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م النا ١٥تقد

 تقدي م الناشر

الحمـد هلل الـذي عّلـم بאلقلـم وعّلـم اإلنسـאن مـא لـم يعلـم، والصـالة والسـالم 
علـى معّلـم النـאس الخيـر سـيدنא محمـد وعلـى آلـه وأصحאبـه أجمعيـن. أمـא بعـد:

فقـد نُشـر هـذ الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم ضمـن مشـروع العصـور المتأخـرة 
لوقـف  التאبـع   (ISAM) اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز  فـي  اإلسـالمية  الحضـאرة  مـن 
الديאنـة الترכـي، بهـدف تنويـر تراثنـא العلمـي العريـق، والحصـوِل علـى أرضيـة متينـة 
إلنشـאء حقبـة جديـدة. فـي هـذا اإلطـאر فـإن مـن أهـم أولويאتنـא هـو اتخـאذ الحيـאة 
العلميـة والفכريـة فـي العهـد العثمאنـي بجאنـب العهـود األخـرى مرجًعـא تُنشـر تحتـه 
ـُق الכتـب المؤلَّفـة فـي هـذا العهد  المونوغرافيـאت والبيوغرافيـאت الفכريـة כمـא تُحقَّ

ـא رصيًنـא. تحقيًقـא علميًّ

כتـאب التسهيل الـذي ينشـر بتحقيـق علمـّيٍ ألول مـرة ضمـن هـذا المشـروع 
عصـر  علمـאء  أحـد  ٨٢٠ه/١٨-١٤١٧م)  (ت.  الديـن  بـدر  للشـيخ  نسـبته  تعـود 
تأسـيس الدولة العثمאنية، وصאحب כتאب جامع الفصولين في الفقه بجאنب כتאب 
عمـره  أواخـر  فـي  جلبـي.  موسـى  عهـد  فـي  العسـכر  وقאضـي  اإلشارات،  لطائف 
نُسـبت للشـيخ بـدر الديـن بعـض األفـכאر المخאلفـة وانتهـت حيאتـه بإعدامـه بعـد 
قيאدتـه لتمـرد ضـد الدولـة، ليصيـر أحـد أכثـر األسـمאء إثـאرة للجـدل، الـذي هـو فـي 
األصـل فقيـه حنفـي، وبهـذا غـدت شـخصية الشـيخ بـدر الديـن الفقهيـة فـي المقـאم 
الثאنـي. لـذا فإننـא نأمـل مـن خـالل نشـر כتאب التسهيل أنـه بقدر مא يلقي الضوء على 
تراכـم الفכـر الفقهـي فـي الدولـة العثمאنيـة، أن يسـلط الضـوء أيًضـא علـى شـخصية 

الشـيخ بـدر الديـن الفقهيـة المنسـية.

כمא هو معلوم فإن من بين المتون الفقهية المختصرة في الفقه الحنفي هنאك 
أربعـة כتـب اכتسـبت شـهرة وذاعـت بאسـم ”المتـون األربعـة“. هـذه الכتـب هـي: 
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المختار للموصلـي (ت. ٦٨٣ه/١٢٨٤م)، والوقاية لمحمـود ابـن صـدر الشـريعة 
(ت.  النسـفي  البـرכאت  ألبـي  الدقائق  وكنز  ٦٧٣ه/١٢٧٤م؟)،  (ت.  األول 
٦٩٤ه/١٢٩٥م).  (ت.  السـאعאتي  البـن  البحرين  ومجمع  ٧١٠ه/١٣١٠م)، 
اعتبـرت هـذه الכتـب األربعـة أهـم المصـאدر فـي تدريـس الفقـه الحنفـي وفي تأليف 
وألَّفـوا  أنموذًجـא  أيًضـא  العثمאنيـون  العلمـאء  فאتخذهـא  ذلـכ.  بعـد  الفقهيـة  المتـون 
المتـون والشـروح علـى غرارهـא. وأشـهر هـذه الכتـب على اإلطـالق هو כتאب غرر 
األحكام وشـرحه المسـمى بـ درر الحكام لمال خسـرو (ت. ٨٨٥ه/١٤٨٠م) الذي 

اعتمـد فيـه علـى כتאبـي الوقاية وكنز الدقائق أכثـر مـن غيرهمـא.

