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إقرار المشرف

أشهد أن البحث الموسوم بـ (الرسالة المنطقية لألستاذ المحقق المال عبدهللا الشيخممودي دراســـــة
وتـــحــقــيــقا ) للطالب (أمين رسول عبدهللا) أنجز تحت إشرافي في قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم
اإلسالمية – جامعة صالح الدين-أربيل ،وأنه قد استوفى خطته استيفاءا يؤهله للمناقشة بوصفه جزء من
متطلبات نيل درجة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية.

التوقيع
بناء على ذلك أرشح البحث للمناقشة.

المشرف :م.م خالد جالل محي الدين
التأريخ٢٠٢٢ /٤ / :

ث

اإلهداء
أهدي هذا البحث المتواضع إلى:
 روح سيد المرسلين و قدوة العلماء العاملين قرة أعيننا و حبيبنا محمد (صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلم).
 جميع إخوانه من األنبياء والمرسلين صلوات هللا عليهم وآلهم وأصحابهم أجمعين.
 من سهرت الليالي الطوال وربتني أحسن تربية ،أمي العزيزة.
 أستاذي األول ومربي الفاضل -أبي -الذي تحمل الصعاب والمتاعب إليصالي إلى هذه المرحلة.
المحرر المدقق العالمة الفاضل المال عبدهللا الشيخممودي كساه هللا جالبيب رضوانه
 اإلمام المحقق
ِ
واسكنه بحبوحة جنانه.
 كل من حاول إحياء ثقافتنا وتراثنا اإلسالمية من المنقول والمعقول.
 جميع الشيوخ التي قد تشرفت بالتلمذة على أيديهـم.
 أصدقائي وزمالئي في كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة صالح الدين  -أربيل.

ج

الشكر والعرفان

الحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة ،الذي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ،وقد وفقني للقيام بهذا العمل.
امتثاال ألمر هللا ﴿بل هللاَ فاعبدُ و ُكن ِمنَ الشا ِك ِرين﴾() ،1وعمال بقول النبي صلى هللا عليه وسلم (من ال يشكر
الناس ال يشكر هللا)() ،٢أقدم بشكري الجزيل إلى كل من كان سببا في إتمام هذا البحث ،وأخص منهم:
أستاذي و مدرسي (الدكتور لقمان البحركي) الذي أعطآني هذه المخطوطة ألحققها ،وساعدني كثيرا في
إتمام هذا البحث.
الى شيخي ومدرسي (م.م خـالـد جالل محي الدين) ،الذي تفضل بقبول اإلشراف على بحثي ،وقدم لي
إرشاداته القيمة ،وسهل لي السبل ،فجزاه هللا خير الجزاء.
السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام ،الذين صرفوا من وقتهم الثمين وتفضلوا بقراءة هذا البحث ،وما
سيبذلونه من توجيهات وإرشادات مما يسهم في إثراء هذا البحث وقيامه على أحسن وجه.
األساتذة والدكاترة وجميع المدرسين والموظفين في كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة صالح الدين – أربيل.
كل من أعانني على كتابة البحث ،بنصح أو إرشاد من أساتذتي و أصدقائي ،أخص منهم (المـال عبـدهللا
مال هيوا) ،لمساعدته وإرشاده الى أن تم بحثي ،فجزاهم هللا خير الجزاء وحفظهم عن كل شر ووباء.

() 1سورة الزمر :اآلية .66
() ٢رواه أبو داود في سننه ،6٢٤/5:كتاب األدب ،باب في شكر المعروف ،حديث ،13٤٤ :والترمذي في سننه ،881/1:كتاب
البر والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،حديث  ،٤1٢1وقال هذا حديث حسن صحيح.
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المقدمة

مـقدمة
الحمد هلل الحكيم الوهاب ،هادي العقول إلى الحق والصواب ،والصالة والسالم على خير من نطق بالحكمة
وفصل الخطاب ،وعلى آله وأصحابه الذين أناروا طرق النظر والمعرفة ألولى النهى واأللباب .
أما بعد:
فقد تقرر عند ذوي العقول السليمة ،وأرباب األنظار الدقيقة أن المنطق معيار العلوم ،ومحك النظر ،والميزان
الذي يُع ِل م اإلنسان قواعد التفكير الصحيح ،وضوابط النظر القويم ،فيساعد الفكر على التزام الدقة في التعريف
والتقسيم ،والصحة في البرهان والدليل ،والموضوعية في البحث والنقد والتحليل ،ففي علم المنطق "إشارات
إلى كنوز التحقيق ،وتنبيهات على رموز التدقيق ،وكشف لألسرار ،وبيان لعويصات األفكار ،بل أنوار الهداية
ومطالعها ،ووسائل الدراية وذرائعها ،ومباحث كاشفة عن الحقائق ،ومقاصد جامعة للدقائق"() .1وبمراعات
قواعده وضوابطه يميز الخطأ عن الصواب ،ويقول اإلمام أبو حامد الغزالي (رحمه هللا) -عن سبب تأليفه كتاب
(معيار العلم في المنطق)(( :-لما كثر في المعقوالت مزلة األقدام ،ومثاراث الضالل ،ولم تنفك مرآة العقل عما
يكدرها من تخليطات األوهام ،وتلبيسات الخيال ،رتبنا هذا الكتاب معيارا للنظر واالعتبار ،وميزانا للبحث
ومش َحذا لقوة الفكر والعقل ،فكل نظر ال يتزن بهذا الميزان ،وال يعار بهذا المعيار،
صيقال للذهنِ ،
واالفتكار ،و َ
فاعلم أنه فاسد العيار ،غير مأمون الغوائل واألغوار))() ،٢ولقد ترك السلف لنا كنوزا ثمينة ،وثروة علمية
عظيمة ،وال يعرف ألمة من األمم على وجه األرض مثل ما عرف لألمة اإلسالمية من تراث ضخم في سائر
العلوم والفنون العقلية والنقلية.
فال يوجد علم من العلوم إال خاض علماء األمة عبابه ،واستخرجوا منه الجواهر والدرر ،غير أن ما وصل منه
عشر معشار ما تساوي مخطوطة أو ما ظهر غير محقق ،وما علينا نحن
إلينا محققا مخرجا مدروسا ال يساوي ُ
القومة على ثقافتنا اإلسالمية أن ننهض أكثر وأكثر ،ونبذل الجهد في نشر ذلك التراث وتجليته ،وتحقيقه ،ليكن
ذلك وفاء منا لعلمائنا.
وتآليف مطوالت شريفة ومختصرات لطيفة فيه،
بتصانيف
ومن ذلك العلوم علم المنطق فلقد اهتم به علمائنا
ِ
ِ
لكونه خادما لجميع العلوم ،ومعيارا ورئيسا للعلوم اآللية ،ومن جملتها (الرسالة المنطقية) ،المنسوبة إلى المولى

() 1شرح المطالع ،للمؤلف قطب الدين الراتزي ،الناشر :منشورات ذوي القربى-ايران،الطبعة الثاني1٤35 :هـ.6\1 ،
() ٢معيارالعلوم ،للمؤلف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  ،الناشر :دار المنهاج-السعودية ،الطبعة األولى.5٠ ،٢٠16 :
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اإلمام المحقق والمحرر المدققالمال (عبدهللا الشيخممودي) ،کساه هللا جالبيب رضوانه ،وأسكنه بحبوحة جنانه،
وهذا المتن وإن كان صغير الحجم إال أنه كبير الفائدة عظيم النفع ،وألهمية هذه الرسالة ،وخفائها بين الناس
وعدم اطالع طالب العلم عليها قررت أن أخدمها وأحققها وأكتب عليها تعليقات نفيسة ،وأسأل هللا تعالى التوفيق
والسداد ،آمين.

