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NÛRU’L-ENVÂR FÎ ŞERHİ’L-MENÂR Lİ’Ş-ŞEYH MOLLA CÎVEN 

(DİRÂSETUN, VASFİYETUN, NAKTİYETUN) 

Mahmoud Naassan1 

Öz 

Kitabın Müellifi, Ahmed b. Ebî Sa’îd b. Ubeydillah b. Abdirrezâk el-Mekkî es-Sâlihî 
el-Leknevî ed-Dihlî el-Emîtevî el-Hindî el-Hanefîdir. (v. 1130 h.) Nûru’l-Envâr, el-Menâr adlı 
kitabın en meşhur ve en faydalı şerhlerinden biri sayılmaktadır. Zira bu kitabın şarihi Molla 
Cîven, zor olmayan ve sözü fazla uzatmayan mutedil bir metot izlemiştir. El-Menâra dair 
yapılan şerhleri özetleyerek asıl kaynaklarının özünü biraraya getirmiştir. Kitabın bölüm ve 
konularını net bir düşünce şeklinde ortaya koymuştur. Böylece bu kitap el-Menâr şerhleri 
arasında son dönem usûl âlimleri nezdinde de yüksek bir makama ve yüce bir dereceye nail 
olmuştur. Nûru’l-Envâr, Hindistan yarımadasında yapılan şerhler içerisinde ve dini 
medreselerinde itimat edilen kitapların en önemli olanıdır. Öyleki ilim merkezlerinde halen bu 
kitap okutulmaktadır. 

Şeyh Molla Cîven’in bu şerhte usûl ilmi ve kurallarının şerhini, ihtilaflı konularının 
arzını, delillerinin zikrini, çekişmelerin çıkış noktalarının belirlenmesini, âlimlerin bu 
konudaki tartışmalarını, önemli gördüğü farklı mezhep ve görüşlerini, usûl ve fıkıh imamları 
arasındaki tartışmalarının neticesini izhar etme gibi önemli bir rol üstlenmektedir. 

Şeyh Molla Cîven’i bu şerhte asli ilmi kaynaklara dayanmaktadır. Öyleki bu muteber 
kaynakların en bariz olanlarından; “Pezdevî’nin Usûlu, İbn Melik’in Şerhu’l-Menârı, 
Mahbubî’nin et-Tevdîhalâ’t-Tenkîhi, Serahsî’nin Usûlu ve Taftâzânî’nin et-Telvîhalâ’t-
Tavdîhi” gibi kitaplar, ifrat, tefrit ve gereğinden kısa veya uzatmala rarasında birbirinden 
farklı rivayetler şeklindeydi. 

Molla Cîven’in bu şerhin özelliklerine taalluk eden bazı olumlu ve olumsuz 
mülahazalar bulunmaktadır. Şöyle ki bu kitapta Molla Cîven’in ilmi şahsiyeti, usûlcülüğü, 
konulara objektif yaklaşımı muhaliflerine karşı tarafsız kalma, Furu’ fıkhına verdiği önem, 
diyalog şeklindeki üslubu, bu ilimdeki hâkimiyeti, konulardaki dikkat çekici tertibi ve düzeni, 
asıl konuları kapsayıcılığı gibi özellikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında yazarın Arapça dil 
grameri ile ilgili bazı hataları ve görüş sahiplerine yaptığı atıflarda gerektiği gibi dikkat 
etmemesi mülahaza edilen önemli olumsuzluklardandır. 

																																																													
1 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
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Bu kitap şerhinin önemine binaen bu makaleyi el aldık. Böylece mezkûr kitabın ilmi 
yönü ve Hindistan yarımadasının en önemli şerhedilen kitaplardan sayılan bu şerhin yazarının 
ilmi olan katkılarının keşf edilmesini ümit ederiz. 

 

THE BOOK OF MOLLA CİVEN NAMED NÛRU’L-ENVÂR FÎ ŞERHİ’L-MENÂR 

ABSTRACT 

The author of the book is Ahmad b. Abi Sa'id b. Ubeydillah b. Abdirrezâk al-Makkî al-
Sālihī al-Leknawī al-Dhāī al-Emītawī al-Hindī al-Hanafī (hijri 1130). 

Nûru’l-envâr is counted one of most famous and most useful commentary of el-Menâr. 
Because Mullah Cîvenwho is explanatory of this bookfollowed an easy and short method.He 
brought together the the essence of original sources, by summarizing the explanations of el-
Menâr. Revealed sections and topics of the book in the form of a clear thought. So this book 
has reached a high level among scholars of method of last century. 

Nûru’l-Envâr is the most important of the books that are trusted inside commentaries 
which made at İndia peninsula and inside religious schools. So this book is still being taught in 
the centers of science. 

Sheikh Mullah Civen reveals in this book explanation of method knowledge and its 
rules, presentation of controversial issues, expression of evidences, determination of the exit 
point of conflicts, discussions of scholars on this subject, different denominations and opinions 
which he seen them differently and the results of discussionsbetween Islamic law and method 
scholars. 

Sheikh Mullah Cîven based on main sources of knowledge in thethis commentary.  So 
that the most prominent of favorite sources like Pezdevî’s Usûl, İbn Melik’s Şerhu’l-Menâr, 
Mahbûbî’s Tevdîhala’t-Tenkîh, Serahsî’s Usûl and Taftazânî’s et-Telvîhala’t-Tavdîhgave 
narrations which different from each other in terms of extension or abbreviation. 

Mullah Cîven’s commentary has positive and negative features. Namely, his scientific 
personality, Methodism of him, Its objective approach to topics, neutrality of him against the 
opposition, his style like dialogue, his remarkable layout etc. are positive features. But his 
mistakes about Arabic grammar and carelessness of him in references are negative features. 

For importan of this book we wrote this article about it. So we hope to be 
discoveredthe scientific direction of this book and its author’s contributionsin science. 
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 مختصر المقالة

حمد بن أبي سعید بن عبید هللا بن عبد الرزاق ، المكي الصالحي ، اللكنویالدّْھلي ألھو  نور األنوار
 ھـ)1130، الھندي الحنفي : (ت األَِمتََھوي

لم یُعدّ من أھم شروح المنار، وأعظمھا فائدة ؛ إذ سلك فیھ شارحھ المنھج المعتدل وشرح نوراألنوار  
ً ، وقد جمع فیھ عصارة شروح المنار وزبدة مصادرھا األصلیة،  ً مبّسطا ً معقداً ، وال منفتحا یكن مغلقا
وقدم فیھ فكرة واضحة عن أبوابھ ومسائلھ وبھ نال المكانة السامیة والدرجة العالیة عند علماء األصول 

 في العصور المتأخرة وال سیما من بین شروح المنار وحواشیھ.
نور االنوار من الشروح المھمة في شبھ القارة الھندیة والكتب المعتمدة في مدارسھا الدینیة ، ویعتبر 

 ومازال تدریسھ قائماً في مراكزھا العلمیة. 
ولقد كان للشیخ مّال ِجْیَوْن دور كبیر في إثراء مادة األصول وشرح قواعدھا، وعرض المسائل   

اع  واختالف العلماء فیھا من خالل ھذا الشرح وذلك الھتمامھ الخالفیة وذكر أدلتھا ، وتحریر محل النز
بالمذاھب المختلفة واألقوال المتباینة وتحریر المسائل ، وبیان محل النزاع واظھار ثمرة الخالف بین 

 ن والفقھاء، وربط المتن بالشرح مع بیان رأیھ في المسائل المحّررة.یاألئمة األصولی

ى مجموعة من المصادر العلمیة األصلیة، وكانت ھذه المصادر وقداعتمد الشارح في شرحھ عل
المعتمدة متفاوتة النقوالت بین إفراط وتفریط وإیجاز وإسھاب، ومن أبرزھا : أصول البزدوي لفخر 
اإلسالم البزدوي ، وشرح المنار البن ملك ، والتوضیح على التنقیح  لصدر الشریعة المحبوبي ، 

بي ألالتلویح على التوضیح للتفتازاني ، وكشف األسرارعلى المنار وأصول السرخسي للسرخسي ، و
، ھذا وقد لوحظ علیھ مجموعة من المالحظات بعضھا یتعلق بممیزاتھ ، وبعضھا اآلخر  لنسفياالبركات 

 یتعلق بعیوبھ أما الممیزات التي یتمتع بھا ھذا الكتاب فھي :

تمھیده للكتاب بمقدمة أصولیة ـ موضوعیة الشیخ مال ـ ظھور شخصیة الشیخ مّال ِجْیَوْن العلمیة. ـ 
دتھ لمخالفیھ.ـ شمولیة الكتاب. ـ اعتناؤه بالفروع الفقھیة. ـ أسلوبھ الحواري وقدرتھ العلمیة اِجْیَوْن وحی

 علیھ. ـ حسن ترتیبھ وتنسیق أبوابھ. ـ اشتمالھ على مباحث أصیلة.

أو نحویة، ومالحظات أسلوبیة ومنھجیة ، كالنقل أما األمور التي أخذت علیھ، فھي مالحظات لغویة 
	بال تصریح وعدم الدقة في نسبة اآلراء إلى أصحابھا وغیر ذلك. 
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على الرغم من تأثر الشیخ مالِجْیَوْن الواضح بطائفة من الكتب األصولیة ومؤلفیھا إال أن آراءه 
تھ الفكریة كانت جلیة في وترجیحاتھ في الكتاب كانت واضحة، وشخصیتھ العلمیة كانت بارزة وقدر

كان ألسلوبھ الحواري ونقاشھ العلمي االجتھادیة ، كما كثیر من القضایا األصولیة والفقھیة والمواقف 
	وتقریره لالختالف بین االئمة أثر بارز في شرحھ.

ونظرا ألھمیة ھذا الشرح جاءت ھذه المقالة لعلھا تكشف بعضا من الجوانب العلمیة للكتاب  وتبرز 
وباv توفیقي وعلیھ اعتمادي وھو حسبي مؤلفھ الذي یعد من أشھرشراحھ في شبھ القارة الھندیة. دور

 ونعم الوكیل .

	)1(في أصول الفقھ الحنفي للشیخ مال ِجْیَونْ  األنوار في شرح المنارنوركتاب

 نقدیة)وصفیة( دراسة 

	المقدمة : 

من یرد  ((الحمد v رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ القائل :  
، وعلى آلھ نجوم الدجى ، وصحبھ الغر المیامین ، وسلم تسلیماً كثیراً  )2())هللا بھ خیراً یفقھھ في الدین 

 إلى یوم الدین.

وم اإلنسانیة قیّض لبالغة ، والمكانة البارزة من بین العأما بعد :لما كانت لعلم األصول ھذه األھمیة ال
هللا لھ علماء فضالء ، وصلحاء أجّالء قاموا بشرح اإلجمالیات ، وتبسیط الكلیات ، وحّل المعقّدات ، 
وتوضیح المبھمات وتفسیر المشكالت ، واھتموا بھ شرحاً وتألیفاً ، واعتنوا بھ نظماً وتعلیقاً ، وتفرغوا لھ 

 ً  وتطویالً ، وتفریعاً وتأصیالً . تبسیطا

ونتیجة لھذا االھتمام البالغ بھذا الفن واالعتكاف علیھ والمالزمة لھ ظھرت في مختلف العصور 
 مصنفات فیھ اتخذت أشكاالً متباینة في اتجاھاتھا ، ومتعددة في طرائقھا ، ومختلفة في آرائھا ومذاھبھا .

