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  قسم الدراسات العلیا الشرعیة          وزارة التعلیم العالي

  فرع الفقھ وأصولھ            جامعة أم القرى
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  الفوائد على أصول البزدوي

  الرامشي البخاريلإلمام حمید الملة والدین علي بن محمد بن علي 

  ھـ٦٦١المتوفى سنة 

  رسالة دكتوراة

  من أول الكتاب حتى آخر جملة ما تترك بھ الحقیقة

  

  دراسة وتحقیق

  سعید بن أحمد بن علي آل عیدان الزھراني

  

  

  إشراف فضیلة الدكتور

  أحمد بن محمد الیماني
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ه س   بحانھ أوًال وآخ   رًا وظ   اھراًً وباطن   اًً عل   ى نعم   ة اإلس   الم     أحم   د
والق   رآن وس   ائر نعم   ھ الجس   ام، والص   الة والس   الم عل   ى أش   رف الخل   ق      
أجمع  ین، محم  د ب  ن عب  د اهللا الص  ادق األم  ین، تركن  ا عل  ى البیض  اء لیلھ  ا        
كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك، وعل ى آل ھ وص حبھ وم ن س ار عل ى نھج ھ        

 . ى یوم الدینواقتفى أثره إل

أما بع د ف إن أول ى م ا ص رفت الھم م إل ى تمھی ده، وأح رى م ا عنی ت            
بتسدید قواعده وتشییده، العل م ال ذي ھ و ق وام ال دین، والُمَرقِّ ي إل ى درج ات         
المتقین، وكان علم أص ول الفق ھ ج واده ال ذي ال یلح ق، وحبل ھ المت ین ال ذي         

  . إلیھ كل فرعھو أقوى وأوثق، فإنھ قاعدة الشرع، وأصٌل ُیَردُّ 

ف ي جوام  ع كلم ھ إلی ھ، ونبَّ ھ أرب اب اللس  ان       rوق د أش ار المص طفى    
علیھ، فصدر في الص در األول من ھ جمل ة س نیة، ورم وز خفی ة، حت ى ج اء         

فاھت دى بمن اره، ومش ى إل ى      t محمد بن إدری س الش افعي  اإلمام المجتھد 

                                                             

 . من سورة األنعام) ١(اآلية ) ١( 
 . من سورة سبأ) ١(اآلية ) ٢(
  . من سورة الفتح) ٢٨(اآلية ) ٣(



ضوء ن اره، فش مَّر ع ن س اعد االجتھ اد، وجاھ د ف ي تحص یل ھ ذا الغ رض           
السَّ  ِني ح  ق الجھ  اد، وأظھ  ر دفائن  ھ وكن  وزه وأوض  ح إش  اراتھ ورم  وزه،         
وأبرز مخبآتھ وكان ت مس تورة، وأبرزھ ا ف ي أكم ل معن ى وأجم ل ص ورة،         

د الكس اد إل ى َنَف اق،    حتى نوَّر بعل م األص ول دج ى اآلف اق، وأع اد ُس وَقھ بع        
  . )٤( وجاء من بعده فبینوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا

وقد وفقني اهللا برحمتھ أن سلكت طری ق العل م الش رعي، وخصص ت     
من  ھ عل  م أص  ول الفق  ھ بمزی  د م  ن الطل  ب، وق  د كن  ت أحبب  ت عل  م األص  ول   
وأھلھ منذ أن یسر اهللا طلبھ في بلده الح رام، ف ي كعب ة العل م وقبل ة العلم اء،       
جامعة أم القرى الغراء، على أیدي أساتذتھا الكرام، الذین ك ان لھ م بع د اهللا    
س  بحانھ فض  ل كبی  ر، ف  ي الكش  ف ع  ن كن  ھ ھ  ذا العل  م الخطی  ر، ذي الفض  ل  

  . والمنزلة السامیة، ومن ھو بالنسبة لسائر العلوم كالنجوم العالیة

ف   ي جامع   ة أم ) ال   دكتوراة(وبع   د أن وفقن   ي اهللا للقب   ول ف   ي مرحل   ة 
ق  رى، ك  ان البح  ث والس  ؤال عم  ا یك  ون موض  وعًا مناس  بًا لھ  ذه المرحل  ة،  ال

فكان ذلك في وقٍت لیس بالیسیر حتى یسر اهللا تعالى لي الحصول على ھ ذا  
 -وفق ھ اهللا تع الى  -المخطوط الذي أطلعنا علیھ الش یخ ال دكتور أحم د الیم اني    

