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اإلمام القدوري وكتابه مختصر القدوري
Imam Quddori and his book Mukhtasar ul Quddori

محمد

عمران1

Abstract
Imam Ahmad bin Muhammad Al Qudoori was born in 362 Hijri. He was
highly intellectual and held a leading position among the scholars of his time,
such that he had gained the place of Mujtahid of Hanafi School. He wrote many
`books, of which Al-Qudoori is the most famous and has the title `Leader of Books
)(Imam ul Kutub
Many commentaries have been written on Al-Qudoori and the succeeding
scholars who came thereafter, have all relied on Al-Qudoori.
Imam Qudoori died in 428 Hijri and was buried in the house he had lived in, but
was later shifted next to Abu Bakar Al-Khwarizmi`s grave.
الحمد هلل رب العلم(ن والصالة والسالم عى سيدنا محمد وعى آله وأصحابه وسلم وبعد فإن علماء أمة الرسول
كأنبياء ب GHاسرائيل وكت?Dم نجوم أفق العلم ?Bتدي @?ا الساري =ي غياهب الجهل والفسق والفساد ال يطفأ نورها إ.ى يوم
التنــاد وإن أه ــم الكت ــب = ــي امل ــذهب الحنفــي ه ــو الق ــدوري فه ــذا الكت ــاب يتن ــاول أبــواب الفق ــه تام ــة ص ــنفها اإلم ــام أحم ــد
القدوري رحمه ﷲ تعا.ى كمـا يتنـاول مسـائل مـن الفقـه اإلسـالمي مقرونـة بأدل?Zـا مـن صـريح الكتـاب و صـحيح السـنة وقـد
وفق GHﷲ .ي أن أترجم عن هذا الكتاب وصاحبه لكي يستفيد منه املسلمون خاص?Zم وعام?Zم وهذا البحـث يحتـوي عـى
مطالب:
ُ
املطلب األول :شخصية القدوري:
املطلب الثاني :حياته العلمية:
املطلب الثالث :عصر ُ
القدوري:
املطلب الرابع  :تعريف بكتاب القدوري
املطلب األول
ُ
شخصية القدوري
ً
أوال :كنيته واسمه ونسبته):(2
هو أبو الحس(ن أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ،البغدادي )(3املعروف ُ
بالق ُد ْوري(4) .
ِ
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ً
ثانيا  :مولدﻩ ونشأته ووفاته :
ً
ولـد سـنة اثنتـ(ن وسـت(ن وثالثمائـة )362ه ـ (املوافـق )973م ( ،وقـد نشـأ =ـي بيـت علـم حيـث كـان أبـوﻩ عاملـا ومحـدثا،
فحفظ القرآن الكريم ،وكان ُم ً
ديما لتالوته ،وتعلم العلوم الشرعية املختلفة ،واج?Zد وفاق أقرانـه حـ ان?Zـت إليـه رئاسـة
األحنــاف بــالعراق ،وبغــداد ،وعظــم عنــدهم قــدرﻩ ،وارتفــع جاهــه ،وكــان حســن العبــارة =ــي النظــر ،طلــق اللســان ،تــو=ي يــوم
ُ
ثمان وعشرين وأربعمئـة ،و ُدفـن مـن يومـه بـدارﻩ ،ثـم ن ِقـل إ.ـى تربـة بجنـب الفقيـه
األحد الخامس عشر من شهر رجب سنة ٍ
الحنفي أبي بكر الخوارزمي(5).
ُ
ثالثا :شيوخه وتالمذته:
شيوخه)(6
• عبيد ﷲ الحوش:(7) CD
أب ــو الحس ــ(ن عبي ــد ﷲ ب ــن محم ــد الش ــيباني املع ــروف بالحوش ــ ،Gاملت ــو=ى )375هـ ــ( ،س ــمع م ــن عب ــد ﷲ ب ــن إس ــحاق
ﱠ
املــدائ ،(8)GHوإســحاق بــن الخليــل الجــالب) ،(9وحـ ﱠـدث عنــه القــاني) ،(10والقاضــيان :أبــو العــالء الواســطي ) ،(11وأبــو القاســم
ً ً
التنوي) ،(12وكان ثقة ثبتا.
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• محمد بن عOي ّ
املؤدب ):(13
ِ
ٌ
ً
ّ
املؤدب ،املتو=ى )381هـ( وكان مستأصال =ي الحديث ،قيل عنه :ثقة صدوق.
