكات كاألذكار) ( ،التقريب كالتيسير في معرفة سنف البشير النذير) ( ،رياض
الصالحيف) ( ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج) ( ،خالصة األحكاـ في ميمات كسنف
كقكاعد اإلسالـ) ( ،التمخيص جزء مف شرح البخارم) ( ،جامع السنة) ( ،قطعة مف شرح سنف
أبي داكد) ( ،األمالي في الحديث) (ُِ) .
كفي الفقو كأصكلو لو ( :أدب المفتي كالمستفتي) ( ،األصكؿ كالضكابط) ( ،اإليجاز في
المناسؾ) ( ،اإليضاح في المناسؾ) ( ،التحرير في ألفاظ التنبيو) ( ،التحقيؽ) ( ،التنقيح شرح
الكسيط) ( ،دقائؽ المنياج) ( ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف) ( ،شرح الرحبية) ( ،المجمكع
شرح الميذب) ( ،العمدة في تصحيح التنبيو)  ،الفتاكل النككية (المسائؿ المنثكرة) ( ،مختصر
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آداب االستسقاء) ( ،مختصر التنبيو لمشيرازم  ،مسألة تخميس الغنائـ) ( ،مختصر في
استحباب القياـ ألىؿ الفضؿ كنحكىـ) (ِِ) .
في العمكـ األخرل  :المقاصد النككية (الذم ىك مكضكع بحثنا)( ،تيذيب األسماء
كالمغات) ( ،طبقات الفقياء) ( ،التبياف في آداب حممة القرآف) ( ،مختصر أسد الغابة في
معرفة الصحابة) ( ،بستاف العارفيف) ( ،مناقب اإلماـ الشافعي) ( ،اإلشارات الى بياف األسماء
المبيمات) (ِّ) .
كصحت نسبتيا لو  ،كمنيا لـ تصؿ الينا ،
كلو كتب أخرل في شتى العمكـ منيا كصمت الينا
ٌ

فرحـ اهلل اإلماـ النككم كعطر ثراه .
المطمب الرابع  :وفاتو

لما مرض عند أبكيو أعاد الكتب المستعارة الى ذكييا  ،كخرج مف الركاحية متجيان الى نكل
ٌ

فزار القدس كالخميؿ  ،ثـ بقى في نكل الى أف مات فييا (رحمو اهلل) في الثمث األخير مف ليمة
األربعاء  ،في الرابع كالعشريف مف شير رجب سنة ستمائة كست كسبعيف (ٕٔٔ)ىػ  ،كدفف
بنكل في اليكـ التالي لكفاتو  ،ككصؿ الخبر الى دمشؽ  ،ليمة الجمعة  ،كنكدم عقب صالة
الجمعة بجامع دمشؽ بذلؾ  ،كصمي عميو صالة الغائب  ،فرحـ اهلل تعالى اإلماـ النككم ،
كأسكنو الفردكس األعمى مع النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف(ِْ) .

مؤلفو
المبحث الثاني :منهج اإلمام النووي في َ
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المطمب الول :نسبة المؤلف اليو
فيذا الكتاب أم (:المقاصد)  ،فقد ثبتت نسبتو لإلماـ النككم(رحمو اهلل)  ،كالذم أثبتو معظـ
مف ترجمكا لو ،كيجد المطالع لو نفى ىس النككم كركحو في عباراتو ،بؿ في كمماتو كحركفو،

فالنككم ىك الذم يريد أف يكصؿ المعرفة كاألحكاـ بشكؿ كاضح كصحيح لكؿ فرد مف أفراد

المجتمع ،كبخاصة لقارئ كتابو.
ثبتت نسبتو إلى اإلماـ (رحمو اهلل ) بكالـ كنصكص العمماء كالمصنفيف في تصانيؼ
متنكعة كمصنفات العقيدة كمصنفات الس ىِّير كالتراجـ ،كفيما يأتي ذكر بعض النصكص لبعض

العمماء كالمصنفيف ،تيثبت نسبة المتف إلى اإلماـ النككم :

جاء ذكر كتاب (المقاصد)في كتاب معجـ المطبكعات  ،كأشار الى ذلؾ بقكلو كىك بصدد
الحديث عف كتاب الزكائد فقاؿ ( :كىك شرح لرسالة المقاصد لمنككم ) (ِٓ).
كذلؾ جاءت نسبتو إليو في كتاب (إيضاح المكنكف) فقاؿ إسماعيؿ البغدادم (:المقاصد
لمنككم)(ِٔ).
كجاء ذكر المقاصد في كتاب (ىدية العارفيف) لمبغدادم أيضان إذ ذكر بعض شراحيا فقاؿ :
(المقاصد لمنككم) (ِٕ) .
فقد جاء أيضان ذكر المقاصد في كتاب األعالـ لخير الديف الزركمي فقاؿ  ):كمف كتبو
 ....المقاصد رسالة في التكحيد. )ِٖ( ).....
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ككذلؾ في كتاب (معجـ المؤلفيف) لعمر كحالة جاء ذكر المقاصد مف خالؿ الحديث
عف أحد شراحو(ِٗ) .
المطمب الثاني :التعريف بالمؤلف ومكانتو العممية
تظير القيمة العممية ليذا المؤلَّؼ المبارؾ ػ الذم تناكلتو في ىذا البحث ػ مف خالؿ عناية
العمماء بو ،حيث اعتباره منيجان ميمان مف مناىج دراسة العقيدة اإلسالمية ،كمتنان مف متكف
و
كأساس ليذا العمـ  ،فعناية العمماء بو ،كاقباؿ طمبة العمـ عمى دراستو
العمـ الذم يحفظ
كحفظو ،يظير لنا القيمة العممية ليذا المؤلَّؼ مف بيف بقية مؤلفات اإلماـ النككم (رحمو اهلل)،
فقد ألٌؼ اإلماـ عددان كثي انر مف الكتب اإلسالمية  ،كاف ليا أىمية كبيرة كبالغة  ،كعناية فائقة
مف قبؿ العمماء كطمبة العمـ عمى السكاء إلى يكمنا ىذا.
قسمو لسبعة مقاصد( :األكؿ :في
كقد اختار النككم عنكاف ىذا الكتاب مف تقسيماتو ،إذ ٌ

