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م النا ١١تقد

 

 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

כتـאب شرح عقود رسم المفتي البـن عאبديـن أحـِد أبـرز الفقهـאء األحنـאف فـي 
العصـور المتأخـرة، هـو األوسـع واألכثـر شـهرة بيـن المصنفـאت التـي أُلّفـت فـي 
”آداب الفتـوى“ أو بعنـوان ”رسـم المفتـي“ علـى المذهـب الحنفـي. وشرح عقود 
رسم المفتي عمـل علمـي مهـم؛ إذ قـאم فيـه ابـن عאبديـن بصـورة منهجيـة بدراسـة 
القواعـد الـواردة فـي الכتـب الثالثـة السـאبقة لـه والتـي صنفهـא فقهـאء األحنـאف فـي 
آداب الفتـوى، والتـي ذِכـرت فـي כتـب الفتـאوى، وذِכـرت כذلـכ بصـورة نـאدرة 
فـي مختلـف أبـواب כتـب أصـول الفقـه، وتلـכ القواعـد مـن شـأنهא ضبـط الترجيـح 

واإلفتـאء داخـل المذهـب. 

ورغم شهرة الכتאب وقيمته الفאئقة، بאإلضאفة إلى رسالته في العُرف واعتبאرہ 
مـن כالسـيכيאت وأصـول هـذا الفـن، إال أنـه لـم يحـظ مـن قبـل بنشـر علمـي محقـق 
على نسـخ خطية. نُشـر هذا العمل -الذي نسـعد بتقديمه لכم والذي حققه السـيد 
ا بذلـכ هـذا الفـراغ- ضمـن مشـروع العصـور المتأخـرة مـن  َشـنُوْل َصْيـاَلْن سـאدًّ
الحضـאرة اإلسـالمية فـي مرכـز البحـوث اإلسـالمية  (إسـאم / ISAM) التאبـع لوقـف 
تحقيـق  أسـس  وכذلـכ  العאمـة،  العلميـة  القواعـد  فيـه  وروعيـت  الترכـي،  الديאنـة 
النصـوص لمرכـز إسـאم (ITNES). وأثنـאء عمليـة اإلعـداد للنشـر قـد تـّم فضـال عـن 
ذلـכ تنظيـُم الهوامـش فأِخـذ بعيـن االعتبـאر المالحظـאُت -ذات الطאبـع التوضيحـي 
التعليقـאت  فـي  الموجـودُة  علميـة-  تعאليـق  علـى  تحتـوي  والتـي  والتصحيحـي 

والحواشـي التـي عّلقهـא علمـאء الهنـد وبאכسـتאن علـى الכتـאب. 

١١
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سـאهم فـي إعـداد الכتـאب للنشـر العديـد مـن العאمليـن فـي المرכـز. فأتقـدم 
بجزيـل الشـכر للسـيد أُوَقـאْن َقِديـْر ِيْلَمـאْز عضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر فـي مرכـز 
البحوث اإلسـالمية (إسـאم / ISAM) على تحريرہ قسـم التحقيق وقيאمه بאلمراجعة 
العلميـة، والسـيد محمـد يאسـر شـאهين علـى قيאمـه بאلتصحيـح اإلمالئـي العربـي، 
فـي  وسـאَهم  العربيـة  الدراسـة  قسـم  بتصحيـح  قـאم  الـذي  قאيאجـي  َسـعيد  والسـيد 
التعريـف بאلنُسـخ، وכذلـכ الدכتـور مصطفـى َدِميـْرآْي الـذي تولـى التدقيـق النهאئـي 

لقسـم الدراسـة الترכيـة، والسـيد علـي حيـدر أُولُوُصـوْي علـى تصميمـه.

األستאذ الدכتور طُوْنَجאْي َبאْش أُوْغُلو
منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية
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 تقديم المحقق

الحمـد هلل رب العאلميـن، والصـالة والسـالم علـى رسـوله محمـد المصطفـى 
وأصحאبـه أجمعيـن.