أبو بكر محمد بن عي بن الحسن بن سويد ِ
• محمد بن يح QRالجرجاني ):(14
هــو أبــو عبــد ﷲ محمــد ب ـن يح£ــ بــن مهــدي الجرجــاني ،املتــو=ى )398ه ـ( ،وهــو أخــذ عــن أبــي بكــر ال ـرازي )(15عــن أبــي الحســن
الكرـي(16) ،عــن أبــي سـعيد الد¤ــي ) ،(17عــن أبـي عــي الـ ﱠـدقاق ) ،(18عـن أبــي ســهل مو¥ـ rبــن نصــ( الـرازي ) ،(19عــن محمـد بــن
الحسن ،رحمهم ﷲ تعا.ى .
• تالمذته:
وقد تفقه عى القدوري وأخذ عنه جملة من األعالم،
م¦?م :20
• أبو الحارث محمد السرخ:(21)CYZ
أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخ§ ،Grتفقه ببغداد بأبي الحس(ن أحمد بن محمـد القـدوري ،ذكـرﻩ
املحمداني =ي طبقة الدامغاني ،وذكر عن القدوري إنه قال :ما جاء من خراسان وع(ن ال¦?ر أفقه منه.
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• أبو عبد ﷲ الدامغاني ):(22
• أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن حســن الــدامغاني ،املتــو=ى)478ه ـ( ،الحنفــي ،تفقــه بخراســان ،وقــدم
ً
شابا ،فأخذ عن ُ
بغداد
القدوري ،وسمع عن القا Grªأبي عبد ﷲ الحس(ن بـن عـي الصـيمري ) ،(23ومحمـد بـن عـي الصـوري،
ً
َ
)(24وطائفة ،وكان ﱠ
ب« Gالصورة ،حسن املعاني =ي الدين والعلم والعقل والحلم وكـرم العشـرة واملـروءة ،وكـان ُمنصـفا =ـي العلـم،
ُ
و=ي أوالدﻩ أئمة وقضاة ،ودفن بدارﻩ ،ثم ن ِقل إ.ى جانب أبي حنيفة =ي ﱠ
قبته ،وكان عمرﻩ ثمان(ن سنة.
• أبو نصر باألقطع ):(25
أبــو نصــر أحمــد بــن محمــد بــن محمــد البغــدادي ،املعــروف بــاألقطع ،املتــو=ى )474ه ــ( ،فقيــه حنفــي ،مــن تالميــذ
القدوري ،برع =ي الفقه والحساب ،قال الصفدي =ي الوفيات :إن يدﻩ قطعت =ي حرب كانت ب(ن املسـلم(ن والتتـار ،وخـرج
ً
من بلدﻩ )بغداد( )430هـ ( فأقام برامهرمز =ي األهواز مدرسا إ.ى أن تو=ي ،له شرح مختصر القدوري .
• أحمد الخطيب البغدادي ):(26
أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن احمــد بــن مهــدي بــن ثابــت املعــروف بالخطيــب البغــدادي ،املتــو=ى ) 463ه ـ (،
مح ــدث ،م ــؤرخ ،أص ــو.ي ،ونش ــأ = ــي بغ ــداد ،ورح ــل وس ــمع الح ــديث ،وت ــو=ي ببغ ــداد ،م ــن تص ــانيفه الكث( ــة :ت ــاريخ بغ ــداد،
الكفاية =ي معرفة علم الرواية ،الفقيه واملتفقه ،الجامع آلداب الراوي والسامع.
املطلب الثاني
حياته العلمية

ً
أوال :مؤلفاته وآثارﻩ العلمية):(27
صـنف اإلمــام القـدوري جملــة رائقــة مـن املصـنفات املاتعــة والــ Gتـدل عــى طــول باعـه وعلــو كعبــه =ـي الفقــه نــذكر،
م¦?ا.
 -1املختصر):(28
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ً
املشـهور ،والــذي يعـرف عنــد األحنـاف باســم )الكتـاب( ككتــاب سـيبويه عنــد النحـاة ،وقـد نفــع ﷲ تعـا.ى بــه خلقــا ال
ً
ُي ْحصونُ ،
واعت ِم َد أساسا الختبار املتقدم(ن لشغل وظائف القضـاء بـالحلول محـل كتـاب الجـامع الكب(ـ ملحمـد بـن الحسـن
الشيباني ،وقد قال عنه غ( واحد مـن العلمـاء » :واعلـم أن هـذا املختصـر ممـا تـك بـه العلمـاء ،حـ جربـوا قراءتـه أوقـات
الشدائد وأيام الطاعون « وال زال هذا املختصر ُي ﱠدرس إ.ى اآلن عند الحنفية و=ي األزهر الشريف.