بياف عقائد اإلسالـ كأصكؿ األحكاـ.
الثاني :في أحكاـ الطيارة.
الثالث :في أحكاـ الصالة.
الرابع :في الزكاة.
الخامس :في الصكـ.
السادس :في الحج.
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السابع :في أصكؿ طريؽ التصكؼ.
كختـ المقاصد السبعة :في بياف الكصكؿ إلى اهلل تعالى)(َّ).
الـ بما يجب عمى المسمـ أف يعممو بالضركرة ،كال يعفى الجيؿ
كبذلؾ نجد أف النككم قد ٌ

بو ،كبالتالي يمكننا القكؿ بأف  :ينبغي عمى كؿ مسمـ أف يعمـ ما كرد في ىذا الكتاب.

كما تظير المكانة العممية ليذا المؤلَّؼ مف خالؿ كثرة الكتب ككفرة المؤلَّفات كالمصنفات
صنؼ العمماء األجالٌء شركحان عديدة
التي خطتيا أيدم العمماء شرحان كبيانان ليذه المقاصد ،فقد ٌ
عمى ىذا المتف ،كمنيا:

ُّكٍيدم العباسي
(قالئد الفرائد في شرح المقاصد)  ،لمحمد أميف بف عمي بف محمد سعيد الس ى

البغدادم ،أبك الفكز :باحث ،مف عمماء العراؽ ،كلد ببغداد ،كتكفي في بريدة (بنجد) عائدان مف
الحج .مف كتبو (سبائؾ الذىب في معرفة أنساب العرب)( ،قالئد الدرر في شرح رسالة ابف
حجر)( ،الجكاىر كاليكاقيت في معرفة القبمة كالمكاقيت)(،الصارـ الحديد)( ،سالسؿ الحديد في
الحًديد)  ،ت(ُِْٔ)ىػ (ُّ).
تقييد ابف أىبي ى
(إمداد القاصد في شرح المقاصد) ،إلبراىيـ بف صبغة اهلل بف أسعد الحيدرم ،فصيح الديف،
كي قاؿ لو إبراىيـ فصيح :أديب بغدادم المكلد كالمنشأ كالكفاة ،كردم األصؿ .تكلى نيابة
القضاء ببغداد ،كألؼ كتبان ،منيا (عنكاف المجد في بياف أحكاؿ بغداد كالبصرة كنجد )( ،أصكؿ
الخيؿ كاإلبؿ الجيدة كالردية)( ،أعمى الرتبة في شرح النخبة)  ،ت(ُِٗٗ)ىػ (ِّ).
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– (الزكائد عمى رسالة المقاصد) ،لمحمد بف أحمد خرما البيركتى الشافعي ،لو كتاب اسمو
(فرائد الفكائد الجمية في شرح العقيدة اإلسالمية) .كاف حيان قبؿ( ُِّٕ)ىػ(ّّ) .
(شرح المقاصد)  ،لمشيخ محمد بف محمكد الحجار  ،المدني  ،الحمبي  ،كألؼ كتبان منيا :
(سمير المؤمنيف) ( ،فتح العالـ) ( ،الحب الخالد) ( ،اإلسالـ كأركانو االربع) ( ،قصص
التنزيؿ) ( ،النصيحة المكجزة)  ،ت(ُِْٖ)ىػ(ّْ).
كمما الشؾ فيو أف النككم (رحمو اهلل) عالـ نحرير  ،فال يقاس عممو بيذا الكتاب فحسب ،
فيك ممف يشار الييـ بالبناف ،كمف خالؿ ىذه الشركحات تظير القيمة العممية ،كالمكانة العالية
ليذا المؤلؼ المبارؾ ،كالقبكؿ عند القاصي كالداني ،كىذا االنتشار الكاسع ليذا المؤلؼ ،
كالعناية الكبيرة بو  ،ليك أصدؽ دليؿ عمى مكانتو العممية عند عمماء المسمميف جميعان .
المطمب الثالث :الخطة التي سار عميها المؤلف
بد مف معرفة المالمح األساسية لمخطة التي سار عمييا المؤلؼ ،ألف ىذه
بداية ال ٌ
المعرفة تحدد الكميات التي قامت عمييا ىذه العقيدة ،كفي نفس الكقت تكضح المنيج الذم
ِّ
مؤلٌفو  ،فكانت خطة المؤلَّؼ غايةن في الدقة كاالستيعاب .
سار عميو المؤلؼ في ى
قاؿ اإلماـ النككم في مقدمتو مكضحان ككاصفان كتابو الذم ألٌفو بقكلو( :فيذه مقاصد نافعة ،
كأنكار المعة .)ّٓ( )....
قسـ كتابو الى سبعة مقاصد فقاؿ ( :كرتبتيا عمى سبعة مقاصد  ...المقصد األكؿ
كمف ثىـ ٌ