فبعضھا حذا حذو اإلیجاز حتى أدّى إلى حدّ األلغاز والغموض فاحتاجت إلى شروح توّضح معانیھا، 
ح أیضاً افتقرت إلى حواٍش وتعلیقات تزید إیضاحھا ووتكشف خفاءھا ، وتبین مراد مؤلفیھا ، وتلك الشر

إلى الموضوع  ثم وضعت علیھا تقییدات وتقریرات تضیف، عباراتھا ، وتفسر طرق دالالتھا ، وتصحح 
ً حتى غَ  ً وتزیده بیانا تلك المؤلفات بأنواعھا المتعددة وبمذاھبھا المختلفة واضحة المراد ،  تْ دَ إیضاحا

 قریبة الفھم ، سریعة اإلدراك لكل من یرید فھمھا ویتعلق بھ أمرھا.
																																																													

قمُت بتحقیق الكتاب  اـ ھذه المقالة في أصلھا أُِعدّت مقدمة لكتاب نور األنوار في شرح المنار / لمالِجْیَوْن ، وذلك لم1
ولم (  م / في لبنان2010من معھد الدعوة الجامعي عام / المذكور ودراستھ لنیل درجة الدكتوراه في أصول الفقھ اإلسالمي

جاءت تلخیصاً لتلك المقدمة مع تغییراٍت في بعض الموضوعات واعتباراٍت في األسالیب  ةال.وھذه المق ) ینشر الكتاب بعد
	لیالً واستنباطاً .دراسة ونقداً وتح

	عن ابن عباس . 3/241ـ المسند / ألحمد بن حنبل 2
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ل القرن وكان من أولئك الذین أسھموا في كتابة علم األصول وتقعید قواعده وتقریر مسائلھ في أوائ
ھـ )، كان عظیم الفضل ، واسع 710الثامن الھجري عالم یدعى بالنسقي حافظ الدین أبي البركات ( ت 

االطالع ، غزیر العلم، شدید الذكاء ، واسع األفق ، فقد صنّف في ھذا المجال كتاباً صغیر الحجم وجیز 
وما أن فرغ منھ حتى  //المنار في األصول العبارة ، عمیق الداللة مسّمیاً بـ :  دقیقاللفظ ، جّم المعاني ، 

وجد إقباالً شدیداً ، وقبوالً مستساغاً لدى ذویھ ، بحسن القراءة ، ودقة المتابعة ، وبشدة التفحص ظھرت 
آثارھا في أقالم كثیر من الشراح وأصحاب المختصرات والحواشي ، دراسة وبحثاً ، وقراءة وتوجیھاً ، 

 ً  واجتھاداً . وتحلیالً واستنباطاً ، وفقھا

وكان من أبرز ھؤالء الشراح الذین كانت لھم الید المشرقة ، والخبرة الواسعة بالشرح والتعلیق ، 
والتأویل والتفریع في القرن الثاني عشر الھجري عالم من كبار علماء الھند ، ونابغ من أجّل رموزھا 

خ أحمد المعروف بمال ِجْیَوْن ( ت بالدعوة واإلصالح والوعظ واإلرشاد والبحث والتدریس ، وھو الشی
ھـ )؛ حیث استدرك ما فات المصنف من مسائل ، وحقق فیھ ما سبقھ من دالئل مما جعل الكتاب 1130

ً في منھجھ ، موفَّ  ً في مفرداتھ مختاراً لھ اسم : ( نور ممیزاً في أسلوبھ ، طریفا ً في عرضھ ، بدیعا قا
 األنوار في شرح المنار ).

ً لجزئیاتھا ، ومفّصالً لقضایاھا اتسم بتعلیقات شامالً ھذا البحث كان  للمباحث األصولیة ، ومستغرقا
 مفیدة ، وشروح دقیقة ، واجتھادات وجیھة .

وبھذا الجھد المبذول ، والشرح المقبول قد أضاف الشیخ مال ِجْیَوْن إلى مكتبة العالم اإلسالمي العامة 
إلیھا غیره من علماء الھند التي أنجبت علماء یندر نظیرھم  ثروة عظیمة ومادة علمیة جلیلة ، كما أضاف
، واإلنتاج المعرفي واالبتكار العلمي ، كما أنجبت التألیف في صفاء الذھن ، وخصوبة الفكر ، وكثرة 

رجاالً شھد لھم علماء العرب بالفضل واإلبداع الذین ما زالوا عاكفین على كتبھم ومؤلفاتھم ینقلون منھا 
 ویستدلون بھا ویحتجون .  ویقتبسون ،

ً في االطالع علیھا جاءت كتابة ھذه  ً من ھذه الثقافة اإلسالمیة ، ورغبة في تحقیقھا ، وحبا وانطالقا
 التالیة :الفقرات وھي تتألف من ، المقالة 

 ـ مؤلف الكتاب 

 ـ عنوان الكتاب ونسبتھ إلى الشیخ مال ِجْیَوْن 

 ـ شرح مال ِجْیَوْن ومنھجھ فیھ

 ـ مصادر مال ِجْیَوْن 

 ـ مزایا الكتاب وعیوبھ

 ـ آراء مال ِجْیَوْن وترجیحاتھ في الكتاب
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 ـ مصطلحات مال ِجْیَوْن في الكتاب

 ـ مؤلف الكتاب :أوالً 

بن عبد الرزاق ، المكي الصالحي ، اللكنوي ، الدّْھلي ،  )1(ھوالشیخ أحمد بن أبي سعید بن عبید هللا
ُ  مّال ِجْیَونْ ،الھندي الحنفي ، المعروف بـ:  )2(األمیتھوي ُ وبھ ا 	ھر لدى العلماء.شت

																																																													
في كتابیھ:// مناقب األولیاء// فقال:// وھذْبُت مصنفات جدي عبید هللا وِصْنوه علم هللا// ـ كذا حرره الشیُخ أحمد مال ِجْیَوْن 1

	.2/691. ینظر : اإلعالم / عبد الحي الحسني 
/ إذ صّرح بھ في الخاتمة بقولھ : // یقول العبد المفتقر إلى هللا الغني الشیخ 1410المنار// ص /و// نوَر األنوار في شرح 

أحمد ، المدعو بـ : // شیخ جیَوْن // ابن أبي سعید بن عبید هللا بن عبد الرزاق ، خاصَّة ُخدَا ، الحنفي ، المّكي الصالحّي ، 
 ثم الھندي اللّْكھنوي ..//.

	لدى ترجمتھ لھ ولجمیع أسرتھ . 2/691وھو ما أكده مؤرخ الھند عبد الحي الحسني في اإلعالم      
بأن اسم جده // عبد هللا// ، وتبعھ في ھذا  502وجاء في تفسیرمال جیون المسّمى بـ : // التفسیرات األحمدیة // ص   

، وعمر 2/1164، ومعجم المطبوعات العربیة 5/170ن ، وھدیة العارفی9/248بروكلمان في كتابھ تاریخ األدب العربي 
، ومحمد یاسین مظھر صدیقي، تحریر قاسم السامرائي في فھرس المخطوطات 1/233رضا كحالة في معجم المؤلفین

عندما تحدث عن نسخة مخطوطة للتفسیر المذكور ، وكانت مصادره  147العربیة بجامعة علیكرة اإلسالمیة بالھند ص 
 التعریف بمال جیون تاریخ بروكلمان ومعجم المؤلفین لكحالة ، ونزھة الخواطرلعبد الحي الحسني. المعتمدة في 

في كتابیھ المذكورین وأثبتھ بھذا اللفظ ، ومن ثمة وما أراه راجحاً أن اسم جده // عبید هللا// كما ذكره حفیده الشیخ أحمد 
 قول معظم المترجمین لھ. فترجح ما ورد في الكتابین على ما ورد في الواحد ، وھو

وكما أن مؤرخ الھند الكبیرعبد الحي الحسني قد ضبطھ كضبط مال جیون ، وھو أوفرحظاً وأكثر شھرةً في ھذا المجال  
من غیره ؛ لكونھ صاحب كتاب تراجم علماء الھند وطالما علماء الھند یقتضي علمھ من مثلھ الدقة في الموضوع والتقّصي 

 لصق صلة بھ، وأقرب عھداً منھ.في البحث ، ولكونھ أ
//التفسیرات األحمدیة // وماساقھ بروكلمان ، وعمر رضا كحالة، ومحمد یاسین ومن وافقھم تبعاً لما  ما ورد فيوأّما    

 ورد فیھ ، فال یخلو من ثالثة أمور :
 ھو أكثر استعماالً وأوسع شھرةً. في الكتابینأـ إما أن یكون لجد الشیخ أحمد اسمان فیعرف بكلیھما ، وما ذكره مال جیون 

دون تمحیص  ب ـ وإما خطأ مطبعي ـ وھو لیس ببعید عن دورنا العلمیة للنشر ـ قد وقع في التفسیر فتبعھ اآلخرون ونقلوه 
 أو تدقیق.

 ة. ت ـ وإما غفلة من بروكلمان ومن وافقھ فزّل بھا القلم وضل بھا الصواب ؛ حیث أخطأوا في الحكم وسھْوا في الترجم
بلفظ :// األمیطاوي// فلم أجد من ذكر دونھ من المترجمین لھ ،  كما  9/248في تاریخ األدب العربي  ذكره بروكلمانوـ 2

 أنني ال أجد محالً لما صرح بھ بروكلمان في المصدر السابق ـ قائالً وھو معرف بھ ـ //المالكي األمیطاوي//.
   ً ً قد وقع فیھ فاستبدل وھذا مستبعد بأن الشیخ أحمد كان مالكیا ثم تقّلد مذھب الحنفیة ، واألقرب إلى الصواب أن تحریفا

 المكي بالمالكي.
بنسب آخر لھ وإضافتھ إلیھ بقولھ : // الصالحي الجونفري  1/233في معجم المؤلفین  ھذا وقد نّص عمر رضا كحالة   

 الصدیقي ..//.
وبعد البحث والمتابعة لم یتضح لي بأن أحد المترجمین لحیاتھ والمتحدثین عن سیرتھ ذكر نسبة // الجونفري // سوى    

 عمر رضا كحالة.
 وكما لم یظھر لي بعد العمل الدؤوب وتقصي الحقائق ـ أن أحدھم قد ذكر نسبة // الصدیقي//   
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ً متمكناً، ومفسراً مبدعاً، وشاعراً  صوفیاً    ً زاھداً، وأصولیا ً بارعاً، وصوفیا كان مّال ِجْیَوْن فقیھا
ماھراً، وكان إلى جانب إخالصھ موھوب العقل، قوي الذاكرة شدید المالحظة ، طیب النفس حسن 

 المعاشرة.

 دبعفي مدینة دھلي ھـ / 1130سنة / وتوفي (( أمیتھي ))  ھـ/ ببلدة1047عام/ مّال ِجْیَونْ  ولد الشیخ
ً قیمة في التفسیر واألصول والشعر الصوفي للمكتبة العربیة اإلسالمیة ترك  أن مصنفات جلیلة وكتبا

في أصول الفقھ  من أشھر تلك اآلثار العلمیة : نور األنوار في شرح المناركان والتراجم وغیرھا، و
ت الشرعیة ، وھوكتاب في تفسیر آیات األحكام، ومناقب ، والتفسیرات األحمدیة في بیان اآلیاالحنفي

األولیاء في أخبار المشایخ ، وآداب أحمدي في السیر والسلوك، والسوائح ، ودیوان في الشعر الصوفي ، 
 .)1(والمثنوي المعنوي

 ً  : عنوان الكتاب ونسبتھ إلیھـ  ثانیا

ً بارزاً لكتابھ،  ولم یجعل في أوائل كتبھم، كما یفعلھ المصنفونلم یضع الشیخ أحمد مّال ِجْیَوْن عنوانا
ا الشارح:// وبعد: فقال فیھ الكتاببل جاء اسمھ ممزوجاً في مقدمة ة مستقلة لھ كما یفعلھ المحققون،صف

//المنار// أوجز كتب األصول متناً وعبارةً، وأشملھا نكتاً ودرایة ولم یشتغل بحلّھ أحد من فلما كان كتاب:
وإنجاح مسؤولھم على حساب ما كان مستحضراً لي في الحال ي إسعاف مأمولھم،راح.... فشرعت فالش

 .)2(األنوار في شرح المنار//:// نوركتابوسّمیتھ بإلى ما قیل أو یقال،  من غیر توجھ

																																																																																																																																																																																															
إسماعیل باشا البغدادي ، وما ورد في صفحة عنوان : قمر األقمار غیر عمر رضا كحالة ، ومحمد بركات والقنوجي ، و   

 على نور األنوار / لمحمد عبد الحلیم اللكنوي.
 وما أراه ھھنا: 

 ـ أن عمر رضا كحالة قد سھا في ھذا العزو ، فنسبھ إلیھ ما ال ینسب.
 كما غلط فیھا األول. قد ِغلط في ھذه النسبة 15ـ وأن محمد بركات المعتني بإخراج إفاضة األنوار ص 

وأما ما ورد في الصفحة األولى من عنوان : // قمر األقمار// فما ھو إال من وضع النّساخ وفعلھم ، فظن فیما بعد نسبة  
 مال جیون.