أسباب اختيار الموضوع:
من المعلوم أن حضارتنا اإلسالمية متمثلة في تراث العلمي الضخم الذي خلفه علماء األمة في عصور
المتقدمة ،جدير بالتقدير واالحترام.
ولقد شاءت قدرته سبحانه وتعالى أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا التراث العريق ،إذ نحن احوج ما نكون
في حاضرنا ،ومستقبلنا إلى إرساء قواعد نهضتنا على أسس تحفيض لهذا التراث العظيمة ،وعطاءه عبر
العصور الطويلة ،واألجيال الحاضرة عليها ِعبء حفظ هذا التراث العظيم،ونقله إلى األجيال القادمة في صورة
ميسورة ،وهذا جهد يجب أن يبذل.
وكلية العلوم اإلسالمية في جامعة صالح الدين تقوم بدور كبير في توجيه الباحثين نحو هذا التراث.
والحمد هلل لقد قام الكثيرون بالدراسة واالطالع ما كان منسيا في المكتبات ،وهذا الجهد ال تكتمل فائدته إال
بتاكتف جهود علماء المسلمين في كل مكان لتحقيق هذا الهدف.
وقد وفقني سبحانه وتعالى للمشاركة في هذه الحركة ،فبعد أن وصلت إلى مرحلة الرابعة في كلية العلوم
اإلسالمية في جامعة صالح الدين بأربيل-حاليا ،بدأت في التفكير إلعداد بحث لنيل شهادة(البكالوريوس) ،فكان
أمامي طريقان:
األول :طريق الكتابة
الثاني :طريق التحقيق
فشرعت أبحث وأقارن ،حتى شرح هللا صدري ووجهني سبحانه إلى طريق التحقيق .فوجدت لسلوك هذا الطريق
مبررات عدة منها:
 .1علمي بأن كتابتي مهما ارتقت ،فإنها لن تصل إلى درجة مخطوط الذي سأقوم بتحقيقه.
 .٢مساهمة مني في إحياء التراث اإلسالمي الذي نحن في أشد الحاجة إليه .
 .3حرصي الشديد على إبراز هذه الرسالة التي هي كنز من كنوز على شكل جديد.
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المعوقات والصعوبات:
اإل ُ
ض ِعيفا﴾() ،1تواجهه الصعوبات عندما يتبادر إلى أي
اإلنسان مخلوق ضعيف كما قال
نسان َ
تعالى﴿و ُخلِقَ ِ
َ
وظيفة ،لذا بطبيعة حالي واجهني صعوبات ،ولكن هللا تعالى رزقني التغلب عليها وله الحمد والشكر ،ومن تلك
الصعوبات:
 .1قلة المصادر التي تبحث عن الشيخ المال عبدهللا الشيخممودي بشكل مفصل،وأكثر ما في المصادر مكررات،
فلذلك لم أستطع أن أفصل في حياته بشكل مفصل.
 .٢لم أتمكن من الحصول إال على مخطوطة واحدة لم تكن من خط المؤلف ،فاعتمدت عليها ولم أستطع – كما
هو نهج المحققين – أن أقابل بين عدة نسخ وأثبت ما هو األصح منها.

منهجي في إخراج هذا البحث:
لقد قسمت البحث بعد المقدمة إلى قسمين :قسم الدراسة ،وقسم التحقيق .
فجعلت قسم الدراسة مدخال ضروريا للرسالة ،قسمته على مبحثين ففي مبحث األول :عرفت فيه الشيخ المال
عبدهللا الشيخممودي ،وشيوخه ،وتالميذه ،ووفاته ،ومؤلفاته،وأقوال العلماء فيه ،وفي مبحث الثاني :عرفت
رسالته فذكرت توثيق نسبتها إلى المؤلف ،واسم الرسالة ،ومنهجه في كتابة الرسالة.
أما في قسم التحقيق ،وهو قسم الثاني من البحث :فقد حرصت على العناية بالرسالة ،وإخراجها ،فضبطت النص
بالشكل،وحققته ،وعلقت عليه،وعرفت غوامضها ،وبينتُ مجملها بأقوال شراحها ،وكل عملي من مبيانات كانت
في الهامش ،حفظا على النص من التحريف ،والتصحيف ،والتبديل ،ومع ذلك:
 .1زدنا في المتن ما يحتاج إلى زيادته مثل عنوان الموضوع ،ووضعناه بين هذين [المعقوفتين].
 .٢لم نكتب الزيادات التي توجد في المخطوطة ولم تكن من المتن ،ولم نشر اليها.
فجاء على هذه الصورة التي أرجو أن تكون مقبولة لدى األساتذة.

() 1سورة النساء :اآلية.53 :
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خطة البحث:
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في " :قسمين وخاتمة" ،على النحو اآلتي:
القسم األول :قسم الدراسة .ويشتمل على مقدمة ومبحثين.
المقدمة :ففيها أسباب اختيار الموضوع وبيان خطة البحث ومنهجي فيه.
المبحث األول :الشيخ المال عبدهللا شيخممودي حياته سيرته العلمية .ويشتمل على خمس مطالب:
المطلب األول :اسمه ،ونسبته.
المطلب الثاني :والدته ونشأته.
المطلب الثالث :شيوخه وتالميذه.
المطلب الرابع :وفاته وثناء العلماء عليه.
المطلب الخامس :آثاره العلمية ومؤلفاته.
المبحث الثاني :دراسة الرسالة .ويشتمل على ثالث مطالب:
المطلب األول :توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف.
المطلب الثاني :وصف الرسالة.
المطلب الثالث :منهج المؤلف في الرسالة.
القسم الثاني :قسم التحقيق.
وأما الخاتمة فقد لخصت فيه أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.
وأخيرا بذل الباحث ما بوسعه في تحقيق هذه الرسالة ،فما كان فيه من الصواب فهو من توفيق هللا تعالى له،
وما كان فيه من خطأ وزلل فهو من نفسه ،وتقصيره ،واستعجاله ،ورحم هللا من اهدى إليه عيوبه ،وبصره
بمواضع خطأه ،وسدد ،وقارب .فعسى أن ال يحرمه هللا تعالى أجرا ،وأن يجعل له به يوم القيامة ذكرا ،ويرفع
له به عنده قدرا ،ويحط به عنه وزرا.
وصلى هللا وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وإمامنا وإمام األنبياء والمرسلين ،محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
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القسم األول
قسم الدراسة

المبحث األول :الشيخ المال عبدهللا شيخممودي حياته سيرته العلمية.
المبحث الثاني :دراسة الرسالة.

المبحث األول :الشيخ عبدهللا الشيخممودي حياته وسيرته العلمية.

المطلب األول :اسمه ،ونسبته.
المطلب الثاني :والدته ونشأته.
المطلب الثالث :شيوخه وتالميذه.
المطلب الرابع :وفاته وثناء العلماء عليه.
المطلب الخامس :آثاره العلمية ومؤلفاته.

