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 املقدمــة

إّن احلمَد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوُذ باهلل من رشور أنفسنا،     

وسّيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمضل له، ومن ُيضلل فال َهادي له، وأشهُد أن 

 أن حمّمدًا عبده ورسوله.ال إله إال اهلل وحَده ال رشيك له، وأشهُد 

ا بعد:       أمَّ

 ملتقى البحار من منتقى"الذي هو بعنوان:  الدكتوراهفهذا ملخص لبحث        

، وهي رسالة علمية ")حتقيقا ودراسة(األخبار لإلمام حممد بن حممود الزوزين 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود بكلية الرشيعة بالرياض تقدمت هبا إىل قسم الفقه 

، اشتملْت هذه الرسالة عىل مقدمة وقد، الدكتوراهاإلسالمية، لنَْيل درجة 

 .وقسمني: قسم الدراسة، وقسم التحقيق، وفهارس

أرشف عيلَّ يف هذه الرسالة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ عبداهلل بن مبارك        

واهللَ أسأُل أْن جيعل عميل خالصًا هـ، 1/7/1439 :آل سيف، ومتت مناقشتي يف

 سلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه.لوجهه الكريم، وصىل اهلل و

 

 

 

  



 املقدمة، وفيها:

 . أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته.1

 . أهداف املوضوع. 2

 . الدراسات السابقة.3

 . منهج التحقيق.4

 . تقسيامت البحث.5

 القسم األول: قسم الدراسة، ويشتمل عىل ثالثة فصول:

ول: ترمجة موجزة للناظم، والتعريف بكتابه منظومة اخلالف، وفيه ثالثة الفصل األ

 مباحث:

 املبحث األول: حياته الذاتية. 

؛ ثم فصهو: عمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل بن حممد بن عيل بن لقامن، أبو ح

  (.هـ537وتويف سنة: ) هـ(،461سنَة: )، ولد النََّسفي السمرقندي احلنفي

 املبحث الثاين: حياته العلمية.

 رحل اإلمام النسفي من بلده نسف، يف طلب العلم، فزار بغداد، ومنها إىل مكة،

علومه عىل كثري من مشايخ عرصه، فنقل عنه أنه قال: تلقى ، (هـ507) :سنة

وطلبة  تتلمذ عىل يديه عدد كبري من العلامء،، و"شيوخي مخس مئة ومخسون رجاًل"

خّلف اإلمام (، وامجهملة نمن تي ر الوقوف عىل ترت يف البحث مجذكر) العلم

النسفي مصنفات كثرية نافعة، يف التفسري، واحلديث، والرشوط، حتى قيل: إهنا 

  .بلغت املئة



 املبحث الثالث: التعريف بكتاب منظومة اخلالف.

ل منظومة يف منظومة اخلالفيات يف الفقه لنجم الدين النسفي، هي أو      

قال عنها أبو ، ، وهي من املتون املعتربة عندهماخلالفيات؛ يف الفقه، عند احلنفية

هـ( رمحه اهلل تعاىل: "إِنَّ املنظومة 671املحامد حممود بن حممد األفشـنجي )ت: 

لك، فلم يصنف مثله يف لعمري كتاب نفيس، َقبَِلُه اخلواص والعوام ومن حقه ذ

 .اإلسالم"

اهتم العلامء باملنظومة؛ وذلك برشحها، والزيادة عليها، وقد تناول املؤلف      

خالف األئمة الفقهاء: أيب حنيفة، وأيب يوسف،  -يف هذه املنظومة -النسفي

( بيتا، ورتبها عىل 2666وزفر، والشافعي، ومالك، رمحهم اهلل، يف ) وحممد، 

 عرشة أبواب، وذكر يف كل باب؛ املسائل اخلالفية.

ارح، وفيه ثالثة مباحث:  الفصل الثاين: ترمجة الشَّ

 املبحث األول: نبذة عن عرص املؤلف، وعن احلركة العلمية خالله.

د عاش اإلمام حممد بن حممود السديدي الزوزين يف بالد خراسان وما لق     

حوهلا، أواخر القرن السادس اهلجري والنصف األول من القرن السابع اهلجري، 

إىل ما بعد سقوط بغداد بقليل، وقد كانت هذه احلقبة من الزمن من أحرج 

احلركة أما ، قتصاديةمن الناحية السياسية واال الفرتات يف حياة األمة اإلسالمية

عىل جانب كبري من االزدهار؛ لعوامل كانت قوية، فقد ين العلمية يف عرص الزوز

كثرية من أمهها: تنافس األمراء واحلكام يف تشجيع العلامء، وبناء املدارس، واقتناء 

 .التآليف



 املبحث الثاين: حياة املؤلف الذاتية.

