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 يمحرحمن البسم هللا الر

 )سلسلة المصادر األصولية على طريقة المتكلمين( تهذيب

 لورقة كتبها فضيلة الشيخ محمد الجيزاني وفقه هللا  تهذيب وترتيب

الرسالة للشافعي هي أول أسس هذا العلم، ثم جاء بعد ذلك الباقالني والقاضي 

 مؤلفات األصولية بعد.عبدالجبار فكان لهما أثر في ال

]وليس على طريقة المتكلمين لكن الكتب  الرسالة لإلمام الشافعي رحمه هللا -1

 التي جاءت بعده تأثرت به[

 التقريب واإلرشاد للباقالني  -2

 الجويني على كتب الباقالني وألف ثالثة مؤلفات في األصول: تتلمذوقد  -3

 الورقات - أ

 وهو مبني على كتاب الباقالني التقريب واإلرشاد. التلخيص - ب

، وضعه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد وقد سماه السبكي انالبره - ت

 .)لغز األمة( لما فيه من المصاعب

  المعتزلي  العمد لعبدالجبار -4

وقد تتلمذ أبو الحسين البصري على عبدالجبار وشرح العمد، ثم ألف بعده  -5

 كتاب المعتمد.

وعبدالجبار وأبي  كتب الجويني والباقالني استفاد منللغزالي:  المستصفى -6

 المنخول، وتهذيب األصول. ن البصري ، وقد انتقاه من كتابيه:الحسي

]مالحظة: ذكر ابن خلدون أن قواعد كتب المتكلمين في األصول أربعة: 

البرهان للجويني والمستصفى للغزالي والعمد لعبدالجبار والمعتمد ألبي 

اقالني الحسين البصري، وذكر الشيخ الجيزاني أنه يمكن أن يضاف لهم الب

ألنه أسبقهم وقد اعتمد الغزالي والجويني عليه كثيرا في مصنفاتهم 

 األصولية[

و في أصول فقه المحدثين وقد بناه على للخطيب البغدادي وه الفقيه والمتفقه -7

 كتاب الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي.

 التبصرة للشيرازي -8

 اللمع للشيرازي وشرحه أيضا له. -9

، وفيه انتصار لمذهب الشافعي ورد على قواطع األدلة للسمعاني -11

 الحنفية عموما وعلى الدبوسي في تقويم األدلة على وجه الخصوص.

 .التنقيحات للسهروردي -11



لي والمعتمد ألبي از: لخصه من المستصفى للغللرازي المحصول -11

، وركز الرازي في الحسين البصري، وقد اختصره الرازي في المنتخب

 المحصول على جانب االستدالل والمعارضات.

 المعالم للرازي. -31

صفى والمعتمد واستفاد من لخص فيه المست اإلحكام لآلمدي -11

، وركز فيه اآلمدي على المحصول، وقد اختصره اآلمدي في منتهى السول.

 تحرير األقوال وتحقيق المذاهب ونقد الحدود.

استفاد من الكتب األصولية قبله ورجع إلى  ركشيالبحر المحيط للز -15

 مئات المصنفات األصولية.

 وقد جمعه من مائة مصنف تقريبا. جمع الجوامع للتاج السبكي -16

 الكتب التي تفرعت عن الكتب السابقة أو استفادت منها.

 أوال: الرسالة للشافعي رحمه هللا: 

 : ابن سريج والصيرفي وابن القطان رحمهم هللا.ممن شرحها أو اقتبس منها

 ثانيا: الورقات:

 ممن شرحها: 

للدمياطي، وحاشية للخطيب الجاوي،  حاشيةالجالل المحلي، وعليه  - أ

 ي: الحطاب في قرة العين.وممن شرح الورقات وشرح المحل

 تاج الدين الفركاح الشافعي. - ب

 المارديني في األنجم الزاهرات. - ت

 م الكاملية.ابن إما - ث

ابن قاوان الكيالني في كتابه )التحقيقات في شرح الورقات( وقد استمده  - ج

حاشية التفتازاني على -1شرح العضد على مختصر ابن الحاجب -1من 

 التلويح للسعد التفتازاني.-1التحرير البن الهمام -3شرح العضد 

 الرملي في غاية المأمول. - ح

ابن قاسم العبادي له شرحان على الورقات: الشرح الكبير، وقد لخص  - خ

 منه الشرح الصغير.

 ممن نظمها:

: عبدالحميد قدس في العمريطي في تسهيل الطرقات، وقد شرح النظم - أ

 .هللا  مابن عثيمين رحمهو لطائف اإلشارات،

سلم الوصول إلى الضروري من علم األصول،  محمد المغربي في - ب

 وقد شرحه الناظم في كتابه)النصح المبذول لقراء سلم الوصول(.