المبحث األول:
الشيخ عبدهللا الشيخممودي حياته وسيرته العلمية
المطلب األول
اسمه ونسبته
اسمه:
هو العالم العالمة الزاهد الفاضل الشيخ اإلمام المال عبدهللا بن خضر الشيخممودي 1)( ،وكذلك ورد اسمه في
نهاية رسالته التي بين يدينا حيث قال ناسخه( :تمت الرسالة المنطقية المنسوبة إلى المحقق المدقق موالنا
عبدهللا الشيخممودي).

()٢

نسبته:
نسب الشيخ عبدهللا (رحمه هللا تبارك وتعالى) إلى قرية شيخ مموديان التابعة ِل َحرير؛ هذه القرية اسمها" :شيخ
فصار "شيخ مموديان".
ف
َ
مموديان" أو "شيخ ممونديان" وهي في األصل اسمها "شيخ محموديان" ف ُخ ِف َ

()3

( )1ينظر :بوژانهوەی مێژووی زانايانی کورد له ڕێگهی دەستخهتهکانيانهوە ،محمد علي قهرەداغی ،ط األولى ،1٩٩٩ :ج، ٢
ص.1٤٠
( )٢ينظر :الرسالة المنطقية للعالمة المال عبدهللا الشيخممودي (مخطوط) .ل .1٤ :وهي الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها.
( )3تسع رسائل في أجزاء القضية والنسبة الثبوتية والفرق بين التصديق والقضية في علم المنطق .الدكتور لقمان البحركي
الكردي،دار الرياحين للنشر والتوزيع –عمان الطبعة األولى1٤٤٢ :ه ٢٠٢1-م .ص.51٩
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المطلب الثاني
والدته ونشأته
والدته:
لم يرد في المصادر التي اطلعت عليها حول والدة العالمة الشيخممودي شيء ،إال أنه عاش في القرن الثالث
عشر بعد الهجرة الموافق للقرن الثامن عشر والتاسع عشر من الميالد.

()1

نشأته:
نشأ الشيخ العالمة الشيخممودي في كوردستان الجنوبي (كوردستان العراق) ،فبدأ بدراسة العلوم الشرعية
في مدن و قرى كوردستان خصوصا في قرية (سارتكه) ،حيث حصل على اإلجازة العلمية فيها ،على يد
العالمة أبي بكر الميرروستمي() ،٢وتزوج بعد ذلك بابنته فكان مجازه وصهره ،رحمهم هللا أجمعين .ولم نطلع
على اسم أي قرية أخرى وال اسم أي مدينة قرأ العالمة الشيخممودي العلوم فيها ،وإنما قلنا :إنه قرأ في قرى
ومدن عديدة ألنه هو حال طالب العلم في كوردستان في زمانه؛ فإنهم كانوا يسافرون لطلب العلم ويسرون
في األرض في خدمة عالم إلى آخر حتى ينتهون من المنهج الدراسي ،وما زال حال طالب العلم في المدارس
األهلية (الحجرة) هكذا وهلل الحمد والمنة.

()3

( )1حياة األمجاد من علماء األكراد للمال طاهر البحركي،دار ابن حزم-بيروت ،الطبعة األولى 1٤36:هـ٢٠15م :ج ٢ص.1٠8
( )٢هو العالمة أبوبكر بن محمد الميرروستمي ،من قرية "ميرڕۆستهمه" الواقعة بين شقالوه وحرير ،ثم انتقل إلى قرية "سارتكه"
اشتهر عند أهل تلك المنطقة بمال أبي بكر السارتكيِ ،من علماء القرن الثالث عشر الهجري ،كان ِمن أعلم علماء زمانه ومتفوقا
لذا
َ
ْ
درسا في أكبر جامع من إمارته .أكبر شاهد على
اختاره
على أقرانه لذا
ُ
َ
األمير محمد پاشا الرواندزي عا ِلما ِلعاصمة ُحك ِمه ،و ُم ِ
الناس ِمن العرب واألكراد ،فال
مهارته وتضلعه في الفنون رسالتاه" :االستعارة والوضع" اللتان انتشرتا في البالد ،وأكبَّ عليهما
ُ
يستغني عنها معل ٌم وال متعل ٌم ،وال زالتا ِمن سلسلة الكتب الجادة إلى اآلن وأصبحتا موضعي قبول عند الخواص والعوام .أخذ
الميرروستمي العلوم ِمن العالمة المال عبدالرحمن الجلي ،وهو من المال محمد خضر الحيدري الماوەرانی ،وكان يترددُ إلى أربيل
َطلع على تأريخ وفاته،
كثيرا ،وله صداقة حميمة مع "كچك مال أبي بكر أفندي األربلي" ،ودرس عنده علماء أعالم ،وفاته :لم ن ْ
ولكن نجلي أبوبكر جلب لي نسخة مخطوطة من اإلستعارة كتبها رسول محمد في كركوك سنة 1٢33هـ في حياة المؤلف ،فتبين
أنه كانَ حيا آنذاكَ  ،وانتشر كتابُه درسا ،وكتابة في زمنه ،وتوفي بعد ذلك التأريخ .مؤلفاته" :خالصة الوضع" ،و"نهاية الوسع"
هي شرحه على خالصة الوضع ،و"بيان البيان" وهي مشهورة باالستعارة ،و"حاشية على السيلكوتي" على شرح الشمسية في
المنطق .حياة األمجاد من علماء األكراد.٤٢/1 :
( )3ينظر :بوژانهوەی مێژووی زانايانی کورد له ڕێگهی دەستخهتهکانيانهوە ،محمد علي قهرەداغی ،ط األولى ،1٩٩٩ :ج، ٢
ص.13٩ – 138
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المطلب الثالث
شيوخه و تالميذه
سبق أن قلنا أن طالب العلم في كوردستان يأخذون العلوم عن غير واحد من الشيوخ والعلماء ،لكن بسبب قلة
المصادر التي يتحدث عن العالمة الشيخممودي لم نستطع الحصول على أسماء أساتذته وشيوخه غير العالمة
الميرروستمي الذي أخذ الشيخ اإلجازة العلمية منه ().1
أما عن طالبه وتالمذته الذين قرؤوا الكتب الدراسية عنده وأخذوا منه العلوم النقلية والعقلية ،فورد اسم طالب
()٢
س عليه فنَ البيان ِمن كتاب
واحد أيضا وهو المال محمدأمين بن المال الشيخ محمد البيتواتي حيث دَ َر َ
"المطول"() 3وقسما ِمن عقائد الدواني(.5)()٤

( )1المصدر السابق.
)٢
(
علم اآلداب وقسما من
جاء ذكره في كتاب علماء ومدارس أربيل :انتق َل بعدَ وفاة والده من "كونه فلوسه" إلى "شقالوه" فقرأ َ
كتاب الخيالي عند مدرسها الشهير المال عثمان أفندي المشهور بالمفتي ،ثم ذهب إلى رواندوز فقرأ فيها" :تشريح األفالك وبرهان
الكلنبوي" عند مدرسها الكبير المال محمدأمين الخيالني ،ثم جاء إلى قرية "الشيخ مموندي" ،ثم رج َع إلى أهله بقرية أبيه ،وبعد
َ
فلبث في الجامع الكبير واشتغل بالتحصيل عن المدرس الشهير
ذهب إلى "كويسنجق" إلكما ِل العلوم ولنيل اإلجازة
بضع ِة أشهر
َ
العلوم ونا َل نصيبا وافرا منها فمنحه اإلجازة َ والشهادةَ والعلميةَ فرج َع
عالمة العصر الحاج المال عبدهللا أفندي الجلي إلى أن أكم َل
َ
وصار مدرسا وإماما في مسجد الحاج عبدالقادر الدباغ ،فصارت
بذلك إلى قرية أبيه ،وكان مدرسا فيها ،وبعدَ مدة جاء إلى أربيل
َ
توفي سنة 135٩ه1٩٤٠-م .علماء ومدارس أربيل لزبير
المدرسةُ كعبةَ الطالبين وأجازَ الكثيرين منهم وبلغ عددهم ( )5٧مجازا.
َ
بالل إسماعيل ،مطبعة الزهراء-موصل1٤٠٤ ،ه1٩8٤-م.٩6 :