ألّـف الشـيخ بـدر الديـن כتـאب لطائف اإلشارات قبـل مال خسـرو، وجعله متًنא 
ـא مقאرًنـא بيـن المذاهـب الفقهيـة، وضّمنـه جميع المسـאئل المذכـورة في المتون  فقهيًّ
األربعـة عـدا قسـم الفرائـض כمـא زاد فـي نهאيـة ُכّلِ فصـٍل منـه علـى بعـض المسـאئل 
متوسـط  شـرًحא  أيًضـא  الشـيخ  وألـف  األربعـة.  المتـون  فـي  تـرد  لـم  التـي  المهمـة 
الحجـم علـى כتאبـه وسـمאه التسهيل؛ وذلـכ بعـد أن رأى الطـالب يسـتصعبون فهـم 
عبאراتـه. يتشـאبه כتـאب لطائف اإلشارات الُمعـدُّ כمتـن فقهـي مـع مجمع البحرين 
البـن السـאعאتي مـن حيـث الترتيـب واألسـلوب والرمـوز المسـتعملة لإلشـאرة إلـى 
أئمة المذهب، إال أنه يختلف عنه بאلمسـאئل التي احتواهא وبإيراده لدواعي اآلراء 
المذכـورة فـي כتאبـه. وأمـא כتـאب التسهيل المؤلَّـف כشـرٍح علـى لطائف اإلشارات 
والمتميـز بلغتـه االستفسـאرية فنجـد فيـه قرابـة ألـف رأي تفّرد فيهא الشـيخ بدر الدين 
بيـن  إليـه  النظـر  يلفـت  ممـא  للشـيخ،  مختلفـة  وتعليقـאت  اعتراضـאت  تضّمـن  כمـא 

علمـאء الدولـة العثمאنيـة خאصـة، وبيـن مؤلَّفـאت المذهـب الحنفـي بشـכل عـאم.

قـאم الدכتـور مصطفـى بولنـد داداش بنشـر כتـאب التسهيل للشـيخ بـدر الديـن 
ألول مـرة عـאم ٢٠١٤ والـذي כאن أطروحتـه للدכتـوراة. بعـد ذلـכ قـאم بאلتوّسـع 
واإلطنـאب فـي قسـم الدراسـة الترכـي مـن األطروحـة لينشـر عـאم ٢٠١٨ مـن قبـل 
الدين  بدر  ”الشيخ  بعنـوان:  مسـتقل  ככتـאب   (ISAM) اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز 
وصـل  حتـى  فيـه  وزيـد  تُوّسـع  األطروحـة  مـن  المحقـق  والقسـم  عثماني“.  فقيهٌ 
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إلـى الشـכل النهאئـي الموجـود بيـن أيديכـم بعـد جهـد دؤوب وعمـل شـאّقٍ وطويـل. 
ـِق داداش مـن اآلراء المنسـوبة للمذاهـب األخـرى المشـאر إليهـא فـي الכتـאب  بتحقُّ
مـن مصאدرهـא سـאهم نوًعـא مـא فـي تأميـن هـذه المصـאدر، وبאقتبאسـאته مـن حاشية 
فאضـل أميـر علـى التسهيل سـّهل عمليـة فهـم هـذا الכتـאب. فـي طبـع כتـאب التسهيل 
المؤلَّـف فـي عهـد تأسـيس الدولـة العثمאنيـة تـم وضـع أصـل الכتـאب الـذي هـو متـن 
التمييـز  السـهل  مـن  صـאر  وبهـذا  عريـض،  وبخـط  قوسـين  بيـن  اإلشارات  لطائف 
اإلشارات  لطائف  متـن  أصـل  لنشـر  أيًضـא  مرכزنـא  ويخطـط  وشـرحه.  المتـن  بيـن 

في طبعة مستقلة.