 -2التجريد:
ُ
=ــي ســبعة أســفار ،يشــتمل عــى مســائل الخــالف بــ(ن الحنفيــة والشــافعية ،شــرع =ــي إمالئــه يــوم األحــد  23مــن ذي
القعـدة ســنة 405هــ ،وهـو كتــاب مـاتع ُيعـ ﱡد موســوعة مـن موســوعات كتــب الخـالف والفقــه املقـارن وبخاصــة بــ(ن األحنــاف
والشـافعية .وتكمـن أهميتـه وجاللتــه =ـي كونـه أول كتــاب فق«ـ Gكب(ـ =ـي الخــالف والفقـه املقـارن ،وكــذا اشـتماله عـى جملــة
نصوص فقهية ال وجود ألصـولها اآلن حيـث نقلهـا اإلمـام عـن كتـب ال وجـود لهـا اآلن فيمـا بـ(ن أيـدينا مـن الكتـب .وقـد طبـع
ً
مجلدا.
الكتاب طبعة محققة =ي 12
 - 3أدب القا CYiعOى مذهب أبي حنيفة.
 -4التقريب)األول(:
ً
ُ
=ي خالف أبي حنيفة وأصحابه مجردا عن األدلة= ،ي مجلد .
 -5التقريب )الثاني(:
=ي خالف أبي حنيفة وأصحابه مع ذكر أدلة كل فريق= ،ي عدة مجلدات.
 -6جزء lي الحديث.
-7شرح مختصر الكرmي:
=ي عدة مجلدات .
وقد ُع ﱠد القدوري =ي الطبقة الرابعة و¼ي طبقة أصحاب ال½جيح من املقلدين.
وفاته:
وقــد مــات اإلمــام القــدوري ببغــداد =ــي يــوم األحــد الخــامس مــن شــهر رجــب ســنة  428ه ــ ،املوافــق  24مــن إبريــل
1037م ولـه سـت وسـتون سـنة ودفـن مـن يومـه =ـي دارﻩ بـدرب أبـي خلـف ،ثـم ُنق َـل إ.ـى تربـة =ـي شـارع املنصـور ُ
ود ِف َـن هنـاك
ٍ
ِ
بجانب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي.
املطلب الثالث
ُ
عصر القدوري
أوال :الحالة السياسية)(29
عــاش اإلمــام القــدوري =ــي النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع الهجــري ،والنصــف األول مــن القــرن الخــامس ،و=ــي تلــك
الف½ــة كان ــت الخالف ــة العبا ¥ــ ¼(30)Grــي القائمــة ،وعاص ــم?Zا مدين ــة بغ ــداد ،ويقس ــم كث(ــ م ــن امل ــؤرخ(ن ف½ ــة حك ــم الخالف ــة
العباسية إ.ى عصرين متباين(ن:
) (29ا` ! ? :-© ( 630) s  K *)) l  !@A *) !@A i < BC *) g2? *4v )C :423 ¡420/4 j.6 5 \< : fM
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أ  -العصر العبا Gr¥األول )132هـ _ 232هـ( :وتم( Ãهذا العصر بقـوة الخلفـاء وسـيطر?Âم عـى مقاليـد الحكـم وجميـع
شــئون الدولــة ،فظلـت الدولــة اإلســالمية _ كســابق عهــدها _ محكومــة بــالقوة املركزيــة املتمثلــة =ــي شــخص الخليفــة ،ويبــدأ
ه ــذا العص ــر بالخليفـ ــة الس ــفاح أب ــي العبـ ــاس عب ــد ﷲ بـ ــن محم ــد) (31وتنت« ــ Gبالخليفـ ــة الواث ــق أب ــي جعفـ ــر ه ــارون ابـ ــن
املعتصم).(32
ب -العصــر العبا¥ــ Grالثــاني )232ه ـ _ 656ه ـ ( :وتم(ــ Ãهــذا العص ـر بالضــعف ،وتــدخل أف ـراد بيــت الخليفــة خاص ــة
األمهـات و الزوجـات ،واتصــف معظـم خلفــاء هـذا العصــر بعـدم القــدرة عـى الســيطرة عـى مقاليــد األمـور ،أضــف إ.ـي ذلــك
ســيطرة الجنــود عــى الخالفــة وشــئون الدولــة بدايــة مــن البــو?Bي(ن) (33ان?Zــاء بالســالجق) (34كــل ذلــك أدى إ.ــى ضــعف ســلطة
الخليف ــة = ــي بغ ـداد = ــي أغل ــب األحي ــان ،ب ــل وص ــل األم ــر إ .ــى عزل ــه ع ــن الحك ــم أو س ــمل عيني ــه أو قتل ــه ،ويب ــدأ ه ــذا العص ــر
بالخليفة املتوكل أبي الفضل جعفـر بـن املعتصـم) (35وينت«ـ Gبمقتـل الخليفـة املستعصـم أبـي أحمـد عبـد ﷲ بـن املستنصـر
باهلل عى يد التتار (36).
