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املقدمة

الحمد لله رب العاملني والصاة والسللام األمتان 

األكمللان عىل سلليدنا محمللد وعىل آللله وصحبه 

أجمعني.

أمللا بعد؛ فإن علم أصول الفقلله جليل قدره ، عظيم 

نفعلله، ولعل من أهم كتب أصول الفقه عند السللادة 

الحنفيللة رحمهللم الله كتللاب )كش��ف األرسار يف 

رشح املن��ار(، لإلمللام حافللظ الديللن أيب الربكات 

عبد الله بن أحمد النسللفي رحمه الله ، وهذا بحث 

جمعللت فيه ترجمة اإلمام النسللفي وبينت فيه كتابه 

كشللف األرسار وأهم ما يتعلللق به من رشوح للمنت 

)منار األن��وار( وذكرت فيه أيضللا خامتة يف النتائج 

والتوصيات، 

واقتضت خطة البحث أن تكون كالتايل:

القسم األول حياة اإلمام النسفي رحمه الله.

القسللم الثاين: كتللاب منار األنوار ورشحه كشللف 

األرسار:

القسم األول: حياة النسفي، وفيه ستة مباحث:

املبحللث األول: اسللمه، ونسللبتُه، وكنيتلله، ولقبه، 

ومولده.

املبحث الثاين: مكانة اإلمام النسفي العلمية.

املبحث الثالث: شيوخه، وتاميذه.

املبحث الرابع: عقيدته ومذهبه.

املبحث الخامس: مصنفاته.

املبحث السادس: وفاته.

القسللم الثاين: كتللاب منار األنوار ورشحه كشللف 

األرسار، وفيه ثاثة مباحث:

املبحللث األول: كشللف األرسار يف رشح املنار، 

اسم الكتاب، وصحة نسبته للمؤلف، وسبب تأليفه.

املبحث الثاين: قيمة )منت املنار ورشحه الكشف( 

العلمية، وأهم رشوحهام واملصنفات عليهام.

املبحث الثالث: منهج املصنف يف رشحه كشللف 

األرسار.

❊ ❊ ❊
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املبحث األول: حياة النسفي، وفيه ستة مباحث:

املبحللث األول: اسللمه، ونسللبتُه، وكنيتلله، ولقبه، 

ومولده.

املبحث الثاين: مكانته العلمية.

املبحث الثالث: أشهر شيوخه، وتاميذه.

املبحث الرابع: عقيدته ومذهبه.

املبحث الخامس: مصنفاته.

املبحث السادس: وفاته.

❊ ❊ ❊

املبح��ث األول: اس��مه ونس��بُتُه وكنيت��ه ولقبه 	 
ومولده)))

إسمه وكنيته: عبد الله بن أحمد بن محمود النََّسِفي: 

نسبة إىل »نَْسللف«)2)، وهي من باد ما وراء النهر))) 

)1) ينظر: الجواهر املضية يف طبقات الحنفية، لعبد القادر 

القللريش: 270/1، 271، الللدرر الكامنللة يف أعيان املائة 

الثامنللة، للحافظ ابللن حجر العسللقاين : )/17، الرتجمة 

رقم: 2118 ، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، البن 

تغري بردي:71/7-)7، تللاج الرتاجم يف طبقات الحنفية، 

لقاسللم بن قطلوبغللا: 174/1، 175، طبقللات املفرسين، 

لألدنلله وي:)26، كشللف الظنللون عللن أسللامي الكتللب 

والفنون، حاجي خليفة : 2/)182، سلللم الوصول، كاتب 

جلبللي: 9/4))، األعللام، لخري الدين الللزركيل : 67/4، 

الفوائد البهية يف تراجم الحنفية، أليب الحسللنات اللكنوي: 

101، معجللم املؤلفللني، لعمللر بن رضا كحالللة : 2/6)، 

مقدمللة تحقيق منت املنار، للنسللفي تحقيق محمد بركات: 

8، مقدمة فتح الغفار رشح املنار، البن نجيم : 1/)، معجم 

املفرسين، عادل نويهللض: 04/1)، املدخل إىل مذهب 

اإلمللام أيب حنيفللة النعامن، د أحمد سللعيد حللوى: 48)، 

مقدمة تحقيق كتاب: إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار، 

ملحمود بن محمد الدهلوي: 2)، املوسللوعة امليرسة يف 

تراجم أمئة التفسري، مجموعة من الباحثني: 27/2)1 .

)2) مدينللة تقع جنللوب جمهورية أوزبكسللتان، وهي اليوم 

عاصمة والية قشلله دريا، كان اسللمها بالفارسللية: نخشب، 

وتسللمى اليوم قَللريْش، ومعناه »قرص« بلغللة املغول الذين 

سيطروا عىل املدينة يف القرن الرابع عرش امليادي، ينظر: 

بلدان الخافة الرشقية، يك لسرتنج: )51، نقله إىل العربية: 

بشري فرنسيس، كوركيس عواد.

))) هللو نهر جيحون، ويسللمى اليللوم: اموداريللا، مير يف 

جمهوريللات تركسللتان الكربى: تركسللتان، وأوزبكسللتان، 

وقرغيزية، وطاجكسللتان، ينظر: بلدان الخافة الرشقية، يك 
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بباد السللند، بني نهر جيحون وسمرقند)1)، وكنيته: 

أبو الربكات، ولقبه: حافظ الدين.

والدته: ولد بل »إيذج«)2) إحدى قرى سللمرقند، ومل 

أقف عىل سللنة والدتلله فيام أتيح يل مللن مصادر، 

ولكنِّللي وجللدت ترجمتلله يف املوسللوعة العربيللة 

امليللرسة وفيهللا أنَّ والدتلله سللنة: 2)12م، والذي 

يعدل سنة : 0)6 هل))).

وأق��وال 	  العلمي��ة  مكانت��ه  الث��اين:   املبح��ث 

العلامء فيه

ة العلمية،  لقد اتسمت شخصية اإلمام النسفي بالهمَّ

والزهللد يف الدنيللا، فقللد قللال عنلله الحافللظ عبد 

القللادر القريش: »أحد الزهللاد املتأخرين، صاحب 

التصانيف املفيللدة يف الفقه واألصول«)4)، ووصفه 

الحافللظ ابن حجر العسللقاين يف الللدرر الكامنة، 

لسرتنج: 476 .

)1) سمرقند إحدى مدن جمهورية أوزبكستان، ينظر: بلدان 

الخافة الرشقية، يك لسرتنج: 506 .

)2) إيللذج من قرى مدينة سللمرقند، ينظللر: معجم البلدان، 

لياقللوت الحموي: 288/1، وبلللدان الخافة الرشقية، يك 

لسللرتنج: 280، والقسللم الدرايس لتحقيق جامع األرسار، 

للللكايك، للدكتللور فضل الرحمللن:51، القسللم الدرايس 

لتحقيق قسم العبادات من املسللتصفى، للنسفي، للدكتور 

أحمللد الغامللدي: 9)، وقد رجللح والدتلله يف أواخر الربع 

األول، من القرن السابع.

))) ينظللر: املوسللوعة العربيللة امليللرسة. إعداد مؤسسللة 

فرانكلني، بإرشاف محمد شفيق غربال: 81/7)) .

)4) الجواهللر املضيللة يف طبقللات الحنفية، لعبللد القادر 

القريش: 271/1 .

بقوله: »عامة الدنيا، أبو الربكات«)5).

ووصفلله ابن تغللري بللردي بجميل األوصللاف، إذ 

قللال: »وهذا مع الخلق الحسللن، والتواضع الزائد، 

وفصاحة اللفللظ، وطاقة اللسللان، ومحبته للفقراء 

والطلبة، واإلحسللان إليهم، وأكب عىل االشللتغال، 

والتصنيللف... وكان إماماً عدالً، زاهللداً خرياً، ديناً 

كرميللاً، متواضعللاً، مرتفعاً عىل امللللوك، متواضعاً 

للفقللراء، ال يللرتدد عىل أرباب الدولللة، وال يجتمع 

بهللم إال إذا أتللوا إىل منزله، أثنى عللىل علمه ودينه 

غري واحد من العلامء، ومل يزل عىل ما هو عليه من 

العلم والعمل حتى أدركه أجله«)6).

وقد ذكره حاجللي خليفة وحاه بل: »الشلليخ اإلمام 

حافللظ الدين«)7). وقللال اللكنللوي: »وكل تصانيفه 

نافعللة معتربة عند الفقهاء مطروحة ألنظار العلامء«، 

وجللاء يف تعليقات أيب فراس النعسللاين: »عده ابن 

كامل باشا من طبقة املقلدين القادرين عىل التمييز 

بني القللوي والضعيللف الذين شللأنهم أن ال ينقلوا 

يف كتبهللم األقوال املللردودة والروايللات الضعيفة 

وهللي أدىن طبقللات املتفقهني منحطللة عن درجة 

املجتهدين واملخرجللني واملرجحني، وعده غريه 

من املجتهدين يف املذهب: وقال أنه اختتم به ومل 

يوجد بعده مجتهد يف املذهب ...«)8). والذي يبدو 

)5) الدرر الكامنة، البن حجر: )/ 17.

)6) املنهل الصايف، البن تغري بردي: 72/2 .

)7) كشف الظنون، لحاجي خليفة: 81/1 .

)8) الفوائد البهية يف تراجم الحنفية، أليب الحسنات محمد 

عبللد الحي اللكنللوي، تعليق: محمد بدر الديللن أبو فراس 

النعساين: 101 .
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يل بعد عرض أقوال املرتجمني لإلمام النسللفي أنه 

من املجتهدين يف املذهب ومن املحررين ألقواله 

ومسائله وأصوله وفروعه .

املبحث الثالث: أشهر شيوخه وتالميذه	 

- أما أشهر شيوخه:

1. أحمللد بللن محمد بللن عمللر أبو نللرص العتايب 

البخاري، ت سنة 586هل)1).

2. شللمس األمئة محمد بن عبد السللتار بن محمد 

العامدي، أبو الوجد، ت سنة 642هل)2).

)1) كذا جاء يف بعض مصادر ترجمته، أنه روى عن العتايب 

كتاَب الزيادات، مع كون العتايب ت سللنة 586ه، والنسفي 

تويف سللنة 710هللل، أو بعدها، وكونه أخذ من شلليخ تويف 

قبل وفاته مبئة وأربع وعرشين سنة أمر مستبعد، وقد شكك 

يف صحة روايته عللن العتايب، الكفللوُي، واللكنوُي، ينظر: 

الفوائد البهية يف تراجم الحنفية، أليب الحسنات محمد عبد 

الحي اللكنوي:)4، والجواهر املضية، للقريش: 1/ 114.

)2) قيل فيه: أُسللتاذ اأَلمئَِّة عللىل اإِلطاق واملوفود إِليه من 

اآلفللاق، برع يف العلللوم وفاق عىل أَقرانه، وهللو الذي أَحيا 

علم األُصول والفقه بعد اندراسلله من زمن القايض أيَب زيد 

، تفقه عللىل اإلِمام  َْخِسِّ ، وشللمس األمَئللة الرسَّ بُّللويِسِّ الدَّ

فخر الدين أيَب املحاسللن الحسللن بن منصللور املعروف 

بلللل)قَاِضيَخان(، وشيخ اإلِسللام برهان الدين أيَب الحسن 

علليل بللن أيَب بكر بن عبللد الجليللل املَْرِغيَْنللايِنِّ )صاحب 

الهدايللة(، وتفقه عليلله َخلٌق كثري منهللم: العامة بدر الدين 

محمللد بللن محمود بن عبللد الكريللم الَكللرَْدِريُّ املعروف 

بلل)ُخَواَهر زَاَده( وهو ابن أُخته، واإلِمام حافظ الدين الكبري 

، ومحمد  أَبللو الفضل محمد بن محمللد بن نرص البَُخللاِريُّ

، وغريهم. له: مخترص  ، وحافظ الدين النََّسللِفيُّ املَامْيَْرِغلليُّ

حسللام الدين األَْخِسلليَكِثّي، ورسللالة يف الللرد عىل منخول 

اإلِمام الَغزَايِلّ. ينظر: الجواهر املضية، للقريش: 2/ 41)، 

الوايف بالوفيات، لصاح الدين الصايف: )/209 .

). محمد بن محمود الكردري املعروف بل »خواهر 

زاده« ت سنة 651هل، وعليه تفقه))).

4. علليل بن محمد بن علليل الراميش البخاري، ت 

سنة 666هل)4).

وأما تالميذه: مل أقف عىل تاميذ النسفي فيام أتيح 

يل من مصادر، سللوى تلميذه الحسللني بن عيل بن 

الحجاج بن عيل، امللقب بحسام الدين السغناقي، 

الفقيه، النحوي، ت سنة 714هل)5).