أودُّ أن أتقـدم بجزيـل الشـכر ألسـمאء כثيـرة כאنـت لهـא إسـهאمאت مهمـة أثنـאء 
التحضير لنشـر الכتאب الذي بين أيديכم. وأذכر من هؤالء على وجه الخصوص 
الدכتـور أورخـאن أنجقـאر عضـو هيئـة التحقيـق والتحرير بمرכز البحوث اإلسـالمية 
(ISAM) الـذي حمـل علـى عאتقـه مسـؤولية متאبعـة تحقيق الכتאب، وقאم بتصحيحه 
وتאبـع عمليـة إخـراج الכتـאب عـن כثـب وعمـل بشـכل دؤوب حتـى وصـل الכتאب 
القسـم  عـن  المسـؤول  دميـرآي  مصطفـى  الدכتـور  وכذلـכ  النهאئـي،  شـכله  إلـى 
وتدقيـق  تصحيـح  فـي  سـאهم  الـذي  شـאهين  محمـد  وأيًضـא  الכتـאب،  مـن  الترכـي 
قאمـא  اللذيـن  مـؤذن  درويـش  وإبراهيـم  أولوصـوي  حيـدر  علـي  وأخيـًرا  الכتـאب، 

بتصميـم الכتـאب. 

رئيس هيئة التحرير في إسאم (ISAM)األستאذ المشאرك محمد ُسَعאْد َمْرت أُوْغُلو
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 تقدي م ال محقق

الحمـد هلل رّبِ العאلميـن، وأفضـل الصـالة وأتـمُّ التسـليم علـى سـيِد المرسـلين 
محمـد بـن عبـد اهلل، وعلـى آلـه وصحبـه، ومـن اهتـدى بهديـه إلـى يـوم الدين.

ـא ال شـכ فيـه أن الفقـَه الحنفـي مـن أכثـر المذاهـب تأليًفـא  أمـא بعـد: فـإن ممَّ
واتبאًعـא. ومـא زال هـذا المذهـُب منـذ نشـأته علـى يـد صאحـب المذهـب اإلمـאِم 
ومذهًبـא  المسـلمين،  مـن  لכثيـر  مرجًعـא  ثאبـت  بـن  النعمـאن  حنيفـَة  أبـي  األعظـِم 
رسـمًيא لعـدة دول إسـالمية عبـر التאريـخ، ومـن هـذه الـدول الدولـُة العثمאنيـة التـي 
حכمـت سـتة قـرون ثـالث قـאرات بאلعـدل، وعאشـت اإلنسـאنية تحـت ظلهـא فـي 

ورفאهيـة. سـالم 

الثالثـة  القـرون  فـي  سـيمא  - ال  السـتة  القـروِن  هـذه  فـي  نجאحهـא  سـرَّ  ولعـل 
األولـى - احتراُمهـא للعلـم وتقديُرهـא للعلمـאء حيـث أولـت طلبـَة العلـم - خصوًصـא 
وجعلتهـم  عظيمـة  فرصـة  لهـم  وأتאحـت  כبيـًرا،  اهتمאًمـא  القسـطنطينية -  فتـح  بعـد 

يحيـون فـي َسـَعة مـن العيـش.

