
 ـوى المحت

  التمهيد

  اإلهداء

  المقدمة 

شكاليات تحقيق   القسم األول: المنحى السجالي في التأريخ ألبي حنيفة وا 
 "الفقه األكبر" 

 

  التمهيد 

  الباب األول: أبو حنيفة شخصية خالفية 

  الف المبحث األول: مظاهر االخت

  هوامش المبحث األول 

  المبحث الثاني: أبو حنيفة و"الرأي" 

  هوامش المبحث الثاني 

  المبحث الثالث: أبو حنيفة و"اإلرجاء" 

  هوامش المبحث الثالث 

  الباب الثاني: أبو حنيفة و"الكالم" 

  المبحث األول: أبو حنيفة بين "الكالم" و"الفقه"

  وقف أبي حنيفة من "الكالم". م

  . من "الكالم" إلى "الفقه" 



  هوامش المبحث األول 

  المبحث الثاني: "الكالم" في بداياته األولى 

  هوامش المبحث الثاني 

  المبحث الثالث: مقاالت أبي حنيفة 

  . القرآن 

  . األعمال والقدر 

  . األخرويات 

  تفضيل . ال

  هوامش المبحث الثالث 

  الباب الثالث: "الفقه األكبر" وشروحه

  المبحث األول: "الفقه األكبر" 

  I. الفقه األكبر 

  II. الفقه األكبر 

  هوامش المبحث األول 

  المبحث الثاني: الشروح ومؤلفوها 

Iة: د. الشروح المعتم  

  األكبر" إللياس السينوبي. "شرح الفقه 

  . "مختصر الحكمة النبوية" للحكيم إسحاق الرومي 



  . "شرح الفقه األكبر" ألبي المنتهى المغنيساوي 

  . "شرح الفقه األكبر" لعلي القاري 

II بقية الشروح .  

  . المخطوطات 

  . المطبوعات 

  هوامش المبحث الثاني 

  خاتمة القسم األول 

 القسم الثاني: 

 علم الكالم الحنفي: بحث في المنزلة والعالقات 

 

  التمهيد 

  المدخل 

  هوامش المدخل

  الباب األول: منزلة علم الكالم الحنفي 

  المبحث األول: أثر الماتريدية واألشعرية في الشارحين 

I االمدرسي . انحسار االنتماء  

  . مظاهر االنحسار 

  أ. التسوية بين األشعري والماتريدي: "اإلقرار" 

  فاة" اب. تناسق مقاالت األشعري وأبي حنيفة: القرآن والمو 



  ج. موافقة األشعري ومخالفة الماتريدي: "الكالم النفسي" 

  . دالالت االنحسار ووظائفه 

  الحنفي بين الماتريدية واألشعرية أ. علم الكالم 

  ب. تنامي البعد الذاتي والحاجة إلى التكتل الحضاري 

II البعد النقدي في التعامل مع المرجعيات .  

  . حضور البعد النقدي 

  أ. مناقشة األشاعرة: صفة "التكوين" 

  ب. مناقشة الماتريديين 

   . تراجع البعد النقدي

  . الحضارة الجامعة وغياب الخصوصية الحنفية 

  هوامش المبحث األول 

  المبحث الثاني: الصراع ضّد المعتزلة والـتأثر بهم 

I موقف الشارحين من المعتزلة .  

  . الصراع حول امتالك "النص": "الزمن العائد" 

  . الصراع االصطالحي المفهومي 

II آثار االعتزال في الشارحين .  

  . مظاهر التأثر بمقاالت المعتزلة 

  . قصور العقل 



  هوامش المبحث الثاني 

  الباب الثاني: عالقات علم الكالم بالفقه وأصول الفقه والفلسفة 

  المبحث األول: تداخل الكالميات والفقهيات 

I علم الكالم والفقه .  

  . التداخل بيت المقالة والفتوى 

  . تغليب العمل على النظر 

II علم الكالم وأصول الفقه .  

  . تهافت المنهج: أزمة علم الكالم 

  . تداخل مناهج علم الكالم وأصول الفقه: الخصوصية الحنفية 

  هوامش المبحث األول 

  لكالم بالفلسفة المبحث الثاني: عالقات علم ا

I قياس التمثيل .  

  . العوائق اإلجرائية 

  . تخطي عوائق المنهج 

  لى قياس األو   -أ

  التمثيل الشعري  -ب

II القياس الفلسفي .  

  . القياس الشرطي المنفصل 



  . برهان التطبيق 

IIIان/دليل( التمانع . التصادم الكالمي الفلسفي: )بره  

  هوامش المبحث الثاني 

  ر العقيدة الحنفية الباب الثالث: عالقات "الفقه األكبر" بشروحه: تطوّ 

I "تقّلب نّص "الفقه األكبر .  

II وظائف الشرح وغايات الشارحين .  

  . الغاية الـتأصيلية 

  "الفقه األكبر" والقرآن -أ

  لفقه األكبر" و"الوصية" "ا -ب

  . الغاية التبريرية 

  تبرير بنية الكتاب  -أ

  تبرير بنية الكلمة  -ب

  تبرير الغائب  -ج

  . الغاية اإلدماجية 

  التصرف بالتكميل  -أ

  التصرف بالشرح الوصلي  -ب

  هوامش المبحث الثالث 

   خاتمة القسم الثاني



  الخاتمة العامة 

  هوامش الخاتمة

  ثبت اآليات القرآنية 

  فهرس األحاديث النبوية 

  قائمة المصادر والمراجع 

  المحتوى 

   

        

  

 