ضـ العقيدة اإلسالمية كالصفات التي
في بياف عقائد اإلسالـ  )ّٔ( )...ففي ىذا المقصد ٌ

حؽ اهلل تعالى  ،كحؽ رسمو (عمييـ السالـ) كيمكف إيضاح ىذه المالمح بصكرة
تجب في ٌ
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مفصمة كبسط الكالـ فييا مف خالؿ تتبع المفردات ،التي تناكليا المؤلِّؼ في مؤلَّفو ،كفيما يأتي
ٌ
مفصؿ لخطتو:
بياف
ٌ

أكالن:
ابتدأ اإلماـ النككم مؤلَّفو القيـ بمنيج عممي رصيف ،كذلؾ حيف سار عمى خطى العمماء
السابقيف في ذكر أكؿ الكاجبات عمى المكمؼ ،إذ البد مف كجكد بياف مناط التكميؼ؛ حتى
يخاطب بالعقيدة .
ثانيان:
شػػرع المؤلػػؼ (رحمػػو اهلل) بعػػد ذكػػر المقدمػػة فػػي بيػػاف مػػا يجػػب فػػي حػػؽ اهلل تعػػالى ،كىػػك
قسمو إلى أربعة أقساـ كفؽ اآلتي:
الكاجب شرعان عمى المكمٌؼ معرفتو ،إذ ٌ
النفسية ،كتتككف مف صفة كاحدة ىي صفة الكجكد.
القسـ األكؿ :كضـ الصفات
ٌ
القسػ ػ ػػـ الثػ ػ ػػاني :كضػ ػ ػػـ الصػ ػ ػػفات ال َّسػ ػ ػػمبية ،كتتكػ ػ ػػكف مػ ػ ػػف خمػ ػ ػػس صػ ػ ػػفات كىػ ػ ػػيً :
القػ ػ ػػدـ،
كالبقاء ،كمخالفة الحكادث ،كقيامو تعالى بنفسو ،كالكحدانية.
القس ػ ػ ػػـ الثال ػ ػ ػػث :كض ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػػفات المع ػ ػ ػػاني ،كتتك ػ ػ ػػكف م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػبع ص ػ ػ ػػفات كى ػ ػ ػػي :الق ػ ػ ػػدرة،
كاإلرادة ،كالعمـ ،كالحياة ،كالسمع ،كالبصر ،كالكالـ.
القس ػ ػ ػػـ ال ارب ػ ػ ػػع :كض ػ ػ ػػـ الص ػ ػ ػػفات المعنكي ػ ػ ػػة ،كتتك ػ ػ ػػكف م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػبع ص ػ ػ ػػفات كى ػ ػ ػػي ككن ػ ػ ػػو
كحيان ،كسميعان ،كبصي انر ،كمتكممان(ّٕ).
تعالى :قاد انر ،كمريدان ،كعالمانٌ ،
442

المجلد العاشر

مجلة كلية العلىم اإلسالمية
العدد()2/81

8114هـ  2481 -م

فتكتمؿ بيذا الصفات العشريف الكاجبة في حقو تعالى ،كالمقصكد بيا أنيا مما يجب في حؽ
اهلل تعالى  ،كال يعني ذلؾ أف الصفات اإلليية محصكرة بيا .
الرسؿ (عمييـ الصالة
ثالثان :شرع بعد ذلؾ في بياف ما يجب كيستحيؿ كيجكز في حؽ ٌ
يصدركف كالميـ في العقيدة
كالسالـ) كىذا دأب العمماء السابقيف عند الحديث عف العقائد إذ
ٌ