وفضالً عن ھذا كلھ لو كانت ھذه النسب صحیحة لما غفل عنھا الشارح ؛ فإنھ قد عرف نفسھ بنفسھ في مؤلفاتھ مراراً ولم 
 ا ، فكیف تغیب عنھ وھو المترِجم والمترَجم لھ في الوقت نفسھ؟.یذكرھ

ثم لو كانت الدعوى كما ھي ، لكان مؤرخ الھند عبد الحي الحسني أولى بذكرھا وقد بذل جھداً ال ینكر في القضیة نفسھا ؛ 
 إذن فكیف یسوغ لھ النسیان أو التناسي عن ھذه األمور الدقیقة في تراجم الرجال؟.

، و تاریخ األدب 2/691، واإلعالم / لعبد الحي الحسني 502ف على ترجمتھ ینظر: التفسیرات األحمدیة ص ـ وللوقو1
، و معجم 5/170، وھدیة العارفین 3/237، وأبجد العلوم 1/233، و معجم المؤلفین 9/248العربي /لبروكلمان 

 . 2/1164المطبوعات العربیة والمعربة 
	.138ـ 137ص ـ نور األنوار في شرح المنار 2
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،غیر أن بعض )1(وھكذا ذكره أیضاً كّل من تعرض لترجمة الشیخ أحمد، وتحدث عن آثاره وساقھا   
، وعبد الحي )3(وأبي الحسن الندوي )2(كبُرْكلََمانالمترجمین لھ ذكروه اختصاراً بلفظ://نوراألنوار//، 

 .)4(الحسني

 وأما نسبتھ إلى الشیخ مّال ِجْیَوْن، فیمكننا أن نستدل على صحتھا بمایلي:   

وإنجاح مسؤولھم على م،قولھ:// فشرعت في إسعاف مأمولھفي مقدمة كتابھ ب المؤلفأـ ما نطق 
حساب ما كان مستحضراً لي في الحال من غیر توجھ إلى ما قیل أو یقال، وسّمیتھ بـكتاب:// نوراألنوار 

 فإنھ نص جلي وعزو صریح بنسبة الكتاب إلى نفسھ.، )5(في شرح المنار//

الشیخ الغنیب ـ ما نص علیھ في خاتمة الكتاب المذكور بقولھ:// یقول العبد المفتقر إلى هللا 
الحنفي المكي َخاصَّةَ ُخدَا عید بن عبید هللا بن عبد الرزاق،ابن س الشیخ ِجْیَونْ  المدعو بـ:،أحمد

 . )6(ثم الھندي اللكنوي: قد فرغت من تسوید :// نوراألنوار في شرح المنار//الصالحي،

یترك مما ال  )7(العلمیةأثاره ج ـ أجمع المترجمون على نسبة الكتاب إلیھ وإثباتھ لھ، وذكروه في قائمة 
ً في عزوه إلی، أو التردد في مصداقیتھ مجاالً للشك  من أھم مؤلفاتھ التي تركھا للمكتبة  ، وبأنھ ھمكانا

 اإلسالمیة.

 :ومنھجھ فیھ مّال ِجْیَونْ  شرحاً ـ ثالث

إذ سلك فیھ نفعاً؛،وأعظمھا فائدة،وأكملھا ھذا الشرح یُعدّ من أھم شروح المنار:مّال ِجْیَونْ شرح 
ً معقداً،شارحھ المنھج المعتدل؛  ً مبّسطاً؛ ولم یكن مغلقا بالطویل الممل وال بالموجز  لم یكنوال منفتحا

ً لما كان علیھ بعض الشّراح في شروحھم، في شرحھ:// فإن  مّال ِجْیَونْ الشیخ  كما قال المخّل، خالفا
 .    )8(ة في درك المآرب//لة ممل، وبعضھا مطوّ مختصرة مخلّة بفھم المطالبشروحبعض ال

وزبدة مصادرھا األصلیة من  شروح المنارعصارة  شارحھ شامالً جمع فیھولقد كان ھذا الشرح 
والتنقیح في المباحث والسھولة  في القواعد األصول ـ على الرغم من تطبّعھ بطابع االختصار واإلیجاز

بشكل عام ـ  وقدم فیھ فكرة واضحة وصورة مشرقة عن أبوابھ ومسائلھ، فاستحق بذلك المكانة السامیة 

																																																													
ـ 1/233، ومعجم المؤلفین 11، والثقافة اإلسالمیة في الھند ص 692ـ 2/691، 1/11ـ ینظر: اإلعالم /لعبد الحي الحسني 1

134.	
	.9/248، 7/187تاریخ األدب العربي  ینظر:ـ 2
	.4/434، ورجال الفكر والدعوة 110ـ 104المسلمون في الھند ص  ینظر:ـ 3
 .16 اإلسالمیة في الھند ص ینظر:الثقافةـ 4
 /.138/ نور األنوار في شرح المنار صـ 5
	/.1370/ نور األنوار في شرح المنار صـ 6
 قائمة المصادر الواردة في ترجمتھ . ینظر:ـ 7
	/.138ـ 137/ نور األنوار في شرح المنار صـ 8
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في  عند علماء األصول والدرجة العالیة من القبول، ونال قصب السبق من بین مصنفات األصول
 وحواشیھ ـ واإلقبال الشدید من الجمھور. شروح المنارـ السیما  العصور المتأخرة

فكان یُدّرس في المعاھد المھمة في شبھالقارة الھندیة،  شروحمن ال ھذا الشرح برویعت   
وقد أخذ في الھند مجده، وتبوأ فیھا مكانتھ؛ إذ انكب علیھ ،)1(الزوایا الصوفیةوالشرعیة،والمراكز العلمیة، 

كبیر  ي الحسنيعبد الح وقد تحدث لناالعلماء واعتمد علیھ التالمیذ والفقھاء ودرسوه وتلقوه بالقبول،
وأحد أعالمھم عن أھمیة ھذا الكتاب ودوره في سائر األوساط العلمیة، وجعلھ من  في الھندالمؤرخین 

والمقررة في المدارس الدینیة، فقال ـ وھو یتحدث عن الطبقة الرابعة ـ:// وفي  في الھندالكتب المعتمدة 
خ نظام الدین السھالوي وأحدث في دروس كّل قرن من القرون الماضیة زاد الناس أشیاء حتى جاء الشی

ا الصرف ... وفي أصول الفقھ: الھند نظاماً جدیداً تلقاه الناس بالقبول ولم ینقص إلى اآلن منھ شيء، أم
 .)2(األنوار...//نور

قواعدھا،وعرض المسائل  شرحدور كبیر في إثراء مادة األصول و مّال ِجْیَونْ لشیخ أحمد لولقد كان 
الخالفیة وذكر أدلتھا، وتحریر محل النزاع واختالف العلماء فیھا،وذلك بفضل أسلوبھ الواضح وعباراتھ 
السھلة وصیاغتھ الحسنة وطریقتھ البدیعة،فبإمكان القارئ ـ بشكل عام ـ فھم معظم موضوعاتھ ومسائلھ 

حھ،أوحاشیة تفّسره وإن كا ن ـ أحیاناً ـ ال یخلو من بعض الغموض في الفھم دون الرجوع إلى شرح یوّضِ
 .)3(الرطب والیابس//وفیھ عبر عن ذلك صدّیق حسن القنُّوجي بقولھ:// كما واإلشكال في العبارة 

كتابھ بمقدمة علمیة بیّن فیھا األسباب التي دعتھ إلى شرحھ، ثم قام  الشیخ أحمدمّھد : منھجھ فیھ
والعلمیة وبیّن معانیھا دون أن  فیھا مجموعة من المصطلحات األصولیةحیث تناول مقدمة؛واٍف لل شرحب

یتعرض للمسائل الخالفیة، ثم شرع في ذكر المتن والشرح ممزوجاً مجمالً، ثم عقّبھ مفّصالً، ذاكراً في 
 التعریف لغة أوالً فاصطالحاً ثانیاً.  لمسائلمعظما

واء سل المتباینة في المسألة الواحدة،لمختلفة واألقوایھتم بعرض المذاھب ا الشیخ مّال ِجْیَونْ  وكان    
ً كانت في األصول أو في الفقھ، ً تارةً أخرى بقولھ: قال تارةً بأسماء قائلیھا ومذاھبھا، مصرحا ومكتفیا

وبعد عرضھ لھذه اآلراء یبدأ بذكر أدلتھا وحججھا مع المناقشة، ثم  ... بعضھم، أوقیل كذا، أوقال قوم
ح ویختار من  األقوال ما یراه سلیماً من اإلیرادات، بعیداً عن االحتماالت. یرّجِ

، وبیان محل النزاع، وإظھار ثمرة الخالف بین لمسائلمنھجھ عنایتھ الفائقة بتحریرا من وكان   
وحرصھ الشدید على ربط الشرح بالمتن مع بیان رأي المصنِّف في المسألة  األئمة األصولیین والفقھاء،

ً لھ ـ وھ ً مع التقیّد بشرح الكتاب وااللتزام بآرائھ، مبرزاً ذلك كلھ بوضع موافقا و الغالب ـ أم مخالفا

																																																													
ً في المدارس الدینیة والمعاھد الشرعیة في شبھ1 القارة الھندیة حتى الساعة، كما أخبرني بذلك  ـ وما زال تدریسھ قائما

 أبناؤھا ومؤلفاتھا.
	.16الثقافة اإلسالمیة في الھند صـ 2
 .3/238ـ أبجد العلوم 3
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ونحو ذلك، وھذه عناوین لھ، كباب األمر ـ مثالًـ، أو النھي، أو فصل في التعارض، أو شرع َمْن قَْبلنَا 
أنھا قد احتلت في كن مقررة وكافیة لدى الشارح وفق ما یقتضیھ البحث العلمي، إال العناوین وإن لم ت

الشرح مكانة بارزة وألبست الكتاب صفة ممیزة فانفتحت بھ أمام القارئ آفاق واسعة وطرق متعددة 
 لمعرفة أبواب الكتاب وفصولھ، وومسائلھ وحدوده.

ومن أسلوبھ ـ رحمھ هللا ـ أنھ كان یثري شرحھ بذكر النصوص من الكتاب والسنة وباإلجماع     
قیسة المنطقیة وقواعد البحث والمناظرة، مستعیناً في الوقت نفسھ بالكتب األصولیة والمعقول،ویؤیده باأل

وقواعدھا المشھورة والمعتمدة، وكما كان یستشھد باألمثلة النحویة، والشواھد الشعریة، واألمثال، 
 والمسائل الفقھیة المستنبطة من تلك القواعد الشرعیة وأدلتھا اإلجمالیة.

 فيھا، فكان یجنح إلى االختصار مسائلواكتظ ب الفقھیةتمیز بالفروع  وبما أن شرحھ قد    
ـ إن أراد القارئ  على مبسوطاتھاة إلى مطوالتھا واالقتصارالحباإل، ویكتفي مطّولةٍ فرعیٍة مسألةٍ كل

ً إلى وجود اختالف في نسخ المنار المعتمدة ما مؤلفاتھ كالتفسیرات األحمدیة،التوسع فیھاـ ، والسی منبِّھا
ً بمسألة أصولیة أو  ، أم نحویة أو فقھیةبزیادة  أو نقصان ـ إن وجد ـ سواء أكان ھذا االختالف متعلقا

 كالمیة.

 ویسلم بھا دون انتقاد أو تعلیق ولم یترك تلك اإلضافات الواردة في بعض النسخ للمنار كما ھي      
ة العلمیة فتارة یتمسك بھا ویدافع عنھا باألدلن یناقشھا ویحللھا ویعترض علیھا،إنما كاو،اعتراض أو 

) باإلضافة : // ونسخة : (تقدّمھ، فمثالً یقولوتارة یبطلھا ویجعلھا فاسدة لرأیھویتخذھا مصدراً لنفسھ،
 ، ومثلھ كثیر في الكتاب . )1(أولى من ( تقدّم ) بالماضي //

ویتساءل ثم یجیب التعلیل للمسائل في أثناء الشرح،وكان الشیخ یستعمل أسلوب الحوار والنقاش و    
ال یقال: كذا.. ألنا نقول: كذا..، واتباع ھذا األسلوب جدلیة قائالً: كذا، قلت: كذا، أوعما یسأل بطریقة 

درتھ على المناظرة، وھو بكثرة لدیھ یلفت النظر إلى تعمق الشیخ في البحث، وإحاطتھ بالموضوع وق
 طریق فذ وأسلوب ناجح یبین قدرة الباحث على الصعاب وتغلبھ على المعضالت.