 ، ))) هو ابن أخت الشلليخ محمد بن عبد السللتار الَكرَْدِريِّ

رباه خاله أحسللن تربية ونشللأ عنده وتفقلله عىل يديه، وأخذ 

عنه: محمللود صاحب الحقائق شللارح املنظومة، و اإلمام 

حافظ الدين النسللفي، وغريهام. له: الجواهر املنظومة يف 

أُصول الدين، ورشح الِحيَل الرشعية للخصاف.  تويف651 

هلل. ينظر: الجواهر املضية، للقريش: 1/ 271.

)4) عيل بن محمد بن عيل الرَّاُميِشُّ - نِسبًَة إىِل »َراُمش« قرية 

مللن أَعامل بخاَرى- البخاري، امللقللب بل)نجم العلامء( و 

بل)حميد الدين الرضير(، كان إماماً كبرياً فقيهاً أُصولياً محدثاً 

مفرساً حافظاً متقناً، انتهت إليه رئاسللة العلم مبا وراء النهر، 

 ، تفقه عىل: شللمس األمئة محمد بن عبد السللتار الَكرَْدِريِّ

وسللمع من جامل الدين عبيد الللله املحبويب، وتفقه عليه: 

اإلمام حافظ الدين النسفي، وأبو املحامد محمود بن أحمد 

البخاري صاحب الحقائللق رشح املنظومة، وجال الدين 

محمللد بللن أحمد الصاعللدي، وغريهم . للله: رشح أصول 

البزدوي مطبوع، ورشح الجامع الكبري للشيباين يف الفروع، 

ورشح الفقه النافع للسللمرقندي، والفوائد الفقهية يف رشح 

الهدايللة للَمْرِغيَْنايِنِّ، واملوجز يف رشح املنظومة النسللفية 

. تويف: سللنة: 666 هلل، وقيللل: 667 هلل. ينظر: الجواهر 

املضية، للقريش: 1/ )7) .

)5) اإِلمام الفقيه األصويل النحوي، تفقه عىل حافظ الدين 

الكبري محمد بن محمد بن نرص البخاري وفوض إليه الفتوى 

وهو شاب، وتفقه أَيضاً عىل فخر الدين محمد بن محمد بن 
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املبح��ث الراب��ع: مصنفاتلله: لقد تللرك لنللا اإلمام 

النسللفي - رحمه الله - إرثا عظيللامً ، وعلامً زاخراً، 

ولقد تنوعت مصنفاته يف شللتى العلوم ، ومن بينها: 

التفسللري، وأصول الديللن، وأصول الفقلله، والفقه، 

والسلوك، ومام وقفت عليه من كتبه - رحمه الله -:

 يف التفس��ر: له: مللدارك التنزيل وحقائللق التأويل 

يف التفسري)1).

ويف أصول الدين: له: 	 

1- عمدة العقائد يف أصول الدين)2). 

2- ورشَح العمدة يف االعتامد رشح العمدة يف علم 

الكام))). 

)- الآللئ الفاخرة يف علوم اآلخرة)4). 

، دخل بغداد ودرس بها مبشهد اإلٍمام أيَب  إلياس املَامْيَْرِغيِّ

حنيفة، ثم توجه إِىل دمشللق حاجاً فدخلها سللنة 710 هلل، 

واجتمللع بعلامئهللا وانتفع بعلمه طابُها. للله: الكايف رشح 

أُصللول البزدوي مطبوع، والوايف رشح املنتخب يف أصول 

املذهب لألخسيكثي، والنجاح يف الترصيف، والنهاية يف 

رشح الهدايللة للَمْرِغيَْنللايِنِّ. تويف: بحلب يف رجب، سللنة 

711 هلللل، تنبيه: جاء يف بعض كتللب الرتاجم: الصغناقي 

بالصاد، ينظر: الجواهر املضية، للقريش: 1/ )21، والدرر 

الكامنة، البن حجر: )/ 17.

)1) مطبوع عدة طبعات، ومنها: طبعة بتحقيق: يوسف عيل 

بديللوي، ومراجعة وتقديم: محيي الدين ديب مسللتو، نرش: 

دار الكلللم الطيب، بللريوت، الطبعللة: األوىل، 1419 هل - 

1998 م .

)2) طبع باعتناء املسترشق كورتني يف لندن / )184م .

))) مطبوع بتحقيق: د. عبد الله محمد عبد الله إسللامعيل، 

نللرش: املكتبللة األزهريللة، الطبعللة : األوىل، سللنة الطبع: 

2)14هل، 2012م.

)4) نسللبه إليلله البغللدادي، ينظر: هديللة العارفني: 464/1 

4- املنار يف أصول الدين)5).

5- بحر الكام ، يف أصول الدين)6).

وأما يف أصول الفقه: 	 

1-2 منار األنوار يف أصول الفقه، ورشحه يف كشف 

األرسار يف رشح املنار)7).

)-4- رشحللان: مطللول ومختللرص عللىل املنتخب 

لحسام الدين اإلخسيكثي ت سنة 644هل)8).

5- مفتاح األصول)9).

وأما يف الفقه، فله:	 

1-  الوايف يف الفروع)10)، 

توجللد نسللخة منلله، يف مكتبللة الدولللة /املانيا/برلني، رقم 

الحفظ: )2750(.

)5) مل أقف عليه يف املصادر املتاحة يل، ونسللبه إليه عبد 

القادر القريش، ينظر: الجواهر املضية، للقريش: 1/ 271 .

)6) مخطللوط نسللخة منلله يف املكتبللة املركزية/اململكة 

 (/11(0( الحفللظ:  رقللم  السللعودية/الرياض/  العربيللة 

مجاميع(.

)7) طبللع بعدة طبعللات، أقدمها الطبعللة األمريية / بوالق/ 

مرص، 16)1هل، مع حاشيتي اللطنوي و ما جيون، ومنها 

طبعللة دار الكتب العلميللة، بريوت، لبنان، سللنة 1406هل 

1986م، وطبع مللنت املنار حديثاً بتحقيللق وتعليق محمد 

بللركات، دار اللبللاب، تركيا/ اسللطنبول، الفاتللح، 9)14ه، 

2018م .

)8) الللرشح املخترص مل أقف عليه يف املصادر املتاحة يل، 

ونسللبه إليه حاجي خليفة، ينظر: كشللف الظنون: 1848/2، 

والللرشح املطللول طبللع حديثا بتحقيق سللامل أوغللوت، من 

متطلبات أطروحة دكتوراه يف جامعة أم القرى، سنة 9)14هل .

)9) نسللخة منه يف مكتبة مركز الوثائق التاريخية/البحرين/ 

املنامة، رقم الحفظ: رقم التسلسل) 148(.

)10) النصللف األول منه حققه د.عبد السللتار الغريري يف 
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2-  والكايف رشح الوايف)1). 

)- كنللز الدقائللق، وهللو مللنت مشللهور يف الفقلله 

الحنفي)2). 

4- املسللتصفى يف رشح الفقلله النافع، ملحمد بن 

يوسف السمرقندي ت 556هل))).

5- املصفى رشح منظومة الخاف، لعمر بن محمد 

النسفي)4).

6- القنية يف الفقه)5).

أطروحللة دكتوراه، بإرشاف أ.د محللي هال الرسحان، كلية 

العلوم اإلسامية، جامعة بغداد، سنة: 2008م .

)1) نسللبه إليلله حاجللي خليفللة ، ينظللر: كشللف الظنون: 

1997/2، وقللد حقق برسللائل، ومنها بتحقيللق: د. إبراهيم 

الزهراين، رسللالة دكتوراه، املعهد العايل للقضاء، الرياض، 

سنة 1418هل.

)2) وهو من املتون املعتمدة يف املذهب، طبع بتحقيق: أ. 

د. سللائد بكداش، نرش: دار البشائر اإلسامية، دار الرساج، 

الطبعللة: األوىل، 2)14هل - 2011م ، وعىل املنت رشوح 

كثللرية ومنها: تبيني الحقائق، للزيلعللي والبحر الرائق، البن 

نجيم، وغريهام.

))) طبللع قسللم العبللادات، بتحقيللق أحمللد الغامدي، يف 

أطروحللة لنيللل درجللة الدكتللوراه، بللإرشاف، أ.د. عبد الله 

الثللاميل، كلية الرشيعة والدراسللات اإلسللامية، جامعة أم 

القرى، سنة : 1)14هل، 2)14هل.

)4) مخطللوط توجد منه نسللخة يف اسللتنبول برتكيا، مكتبة 

ملت - فيض الله أفندي، برقم: ))8، ونسللختان يف مكتبة 

شسللرتبتي، بايرلندا نسللبه إليه حاجي خليفة، ينظر: كشف 

الظنللون، لحاجللي خليفللة: 1921/2 ، وتللم تحقيق أجزاء 

منه حديثا ومنها تحقيق حقي إسللامعيل عبد اإلله الحديثي 

حازم محمد مثيل الفهداوي.

)5) نسللخة منه يف مكتبة: ايا صوفيا /تركيا/ اسللتانبول، رقم 

الحفظ: )55)1(.

7- املستوىف يف الفروع)6).

8- رساله يف حكم الحشيش)7)،  

»فضائللل  كتللاب:    : فل��ه  الس��لوك،  يف  وأم��ا 

األعللامل« )8).

املبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي	 

ا مذهبه االعتقادي، فهو ماتريدي املعتقد كام بني  أمَّ

هو يف رشحه، وكذلك ما ورد عنه يف تفسللريه بعض 

املسائل العقائدية ، إضافة لكتبه يف علم الكام.

للا مذهبه الفقهللي، فهو عىل مذهللب اإلمام أيب  وأمَّ

حنيفللة النعامن -رحملله الله-، كام هللو واضح يف 

كتبلله، إذ رصح يف أكللر مللن موضللع بتقريللرات 

»األصحاب«، أو »ولنا«، ومراده أصحاب املذهب 

الحنفي، كللام أنَّ ترجيحاته مىش فيها عىل ما مىش 

عليلله األصوليللون الحنفيللة، فضاً لكتبلله يف الفقه 

ُه بعض من ترجم له من املجتهدين  الحنفي، بل عدَّ

يف املذهب املحررين له، وكتبه يف فروع املذهب 

الحنفللي من الكتب املعتمللدة يف املذهب كالكنز 

والوايف واملستصفى وغريها .

املبحث السادس: وفاته	 

لقد اختلف املؤرخون يف تحديد سللنة وفاة اإلمام 

)6) مل أقللف عليلله فيام أتيح يل مللن مصادر، ونسللبه إليه 

حاجي خليفة، ينظر: كشف الظنون: 1675/2 .

)7) نسخة منه يف مكتبة: جوتا، املانيا / جوتا، رقم الحفظ: 

. 2/2096

)8) نسبه إليه حاجي خليفة، ينظر: كشف الظنون: 1274/2، 

وتوجد نسللختان منه، نسللخة يف مكتبه برنستون )مجموعه 

جاريللت( يف الواليات املتحده االمريكية/ برنسللتون، رقم 

الحفظ: )922(، ونسخة ثانية يف مكتبه برنستون/ الواليات 

.)h 254( :املتحده االمريكية، رقم الحفظ
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النسفي -رحمه الله تعاىل- عىل ثاثة أقوال: 

الق��ول األَول: أنَُّه تويف سللنة 701 هللل، وإىل هذا 

ذهب عبد القللادر القريش، وتبعه الحافظ ابن حجر 

العسقاين)1).

القول الث��اين: أنَُّه تويف سللنة 710 هللل، وهو قول 

أَكر املرتجمللني له. ومنهم: الحافللظ ابن قطلوبغا 

وحللدد وفاته: ليلللَة الجمعة، من شللهر ربيع األول، 

سنَة 710ه، ودفن يف إيذج)2).

الق��ول الثال��ث: أنَُّه تويف سللنة 711 هللل، كام ذكر 

ذلك حاجي خليفة))).

ويورد عللىل القول األول أَنَّ اإلمام النسللفي -رحمه 

الللله- دخل بغداد سللنة 710 هللل)4)، وعليه فيمكن 

أن تكون وفاته سنة 710 هللل، أو سنة 711 هلل.

وقللد كانت وفاتلله يف بلدتلله »إِيْللَذج« وُدِفللَن فيها 

 رحملله الللله تعللاىل رحمة واسللعة وجللزاه الله عن 

)1) ينظر: الجواهر املضية يف طبقات الحنفية، للقريش:1/ 

271، الدرر الكامنة ، البن حجر:)/ 17 .

)2) ينظر: الفوائد البهية يف تراجم الحنفية، للكنوي:102، 

الفتللح املبني يف طبقات األُصوليللني، للمراغي: 2/ 108، 

وكشللف الظنللون، لحاجللي خليفللة: 2/ 1168، 1274، 

 ،20(4  ،1997  ،1921  ،1867  ،182(  ،1516

: 4/ 67، وهدية العارفني، للبغدادي:1/  واألعام، للزِّرِكْيِلِّ

464، ومعجم املؤلفني، لسزكني:6/ 2).

))) ينظللر: كشللف الظنللون، لحاجي خليفللة:2/ 1675 . 

وقال ابن قطلوبغا: »فموت النسفي بعد العرش وسبع مائة«. 