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بناء عى ما سبق فقد وجدت ظاهرتان خط(تان لم يكن يعرفهما العالم اإلسالمي من قبل:
ً
األو.ى :نشوء دويالت صغ(ة مستقلة عن الخالفة املركزية =ي بغداد وإن كانت تابعة لها اسما.
والظــاهرة الثانيــة :تلقــب بعــض حكــام هــذﻩ الــدول بلقــب الخليفــة كمــا فعــل األمويــون =ــي األنــدلس)(37؛ أل?Çــم كــانوا
يرون أنفسهم أحق بالخالفة من ب GHالعباس الذين اخذوا م¦?م الخالفة ،وكما فعـل الفـاطميون)= (38ـي مصـر ،أل?Çـم كـانوا
يرون البيت العلوي أحق بالخالفة من البيت األمـوي والعبا¥ـ ،Grفصـار =ـي العـالم اإلسـالمي =ـي بعـض الف½ـات ثالثـة خلفـاء
ال واحد.
فــإذا جئنــا إ.ــى القــدوري؛ فســنجد أنــه عــاش =ــي العصــر العبا¥ــ Grالثــاني ،حيــث ضــعف الخالفــة عــن الســيطرة عــى
الحاكم.
وقد ولد القدوري أيام الخليفة املطيع هلل أبي القاسم الفضل) ،(39وعاصر القدوري ثالثة من خلفاء ،هم:
الطــائع هلل أبــو الفضــل عبــد الكــريم بــن املطيــع) (40ثــم القــادر بــاهلل أبــو العبــاس أحمــد بــن إســحاق بــن املقتــدر) (41ثــم
القائم بأمر ﷲ أبي جعفر عبد ﷲ بن القادر).(42
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ولكن كل ذلك لم يؤثر عى الحالة العلمية =ـي الـبالد ،بسـبب تشـجيع الخلفـاء ،واألمـراء ،ووجهـاء املجتمـع األدبـاء =ـي
كافة العلوم اإلسالمية.
ً
ثانيا :الحالة العلمية)(43
كما ذكر أنه لم يمنع االضطراب السيا= Gr¥ي مختلف الدولة اإلسـالمية آنـذاك مـن التقـدم العلمـ Gوازدهـارﻩ ،حيـث
بقيــت العلــوم =ــي حركــة مســتمرة نحــو التقــدم ،والتفــÎن ،وكÍــة التصــانيف ف?Ìــا منــذ نشــأ?Âا ،وجــاء القــرن الرابــع ،وانتشــرت
ً
ً
الثقافة اإلسالمية =ي هذا العصر انتشارا يدعو إ.ى اإلعجاب بفضل ال½جمة مـن اللغـات األجنبيـة ،وخاصـة مـن اليونانيـة،
والفارس ــية والهندي ــة إ .ــى العربي ــة ونض ــج ملك ــات املس ــلم(ن أنفس ــهم = ــي البح ــث والت ــأليف ،وتش ــجيع الخلف ــاء والس ــالط(ن
واألمراء ،ورجال العلم واألدب.
ً
كان طالب العلـم =ـي هـذا العصـر يجوبـون الـبالد سـعيا إ.ـى املـوارد العلـم والعرفـان ،ثـم يصـنفون املصـنفات الـ¼ Gـي
أشبه بدوائر املعـارف ،وقـد قيـل :رحـل بعـض املشـايخ مـن قرطبـة ،وتنقـل بـبالد الحجـاز والـيمن ومصـر والشـام وأخـذ العلـم
ً
عى مائت(ن وثالث(ن شيخا.
وقــد أخــذ املســلمون بحــظ وافــر مــن العلــوم عــى اختالفهــا ،وم(ــ Ãعلمــاؤهم بــ(ن العلــوم الــ Gتتصــل بــالقران الكــريم،
والعلــوم الــ Gأخــذها العــرب عــن غ(ــهم مــن األمــم ،وأطلقــوا عــى األو.ــى العلــوم النقليــة أو الشــرعية ،وعــى الثانيــة العلــوم
ً
العقلية ،أو الحكمية ،ويطلق عل?Ìا أحيانا علوم العجم ،أو علوم األوائل ،أو العلوم القديمة ،أو العلوم الداخلية.
وتشــمل العلــوم العقليــة :علــم التفســ( ،وعلــم الق ـراءات ،وعلــم الحــديث ،والفقــه ،وعلــم الكــالم ،والنحــو ،واللغــة،
والبيان ،واألدب.
وتش ـ ــمل العل ـ ــوم النقلي ـ ــة :الفلس ـ ــفة ،والهندس ـ ــة ،وعل ـ ــم النج ـ ــوم ،واملوس ـ ــيقي ،والط ـ ــب ،والس ـ ــحر ،والكيمي ـ ــاء،
والرياضيات ،والتاريخ ،والجغرافيا.