( )3هذا الكتاب في علم البالغة للعالمة مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني ،سعد الدين :من أئمة العربية والبيان والمنطق .ولد
وأقام بسرخس ،وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند ،فتوفى فيها ٧٩3هـ ،ودفن في سرخس.
بتفتازان "من بالد خراسان" سنة ٧1٢هـ
َ
كانت في لسانه لكنة .من كتبه" :تهذيب المنطق" ،و"المطول" في البالغة ،و"مقاصد الطالبين" في الكالم ،و"شرح مقاصد
الطالبين" ،و"النعم السوابغ" في شرح الكلم النوابغ للزمخشري ،و"إرشاد الهادي" نحو ،و"شرح العقائد النسفية" ،و"حاشية على
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" في األصول ،و"التلويح إلى كشف غوامض التنقيح" ،و"شرح التصريف العزي" في
الصرف ،وهو أول ما صنف من الكتب ،وكان عمره ست عشرة سنة ،و"شرح الشمسية" منطق ،و"حاشية الكشاف" لم تتم،
و"شرح األربعين النووية" وغير ذلك .األعالم،للمؤلف لخيرالدين بن محمد الزركلي ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر
٢٠٠٢،م.٢1٩/٧ :
( )٤حمد بن أسعد الصديقي الدواني ،جالل الدين :قاض ،باحث ،يُعد من الفالسفة .ولد في دوان "من بالد كازرون" سنة  83٠ه،
وسكن شيراز ،وولي قضاء فارس وتوفي بها  ٩18ه .له" :أنموذج العلوم" ،و"تعريف العلم" ،و"ثبت" في ذكر مشايخه ،و"إثبات
الواجب" ،و"حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكالم" ،و"أفعال العباد" ،و"حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب
الرازي" ،و"شرح العقائد العضدية" ،و"تفسير سورة الكافرون" ،و"األربعون السلطانية" حديث ،و"حاشية على مباحث االمور
العامة" ،و"شرح تهذيب المنطق" ،و"األسئلة الشريفة القرآنية" ،و"شرح هياكل النور للسهروردي" ،وله رسائل بالفارسية ترجم
بعضها إلى اإلنجليزية .األعالم للزركلي.3٢/6 :
( )5علماء ومدارس أربيل.113 :
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كمدرس وخطيب رسمي ،فأحالوه على رئيس العُلماء هناك
ب له
ويُحكى أنه سافر إلى "أستانبول"
لتعيين الرات ِ
ِ
ِ
َ
َ
الفنون ،فألبسوه الجبة والعمامة الخاصة
لالختبار ،وأمهلوه ثالثة أيام ،فوجدوه عا ِلما متبحرا جامعا ألنواع
ِ
س َر واشتاقَ إلى وطنه وقال :ليتني واقِفا على تل ُمشرف
وفوضوا إليه
ف وتح َّ
التدريس عندهم ،فتأ َّ
بالعلماءَّ ،
س َ
َ
()1
ور َج َع إلى كردستان .
على قريتي "شيخ مموديان" فترك الوظيفةَ ،
أقام فيها مدة ،ثم َر َج َع إلى
أقام للتدريس وأمور الدين بقرية "شيخ مموديان" ،ثم
َ
ذهب للتدريس إلى "شقالوة"َ ،
َ
شيخ ممونديان ،وشرع في التدريس في القرية إلى سنة 1٢65هـ18٤8-م.

( )1حياة األمجاد للمال طاهر البحركي.1٠8/٢ :
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المطلب الرابع
ثناء العلماء عليه و وفاته
كان العالمة المال عبدهللا رحمه هللا ُمتدينا و ُمتقيا وزاهدا ال يهتم بالدنيا وزخارفها ،يُحكى أنه كانَ يبقى كثيرا في
شيوخِ النقشبندي ِة ِمن عائل ِة ُ
الصال ِة و ُمدواما قراءة َ القرآن واألذكار ،ويُح َكى أنه أرس َل رسالة إلى أح ِد ال ُ
شيوخِ
وطلب منه أخذَ الطريق ِة النقشبندي ِة ،وردَّ الشيخ على رسالته بأن الطريقةَ خاد ٌم للشريع ِة وأخذُ الطريق ِة
"بيارة"
َ
فكيف أعطيك الطريقة؟ بل ينبغي عليكَ ْ
ُ
أن تُر ِشدَني
ق الشريع ِة ،وأنتَ أعل ُم بالشريع ِة مني،
َ
يكون لتطبي ِ
()1
وت َنص َحني .
ف
ويُحكى أنَّه سافَ َر إلى "بغداد" ،والتَقَى فيها بالشيخ محمد فيضي الزهاوي() ،٢و َح َ
ض َر حلقةَ درسه ،وتوقَّ َ
ب الزهاوي بذكائِه
ي أثنا َء ِ
درس أحد الطالب لصعوبة في المبحث ،فتكلَّ َم بكلمة ح َّل بها الموضوع ،فتعج َ
الزهاو ُّ
و َمدَ َحه مدحا كثيرا.
لم يعلم تاريخ وفاة العالمة المال عبدهللا إال أنه بعد رجوعه من شقالوة إلى شيخمموديان ،وشروعه في التدريس
فيها إلى سنة 1٢65هـ18٤8-م ،توفي بعد ذلك التاريخ() .3ودُفِنَ في مقبرة قرية "شيخمموديان"،
وقبره اآلنَ
ُ
معروف يُزار.
ٌ

( )1بوژانهوەی مێژووی زانايانی کورد ،محمد علي قهرەداغي.138/٢ :
( )٢العالمة محمد بن المال أحمد بن حسن الدارەشمانی ،ولد سنة 1٢18هـ18٠3 -م بالسليمانية ،نسب إلى "زهاو" ألنه سافر مع
والده إليها ،وبقى فيها مدة عند أخواله ،بدأ بالداراسة لدى والده بالسليمانية ،وقرأ الكتب االبتدائية والفقه والنحو والصرف ،كما
قرأ عند علماء "زهاو" ،ومدة عند الشيخ معروف النودهي ،ومدة عند المال عبدهللا الخةرثاني ،وتعلم الكالم من المال الشيخ سعيد
التختي في "سنندج" ،ودرس عندَ الشيخ قسيم فتعلَّ َم منه الحكمة ،وأخيرا رحل إلى "مهاباد" ،فأكمل العلوم وأخذ اإلجازة العلمية
ِمن المال رسول وعمره عشرون سنة ،فأصب َح ُمدرسا بمدرسة بابا علي في السليمانية ،ونقل إلى جامع أحمد نفطجي في "كركوك"
سنة 1835م ،وعيَّنه علي رضا والي بغداد للتدريس في المدرسة العلمية سنة 18٤1م ،وأصبح رئيس المدرسين سنة 18٤٩م،
وعينه علي رضا مفتيا عاما لبغداد سنة 1853م ،وتولى اإلفتاء ثمان وثالثين سنة ،وكان خيرا ،محبا للخير ،ساعيا إلى الخير
وكان أديبا فصيح اللسان ،شاعرا لبيبا ،عارفا بالحكم والنكت واألمثال .توفي ببغداد سنة 13٠8هـ 18٩٠م .حياة األمجاد للبحركي:
.155/3
( )3حياة األمجاد للمال طاهر البحركي.1٠8/٢ :
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المطلب الخامس
آثاره العلمية ومؤلفاته
له مؤلفات ،منها:

()1

-1روضة األذكياء شرح بيان البيان ألستاذه المال أبي بكر الميرروستمي ،فَ َر َ
غ منها سنة1٢55 :هـ-
183٩م().٢
-٢شرح خالصة الوضع ألستاذه الميرروستمي().3
-3رسالة في علم الوضع.
-٤رسالة في علم المنطق ،وهي الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها.
والمتأخرين في القضية والتصديق().٤
ق بيــــــنَ القُدماء
ِ
ق الفَر ِ
-5رسالةٌ في تحقي ِ

( (1بوژانهوەی مێژووی زانايانی کورد له ڕێگهی دەستخهتهکانيانهوە ،محمد علي قهرەداغی ،ج ، ٢ص .13٩حياة األمجاد من
العلماء األكراد.1٠8 /٢ .
( (٢يوجد عندي نسخة خطية منها.
( )3كذلك يوجد عندي نسخة خطية منها.
( )٤مطبوع ضمن :تسع رسائل في أجزاء القضية .تحقيق :الدكتور لقمان البحركي.
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المبحث الثاني :دراسة الرسالة (الرسالة المنطقية للشيخ عبدهللا شيخممودي)

المطلب األول :توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف.
المطلب الثاني :وصف الرسالة.
المطلب الثالث :منهج المؤلف في الرسالة

المطلب األول
توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف
إن توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفه إنما تزداد أهميتها عند الشك ،لورود شبه قوية تدل على أن مؤلف الرسالة
غير معروف ،أو أن الرسالة قد نسبت إلى أكثر من واحد من العلماء أو غير ذلك.
ولكن الرسالة التي بين أيدينا – هلل الحمد والمنة – قد سلم من كل ذلك.
ومع ذلك فإننا نؤكد صحة نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفه اإلمام العالمة الشيخ المال عبدهللا الشيخممودي ،وقد
اعتمدنا في بيان صحة هذا اإلثبات على دليلين مقنعين وهو:
أوال :كتب في نهاية المخطوطة (تمت الرسالة المنطقية المنسوبة إلى المحقق المدقق موالنا عبدهللا
الشيخمموندي) ولم يورد تنسيبه ألي شخص آخر من العلماء().1
ثانيا :إن كل من ترجم لمال عبدهللا الشيخممودي أو كتب عن مؤلفاته عموما ،ذكروا تلك الرسالة له دون أدنى
تردد وشك .وأخصهم بالذكر العالمة المحقق الشيخ المال طاهر البحركي (أطال هللا عمره ونفعنا في علومه)،
حيث أشار إليها في حياة األمجاد().٢

( )1ينظر :الرسالة المنطقية للعالمة المال عبدهللا الشيخممودي (مخطوط) .ل .1٤ :وهي الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها.
( (٢حياة األمجاد من العلماء األكراد.1٠8 /٢ .
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المطلب الثاني
وصف الرسالة

حصلت على نسخة واحدة مصورة من هذه المخطوطة المباركة من عند أستاذي الدكتور لقمان البحركي الكردي
حفظه هللا تعالى ،حيث أخذها من الشيخ الفاضل المال حسام الدين حفظه هللا تعالى.
والرسالة مكتوبة بخط اليد ومكونة من ( )1٤صفحات ،بقياس ( ،)٢1×٢٩يوجد في كل صفحة ( )٩سطرا،
عدا صفحة األخيرة حيث كتب فيها ( )٧سطور تقريبا وكتبت بخط كبير متقن بلون األسود وكتب رؤوس
الموضوعات بالحمرة ،وبه تعليقات في الحاشية و بين األسطر ،و تم كتابته من قبل............ :
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المطلب الثالث
منهج المؤلف في الرسالة

 .1اقتصر و اختصر المؤلف كتابه على أهم المسائل في علم المنطق
 .٢لم يلتفت المؤ ِلف الى اإلرادات التي سيرد على المؤلَف.
 .3أتى لكل مسألة بمثال أو بمثالين.
 .٤لم يشر الى أي مصدر من المصادرالتي استفاد منه.
 .5لم يذكر أقوال العلماء وآرائهم.
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القسم الثاني
قسم التحقيق

الصفحة األولى من المخطوطة
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الصفحة الثانية من المخطوطة
20

النص المحقق للرسالة

(1
)