ثـ يتكممكف
النبكات ثـ السمعيات ،في ٌ
قدمكف اإللييات ؛ ألنيا أشرفياٌ ،
بالحديث عف اإللييات ثـ ٌ
النبكات إذ ىي طريؽ كركدىا.
النبكات كيؤخركف السمعياتٌ ،
ألف السمعيات متكقفة عمى ٌ
عمى ٌ
رابعان  :بعد الحديث عف اإللييات كالنبكات  ،تكمـ اإلماـ النككم عف السمعيات التي كصمت
إلينا عف طريؽ السماع مف الرسكؿ (عميو الصالة كالسالـ)  ،كتسمى أيضان الغيبيات؛ ألنيا
متكقفة عمى األخبار الغيبية  ،كالمالئكة  ،كالكتب السماكية ،كاليكـ اآلخر  ،كالجنة كالنار ،
كالحساب كالصراط  ،كغيرىا .
البد لو مف شركط كالبمكغ ،
خامسان  :كالمو (رحمو اهلل) عف مفيكـ اإلسالـ كأركانو  ،كأنو ٌ
البد مف
كالعقؿ  ،كبمكغ الدعكة  ،كاالختيار مف دكف إكراه  .ثـ أكضح معنى الشيادتيف  ،كأنو ٌ
التمفظ بيما  ،كمعرفة المراد منيما .
سادسان  :كذلؾ جاء ذكر اإليماف في كتابو  ،إذ إنو (رحمو اهلل) أعطى مفيكـ اإليماف كىك
التصديؽ  ،ثـ بدأ بسرد أركانو الستة كىي التصديؽ باهلل كمالئكتو  ،ككتبو  ،كرسمو كاليكـ
اآلخر  ،كبالقضاء خيره كشره .
المؤلف
المطمب الرابع :اختياراتو العقدية في َ
أكالن :أكؿ كاجب عمى المكمؼ
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قد أيختمؼ في أكؿ الكاجبات عمى المكمؼ  ،فاألكثر كمنيـ ،الشيخ أبك الحسف األشعرم
عمى أنو معرفة اهلل تعالى؛ إذ ىك أصؿ المعارؼ كالعقائد الدينية ،كعميو يتفرع كجكب كؿ
كاجب مف الكاجبات الشرعية(ّٖ) .
كقيؿ :ىك النظر فييا أم في معرفة اهلل سبحانو ؛ ألنو كاجب اتفاقان كىك قبميا ،كىذا مذىب
جميكر المعتزلة أبي إسحاؽ األسفرائيني(ّٗ) .
كقيؿ  :ىك أكؿ جزء مف النظر ألف كجكب الكؿ يستمزـ كجكب أجزائو فأكؿ جزء مف النظر
كاجب كىك متقدـ عمى النظر المتقدـ عمى المعرفة(َْ).
كاختار ابف فكرؾ كاماـ الحرميف إنو القصد إلى النظر؛ ألف النظر فعؿ اختيارم مسبكؽ
بالقصد المتقدـ عمى أكؿ أجزائو كالنزاع لفظي(ُْ) .
ككاف منيج النككم كاختياره العقدم مقر انر في ذلؾ بقكلو( :كاكؿ كاجب عمى المكمؼ
أف المعرفة
معرفة اهلل تعالى  ،).....فقد اختار منيج األكثرية مف عمماء العقيدة كأربابو مف ٌ
ىي أكؿ الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ المكمؼ(ِْ) .
قاؿ صاحب المكامع البيية :
عند الحديث عف أكؿ الكاجبات بقكلو  :كىي معرفة اهلل كما يتعمؽ بذلؾ مف تعداد الصفات
التي يثبتيا العمماء فقاؿ في منظكمتو(ّْ) :
أ َّىك يؿ ك ً
اج وب ىعمىى اٍل ىعبً ًيد  ...م ٍع ًرفىةي ًٍ
اإللى ًو بًالتَّ ٍسًديد
ى
ى
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ً
ًً ً
ً
ىسم ي ً
يمةه
اؤهي ثىابتىةه ىعظ ى
يمةه  ...أ ٍ ى
صفىاتيوي ىك ىذاتو قىد ى
ثانيان :اختياره العقدم في اثبات الصفات المعنكية
مما ال شؾ فيو أف االتجاه العقدم الذم دأب عميو النككم (رحمو اهلل) في كتابو ىك
اتجاه األئمة األشاعرة  ،كلكف اختمؼ معيـ في اثبات صفات المعنكية  ،إذ إنو كافؽ الباقالني
في ذلؾ  ،كذلؾ بقكلو(.:أكؿ كاجب عمى المكمؼ معرفة اهلل تعالى كىي :أف تؤمف بأف اهلل
تعالى مكجكد ليس بمعدكـ ،قديـ ليس بحادث ،با و
ؽ ال يط أر عميو العدـ ،مخالؼ لمحكادث ال
شيء ييماثمو ،قائـ بنفسو ،ال يحتاج إلى محؿ كال مخصِّص ،كاحد ال مشارؾ لو في ذاتو كال في
صفاتو كال في أفعالو ،لو القدرة كاإلرادة كالعمـ كالحياة كالسمع كالبصر كالكالـ ،فيك القادر