االختالف بین الحنفیة والشافعیة بأكثر والعقل المتفتح،كان الشیخ یقرر ونتیجة لھذا التفكیر السلیم،   
آلیة الواحدة بأكثر من احتمال بقولھ:// وفي اآلیة توجیھ أخر، ویفسر ا، )2(من وجھ وبعناوین مختلفة

ثالًـ في تعریف الحقیقة بعض التعاریف األصولیة أو الفقھیة، كما فعل ـ مویضیف بعض القیود إلى 
امعة أوغیر نھا غیر مانعة وجوذلك لما یالحظ بأ، )3(إضافة أو قید:// الحیثیة// وقال:// البد منوالمجاز،

 فكان بذلك القید صحیحاً سلیماً من االنتقادات بعیداً عن االعتراضات.العتراضات،سلیمة من ا

																																																													
	/. 882،  670، 334ص /ینظر: ـ 1
 /.697ص / فيـ كما فعل مثالً 2
 /.471ـ 470ص / ینظر: ـ 3
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ولدقتھ في الموضوع واعتنائھ بالمسائل، فكان یقوم ـ أحیاناً ـ بالتفریق بین المصطلحات العلمیة التي   
، وبین الھزل )1(قد تبدو متشابھة في الظاھر، متساویة في المعنى كتفریقھ ـ مثالً ـ بین اإلباحة والرخصة

 .)2(والتلجئة

وتقسیماتھ في كتاب // المنار// إذا لم یجد قوالً مستساغاً،  النسفي وأحیاناً باالعتراض على المصنِّف  
تقسیماً مضطرباً، ویعبِّر عن ذلك كلھ بقولھ:// وفي ھذا مسامحة..//، أو// في ھذا  رأى أو دلیالً مقنعاً، أو

تقصیراً في الشرح،أو أو، وال یقول ذلك إال إذا وجد خلالً في الفكرة التقسیم مسامحة..// ونحو ذلك،
 . )3(تضارباً في التقسیم

حنفي المذھب فقد تأثر بمذھبھ الفقھي وبشیوخھ وآرائھم وأدلتھم، وتمثّل  مّال ِجْیَونْ وبما أن الشارح   
ً في منھجھ اتھم، وكان ھذا األھم واتجاھترسلمدافع عن المذھب وبالحامي عن مدبالموقف ا ثر واضحا

ً في مؤلفاتھ واجتھاداتھ وإن وجدت عنده  اجتھادیة ومواقف آراء وشرحھ، بارزاً في فكره وعقلھ، جلیا
 فریدة قد خالف فیھا مذھبھ األم.

وھذا مجمل ما سار علیھ الشیخ أحمد في الشرح وموجز ما ارتضاه في المنھج، فقد كان موفقاً ـ     
 بشكل عام ـ في عرضھ وطریقتھ، ناجحاً في أسلوبھ واختیاره، صائباً في اجتھاده وتأویلھ.

 ً  : نْ وَ یْ مصادر مال جِ ـ  رابعا

ادتھ الثقافیة في صلیة، واستقى منھا ماعتمد الشارح في شرحھ على مجموعة من المصادر العلمیة األ
ً ومناقشة، ونقداً  فیھا ظرالنودقق  وعة، ودرسھاوموضوعات متنمجاالت متعددة،  واستفاد منھا بحثا

 واعتراضاً، وتحلیالً وتركیباً.

ز وكانت ھذه المصادر المعتمدة متفاوتة النقوالت متباینة الرجوع بین إفراط وتفریط وإیجا   
وإلیكم الشارح بھا وتأثیرھا علیھ ، تأثر و، وتحددھا طبیعة المسائل حقیقة الموضوع  وإسھاب، تقررھا

الكتَب التي صّرح بھا الشیخ أحمد في كتابھ وذكرھا واعتمد علیھا بمسائلھا المتعددة، مشفوعة بأرقام 
 صفحاتھا، مرتبة بموجب نقوالتھا قلة أو كثرة:

 ـ أصول البزدوي/ لفخر اإلسالم البزدوي:1

بلفظھ وتارة بتصرف في عبارتھ، موضعاً، وكان ھذا النقل متنوعاً، فتارة ینقل  /21/في نقل عنھ 
وأخرى دون اإلشارة إلیھ، والغالب في ھذه األسالیب واستعماالتھا ھو أسلوب التصرف في العبارة الذي 

 ال یخلو من دقة االختیار وقوة البیان، وحسن المناقشة.

																																																													
	/.1359ـ 1358ص /  ینظر: ـ 1
 / .1324ص / ینظر: ـ 2
 /.294 ،292 ،288 ،256ـ 255ـ ینظر مثالً : ص /3
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ذھب إلیھ فخر اإلسالم، قال بھ فخر اإلسالم، وھو ما اختاره  //دة قولھ:وكانت عباراتھ المعتا   
ـ مسألة : معاني المحلّى  ھذه المسائل التي نقلھا عنھ واستفاد منھا ـ مثالً ومن البزدوي في أصولھ....//

ومسألة : ،  )3(ومن أصول الشرع وأدلتھ القیاس المستنبط،)2(: الفاء للتعلیلومن معاني الحروف ، )1(بالالم
ومسألة : الشبیھ ) 5(ومسألة : تقسیم الوصف إلى المفرد والعدد والجلي والخفي)4(المرسل ھل یعد طعناً؟ 

 .)6(العكسب

 ـ شرح المنار/ البن ملك:2

ً في موضوعات مختلفة، ومن الغریب أن الشیخ مال ِجْیَوْن قد نقل عنھ 21نقل عنھ في/ / موضعا
ً كثیرة دون اإلشارة إلیھ  ً ال بالتصریح وال بالتعریض سوى تلمیحات بعیدة قد یستفاد منھا نصوصا بتاتا

ً بلفظ: قال بعض الشراح كذا، وابن ملك یكون أحد ھؤالء الشراح المعنیّین  ذاك النقل باستعمالھ أحیانا
 بالمسألة، وقد بیْنُت ھذه اإلحاالت وأشرت إلیھا في حینھا.

ح بھا ـ مثالًـ مسألة: سكوت المولى حین رأى عبده یبیع  ومن تلك الموضوعات المنقولة غیر المَصرَّ
:  ومسألة،  )9(، ومسألة: نقل إجماع السلف وغیره)8(: قبول خبر الواحد باإلجماعة، ومسأل)7(ویشتري

 .)11(، ومسألة: اإلعتاق إذا وقع على حق غریم أو وارث)10(أھلیة األداء

 :للشیخ مال ِجْیَونْ حكام الشرعیة/ التفسیرات األحمدیة في بیان األـ 3

/ موضعاً في قضایا كثیرة، وكان صریحاً بنقلھ ویحیل القارئ إلیھ ویدلھ علیھ، وإذا 17نقل عنھ في/  
ً بینھ وبین  األنوار// وأراد الباحث أن یتوسع في تلك القضایا //نوركان الموضوع المقرر بحثھ مشتركا

 فیھ.ویستزید منھا، فیكتفي باإلحالة إلیھ دون االسترسال 

وكان بھذا األسلوب یتحاشى عن اإلطالة ویجتنب التكرار في المسألة الواحدة، ویكتفي باإلشارات   
الموجزة والعبارات المختصرة في شرحھ على المنار حتى یشعر الباحث بالمتعة في النقل واألنس في 

 االختیار.

																																																													
	/ .413ص /  ینظر :  ـ1
	/.556ص / ینظر : ـ 2
 /.149ص /ینظر : ـ 3
	/.882ص / ینظر :  ـ4
	/ .1117ص /ینظر : ـ 5
	/.1155/ص ینظر : ـ 6
	/ .950ـ 949/ص ینظر :  ـ7
 /.799ـ 798 /ص: ینظر  ـ8
	/.1023ـ 1022/ص : ینظر ـ9

 /.1246ـ 1245 /ص : ینظر ـ10
	/.1288ـ 1286: ص/ ینظر ـ11
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ن شئت، البسط والتفصیل فطالعھا إحمدیة بوكانت عباراتھ المتداولة:// قد ذكرتھا في التفسیرات األ  
والبسط في التفسیر األحمدي، وقد فسرتھ في التفسیر األحمدي بأطنب وجھ وأشملھ، فاكتتبنا كل ذلك في 

 التفسیر األحمدي ...// ونحو ذلك. 

، ومسألة: تفسیر )1(معاني القرء واختالف الفقھاء فیھا مسألة:ومن تلك المسائل التي نقلھا ـ مثالّ ـ  
،ومسألة:معنى قولھ ـ  )2(ومسألة:ھل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ،﴾بعد ... من  فال تحل لھ﴿ ھ ـ تعالى ـ:قول

 .)5(، ومسألة: شروط االجتھاد)4(، ومسألة: حكم خبر الواحد)3(وتفسیره ﴾فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴿تعالى ـ: 

 ـ التوضیح على التنقیح / لصدر الشریعة المحبوبي:4

/ موضعاً في مباحث متعددة، وكان صریحاً في نقلھ، فیوضح رأیھ ویبین اجتھاده ـ 15نقل عنھ في/  
ً ـ قائالً:// كما في التوضیح،ما قالھ صاحب التوضیح ... كما فعلھ في  ً أم مخالفا سواء كان موافقا

 التوضیح، كذا في التوضیح، وتحقیق ذلك في التوضیح...//.

، ومسألة: حمل  )6(لة: الصریح والكنایة وھل ھما من أقسام الحقیقة والمجاز؟ومن ھذه القضایا: مسأ  
، ومسألة: تقدیم السنة القولیة )8(، ومسألة: االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي)7(المطلق على المقید

 .)10(، ومسألة: تقسیم موانع الحكم مع وجود العلة)9(والفعلیة

 ئمة السرخسي الحلواني:ـ أصول السرخسي/ لشمس األ5

ً بتصرف منھ، 7نقل عنھ في / ً بلفظھ وأحیانا / مواضع في مسائل متنوعة، كان ینقل عنھ أحیانا
ً علیھ في بعضھا ً برأیھ في بعض المسائل لتقویة مذھبھ وترجیح قولھ، معترضا اآلخر لبطالن  مستعینا

، وھو مختار شمس األئمة، شمس األئمة:// لم یقیده وكانت عباراتھ المستعملةاجتھاده وضعف نظره ، 
 وعند شمس األئمة، قال شمس األئمة ....//.

 ً نیھا بأنھا ألحد ومعا//أو //مسألة:و، )1(ومن المسائل المنقولة ـ مثالً ـ مسألة:تزویج الفضولي شخصا
، )4(، ومسألة:رجوع شھود اإلحصان بعد الرجم والضمان فیھ)3(ومسألة: تقلید التابعي،)2(المذكوین

																																																													
 / .199ـ 189 /ص : ینظر ـ1
 / .344ص/ینظر : ـ2
 / .374ـ 373ص/ ینظر : ـ 3
 /. 792ص/ ینظر : ـ4
	/.1116ص/ ینظر : ـ 5
 / .367ص/ینظر : ـ6
	/ .707ص/ ینظر : ـ7
	/ .942ص/ ینظر : ـ8
 / .977ص/ ینظر : ـ9
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 ً  .)6(ومسألة: الجنون ومتى یجب علیھ الصوم ،)5(ومسألة: ما كان من غیر حقوق هللا وكان ضرراً محضا

 ـ أصول الجصاص/ ألبي بكر الرازي الحنفي الجّصاص:6

/ مواضع في مختلف القضایا، وكان ھذا من أھم المصادر وأقدمھا، وقد عُِرَف صاحبھ 3نقل عنھ في /
وكانت األلفاظ المتداولة للنقل ھي:// وعند الجصاص..، وعند وشدة إتقانھ ، ، بقوة ألفاظھ ودقة معانیھ

 أبي بكر الرازي..، وھذا ھو مختار الجصاص، وقال الجصاص...//.   

،ومسألة: ھل اإلتیان )7(المتواترلحدیث المشھور،ویرى بأنھ قسم من وتلك الموضوعات ھي مسألة: ا 
 .)9(، ومسألة: األمر بالشيء ھل یقتضي النھي عن ضده؟ )8(بالمأمور بھ یوجب اإلجزاء؟

 التلویح على التوضیح/ للتفتازاني، سعد الدین:ـ 7

/ مواضع في مسائل متعددة، وكان یصرح بذكره كلما نقل عنھ مسألة واعتمد علیھ 3نقل عنھ في / 
یح...، وقال صاحب التلویح..، رأیاً، قائالً في ھذا المنھج العبارات التالیة:// ھذا غایة ما قیل في التلو

 وتحقیق كل ذلك في التلویح.// وكان تارةً یورد النص كما ھو وتارةً یتصرف فیھ.