ً
ثالثا  :الحالة االجتماعية و االقتصادية:
ً
كــان التقــدم والتطــور الحضــاري و الصــنا¤ي بــارزا تمامــا =ــي القــرن الرابــع ،وبلــغ التفــÎن العجيــب =ــي حاجيــات الحيــاة
وكمالي?Zا =ي ذلك العصر كل مبلغ ،فذكر عن حضارته =ي قصة رسول ملك الروم ح(ن جاء بغداد:
قدم رسول ملك الروم =ي طلب املفاداة والهدنة ،وهو شاب حـدث السـن ،ومعـه شـيخ مـ¦?م وعشـرون غالمـا ،فلمـا
ق ــدم بغ ــداد ش ــاهد أم ـرا عظيم ــا ج ــدا ،وذل ــك أن الخليف ــة أم ــر الج ــيش والن ــاس باالحتف ــال ب ــذلك ليش ــاهد م ــا في ــه إره ــاب
ً
األعداء ،فركـب الجـيش بكمالـه وكـان مائـة ألـف وسـت(ن ألفـا ،مـا بـ(ن فـارس وراجـل ،غ(ـ العسـاكر الخارجـة =ـي سـائر الـبالد
مع نوا@?ا ،فركبوا =ي األسلحة والعدد التامة ،وغلمان الخليفة سبعة آالف ،أربعة آالف بيض ،وثالثة آالف سود ،وهـم =ـي
ً
غاي ــة املالب ــس والع ــدد والح ــي ،والحجب ــة يومئ ــذ س ــبعمائة حاج ــب ،فح ــ(ن دخ ــل الرس ــول دار الخالف ــة ان ?Dــر وش ــاهد أم ـرا
أدهشــه ،ورأى مــن الحشــمة والزينــة والحرمــة مــا ي?Dــر األبصــار ،وحــ(ن اجتــاز بالحاجــب ظــن أنــه الخليفــة ،فقيــل لــه :هــذا
الحاجب ،فمر بالوزير =ي أ@?ته فظنـه الخليفـة ،فقيـل لـه :هـذا الـوزير .وقـد زينـت دار الخالفـة بزينـة لـم يسـمع بمثلهـا ،كـان
ف ?Ìــا م ــن الس ــتور يومئ ــذ ثماني ــة وثالث ــون أل ــف س ــ½ ،م¦? ــا عش ــرة آالف وخمس ــمائة س ــ½ مذهب ــة ،وق ــد بس ــط ف ?Ìــا اثن ــان
وعشرون ألف بساط لم ير مثلها ،وف?Ìا من الوحوش قطعان متآنسة بالناس ،تأكل من أيد?Bم ومائة سبع مـن السـباعة،
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ثم أدخل إ.ى دار الشجرة ،و¼ي عبارة عن ِبركة) (44ف?Ìا ماء صاف و=ـي وسـط ذلـك املـاء شـجرة مـن ذهـب وفضـة لهـا ثمانيـة
عشــر غصــنا أكÍهــا مــن ذهــب ،و=ــي األغصــان الشــماريخ) (45واألوراق امللونــة مــن الــذهب والفضــة والآل.ــي واليواقيــت ،و¼ــي
تصوت بأنواع األصوات من املاء املسلط عل?Ìا ،والشجرة بكمالها تتمايل كما تتمايل األشجار بحركـات عجيبـة تـدهش مـن
ً
ً
يراها ،ثم أدخل إ.ى مكان يسمونه الفردوس ،فيه من أنواع املفارش واآلالت ما ال يحد وال يوصف كÍة وحسنا،
و=ـي دهـال(Ãﻩ ثمانيـة عشـر ألـف جوشـن) (46مذهبـة ،فمـا زال كلمـا مـر عـى مكـان أدهشـه وأخـذ ببصـرﻩ حـ انت«ـ إ.ـى املكـان
الذي فيه الخليفة املقتدر باهلل ،وهو جالس عى سـرير مـن ُآبنـوس) ،(47قـد فـرش بال ﱠـد ِبيقى) (48املطـرز بالـذهب ،وعـن يمـ(ن
الســرير ســبعة عشــر عنقــود) (49معلقــة ،وعــن يســارﻩ مثلهــا و¼ــي جــوهر مــن أفخــر الجــواهر ،كــل جــوهرة يعلــو ضــوؤها عــى
ض ـوء ال¦?ــار ،لــيس لواح ــدة م¦?ــا قيمــة وال يســتطاع ثم¦? ــا ،وعــى حافــات دجلــة الفيل ــة والزرافــات والســباع والفهــود وغ( ــ
ذلك ،ودجلة داخلة =ي دار الخالفة ،وهذا من أغرب ما وقع من الحوادث =ي هذﻩ السن).(50
املطلب االرابع
تعربف بكتاب القدوري
أوال :تسمية الكتاب ونسبته إuى مؤلفه
ً
مما يؤكد تماما بأن ألبي الحس(ن القدوري مختصرا باسم مختصر القدوري وقد نسب لـه هـذا الكتـاب جميـع مـن
تــرجم لــه مــن أهــل املــذهب وغ(ــهم ،وكــذلك مــا كتــب عــى وجــه النســخ املخطوطــة ،وكــل هــذا يجعلنــا =ــي أتــم يقــ(ن بصــحة
نسبة هذا الكتاب إليه.