بسم هللا الرحمن الرحيم

]تعريف العلم[
يء عند العق ِل.
العل ُم):(٢هو الصورة ُ الحاصلةُ ِمن الش ِ

() 1بدأ المصنف رحمه هللا بالبداية الحقيقية وهي البسملة ،فاتحة كل الخير ،وما ذلك إال اقتداء بالكتاب العزيز ،فكل سورة بدايتها
البسملة ،وفاتحة القرآن الكريم البسملة ،وعمال بقول النبي صلى هللا عليه وسلم (كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم
اإل َمام أَبو بكر الخَطيب ْالبغدَادي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.ينظر :الجامع ألخالق الراوي
أقطع) رواهُ ِ
وآداب السامع ،أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ،مكتبة المعارف  -الرياض  ،1٤٠3 ،تحقيق  :د .محمود الطحان،
عدد األجزاء6٩/٢ ،الحديث  .1٢1٠قال السبكي رحمه هللا( :وكذلك رواه  ...مبشر بن إسماعيل عن األوزاعي عن الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم الرحمن الرحيم فهو أقطع،
فإن قلت إذا كان األوزاعي يرويه تارة عن قرة وتارة عن شيخ قرة فهذا اضطراب في حديثه ...ولكني أقول ال اضطراب فإنه ال
مانع أن يروى الحديث عن واحد تارة وتارة عن شيخ ذلك الواحد إذا كان قد سمعه منهما وال سيما عند اختالف اللفظ  ..فلعله
سمعه من قرة عن الزهري بلفظ الحمدلة وسمعه هو من الزهري بلفظ البسملة) .طبقات الشافعية الكبرى ،شيخ اإلسالم تاج الدين
أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع1٤13-هـ ،ط ،٢تحقيق:د .محمود محمد الطناحي
و د .عبد الفتاح محمد الحلو . 13-1٢/1:والمغني عن حمل األسفار ،للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ،مكتبة
دار الطبرية ،عدد األجزاء ،15٩ :٢حديث  ،6٤٩وحسنه السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقرب النواوي  ،لعبد الرحمن
بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ،المتوفى ٩11هـ ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض -السعودية،
ط.٤٩-٤8/1:1
والحديث في سنن أبي داود لكن في البداءة بحمد هللا وبلفظ( :فهو أجذم) [سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني،
دار الفكر ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد ،عدد األجزاء  ،٤ :كتاب األدب ،باب الهدي في الكالم ،6٧٧/٢:حديث ،]٤8٤٠
ض على المصنف بأنه لم يبدأ بالحمدلة مع وروده في الحديث كالبسملة كما جاء في النسائي بلفظ( :ال يبدأ فيه بحمد هللا
وإن اعت ُ ِر َ
فهو أقطع) السنن الكبرى ،االمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط ،1٢8/6 :1حديث ،1٠3٢8
نقول :ال يدل الحديث على لزوم كتابته بل إنما يدل على لزوم مطلق اإلبتداء بالحمد سواء كان بالكتابة والتلفظ أو بالتلفظ فقط
.ينظر:آداب البحث والمناظرة للعالمة إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي ،دار كتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى٢٠1٢:م-
1٤3٤هـ.135:
( )٢اعلم أن العلماء اختلفوا في أن تصور ماهية العلم المطلق هل هو ضروري يتصور ماهيته بالكنه فال يحد ،أو نظري يعسر
تعريفه ،أو نظري غير عسير التعريف.
األول :مذهب جماعة من العلماء منهم اإلمام الرازي وقالوا :ال يحد العلم.
الثاني :رأي جماعة أخرى منهم إمام الحرمين والغزالي وقالوا :ال طريق إلى معرفته إال القسمة والمثال.
الثالث :أنه نظري ال يعسر تحديده ،وهو الراجح وبه قال الجمهور.
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الفصل الثّاني في الح ّجة
هي ثالثة() :1القياس والتّمثيل واإلستقراء
متغي ٌر وك ُّل متغير
فالقياس() ٢إ ّما إقتراني() 3إن كانت النتيجةُ مذكورة فيه بمادتِها دونَ صورتِها كقولنا العال ُم
ِ
حا ِد ٌ
ث.
مس طالعة
وإ ّما إستثنائي() ٤إن كانت النتيجةٌ مذكورة فيه بصورتِها أو بصورةِ
نقيضها كقولنا كلما كانت الش ُ
ِ
هار موجودٌ () 5أو َّ
هار موجودٌ َّ
ْ
ليست بطالعة().6
مس
لكن
الشمس طالعةٌ فالن ُ
فالن ُ
هار ليس بموجود فالش ُ
لكن الن َ
َ
صغرى واأل ُخرى ُكبرى َّ
ب
ثم القياس اإلقتراني يترك ُ
ألن موضو َ
ب و إ ّما من مق ّدمتين إحدَي ِهما ت ُس َّمى ُ
ع المطلو ِ
ُ
ين حدًّا أوس َ
األصغر
ط والمقدِمة التي فيها
ين
أكبر
يُس َّمى حدًّا
ِ
والمشتركَ
َّ
ُ
َ
أصغر ومحمولَه حدًّا َ
َ
المقد َمت َ ِ
المكر َرت َ ِ
واألوسط
األوسط
األكبر ت ُس َّمى الكبرى والبُدَّ فيه من
ت ُس َّمى الصغرى والتي فيها
غر تحتَ
ِ
ِ
ُ
ِ
الحكم بإندراجِ األص ِ
المذكور َّ
العالم
بأن
المطلوب فإنه ُح ِك َم في المثا ِل
يستلزم
األكبر حتى
مندر ٌج تحتَ المتغيِ ِر والمتغيِ ُر تحتَ
تحتَ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الحادث.
وعلى القول الراجح ذكروا للعلم تعريفات كثيرة ننقل بعضا منها  -1 :هو إدراك المعلوم على ما هو به وهو قول الشيخ أبي الحسن
األشعري ٢ .ـ هو معرفة المعلوم على ما هو به .وهذا اختيار القاضي أبي بکر الباقالني -3.هو إثبات المعلوم على ما هو به.
وهذا التعريف ل إلمام فخر الرازي_٤ .هو اعتقاد الشيء على ما هو به ،وهذا رأي بعض المعتزلة .تقوية الطالب المقدس في
شرح مفتاح الشيخ المدرس ،د.لقمان عثمان عمر البحركي الكردي  ،دار ابن حزم-بيروت ،الطبعة األولى٢٠18 :م- 1٤3٩-هـ:
.٧5
( )1في هذه الثالثة أن اإلستدالل معناه طلب المجهول والتوصل إليه بواسطة المعلوم  ،أو هو إنتقال الفكر من المعلوم التصديقي
وهو المقدمات إلى المجهول التصديقي وهو النتيجة (أ) فإن كان اإلنتقال من األمر الكلي إلى الجزئي أي من األعم إلى األخص
فهو القياس.
(ب) وإن كان اإلنتقال من الجزئي إلى الكلي أي من األخص إلى األعم فهو اإلستقراء.
(ج) وإن كان اإلنتقال من الحكم على جزئي إلى الحكم على جزئي آخر مشابه له في علته فهو التمثيل.المرشد السليم في المنطق
الحديث والقديم ،للمؤلف الدكتور عوض ّللا جاد حجازي،دار الطباعة المحمدية ،الطبعة الرابعة،بدون تاريخ.13٧:
( )٢القياس في اللغة :تقدير شيء على مثال آخر.
وفي اإلصطالح :هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
و(القول) جنس معقوال أو ملفوظا شامل لجميع األقوال أي المركبات.
المراد باألقوال ما فوق الواحد ليتناول القياس المؤلف من القولين كقولنا (العالم متغير)و(وكل متغير حادث) و المؤلف مما فوق
القولين كقولنا كقولنا (النباش آخذ للمال خفية) و (كل آخذ للمال خفية فهو سارق) و(كل سارق تُقطق يد ُه) فهذا مؤلف من ثالثة
أقوال يلزم عنها قول آخر،و هو (النباش تقطق يده) و يسمى األول قياسا بسيطا و الثاني مركبا لتركبه من قياسين.
و(متى سلمت) صفة أقوال إشارة إلى أن تلك األقوال ال يلزم أن تكون مسلنة أي مقبولة في نفسها بل يلزم أن تكون بحيث لو سلمت
لزم عنها لذاتها قول آخر ليدخل في التعريف القياس الذي مقدماته صادقة و الذي مقدماته كاذبة كقولنا (كل إنسان جماد) و (كل
جماد حمار) فإن هذين القولين و إن كانا كاذبين إال أنهما لو سلمت لزم عنها قول آخر و هو(كل إنسان جماد).ينظر:مغني
الطالب.1٧1:
( )3إنما سمي إقترانيا إلقتران حدودها الثالثة فيه بال إستثناء،و هي األصغر و األوسط و األكبر  .رسالة في علم المنطق.3٢:
( )٤لما سمي إستثنائيا إلشتمال على أداة اإلستثناء أعني (لكن).ينظر :المطلع شرح إيساغوجي.6٢٧:
( )5هذا مثال ما ذكر النتيجة.
( )6وهذا مثال ما ذكر فيه نقيض النتيجة.
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ب وإ ّما من مق ّدمتين إحديهما شرطيةٌ واألخرى حمليةٌ فالشرطيةُ إن كانت
وكذلك القياس اإلستثنائي يترك ُ
زم في
الملزوم أو
للمقدم في الشرطي ِة وبوجو ِد
بلزوم التالي
يحكم
متصلة البد أن تكون لزومية حتى
ِ
ِ
بإنتفاء الال ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
حيوان أو لكنه ليس بحيوان فهو
إنسان فهو
حيوان لكنه
المطلوب كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو
الحملي ِة فيستلز ُم
َ
()3
()٢
()1
يسلتزم الوض ُع الرف َع والرف ُع الوض َع كقولنا
ليس بإنسان وإن كانت منفصلة فال بدَّ أن يكونَ عنادية حتى
َ
العددُ إما زو ٌج أو فردٌ لكنه زو ٌج فهو ليس بفرد أو لكنه فردٌ فهو ليس بزوج أو لكنه ليس بفرد فهو زو ٌج.
ت حكم كلي.
ت إلثبا ِ
واإلستقراء :هو الحجةُ ال ُمست ْن ِبطةُ من تتبُّعِ الجزئيا ِ
سم() 5فيُفيدُ اليقينَ .
وهو إ ّما تام :إن تُتُبِ َع فيه حا ُل الجزئيا ِ
ت ِ
كلها() ٤فيُس َّمى قياس المق َّ
ُحرك ف َّكهُ األسف َل عند
أكثر الجزئيا ِ
ت وال يفيد إال الظ َّن كقولنا ك ُّل حيوان ي ِ
وإ ّما ناقص :إن إكتفَى فيه بتَتَبُّعِ ِ
المضغِ إال التمسا َح.
والتّمثيل :هو الحجة التي يقع فيها بيان مشاركة جزئي آلخر في علة الحكم ليُثبَتَ ذلك الحك ُم في الجزء األول
كقولنا النبيذ ُمس ِكر كالخمر وكل ُمس ِكر كالخمر حرام ،ثم التمثيل إن كان علةُ الحكم فيه قطعية يفيد اليقين() 6وإال
فيفيد الظ َّن.
البدئ واإلختتام على سيدنا محمد أفضل األنام وعلى آله وصحبه
والحمد ّلل على اإلتمام والصالة والسالم في
ِ
البررة الكرام.
تمت الرسالة المنطقية المنطقية المنسوبة إلى المحقق المدقق موالنا عبدهللا الشيخمموندي.