 ثالثا: البرهان للجويني



 ممن شرحه:

 ن األصول.المازري في كشف إيضاح المحصول من برها - أ

 األبياري في التحقيق والبيان في شرح البرهان. - ب

ابن برهان في كتابه الوصول إلى األصول، استفاد  ممن استفاد منه:

 من الجويني في البرهان ومن الغزالي في المنخول.

 برهان آل تيمية في المسودة من كتاب ابن وقد استفاد

 رابعا: المعتمد للبصري:

 ممن استفاد منه:

 ، واستفاد أيضا من أصول الجصاص.أبو يعلي في العدة - أ

 أبو الخطاب في التمهيد - ب

 ابن عقيل في الواضح استفاد من المعتمد ومن العدة. - ت

 خامسا: المستصفى للغزالي: 

 ممن اختصره: 

 ابن رشد الحفيد في الضروري من علم األصول. - أ

 ابن رشيق في لباب المحصول من علم األصول. - ب

 ممن هذبه:

 .]وسيأتي تفصيل له[ روضة الناظرامة في ابن قد

 سادسا: المحصول للرازي:

 ممن اختصره: 

 وقد اختصره صل من المحصول.تاج الدين األرموي في الحا - أ

 ]وسيأتي تفصيل له[ هاج األصولمنالبيضاوي في 

 سراج الدين األرموي في التحصيل من المحصول. - ب

 .]وسيأتي تفصيل له[ القرافي في تنقيح الفصول - ت

: محمد بن عباد  ممن أجاب على االعتراضات الواردة عليه

 األصفهاني في الكاشف عن المحصول علما أنه مات ولم يكمله.



 ممن شرحه:

 القرافي رحمه هللا وله ثالثة كتب على المحصول:

 فائس األصول وهو شرح مطول.ن - أ

 الفصول في اختصار المحصول.تنقيح  - ب

 شرح تنقيح الفصول وهو شرح متوسط. - ت

في الدين الهندي حيث جمع بين المحصول ص ممن جمعه مع غيره:

واإلحكام في كتابه: نهاية الوصول، ثم اختصر النهاية في كتابه 

 )الفائق(.

 سابعا: المعالم للرازي:

 ابن التلمساني. شرحه 

 اإلحكام لآلمدي: ثامنا: 

 ممن اختصره: 

 في كتابه منتهى السول المؤلف كما تقدم - أ

 ابن الحاجب في منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل  - ب

 .]وسيأتي تفصيل له[

 محيط للزركشي:تاسعا: البحر ال

 ممن استفاد منه: 

تلميذه البرماوي في منظومته )النبذة األلفية في األصول  - أ

وممن ، الفقهية( وقد شرح الناظم منظومته في الفوائد السنية.

: المرداوي في كتابه التحبير شرح استفاد من الفوائد السنية

 التحرير.

وقد اختصر اإلرشاد: صديق  الشوكاني في إرشاد الفحول .  - ب

 حسن خان في حصول المأمول.

 

 : جمع الجوامع للسبكي:عاشرا

 بيان إشكاالته:



للمؤلف كتاب منع الموانع رد فيه على اعتراضات األصوليين 

 واستشكاالتهم على جمع الجوامع.

 شروحه: 

 المؤلف في تشنيف المسامع. - أ

اقي في الغيث الهامع وقد اسستفاد من شرح ولي الدين العر - ب

 المؤلف.

 ابن قاسم العبادي في اآليات البينات.  - ت

الجالل المحلي في البدر الطالع، وعليه حاشية للبناني وأخرى  - ث

 للعطار ، وتقريرات للشربيني وأخرى للمالكي.

 من مختصراته:

لب األصول لزكريا األنصاري وقد شرح مختصره في غاية 

 الوصول.

 ممن نظمه:

 األشموني في البدر الالمع. - أ

ه، السيوطي منظومت وقد شرحالسيوطي في الكوكب الساطع،  - ب

وشرحها أيضا ابن حلولو في الضياء الالمع، ومحمد الخديم في 

سلم المطالع، ومحمد االثيوبي في الجليس الصالح النافع، وكالهما 

اعتمد على شرح المحلي على جمع الجوامع وعلى شرح 

 السيوطي لمنظومته.

 المراقي الناظم وقد شرحالعلوي الشنقيطي في مراقي السعود ،   - ت

، كما شرحها المرابط الشنقيطي في مراقي السعود في نشر البنود

، كما شرحها الوالتي في فتح الودود، كما إلى مراقي السعود 

ي وأكمله بعض طالبه في كتاب شرح أكثره محمد األمين الشنقيط

  (.نثر الورودي )سم

 روضة الناظر البن قدامة:حادي عشر: 

 :منهاممن استفاد 



صفي الدين الحنبلي في قواعد األصول ومعاقد الفصول ، وهو 

مختصر من كتابه تحقيق األمل، وقد شرح قواعد األصول: الشيخ 

 عبدهللا الفوزان في تيسير الوصول.