مجموعة رسللائل العامة قاسللم بن قطلوبغا لللللل الرسالة 

التاسعة: األصل يف بيان الفصل والوصل : 28) .

)4) ينظللر: تاج الرتاجللم، البن قطلوبغللا:1/ 175، الفوائد 

البهية يف تراجم الحنفية، للكنوي:102 .

املسلمني خرياً )5).

القس��م الث��اين: كتاب منار األنوار، ورشحه كشللف 

األرسار، وفيه ثاثة مباحث:

املبحث األول: منت منار األنوار، وكشللف األرسار 

اسم الكتاب، وصحة نسبته للمؤلف، وسبب تأليفه.

املبح��ث الث��اين: قيمللة الكتللاب العلميللة )املنت 

والرشح(، وأهم الرشوح واملصنفات عليهام.

املبحث الثالث: منهج املصنف يف رشحه كشللف 

األرسار.

املبحث األول: منت منار األنوار ورشحه كشف 	 

األرسار

اسم الكتاب، وصحة نسبته للمؤلف، وسبب تأليفه.

أوالً، اسم املنت ورشحه، وصحة نسبته للمؤلف: 

ى اإلمام النسفي املنت بل: منار األنوار يف أصول  سمَّ

الفقه، ثم رشحه يف كتابه »كشللف األرسار يف رشح 

املنار«، ونسبه إىل اإلمام النسفي، كٌل من: الحافظ 

ابن حجر العسقاين، يف الدرر الكامنة، والقريش، 

يف طبقللات الحنفية، والعامة قاسللم ابللن قطلوبغا 

يف تللاج الرتاجم، والللزركيل، يف األعام، وحاجي 

خليفة، يف كشف الظنون)6). 

)5) ينظر: الللدرر الكامنة ، البن حجللر:)/ 17، واألعام، 

للزركيل: 4/ 67.

)6) ينظللر الجواهر املضية يف طبقات الحنفية، لعبد القادر 

القريش: 271/1، والدرر الكامنة البن حجر العسللقاين: 

)/17، وتللاج الرتاجللم البللن قطلوبغا : 175/1، وكشللف 

الظنون لحاجي خليفللة : 2/)182، واألعام، لخري الدين 

الزركيل : 67/4، ومعجم املؤلفني، لعمر بن رضا كحالة : 

2/6) ، وجامللع الرشوح والحوايش، للحبيش: )/1856-

. 1867
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ثانياً، سبب التأليف:

لقد أفصح اإلمام النسللفي -رحملله الله تعاىل- عن 

سللبب تأليفه لكشف األرسار يف مقدمة كتابه، وبني 

أنَّ السبب الرئيس هو رؤيته للهمم املائلة إىل دراسة 

علم األصول يف زمانه، وعكوف املشللتغلني بالفقه 

وأصوللله عىل كتابللني مهمني هام: »أصللول الفخر 

البزدوي«، و »أصول الشمس الرسخس« -رحمهام 

الله تعاىل-، فاخترصهام بناء عىل طلب بعض طلبة 

العلم، وذكر اإلمام النسفي، أنَّه سيلتزم بإيراد جميع 

مسللائل األصول، سللائراً عىل ترتيللب أصول الفخر 

البزدوي، وما زاد فيه إال اليسري املهم)1).

املبح��ث الثال��ث: قيمة كت��اب »من��ار االنوار 	 

وأه��م  العلمي��ة  األرسار«  كش��ف  ورشح��ه 

املصنفات عليه

أوالً: قيم��ة الكتاب العلمي��ة: ال يختلف اثنان عىل 

مكانللة مللنت »منار األنللوار« وكذلك رشحه كشللف 

األرسار، العلميللة عنللد األصوليللني عمومللاً، وعند 

الحنفيللة خصوصاً، وال يزال منت املنار وكذا رشحه 

كشللف األرسار، من عرص مؤلفلله إىل عرصنا هذا، 

يعكللف عليلله العلللامء والطلبللة، حفظاً، ودراسللة 

وتعلامً، ورشحاً. ولقللد وصفه حاجي خليفة بقوله: 

»هو مللنت متني جامع مخترص نافللع، وهو فيام بني 

كتبلله املبسللوطة ومخترصاتلله املضبوطللة أكرها 

تداوالً، وأقربها تناوالً، وهو مع صغر حجمه ووجازة 

نظمه بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود 

)1) ينظر: كشف األرسار، للنسفي: 4/1 .

الدقائللق«)2)، وملَّللا كان منت املنار للله تلك املنزلة 

عند الحنفية؛ فقد كرت رشوحه واملصنفات عليه.

ثانياً: أهم املصنفات عىل منت منار األنوار))):  

أوالً، بعض الرشوح:	 

1.كشللف األرسار رشح املصنللف عللىل املنللار، 

للمؤلف اإلمام النسفي ت 710هل)4).

2.رشح املنللار، للخطللاب ابللن أيب القاسللم القرة 

حصاري ت ما بني720-0)7هل))).

).أنوار األفللكار يف تكملة إضاءة األنوار، للشلليخ 

 عيىس بللن إسللامعيل بن خللرسو شللاه األقرصايئ 

ت 727هل ))).

)2) كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/ )182 .

))) وهللذا الجمللع حسللب وسللعي وطاقتللي، واملصادر 

املتاحللة يل، وينظر: كشللف الظنون، لحاجللي خليفة: 2/ 

)182-1827، وإيضاح املكنون ذيل كشللف الظنون عن 

أسللامي الكتب والفنون، ملصطفى القسللطنطيني الرومي: 

554/4، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، سنة النرش 

)141 - 1992، وإفاضللة األنوار يف إضاءة أصول املنار، 

ملحمود الدهلوي: القسم الدرايس، 7)-41.

)4) كتابنللا هللذا، وقد طبع قدميا مبطبعللة بوالق يف مرص، 

16)1ه وطبللع مرة ثانية بدار الكتللب العلمية بريوت/ لبنان 

وكا الطبعتني طبع مع رشح نور االنوار، للما جيون ، ويف 

طبعة بوالق معه حاشية قمر األقامر، للَّكنوي. 

)5) ينظر: الجواهر املضية، لعبد القادر البغدادي: 0/1)2، 

والشللقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية، لطاشكربي 

زاده:7.

)6) ينظر: معجم املؤلفني، لعمللر بن رضا كحالة: 21/8، 

وجللاء يف جامع الللرشوح والحللوايش:« أوللله: الحمد لله 

حمدا مدد الدهور واألعصار الخ، كشللف الظنون: 1826، 

خ بطرسبورغ 15081، بروكلامن 7: 186، والفاتح 1414 
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4.تبللرصة األرسار يف رشح املنللار، هبللة الللله بن 

 أحمللد بللن معللىل، الطللرازي الرتكسللتاين الحنفي 

ت ))7هل )1).

5.زبدة األفكار ، لشللمس الدين محمد بن الحسني 

بن محمد شاه النوشاباذي)2).

6.جامللع األرسار، لقوام الدين محمد بن محمد بن 

أحمد الكايك ت 749هل ))).

للشلليخ  املنللار،  رشح  يف  األنللوار  7.إقتبللاس 

 يوسللف بن قومللاري املنقري الخراطللي، فرغ منه 

سنة  752هل ))). 

، الفهللرس الشللامل 1: 740،  )فقلله( منسللوبا إلسللامعيل 

األقرسايئ املتوىف سنة 727«. جامع الرشوح والحوايش، 

للحبيش: )/2160

)1) نسللخة منلله يف مكتبللة مركللز امللك فيصللل للبحوث 

والدراسات االسامية، اململكة العربية السعودية، الرياض، 

رقللم الحفللظ: )0459-ف(. ينظر: خزانة الللرتاث، فهرس 

مخطوطللات: 19/21) ، الجواهللر املضيللة ، لعبد القادر 

البغدادي: 204/2، واألعام ، للزركيل: 71/8 .

 )2) حقللق كامللًا يف كلية اإلمللام األعظللم ملجموعة من 

الطلبة .

))) قال عنه طاش كربي زادة: »وهو رشح نفيس يف الغاية، 

إال أنا مل نعرف مصنفه، غري أين رأيت يف ذيل بعض نسللخ 

هللذا الرشح، أن اسللمه محمد بن محمد الجبلليل، وأنه من 

تامللذة عبد العزيللز البخاري«. النعامنيللة يف علامء الدولة 

العثامنية، لطاشللكربي زاده:7، وينظللر: الجواهر املضية، 

لعبد القادر: 40/2) .

)4) ينظللر: معجللم املؤلفني، عمر كحالللة: )25/1) وقد 

تم تحقيقه يف رسللالة ماجستري يف دراسة وتحقيق للطالب: 

محمللود شللاكر عبد الحميللد الجمييل، تخصللص: أصول 

الفقه، يف كلية العلوم اإلسامية/جامعة بغداد 2014م.

8.رشح رساج الديللن أيب حفص عمر الغزنوي، ت 

)77 هل))).

9.رشح عبد الللله بن محمد النيسللابوري الحنفي، 

املعروف بنقرة كار، ت776هل)6).

10.املشللار رشح املنار للنسللفي ، محمد بن عبد 

الرحمن الصائغ ت سنة 776هل)7).

11. رشح املنار، ملحمد بن محمود شمس الدين 

السمرقندي، ت780ه))).

12. األنللوار)9) رشح املنللار، للشلليخ أكمل الدين 

محمد البابريت ت 786هل)1)).

)1.توجيه األفكار يف رشح املنار، يوسف بن جامل 

الدين امللتاين الحنفي املتوىف سنة 790هل)11)ل.

14.رشح منار األنوار: جال الدين رسوال بن أحمد 

)5) ينظللر: ديوان اإلسللام، ملحمللد بن عبللد الرحمن بن 

الغزي: )/21 ، ومل أقف عليه.

)6) ينظر: هدية العارفني أسللامء املؤلفني وآثار املصنفني، 

إلسللامعيل البابللاين البغدادي : 467/1 ، وقللد تم تحقيقه 

يف مجموعة من رسللائل املاجسللتري يف كليتنللا كلية اإلمام 

األعظم »رحمه الله«.

)7) ينظر: هدية العارفني 1: 467، ومل أقف عليه.

)8) ينظر: كشللف الظنون، لحاجي خليفة: 2/)182، ومل 

أقف عليه.

)9) يف جامع الرشوح والحوايش اسمه: املشار إىل املنار. 

جامع الرشوح، للحبيش: )/2161 ، ومل أقف عليه.

)10) ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، لجال 

الدين السلليوطي:9/1)2، األعام، للللزركيل: 42/7، وقد 

حقللق برسللائل جامعية يف جامعة اإلمام محمد بن سللعود، 

اململكة العربية السعودية.

)11) ينظر: تاج الرتاجم: 5)2، جامع الرشوح والحوايش، 

للحبيش: )/2162 ، ومل أقف عليه.
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بن يوسف التباين الحلبي الحنفي، ت )79هل))).

15.رشح املنللار، للعامللة رشف الديللن بن كامل 

القرميي، أتم الرشح سنة 810هل)2).

16.األنوار الشمسللية عىل املنار الحافظية، شمس 

الديللن عيل بن مللوىس بن إبراهيللم القوجحصاري 

الرومي املتوىف سنة 841هل ))).

17.زين املنار، ليوسللف بن عبد امللك املعروف 

بقره سنان، ت852هل))).

18.التبيللان، ملحمللد بللن محمللود بللن الحسللني 

الحسيني، وفرغ منه سنة 857هل))).

19.كشف األنوار رشح املنار، لعمر بن عبد العزيز 

الكرماين املدعو بعامل، كان حياً سنة 7)8هل)6).

20.رشح املنللار ، ملحمللد بن محمللد بن عمر بن 

قطلوبغا، ت881هل)7). 

)1) املنهللل الصايف واملسللتوىف بعد الللوايف، البن تغري 

بردي: 50/5) ، ومل أقف عليه.

)2) وتويف يف زمن السلطان مراد خان سنة:  825 هل، ينظر: 

الشللقائق النعامنية، لطاشكربي زادة: 50/1 ، نسخة منه يف 

مكتبة برنسللتون، الواليات املتحدة االمريكية، رقم الحفظ: 

)8)57(، وينظللر: خزانة الرتاث: 440/118 ، نسللخة منه 

منشورة عىل موقع ويكيبيديا عىل الشبكة العنكبوتية.

))) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2164 ، ومل أقف 

عليه.

)4) ينظر: األعام، للزركيل: 241/8 ، ومل أقف عليه.

)5) ينظر: كشللف الظنون، لحاجي خليفة: 2/)182 ، ومل 

أقف عليه.

)6) نسللخة منلله يف مكتبللة أوقاف بغللداد، برقللم:810)، 

ينظر: فهرس مخطوطات أصول الفقه، 150/1 .

)7) ينظللر: الضوء الامع، للسللخاوي: 9/)17 ، ومل أقف 

عليه.