خدمـوا  المجـאالت  مختلـف  فـي  כبـאر  علمـאُء  نشـأ  الحمאيـة  هـذه  ظـل  وفـي 
اإلسـالم والمسـلمين، ومـن أهـم هـذه المجـאالت علـُم الفقـه وأصولـه، وألِّـف فـي 
العهـد العثمאنـي مئـאت مـن כتـب الفقـه، اسـتأثر بعضهـא بعنאيـة أهـل العلـم ورعאيتهم 
بسـبب شـهرة مؤلفيهـא כمـال خسـرو، وأبـي السـعود أفنـدي، وشـيخ اإلسـالم ابـن 
כمאل بאشא. وال شכ أن هؤالء العلمאء ومؤلفאِتهم جديرة بכل هذا التقدير، ولכن 
هنـאك عشـرات مـن العلمـאء يسـتحقون مثـل هـذه العنאيـة والتقديـر لهـم ولمؤلفאتهم، 
ومـع ذلـכ بقيـت כتبهـم فـي رفـوف اإلهمאل، وظلت أسـمאؤهم محصورة في כتب 

الطبقـאت والفهـאرس.
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الفقـه  مجـאل  فـي  خאصـة  العنאيـة  هـذه  ُحِرمـوا  الذيـن  العلمـאء  هـؤالء  ومـن 
(ت.  َسـمאْوَنة  قאضـي  بאبـن  المعـروف  إسـرائيل  بـن  محمـود  الديـن  بـدر  الشـيُخ 
الدولـة  تאريـخ  عبـر  כאن  الديـن  بـدر  الشـيخ  اسـم  أن  ومـع  ٨٢٠ه/١٨-١٤١٧م). 
العثمאنيـة مذכـوًرا ومشـَتهًرا فـي כتـب التאريـخ التـي تنאولـت العهـد العثمאنـي، بمـא 
نُِسـب إليه من الخروج على الدولة والحכم عليه بאإلعدام، وصאر أشـهَر في نهאية 
الدولـة العثمאنيـة وبدايـة عهـد الجمهوريـة الترכية، ال سـيمא بعد الثورة الروسـية عאم 
١٩١٧م بسـبب مـא نُِسـب إليـه مـن أفـכאر شـيوعية، فـإن جאنبـه العلمـي والفقهـي 
العثمאنـي،  العهـد  فـي  الכبـאر  الخمسـة  الفقهـאء  أحـد  الرجـل  أن  مـع  منسـيًّא  ظـل 
لُهـم مـن جهـة الـوالدة والوفـאة. والفقهـאء األربعـة اآلخـرون هـم: مـال فنـאري  وأوَّ
(ت. ٨٣٤ه/١٤٣١م)، ومال خسرو (ت. ٨٨٥ه/١٤٨٠م)، وابن כمאل بאشא (ت. 

٩٨٢ه/١٥٧٤م). (ت.  أفنـدي  السـعود  وأبـو  ٩٤٠ه/١٥٣٤م) 
إن الشـيخ بـدر الديـن لـم يؤلـف כثيـًرا مثـل مـن ذכـر مـن العلمـאء، ولعـل مـن 
ـא منتِسـًبא إلـى طريـق القـوم، واهتمאمـه  أسـبאب قلـة تأليفـه يرجـع إلـى כونـه صوفيًّ
علـى الجאنـب الروحـي وتربيـة النـאس أخالقيًّـא، وتجوالـه إلرشـאدهم، ومـع هذا فقد 
ألَّـف כتًبـא قيمـة فـي علـم الفقـه، وهـي علـى الترتيـب الزمنـي: لطائف اإلشارات، 
وجامع الفصولين، والتسهيل علـى لطائف اإلشارات. وأشـهر هـذه الכتـب جامع 
الفصولين الـذي جمـع فيـه بيـن فصول العمادي (ت. ٦٧٠ه/١٢٧١م)، وفصول 
األسروشني (ت. بعـد ٦٣٧ه/١٢٤٠م)، وصـאر هـذا الכتـאب مشـهوًرا متـداواًل فـي 
أيـدي الحـכאم والمفتيـن حتـى صـאر أحـد المصـאدر لمجلة األحكام العدلية؛ لכونـه 
فـي المعאمـالت وأصـول المرافعـאت خאصـة، ولشـهرته طُبـع فـي مصر عـאم ١٩٠٠م 
إال أن هـذا الכتـאب علـى خـالف اللطائف والتسهيل ال يعכـس أصאلـة فقـه الشـيخ 
را بيـد غيـره، وال نقـول: إن عمل الشـيخ  وعمقـه؛ نتيجـة כونـه مزًجـא بيـن כتאبيـن حـّرِ
فـي جامع الفصولين قאصـر علـى الجمـع والترכيـب فقـط؛ بـل مع الجمـع والترכيب 
د صيغتـه، وأضـאف إليـه مـن النقـول  أدرج فيـه مـن بنـאت أفـכאره واعتراضאتـه، وجـدَّ
القيمـة. ومـع ذلـכ فـإن الشـهرة والمـدح يعـودان إلـى العمـאدي واألسروشـني أכثـر 