ومسألة: حمل ،)10(وھذه الموضوعات التي تعرض لھا ھي: مسألة: ھل الكفار مخاطبون بالفروع؟  
 .)12(ھل للمشترك عموم؟، ومسألة: )11(المطلق على المقید

 لمنار/ للنسفي،أبي البركات، المصنِّف صاحب المتن: ـ كشف األسرارعلى ا8

، ولم ینص على ما نقلھ ولو مرة ـ،ولم یحل القارئ إلى المصدر المنقول عین/ موض2لقد نقل عنھ في/
 عنھ، كما فعل مع المصادر األخرى.
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خذه وكانبھذه الطریقة قد انتھج منھج ابن ملك في شرحھ على المنار؛ حیث اعتمد علیھ الشارح وات 
الصریح تارةً،  مصدراً لھ دون تنصیص علیھ وال ذكر منھ في قائمة المصادر، كما كان یتنوع فیھا بالنقل

 ارةً أخرى.وبالتصرف الیسیر ت

 . )2(، ومسألة: إثبات اسم الزنا للواطة)1(وھذه المسائل ھي: مسألة: إعالم قدر رأس المال في السلم

 للمرغیناني:ـ الھدایة شرح بدایة المبتدي/ 9

/ مواضع، لقد اعتمد علیھ في مسائل الفروع ومعرفة أحكامھا، باختالف الفقھاء 3نقل عنھ في /
وآرائھم فیھا، متبعاً في ذلك طریقة التصریح بالذكر كلما اقتضى منھ النقل، ومستعمالً فیھا عبارة:// كما 

حب الھدایة ...// وكان ینقل النص قال صاحب الھدایة...، وأما صاحب الھدایة فقد...، كما ھو دأب صا
 بحروفھ أحیاناً، وبتصرف في أحیان أخر.

آلخر إذا ما تنجس موضع وھذه الموضوعات المقررة ھي: مسألة: جواز الوضوء من الجانب ا
 .  )5(اإلیمان في رقبة كفارة الیمین والظھار: ة ومسأل ،)4(غسل الرجل في مدة المسحومسألة:  ،)3(الوقوع

 :على نور األنوار/ للشیخ أحمد مال ِجیَونْ ـ حاشیة 10

إنما اعتمد علیھا في تفسیر بعض و/ مواضع،ولم یشر إلیھا ال بالتصریح وال بالكنایة،3نقل عنھ في /
المسامحات والعبارات الدقیقة التي تحتاج إلى التأمل فیھا والنظر إلیھا، وإزالة بعض الشبھات التي قد 

 لحسن.علقت بذھن القارئ حول تقسیم ا

ومسألة:  ،)6(مسألة: الحسن لمعنى في غیره وأنواعھ ت ھذه المسائل في موضوع واحد ، وھيوكان
 ً  .)8(، وكذلك المسألة نفسھا)7(الحسن لمعنى في غیره أیضا

 ـ المنتخب الحسامي في أصول الفقھ/ لحسام الدین األخسیكثي:11

ً حول النذر / موضعین:أحدھما في مسألة: ما جعل الوقت مع2نقل عنھ في/ یاراً لھ ولم یجعل سببا
 ؛ حیث نقل عنھ بالمعنى رأیھ في ھذه المسألة الفرعیة بلفظ:// وصاحب المنتخب الحسامي//.)1(المعین

																																																													
	/.998ـ 997ص/  ینظر :ـ 1
	/.1052ـ 1051ص/  ینظر : ـ2
 /.687ص/ ینظر : ـ3
 /.770ص/  ینظر :  ـ4
 ./1055ص/  ینظر : ـ5
 ./291ص/ ینظر : ـ6
 /.294ص/ ینظر : ـ7
 ./294ص/ ینظر : ـ8



																																																											Şarkiyat	İlmi	Araştırmalar	Dergisi																			-e		
www.esarkiyat.com	                                          (JOSR) Research Scıentific of Journal	 9633-1308:	ISSN 

	
2	(16)	Issue:	8Volume:	2016-November	JOSR)									991-2	(16)												(s.	962Sayı:	8Cilt:	2016-Kasım	JOSR	

	

977	
	

 ً لبعض  وثانیھما: في مسألة: حروف المعاني حیث ذكرھا ھو في خاتمة الكتاب خالفا
الشیخ مال ِجیَوْن على منھجھ الذي اتبعھ في تألیفھ كتابھ المذكور بلفظ:// وقد ذكر علق ،و)2(األصولیین

 ھذا البحث صاحب المنتخب الحسامي ...//. 

 ـ الزیادات في فروع الحنفیة / لمحمد بن الحسن الشیباني:12

، فنقل  )3(استفاد منھ مرتین وذكرھما، أحدھما: في مسألة: الفدیة في قضاء الصالة ھل تكون مجزیة؟
عنھ في تلك المسألة الفرعیة، واعتمد علیھ واستشھد بھ توضیحاً للفكرة وتأییداً للرأي. وكانت عبارتھ في 

 ذلك:// قال محمد في الزیادات تجزیھ....//.

وثانیھما: في مسألة: معاني:// حتى// وما یترتب علیھا من الفروع؛ حیث أحال القارئ إلى الكتاب 
 بلفظ:// األمثلة المذكورة في الزیادات...//.)4(لجزئیة والوقوف علیھاللمزید عن المسائل ا

یر الكبیر/ لمحمد بن الحسن الشیباني:13  ـ الّسِ

بلفظ:// كما ذكر في كتاب : )5(نقل عنھ في مكانین،أحدھما في مسألة: فوت صالة العصر وقضائھا
 السیر//.

نوني على بنّي ولھ بنون وبن ات، وھل الجمع المذكر یتناول الذكور واإلناث وثانیھما: في مسألة: أّمِ
یَر الكبیر..//، فقد اكتفى ھنا ، )6(؟عند االختالط وكانت عباراتھ المستعملة في ذلك// حتى قال في الّسِ

 بعبارة المصنّف وأقرھا ثم شرحھا كما ھي.

 :جالل الدین  ـ اإلتقان/ للسیوطي14

ً موضع واحد، وھي مسألة: نسخ الحكم دون التالوة حول اآلیات المنسوخة  نقل عنھ في بلفظ:// )7(حكما
 اإلتقان//. على رأي صاحب

 ـ التقویم في أصول الفقھ/ للقاضي أبي زید الدبوسي:15

تھ الغیر الموطوءة إن دخلت الدار فأنت طالق : قول الرجل ألمرأ نقل عنھ في مكان واحد، وھو مسألة
 //.قولھما في وقوع الثالث.... وصاحب التقویم إلى رجحان :// وقد قالبلفظ)1(لقوطالق وطا
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 :مّال ِجْیَونْ التفسیر األحمدي/ للشیخ ـ حاشیة 16

، وقال:// وفي  )2(﴾محصنیَن غیَر ُمَسافحین﴿ نقل عنھ مرة واحدة، في مسألة: تفسیر قولھ ـ تعالى ـ:
 ھذا المقام اعتراضات دقیقة بینتھا في حاشیة التفسیر األحمدي//.

 ـ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/ للقاضي عضد الدین والملة:17

بالعبارة التالیة:// ... على ما )3(الجمع المضاف إلى جمع مسألة: و فينقل عنھ في موضع واحد، وھ
 ذكر في العضدي//.

 للزمخشري: ـ الكشاف/ 18

لیَس لَك من األمِر شيٌء أویتوب علیھم أو  ﴿ احدة،وھي:تفسیر قولھ ـ تعالى ـ:نقل عنھ في مسألة و
 بلفظ://وقد ذكر صاحب الكشاف// بتصرف في النص. )4(﴾یعذبھم

 ـ المبسوط في فروع الحنفیة/ للسرخسي، شمس األئمة الحلواني:19

بعبارة:// .. على ما في )5(ودابتھ:ھذا حر أوھذا نقل عنھ في مكان واحد،وھو: قول الرجل لعبد
 المبسوط// وقد ذكر ھذا في سیاق اختالٍف وقع في المسألة الفرعیة السابقة.

 ـ المثنوي المعنوي/ للشیخ أحمد مال ِجْیِوْن:20

فإنھ تحدث  )6(نقل عنھ في موضع واحد في مسألة: التصدیق، والصالة، والزكاة.. ھل یقبل السقوط؟
 عن ھذه الفروع وبین أسبابھا بإیجاز، ثم قال:// وقد بینت أنا أسرارھا في المثنوي المعنوي//.

 ـ الفتاوى = الفتاوى الظھیریة/ لظھیر الدین، محمد بن أحمد القاضي البخاري:21

نى ھل نقل عنھ في مكان واحد في مسألة : حلف : ال یضع قدمھ في دار فالن ؛ فإن لم تكن الدار سك
 .)7(یحنث أو ال

في كتابھ:// نور األنوار// وصّرح باسمھا  مّال ِجْیَونْ ھذه تلك الكتب والمصادر التي سّماھا الشیخ 
واستفاد منھا وتذّود بھا، وقد تكون لدیھ مصادر أخرى اعتمد علیھا في مادتھ العلمیة ومسائلھ الفرعیة 
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اقشتھ لعلماء األصول والفقھ والكالم والحدیث وإن لم ینص علیھا في شرحھ، وذلك یظھر من خالل من
وانتقاد اجتھاداتھم واالعتراض على أقوالھم وأدلتھم مما یدل بأن الشیخ كانت لدیھ مجموعة أخرى من 

 المراجع حتى تمّكن من ذلك كلھ واإلحاطة بما تعرض لھ بالبحث والمناظرة.

العلماء األعالم الذین ورد ذكرھم في المصادر یعتمد على أراء  مّال ِجْیَونْ الشیخ  وفضالً عن ھذا كان
لع علیھا إّما بالقراءة من السابقة عند نقلھ عنھا أوعن غیرھا، وینقل أقوال بعض الفرق والمذاھب التي اط

 نحو ذلك مما یدل على وجود مصادر أخرى غیر مباشرة لدى الشارح.كتاب،أو بالسماع من أستاٍذ، أو

 ن الفرق والمذاھب نستطیع أن نقّسمھم إلى ثالثة أقسام:ولتوضیح ھؤالء األعالم ولبیا

أـ الفقھاء واألصولیون:وھم الذین قد غلب علیھم طابع الفقھ وأصولھ وھم األئمة األربعة وتالمیذھم 
وأتباعھم، ویمكن أن تضاف إلى ھذا القسم الظاھریة والشیعة وبعض األئمة كانت لھم ید بیضاء في 

 . قھ اإلسالمي، كاألوزاعيتاریخ الفكر الثقافي والف

ً ـ وھم: أبو الحسن األشعري والماتریدي،  ب ـ المتكلمون:وھم الذین اشتھروا في علم الكالم ـ غالبا
 والقاضي أبو بكر الباقالني، والجبّائي، وأبو عبد هللا البصري.

 ویمكن أن یضاف إلیھم المصطلحات التالیة:

الخوارج، الشیعة، األشاعرة، القدریة، المجّسمة، المشبّھة، المعتزلة، أھل السنة والجماعة، الدھریة، 
 الروافض، الظاھریة.

طغى علیھم الحدیث وعُِرفوا بھ أكثر من غیره، كالبخاري ومسلم وأصحاب  وھم الذینج ـ المحدثون:
 .، كأحمد بن حنبلالسنن: أبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجھ، وأصحاب المسانید

مال ِجْیَوْن في أثناء البحث یقوم بتعریف الحدود وتحدید مفرداتھا لغة ثم  أحمد الشیخ وبما أن
اصطالحاً، فإنھ یدل داللة واضحة على توفر بعض المعاجم اللغویة بین یدیھ وتناولھا الستخراج معاني 
 الكلمات وشرح المفردات، وفّك الرموز والمصطلحات ونحوھا من األمور الصعبة التي ال تتأتى إال

 بالرجوع إلى تلك القوامیس لیستوضح منھا فھم الدالالت اللفظیة واستنباط األحكام الشرعیة.

