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م المحقق ١٩تقد

 تقديم المحقق

الحمـد هلل رب العאلميـن، والصـالة والسـالم علـى أفضـل األنبيאء والمرسـلين، 
محمـد بـن عبـد اهلل الصـאدق األميـن، وعلـى آلـه الطيبيـن الطאهريـن، وصحאبتـه الغـر 

الميאميـن، ومـن تبعهـم بإحسـאن إلـى يـوم الدين.

أهـل  مـن  بـه  والُمشـتغُل  الواجبـאت،  آכـد  مـن  الديـن  فـي  التفقـه  فـإن  وبعـد: 
ْهـُه ِفـي  ِبـِه َخْيـًرا يَُفّقِ الخْيـرات، لقـول النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم: «َمـْن يُـِرِد اهللُ 
فـي  التفقـه  علـى  يعيـن  مـא  أهـم  مـن  الفقـه  أصـول  معرفـة  أن  شـכ  وال  يـِن».١  الّدِ
الديـن إذا لـم نقـل: إن معرفتـه شـرط ذلـכ ورכنـه، يقـول تقـي الديـن السـبכي (ت. 
٧٥٦ه/١٣٥٥م): «وכل العلمـאء فـي حضيـض عـن االجتهـאد، إال مـن تغلغل بأصل 
مـن  ى  وتـروَّ بحـرہ  فـي  وسـبح  المـوارد،  بـכل  الصאفيـة  منאهلـه  مـن  وכـرع  الفقـه، 
زاللـه، وبـאت يعـل بـه وطرفـه سـאهد».٢ ويقـول الزرכشـي (ت. ٧٩٤ه/١٣٩٢م): 
«وכאن علـم أصـول الفقـه جـواد العلـم الـذي ال يُلحـق، وحبلـه المتيـن الـذي هـو 

أقـوى وأوثـق، فإنـه قאعـدة الشـرع، وأصـل يُـرّد إليـه כل فـرع».٣

ونظـًرا لهـذہ المنزلـة فقـد أولـى العلمـאء أهميـة ُכبـرى ألصـول الفقـه تدريًسـא 
وتصنيًفא، وتأليًفא وشرًحא واختصאًرا. وכאن من العلمאء األכאبر الذين اعتنوا بعلم 
األصـول وألفـوا فـي فنونـه العالمـة زيـن ابـن نجيـم الحنفـي (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م) 
الغفار  فتح  سـمאہ:  وافًيـא  شـرًحא  الفقـه  أصـول  فـي  المنار  شـرح  فقـد  اهلل،  رحمـه 

المنار. بشرح 
وقد اختصر ابن نجيم כتאب التحرير الجאمع ألصلي الحنفية والشאفعية لإلمאم 
כمאل الدين ابن الهمאم (ت. ٨٦١ه/١٤٥٧م) اختصאًرا بديًعא وسمאہ لب األصول. 

صحيح البخاري، ٢٥/١ (٧١)؛ صحيح مسلم،  ١
.(١٠٣٧) ٧١٨/٢

اإلبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبכي، ٦/١. ٢
البحر المحيط للزرכشي، ٤/١. ٣
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وقـد اطلعـت علـى نسـخ مخطوطـة لهـذا الכتـאب فـي مرכـز البحـوث اإلسـالمية 
(إسـאم) عـن طريـق األسـتאذ الفאضـل عبـد القـאدر يلمـאز، فنظـرت فيـه فوجدتـه כتאًبـא 
َب فيـه ابـُن  نفيًسـא، جـم الفאئـدة، فصيـح العبـאرة، حسـن الترتيـب واالختصـאر، هـذَّ
نجيـم التحرير فحـذف منـه أصـول الشـאفعية واختصـرہ علـى أصـول الحنفيـة غאلًبـא. 
ورتبـه علـى طريقـة الحنفيـة وأضـאف إليـه زيـאدات مهمـة، فאعتمـدت علـى اهلل تعאلى 
واتجهـت لتحقيـق هـذا الכتـאب فـي رسـאلة المאجسـتير فـي الفقـه وأصولـه بتوجيـه 

وإشـراف مـن أسـتאذي الفאضـل الدכتـور عبـد اهلل طرابـزون.

البحـوث  لمرכـز  بאلجميـل  والعرفـאن  الشـכر  بجزيـل  أتقـدم  أن  يفوتنـي  وال 
اإلسالمية التאبع لرئאسة الشؤون الدينية الترכية على مא قدموہ لي من عون وإرشאد 

فـي تحقيـق هـذا الכتـאب وطبאعتـه، وأسـأل اهلل تعאلـى التيسـير والهدايـة والتوفيـق.

محمد فאل السيد الشنقيطي
إستאنبول ١١ رمضאن المبאرك ١٤٤٠ه / ١٥ أيאر ٢٠١٩م