ـא ينسـبאن إليـه. ممَّ
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وعلـى العכـس مـن اشـتهאر جامع الفصولين فـإن لطائف اإلشارات والتسهيل 
لـم يحظيـא بهـذه الشـهرة والعنאيـة، ويمכـن أن نرجـع عـدم اشـتهאرهمא إلـى أسـبאب 

عديـدة منهـא:
כـون مؤلفـه معروًفـא بخروجـه علـى الدولة، وقراءة المؤرخين هذا الخروج   -

بشـכل سـلبي تمאًمא.
ادعאء بعض الطوائف الضאلة االنتسאب إليه.  -

ونسبة بعض األفכאر المخאلفة للشريعة اإلسالمية إليه.  -

وأبعـدت  ترכيـא،  فـي  سـلبيًّא  المعאصريـن  العلمـאء  علـى  أثَّـرت  النسـبة  وهـذه 
ـن ال يعلـم حقيقـة الشـيخ عنـه وعـن כتبـه.١ وبقـدر مـא ابتعـد عنـه علمـאُء  بعضهـم ممَّ
الشـريعة اقتـرَب منـه العلمאنيـون واليسـאريون، حتـى جعلوه مرجًعـא في دعوتهم إلى 
الشـيوعية، وروًحא يسـتلهمون منهא في أشـعאرهم وأغنيאتهم. ومن ضمن اهتمאمهم 
بـه نقلـوا جثمאنـه سـنة ١٩٦١م، إبـאن حכـم اليسـאريين فـي ترכيـא، مـن اليونـאن إلـى 
إسـتאنبول ودفنـوه أول األمـر فـي حظيـرة مسـجد السـلطאن أحمـد، ثـم نقلـوه إلـى 
حظيـرة قبـر السـلطאن عبـد الحميـد الثאنـي. ومـא ُכِتـب عنـه وعـن أفـכאره المزعومـة 
التـي نسـبوهא إليـه وصـل إلـى مئـאت الכتـب حتـى ألَّـف الכאتـب الروسـي الشـيوعي 
الترכـي  الشـאعر  وכتـب  حאلـي»،  بقـدر  الديـن  بـدر  «أنـא  بאسـم  روايـة  فيـش  رادي 
المعـروف بאنتمאئـه إلـى الشـيوعية نאظـم حכمـة «أسـطورة الشـيخ بـدر الديـن»، ومن 
خـالل هـذه األسـطورة ُعـرف الشـيخ فـي ترכيـא عאلًمـא ثوريًّـא يدعـو إلـى نبـذ الملכيـة 

الخאصـة، وإلـى االشـتراכية فـي כل شـيء مـא عـدا النسـאء.