مال ِجْیَوْن إلى المسائل النحویة، والبالغیة، والمنطقیة، وآداب الشیخ وكذلك عندما یتطرق 
ل البالغیون یقول فیھا: قال النحویون كذا، ویُفّرع على أقوالھم مسائل فرعیة، أویقول: قاالمناظرات، و

أوأھل البیان،أوقال أھل المنطق أو المنطقیون، أوقال أھل المناظرة كذا ویأتي إلى أقوالھم ویناقشھا 
 ویعترض علیھا أحیاناً ویؤیدھا أحیاناً أخر.

فاستعمال ھذه المصطلحات العلمیة ودالالتھا على أصحابھا المتخصصین بشأنھا في األبواب المتعددة 
قد تحّصل على عدد آخر من الكتب المصنفة في القضایا  الشیخ أحمد قتضي بأنوالفنون المختلفة ی

المذكورة، واطلع علیھا، ودقق النظر فیھا بالتأمل الفاحص، والتفكر المتأني، والفكر الثاقب، حتى 
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استطاع أن یحیط بأطراف البحث الواسعة وبمسائلھ المترامیة، وأن یتعمق في دالالت الموضوع العمیقة 
 نیھ الدقیقة.ومعا

 ً  : مزایا الكتاب وعیوبھـ  خامسا

تعلق بالخصائص العلمیة یمجموعة من المالحظات، بعضھا: نبیّن لعّل من تمام الفائدة وكمال النفع أن 
 تعلق بالمآخذ التي أُخذت علیھ.یفي ھذا الكتاب ، وبعضھا اآلخر  تالتي قد توفر

 الكتابالقسم األول: الممیزات التي یتمتع بھا ھذا 

 العلمیة: مّال ِجْیَونْ الشیخ ـ ظھور شخصیة 1

یتصف بشخصیة علمیة في كتابھ:// نور األنوار في شرح المنار//، ویظھر ذلك جلیاً  الشیخ أحمد كان
مناقشة البنّاءة والمنطق من خالل دراستھ للمسائل الخالفیة، وعرضھ لآلراء المتنوعة وانتقاده لھا بال

 والرأي الناضج.السلیم،

ً من األقوال، ویختار ما ھو  وعلى الرغم من أنھ كان حنفي المذھب، فقد كان یتبنّى ما یراه راجحا
األقرب إلى الصواب واألوفق في الحكم دون أن یدركھ التعصب المذھبي أو یؤثر فیھ طغیان الجھل، أو 

سن التصویر ینأى بھ تعجب الرأي مما یدل على طول باعھ في فھم المباحث واستنباط األحكام وح
قواعده ، وتعقّب  وبراعة التحلیل، ولیس ھذا بخاٍف على كّل من طالع كتابھ واستقصى مسائلھ، وتأّمل

 .منھجھ

 للكتاب بمقدمة أصولیة: هـ تمھید2

كتابھ ھذا بمقدمة علمیة أصولیة بدیعة، جعلھا مدخالً للكتاب، ومنھجاً للفكر؛  مّال ِجْیَونْ الشیخ ل استھ
ھجاً علمیاً وخطة موضوعیة، فبدأ ببیان سبب تألفیھ للكتاب ثم ببیان مقدماتھ من حدّه وغایتھ إذ بیّن فیھا من

وموضوعھ، وأراد أن یبین للقارئ بأن كل من حاول الخوض في أي علم من العلوم، فعلیھ أن یحیط 
ي فّن من الفنون ـ م بھذه المبادئ واإلحاطة بھا ـ في أعلماً بمقدماتھ ومبادئھ، ومما ال شك فیھ بأن اإللما

 یساعد على فھم المادة واستیعابھا، ویجعلھ ملماً بمسائلھ ومفرداتھا.

 وحیدتھ لمخالفیھ:الشیخ مال ِجْیَوْن ـ موضوعیة 3

بالموضوعیة واإلنصاف واالتزان لخصمھ یناقش المسائل بروح سامیة، الشیخ مال ِجْیَونْ اتصف 
ویجادل اآلخرین بأخالق عالیة، فیذكر رأي المخالفین لھ وأدلتھم واعتراضاتھم ویبین الدفاع عن وجھات 

والتقلیل من شأنھم، ویتیح لھم أنظرھم، بعیداً عن أسلوب القدح وعبارة الجرح، نزیھاً عن التحامل علیھم 
رائھم وتقریر مسائلھم، إال في موضعین، ففي أحدھما وصف اإلمام ص المواتیة للتعبیر عن آفرال
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، وفي مسألة جواز القضاء بشاھد )1(ة عامداً یحل متروك التسم الشافعي بأنھ جاھل، وذلك في مسألة
: وصف وثالثھما ،  )3(بیع أمھات األوالد داود الظاھري بالجھل في مسألة : نعتوثانیھما ،)2(ویمین

 . )4(ؤیة والشفاعةرالمعتزلة بالجھل في مسألة : انكار النفقات وعذاب القبر وال

 ـ شمولیة الكتاب:4

قد جمع فیھ طریقتي مّال ِجْیَوْن  الشیخبعمومیتھ ألقوال العلماء وآرائھم ومذاھبھم، فإن  تمیز الكتاب
ً ورأیھم أرجح ین ـ وإن كان مذھب الحنفیة من تالفقھاء والمتكلمین األصولی المسائل العلمیة أوفر حظا

المتعددة، واختالفھم مع  العلماء قوالً لدیھ في معظم المسائل، وجعل منھ أصوالً مقارناً تناول فیھ مذاھب
 عرض أدلتھم ووجھات نظرھم، وسواء أكان ھذا االختالف في الفروع أم في األصول.

ي ضمن شروح المنار وحواشیھ التي تُعنى وبھذا یُعدّ من الكتب الممیزة والشروح المفیدة ف
 بالمدرستین األصولیتین،وتھتم بقواعدھما وفروعھما معاً. 

 ـ اعتناؤه بالفروع الفقھیة:5

قواعد األصولیة، وھذا ما یفتقد إلیھ كثیر من كتب الامتاز الكتاب ببناء األمثلة الفقھیة وفروعھا على 
 فن.ـ السیما كتب المتكلمین ـ في ھذا ال األصول

ً للمصنِّف ـ وإن كان ھو منھج السادة الحنفیة  مّال ِجْیَونْ الشیخ وھذا المنھج الذي سلك فیھ  ـ تبعا
الجزئیة واألمثلة المتفرعة  المسائلذكر ھذه لھ، إال أن مسائلو األصولفي كتابة فّنِ  وطریقتھم المعتادة

بھا یتضح المراد من السیاق، ویستدرك كانة رفیعة، إذ موالتوسع فیھا بأقوالھا وأدلتھا قیمة علمیة، و
 المعنى من القواعد، وتتبین الداللة من األلفاظ.

 ـ أسلوبھ الحواري وقدرتھ العلمیة علیھ:6

بأسلوب رائع،وعرض سلیم،وحوار مثمر ظھرت ثمرتھ في االستكثارمن إثارة مّال ِجْیَوْن  الشیختمیز 
 رھا، وتحریر المباحث وتحلیلھا.وتقری المسائلالتساؤالت واإلجابة عنھا،في تصویر 

الً لھذه المیزة وقادراً علیھا أھّ متوكان ھذا األسلوب المتّبع في جدالھ المنطقي، ونقاشھ العلمي ما جعلھ 
 ھو أسلوب المستعمل بقولھ:// فإن قلت كذا، قلت كذا، وإن قیل كذا، قلنا كذا أو جوابھ كذا..//.

ُ وھذا الحوار صعب المنال عسیر التحقیق ال والقدرة على  المسائلوِتَي الفقھ في  ینالھ إال من أ
 المادة والوقوف علیھا بأسرارھا. دقة  التحقیق؛ لما فیھ من إعمال الفكر وتدقیق النظر وبذل الجھد لفھم

																																																													
 /1308ص/ ینظر : ـ1
	/1311ص/ ینظر : ـ2
	/.1309ص/ ینظر : ـ3
 /.1307ص / ینظر : ـ4
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 ـ حسن ترتیبھ وتنسیق أبوابھ:7

وینسق أبوابھ ویھذّب  بعضبعضھا ب المسائلومن ممیزاتھ التنظیمیة أو الشكلیة أنھ كان یربط   
أفكاره بحیث یشعر القارئ أنھ أمام مجموعة متكاملة، فكل مسألة مرتبطة باألخرى فكلما تنتھي فكرة 

 تالحقھا أخرى مناسبة لھا والئقة بھا.

فكان كتابھ بھذا األسلوب سلس األفكار، مترابط الموضوع، متناسق العناصر في الموضوعات كلھا، 
 ة، أم قاعدة أصولیة، أم مالحظة عامة.كانت مسألة فقھیأسواء 

حریصاً على اجتناب التكرار، واالبتعاد عن الحشو، حتى ال یشعر الباحث بالملل وال الشیخ كما كان 
 یحس بالكآبة.

 ـ اشتمالھ على مباحث أصیلة:8

یة األصولالمسائل مّال ِجْیَونْ الشیخ  الموضوع، وأصالة المصادر، فقد تناول فیھ ةتمیز الكتاب بوحد
ً بمادة أصول الفقھ وتخدم مادتھ وتراعي قواعده، وما یبنى علیھا من الفروع  التي ترتبط ارتباطاًوثیقا

 الفقھیة التي تبین مرادھا وتوضح أدلتھا وفق دراسة منھجیة موضوعیة للمادة نفسھا.

الفن تنأى ھذا  في ھذا الشرح إلى مصادر ثانویة أو مباحث غریبة عن الشیخ مال ِجْیَونْ ولم یجنح 
القضایا، كقضایا  بعضیین فیتوسَّعون في بعضاألصولطبھ المآل، كما ھو حال بدارسھ عن المنال وتشط

َ  األصول العقل والمنطق وعلم الكالم واللغة ومشتقاتھا .. ونحو ذلك مما المدخل لھا في ، وال  إال َعَرضا
 .تأثیر لھا إال نزراً 

 علیھ تأخذ: األمور التي  القسم الثاني

سجل ، فیجدر بي أن أ وتمیز بھا الكتاب عن الخصائص العلمیة التي قد توفرت في بعد أن تحدثت
إال وفیھ مالھ وما علیھ ما عدا  كتابما من إذ و ؛ الكتابعلى  عة من المالحظات التي تجمعت لديمجمو

 كتاب هللا عز وجل.

ـ وإن عُدت مآخذ ـ ال تقلّل من قیمة وھذه المالحظات التي أخذت علیھ بمجموعھا، فھي في الواقع 
 مّال ِجْیَونْ الشیخ العلمیة، وال تحطُّ من قدره، وھي تنقسم إلى قسمین:أخطاء لغویة أو نحویة سبقت  الكتاب

 أو أخطاء أسلوبیة أو منھجیة.أو زلة قلم  ونحوه ،  لنسیان أو سھو

 :أما األول

بعد أسلوب التسویة ال یصح عند النحاة إال شاذاً؛ ألنھا ال  "أو "أن العطف بـ : " سواء" ـ من حاالت1
 أحد الشیئین أو األشیاء. "أو"تقوم إال باثنین فصاعداً، أو ألنھا تقتضي الشیئین و
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ھذا مما ال تجیزه األماكن، و بعض في "سواء"بعد  "أو"قد استعمل في الكتاب مّال ِجْیَوْن  الشیخو
 ى ذلك في ھامش التحقیق.، وقد أشرت إلالعرب إال نادراً 

، وھذا األسلوب ال یجوز عند العرب إال شاذاً؛ "أم"مع  "ھل"أن یستعمل  مّال ِجْیَونْ الشیخ  ـ اعتاد2
 إن كانت متصلة: إذ المتصلة مالزمة لھمزة االستفھام. "أم "ال تستعمل مع  "ھل"ألن 

 ."أم"عوض  "أو":فھي متصلة،فكان علیھ أن یقول الشیخ أحمداستعملھا وفي األماكن التي 

ما  استعملـ تبعاً لما كان سائداً ـ الشیخ ولعل ھذا األسلوب والذي قبلھ كان خطأ شائعاً في عصره، و
 كان قائماً في زمانھ دون مراعاة القواعد النحویة فیھ.