 :ممن اختصر الروضة

 شمس الدين البعلي - أ

 الطوفي في البلبل  - ب

 ممن شرح البلبل:

 شرح مختصره، الطوفي نفسه حيث - أ

في كتابه: سواد الناظر وشقائق  عالء الدين الكناني العسقالني  - ب

 الروض الناظر.

 من حواشي الروضة: 

حاشية ابن بدران المسماة: نزهة الخاطر العاطر وقد استفاد  - أ

 معظم الحاشية من شرح الطوفي لمختصره.

وقد استفاد من األمين الشنقيطي في مذكرته على الروضة  - ب

 حاشية ابن بدران ومن المراقي.

: الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد في كتابه)إمتاع هذب روضة الناظر

 العقول(.

 للقرافي تنقيح الفصولثاني عشر: 

 هممن شرح

 في جزي ابن: من الشرح استفاد وقد المؤلف نفسه كما تقدم. - أ

 األصول علم إلى الوصول تقريب

 حلولو وهو مختصر.شرح ابن  - ب

شرح الرجراجي الشوشاوي واسمه رفع النقاب عن تنقيح  - ت

 الشهاب.

محمد حمودة ابن جعيط في كتابه منهج  ممن حشى عليه:

 التوضيح والتصحيح لحل غوامض التنقيح.

 القاسمي. :هممن اختصر



 لإلحكام لآلمدي المسمى مختصر ابن الحاجبثالث عشر: 

 األمل في علمي األصول والجدل(ول وس)منتهى ال

 ممن شرحه:

العضد اإليجي ، ولشرح العضد: حاشية للتفتازاني وأخرى  - أ

 للجرجاني.

 .في بيان المختصر أبو الثناء األصفهاني - ب

 وقد استفاد من الشرحين قبله.في تحفة المسؤول  الرهوني - ت

، وقد استفاد من شرح البابرتي الحنفي في الردود والنقود - ث

 شيخه األصفهاني )بيان المختصر(.

شمس الدين الكرماني في النقود والردود وهو تلميذ العضد  - ج

اإليجي. وقد استمد شرحه من شروح مختصر ابن الحاجب 

وهم قطب الدين الشيرازي وركن  السبعة السيارة المشهورة

الدين الموصلي وجمال الدين الحلي وزين الدين الخنجي 

وشمس الدين األصفهاني وبدر الدين التستري وشمس الدين 

من غير  سبعة شروح أخرىبالنقل عن  االخطيبي ، وأردفه

 استيعاب.

 التاج السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب. - ح

 ممن استفاد منه

 ابن مفلح في كتابه )أصول الفقه(. - أ

 ابن اللحام البعلي في )المختصر( : كتاب ابن مفلح وقد اختصر

 الجراعي. : مختصر البعلي وقد شرح

المرداوي في تحرير المنقول وتهذيب علم األصول استفاد من  - ب

تصر ابن الحاجب وأصول ابن مفلح ، وقد شرح التحرير مخ

 في كتابه التحبير.

 المنهاج للبيضاوي:رابع عشر: 

 ممن شرحه:

 فخر الدين الجاربردي في كتابه السراج الوهاج. - أ

 األسنوي في نهاية السول، وقد هذب شرح األسنوي محمد - ب

أبو النور زهير في كتابه )أصول الفقه( ، وللمطيعي 



حاشية على شرح األسنوي اسمها سلم الوصول لشرح 

 نهاية السول.

 الجزري في معراج الوصول.  - ت

 البدخشي في مناهج العقول. - ث

تقي ه اإلبهاج في شرح المنهاج، وهو إكمال لشرح والد - ج

 .على المنهاج الدين 

ابن إمام الكاملية في تيسير الوصول إلى منهاج األصول،  - ح

 ثم اختصر شرحه وهو الذي بين أيدي الناس.

 ممن نظمه:

الزين العراقي في النجم الوهاج ، وشرح النظم: ولي الدين ابن 

 النظام الزين العراقي.

األسنوي في زوائد األصول على منهاج  ممن زاد عليه:

 األصول.

 تحرير المنقول للمرداوي:خامس عشر: 

 شروحه:

شرحه المؤلف في كتابه التحبير وتقدم أنه استفاد في شرحه من 

 شرح البرماوي لمنظومته المسمى الفوائد السنية.

 مختصراته:

كتابه  ثم شرح الفتوحياختصره الفتوحي في مختصر التحرير 

باسم )المختبر المبتكر شرح المختصر( والذي عرف باسم شرح 

 الكوكب المنير.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 رابط الورقة األصلية:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90768 

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90768
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90768


والحمد  11/11/1137قام بتهذيبه: عبدهللا بن عبدالرحمن الميمان ضحى يوم األحد 

 هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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