ـא سـאعد علـى انتشـאر هـذه الفכـرة الخאطئـة المنسـوبة إلـى الشـيخ مـא כتبـه  وممَّ
بعـض المؤرخيـن والمثقفيـن بثقאفـة إسـالمية مـن غيـر تحقيـق، ووصُفهـم الشـيخ 

ومـن هـؤالء العلمـאء المؤثريـن علـى ثقאفـة األتـراك  ١
أכبـر  כאن  «لقـد  يقـول:  إذ  طوبّـאش  نـوري  عثمـאن 
هـدف للشـيخ بـدر الدين هـو هدم الدولة العثمאنية، 
يعرفـه،  أن  دون  قאضًيـא  عينـه  جلبـي  موسـى  وألن 
تمכـن  وبאلتאلـي  ونفـوذه،  الشـيخ  شـهرة  ازدادت 

إليـه  لـه  المنحאزيـن  مـن  כبيـر  عـدد  جمـع  مـن 
جلبـي  محمـد  السـلطאن  ضـد  כبيـرة  ثـورة  وبـدأت 
إال أن ثورتـه أخمـدت فـي وقـت قصيـر بمسـאعدة 
األهאلـي الذيـن ملُّـوا من فترة الفتور والضعف...». 

.٩٠ ص  طوبّـאش،  نـوري  لعثمـאن  العثمانيون 



ل سه ال ٢٢

כمא وصفه غيرهم، وحينمא تכلموا فيه وכتبوا عنه لم يشـعروا بمسـؤولية لمراجعة 
כتبـه الثאبتـة عنـه، وحّبِـب إليهـم أن يصـوروا الشـيخ כمـא يشـتهون، وجعلـوه عجيًنـא 
شـכَّلوه כمـא يحبـون، وأخرجـوا رجـاًل علـى غيـر حقيقتـه التـي כאن عليهـא؛ بـل כمـא 
أرادوا أن يروه. وهذا التصوير السلبي للشيخ لم يقتصر على المؤِرخين والبאحثين 
الذيـن כتبـوا بאللغـة الترכيـة فقـط؛ بـل وِجد التصوير نفسـه فيمن כتـب بאللغة العربية 
أيًضـא، ومـن هـؤالء المؤرخيـن محمـد فريـد بـכ المحאمـي (ت. ١٣٣٧ه/١٩١٩م) 
فإنه قאل في כتאبه الشـهير تاريخ الدولة العليَّة العثمانية: «وبعد انهزام موسـى جلبي 
ألزم محمد جلبي الشـيَخ بدر الدين بאإلقאمة بإزنيق، ثم هرب منهא وابتدأ في نشـر 
ـس علـى المسـאواة فـي األمـوال واألمتعـة. وهذا المذهب أشـبه شـيء  مذهبـه المؤسَّ
بـآراء بعـض اشـتراכيي هـذا الوقـت. فتبعـه خلـق כثيـر مـن المسـلمين والمسـيحيين 
وغيرهم؛ ألنه כאن يعتبر جميع األديאن على السـواء وال يفرق بينهא؛ بل כאن عنده 
جميـع النـאس إخـوة مهمـא اختلفـت مذاهبهـم وأديאنهم...».١ فـال غرابة بعد כل هذا 
الـכالم والتصويـر أن يبتعـد النـאس عـن الشـيخ بـدر الديـن، وأن يذכـروا اسـمه مـن 

ـن خرجـوا علـى الدولة العليَّـة العثمאنية. ضمـن الزنאدقـة، وممَّ

ـא تشـتهيه النفـوس أخـذه طאئفـة  وبجאنـب مـא ُכتـب فيـه مـن نسـج الخيـאل وممَّ
رسـאالت  فـي  وتنאولـوه  بترכيـא،  اإللهيـאت  כليـאت  فـي  خصوًصـא  البאحثيـن  مـن 
ن مـن هـذه األعمـאل الجאمعية تراכـٌم علمي أכאديمي  المאجسـتير والدכتـوراه، وتכـوَّ
يعכـس جوانـَب عـدة عـن الشـيخ، ولכـن لـم يـزل جאنُبـه الفقهـي مهمـاًل ال سـيمא 
لقـراء العאلـم العربـي، وهـو ليـس معروًفـא عندهـم إال أن المتخصصيـن منهـم فـي 
جامع الفصولين،  خـالل  مـن  لـه  شـيًئא  قـرؤوا  أو  عنـه  سـمعوا  اإلسـالمية  الشـريعة 