21.تنوير املنار لشمس الدين أبو الفضل محمد بن 

محمد الحنفي املعروف بابن الشحنة املتوىف سنة 

890هل)8). 

22.ثواقب األنظار يف أوائل منار األنوار أليب السعود 

محمد بن محمد بن مصطفى العامدي، ت 982هل))).

)2. رشح املنللار، للموىل عبللد اللطيف بن امللك 

ت801هل)1))، وهو من أشهر الرشوح وأكرها تداواًل، 

وعىل رشح ابن ملك حواش كثرية جدا أشهرها: حاشية 

للشلليخ قاسللم بن قطلوبغا الحنفللي ت879هل))))، 

وحاشية لرشف الدين يحيى سبط الرهاوي، وحاشية 

ملصطفللى بن بللري محمد املعللروف بعزمللي زاده 

ت1040هل )1)) ، وسامه »نتائج األفكار«، وغريها.

24.تنوير املنار مخترص املنار، للقايض محمد بن 

محمد بن الشحنة ت890هل )))).

25.رشح املنار ، لعبد الرحمن بن أيب بكر املعروف 
بابن العيني ، ت)89هل))))ل

)8) ينظر: الضوء الامللع: 9/ 295، معجم املؤلفني لعمر 

رضا كحالة: 11/ 295، ومل أقف عليه.

)9) ينظر: الشللقائق النعامنية، لطاشللكربي زادة: 282/1، 

ومل أقف عليه.

)10) ينظللر: املصدر السللابق: 0/1) األعللام، للزركيل: 

. 59/4

)11) ينظر: األعام، للزركيل: 180/5.

)12) ينظر: األعام، للزركيل: 241/7 وقد طبع مع حواشيه 

الثاثة بثاث مجلدات: حاشية الرهاوي وعزمي زادة وأنوار 

الحلك باعتناء إياس قبان يف دار اإلرشاد/ اسطنبول/تركيا 

5)14هل، 2014م .

))1) ينظر: الضوء الامع، للسخاوي: 295/9.

)14) ينظر: األعام، للزركيل: )/00) مطبوع بحاشية رشح 
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26.إفاضللة األنوار يف إضاءة أصللول املنار، أليب 

الفضائل الدهلوي ت891 هل)1).

27.رشح منللار األنللوار ، أحمللد بن يحيللى حفيد 

التفتازاين املتوىف 916هل)2).

28.مدار الفحللول يف رشح منار األصول، ملحمد 

بن مباركشللاه الهروي ت 928هللل)))، وعىل املدار 

حوايش)4).

29.رشح املنار ، لعبد العيل بن محمد بن حسللني 

الربجندي ت 0)9هل)5).

0).رشح املنار ، أحمد بن سللليامن بن كامل باشا 

املتوىف 940هل )6).

1).رشح املنللار ، قره داود األزميتي املتوىف سللنة 

ابن ملك ، نرش دار الكتب العلمية ، بريوت/ لبنان.

)1) ينظر: اإلعام مبن يف تاريخ الهند من األعام املسمى 

بللل نزهللة الخواطر وبهجة املسللامع والنواظللر، لعبد الحي 

الحسني: )/282، والرشح مطبوع محققا برسالة ماجستري: 

د. خالللد محمللد عبد الواحللد حنفي ، نرش مكتبة الرشللد، 

نارشون، الرياض، سنة 1426هل، 2005م.

)2) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2165 ، ومل أقف 

عليه.

))) ينظللر: األعللام، للللزركيل: 17/7، واختللرص مللدار 

الفحول يف »دائر الوصول«، طبع يف لكهنو، سنة 1877م، 

وتوجللد منه نسللختان كاملتللان يف مكتبة امللللك عبد الله 

بالرياض إحداهام يف 78 ورقة والثانية يف 67 ورقة .

)4) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2165 ، ومل أقف 

عليه.

)5) ينظر: األعام، للزركيل: 0/4) ، ومل أقف عليه.

)6) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2165 ، ومل أقف 

عليه.

948هل)7).

2). سللمت الوصللول حللرر فيه املنار، حسللن بن 

طورخللان بن داود بن يعقللوب الكايف األقحصاري 

ت951 هل)8).

)).مرقللاة األفللكار رشح منار األنللوار، محمد بن 
جرباش املتوىف نحو سنة 957هل)9)

4).رشح كامل الدين حسني بن ركن الدين مسعود 

اإلسرتابادي، ت 961هل)10).

5).حاشية عىل املنار، لحسني اآلمايس املعروف 

بقوجه حسام، ت961هل)11).

6).فتح الغفار، البن نجيم ت 970هل )12).

7). يواقيت األنظللار يف أوائل منار األنوار، محمد 

بن محللي الدين بن مصطفى األسللكليبي العامدي 

املعللروف بللأيب السللعود الرومللي املتللوىف سللنة 

982هل))1).

)7) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2165 ، ومل أقف 

عليه.

)8) ينظر: األعام، للزركيل: 194/2 ، ومل أقف عليه.

)9) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2165 ، ومل أقف 

عليه.

)10) ينظللر: هدية العارفني، للبغدادي: 18/1) ، ومل أقف 

عليه.

)11) ينظللر: هدية العارفني، للبغدادي: 18/1) ، ومل أقف 

عليه.

)12) ينظر: األعام، للزركيل: )/64، وسامه أواًل: »تعليق 

األنللوار عىل أصللول املنللار«، والكتللاب مطبللوع مبطبعه 

مصطفى الحلبى/مرص، تاريخ الطبعة: 9)19م .

))1) ينظر: جامع الرشوح، للحبيش: )/2166 ، ومل أقف 

عليه.
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8).رشح املنللار، عبللد الرحمن بللن صاجيل أمري 

الرومي املعروف بعلمشللاه قللايض صفد املتوىف 

سنة 987هل)1).

يَعة يِف رشح منار األنوار،  رَُسللوال  ِ 9).منهللاج الرشَّ

بن َصالح اآليدينى، ت978هل)2).

40.رشح املنار ، لعبللد الرحمن بن صاجيل أمري، 

علمشاه ، ت987هل))).

41.حدائق األزهار رشح املنار ملحمد بن عبد الله 

الخطيب التمرتايش، ت 1004هل، إىل باب السنة، 

كام رشح مخترص املنار)4).

42.زبللدة األرسار عللىل مخترص املنللار للحلبي، 

أليب الثناء أحمد بن محمد الزييل ثم السيوايس ت 

1006هل)5).

)4.توضيح املبللاين وتنقيح املعاين عىل مخترص 

املنار، للمللا عيل الهروي املعللروف بالقاري ت 

)1) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2166 ، ومل أقف 

عليه.

)2) ينظللر: هدية العارفني، للبغللدادي: 68/1)، ومل أقف 

عليه.

))) ينظللر: معجللم املؤلفني، عمر كحالللة: 141/5 ، ومل 

أقف عليه.

)4) ينظللر: خاصللة األثللر يف أعيان القللرن الحادي عرش، 

ملحمللد الحموي: 19/4 ورشحه عىل مخترص املنار البن 

حبيب طبع بتحقيق فادي محمود، جامعة القدس/ فلسطني، 

سنة 1)14ه، 2010م .

)5) ينظللر: األعللام، للزركيل: 5/1)2 مطبللوع ، بتحقيق: 

عادل عبد املوجود - عيل محمد معوض، نرش: مكتبة نزار 

مصطفى الباز، سنة النرش: 1419هل – 1998م.

1014هل)6).

44.رشح عبد الحليم بن لطف الله الرومي، قايض 

البوسنه، ت1051هل)7).

45.مرقللاة األفللكار يف رشح املنللار، ملحمللد بن 

جرباش)8).

46.إفاضللة األنوار عىل أصللول املنار، ملحمد بن 

عيل الحصكفي، ت 1088هل)))، وعىل هذا الرشح 

»نسللامت األسللحار عىل إفاضة األنللوار«، ملحمد 

أمللني بللن عمر بن عبللد العزيللز بن أحمللد بن عبد 

الرحيم، املعروف بابن عابدين، ت 1252هل)10).

47.رشح املنللار، محمللود بن يعقوب بن يوسللف 

البنباين املتوىف سنة 1098هل )11).

48.رشح ديباجللة رشح املنللار، يحيللى بللن عبد 

الحللي الحنفللي املعروف باألعرج املتوىف سللنة 

0)11هللل )12).

)6) ينظللر: األعللام، للللزركيل: 12/5، والكتللاب مطبوع 

محققاً بعدة رسللائل، وطبع بتحقيللق وتعليق: إلياس قبان، 

نرش :دار صادر، بريوت/لبنان، 1427ه، 2006م .

)7) ينظللر: هدية العارفللني، للبغدادين: 505/1 ، ومل أقف 

عليه.

)8) ينظللر: إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشللف الظنون، 

إلسامعيل الباباين البغدادي: 554/4 ، ومل أقف عليه.

)9) ينظر: خاصة األثر، الحموي: 4/)6 .

)10) ينظللر: األعام، للزركيل: 42/6 والكتابان مطبوعان: 

»نسللامت األسللحار برشح إفاضة األنوار«، نرش دار القران 

والعلوم اإلسامية ، كراتيش/باكستان، 1418ه .

)11) ينظر: جامع الرشوح، للحبيش: )/2168 ، ومل أقف 

عليه.

)12) ينظللر: هديللة العارفني، للبغللدادي: 2/ 4)5، جامع 
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49.نللرضة األنظللار رشح املنللار ملحمللد أمللني 

ابن الشلليخ محمللد األُْسللُكدارى الرومللى الحنفى 

ت1151هل)1).

50.نور األنللوار رشح املنار ملا ِجيْللَون الهندي، 

ت 0)11هل)2)، وعليه حاشللية ملحمد عبد الحليم 

اللكنوي األنصاري، ت 1285هل )))، املسمى قمر 

األقامر)4).

51.تنوير املنار، عبللد العيل محمد بن نظام الدين 

اللكنوي األنصاري، ت1180هل)5).

52.بدائللع األفللكار رشح أوائل املنللار ملحمد بن 

يوسف الغزايل االسبريي، ت1194هل)6).

الرشوح والحوايش، للحبيش: )/)216 ، ومل أقف عليه.

)1) ينظللر: األعللام، للللزركيل: 41/6 ، جامللع الرشوح، 

للحبيش: )/2168 ، ومل أقف عليه.

)2) ينظر: نزهة الخواطر، الحسني: 691/6.

))) ينظللر: األعام، للزركيل: 186/6، والكتابان مطبوعان 

قدميللا مبطبعة بللوالق ، مرص، وطبللع نور االنللوار، بتعليق 

الشلليخ حافظ ثنللاء الله الزاهللدي مبركز اإلمللام البخاري، 

يف الجامعللة اإلسللامية بصادق آباد/ باكسللتان، 1419هل، 

1998م، وطبللع أيضاً من غري تحقيق بدار الكتب العلمية ، 

بريوت/لبنان، وطبع محققاً مبجلدين بتحقيق فتحي موالن.

)4) وعليلله إرشاق األبصار يف تخريج أحاديث نور االنوار، 

وحيد الزمان، طبع املطبعة املصطفايئ سللنه 1871 اديان، 

الهند، سنة 1872م، رستم بن عيل بن عيل أصغر القنوجي 

املتوىف سللنة 1178هل. ينظر: جامع الللرشوح، للحبيش: 

. 2168/(

)5) ينظر: األعام، للزركيل: 71/7 وقد طبع يف لكنو الهند 

سنة 1294هل.

)6) ينظر: سلللك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش، محمد 

خليل الحسيني: 120/4 ، ومل أقف عليه.

)5. رشح عبللد الله بللن عبد العزيللز الباليكرسي، 

الصاحي، ت 1197هل)7).

54.إضللاءة األنوار عىل أصللول املنار لعبد الرحيم 

بن عيىس البغدادي املندالوي)8).

55.رشح خليل رفعت بن مصطفى ابن مري علم، أو 

مري علم زاده، ت1251هل)9).

56.رشح املنللار من الركن الثالث بالرتيك، لعيىس 

بن محمود الكاتب الديواين.

57. حاشللية عىل املنار محمد بن محمد بن حسن 

بريم املتوىف سنة 1259هل)10).

58.رشح املنار، حسللن بن عبد الله بن اسللامعيل 

الدركزيل املتوىف سنة 1265هل )11).

59.تقييللدات عللىل منار األنللوار، عبللد الغفور بن 

قايض بن بنيامني)12).

60.ضابطة األنوار، صاحب زاده نور ديوي ))1). 

61.جاء األبصار، عبد الجبار خان آصفي)14). 

)7) ينظللر: هدية العارفني، للبغللدادي: 485/1 ، ومل أقف 

عليه.

)8) تللويف بطرابلللس الغللرب، ومل أقف عىل سللنة وفاته ، 

ينظر: إيضاح املكنون، للقسللطنطيني: 554/4 ، ومل أقف 

عليه.

)9) ينظللر: هدية العارفني، للبغللدادي: 56/1) ، ومل أقف 

عليه.