( )1هو اإلنفصال لذات الطرفين أي في الصدق و الكذب .ينظر:رسائل الرحمة في المنطق والحكمة.٧٢:
( )٢أي اإليجاب.
( )3أي السلب.
( )٤كأن يتتبع الناظر المبتدأ في كالم العرب فيجد أن الكلمة كلما وقعت مبتدأ كانت مرفوعة فيصل إلى حكم كلي و قاعدة تامة
وهي كل مبتدإ فرفوع.
( )5ألن الحكم على الكلي ما جاء إال بعد تقسيم الموضوع إلى جميع أقسامه نحو(الكلمة قول مفرد) فهذا الحكم مبني على تتبع
جميع أقسام ،والحكم على كل قسما منها بأنه قول مفرد ويرد إلى صورة اإلتصال المنطقي بأن تقول (الكلمة إما إسم أو فعل أو
حرف ،وكل إسم أو فعل أو حرف قول مفرد ،فالكلمة مفرد).
( )6والتمثيل كي يفيد اليقين يحتاج إلى ما يلي:
أوال:أن يقطع بشكل يقيني أن العلة في األصل هي هذا الشيء ال غيره.
ثانيا:أن يقطع بشكل يقيني أن الفرع تتحقق فيه العلة.
ثالثا:أن يقطع بشكل يقيني أنه ال يوجد خصوصة وال مانع في الفرع تمنع اإللحاق.
مثال متى ثبت بالدليل اليقيني أن العلة في تحريم الخمر هي اإلسكار وليس لشيء آخر ،وأن النبيذ مسكر كما هو مشاهد
محسوس،وأن كون الخمر مصنوعا من العنب والنبيذ مصنوعا من غيره ال يمنع من اإللحاق ألن العبرة هي في اإلسكار ال في
شيء آخر فحنئذ ال خالف في إفادة التمثيل اليقين .الواضح في المنطق.٢٤8:
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الخاتمة
وفي الختام يمكن عرض أهم نتائج التي تم التوصل إليها بحمد هللا تعالى من خالل البحث على الوجه آتي:
 .1أن الشيخ عبدهللا الشيخممودي كان من كبار العلماء في عصره ،وفريد في دهره ،ألف في علم البالغة
والمنطق وكتب مؤلفاته باللغة العربية.
 .٢أن المنطق واجب وجوبا استحسانيا على من يبتديء بشيء من العلوم.
 .3أن الداللة المستعملة في علم المنطق هو داللة اللفظية الوضعية.
 .٤أن اللفظ المستعمل في علم منطق هو اللفظ المفرد الكلي سواء كان ذاتيا او عرضيا.
 .5أن التعريف بالذاتيات حد وبالعرضيات رسم.
 .6أن الحجة ثالثة وهي القياس و اإلستقراء و التمثيل.
 .٧أن القياس إما اقتراني و إما استثنائي.
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المصادر والمراجع
 اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة بعد (القرآن الكريم) على:
 .1إتحاف المريد بجوهرة التوحيد،للؤلف الشيخ عبدالسالم بن إبراهيم اللقاني المالكي،مطبعة السعادة
بمصر ،الطبعة الثانية 1955:م1375 -هـ
 .2آداب البحث والمناظرة للعالمة إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي ،دار كتب العلمية – بيروت ،الطبعة
األولى٢٠1٢:م1٤3٤-هـ.
 .3األساس في المنطق ،للؤلف خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي،دار ابن حزم –بيروت –لبنان ،الطبعة
الرابعة1440 :هـ 2019-م.
 .4األعالم،للمؤلف لخيرالدين بن محمد الزركلي ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر ٢٠٠٢،م
 .5البرهان،للمؤلّف الشيخ إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي ،مطبة السعادة-مصر.
 .6بوژانهوەی مێژووی زانايانی کورد له ڕێگهی دەستخهتهکانيانهوە ،محمد علي قهرەداغی ،ط األولى:
 ،1999ج.٢
 .7تحرير قواقد المنطقيّة شرح الرسالة الشمسية،قطب الدين محمد بن محمد الرازي ،مع حاشية السيد
شريف الجرجاني المكتبة األزهريّة للتراث –قاهرة 1434ه٢٠13-م
 .8تدريب الراوي في شرح تقرب النواوي  ،لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ،المتوفى
٩11هـ ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض -السعودية،ط1
 .9تسع الرسائل في أجزاء القضية والنسبة الثبوتيّة والفرق بين التصديق والقضيّة في علم المنطق،
البهجة السنية بشرح أجزاء القضية للعالمة أحمد الباساوي ،شرح و ضبط وتحقيق الدكتور لقمان
ي،دار الريّاحين،عمان-األردن،الطبعة األولى144٢ :هـ ٢٠٢1م.
ي الكرد ّ
عثمان عمر البحرك ّ
 .1٠تسع الرسائل في أجزاء القضية والنسبة الثبوتيّة والفرق بين التصديق والقضيّة في علم المنطق ،أجزاء
ي،دار
ي الكرد ّ
القضية للقزلجي  ،شرح و ضبط وتحقيق الدكتور لقمان عثمان عمر البحرك ّ
الريّاحين،عمان-األردن،الطبعة األولى144٢ :هـ ٢٠٢1م.
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 .11تقوية الطالب المقدس في شرح مفتاح الشيخ المدرس ،د.لقمان عثمان عمر البحركي الكردي  ،دار ابن
حزم-بيروت ،الطبعة األولى1٤3٩-٢٠18 :هـ
 .1٢الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ،مكتبة
المعارف  -الرياض  ،1٤٠3 ،تحقيق  :د .محمود الطحان.
 .13حاشية ابن آدم على حاشية عبدهللا اليزدي،للمؤلف العالمة مال محمد بن آدم الروستي البالكي،مطبعة
هيفي –أربيل،الطبعة األولى٢٠19:م.
 .1٤حاشية الصبان على شرح السلم للملوي للمؤلف أبي العرفان محمد بن علي الصبان،مطبعة مصطفى
باب الحلبي وأوالده بمصر،الطبعة الثانية135٧:هـ 1٩38-م.
المال عبد هللا اليزدي على التذهيب ،للمؤلف ّ
العالمة ّ
 .15حاشيّة ّ
المال عبدهللا اليزدي ،مكتبة إنتشارات
كردستان –إيران،الطبعة األولى٢٠16:ز.
 .16حاشية عليش على شرح شيخ اإلسالم األنصاري،للمؤلف السيد محمد عليش،طبع بمطبعة النيل_
مصر13٢9،هـ
 .17حاشية محيي الدين على شرح إساغوجي لحسامكاتي،للمؤلف محي الدين الطاليشي،دار نور الصباح
_توركيا _مديات  :الطبعة األولى ٢٠1٢:م
 .18حاشية مال عبدهللا اليزدي بتعليق الدشتي للمعلق مصطفى الحسيني الدشتي،مؤسة مطبوعاتي
اإلتماعليان،إيران-قم ،الطبعة األولى:1363:
 .19حياة األمجاد من علماء األكراد للمال طاهر البحركي،دار ابن حزم-بيروت ،الطبعة األولى
1436:هـ٢٠15م.
 .20خالصة المنطق،للمؤلف د.الشيخ عبدالهادي الفضلي ،الناشر باقيات – إيران-قم :الطبعة األولى:
1427هـ .
 .٢1در الناجي على متن إيساغوجي  ،عمر بن صالح الفيضي التوقادي ،الناشر :شركة صحافية العثمانية،
الطبعة األولى 1318هـ.
 .٢٢رسالة في علم المنطق على طريق السؤال والجواب ،للمؤلف محمد ياسين بن عسى الفاداني ،بطبعة
ذي يونيتيد ،الطبعة الثالثة
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 .٢3رسائل الرحمة في المنطق والحكمة ،المفتاح،للمؤلف الشيخ عبدالكريم محمد المدرس ،دار احياء
التراث العربي بيروت-لبنان،الطبعة األولى1434:ه٢٠13-م
 .٢4رسائل الرحمة في المنطق والحكمة ،الورقات ،للمؤلف الشيخ عبدالكريم محمد المدرس ،دار احياء
التراث العربي بيروت-لبنان،الطبعة األولى1434:ه٢٠13-م
 .٢5رفع الغاشية من غوامض الحاشية،للمؤلف العالمة الشيخ محمد علي المدرس األفغاني ،نشر القفاهة
–قم :الطبعة األولى1437:هـ.
 .٢6سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ،دار الفكر ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،عدد األجزاء  ،4 :كتاب األدب ،باب الهدي في الكالم ،677/٢:حديث .]484٠
 .٢7السنن الكبرى ،االمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان
البنداري وسيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط.1
ّ
الطالب ،للؤلف الحا ّج محمد بن فوزي،دار إنتشارات كوردستان،الطبعة
 .٢8سيف الغُ ّالب في شرح مغني
األولى٢٠19:م
 .٢9شرح القويسني على متن السلم في المنطق ،للمؤلف الشيخ حسن درويش القويسني ،دار كتب العلميّة
– بيروت ،الطبعة األولى٢٠16:م
 .3٠شرح المطالع ،للمؤلف قطب الدين الراتزي ،الناشر :منشورات ذوي القربى-ايران،الطبعة الثاني:
1435هـ.
 .31شرح متن اإليساغوجي في المنطق،للمؤلف العالمة حسام الدين حسن الكاتي ،بتعليق قاسم بن حسن
الحنفي ،دار كتب العلمية –بيروت،الطبعة األولى٢٠15:م:
 .32ضوابط المعرفة،للمؤلف عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني ،دار القلم –دمشق ،الطبعة السادسة
عشرة144٢:هـ٢٠٢1-م.
 .33طبقات الشافعية الكبرى ،شيخ اإلسالم تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي ،هجر
للطباعة والنشر والتوزيع1413-هـ ،ط ،٢تحقيق:د .محمود محمد الطناحي و د .عبد الفتاح محمد
الحلو.

