
 

 

 
  

  ا ام ا  

 ّّي اا    

دراو  ل ا  ةا   : وا،ة 

 ا إ :و ، وا دة از :ادهووار.  

 

  ا:إاد 

 ا ا  ي وا  

  إاف 

ذ اا ا    :ر  

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١١٦ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١١٧ 

ا أم  ا   ّّي اا    

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١١٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١١٩ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ا   

ــرف  ــالم على أشـ ــالة والسـ ــلين وعلى آله األنالحمد هللا رب العالمين والصـ بياء والمرسـ

 يوم الدين . إلى انوأصحابه ومن تبعهم بإحس

ـيخ محمد بنفع المسـائل ) انالرسـالة : مخطوط ( كفاية السـائل من  انعنو محمد بن  للش

 محمد بن محمد الزهيري الحنفي . 

 ي . واإعداد : شاهينه حميد عبد اهللا الفهد

 ستاذ الدكتور: محمد عويد جبر الدليمي . األإشراف: 

اراألن: ـجامـعة    شــــرافـيةاإلالجـهة   انقســــم علوم القر –  ـيةانـســـ اإلنكلـية التربـية للعلوم   –  ـب

 ية . اإلسالموالتربية 

 مقدمة وثالثة مباحث :  إلىالبحث : ينقسم  خطة البحث

 المقدمة تشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اختياره وخطة البحث . 

ـيخ نجم الدين  ل :واألالمبحث  –الطرسـوسـي الحنفي  إبراهيمدراسـة مؤلف الكتاب الش

ــيخ محـمد الزهيري الحنفي  -رحـمه اهللا  ،   -حرـمه اهللا  –، وصــــاـحب المختصــــر الشــ

 ستة مطالب :  ويشتمل على

 ل : اسم الطرسوسي ، ونسبه . واألالمطلب 

  : والدة الطرسوسي ، ونشأته . اينالمطلب الث

 ته العلمية ، وتالميذه . انالطرسوسي ومك المطلب الثالث : شيوخ

 المطلب الرابع : مصنفات الطرسوسي . 

 المطلب الخامس : وفاة الطرسوسي . 

ــيخ محمد بن محمد الزهيريالمطلب الســــادس : التعريف بصــــاحب ال  مختصــــر الشــ

 .  -رحمه اهللا  –الحنفي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٠ 

 دراسة المخطوط ، وفيه ثالثة مطالب :   :اينالمبحث الث

 .  -رحمه اهللا  –الشيخ محمد الزهيري  إلىل : اسم المخطوط ونسبته واألالمطلب 

  : وصف نسخ المخطوط . اينالمطلب الث

 من المخطوط .  موذجأنالمطلب الثالث : 

 مبحث الثالث : النص المحقق . لا

 -إسـالم الصـبي -زيادة المهر -كفاية السـائل  -الحنفي   – لزهيريّ ا الكلمات المفتاحية:

 مال الصبي.

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٢١ 

ا أم  ا   ّّي اا    

 .

، ،
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د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٢ 

 ،

 ،

،

،

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٣ 

ا أم  ا   ّّي اا    

  ا

ـبيهِ  لَّ م، َج رِ كْ الجواد المُ  ،ْق ك الَح لِ المَ  ،عمنْالمُ  الحمد هللا الوليّ  ــدادِ األو عن الشــ   هلِ األو ،ضـ

 الصالة بالدوام السرمديّ  أتقن ما أبدع بالتدبير، ثمّ  ،قدير  ٍك لِ مَ   نْ ه مِ ان، سبحالدِ واألو دِ داناألو

 االرجر لدينه ّخ اهللا وحده ال شـريك له، سـَ  إالله إال   أن، وأشـهد دِ مَّ َح المصـطفى مُ  على النبيّ 

ام بهم اموا، وأعتّ ،ـق ه ـق ه اعتزّ وـب نبينـا  أند وا، وأشـــــه ز بجهـادهم وغزارة علمهم وتقواهم وـب

م، ويغزو ويصـوم ويقوم، فصـلوات اهللا ي ويعلّ يدعو ويربّ  انعبده ورسـوله، ك المختار محمداً 

، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيهم ومن سار على منهجهم عليهوسالمه    تعالى

 يوم الدين. إلى انبإحس

: أ  

ترك ، ولم يُ هذه الحياة الدنيوية عبث� يف خلقه لم يُ اندراك  األالمؤمن يدرك تمام   انـســـ األن  انف

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦    M : تعـالى، قـال  فيهـا همالً   ~L    ه يعلم اـن ، بـل

وحده،   تعالىقه لهدف نبيل، وغاية سامية، تتمثل يف عبادة اهللا لَ َخ   ماأن تعالىاهللا   أنعلم اليقين 

M D : تعالىوعمارة الكون بتوحيده جل جالله، قال     C  F   E    H   GL . 

قول  أوالبد من معرفة الحكم الشـرعي يف كل فعل   هانلها، ف وإدراكهفنتيجة لعلمه بهذه الغاية 

 علم بأمرله، ومن هنا تتضح أهمية البحث يف مسائل الفقه، وتبيينها للناس، حتى يكونوا على  

 دينهم.

ا  ه فعظم شــــيء تأ أنوـلذـلك يظهر لـن ه األنى دوـن ب العلم واألعمـار، وتـبذل فـي ات، هو طـل ـق

وـسلم من حديث  عليهالـشرعي، وتحصـيله وتوصـيله للناس، حيث يقول رـسول اهللا صـلى اهللا 

 

 .١١٥سورة المؤمنون:   

 .٥٦سورة الذاريات:   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٤ 

، ومنزلة الفقه من الحياة  "ينهه يف الدّ يفقّ   رد اهللا به خيراً من يُ   " هريرة (رضـي اهللا عنه):  أبي

ــد، فلمـا ـك  ة الروح من الجســ ــامـي  انكمنزـل ة الســ ه بهـذه المنزـل ــد اهللا ة، أعلم الفـق الىرشــ  تـع

«  ¼   ½  M:  تعالى المؤمنين ليتفقهوا يف دينهم، ورغبهم يف ذلك بقوله              º  ¹¾   

  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã            Â  Á  À  ¿L   

 . 