)10) ينظر: األعام، للزركيل: 72/7 ، ومل أقف عليه.

)11) ينظر: جامع الرشوح، للحبيش: )/2169 ، ومل أقف 

عليه.

)12) طبع بدهيل سنة 1870م .

))1) طبع دهيل سنة 1291هل.

)14) طبع بالهند سنة 19)1هل.
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62.رشح املنار عبد الحكيللم األفغاين القندهاري 

الحنفي املتوىف سنة 26)1هل)1).

)6.نزهة األفكار، وهو رشح كبري يف مجلدين، وال 

يعرف مؤلفه)2).

64.األنللوار رشح منللار األنوار، ملنهللاج بن صدر 

البنباين))).

65.رشح منار األنوار، ألحمد بن محمد بن محمد 

املرعيش، يف القرن الحادي عرش)4). 

66.رشح املنار األنوار، ما عبد السام ديوه )5).

67.رشح منار األنللوار، نظام الدين بن قطب الدين 

السهالوي )6).

68.رشح منللار األنوار، أحمد بن أيب إسللحاق بن 

عبد الرزاق)7).

)1) ينظر: جامللع الرشوح، للحبيش: )/2169 ، ومل أقف 

عليه.

)2) ينظر: كشف الظنون: 2/)182، ومل أقف عليه.

 manuscripts  ينظر: فهرس مخطوطات أفغانستان يف (((

 s. de laugier de تأليللف:   ،  d، afghanistanK

beaurecueilK: 2، رقم 48)5، سنة الطبع : 1964م.

)4) نسخة منه يف مكتبة الدولة، برلني، أملانيا، رقم الحفظ: 

91)4، ينظللر: خزانة الللرتاث، فهرس مخطوطللات، مركز 

امللك فيصل: 577/48 .

)5) نسللخة منلله يف مكتبللة خدابخللش، بتنه، الهنللد، رقم 

الحفظ: 19/1 1508، ينظر: املصدر السابق: 48/ 579 .

)6) نسللخة منه يف رامبور الهند، برقم: 1/275/81، ينظر: 

املصدر السابق: 602/48 .

)7) نسللخة منلله يف مكتبللة كليللة اآلداب واملخطوطللات، 

الكويللت، رقللم الحفللظ : 1242، ينظر: املصدر السللابق 

. 114/80

ثانياً، بعض مخترصات املنار مام وقفت عليه:	 

لنللارص   ، املنللار  اختصللار  األرسار يف  1.قللدس 

الدين ابللن الربوة محمللد بن أحمد بللن عبدالعزيز 

 القونوي الدمشللقي ت764هل ، وله رشح عىل منت 

املنار أيضاً ))).

2.مختللرص املنللار، لزيللن الديللن أيب العللز طاهر 

بللن حسللن املعللروف بابللن حبيللب الحلبللي ت 

808هللل)9)، وعليه رشوح كثرية جللداً، ومنها: رشح 

ابن قطلوبغا ت 879هل، واسللمه خاصة األفكار، 

وعليه حاشللية أحمد بن عمر اإلسللقاطي وسامها: 

الديباجللة، وجواهللر األفللكار يف مختللرص املنار، 

 ملنصللور الِبلبيس)10)، ورشحه املللا عيل القاري 

)8) ينظر: تاج الرتاجم، البن قطلوبغا: 65/2 .

)9) ينظر: معجللم املطبوعات العربية واملعربة، ليوسللف 

بللن إليان رسكيللس: 75/1 ، وقللد طبع قدميللا طبع ضمن 

مجموعللة متون أصولية مهمللة يف املذاهب األربعة بتعليق 

الشلليخ جامل الدين القاسللمي يف دمشللق نرشتلله املكتبة 

الهاشللمية دون تاريخ كام قامت مكتبة اإلمام الشللافعي يف 

الريللاض بإعللادة طباعته سللنة 1410هل، وطبع ثالثة سللنة 

)141هللل، نرش مكتبة ابن تيمية يف القاهللرة. ينظر: الدليل 

إىل املتللون العلمية ، البن قاسللم: 285، وقد حققه فضيلة 

الشيخ الدكتور إسللامعيل عبد عباس -وفقه الله- مع دراسة 

وافية يف املقدمة وتعليقات مهمة وقد اعتمد نسخاً خطية .

)10) ولعللل صاحب هدية العارفللني -رحمه الله تعاىل- قد 

جانب الصواب فنسللب إىل أحمد بن عيل بن عبد الرحمن 

الكنللاين البلبيللس، كتللاب جواهر األفللكار، عىل مخترص 

املنللار للحلبللي ت سللنة : 808ه ، وسللبب االلتباس، أن 

جواهللر األفكار، للبلبيللس، لكن ليس أحمللد بن عيل بن 

عبد الرحمن الكناين البلبيللس املقرئ، وإمنا ملنصور بن 

أيب الخري البلبيس، وكتابه مطبوع محقق برسللالة ماجستري 
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ت 1014هل، توضيح املباين)1).

).مخترص القايض، أبللو الفضل: محمد بن محمد 

بن الشحنة، ت 890هل.

4.لب األصول مخترص املنار، لابن نجيم .

5.أساس األصول، مخترص للمنار، لعيل بن محمد.

6.غصللون األصللول، لخرض بن محمللد األمايس، 

أمته سللنة 1062هل ، ثللم رشحلله بل»تهيج غصون 

األصول«)2). 

الرشوح الصوتية واملرئية: 	 

ومللن رشوح املختللرص أيضاً: رشح صويت لشلليخ 

معارص: وهو الشلليخ محمد رشلليد الدمشللقي يف 

28 محللارضة ، 27 يف مادة املنت، وخامتة، بعض 

املحللارضات يقرب مللن السللاعتني، وبعضها يبلغ 

الساعة تقريباً. 

ورشح صللويت آخر عللىل مخترص املنار، للشلليخ 

الخليلليل الحنفللي وهللو منشللور عللىل   د. لللؤي 

الشبكة أيضاً.

ورشح مللريئ عللىل مخترص املنللار للشلليخ حازم 

الكياين من ضمن سلسلللة دروس األزهر الرشيف 

بالقاهرة، منشور عىل الشبكة.

بكراتيش، باكسللتان، ينظر: هدية العارفني أسللامء املؤلفني 

وآثار املصنفني، إلسامعيل البغدادي: 115/1، طبع بعناية 

وكالة املعارف الجليلة يف مطبعتها البهية استانبول 1951، 

أعادت طبعه باألوفسللت: دار إحيللاء الرتاث العريب بريوت 

- لبنان.

)1) ينظللر: التيسللري يف أصللول الفقلله، د عبد السللتار عبد 

الجبار: 7 .

)2) ينظر: معجم املؤلفني، عمر كحالة: 102/4 .

ورشح الشيخ حسللن بخاري عىل املنار من ضمن 

سلسلللة دروس يف مكة املكرمة، وهو منشور عىل 

الشبكة العنكبوتية))).

رشح منللار األنللوار يف أصول الفقلله، للدكتور عبد 

القادر حسني الشامي 91 درساً مسجاً مرئياً لكامل 

املنت، مللدة كل درس تقريباً ما بللني 10 دقائق إىل 

25 دقيقة. 

ثالثاً، نظم املنار:	 

1.نظم املنار، ألحمد بن عيل املعروف بابن الفصيح 

الهمداين ت755هل))). 

2.املنللري للمنللار، غللرس الدين محمد بللن أحمد 

الخلييل ت1057ه )5).

).إرشللاد الطالللب، ملحمد بن حسللن بللن أحمد 

الكواكبي، ت1096هل)))، ثم رشحه.

4.قرة عللني الطالب يف نظم املنللار، لعبد اللطيف 

البعلبيك البهايئ)))، ثم رشحه.

5.ونظملله عبللد الحميد الرحبي البغللدادي، قايض 

البرصة، ت1247هل)))، ثم رشحه.

))) ينظللر: موقللع امللتقللى الفقهللي، ملتقللى الللدورات 

املتخصصللة والللدروس العلمية، مقللال لللللأبو يوسللف 

محمد يوسف رشيد، نرش بتاريخ 2010/2/6م، 

»http://www.feqhweb.com«

)4) ينظر: األعام، للزركيل: 175/1 .

)5) نسللخة منلله يف مركز امللللك فيصل للبحللوث ، رقم : 

11551- 11552، ينظر: خزانة الرتاث: 112/ 545.

)6) ينظر: خاصة األثر، للحموي: )/7)4.

)7) ينظر: خاصة األثر، للحموي: )/14.

)8) ينظر: معجم املؤلفني، عمر كحالة:102/5.
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6. ونظللم مختللرص املنللار، الشلليخ طه بللن أحمد 

الكوراين))). 

رابعاً، وممن ترجم املنار إىل اللغات األخرى: 	 

1.اقتباس األنللوار يف ترجمة املنار، ملحمد ذهني 

بللن محمد رشلليد اإلسللتانبويل، ت 29)1هل، إىل 

اللغة الرتكية.

2.عبد العيل محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي 

الهندي، السللهالوي ت1225ه، إىل الفارسية، وله 

أيضا تنوير املنار)1).

خامساً، رواية املنار: 	 

كام اهتللم العلامء برواية كتاب املنللار، يف أثباتهم 

وفهارسللهم وال زالللوا يتداولونلله باإلجازة بالسللند 

املتصل منهم إىل املؤلف -رحمه الله-، ومن ذلك 

ما صح بعمللوم اإلجازة العامة عن شلليخي العامة 

املحللدث أيب عبللد الرحمللن صبحللي بن السلليد 

جاسللم السللامرايئ -رحمه الللله تعاىل- مللن رواية 

كشللف األرسار رشح منار األنوار، وسللائر مؤلفات 

اإلمام حافظ الدين أيب الربكات النسللفي إذناً بعموم 

اإلجللازة منه وهو يرويلله عن محدث الهند الشلليخ 

حبيب الرحمن األعظمللي الحنفي عن محمد أنور 

)1) ينظر: معجللم املؤلفني، عمر كحالة:5/)4 ، وقد طبع 

يف مرص سللنة )1408هل( باسم: »رشح مخترص املنار يف 

أصللول الفقلله« بطريقة النظللم مع الرشح، نرش دار السللام 

للطباعللة والنللرش والتوزيللع والرتجمللة بالقاهللرة، بتحقيق 

الدكتور شعبان محمد إسامعيل. وينظر: الدليل إىل املتون 

العلمية، البن قاسم: 286 .

)2) ينظر: هدية العارفني أسللامء املؤلفني وآثار املصنفني، 

إلسامعيل الباباين البغدادي: 400/2.

شاه الكشمريي وشبري أحمد العثامين الحنفيني عن 

محمود حسللن الديوبندي الحنفي عن محمد قاسم 

النانوثللوي الحنفللي عن عبللد الغني بن أيب سللعيد 

املجددي الحنفي عن محمد إسحاق الدهلوي عن 

عبد العزيز الدهلوي عن شاه ويل الله الدهلوي عن 

أيب طاهر املدين عن إبراهيم الكوراين عن الصفي 

القشايش املدين عن الشناوي عن زين الدين زكريا 

األنصللاري عن أيب البقاء محمد بن أحمد العمري، 

عن محمد بن عيل البكري، عن عبد الله بن حجاج 

كاشللتغدي عن حسللام الديللن، عن حافللظ الدين 

النسفي املؤلف ح،

ويرويلله باإلجازة أيضاً شلليخنا صبحي السللامرايئ 

-رحملله الللله تعاىل- عللن عبللد الكريللم الصاعقة 

البغللدادي عللن نعامن األلللويس الحنفللي عن أيب 

الثنللاء األلويس املفرس عن أحمللد عارف حكمت 

عللن محمللد بن سللليامن الللرداين عن خللري الدين 

الرملليل عن الشلليخ محمد بن الحانللويت عن والده 

عن محب الديللن محمد بن رشباش عن أيب الخري 

محمللد بللن محمد الرومللي عن املجللد أيب الفتح 

محمد بن محمد الحريللري عن أبيه عن القوام أمري 

كاتب بن عمر اإلتقاين عن الحسللام الحسللني ابن 

عيل السللغناقي عن حافظ الديللن أيب الربكات عبد 

الله بن احمد النسفي به ح، ويرويه نعامن األلويس 

البغدادي عن عبد الغني الغنيمي امليداين صاحب 

اللباب عن محمد أمني ابن عابدين الحنفي صاحب 

رد املحتللار عللن محمد هبللة الله البعلليل التاجي 

الحنفي عن حامد العللامدي الحنفي مفتي الحنفية 

يف دمشللق عن تاج الدين القلعللي الحنفي املفتي 
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مبكة املكرمة عن حسللن العجيمي امليك الحنفي 

عن محمد بن سليامن الرداين بسنده املتقدم. ح، 

وأرويلله عن شلليخنا العامة األسللتاذ عبللد املنعم 

صالللح العلليل العللزي املعللروف مبحمللد أحمد 

الراشد -حفظه الله تعاىل- إجازة عن الشيخ محمد 

بن حمللد العسللايف التميمي عللن الخانبوري عن 

محمد نذير حسللني الدهلوي عن محمد إسللحاق 

بسللنده وقد تقللدم ح)1). وأرويه إجللازة مكاتبة عن 

شلليخنا حافظ ثناء الله الزاهللدي -حفظه الله- عن 

العامللة اللغوي الشلليخ محمد بهجللة األثري عن 

الشلليخ محمود شللكري األلويس عن عبد السام 

الشواف عن أيب الثناء األلويس املفرس بسنده وقد 

تقللدم ح. 