بعـد تشـّכل المذاهـب بوصفهـא هيـאכل منظّمـة ذات آليـאت عمـٍل وانسـجאم 
داخلـي خـאّص بهـא تحّولـت عملّيـة االجتهـאد واإلفتـאء علـى يـد فقهـאء المذاهـب 
التحـّول  هـذا  ومـع  المذهـب.  تراכمـאت  مـن  لألحـכאم  اسـتخراٍج  عملّيـة  إلـى 
فـي  أّمـא  بאلغـة.  أهمّيـًة  المذهـب  وتراכمـאت  الفقيـه  بيـن  النאشـئة  العالقـة  اכتسـبت 
المراحـل الالحقـة، ومـع بـروز بعـض الُموجبـאت مـن قبيـل االسـتقرار الحقوقـي 
التـي  القواعـد  بعـض  ُوِضعـت  فقـد  للمذهـب  الداخلـي  واالنسـجאم  (القאنونـي) 
تنظّـم عملّيـة اسـتخراج الفقيـه الُمتمذهـب للُحכـم. هـذہ القواعـد المتعّلقـة بطريقـة 
”أصـول  أو  اإلفتـאء“  بـ ”أصـول  نسـّميهא  أن  يمכـن  والتـي  المذهـب  داخـل  العمـل 
المذهـب“، כאنـت تُذכـُر أכثـر مـא تُذכـر فـي ُכتـب الفـروع ثـّم فـي مبאحـث االجتهـאد 
وقـد  المفتي.  وأدب  القاضي  بأدب  المتعّلقـة  المؤلفـאت  وفـي  األصـول  ُכُتـب  مـن 
اسـتمّر هـذا األمـر إلـى أن ُوضعـت بعـض الכتب المسـتقّلة في العصـر المتأّخر مثل 

כتאب ابن عאبدين.

إلى جאنب الشروط الشכلية لعملّية اإلفتאء، يعتني כتאُب ابن عאبدين الُمسّمى 
فتي -أيضـא- بאألمـور المتعّلقـة بכيفّيـة تحديـد الُحכم / الـّرأي  بشرح عقود رسم المُ
هـذا  فـي  الُحכـم  تحديـد  بכيفيـة  المتعّلقـة  المعلومـאت  ُعِرضـت  حيـث  الراجـح. 
الכتـאب بتכאُمـٍل منظّـٍم وتسلسـٍل واضـح بعـد أن כאنـت متنאثـرًة فـي כتـب المذهـب. 
ـَص للمواضيـع المذכـورة  وبمـא أّن هـذہ الرسـאلة تتمّيـز بכونهـא عمـاًل مسـتقاّل ُخّصِ
فقـط، فقـد כאنـت محـّل اهتمـאم جميـع المؤلّفـאت الالحقـة فـي هـذا المجـאل وכאن 

لهـא دوٌر فـي تشـכيلهא.

١٣
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فـي عملنـא هـذا عّرفنـא بאلمؤلِّـف وبכتאبـه الُمسـّمى بشرح عقود رسم المفتي 
بشـכٍل مفّصـل، وقمنـא بتحقيـق الכتـאب بאالعتمـאد علـى خمـس نُسـٍخ منـه بعضهـא 
مخطـوط وبعضهـא مطبـوع. وقـد اعتمدنא خالل التحقيق على أُسـِس مرכز البحوث 

اإلسـالمية (إسـאم/ISAM) فـي التحقيـق.

أتقـّدم بאلشـכر الجزيـل إلـى כّل مـن سـאهم فـي إصـدار هـذا العمـل، وعلـى 
اإلسـالمية. البحـوث  مرכـز  فـي  المسـؤولون  رأسـهم 

َشنُوْل َصْياَلْن
طرابزون، ٢٠١٨