ن وال  ذي ك  ان م  ن حس  ن الح  ظ أن ص  ار مش  رفًا عل  يَّ وعل  ى زمیل  يَّ ال  ذی       
ص  لة  -حفظ  ھ اهللا تع  الى –قاس  ماني تحقی  ق ھ  ذا المخط  وط، حی  ث ك  ان ل  ھ    

علمی  ة عمیق  ة بأص  ول الحنفی  ة، فق  د لمس  ت ذل  ك ف  ي تحقیق  ھ لكت  اب ال  وافي    
شرح المنتخب الحسامي لإلمام الس غناقي الحنف ي، وك ذا م ن خ الل تنبیھات ھ       

  . وتوجیھاتھ وتوصیاتھ أثناء مدة اإلشراف
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  . ه٧٤٥من مقدمة البحر احمليط يف أصول الفقه، لإلمام الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر، املتوىف سنة ) ٤(



  . وترتیبھ، واختیار األوفق منھ

رداءة الخ  ط ف  ي النس  خة المص  ریة، بحی  ث ل  و كان  ت ھ  ي الوحی  دة   -٤
لكان من الصعب جدًا ض بط وتحقی ق كثی ر م ن المواض ع، وق د جمع ت م ع         
رداءة الخط صغر حجمھ وتقارب أسطره، حت ى إنھ ا ج اءت عل ى النص ف      

  . تركیة في عدد اللوحاتمن النسخة ال

تعدد الحواشي الجانبی ة خاص ة ف ي النس خة المص ریة، ب ل بعض ھا         -٥
  . مكتوب بین األسطر وبشكل معكوس

: لع  ل لھ  ذا المخط  وط نص  یب كبی  ر م  ن اس  مھ، فق  د س  ماه مؤلف  ھ         -٦
الفوائ  د، وكثی  ر م  ن ھ  ذه الفوائ  د مختص  رة أو مقتض  بة أو غی  ر واض  حة أو   

ن  ي ذل  ك إل  ى كث  رة البی  ان والتوض  یح ف  ي    ركیك  ة ف  ي ص  یاغتھا، فاحت  اج م  
الحاشیة، وسترى أمثلة ذلك واضحة في ثنایا الكتاب، وكذا بعد ورقات عند 

  . ضرب األمثلة على ھذا األمر
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  حمتويات الرسالة