تاريخ الدولة العليَّة العثمانية لفريد بכ، ص ١٥٠.  ١
ومثـאل آخـر للمؤلفيـن العـرب المؤثريـن فـي فכـر 
وتوجهـאت الشـبאب المسـلم علـي محمد الصالبي 
إذ يقول بعض نقله الطويل عن الشقائق النعمانية: 
«وفي إزنيق بدأ الشيخ بدر الدين يدعو إلى مذهبه 
األمـوال  فـي  المسـאواة  إلـى  يدعـو  فـכאن  الفאسـد 
واألمتعـة واألديـאن وال يفـرق بيـن المسـلم وغيـر 

المسـلم فـي العقيـدة فאلنـאس إخـوة مهمـא اختلفـت 
عقאئدهـم وأديאنهـم وهـو مـא تدعـو إليـه المאسـونية 
ص  للصالبـي،  العثمانية  الدولة   .« اليهوديـة... 
٧٣-٧٧. وهـذه المقولـة للصالبـي قـد أثـرت علـى 
المعنييـن فـي معرفـة الشـيخ بـدر الديـن سـلبيًّא כمـא 
يظهـر هـذا التأثيـر فـي مواقـع التواصـل االجتمאعـي.



م المحقق ٢٣تقد

هذا الכتאب الذي - כمא قلنא - ال يعכس الجאنب الفقهي األصيل للشيخ.

وينبغـي أن نذכـر هنـא أن وزارة الثقאفـة بترכيـא أحאلـت כتـب الشـيخ الفقهيـة 
أ.د.  الفقيـه  إشـراف  تحـت  الترכيـة  اللغـة  إلـى  لترجمتهـא  العلمـאء  مـن  طאئفـة  إلـى 
حאجـي يونـس آبאيديـن، وطبعـت الترجمـאت بجאنـب أصولهـא، ونرجـو أن يسـאعد 
هـذا العمـل فـي التعريـف بאلشـيخ للمهتميـن بـه وبآثـאره، وللذيـن يـودون أن يعرفـوه 

כمـא هـو.

ـرت  حّضِ دכتـوراه  رسـאلة  وأصلهـא  التحقيـق  مـع  المختصـرة  الدراسـة  وهـذه 
أرجيـس  جאمعـة  فـي  آبאيديـن  يونـس  حאجـي  أ.د.  إشـراف  تحـت  الترכيـة  بאللغـة 
بعنـوان: «التسـهيل للشـيخ بـدر الديـن ابـن قאضـي سـمאونة تحقيًقـא وتحليـاًل» تهدف 
إلـى إظهـאر כتـאب مـن כتـب الفقه الحنفي، ومن خالل هذا التحقيق تظهر شـخصية 

الشـيخ الفقهيـة مـع تصحيـح مـא أسـند إليـه مـن اآلراء.

قسم الدراسة يشتمل على فصلين:

الفصل األول: حيאة المؤلف.

الفصل الثאني: التعريف بالتسهيل.

وفـي الختـאم ال يسـعني إال أن أتقـدم بجزيـل الشـכر إلـى األسـتאذ الفאضـل أ.د. 
حאجـي يونـس آبאيديـن، الـذي أرشـدني إلـى دراسـة وتحقيـق هـذا الכتـאب القّيِـم 
«التسهيل»، وأتوجـه بאلشـכر الخـאص إلـى األخ عزيـر أزتـورك الـذي سـאعدني فـي 
مقאبلـة النسـخ، وכذلـכ الشـכر الجيـزل موصـول إلـى مرכـز البحـوث اإلسـالمية 
(ISAM) والشכر موصول أيًضא لجميع من سאعدني في إכمאل هذا العمل. وأدعو 
اهلل سـبحאنه وتعאلـى أن ينفعنـא بهـذا الכتـאب، ويوفقنـא جميًعـא إلـى مـא يحبـه ويرضـאه.

د. مصطفى بولند داداش
أنقرة - ٢٠١٩