أمــا عــن عنــوان هــذا الكتــاب فإنــه لــم يــرد لــه اســم =ــي مقدمــة املؤلــف لــه ،وأمــا مــن تــرجم لــه فــذكرﻩ باســم مختصــر
للقدوري.
فيقــول =ــي الطبقــات الســنية):(51اإلمــام املشــهور أبــو الحســ(ن بــن أبــي بكــر ،الفقيــه ،البغــدادي ،املعــروف بالقــدوري
صاحب املختصر املبارك ،تكرر ذكرﻩ =ي الهداية و الخالصة ،وغ(هما(52).
و=ـي تـاج ال½ـاجم):(53أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفــر بـن حمـدان أبـو الحسـ(ن بـن أبـي بكـر القـدوري البغــدادي
صاحب املختصر(54).
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)(56

و=ي الفوائد ال?Dية):(55وصنف =ي مذهبه املختصر املشهور.
ّ
ً
َ
مؤلفه فيه.
ثانيا :أهمية الكتاب العلمية ومن اعت Hبه أو ش َرحه ،ومنهج ِ
أهمية الكتاب:
مختصـ ــر القـ ــدوري مـ ــن أهـ ــم متـ ــون الفقـ ــه الحنفـ ــي وأقـ ــدمها ،وحـ ــ(ن ذكـ ــر الشـ ــهاب املرجـ ــاني)(57مختصـ ــر كـ ــل مـ ــن
الطحاوي ،والكري ،والحاكم ،فوصفها:
أما مختصر القدوري فم½ن متـ(ن ،وتصـنيف رصـ(ن ،معتـ متـداول بـ(ن األئمـة األعيـان وشـهرته ،و ظهـور حالـه تغHـG
ً
عن اإلطناب بالبيان ،هو كتاب مبارك ،وكانت الحنفية يتكون بقراءته =ي أيام الوبـاء ،ومـن حفظـه يكـون أمينـا مـن الفقـر
ً
ح قيل :من قرأﻩ عى أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالخ( والكة ،يكون مالكا لدراهم عى عدد مسـائله اثHـ
عشر ألف ،وهو مرادﻩ صاحب الهداية وغ(ﻩ حيث أطلقوا الكتاب ،واملختصر)(58
وقد قال =ي وصفه =ي الطبقات السنية :باملختصر املبارك ).(59
و=ي الفوائد ال?Dية هو صاحب املختصر املبارك املتداول ب(ن أيدي الطلبة )(60
ومن اعت Hبه أو َش َرحه)(61
ً
اهتم العلماء به وقام عدد من العلماء بشرحه فأذكر بعضا منه):(62
 -1اإلم ــام أحم ــد بـ ــن محم ــد املعـ ــروف ب ــأبي نصـ ــر األقط ــع ،املتـ ــو=ى)  474هـ ــ( ،املشـ ــهور بش ــرح األقطـ ــع= ،ـ ــي
مجلدين).(63
شمس األئمة إسماعيل بن الحس(ن الب?Ìقي وهو املسم بالكفاية)(64
-2
 -1أبو املعا.ي عبد الرب بن منصور الغزنوي ،املتو=ى )500هـ( ،وهو املسم بملتمس اإلخوان.
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ّ
 -2اإلمام عي بن أحمد املكي الرازي حسام الدين ،املتـو=ى سـنة ) 598ه ـ( ،وسـماﻩ خالصـة الـدالئل =ـي تنقـيح املسـائل،
وهو شرح مفيد مختصر نافع).(65
 -3اإلمام محمد بن إبراهيم الرازي،املتو=ى )615هـ( ،املسم بالنوري =ي شرح مختصر القدوري.