 الصفحة عوالموض

 ١ المقدمة 

 ٣ أھمیة المخطوط

 ٤ أسباب اختیار المخطوط

 ٧ خطة البحث

  القسم الدراسي: القسم األول

  ١٠  )اإلمام البزدوي(التعریف بصاحب المتن :المبحث األول

  ١١  ) الحالة السیاسیة والعلمیة( عصر المؤلف 

  ٣٣  اسمھ ونسبھ ومولده: المطلب األول

  ٣٣  نشأتھ: الثانيالمطلب 

  ٣٣  شیوخھ وتالمیذه: المطلب الثالث

  ٣٤  آثاره العلمیة: المطلب الرابع

  ٣٥  حیاتھ العلمیة: المطلب الخامس

  ٣٥  مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ: المطلب السادس



 الصفحة عوالموض

  ٣٦  وفاتھ: المطلب السابع

  ).كنز الوصول إلى معرفة األصول(التعریف بالمتن : المبحث الثاني

  ٣٨  . أھمیتھ: المطلب األول

  ٣٩  منزلتھ في المذھب الحنفي: المطلب الثاني

  ٤٠  منھج المؤلف في كتابتھ: الثالثالمطلب 

  ٤٣  . شروحھ: المطلب الرابع

  )اإلمام الراُمشي(التعریف بصاحب الشرح: المبحث الثالث

  ٤٨  )الحالة السیاسیة والعلمیة( عصره 

  ٥٤  اسمھ ونسبھ: المطلب األول

  ٥٤  مولده ونشأتھ: المطلب الثاني

  ٥٤  شیوخھ وتالمیذه:  المطلب الثالث

  ٦٢  آثاره العلمیة:  المطلب الرابع

  ٦٢  حیاتھ العلمیة: المطلب الخامس

  ٦٣  مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ: المطلب السادس

  ٦٥  . عقیدتھ: المطلب السابع

  ٧١  وفاتھ: المطلب الثامن



 الصفحة عوالموض

  )الفوائد على أصول البزدوي(التعریف بالشرح: المبحث الرابع

  ٧٣  دراسة عنوان الكتاب: المطلب األول

  ٧٤  نسبة الكتاب إلى مؤلفھ: المطلب الثاني

  ٧٤  منھج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث

  ٨٣  أھمیة الكتاب وأثره فیما بعده:  المطلب الرابع

  ٨٥  موارد الكتاب ومصطلحاتھ: المطلب الخامس

  ٩٠  مزایا الشرح والمآخذ علیھ: المطلب السادس

  منهج التحقيق والنص المحقق: القسم الثاني

  ٩١  منھج التحقیق 

  ٩٥  وصف المخطوط

  ٩٩  صور من ُنَسخ المخطوط

  ١٠٩  بدایة النص المحقق

  ١٠٩  تعریف األصل والفرع 

  ١١٢  شرح مقدمة صاحب المتن

  ١١٧  أنواع العلم

  ١١٨  علم األسماء والصفات أو علم العقائد: النوع األول



 الصفحة عوالموض

  ١٣٠  واألحكام أو علم الفقھ أو الفروععلم الشرائع : النوع الثاني

  ١٣٩  الكالم عن مكانة الحنفیة في العلمین السابقین وأنھم السابقون

الكتاب والسنة واإلجماع، والقیاس : أصول الشرع ثالثة
  المستنبط منھا

١٤٥  

  ١٥٢  الكتاب : الدلیل األول

  ١٥٣  اشتمال ھذا الدلیل على النظم والمعنى وبیان أقسامھما

  وجوه النظم صیغة ولغة :القسم األول

  ١٦٠  الخاص: الوجھ األول

  ١٦٢  العام: الوجھ الثاني

  ١٦٥  المشترك: الوجھ الثالث

  ١٧١  المجمل: الوجھ الرابع

  ١٧٣  المؤول: الوجھ الخامس

  وجوه البیان بذلك النظم: القسم الثاني

  ١٧٥  الظاھر والنص: الوجھ األول والثاني

  ١٧٨  المفسر والمحكم: الوجھ الثالث والرابع

  : األوجھ المقابلة لألوجھ السابقة



 الصفحة عوالموض

  ١٨١  الخفي : الوجھ األول

  ١٨٣  المشكل: الوجھ الثاني

  ١٨٧  المجمل: الوجھ الثالث

  ١٩٠  المتشابھ: الوجھ الرابع

  وجوه استعمال ذلك النظم في باب البیان :الثالثالقسم 

  ٢٠٤  الحقیقة والمجاز: الوجھ األول والثاني

  ٢٠٦  الصریح والكنایة: الوجھ الثالث والرابع

  معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني حسب اإلمكان :القسم الرابع

. . . . . .   النص عبارة: الوجھ األول
 .  

  ٢٠٨  إشارة النص: الوجھ الثاني

  ٢١١  داللة النص: الوجھ الثالث

  ٢١٩  داللة االقتضاء: الوجھ الرابع

  ٢٢٧   باب معرفة أحكام الخصوص

  باب األمر

  ٢٥٦  لألمر صیغة الزمة



 الصفحة عوالموض

  ٢٥٨  موجبة كاألمر rأفعال النبي

  باب موجب األمر

  ٢٦٥  الخالف في حكم األمر

  ٢٧٣  أدلة الجمھور

  ٢٨٧  إذا أرید باألمر اإلباحة أو الندب

  ٢٨٩  األمر بعد الحظر

  ٢٩٢  باب موجب األمر في معنى العموم والتكرار

  أداء وقضاء: نوعان وأنھ، باب یلقب ببیان صفة حكم األمر

  ٣٠٥  تعریف األداء

  ٣٠٥  تعریف القضاء 

  ٣٠٧  استعمال األداء في القضاء

  ٣١٠  ھل وجوب القضاء بأمر جدید أم باألمر األول؟

  ٣٢٢  قاصر وكامل: األداء في حقوق اهللا تعالى نوعان

قضاء بمثل معقول : القضاء في حقوق اهللا تعالى نوعان
  وقضاء بمثل غیر معقول

٣٢٥  

  ٣٢٦  القضاء بمثل غیر معقول



 الصفحة عوالموض

  ٣٥١  القضاء الذي بمعنى األداء

  ٣٤٢  أداء كامل وأداء قاصر: األداء في حقوق العباد نوعان

  ٣٤٨  األداء الكامل

  ٣٥٠  األداء القاصر

  ٣٥٤  األداء الذي ھو في معنى القضاء

  ٣٦١  القضاء في حقوق العباد بمثل معقول

  ٣٦٩  القضاء بمثل غیر معقول 

  ٣٧٥  القضاء الذي في حكم األداء

  . باب بیان صفة الحسن للمأمور بھ

  ٣٧٧  حسنًامن محكومات العقل أن یكون المأمور بھ 

حسن لمعنى في : الكالم في أنواع المأمور بھ وأنھ نوعان
نفسھ وحسن لمعنى في غیره، ثم تقسیم كل نوع إلى أضرب 