هو: حممد بن حممود بن حممد السديدي، الزْوزين، تاج الدين، أبو املفاخر، الفقيه 

ومل  -كام سبق -لدة: )زوزن(، ونشأ فيها، وإليها نسبتهولد الزوزين يف ب، احلنفي

كل من  أيضاً  مل يعنّي و تاريخ ميالده،  -نما وقفت عليه -يعنّي كل من ترجم له

عىل  كله يف معرفة ذلك اجتهدت، وقد تاريخ وفاته  -نما وقفت عليه - ترجم له

  .بإسهابتفصيله  يف البحث، ذكرت وجه التقريب

 املبحث الثالث: حياة املؤلف العلمية.

تتبني مكانة اإلمام الزوزين العلمية؛ من خالل نقل العلامء الختياراته، ومعرفة       

 نما يدل عىل منـزلته الفقهية العالية. نها، وأن احلنفية تناقلوا فتاواهاملذهب احلنفي م

ونما جييل مكانته العلمية، توليه الوظائف الدينية املهمة، يف عدة بلدان؛ فقد تقلد     

 منصبي القضاء واإلفتاء، يف الري، وأصبهان، ثم يف كرمان.

يف البحث ما  شايخ عرصه، ُذكِر منهمتلقى اإلمام الزوزين علومه عىل مجع من م     

، عدد من العلامء، وطلبة العلم ه أيضاً تلمذ عىل يديتوتي ر الوقوف عىل ترامجهم، 

 .مصنفات نافعةكذلك خّلف و

 الفصل الثالث: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث:

 املبحث األول: اسم الكتاب، ونسبته إىل املؤلف.

ذكر اإلمام الزوزين اسم الكتاب يف املقدمة، حيث سامه: ملتقى البحار من       

ثبتت نسبة كتاب: )ملتقى البحار و، منتقى األخبار، وذكر ذلك أيضا من ترجم له



، تفصيلها كام (، ملؤلفه حممد السديدي الزوزين، من عدة طرقمن منتقى األخبار

 يف البحث.

 در املؤلف فيه.املبحث الثاين: أصول الكتاب، ومصا

بالنظر إىل الكتاب نجد أن املؤلف قد ضمنه كثريًا من النقول عن العلامء      

 ، كام يف البحث.رائهم، وقد تنوعت مصادره يف ذلكالسابقني له، واإلشارة إىل آ

 املبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية، وتقويمه.

عليه كام  ،كبرية حماسن، وعديده ميزاتب، كتاب )ملتقى البحار( للزوزينمتيز     

  يف البحث. منها ذكر ما تي ر ،مآخذ

 املبحث الرابع: منهج املصنف يف تأليفه، وبيان مصطلحاته.

يف كتابه املنهج الذي سار عليه، وقد ظهر أثناء  -رمحه اهلل -مل يذكر الزوزين     

 .اختصارها، نما يصعب يف البحث ، ذكر ما تي ر منهالتحقيق منهجه يف الكتاب

 املبحث اخلامس: من استفاد من الكتاب، ونقل عنه.

استفاد من الكتاب، ونقل عنه، وعن مؤلفه، مجع من العلامء؛ وذلك باإلشارة        

 ورد يف البحث بالتفصيل. إىل ملتقى البحار، أو إىل مؤلفه، وبيان ذلك

 املبحث السادس: وصف نسخ الكتاب اخلطية. 

 ، وصفها عىل النحو التايل:قيق الكتاب عىل ثالث نسخاعتمدت يف حت

 (.1055برقم احلفظ: ) األوىل: نسخة مراد ُماّل برتكيا النسخة

 (.474رقم احلفظ: )، بة الثانية: نسخة يني جامع برتكياالنسخ

 (.1652رقم احلفظ: )ب، لثالثة: نسخة نور عثامنية برتكياالنسخة ا



 القسم الثاين: قسم التحقيق.

، وقد أول الكتاب إىل هناية الباب األولوحيوي نصَّ الكتاب املحقق، من         

عىل خالف قول صاحبيه، ما يربو عىل  حوى من املسائل الفقهية يف قول أيب حنيفة

 مسالة. مئةِ  الثامنِ 

 الفهارس.

ام أسأل اهللَّ الكريم، ذا العرش العظيم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل ويف اخلت    

الصالح، وأن جيعل ما نقول ونفعل حجة لنا عند الوقوف بني يديه، وآخر دعوانا 

 أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهللَّ وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.