 -4اإلمــام نجــم الــدين :مختــار بــن محمــود الزاهــدي الحنفــي ،املتــو=ى )658ه ـ( ،ســماﻩ بــاملجت ،وهــو شــرح نفــيس =ــي
مجلدين).(66
 -5اإلمــام محمــد بــن أحمــد اإلســبيجابي شــيخ اإلســالم ،أبــو املعــا.ي @?ــاء الدولــة ،وســماﻩ زاد الفقهــاء =ــي شــرح مختصــر
ُ
القدوري).(67
 -6اإلمــام أبــو بكــر بــن عــي املعــروف :بالحــدادي العبــادي ،املتــو=ى= :ــي ) 800ه ـ( ،ســماﻩ الس ـراج الوهــاج املوضــح لكــل
طالب محتاج) (68ثم اختصر هذا الشرح ،سماﻩ الجوهرة الن(ة.
 -7اإلمام عبد الغ GHالغنيم Gامليداني الحنفي ،املتو=ى سنة ) 1298هـ( ،املسم :اللباب =ي شرح الكتاب). (69
منهج املؤلف فيه:
ما وجدت =ي نسخ املختصر مقدمة كت?Dا املؤلف ،وذكر ف?Ìا منهجه ،ولكن الذي قرأ وأمعن يستطيع إخراجه منه:
ً
• فيذكر أوال املسائل املتفق عل?Ìا ثم املختلف ف?Ìا.
• لم يذكر األدلة إال ما افتتح به املختصر من ذكر آية الوضوء ،ثم ذكر حديث املغ(ة.
ً
• ويسرد الخالف ب(ن أئمة املذهب :أبـي حنيفـة ،وأبـي يوسـف ،ومحمـد ،وأحيانـا يـذكر خـالف زفـر ،وال يتعـرض لـذكر
ً
خالف املذاهب األخرى إال نادرا.
• يــورد املســائل بعبــارة شــاملة وحســنة رفيعــة ،مــع حســن اإليجــاز ،ولطــف اإلعجــاز ،وجــودة املعــاني ،ومتانــة املبــاني،
وبألفاظ فصحيحة متفق عل?Ìا.
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فهرس املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

األثمار الجنية =ي أسماء الحنفية  :عي بن سلطان محمد القاري ،املتو=ى )1014هـ( ،خدا بخش اورينتل ببلك الئيري ،بتنه ـ
الهند .
أصول الفقه  :الشيخ عبد الوهاب خالف ،الطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة  1416هـ،
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب و املستعرب(ن واملستشرق(ن  :خ( الدين بن محمود بن محمد
الزركي ،املتو=ى )1396هـ( ،دار العلم للمالي(ن الطبعة الخامسة العشر.
اإلمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه  :اإلمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه  :عبد الستار حامد ،وزارة األوقاف بغداد 1402هـ .
األنساب  :اإلمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميم ،Gالسمعاني ،املتو=ى ) 562هـ( ،تقديم وتعليق عبد ﷲ
عمر البارودي ،دار الجنان الطبعة األو.ى  1408هـ
ي
البداية وال¦?اية  :الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كث( الدمشقي ،املتو=ى ) 774هـ( ،علق حواشيه عي ش(  ،دار إحياء
ال½اث العربي الطبعة األو.ى  1408هـ .
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  :محمد بن عى الشوكاني ،املتو=ى  ،1250دار الكتب العلمية ،ب(وت ـ لبنان .
تاريخ اإلسالم السيا Gr¥والدي GHو الثقا=ي واالجتما¤ي : ،حسن إبراهيم حسن ،مديرية جامعة أسبوط.
تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن عي الخطيب البغدادي ،املتو=ى) 463هـ( ،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ب(وت – لبنان.
تذكرة الحفاظ  :أبو عبد ﷲ شمس الدين الذه ،Gاملتو=ى)  748هـ(  ،دار احياء ال½اث العربي ،لبنان .
الجواهر املضيئة =ي الطبقات الحنفية  :أبو محمد عبد القادر بن محمد القر ،Græاملتو=ى )775هـ( ،تحقيق الدكتور عبد
الفتاح محمد الحلو ،دار هجر .
الرياض النضرة =ي مناقب العشرة  :اإلمام أبو جعفر الطي ،مطبعة أم(ن الخانèي ،األستانة .
السعاية =ي كشف ما =ي شرح الوقاية  :الشيخ محمد عبد الéي الكنوي ،املتو=ى )1304هـ( ،الناشر سهيل إكيدمي _ باكستان .
السلطان األيوبي  :عي الصالبي ،دار مؤسسة الرسالة ،دمشق .
َ
ْ
س( أعالم النبالء  :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذه) ،Gاملتو=ى748 :هـ( ،مؤسسة الرسالة ،ب(وت،
الطبعة التاسعة  1413هـ .
شذرات الذهب  :شهاب الدين عبد الéي بن أحمد العكري ،املتو=ى )1089هـ( ،دار ابن كث( ،دمشق .