المريد العالـ الحي السميع البصير المتكمـ) (ْْ).
كىذه الصفات العشركف الكاجبة هلل تعالى ،تعد أمات الصفات التي ترجع الييا بقية الصفات
كىي:
(الكجكد)  :كىي (صفة نفسية) .
(القدـ  ،البقاء  ،المخالفة لمحكادث  ،القياـ بالنفس  ،الكحدانية) كىذه ىي الصفات السمبية .
(القدرة  ،اإلرادة  ،السمع  ،البصر  ،العمـ  ،الكالـ  ،الحياة) كىذه ىي صفات المعاني .
(القادر  ،المريد  ،السميع  ،البصير  ،العميـ  ،المتكمـ  ،الحي ) كىذه ىي الصفات المعنكية.
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فالصفات المعنكية مف الصفات التي اختمؼ فييا عمماء العقيدة ،كىي مالزمة لمسبع
األكلى ،كتيعرؼ بأنيا الحاؿ الكاجبة لمذات ،ما دامت المعاني قائمة بالذات ،كعممكا تسمية ىذه
الصفات بيذا االسـ بأف االتصاؼ بيا فرع عف االتصاؼ بالسبع األكلى ،فإف اتصاؼ محؿ
مف المحاؿ بككنو عالمان ،أك قاد انر مثالن ،ال يصح إال إذا قاـ بو العمـ ،أك القدرة ،كيقاس عمى
ذلؾ  .فصارت السبع األكلى كىي صفات المعاني عمالن ليذه أم ممزكمة ليا ،فميذا نسبت ىذه
إلى تمؾ ،فقيؿ فييا :صفات معنكية  ،كىذه الصفات المعنكية ىي ككنو تعالى قاد انر ،كمريدان،
كعالمان ،كحيان ،كسميعان ،كبصي انر ،كمتكممان  ،فيذه الصفات أم :الصفات المعنكية غير ثابتة ،
أف الحاؿ محاؿ(ْٓ) .
كيقكلكف  :الحؽ ٌ
ككذلؾ ذكره لمصفات المستحيمة في حؽ اهلل تعالى ،إذ ذكر المستحيالت بطريقة ذكر
الكاجب كسمب الضد عنو ،كخاصة الصفات السمبية كذلؾ بقكلو  ( :قديـ ليس بحادث  ،باؽ ال
يط أر عميو العدـ . )ْٔ( )....
ككذلؾ كافؽ االشاعرة في طريقتيـ حيف ذكر صفات المعاني كالمعنكية  ،كؿ ذلؾ لـ يخرج
عف طريقة السكاد األعظـ مف العمماء في سرد العقائد التي سار عمييا القدامى مف المؤلفيف
في ىذا الفف كلـ يترؾ النككم منيجيـ في العقيدة  ،ال ننسى النككم كمكانتو في الحديث كعند
المحدثيف .
ثالثان  :اختياره العقدم في عصمة األنبياء
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حؽ االنبياء
كمف االختيارات العقدية لإلماـ النككم في ىذا الكتاب صفة العصمة في ٌ
مالزمة ليـ طكاؿ حياتيـ  ،أم قبؿ النبكة كبعدىا ،كذلؾ بقكلو  (:كتكالىـ بعصمتو إياىـ عما
ال يميؽ بيـ  ،فيـ منزىكف مف الصغائر كالكبائر  ،قبؿ النبكة كبعدىا) (ْٕ) .
كىك محؿ خالؼ بيف المتكمميف  ،فمنيـ مف جعميا بعد النبكة ،كلكف النككم كافؽ أغمب
أىؿ العقيدة في طركحاتيـ ،كىذا منيج كاضح عند مف أستق أر كالمو ،فقد تبنى ىذا المعتقد
َّالـ كميـ
َّالة ىكالس ى
اإلماـ األعظـ أبك حنيفة في الفقو األكبر بقكلو ( :كاألنبياء ىعمى ٍي ًيـ الص ى
منزىكف عف الص ى ً
الرازم في محصكلو ما
ى
َّغائر كالكبائر ىكاٍلك ٍفر كالقبائح) (ْٖ)  .كقاؿ الفخر ٌ
لفظو( :كالذم نقكلوٌ :إنو لـ يقع منيـ ذنب عمى سبيؿ القصد ال صغير ،كال كبير. )ْٗ( )....
كاتفقكا عمى عصمة األنبياء مف تعمد الكبائر قبؿ الكحي كبعده ،كتنازعكا ىؿ تقع منيـ بعض

الصغائر مع التكبة منيا أك ال تقع بحاؿ ،فقاؿ كثير مف المتكمميف  ،كبعض أىؿ الحديث مف
أىؿ السنة منيـ ابف السبكي كغيره ال تقع منيـ الصغيرة بحاؿ ال قبؿ النبكة كال بعدىا(َٓ) ،
كالصحيح عند السمؼ كجميكر أىؿ الفقو كالحديث كالتفسير ال تقع الصغائر منيـ عمدان.

كاتفقكا عمى كقكعيا منيـ سيكان كخطأن .كما نقمو السعد التفتازاني في حاشية الكشاؼ إالَّ ما يدؿ
عمى الخسة كسرقة لقمة كالتطفيؼ بحبة فال يجكز عمييـ ،كاشترط جمع مف المحققيف أف ينبيكا
عمى ما فعمكه سيكان فينتيكا عنو ،كقاؿ قكـ مف عمماء أىؿ السنة مف أىؿ الحديث مف أصحاب

األشعرم كغيرىـ كقد دلٌت نصكص الكتاب كالسنة عمى أف األنبياء (صمكات اهلل كسالمو
عمييـ أجمعيف) تقع منيـ بعض الصغائر مع التكبة منيا كاهلل يحب التكابيف كيحب
المتطيريف ،كاذا ابتمي بعض األكابر بما يتكب منو فذلؾ لكماؿ النياية ال لنقص البداية ،كما
أحب األشياء إليو لما ابتمى بالذنب أكرـ الخمؽ عميو(ُٓ)
قاؿ بعضيـ لك لـ تكف التكبة ٌ
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ككذلؾ منيجو كاضح في نفي الصفات المستحيمة لألنبياء فقد انتيج منيج االشاعرة
كالماتريدية فقاؿ ( :منزىكف عف كؿ منفر طبعان  :كالجذاـ  ،كالعمى ) (ِٓ) .
(أنيـ يأكمكف كيشربكف
كفي الكالـ عف األعراض البشرية تجاه األنبياء ذكر(رحمو اهلل)ٌ :

كيتزكجكف ) (ّٓ) فقد كافؽ اإلماـ النككم عمماء العقيدة في الصفات الجائزة في حقيـ .

أف األنبياء يجرم عمييـ الممكنات كىي كؿ
اذ ال يخفى عمى طالب العمـ فضالن عف العالـ ٌ

مف األمراض العادية التي ال تقدح في عمك مرتبتيـ  ،كالحمى كالجرح كاأللـ كغيرىا  .كمف
الممكنات أيضان إصابتيـ بالجكع  ،كالفقر.