وأرويلله مسلسللاً بالسللادة الحنفية الكللرام إجازة 

مكاتبة عن شلليخنا حسام الدين بن سليم الكياين 

الحنفي عن صالللح أحمد األْركَاينِّ الحنفي رحمه 

اللللُه 1418ه، وهللو عللن شلليوخه الثاثللة محمد 

إبراهيللم بن سللعد الللله الختني املللدين الحنفي، 

ومحمللد أمني الُكتِْبللي امليكِّ الحنفللي، ومحمود 

بن نَللْذٍر الطِّللرَاِزي املدين الحنفللي، ثاثتهم: عن 

محمللد عبللد الباقللي اللَّْكَنللِوي املللدين الحنفي، 

عن أحمد بللن عبد الله بن محمد بللن عبد الله بن 

إبراهيم املَْرَغِني امللليكِّ الحنفي، عن أبيه املفتي 

عبللد الله بن محمد املَْرَغِنللي امليك الحنفي، عن 

القللايض عبد الحفيظ بللن درويش بللن محمد بن 

)1) ينظللر: صلللة الخلللف مبوصللول السلللف، ملحمللد 

الللروداين: 265، األمللم إليقللاظ الهمللم،   بللن سللليامن 

للكوراين: 86 .

حسللن الُعَجيِْمي امليّك الحنفي، عن محمد طاهر 

د سللعيد ُسنبل امليَكِّ الحنفي، عن محمد  بن ُمحمَّ

عللارف بن محمد جللامل الَفتَِني امللليك الحنفي، 

عن حسللن بن عيل الُعَجيِْمي امليك الحنفي، عن 

املفتي محمد صادق بن أحمد بَاْد َشللاه الُحَسيْني 

ِد بن عبد القادر النِّْحِريِْري  امليَكِّ الحنفي، عن ُمحمَّ

الَحَنِفي، عن رساج الديللن الحانويت الَحَنِفي، َعِن 

إبراهيم بن عبد الرَّحَمِن الَكْريِك القاهري الحنفي، 

عللن ُمِحللّب الديللن محمد بللن أحمد األقْللرَصَايِئ 

الَحَنِفي، وأمني الّدين يحللي بن محمد األقرَْصَايِئ 

الحنفللي، وبللدر الدين محمللود بن عبيللد الله بن 

َعللَوٍض القاهللري الحنفللي، وكامل الديللن محمد 

لليَوايِس، ثم اإلْسللَكْنَدِري، ثم  بن عبللد الواحد السِّ

الَقاِهللِري الَحَنِفي، املعللروف بالكامل بن الهامم، 

كلهم: عن الللرساج عمر بن عيل الكناين املرصي 

الحنفي، الشللهري بقارئ »الِهَدايَِة«، عن عاء الدين 

للرْياِمي الحنفللي، عن جال الدين بن شللمس  السِّ

الديللن الَخَواِرزِْمي الكرماين الحنفي، عن حسللام 

ْغَناِقي الحنفي  الدين حسني بن عيل بن حجاج السَّ

عللن املؤلللف رحمهللم الللله أجمعللني.

املبحث الثالث: دراسة كتاب كشف األرسار، وفيه 

خمس مطالب:

املطل��ب األول: اس��م الكتاب، وصحة نس��بته إىل 

املؤلف.

املطلب الثاين: سبب تأليفه.

املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب.

املطلب الرابع: قيمته العلمية.

املطلب الخامس: وصف نسخ الكتاب.
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املطلب األول: اسم الكتاب، وصحة نسبته إىل 	 

املؤلف.

أوالً: اسم الكتاب.	 

اسم الكتاب: كشللف األرسار يف رشح املنار. كذا 

يف جميع النسخ .

أما معنى العنوان : »منار األنوار« فمن حيث اللغُة:

فاملَنللار، ِبالَْفتْح: قال يف معناه الزبيدي: »الَعلَم َوَما 

لليئني من الُحدود، وروى َشللِمٌر َعن  يُوَضع بنَي الشَّ

األصمعللّي: املَنار: العلُم يُجَعللُل للطريق، أَو الحّد 

لألرضني من طنٍي أَو تراٍب«)1).

وقال ابن سيده: »املََناُر واملََنارَُة َمْوِضُع النُّوِر واملَنارَُة 

اُج قاَل أَبُو ُذَؤيٍْبوكِاُهام يِف  الّتي يُوَضُع َعلَيْها الللرسِّ

ه يَزَنَيٌَّة ... ِفيها ِسناٌن كاملَنارَِة أَْصلَُع كَفِّ

ناَن باملِْصباِح فلم يَْستَِقْم لَه فأَْوقَع  أراَد أَن يَُشللبِّه السِّ
اللَّْفَظ عىل املَنارِة«)2)

وأما األنوار: فهي جمللع نور، قال الزبيدي: »النُّور: 

للناء الَّللِذي يُعنُي عىل اإلبصللار، َوَذلَِك  ياُء والسَّ الضِّ

بَللان:  نْيَللوّي رَضْ بَللان: ُدنيَللوّي وأخللروّي، فالدُّ رَضْ

معقللوٌل بَعللنْي البَصرية، َوُهللَو َما انترَش مللن األنواِر 

اإللهيّة كنوِر العقِل، ونوِر الُْقرْآن، وَمْحُسللوٌس بَعنْي 

َة، كالَقَمَريْن  البَرَص، َوُهَو َما انْترََش من اأْلَْجَسام النَّريِّ

ات، فَمن النُّور اإللهللّي قَْولُُه تَعاىل:  والنُّجوم النَّللريِّ

ِ نُورٞىجس حجسالَمائـَِدة الآية جمتجحتجحس  وقولُه:  ــم ّمَِن ٱللهَّ حمسقَۡد َجآَءُك
ــآُءۚىجس حجسالنُّور  ُ لُِنورِهِۦ َمن يََش ــوٌر عَلَٰى نُورٖۚ َيۡهِدي ٱللهَّ حمسنُّ
ــة جمتمحتجحس  َومللن النُّور املَحسللوس نَْحللو قَْولُُه تَعاىل:  الآي

)1) تاج العروس، للزبيدي: 04/14).

)2) املحيط األعظم، البن سيده: 19/10).

ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱلَۡقَمَر نُوٗراىجس حجسيُونُس  هَِّذي َجَعَل ٱلشهَّ حمسُهَو ٱل

 

الآية جمتجحس  وتخصيُص الشللمِس بالضوِء، والقمِر بالنُّور، 

ْوَء أخللصُّ من النُّللور. وماّم ُهَو  مللن َحيْللُث إّن الضَّ

ۡنَعام 
َ
وَرۖىجس حجسالأ ــِت َوٱلنُّ لَُمٰ  عامٌّ فيهاَم قولُه: حمسوََجَعَل ٱلظُّ

َمر الآية  ــاىجس حجسالزُّ ــورِ َرّبَِه ۡرُض بُِن
يَ
ــِت ٱۡل ۡشَرقَ

َ
ــة جحتجحس، حمسَوأ الآي

ــَعٰى نُوُرُهم َبيَۡن  حمجحمتجحس  َومللن النُّور األُْخَروّي قولُه: حمسيَۡس

يِۡديِهۡمىجس حجسالحَِديد الآية جحتجحتجحس«))).
َ
أ

وأمللا كشللف األرسار، فمن حيللُث اللغللُة: قال ابن 

للنُي َوالَْفللاُء أَْصٌل  فللارس: »)كََشللَف( الْللَكاُف َوالشِّ

ِء، كَالثَّْوِب  ْ ِء َعِن اليشَّ ْ ِو اليشَّ َصِحيللٌح يَُدلُّ َعىَل رَسْ

يُللرْسَى َعللِن الْبَللَدِن. َويَُقاُل كََشللْفُت الثَّللْوَب َوَغرْيَُه 

أَكِْشُفُه. َوالَْكَشللُف: َدائِرٌَة يِف قَُصاِص النَّاِصيَِة، كَأَنَّ 

ْعِر يَْنَكِشُف َعْن َمْغِرزِِه َوَمْنبَِتِه«)4). بَْعَض َذلَِك الشَّ

 ) ابللن فللارس: »)رَسَّ واألرسار: جمللع رس ، قللال 

ِء. َوَما كَاَن  ْ للنُي َوالرَّاُء يَْجَمُع فُُروَعُه إِْخَفللاُء اليشَّ السِّ

ٌء ِمْنُه َعْن َهَذا.  ِمْن َخالِِصِه َوُمْسللتََقرِِّه. اَل يَْخُرُج يَشْ

َء إِرْسَاًرا،  ْ : ِخَاَف اإْلِْعَاِن. يَُقاُل أرَْسَرُْت اليشَّ ُّ فَالرسِّ

ِخَاَف أَْعلَْنتُُه.«)5).

فمعنى الكتاب أنَّه توضيح لخفايا هذا العلم وتبيني 

وتفسري ملنت منار األنوار.

))) تاج العروس، للزبيدي: 01/14) .

)4) مقاييللس اللغة ، البن فللارس: 181/5، وينظر: العني، 

للخليل بللن أحمد الفراهيدي: 297/5، جمهرة اللغة، البن 

دريد: 874/2، الصحاح، للجوهري: 1421/4.

)5) مقاييللس اللغللة، البن فللارس: )/67، وينظللر: العني، 

للخليللل: 187/7، تهذيب اللغللة، أليب منصور األزهري: 

200/12، الصحاح، للجوهري: 681/2 .
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واملتأمللل يف الكتللاب يللراه رشحاً فوق املتوسللط 

بالنسبة لرشوح املنار املطبوعة التي وقفت عليها، 

َع  إال أنَّه جاء بخاصة األقوال عمن سللبق، فام توسَّ

للَع العاء البخاري يف كشفه الكبري عىل أصول  توسُّ

البزدوي، وما هو مبخترص يعوزه الرشح املطول.

ثانياً: صحة نسبته إىل املؤلف.	 

ال أعلللم مخالفللاً يف صحة نسللبة كشللف األرسار 

رشح املصنللف عىل املنار إىل اإلمام حافظ الدين 

النسفي -رحمه الله-، وذلك ملا يأيت:

1.فقد نسبه إليه الحاجي خليفة يف كشف الظنون، 

والبغدادي يف هدية العارفني)1). 

2.ما نص عليه يف طرة وخامتة الكتاب من النسللخ 

الخطية.

).كللرة الللرشوح والحللوايش واملنظومللات عىل 

الكتللاب، والتللي زادت عىل الخمسللني كتاباً، وقد 

ها. تقدم ذكر أهمِّ

املطلب الثاين: سبب تأليفه.	 

لقد أفصح اإلمام النسللفي -رحملله الله تعاىل- عن 

سللبب تأليفه لكشف األرسار يف مقدمة كتابه، وبني 

أنَّ السللبب الرئيس هو رؤيته للهمم مائلًة إىل دراسة 

علم األصول يف زمانه، وعكوف املشللتغلني بالفقه 

وأصوللله عىل كتابللني مهمني هام: »أصللول الفخر 

البزدوي«، و »أصول الشمس الرسخس« -رحمهام 

الله تعاىل-، فاخترصهام بناء عىل طلب بعض طلبة 

)1) ينظر:  كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/)182 ، هدية 

العارفني، للبغللدادي: 1/ 464، الدليل إىل املتون العلمية 

1/ )28، جامللع الللرشوح والحوايش، عبللد الله الحبيش: 

. 1861/(

العلم، وذكر اإلمام النسفي، أنَّه سيلتزم بإيراد جميع 

مسللائل األصول، سللائراً عىل ترتيللب أصول الفخر 

البللزدوي، وما زاد فيه إال اليسللري املهم ، وقد نص 

عللىل كلمة : »مل أزد فيه شلليئاً أجنبياً« مام يدل عىل 

إدراك اإلمام النسللفي أهمية تبسيط العلوم للطاب 

والدارسني وخصوصاً علم أصول الفقه)2).

ومام س��بق ميكنن��ا أن نلخص أس��باب تأليف هذا 

الرشح:

. 1.ميل همم الطلبة لدراسة هذا الفنِّ

2.أهميللة علم أصللول الفقه وهو من أجللل العلوم 

الدينيللة، وأمتَّهللا يف اسللتخراج الطرائللق الجدليللة 

الشتامله عىل املعقول واملسموع.