شرح عقود رسم املف : Gالعالمة محمد أم(ن بن عمر بن عبد العزيز ،املتو=ى )1252هـ( ،دار الرشيد ،كرات. Grs
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  :شمس الدين محمد بن عد الرحمن السخاوي ،منشورات دار مكتب الحياة  ،ب(وت ـ
لبنان .
طبقات الحنابلة  :أبو الحس(ن ابن أبي يعى محمد بن محمد) ،املتو=ى 526 :هـ( ،محمد حامد الفقي ،دار املعرفة – ب(وت .
طبقات الشافعية الكى  :تاج الدين عبد الوهاب بن عي السبكي ،املتو=ى )771هـ( ،تحقيق محمود محمد الطناêي ،دار
إحياء الكتب العربية ،القاهرة .
طلبة الطلبة =ي اصطالحات الفقهاء  :نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي ،املتو=ى )  537هـ ( ،تحقيق خالد عبد
الرحمن العك ،دار النفائس _ عمان ،الطبعة ) 1416هـ (
العطايا النبوية =ي الفتاوى الرضوية  :الشيخ أحمد رضا خان ،املتو=ى )1921هـ( رضا فأونديشن  ،باكستان .
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العقود اللؤلؤية  :الشيخ حسن الخزرêي ،مركز البحوث والدراسات اليمنية ،دار الكتب العلمية ،ب(وت ـ لبنان
غمز عيون البصائر شرح األشباﻩ والنظائر :أبو العباس الحموي،املتو=ى) 1098هـ( ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األو.ى 1405هـ .
فقه اللغة وأسرار العربية  :اإلمام أبو منصور عبد امللك بن محمد بن إسماعيل الثعال ،Gاملتو=ى ) 430هـ( ،ضبطه و علق
عليه الدكتور ياس(ن األيوبي ،املكتبة العصرية ،ب(وت ـ لبنان ،الطبعة الثانية ) 1420هـ2000م ( .
الفوائد ال?Dية =ي تراجم الحنفية  :أبو الحسنات محمد عبد الéي اللكنوي ،املتو=ى )1304هـ( ،قديم Gكتب خانه كرات Grsـ
باكستان .
الفواكه الدواني عى رسالة ابن أبي زيد الق(واني :أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ،املتو=ى 1126 ):هـ( ،ملحقق رضا
فرحات ،مكتبة الثقافة الدينية .
القاموس املحيط  :أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الش(ازي الف(وز آبادي ،املتو=ى )817هـ(،
املؤسسة العربية ،ب(وت ـ لبنان .
الكامل =ي التاريخ  :أبو الحسن عي بن أبي الكرم محمد بن محمد املعروف بابن األث( ،املتو=ى )630هـ( تحقيق :عبد ﷲ
القا ،Grªدار الكتب العلمية  -ب(وت 1415 -هـ ،الطبعة الثانية .
كشاف القناع  :الشيخ منصور بن يونس ال?Dوتي الحنبي ،املتو=ى ) 1051هـ ( ،حققه أبو عبد ﷲ محمد حسن الشافëي ،
دار الكتب العلمية ب(وت – لبنان ،الطبعة االو.ى  1418هـ .
لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،املتو=ى )630-711هـ(حقق وعلق عليه عي ش(ي ،دار إحياء
ال½اث العربي ،ب(وت لبنان ،الطبعة األو.ى ) 1408هـ1988م( .
مختار الصحاح  :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،املتو=ى)660هـ( ،حققه محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون،
ب(وت ،الطبعة )1415ـ1995م(.
املدخل إ.ى دراسة املذاهب الفقهية  :الشيخ عى جمعة ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية
املصباح املن(  :أحمد بن محمد بن عي الفيومي املقري ،املتو=ى ) ،( 770دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة )1424هـ ـ . (2003
معجم البلدان  :ياقوت بن عبد ﷲ الحموي أبو عبد ﷲ ،دار الفكر – ب(وت .
معجم املؤلف(ن تراجم مصنفي الكتب العربية  :عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة،
ناظورة الحق  :هارون بن @?اء الدين املرجاني ،املتو=ى)1306هـ( ،الكتبخانه بمصر .
النافع الكب( شرح جامع الصغ(  :الشيخ عبد الéي الكنوي ،املتو=ى ) 1304هـ( ،املطبع املصطفائي _ هند .
النجوم الزاهرة =ي ملوك مصر والقاهرة  :جمال الدين أبو املحاسن يوسف بن النفري ،املتو=ى )874هـ( ،علق محمد حس(ن
شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،ب(وت ـ لبنان .
هدية العارف(ن أسماء املؤلف(ن وأثار املصنف(ن  :إسماعيل باشا البغدادي ،املتو=ى )1339هـ( ،دار إحياء ال½اث العربي ،ب(وت ـ
لبنان .
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