28

 .34علم المنطق ،للمؤلف د.محمد شاكر محمد ،مطبعة وزارة التربية_أربيل،الطبعة الثانية- 1438،
٢٠17م.
 .35علم المنطق :للمؤلف د .محمد رمضان عبدهللا،دار ابن حزم :الطبعة األولى1436 :هـ٢٠15-م
 .36علماء ومدارس أربيل لزبير بالل إسماعيل ،مطبعة الزهراء-موصل14٠4 ،ه1984-م.
 .37القالئد الدرارية على فوائد الفنارية،للؤلف صبغة هللا المديادي التلوي،المكتبة الهاشمية_إستنبول،
الطبعة األولى٢٠13:م
 .38كلنبوي الشرح للمؤلف إسماعيل المعروف بشيخ زاده الكلنبوي،إنتشارات شيخي،الطبعة األولى
1392:
 .3٩مختار الصحاح ،زين الدين الحنفي ،الطبعة الخامسة 1٩٩٩م ،المكتبة العصرية  -بيروت.

 .٤٠المختصر الوجيز في شرح السلم المنورق في علم المنطق ،للمؤلف أبي زياد محمد سعيد البحيري.
ّللا جاد حجازي،دار الطباعة
 .41المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ،للمؤلف الدكتور عوض ّ
المحمدية ،الطبعة الرابعة،بدون تاريخ.
 .4٢المطالع السعيدية في شرح الحاشيّة الييزدية  ،للمؤلف سعيد األكبري نشر احسان –تهران ٢٠16،م
1437ه .43المطلع شرح إيساغوجي ،للمؤلف شيخ اإلسالم القاضي زكريّا األنصاري،دار الضياء –الكويت،
الطبعة األولى 1438 :ه٢٠17 -م
 .44معيار العلم في فن المنطق ،لح ّجة اإلسالم أبي حامد الغزالي ،المكتبة العصريّة –صيدا-
بيروت:البطبعةاألولى1436:هـ٢٠15-م.
 .45معيارالعلوم ،للمؤلف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  ،الناشر :دار المنهاج-السعودية ،الطبعة
األولى.٢٠16 :
ي،دار التقوى ،دمشق – سوريّة  :الطبعة
 .46مغني الطالب،للؤلف العالمة محمود بن حافظ حسن المغنيس ّ
األولى 1439:ه٢٠18-م
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 .47المغني عن حمل األسفار ،للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ،مكتبة دار الطبرية،
عدد األجزاء ،159 :٢حديث 649
 .٤8الملتقطة في المنطق  ،للمؤلف العالم الفاضل المال عثمان دارقتةئي ،انتشارات كردستان  ،الطبعة
األولى 1385
 .٤٩المنطق المهدوي في شرح التذهيب المنطق للعالمة التفتازاني،للمؤلف العالمة الما المال باقر ،انتشارات
كردستان  ،الطبعة األولى 1383:
سلَّم و إيضاح المب َهم ،للشيخ أحمد عبدالمنعم بن يوسف الدمنهوري ،دار
 .5٠نَتي َجة ال ُم ْهت َم بتوضيح ال ُ
الضياء_الكويت ،الطبعة األولى 1437ه_٢٠16م
 .51الواضح في المنطق ،للمؤلف أبي مصطفى البغدادي.
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