).عكوف الطلبة عىل كتابني هام عمدة كتب أصول 

الفقه عند السادة الحنفية -رحمهم الله- وهام أصول 

الرسخس والبزدوي.

4.اسللتجابة للطلبة الذين طلبللوا اختصار الكتابني 

»أصول الرسخس والبزدوي«.

5.االختصللار غللري املخللل والتطويل غللري اململ 

وحاجة الطلبة إىل كتاب وسللط بعيداً عن كل ما ال 

يحتللاج إليه يف علم أصول الفقه، وإىل ذلك أشللار 

اإلمام النسفي -رحمه الله- بقوله: »ومل أزد فيه شيئاً 

أجنبياً إال ما كان يف الزيادة حرياً«. كام تقدم.

6.وبنللاء عىل النقطة السللابقة ممكللن أن يكون من 

ضمن األسللباب الداعية لتصنيللف الكتاب )املنت 

والرشح(، هو التجديد يف علم أصول الفقه وتبسيط 

علللوم الرشيعللة للدارسللني وطلبة العلللم، وتجىل 

)2) ينظر: كشف األرسار، للنسفي: 4/1 .
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هللذا التجديد بالتزام القواعد السللابقة مع حذف ما 

ال يحتاج إليه ، وحسللن الرتتيب ، وإيللراد األمثلة ، 

وتوضيح املبهامت. 

املطل��ب الثال��ث: منهج املؤل��ف يف رشحه، 	 

ومصادره فيه:

أوالً: منهج املؤلف يف رشحه:	 

كذلللك بللني اإلمام النسللفي -رحمه الله- شلليئاً من 

منهجلله وطريقتلله يف رشحه ، ونللص عىل ذلك يف 

املقدمة، وسأستعرض أهم النقاط التي وقفت عليها 

مام يبني منهجه يف رشحه املاتع ملتنه املتني، ومن 

خال هذه النقاط تتبني ميزة هذا الرشح وأهميته.

وقبل أن أسللتطرد يف ذلللك أترك الللكام لصاحب 

الللرشح ليحدثنا عن منهجه وطريقته يف رشحه، وما 

الجديللد الذي أىت به مام مل يأت به من سللبقه، قال 

-رحمه الله تعاىل- بعد بيان السللبب الباعث لتأليفه 

للكتاب: »ورأيت املحصلللني ببخارى وغريها من 

باد اإلسللام مائلني إىل أصول الفقه لفخر اإلسام 

وشللمس األمئة الرسخس تغمدهللام الله برحمته، 

فاخترصتهللام بعد التللامس الطالبللني ، ملتزما إيراد 

جميع األصول، موميللاً إىل الدالئل والفروع، راعياً 

ترتيللب فخر اإلسللام إال مللا دعت الللرضورة إليه ، 

ومل أزد فيلله شلليئاً أجنبياً إال مللا كان بالزيادة حرياً ، 

ثللم إن بعللض املختلفة إيل ملا تأملللوا يف مصادره 

ومللوارده وأمعنوا النظر يف معاقللده وقواعده أكروا 

املعاودة إيل ملتمسني مني رشحاً كاشفاً لعويصاته 

موضحاً ملعضاته، فاتحاً ملا أغلق يف أصول الفقه 

لفخللر اإلسللام حاوياً خاصة مللا أورد يف منتخب 

املحصول فخر األنام فأجبتهم إىل ذلك ، وسللميته 

بكشف األرسار يف رشح املنار«)1).  

وميكنن��ا أن نلخص منهجه من كالمه املتقدم، ومن 

رشحه اآليت يف قسم الدراسة مبا ييل: 

1.منار األنوار من أهم وأشللهر املتون عند السللادة 

الحنفيللة -رحمهللم الله- يف علم أصللول الفقه ألنه 

لخص املهللامت من أصول البللزدوي والرسخس 

وأضاف إليه من غريهام.

الغوامللض  يحللل  رشح  األرسار  كشللف  2.رشح 

واملشللكات، ويعتمد األقللوال املعتمدة ويبني ما 

أشكل.

).جعللل الشللارح املللنت املللراد رشحه بللني ثنايا 

الكتاب ممزوجللاً، لكنه مميز بلون مداد مخالف أو 

بني قوسني أو بإشارة خط عىل املنت.

4.جاء كشللف األرسار كتاباً أصولياً مدلاً بالحجج 

والرباهني النقلية والعقلية.

5.توسللع اإلمام النسللفي وأكللر من إيللراد الفروع 

واألمثلة الفقهية.

6.يسللتطرد اإلمام النسللفي يف رشحه ويأيت بأقوال 

األصوليللني بأسلللوب مقللارن مع مناقشللة وعرض 

للمذهللب  املخالفللني  أقللوال  ويذكللر  للحجللج، 

ويذكللر  منهللم،  الشللافعية  وخصوصللاً  الحنفللي، 

تعريفاتهم واسللتدالالتهم، واعرتاضاتهم والجواب 

عنهللا، ويذكر اختاف أصحاب املذاهب، ويرجعه 

ألصول كل واحد من األقوال يف املذهب، منارصاً 

ما اعتمده املذهب الحنفي يف ظاهر الرواية.

7.اهتللم الشللارح باللغللة، ويذكللر أحيانللاً املعنى 

)1) كشف األرسار، للنسفي طبعة بوالق:1/) . .
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 اللغللوي، وقللد يتوسللع فيلله دون ذكللر مصللدر يف 

اللغة غالباً.

8.اهتللم الشللارح باملعنى االصطاحللي الرشعي، 

ويذكللر أحياناً أكر من تعريللف للمصطلح الواحد، 

ويرجح أحياناً.

9.تنوعت مصادر الشللارح األصوليللة، والذي يبدو 

يل أن غالب رشحه للمنار يعتمد عىل تقويم األدلة، 

وأصللول الرسخللس وأصللول البللزدوي وامليللزان 

للسللمرقندي والفصول للجصاص، وال يكاد تخرج 

أقواله عمن سبق، وقد ذكر أنه سيعتمد عىل منتخب 

املحصول، لفخر األنام، وقد نقل من كام السللادة 

الشافعية من املحصول وغريه أيضاً.

10.سهل العبارة، واضح املعنى يف عموم رشحه، 

سوى بعض العبارات التي تحتاج ملزيد توضيح.

11.يأيت باألمثلة الفقهية لكل مسللألة، وأحياناً يورد 

أكر من مثللال، ويبني وجه التمثيل ووجه املسللألة 

الفقهيللة، ويؤصللل لهللا ويرجعهللا لألصللل املراد 

التمثيل له، وقد يسللتطرد يف مثال واحد بزيادة بيان 

وتوضيح.

12.ال يذكللر يف الغالب مصدر املسللائل الفقهية، 

وأحيانللاً يعزوها إىل أقوال األمئة كاإلمام األعظم أو 

أيب يوسللف أو محمد بن الحسللن أو زفر أو اإلمام 

الشافعي وغريهم -رحمهم الله أجمعني-.

)1.يستشهد اإلمام النسفي -رحمه الله- يف تأصيله 

ومسللائله بل الكتاب، والسللنة، واإلجللامع، وأقوال 

السلف، وأصحاب املذهب األخرى .

14.يورد اآليات الكرمية ويبني موطن الشاهد ووجه 

الداللة منها، ويذكللر أحياناً بعض املعاين لآليات، 

وبعللض أوجه التفسللري مللام يتعلق بوجلله الداللة، 

والحظت أن العبارات التي يف تفسللريه لآليات يف 

الكشللف تشللابه كثرياً -إن مل متاثللل -.لكلامته يف 

مدارك التنزيل تفسريه املعروف.

15.يسللتدل الشارح باألحاديث، لكنَّه يورد األلفاظ 

غري املشللهورة يف كتب السللنة، وأحسب ذلك تبعاً 

لكتب األصول قبله، فيللكاد الجميع يلتزمون بنفس 

األلفاظ.

16.يورد أحاديث صحيحللة، وأخرى ضعيفة، وقد 

بينللت ذلك يف التحقيق كام سلليأيت - إن شللاء الله 

تعاىل . 

17.يأيت باالعرتاضات عىل املسللائل أحياناً بقوله: 

»فإن قيل«، ويورد االجوبة عليه)1).

بقوللله:  اعللرتاض،  كل  بعللد  األجوبللة  18.يللورد 

»وأجيللب«، أو قوله: »وجوابه«، ونحللو ذلك، وفيه 

فوائد جمة.

19.يللورد املسللائل الكاميللة، يف أصللول الدين، 

والعقائد، وينترص فيهللا للمذهب املاتريدي ويورد 

كامه، وكام اإلمام األعظم من قبله.

20.يذكللر اسللتطراداً كام بعللض الفللرق املخالفة 

كاملعتزلة وغريها، ويرد عليها بالبيان والحجة.

)1) لقد جرى الللرشاح املتأخرون عىل الفنقلللة، والفنقلة 

عندهللم منحوتٌة، من قولهللم:  فإن قيَل، قلنا ، أو الجواب، 

كللام يف البسللملة والحوقلللة والحيعلة، وهي من أحسللن 

الطللرق يف نفي الشللبهة عن اعللرتاض املعللرتض، ينظر: 

مقدمة رشح مخترص الروضة للطويف، لألسللتاذ عبد العال 

عطللوة: 1/ 15 . 
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21.مل يخللرج اإلمللام النسللفي عن أصول السللادة 

الحنفيللة وفروعهللم يف املشللهور عنهللم يف القدر 

الذي حققته ودرسته، سوى موضع واحد فيه خالف 

اإلمام النسللفي فيه السادة الحنفية والظاهر من كام 

اإلمللام النسللفي -رحمه الله- يف مسللألة االسللتثناء 

الواقع بعد الجمل املتعاطفة بالواو ويخالف السادة 

الحنفية؛ فريى أن االستثناء يرجع إىل جميع الجمل 

املتعاطفة، وهو قول جمهور العلامء خافاً للسادة 

الحنفية -رحمهم الله أجمعني- ونص بقوله يف بيان 

ــۡم ثََمٰنِيَن َجلَۡدٗةىجس حجسالنُّور الآية مختجحس  قوله تعاىل: حمسفَٱۡجلُِدوُه

ــور الآية جمتجحس )1) قوله  هَِّذيَن تَابُواْىجس حجسالنُّ هَّا ٱل -إىل قوللله-:  حمسإِل

عن التائب من القذف: )هو مقبول الشهادة عندي(، 

وهللذا بخاف ما جللاء يف الفصللول للجصاص)2)، 

وبخاف ما يف أصول الرسخس))).

ثانياً: مصادر املؤلف يف رشحه:	 

لقللد تنوعت مصللادر املؤلف يف كشللف األرسار، 

ولكني سللأورد أهم من نقل عنهم اإلمام النسفي يف 

كشللف األرسار رشح املنللار، وإن كان جللل ما يف 

الكتاب هو كام قال املصنف يف مقدمته من كتايب 

الرسخللس والبزدوي، لكن ممللن ذكرهم اإلمام يف 

رشحلله جملة من أهم مصادر األصول عند السللادة 

هَِّذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت  )1) النور : 4-5، ومتام اآلتني: حمسَوٱل

ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ 
َ
تُواْ بِأ

ۡ
ُثمهَّ لَۡم يَأ

هَِّذيَن تَابُواْ  هَّا ٱل ــُقوَن ٤ إِل ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفِٰس
ُ
بَٗداۚ َوأ

َ
ــَهَٰدةً أ لَُهۡم َش

َ َغُفورٞ رهَِّحيٞم ٥ىجس حجسالنُّور من  ۡصلَُحواْ فَإِنهَّ ٱللهَّ
َ
ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َوأ
الآية مخت الى الآية جمتجحس .

.266/1  (2(

.(7/2  (((

الحنفية وأهم شيوخ األحناف وهم:

1.أبو بكر الجصاص ت70)ه، وكتابه الفصول.

2.أبو زيد الدبويس ت0)4ه، وكتابه تقويم األدلة، 

ونقل منه كثرياً.

).أصول البزدوي ت482ه، ونقل منه كثرياً.

4.شللمس األمئة الرسخس ت)48ه، وذكر كتابيه 

األصول واملبسوط.

5.عللاء الديللن السللمرقندي ت يف القرن السللابع 

الهجري، وكتابه ميزان األصول.

6.أبو بكر الباقللاين ت)40ه، نقل عنه أقواالً ومل 

ينسبها إىل مصنفاته.

7.اإلمللام أبو حامد الغللزايل ت505ه، ومل يرصح 

من أي كتبه أخذ.

8.املحصللول، للفخر الللرازي ت 606ه ، ورصح 

يف املقدمللة أنه قد اعتمده، وقد ذكره مرصحاً به يف 

مواضع.

9.وحللى أقللواالً للمعتزلللة واألشللعرية وغريهم ، 

ومصدره فيها مطللوالت رشوح أصول الحنفية التي 

اعتمدها يف كشفه.