اخلامتة
مف خالؿ البحث تكصمنا الى جممة مف النتائج العممية الميمة التي أثمرىا البحث كفيما
يأتي بياف ىذه النتائج :
مف خالؿ القراءة الفاحصة أ ٌف ىذا الكتاب اتسـ بسير مؤلنفو عمى منيج األئمة األشاعرة ،

المؤلؼ مف األسمكب السيؿ الممتنع في عرضو المضاميف النافعة
إضافة الى ذلؾ ما يتمتع بو ى
بإيجاز كاختصار ،كىذا كاضح في كتاباتو (رحمو اهلل) .

ثبتت نسبة الكتاب اليو  ،كذلؾ بالرجكع الى التراجـ كالمصنفات ما يكضح ذلؾ .
ختيارت عقدية  ،منيا اختيار في جعؿ أكؿ الكاجبات عمى المكمؼ  ،كىي
كاف لإلماـ النككم ا ا
معرفة اهلل تعالى كليس النظر أك قصده .
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بدأ في بداية كتابو بطريقة المتكمميف مف أىؿ السنة كىـ األشاعرة  ،كذلؾ بتقسيـ العقائد إلى
اإللييات كالنبكات كالسمعيات  ،كىذه طريقة القدامى مف المؤلفيف  ،كىذا ما يؤكد أنو أشعرم
في معتقده .
ميمو (رحمو اهلل) في اثبات صفات األحكاؿ التي تعرؼ بالصفات المعنكية ،كىذا كاضح في
تقسيمو .
كعصمة األنبياء(عمييـ السالـ) ليست ببعيدة عنو  ،إذ اعتمد رأم مف يرل عصمتيـ قبؿ النبكة
كبعدىا  ،سكاء كاف الذنب صغي انر أك كبي انر .
كنسأؿ اهلل تعالى أف يغفر زالتنا  ،كيقيؿ عثراتنا فيك حسبنا كنعـ الككيؿ  .كالحمد هلل
عمى البدء كالختاـ  ،كصمى اهلل عمى سيدنا محمد بدر التماـ  ،كآلو كصحبو الكراـ .

املصادر واملراجع
ُ .أعذب الركم في ترجمة االماـ النككم ،عبد الحميد بف صالح الكراني  ،ممتقى المذاىب الفقيية كالدراسات
العممية  ،مكقع أىؿ الحديث  ،خزانة الكتب كاالبحاث.
ِ.االعالـ ،لخير الديف الزركمي ت(ُّٔٗ)ىػ  ،الناشر :دار العمـ لممالييف  ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار
 /مايك ََِِ ـ .
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ّ.ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،اسماعيؿ بف محمد البغدادم ت(ُّٗٗ)ىػ  ،عنى
بتصحيحو كطبعو عمى نسخة المؤلؼ :محمد شرؼ الديف بالتقايا رئيس أمكر الديف ،كالمعمـ رفعت بيمكو
الكميسى ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت – لبناف .
ْ.البداية كالنياية ،إلسماعيؿ بف محمد بف كثير القرشي البصرم ،ت (ْٕٕ)ىػ ،المحقؽ :عمي شيرم الناشر:
دار إحياء التراث العربي  ،الطبعة :األكلى َُْٖ ،ىػ  ُٖٖٗ -ـ .
ٓ.البييقي كمكقفو مف االلييات ،ألحمد عطية  ،الناشر  :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة
المنكرة ،المممكة العربية السعكدية الطبعة  :الثانيةُِّْ ،ىػََِِ/ـ .
ٔ.تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ ،لشمس الديف محمد بف احمد الذىبي ت(ْٖٕ)ىػ ،المحقؽ :عمر
عبد السالـ التدمرم  ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيركت  ،الطبعة :الثانية ُُّْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ .
ٕ.تذكر الحفاظ ،لشمس الديف محمد بف احمد الذىبي ت(ْٖٕ)ىػ  ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت-لبناف
الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ .
ٖ.تيذيب االسماء كالمغات  ،يحيى بف شرؼ النككم ت(ٕٔٔ)ىػ  ،عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو
كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية  ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف .
ٗ.التكضيح عف تكحيد الخالؽ  ،سميماف بف عبداهلل ت(ُِّّ)ىػ ،الناشر :دار طيبة ،الرياض ،المممكة
العربية السعكدية  ،الطبعة :األكلىَُْْ ،ىػُْٖٗ /ـ.
َُ.السنكسية  ،ألبي عبداهلل محمد بف يكسؼ السنكسي ت(ٖٓٗ)ىػ .