 "وعدّاه بھ حیث كان یقول: " غَ رَ فَ "مع فعل  " نْ مِ " مكان" نْ عَ "كثیراً حرف  استعمل الشیخ أحمدـ 3
 "من "ال یتعدى بھ إال إن تضمن معنى  "فرغ"، ونحو ذلك، والصحیح أن فعل "ولما فرغت عن كذا

وأّول بھ وھذا بخالف األولى؛ ألن عدم التأویل أولى منھ، ومن ھنا كنت أشیر إلى ھذه المالحظة اللغویة 
 لة.فْ ألول مرة ثم تركتھا غُ 

كذا.  مسألة، وقال أبو حنیفة بأن اللقول، نحو: قال المصنف بأن معناھا كذاـ زیادة الباء بعد ا4
عدم زیادتھا بعد القول، إال أن نؤول الفعل بمعنى فعل الزم، نحو: اعتمد، وھذا : والصواب عند النحاة 

القول الملحق بعد قد زاد الباء مّال ِجْیَوْن والشارح ،  ھنا أولى من التأویل تكلّف وتأویل، وعدم التأویل 
 ."إن "بـ:

ال یجوز عند أغلب النحاة إّال شاذاً نظراً  "بعض"، و"غیر"، و"كل"التعریف على  "ألْ "ـ إدخال 5
 ھدھم.دناه في شوالعدم ورود شواھد على ذلك من كالم العرب، وھم ممن یحتج بھم، ولو كان جائزاً لوج

التعریف، وھذا مما یخالف رأي الجمھور، وقد  "أل "أورد ذلك في كتابھ معرفاً بـ: الشیخ مال ِجْیَونْ و
 . )1(أشرت إلى ھذه المالحظات النحویة كلھا في ھامش التحقیق في حینھا

القواعد النحویة في التذكیر والتأنیث، والضوابط اإلمالئیة في الشكل والكتابة،  بعضـ فاتھ مراعاة6
تھا تذكیراً وتأنیثاً، وقد الااستعمكما كان أحیاناً تأخذه الغفوة والنسیان في تحقیق إرجاع بعض الضمائر و

 أشرت إلى ھذا كلھ في مظانھ تعلیقاً وتعقیباً.

 :وأما الثاني

 ـ النقل بال تصریح:1

																																																													
	/.163ـ 153ـ 152ـ ینظر : ص/ 1
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ً كثیرة في موضوعات مختلفة، بعضھا بنصھامّال ِجْیَوْن  الشیخنقل  لقد ، وبعضھا اآلخر نصوصا
 عبارة دون اإلشارة إلى ذلك، ومن تلك النصوص المنقولة:بتصرف یسیر في ال

 .)1(/ موضعاً، ولم یشر إلى ذلك قط21ما نقلھ عن شرح المنار/ البن ملك في/

ولم یشر إلى المصدر المنقول  / موضعین2صاحب المتن في /وما نقلھ عن كشف األسرار/ للنسفي 
 .وقد أشرت إلى مظان ھذه النقوالت كلھا في ھامش التحقیق في وقتھا.)2(عنھ

ومما الشك فیھ أن ھذا العمل لدى علماء المناھج، غیر مستحسن في مجال البحث والتألیف، وأنھ یُعدّ  
ر فعلھ ویبین النقل ونقصاً في كتابة المولألمانة ُمِخالً  ضوعات غیر أنھ من الممكن أن یلتمس لھ ما یبّرِ

 سببھ من عدة وجوه، منھا:

أـ أن ذلك النقل جاء نتیجة لكثرة مطالعتھ في تلك الكتب المنقول عنھا حتى أوشك على الحفظ أو 
 إتقانھ، فأثبتھا دون اإلحالة إلى ذاك المصدر. 

 ِلَما نقلھ من دون إسناد إلى قائلھ.یباً وال نقصاً ب ـ أو كان ال یرى في ذلك ع

قد تعّمد في إغفال ذكر ھذه المصادر المنقول عنھا ونسبتھا إلى مّال ِجْیَونْ الشیخ ستبعد جداً بأن من المو
نفسھ ما لیس لھ، فإن ھذا یتنافى وما تُْرِجَم عنھ من األخالق السامیة والسیرة الحمیدة والسمعة الطیبة لدى 

 العامة والخاصة.

 عدم الدقة في نسبة اآلراء إلى أصحابھا:ـ 2

دقیقاً ـ أحیاناًـ في عزو بعض اآلراء إلى أصحابھا، فكان ینسب للواحد خالف مّال ِجْیَونْ الشیخ لم یكن 
 .)3(رأیھ ویقّولھ ما لم یقلھ

تھ ـ عدم تذییل النصوص المنقولة في الغالب بعبارات تفید انتھاءھا،نحو: انتھى، أو ھذا كالمھ، أو نقل3
 باختصار أو تصرف.

ینقل نصوصاً من األحادیث النبویة أو اآلثار، أو أقوال العلماء بالمعنى دون  مّال ِجْیَونْ الشیخ ـ كان 4
اإلشارة إلى أنھ نقلھا بالمعنى أو بحروفھا إال نادراً، وھذا یتضح جلیاً في أثناء تخریجي لكّل نٍص من تلك 

 النصوص في موضعھ.

																																																													
، 1169، 1159، 1085، 1023، 1005، 950، 949، 939، 822، 799، 745، 524الصفحات التالیة : / ـ ینظر :1

1247 ،1249 ،1263 ،1264 ،1265 ،1288 ،1354 ،1355 . /	
 /.1052، 998ینظر : ص/ـ 2
	.451ص ینظر : ـ3
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صیغة التصلیة والتسلیم على سیدنا محمد ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ على قولھ:// في الشارحاقتصر ـ 5
بعض  النسخ  هللا علیھ وسلم ـ إال قلیالً، كما ورد في محمد ـ صلى ینالیھ السالم// كلما مّر بھ اسم نبع

یّنتھ بمنھ، فھو مكروه عند علماء الحدیث، وقد  صادراً  إن كان المخطوطة والمطبوعة ، وھذا األسلوب
 ، وإن لم یكن منھ فلھ ما یبّرره. الذي قمت بھ في موضعھ في ھامش التحقیق

أن یعبر عن الرأي المخالف للحنفیة بقولھ: وقال الشافعي، وعند الشافعي  مّال ِجْیَونْ الشیخ ـ اعتاد 6
 اعھ.ویكون المراد حینئٍذ: آراء األئمة الثالثة اآلخرین، وتارة یكون رأیاً لھ، وتارةً رأي أتب

وھذا األسلوب یحدث لْبساً في الفھم وتردداً في الذاكرة بسبب ورود تلك االحتماالت وعدم القطع فیھا، 
 ینئئٍذ في موضع شك من ھذه اآلراء ، والتذبذب فیما بینھا.فیقع القارئ ح

 ھا اختصاراً ، وثمة أمور أخرى تركتفھذه جملة من األمور ذكرتھا في ھذا المبحث على سبیل المثال
ھ للموضوع ومراعاة للمنھج، فبإمكان القارئ ـ إن أراد المزید ـ أن یعود إلى الكتاب ویطلع على دقائق

 أسراره.ینظر إلى و

 :واعتراضاتھ على المصنّف  مّال ِجْیَونْ آراء ساً ـ داس

ملك، ، كشرح المنار البن األصولیة الكتب الواضح بطائفة من الشیخ مال ِجْیَونْ على الرغم من تأثر 
 الكتابالبزدوي وغیره، التي سبقت اإلشارة إلیھا في مصادر  أصولوكشف األسرار للمصنف النسفي، و

وابن ملك والسرخسي، إال  وصدر الشریعة المحبوبي البزدويكونقده، وبجماعة من الشخصیات الالمعة،
أنھ لم یكن مانعاً من ظھور شخصیتھ العلمیة، وبروز قدرتھ الفكریة، وتجلّي براعتھ الفائقة في كثیر من 

یة والفقھیة والمنطقیة، وفي مجموعة من التفسیرات القرآنیة واآلراء االجتھادیة: من األصولالقضایا 
 لألفكار. اض لألدلة، ومن نقد لآلراء، ومن إبداعتصحیح للتعاریف ومن مناقشة للمسائل، ومن اعتر

وللوقوف على مكانتھ العلمیة، ومواقفھ االجتھادیة نذكر نماذج من آرائھ الشخصیة وترجیحاتھ الفكریة 
 الشرح الذي ھو من أھم أعمالھ العلمیة في حیاتھ الثقافیة، وھي:التي ظھرت في ذاك 

ض لتفسیر الخُ  الكتاب ـ في مقدمة1 منھا  الصواب لُق وساق أقواالً في الموضوع، ثم اختارلما تعرَّ
 .)1(العظیم: ھو السلوك إلى ما یرضى عنھ هللا والخلق جمیعاً// الُخلُق واألصح: أن بقولھ://

ھا أصول والسنة واإلجماع والقیاس ـ وھي بمجمل الكتابـ ولما تحدث عن األدلة المتفق علیھا وھي: 2
القیاس: االستنباط، فقال:// ھو القیاس المستنبط// أي: غیر المنصوص  ط فيالتشریع اإلسالمي ـ اشتر

 .)2(والخبازي واألخسیكثي وغیرھم البزدوي والسرخسيعلیھ، وھو ما اختاره بعض األئمة الحنفیة، ك

																																																													
	/.11ص/ ینظر:ـ  1
 /.16ص/  ینظر : ـ2
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وقد استعمل النسفي في المنار لفظ:// كّل// في تعریف // الخاص//، ولمدلولھ كالم طویل عند أھل ـ 3
أراد أن یبین المعنى المراد  مّال ِجْیَونْ الشیخ ین وغیرھم، فاألصولین النحویین والمناطقة واالختصاص م

// كل//، فإنھ وإن كان مستنكراً في التعریفات في اصطالح في التعریف السابق، فقال:// وأما ذكر كلمة
 . )1(المنطق، ولكن القصد ھھنا لبیان االضطراد والضبط وھو إنما یحصل بلفظ:// كل//

بقولھ:// إن حمل على الالزم األعم،فیكون ھو أیضاً  )2()الزمھ  ـ ولقد علّق على قول المصنّف (4
ً للترادف؛ألن الملزوم الیوجد بدون  أن یحمل الالزم على  ، فال یفھم نفي االشتراك قط،فینبغيالزم نفیا

 الالزم المساوي؛ أي: ال یوجد المراد بدون الصیغة وال الصیغة بدون المراد//.

: عند قولھ)3(، وھو القضاء النوع الثاني الوجوب لما تحدث عنتقسیمھ في النسفی ـ وقد اعترض على5
:// من عنده// لیخرج أداء ھقائالً:// وكان ینبغي أن یقیّده بقول( وقضاء: ھو تسلیم مثل الواجب بھ ... )

 // .ظھر الیوم قضاء عن أمسھ؛ ألنھ لیس من عنده، بل كالھما v تعالى

بقولھ://ولكن البد في تعریف الحقیقة والمجاز )4(المصنّف ـ وعلّق على تعریفي الحقیقة والمجاز عند6
ینتقص التعریفان طرداً أو  كلیھما من قید://حیثیة//؛ من حیث إنھ ما ُوِضَع لھ،أوغیر ما ُوِضَع لھ؛لئال

 عكساً//.

وأمثلتھ باجتھاده وتقسیماتھ وتفریعاتھ بقولھ ـ الحسن والقبح في مسألة تقسیم  لمصنّفلـ ولم یسلّم7
ً علیھ ـ :// وفي ھذا التقسیم وأمثلتھ مسامحات؛ ألن الضمیر (ھو) راجع إلى الغیر، )5(معترضا

لیس  حول التقسیم السابق:// وھذا القسم)6(انتشار ..//، ثم قالوضمیر(یكون) راجع إلى المأمور بھ، وفیھ 
في الواقع، ولكنھ شرط لألقسام الخمسة المتقدمة لعینھ ولغیره؛ ولھذا لم یذكره الجمھور بعنوان  بقسم 

 التقسیم،وإنما ذكره فخر اإلسالم مسامحة..//.