  إجماًال

٣٧٨  

  ٣٨٠  الضرب األول من القسم األول

. . . . . .   الضرب الثاني
 .  

  ٣٨١  الثالثالضرب 



 الصفحة عوالموض

  ٣٨٧  الضرب األول من القسم الثاني

  ٣٨٨  الضرب الثاني

  ٣٩٠  الضرب الثالث

  ٣٩٢  نةالممكِّالقدر 

  ٤٠٥   رةالمیسِّالقدر 

عبادة مؤقتة وعبادة : وأنھ نوعان تقسیم حكم المأمور بھ في الوقتباب 
  مطلقة

ما جعل الوقت ظرفًا لھ وسببًا لوجوبھ :القسم األول من المؤقتة

  وشرطًا ألدائھ

٤٢٥  

  ٤٤٠  ما جعل الوقت معیارًا لھ وسببًا لوجوبھ: القسم الثاني

  ٤٦٩  ما جعل الوقت معیارًا لھ ولم یجعل سببًا لوجوبھ: الثالثالقسم 

  ٤٧١  المشكل من ھذا النوع: القسم الرابع

  ٤٨١  مسألة األمر المطلق عن الوقت ھل یوجب الفور

  يـھـنـاب الـب

  ٤٨٣  الَحْجرالتعریف بھ والفرق بینھ وبین 

  ٤٨٤  القبح والحسن في األمر والنھي ھل ھو بطریق اللغة؟

  ٤٨٧  النھي في اقتضاء القبح حقیقة 



 الصفحة عوالموض

  ٤٨٢  حكم النھي وجوب االنتھاء حقیقة

  ٤٩٨  بأصلھ وبطل بوصفھمناقشة اإلمام الشافعي فیما ُشرع 

  باب معرفة أحكام العموم

  ٥١٩  العام یوجب الحكم فیما تناولھ كالخاص

  ٥٢٤  تخصیص العام بخبر الواحد وبالقیاس

  ٥٢٥  العام یوجب الحكم فیما تناولھ یقینًا 

  ٥٣٠  باب العام إذا لحقھ خصوص

  ٥٣٨  دالئل الحنفیة في كون العام یبقى حجة بعد التخصیص

  باب ألفاظ العموم

  ٥٤٨  العام بصیغتھ ومعناه

  ٥٤٨  مسألة أدنى الجمع

  ٥٥٣  العموموإفادتھا ) َمْن(كلمة 

  ٥٥٧  وإفادتھا العموم) كل(كلمة 

  ٥٦١  وإفادتھا العموم ) جمیع(كلمة 

  ٥٦٣  وإفادتھما العموم) ما والذي(كلمة 

  ٥٦٥  النكرة في سیاق النفي



 الصفحة عوالموض

  ٥٦٦  والالم إذا اتصال بنكرة لیس في جنسھا معھود األلف

  ٥٦٨  النكرة إذا اتصل بھا وصف عام

  ٥٦٩  وإفادتھا العموم) أي(كلمة 

  ٥٧٢  النكرة المفردة في موضع اإلثبات

  ٥٧٧  ما ینتھي إلیھ الخصوص

  ٥٨٥  باب معرفة أحكام الظاھر والنص والمفسر والمحكم

  باب أحكام الحقیقة والمجاز والصریح

  ٥٨٨  حكم الحقیقة والمجاز 

  ٥٩٣  الحقیقة ال تسقط عن المسمى بحال

  ٥٩٥  الحقیقة والمجاز في لفظ واحداستحالة اجتماع 

االتصال بینھما : الطریق األول: طریق االستعارة عند العرب
  صورةأو معنى

٦٠٦  

  ٦١٢  بعض المسائل المختلف في صحة االستعارة فیھا

  ٦٢١  استعارة األصل للفرع: الطریق الثاني

  ٦٢٦  المجاز َخَلٌف عن الحقیقة في حق التكلم

  ٦٣٣  العمل بالحقیقة متى أمكن یسقط المجاز



 الصفحة عوالموض

  ٦٤٤  إذا تعذرت الحقیقیة والمجاز معا

  ٦٤٧  الكالم إذا كانت لھ حقیقة ومجاز مستعمل

  باب جملة ما تترك بھ الحقیقة

  ٦٤٩  ترك الحقیقة بداللة االستعمال والعادة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ملخص الرسالة

والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلھ وصحبھ الحمد هللا رب العالمین والصالة 
  :أجمعین وبعد

ھـ في قاعة ٢٢/٢/١٤٣٠فقد یسر اهللا بمنھ وكرمھ مناقشة ھذه الرسالة في یوم الثالثاء الموافق 
  :وملخص الرسالة كما یلي) العزیزیة(األمیر فیصل بن فھد بجامعة ام القرى بمكة المكرمة

  .الفوائد على أصول البزدوي دراسة وتحقیق: لةعنوان الرسا: أوال

یعتبر أصول اإلمام البزدوي أحد أشھر المتون في علم أصول : التعریف بعنوان الرسالة: ثانیا
الفقھ عند علماء وأصولي المذھب الحنفي، وعلیھ شروح كثیرة بلغت أكثر ممن ثالثمائة شرح، 

حمید الدین الرامشي ل البزدوي لإلمام ومن أقدمھا ھذا الكتاب المسمى بالفوائد على أصو
  .ھـ٦١المتوفى سنة 

  :عمل الباحث في التحقیق: ثالثا

حسب خطة قسم الدراسات العلیا الشرعیة كان نصیبي من أول الكتاب حتى آخر باب  -١
 .جملة ما تترك بھ الحقیقة

والقسم القسم الدراسي، : القسم األول: كان عملي في ھذا الكتاب ینقسم إلى قسمین -٢
 قسم التحقیق: الثاني

بكتابة دراسة تضمنت عدة مباحث یندرج تحتھا عدد من المطالب : قمت في القسم األول -٣
من حیث العصر الذي عاشا فیھ، ) الرامشي(وعن الشارح) البزدوي(عن صاحب المتن

وكذا من حیث االسم والمنشأ وطلب العلم واآلثار العلمیة التي تركاھا، وغیر ذلك، وكذا 
انت الدراسة عن كتابیھما من حیث صحة العنوان وصحة النسبة إلیھما، وأھمایتھما ك

 .في المذھب الحنفي، ومنھج مؤلفیھما في تألیفھما، وما عمل علیھما من أعمال علیمة
قمت في القسم  الثاني بتحقیق النص من نسختین خطیتین واستخدمت في ذلك منھج  -٤

 :ما یلي التحقیق العلمي والذي من أھم خطواتھ
المقابلة بین النسختین الخطیتین واختیار العبارة األصلح وإكمال النقص والسقط،  -

 .وإخراج العبارة واضحة مقروءة مفھومة
كتابة النص بشكل علمي منھجي، راعیت فیھ عالمات الترقیم، وتنظیم الفقرات،  -

ن وتصحیح األخطاء النحویة واإلمالئیة، ووضع الحواشي التفسیریة والعناوی
التوضیحیة وكل ما من شأنھ ان یجعل القارئ المھتم بھذا العلم یقرأ العبارة قراءة 

 .سلسة ومفھومة



عزو اآلیات الكریمة إلى سورھا وتخریج األحادیث النبویة وآثار الصحابة  -
 .والشواھد الشعریة

 .توثیق ما ینقلھ الشارح عن غیره ما أمكن ذلك -
لمقام عن بعض المسائل العقدیة والفقھیة كتابة تعلیقات مختصرة حسبما یقتضیھ ا -

 .واألصولیة التي یوردھا الشارح وبیان المذاھب المختلفة فیھا
التعریف بما یذكره الشارح من أعالم وفرق وكلمات غریبة أو اصطالحات ورموز  -

 .یستعلمھا الشارح
وضع فھارس ألھم ما ورد في النص المحقق من آیات واحادیث وشواھد شعریة  -

ومسائل فقھیة وعقدیة، وكذا ما استفدت منھ من مصادر ومراجع أثناء وأعالم 
 .التحقیق، وموضوعات ومباحث  الكتاب

 فضیلة العمید      فضیلة المشرف          الباحث

  

 