10.وقد نقل املسللائل الفقهية عللن اإلمام األعظم 

أيب حنيفللة، وصاحبيلله- أيب يوسللف ومحمللد بن 

الحسللن-، وزفر بللن الهذيل، ومالك، والشللافعي، 

وأحمد - رحمهم الله تعاىل-، والغالب يف مصادره 

أنه يأخذ األمثلللة من عبارات األصوليني يف كتبهم، 

وليس من كتب الفقه املعروفة.

11.كام استشللهد بآيات القرآن الكريم، واستشهاده 

مبوطن الشاهد وموضع الداللة فقط، فا يسوق من 

اآلية إال ما يحتاجه للمثال، أو االحتجاج.
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12.أمللا األحاديللث، فلللم تكن من كتللب الحديث 

األصلية ومل يعز حديثاً إىل مصدره املعروف، وكذلك 

مل يصحح أو يضعف شيئاً من اآلثار الواردة، كام يف 

القسللم الذي بني يدي، والسللبب يف ذلك أيضاً هو 

رجوعه ملصادر األصللول، ال إىل املصادر األصلية 

ات كتب الحديث، والله -تعاىل- أعلم. من أُمَّ

املطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية .	 

ما مللن طالب وشلليخ وباحللث يف أصول السللادة 

الحنفية -رضوان الله عليهم- إال وعمدتهم وأصلهم 

األصيللل منت املنللار ورشوحه ومخترصاتلله، ولقد 

عكف عليه األصوليون وصار عنهم كام اسِمِه مناراً 

وعلاََم عىل هذا العلم .

واملاحظ أن غالب املشللايخ ممللن جاء بعد اإلمام 

النسللفي ممن صنللف يف أصول الفقلله، قد نقل عن 

اإلمام النسفي وسار عىل سريه، هذا عدا من مل يخرج 

عن تقرير اإلمام النسفي يف كتابه واقترص عىل الرشح 

عىل املنار أو الكشف أو التحشية عليهام .

ورشحلله خري من كثري مللن الرشوح التللي اعتمدها 

املتأخرون، وما هي إال نقل عمن سبق.

لقد أضاف النسللفي إىل املدرسة األصولية الحنفية 

اليشء املهم، والنكت والفوائد، وبصمته يف رشحه 

واضحة وبَيِّنة.

نعللم كان غالب الرشح والتمثيللل من كتب األولني 

ممن سبقه ، لكنه جدد يف الفن بأمرين :

االول يف الصياغللة واألسلللوب وتبسلليط العبارات 

واختصار الكام .

والثللاين يف البسللط وزيللادة التوضيللح والتبيني يف 

املواضع التي تحتاج للبيان والتوضيح .

خاتمة يف أهم النتائج 

والتوصيات

أوالً النتائج: 	 

م��ن خالل س��ياحتي يف كش��ف األرسار لإلمام أيب 

الربكات حافظ الدين النس��في -رحمه الله- توصلت 

إىل ما يأيت:

األرسار  األنللوار، ورشحلله كشللف  منللار  1.مللنت 

لإلمام النسللفي -رحمه الللله- من أجل ما صنف يف 

املدرسللة األصولية الحنفية بل يف علم أصول الفقه 

عموماً، واملؤلفات عىل املنار قد كرت وبسللطت 

واختللرصت ونظمللت، وما مللن شللارح أو أصويل 

مصنف بعد النسللفي إال وآخللذ منه غارف من معينه 

ترصيحاً أو بغري ترصيح.

2.يعد رشح كشللف األرسار من الرشوح املتوسطة 

عىل منت املنار، وصاحب الدار أدرى مبا فيه وأهل 

مكة أدرى بشللعابها، فهو من أفضللل من رشح متنه 

املتني، وقد اعتمد يف رشحه عىل مصادر مختلفة، 

وأسلللوبه ميتاز بسللهولة العبارة وتبسلليط املعلومة 

وتفصيل األدلة واملناقشة والرتجيح، وإذا أردنا معرفة 

الفللرق بني رشحه وبقية الرشوح فإن بقية الرشوح ال 

يخرج عن عبارته وال يذهب يف توضيحه إال ويأخذ 

من كام اإلمام النسفي يف كشفه، وقد يزيدون عليه 

فيطيلون رشوحهم مبسللائل بحث ومناظرة وحجاج 

فقهللي بللني كل فريللق، أو إطالة يف مباحللث اللغة 

والتعريفات والحدود وأوجه االعرتاضات واألجوبة 

عليهللا كللام يف الللرشوح املطولة كجامللع األرسار 
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للللكايك وزبدة األفكار للنوشللاباذي ونحوه ، أو قد 

يكون مخترصاً يف العبارات مقترصاً عىل اإلشارات 

كللرشح ابللن ملللك ونحللوه ويف الغالللب للرشوح 

املخترصة االقتصار عىل كلامت اإلمام النسفي يف 

الكشف أو عىل كلامت غريه .

).أكر الشللارح مللن النقل عن أصللول الرسخس 

األدلللة  وتقويللم  والجصللاص  البللزدوي  وأصللول 

للدبللويس، وصاغ النقوالت بعبللارات مختلفة تارة، 

أو نقلها بتاممها تارة أخرى وهذا األكر.

4.اهتم اإلمام النسفي بالتعريفات واألمثلة التطبيقية 

العمليللة لقواعد أصللول الفقه وإيللراد االعرتاضات 

واألجوبة يف كل باب من أبواب املنار، وكان حسن 

الرتتيب لاعرتاضات يف سياق رشحه.

5.بالرغم من عدم الوقوف عىل ترجمة وافية لإلمام 

النسفي ت 710ه رحمه الله، إال أن عرصه قد امتاز 

باالضطرابات واملشكات السياسية، وكانت حقبة 

شائكة؛ ملا خلفه الغزو املغويل لديار املسلمني.

6.كان اإلمللام النسللفي عامة موسللوعي نتاجه يف 

كتللب العقائد والتفسللري والفقه الحنفللي واملقارن 

والزهللد والرقائللق ، وكان من أهم العلللوم التي برع 

وأجاد فيها علم أصول الفقه فله فيه أكر من مصنف 

ما بني منت ورشح ملنت أو رشح ملطوالت، فاإلمام 

النسللفي من املهتمني بعلم أصول الفقه، وهذا بنٌي 

من خال آثاره.

7.كان اإلمام النسللفي رحمه الله مللن أفاضل أهل 

العلم مبدينة نسللف وقد طاف الباد ودخل بغداد، 

بعد سقوطها من املغول، وهو ما يعطي الباحث ما 

كانت عليلله األمة من الهمة بعللد النكبة، والنهوض 

بعد السقوط.

8.متيز الللرشح بإيراد كثللري من األمثلة واملسللائل 

الفقهية مع املناقشة وإيراد الخاف وأدلة الخصوم 

والجواب عليها .

9.جاء رشح كشف األرسار ببسط فاق إخال من أىت 

بعده، وتوسع يف رشح عبارات متنه املنار، وبالرغم 

من اعتامده عىل أصول البزدوي والرسخس، إال أنه 

قللد انفرد عن الرشوح التي بني أيدينا ببعض الفوائد 

والفرائد.

10.مل يخرج اإلمام النسللفي عن أقوال الحنفية يف 

اختياراتهم األصولية والفقهية، ونارص مذهبه باألدلة 

والحجج النقلية والعقلية ، سللوى موضع واحد يف 

مسألة االستثناء.

أم��ا أهم التوصيات، ومللن خال بحثي، أويص مبا 

يأيت:

1.عقللد النللدوات يف املحافللل العلميللة، وإعداد 

بحللوث ودراسللات علميللة؛ لتعريللف طلبللة العلم 

باملدرسة األصولية الحنفية والتي كادت أن تندثر.

2.دراسللة القواعللد األصوليللة املنثللورة يف كتللب 

الحنفية قبل التدوين املستقل لعلم أصول الفقه.

).كتابللة بحوث للمقارنة بللني املتون األصولية يف 

املذهب الحنفي، كمللنت املنار، وأصول البزدوي، 

أو بني مخترصات املنار، واملنار.

4.عمل مقارنة تطبيقية بني منهج املتكلمني ومنهج 

الفقهللاء يف كتابتهللم لعلللم أصول الفقلله، وما هي 

أوجه االتفاق واالختاف يف العرض واالسللتدالل 

والنتائللج، ومللن املمكللن كتبللة بحث مقللارن بني 

منهجني لكتابني من مدرسللتي الفقهاء واملتكلمني 
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ككتللاب املنللار وكتاب آخر كمنهللاج البيضاوي أو 

جمع الجوامع مثاً.

5.عمل دراسللة حول رشوح منار األنللوار، ومقارنة 

الرشوح مع بعضها البعض، وبيان السابق والاحق، 

واملستدرك واملخطئ.

6.عمل دراسة عامة عن الرتاث األصويل يف القرن 

الثامن الهجللري، ملا فيه من إبللداع يف املصنفات 

بالرغللم من الضيق واالضطللراب يف الحقبة الزمنية 

الصعبللة التي مرت عللىل رشق العامل اإلسللامي، 

وخصوصا بعد االحتال املغويل.

7.االهتامم برتاث اإلمام النسللفي العلمي والذي ال 

يزال بعضه مخطوطاً يف املكتبات.

8.دراسللة منهج اإلمام النسللفي يف أصللول الفقه، 

ويف الفقلله، كام متت دراسللة منهجه يف التفسللري 

والقراءات.

9.دراسللة مباحللث السللنة وطريقللة التعامللل مللع 

األحاديث املتعارضة عند اإلمام النسللفي إمنوذجا 

من خال كتابه كشف األرسار .

10.مقارنللة ما كتبه اإلمام النسللفي -رحمه الله- يف 

كتبه الفقهية الغزيرة الغنية من حيث استدالله وإيراده 

لألصللول ، ويكون عىل طريقللة التخريج األصويل 

لكتللب الفقلله لهذا اإلمللام الجليللل، ومطابقتها مع 

التنظري األصويل والقواعد التي أوردها يف الكشف 

ورشح املنتخب وغريها.

11.دراسللة القواعد الفقهية عند اإلمام النسللفي إذ 

أورد جملللة منها يف كتب األصول ويف كتبه الفقهية 

سواء املختصة بالفقه الحنفي أو املقارنة .

12.دراسللة األحاديث التي أوردها اإلمام النسللفي 

يف كشللف األرسار، وإن كان اإلمام ابن قطلوبغا قد 

اسللتوعب أكرها يف تخريجه لكتاب البزدوي ، إال 

أنه رمبا فاتته أشياء ليست يف كشف األرسار فيمكن 

أن تكللون موضوع بحللث لتخريللج األحاديث يف 

كتاب الكشف.

)1.دراسة تفسري النسللفي من حيث آيات االحكام 

واسللتخراج الفوائد الفقهية واألصولية من تفسللريه 

الفذ املدارك.

14.االهتامم مبخترصات ومنظومات ورشوح منت 

املنللار التي مل تطبع بعد ومنهللا يف مكتبات العامل 

اإلسامي متيرسة .

15.عقد ندوة خاصة باإلمام النسللفي -رحمه الله- 

لتعريف الطلبة والباحثني بأهمية تراث ونتاج اإلمام 

النسللفي وبيان يشء من حياته ومنهجه وكتبه وآثاره 

، وهذا مللع كونه إمام يف املذهللب محرراً ألصوله 

وفروعه وقواعده وتفسري القرآن الكريم .

16.عقد نللدوة خاصة مبنت املنار لإلمام النسللفي 

-رحمه الله- وبيللان أهميته وفوائده واهتامم العلامء 

به قدمياً وحديثاً.

17.متت دراسة الجهود النحوية والرصفية والباغية 

واللغويللة عنللد اإلمللام النسللفي يف تفسللريه ومللن 

املمكن دراسللة نفس املباحث يف كتبه األخرى إذ 

اورد جملللة من الفوائد اللغوية والعربية يف كشللف 

األرسار وغريه.

18.متللت دراسللة جهللوده يف علم القللراءات يف 

تفسللريه، ودلت الدراسللة عىل علمه الجم يف علم 

القراءات وتوجيهها.

19.عقد مجالللس الرواية إلقراء منت املنار ورشحه 
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الكشللف ، وتسللجيل دروس املنار أو مخترصه أو 

الللرشح يف رواق اإلمام األعظللم أيب حنيفة -رحمه 

الللله-، وطلبللة الفقه -وطلبللة العلم عمومللاً-، أوىل 

الناس لاطاع عىل هذا الكنز الثمني ليكشللف عن 

أرساره ويدرك مناره.

20.أويص بطباعللة رشوح املنللار التللي متللت يف 

كليتنا املباركللة تحت إرشاف أسللاتذتها الكرام رداً 

لبعللض من جميل علامئنا الللذي ال يزال يف أعناقنا 

إىل يوم الدين.

21.العمللل عىل جمع موسللوعة تجمع كل رشوح 

منت املنار مللن كل الرشوح التللي طبعت وحققت 

يف العرص الحديث ، فتكون موسوعة أصولية عامة 

شاملة ينتفع منها الباحثون وطلبة العلم.
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