ُُ.شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،البف عماد عبد الحي العكرم الدمشقي ت(َُٖٗ)ىػ  ،حققو :محمكد
األرناؤكط  ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط  ،الناشر :دار ابف كثير ،دمشؽ – بيركت  ،الطبعة :األكلى،
َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ .
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ُِ.شرح المقاصد النككية ،لمشيخ محمد الحجار المدني الحمبي  ،دار البشائر االسالمية  ،بيركت _ لبناف ،
ََِّ .
ُّ.شرح المقاصد ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني ت(ُٕٗ)ىػ  ،الناشر دار المعارؼ النعمانية  ،مكاف
النشر باكستاف  ،سنة النشر َُُْىػ ُُٖٗ -ـ .
ُْ.طبقات الشافعية الكبرل ،تاج الديف ابي نصر بف عبد الكىاب السبكي ت(ّٕٔ)ق  ،المحقؽ :د .محمكد
محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمك ،الناشر :ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع الطبعة :الثانيةُُّْ ،ىػ.
ُٓ.طبقات الشافعية ،البي بكر بف احمد بف محمد بف قاضي شيبة الدمشقي ت(ُٖٓ)ىػ ( ،المتكفى:
ُٖٓىػ) ،المحقؽ :د .الحافظ عبد العميـ خاف  ،دار النشر :عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٕ ،ىػ.
ُٔ.العبر في خبر مف غبر ،لشمس الديف محمد بف احمد الذىبي ت(ْٖٕ)ىػ  ،المحقؽ :أبك ىاجر محمد
السعيد بف بسيكني زغمكؿ الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت .
ُٕ.الفقو االكبر ،البي حنيفة النعماف بف ثابت ت(َُٓ)ىػ ،الناشر :مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية ،
الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ .
ُٖ.فكات الكفيات ،محمد بف شاكر الممقب بصالح الديف ت(ْٕٔ)ىػ ،المحقؽ :إحساف عباس  ،الناشر :دار
صادر – بيركت الطبعة :األكلى.ُّٕٗ ،
ُٗ.كبرل اليقينيات الككنية ،محمد سعيد رمضاف البكطي  ،دار الفكر المعاصر  ،بيركت _ لبناف . ُٕٗٗ ،
َِ.لكامع االنكار البيية ،شمس الديف ابك العكف السفاريني ت(ُُٖٖ)ىػ ،الناشر :مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا
– دمشؽ الطبعة :الثانية  َُِْ -ىػ  ُِٖٗ -ـ .
ُِ.المحصكؿ ،لفخر الديف محمد بف عمر الرازم ت(َٔٔ)ىػ  ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر طو جابر فياض
العمكاني  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :الثالثة ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ .
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ِِ.المرشد المفيد الى عمـ التكحيد  ،د.عمر كفيؽ الداعكؽ ،دار البشائر االسالمية  ،بيركت _ لبناف ،
الطبعة االكلى . ََِٕ_ُِْٖ :
ِّ.معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،يكسؼ الياف ساركيس ت(ُُّٓ)ىػ  ،الناشر :مطبعة سركيس بمصر
ُّْٔ ىػ  ُِٖٗ -ـ .
ِْ .المنيؿ العذب الركم في ترجمة قطب األكلياء النككم ،شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم
ت(َِٗ)ىػ  ،تحقيؽ  :احمد فريد  ،دار الكتب العممية  ،بيركت – لبناف .
ِٓ.المكاقؼ ،لعضد الديف عبد الرحمف االيجي ت(ََٕ)ق  ،الناشر :دار الجيؿ – بيركت  ،تحقيؽ :د .عبد
الرحمف عميرة  ،الطبعة األكلى.ُٕٗٗ ،
ِٔ.الناشر :دار الفكر عاـ النشر َُْٕ :ىػ  ُٖٗٔ -ـ .
ِٕ.ىدية العارفيف في أسماء كآثار المصنفيف ،اسماعيؿ بف محمد البغدادم ت(ُّّٗ)ىػ  ،الناشر :طبع
بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ  ،أعادت طبعو باألكفست :دار إحياء التراث
العربي بيركت – لبناف .