مراد أو مجھول المراد في مخصص معلوم الـ وقد اختار في مسألة: العام القطعي الذي لحقھ 8
والدبوسي وصدر الشریعة وغیره، وھو  البزدوي والسرخسيك/ مذھب جمھور الحنفیة،382ص/

ھو شأن سائر الدالئل الصحیح عندھم بقولھ:// فالمختار أنھ ال تبقى قطعیتھ،ولكن یجب العمل بھ،كما 
 ر الواحد والقیاس//.الظنیة من خب

																																																													
 /.43ص/ ینظر :ـ 1
 /93ص/  ینظر : ـ2
 /.246ص/  ینظر :ـ 3
 /.471ـ 470ص/ ینظر:ـ 4
	/. 292ص/ ینظر:ـ 5
 /.293ص/ ینظر:ـ 6
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ورجح ما ذھب إلیھ  )1(في تعریف الخفي لما قال:// بعارض غیر الصیغة// المصنّف ـ وردّ على9
السرخسي بقولھ:// واألظھر أن یقول:// بعارض من غیر الصیغة// كما في عبارة شمس األئمة 

 ر عن الرد بقولھ // فیھ مسامحة//.ني// أي : بإضافة // من// إلیھ ، وعبالحلوا

لنحویین الذین یذھبون إلى أن //أَْو// موضوعة للشك، ین وااألصولی وردّ على طائفة منـ 10
وھو لیس بسدید؛ ألن الشك لیس معنًى مقصوداً للمتكلم قصد تفھیمھ للمخاطب، وإنما یلزم  ://)2(فقال

الشك من محّل الكالم، وھو الخبر المجھول؛ ولذا لزم منھ التخییر في اإلنشاء، ولو سلم أن الشك مقصود 
 ك//.فقد وضع لھ لفظ: الش

جب علم الیقین كالعیان علماً (بأنھ یو المصنّفـ وتحدث عن حكم المتواتر الذي قد ورد في قول 11
:// ال كما یقول المعتزلة: إنھ یوجب علم طمأنینة یرجح جانب )3(اً)، وھو المختار لدیھ قائالً ضروری
ً ینشأ من مالحظة المقدمات كما یقولھ أقوام:إنھوال یفید الیقین، وال الصدق  ً استداللیا ، ال یوجب علما

ضروریاً، وذلك ألن وجود مكة وبغداد أوضح وأجلى من أن یقام علیھ دلیل یعتري الشك في إثباتھ، 
 ویحتاج في دفعھ إلى مقدمات غامضة ظنیة//.

وناقشھا ثم  تحدث عن أقسامھا وانتقدھا)4(ـ وفي مسألة: أقسام المعارضة الخالصة في علة األصل12
استدرك حدیثھ قائالً:// وھذه األقسام كلھا باطلة، ألن الوصف الذي یدّعیھ السائل ال ینافي الوصف الذي 
ً ففساده ظاھر؛ ألنھا ال تعلق لھا  یدّعیھ المعلِّل؛ إذ الحكم یثبت بعلل شتى فإن لم یكن وصفھ متعدیا

 ال یوجب عدم الحكم//.بالمتنازع فیھ، إال أنھا تفید عدم تلك العلة فیھ، وھو 

وأظھر فیھا انتقاداتھ وترجیحاتھ، آراءه الشیخ مال ِجْیَونْ وھذه جملة من القضایا التي أبدى فیھا 
نس بشرحھ قرباً،وأزال بھ خفى لمن استأفي الواقع ـ إال قلة من كثرة ال تھي ـ وماواعتراضاتھ،

 د بھ بصراً.وازداوحشةً،

 : في الكتاب مّال ِجْیَونْ مصطلحات اً ـ سابع

ً في ذلك طریقة معظم  مّال ِجْیَونْ الشیخ وضع  لنفسھ مجموعة من الرموز والمصطلحات ـ تبعا
ً المصنفین والباحثین ـ  ً لالختصار من جھة، وتجنبا لتكرار من جھة لاصطلح علیھا واختارھا، طلبا

صولیین ، وقد تكون ثم ھذه المصطلحات واستعماالتھا قد تكون شائعة ومتداولة بین عامة األأخرى.
خاصة تمیز بھا صاحبھا دون غیره من العلماء جاءت نتیجة الجتھاد منھ ، أو المنھج ارتضاه مسلكاً 
لھ.والشك بأن لھذه الرموز موقعاً في النفس وأھمیة في البحث ، فبھا تتضح الدالالت ، وتتحقق األھداف 

ذكر طائفة منھا ـ ات واستعماالتھا أألھمیة ھذه الرموز والمصطلح ونظراً ، وتفسر األلفاظ.الرموز، وتفّك 
																																																													

 . /451ص/ینظر:ـ 1
	./570ص/ ینظر : ـ2
	/.787ـ 786ص/ ینظر : ـ3
 ./1164ـ 1163ص/ ینظر : ـ4
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مصطلح  ومراده، ومن  بین معنى كلفي المنھج ـ، وأ والمتبعة مّال ِجْیَونْ الشیخ مختارة لدى الوھي 
 جملتھا:

الثالثة: الشافعیة،  األئمة ، المؤلَّفة منینتاألصولیالمتكلمون: وھم أصحاب إحدى المدرستین  ـ1
 لكیة، والحنابلة، ومن حذا حذوھم.والما

كإمام الحرمین ، األصولیینمعظم  ء الفروع على القواعد ، وعلیھا سلكولقد تمیزت ھذه المدرسة ببنا
 بكر الباقالني وابن حاجب وغیرھم.والغزالي والرازي واآلمدي وأبي 

 ، وسیاقالكالم: الذین یتناولون علم العقیدة أو علم الشیخ مّال ِجْیَونْ لدى  بالمتكلمین ـ أیضاً ـوكما یراد 
 ویعین المعنى المطلوب.  ، المراد الكالمھو الذي یحدد عنده الكالم

الفقھاء: وھم علماء الحنفیة ـ في الغالب ـ، وأصحاب المدرسة الثانیة ومن وافقھم في كتابة فّن  ـ2
 .األصول

، ابن أبي لیلى، وأبوبكر الرازي الجّصاصومن جملة ھؤالء: أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد و
 والنسفي وغیرھم. الدبوسي ، والقاضي أبو زیدالبزدوي والسرخسيوالكرخي، و

وعلیھا سارت باط األصول من الجزیئات نواستتمیزت ھذه المدرسة ببناء القواعد على الفروع لقد و
 الحنفیة في طریقھم االجتھادیة ، ومدرستھم الفقھیة. األئمة

 المعتزلة: وھم اتباع واصل بن عطاء، وسّموا بذلك العتزالھم حلقة الحسن البصري. ـ3

 وأكثرھم. األصول علماء الجمھور: ھم أغلب ـ4

 ، أوأي علم آخر. الكالموقد یراد بھم األكثریة في الفقھ، أوعلم 

 ین.یأتباع أبي الحسن األشعري، وھو أحد المذھبین الكالمیین السن وھماألشعریة:  أوـ األشاعرة،5

 ي السني اآلخر.الكالمأتباع أبي منصور الماتریدي، وھو المذھب  وھمالماتریدیة: ـ6

 الظاھري  بھا كداود واھر النصوص ، ویكتفونبظ ونمن یأخذ ھموأھل الظاھر:  أوالظاھریة، ـ7
 .األندلسي وابن حزم

ً  بالجمھور، أھل السنة و ـ8 الذین اتفقوا في القضایا  المتكلمینجمھوروھمالجماعة: ویعرفون أیضا
، وإنما اختلفوا في الفروع من األحكام فیما ال تضلیل فیھ وال األصولالعقدیة، فال اختالف بینھم فی
ن غیرھم من الفرق المنشقة، كالخوارج عزھم لتمیالسنة والجماعة:  تفسیق، وإنما یقال عنھم أھل

 والمعتزلة وغیرھم.  
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 تقول: إن العبد بمنزلة الجماد، ال إرادة لھ وال اختیار. علماء الكالمالجبریة: ھي فرقة من ـ9

 من المسلمین خرجوا على علي ومعاویة معاً، ورفضوا حكمھما. وھمجماعةالخوارج:ـ10

تنصیص الخالفة لعلي، وبأن أكثر الصحابة قد ضلوا بعد فرقة من الشیعة تقول: ب وھمافضة:الرـ11
 وفاة النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ.

 عبدة الشمس: ھي طائفة من الوثنیین تعبد الشمس وتقدسھا. ـ12

 الذین یتخّصصون في الحدیث وعلومھ، ویشتھرون بھ. وھمالمحدثون:ـ13

 الذین یتوقّفون عن القول في المسائل والخوض فیھا. ھمالمتوقّفون:ـ14

 غالین، شبھوا هللا بذات غیره، وصفاتھ بصفات غیره. : ھي فرقة ضالة من الم المشبّھةـ15

بحریة اإلرادة وبقدرة العبد على االختیار بحیث یعتبر العبد  المعتزلة تقول : ھي فرقة منالقدریة:ـ16
 خالقاً ألفعالھ.

 لحدة تنكر الخالق والبعث واإلعادة بعد الموت.فرقة م ھيالمعّطلة:ـ17

 اإلمام: یراد بھ: اإلمام أبو حنفیة.ـ18

 بو یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني ، تلمیذا اإلمام أبي حنیفة.التلمیذان: یراد بھما: أ ـ19

 .السابقان الثالثة: اإلمام أبو حنیفة وتلمیذاهاألئمةـ20

: أبو بكر محمد بن أبي سھل األئمة السرخسيیُراد بھ: شمس یطلق و الَحْلواني: األئمةشمس  ـ21
: أبو محمد عبد العزیز بن أحمد الحلواني وھو شیخ شمس األئمة السرخسي ، وقد یراد بھ:السرخسي
 صاحب المبسوط. السرخسي

 .البزدويفخر اإلسالم:  ـ22

 ، أبو البركات، حافظ الدین.النسفيالمصنِّف: یراد بھ:  ـ23

 شیخ اإلسالم: یراد بھ: بكر ُخَواَھْر زاده، أبو بكر محمد بن الحسین بن محمد بن الحسن. ـ24

 المنتخب الحسامي: یراد بھ األخسیكثي. صاحبـ25

 الخاتمة
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في األصول ألبي البركات النسفي ( المنار  على ھـ)1130للشیخ مّال ِجْیَوْن (ت شرح نوراألنواریُعدّ 
، وأشملھا نفعاً ، وأعمقھا مادة ، وأعظمھا فائدة ؛ اإلسالمي في أصول الفقھ ھشروح أبرزمن ھـ ) 710
وزبدة  شروح المنار، والشرح المقبول ، وجمع فیھ عصارة  سلك فیھ شارحھ المنھج المعتدلإذ 

إلى  لشیخ مّال ِجْیَونْ مصادرھا ، وخالصة قضایاھا .وبھذا الجھد المبذول ، والشرح القیم ، قد أضاف ا
، تجلى ذلك مكتبة العالم اإلسالمي مادة غزیرة بالمباحث األصولیة ، وفكرة نیرة في أصول الفكر الدیني 

العلمیة في حیاتھ الثقافیة ؛ حیث استدرك ما  ر من القضایا، وبراعتھ الفائقة في كثیفي مواقفھ االجتھادیة
، طریفاً في لكتاب ممیزاً في أسلوبھ وحقق فیھ ما سبق من دالئل مما جعل افات المصنف من مسائل ، 

 اً في عرضھ ، بدیعاً في مفرداتھ .منھجھ ، موفق

وإنما كان یھتم فیھ بعرض  بسرد الشرح وسوق عناصره فحسب ،لشیخ مّال ِجْیَوْن ھذا ولم یكتف ا
ین یظھار ثمرة الخالف بین األصولإو، وتحریر المسائل ، وبیان محل النزاع ،  المذاھب المختلفة

ة، وترجیحما ھو راجح في لأالمتن مع بیان رأیھ في المسبالشرح الحرص على ربطالفقھاء، وو
یُدّرس في المعاھد  مازالفي شبھ القارة الھندیة العلمیة ومكانتھ نوارنور األونظراً ألھمیة الموضوع .
ة ونقداً ، تحلیالً واعتماد التالمیذ علیھ ، دراسإلیھ إقبال العلماء ، ویرى الدینیة مراكز الشرعیة وال

 ً ، من كبار علماء الھند  لشیخ مّال ِجْیَونْ كان شارحھ ا وال غرابة في ذلك إذقراءة ومطالعة .، واستباطا
رموزھا بالدعوة واإلرشاد ، والتألیف والتدریس ، كغیره من العلماء الذین ینتمون إلى تلك  لّ ونابغاً من أج

العلمي ، واإلنتاج المعرفي، واإلبداع ، وخصوبة الفكر ، رفوا بصفاء الذھن البقعة التي أنجبت أفاضل عُ 
عھ بطابع االختصار واإلیجاز ، والسھولة وعلیھ فإن ھذا الشرح بالرغم من تطبّ . وكثرة التألیف 

في المكتبة األصولیة ومصدراً من أھم مصادرھا في الفكر  لمنارلالمھمةشروحالأحد  یُعدّ واالعتدال
 . اإلسالمي
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