هىامش البحث
(ُ) ينظػػر :البدايػػة كالنيايػػة ،السػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف كثيػػر ت (ْٕٕ)ى ػػ ،ِٕٖ/ُّ :تػػاريخ االسػػالـ ككفيػػات
المشاىير كاالعالـ ،لشػمس الػديف محمػد بػف احمػد الػذىبي ت(ْٖٕ)ىػػ ،ِْٔ/ٓ :طبقػات الشػافعية ،البػي
بكر بف احمد بف محمد بف قاضي شيبة الدمشقي ت(ُٖٓ)ىػ.ُّٓ/ُ :
(ِ) اعذب الركم في ترجمة االماـ النككم ،عبد الحميد بف صالح الكراني.ِْ :
(ّ) ينظر :طبقات الشافعية الكبرل ،تاج الديف ابي نصر بف عبد الكىاب السبكي ت(ّٕٔ)ىػ.ُٔٔ/ٓ :
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(ْ) ينظػػر :تػػذكر الحفػػاظ ،لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف احمػػد الػػذىبي ت(ْٖٕ)ى ػػ ،َُْٕ/ْٓ :االعػػالـ ،لخيػػر
الديف الزركمي ت(ُّٔٗ)ىػ.ُْٗ/ٖ :
(ٓ) العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر ،لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف احمػػد الػػذىبي ت(ْٖٕ)ى ػ  ،ُِّ/ٓ :فػكات الكفيػػات،
محمد بف شاكر الممقب بصالح الديف ت(ْٕٔ)ىػ.ِٔٓ/ْ :
(ٔ) ينظر  :طبقات الشافعية الكبرل . َٓ/ٓ :
(ٕ) ينظػػر :المني ػػؿ العػػذب ال ػػركم ف ػػي ترجم ػػة قطػػب األكلي ػػاء الن ػػككم ،ش ػػمس ال ػػديف محم ػػد بػػف عب ػػد ال ػػرحمف
السخاكم ت(َِٗ)ىػ .ِٔٓ/ٓ :
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو.ّّٓ/ٓ :
(ٗ ) ينظػػر  :شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب ،البػػف عمػػاد عبػػد الحػػي العكػػرم الدمشػػقي ت(َُٖٗ)ى ػػ:
ٓ.ِْٖ/
(َُ) ينظر :المصدر نفسو . ُّّ/ٓ :
(ُُ) ينظر  :طبقات الشافعية ،البف شيبة . ُْْ/ِ :
(ُِ) ينظر  :تيذيب االسماء كالمغات  ،يحيى بف شرؼ النككم ت(ٕٔٔ)ىػ . ُٖ/ُ:
(ُّ) ينظر  :االعالـ . ِّٗ/ّ :
(ُْ) ينظر :تذكرة الحفاظ.ُْٕ/ْ :
(ُٓ) ينظر :تيذيب االسماء كالمغات.ُُ/ُ :
(ُٔ) ينظر :المنيؿ العذب الركم.ٖٗ/ُ :
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(ُٕ) ينظر :المصدر نفسو.ٗٗ/ُ :
(ُٖ) ينظر :المصدر نفسو.ٗٗ/ُ :
(ُٗ) ينظر :المصدر نفسو.ٗٗ/ُ :
(َِ) ينظر :المصدر نفسو.ّٔ/ُ :
(ُِ) ينظر :فكات الكفيات ،ْٓٗ/ِ :االعالـ . ُْٗ/ٖ :
(ِِ) ينظر :تيذيب االسماء ،ُٔ/ُ :ىدية العارفيف في أسماء كآثار المصنفيف ،اسماعيؿ بف محمد البغػدادم
ت(ُّّٗ)ىػ.ِٓٓ/ٔ :
(ِّ) ينظر :المنيؿ العذب الركم.ُٕ/ُ :
(ِْ) ينظر :طبقات الشافعية ،البف قاضي شيبة ،َِِ/ِ :المنيؿ العذب الركم.ْٕ/ُ :
(ِٓ) معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،يكسؼ الياف ساركيس ت(ُُّٓ)ىػ.ُِٕٔ/ِ :
(ِٔ) ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،اسماعيؿ بف محمد البغدادم ت(ُّٗٗ)ىػ.ُِٔ/ّ ،
(ِٕ) ىدية العارفيف.ّْٔ/ِ :
(ِٖ) االعالـ . ُْٗ/ٖ :
(ِٗ) معجـ المؤلفيف.َِٓ/ٖ :
(َّ) شرح المقاصد النككية ،لمحجار.ُٗٓ-ٗ :
(ُّ) ينظر :ىدية العارفيف ،ّْٔ/ ِ:ايضاح المكنكف ،ِّٖ/ْ :االعالـ.ِْ/ٔ :
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(ِّ) ينظر :ىدية العرفيف  ، ُْ/ُ :االعالـ . ْْ/ُ :
(ّّ) ينظر :معجـ المطبكعات.ُِٕٔ/ِ :
(ّْ) ينظر :شرح المقاصد النككية ،لمحجار.ُٕ :
(ّٓ) ينظر :المصدر نفسو.ٕ :
(ّٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٕ :
(ّٕ) ينظر  :السنكسية  ،ألبي عبداهلل محمد بف يكسؼ السنكسي ت(ٖٓٗ)ىػ . ّ :
(ّٖ) ينظر :المكاقؼ ،لعضد الديف عبد الرحمف االيجي ت(ََٕ)ىػ.ُٔٓ/ُ :
(ّٗ) ينظر :المصدر نفسو . ُٔٓ/ُ :
(َْ) ينظر :المصدر نفسو.ُٔٓ/ُ :
(ُْ) ينظر :المصدر نفسو.ُٔٔ/ُ :
(ِْ) ينظر :شرح المقاصد النككية  ،لمحجار. ٗ :
(ّْ) لكامع االنكار البيية ،شمس الديف ابك العكف السفاريني ت(ُُٖٖ)ىػ.ُُِ/ُ ،
(ْْ) شرح المقاصد النككية  ،لمحجار. ٗ :
(ْٓ) ينظر :تحفية المريد شرح جكىرة التكحيػد ،لمشػيخ ابػراىيـ البػاجكرم ت(ُِٕٔ)ىػػ ،ُّٕ ،كبػرل اليقينيػات
الككنية ،محمد سعيد رمضاف البكطي ،ُُُ :البييقي كمكقفو مف االلييات ،الحمد عطية.ُّٖ/ُ :
(ْٔ) ينظر :شرح المقاصد النككية ،لمحجار.َُ-ٗ :
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(ْٕ) ينظر :المصدر نفسو .َُ-ٗ:
(ْٖ) الفقو االكبر ،البي حنيفة النعماف بف ثابت ت(َُٓ)ىػ.ّٕ :
(ْٗ) المحصكؿ ،لفخر الديف محمد بف عمر الرازم ت(َٔٔ)ىػ.ِِٖ/ّ ،
(َٓ) ينظر :شرح المقاصد ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني ت(ُٕٗ)ىػ.ُّٗ/ِ :
(ُٓ) ينظر :التكضيح عف تكحيد الخالؽ  ،سميماف بف عبداهلل ت(ُِّّ)ىػ . ُّْ:
(ِٓ) شرح المقاصد النككية ،لمحجار.َُ-ٗ :
(ّٓ) ينظر :المرشد المفيد الى عمـ التكحيد  ،د.عمر كفيؽ الداعكؽ . ُِٔ-َِٔ:
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