 دراسة هذا الكتاب وتحقيقه: إلىسباب التي دعتني األومن 

ـتغالاالعند الباحث  عليهما يحصـــل   - ١ ع ل يف كثير من العلوم، ويطلِّ يتوغّ  إذبالتحقيق،   شــ

عالم األف الباحث على جمع من  على كثير من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وكذلك يتعرّ 

 العلمية. حصيلته، وغير ذلك مما يثري انوالبلد

 ة.والفضيل ة، ونشر العلمبراز جهود علماء الحنفية يف خدمة الرسالة المحمديّ إ  - ٢

ة أعلى  طالعاال  التوســــع يف المـذـهب الحنفي من خالل -٣ اطهمصــــولهم، وطريـق ــتنـب ، اســ

 من المنقول أم من المعقول. انأك تهم، سواءدلّ أو

الرغـبة يف اكتســــاب المـهارة يف قراءة المخطوـطات وتحقيقـها، وال يخفى ـما يف ذـلك من  -٤

 لمية.تنمي قدراته العة ال غنى عنها لطالب العلم، فهي فوائد جمّ 

ا   

 وثالثة مباحث: مقدمة إلىينقسم البحث 

 المقدمة تشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اختياره وخطة البحث.

الطرسوسي الحنفي (رحمه  إبراهيمل: دراسة مؤلف الكتاب الشيخ نجم الدين واألالمبحث 

على ســتة  اهللا)، وصــاحب المختصــر الشــيخ محمد الزهيري الحنفي (رحمه اهللا) ، ويشــتمل

 

 ).٧١(برقم ،  ، باب من يرد اهللا به خيراً علم، كتاب ال١/٢٥يف صحيحه  البخاري أخرجه  

 .١٢٢سورة التوبة:   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٥ 

ا أم  ا   ّّي اا    

 مطالب:

 اسم الطرسوسي، ونسبه. ل:واألالمطلب 

 والدة الطرسوسي، ونشأته.    :اينالمطلب الث

 ته العلمية، وتالميذه.  انشيوخ الطرسوسي، ومك المطلب الثالث:

 مصنفات الطرسوسي.: رابعالمطلب ال

 وفاة الطرسوسي.: خامسالمطلب ال

ــادس:  ــاحب المختصــ المطلب الس    الحنفي  الزهيري بن محمد محمد الشــيخ رالتعريف بص

 .(رحمه اهللا)

 : دراسة المخطوط، وفيه ثالثة مطالب:اينالمبحث الث

 . اهللا)شيخ محمد الزهيري (رحمه ال إلىسم المخطوط ونسبته ال: واألالمطلب 

 : وصف نسخ المخطوط. اينالمطلب الث

 من المخطوط. موذجأن المطلب الثالث:

.المبحث الثالث: النص المحقق

  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٦ 

 ال: اوا وم ،ا  
 :ا  

بن علي بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن  إبراهيماســمه:  أناتفقت المصــادر على  

الدمشـــقي، قاضـــي القضـــاة، الحنفي   ،الدين  ان، نجم الدين، برهإســـحاق  أبوعبد الصـــمد، 

أصـح؛  إبراهيمعلي، ولعل ـسماه: أحمد بن  صـاحب الجواهر المضـيئة أن  إالالطرـسوـسي،  

  .عليهالتضافر النقول 

م:   

 أوطرســـوس بفتح الطاء والراء المهملتين بعدها ســـين مهملة مضـــمومة بعدها و إلىنســـبته  

ـبطها النووي ـين مهملة هكذا ضــ ــام، وكبعدها ســ يضـــرب  ان، وهي من بالد الثغر يف الشـ

ســــلحـة الكثيرة المليحـة والخيـل  األـب ثغر، وأهلهـا يتزينون ويخرجون  هـانألبعيـدهـا المثـل 

 .الكفار إلى، ليصل الخوف انالحس

ــي أبيفمن جهة  ــي القضــاة عماد الدين علي بن الشــيخ محيي الدين الطرســوس ه فوالده قاض

 صول.األالحنفي، والذي أعتبر يف وقته شيخ الحنفية، ورأسا يف الفقه و

ــمس ال ــل، فجده ألمه ش ــرف الدين  أبودين، ومن جهة أمه فهي من بيت علم وفض عبد اهللا ش

ــيخ  أبي العز، بن وهـيب بن  أبيالعز، صــــالح بن  أبيعز اـلدين، ابن البرـكات محـمد بن الشــ

 

ــد ا ــي، عبـ ــر اهللا القرشـ ــن نصـ ــد بـ ــن محمـ ــادر بـ ــولقـ ـ  أبـ ــد، محـيـ ــدين، ت ( يمحمـ ــالم) ھ٧٧٥الـ  عـ

ــن بـــالتراجم، ــاظ مـ ــديث، حفـ ــن الحـ ــاء مـ ــة، فقهـ ــه الحنفيـ ـنفات لـ ــا مصــ ـ  شـــرح: منهـ ــاراأل اينمـعـ  ثـ

 . ٤/٤٢ للزركلي األعالم: ينظر. الحنفية طبقات يف المضيئة والجواهر للطحاوي،

ــواهر  ــد البهيــــة ، وال١/١٤٨المضــــيئة ينظــــر: الجــ ــدرر الكامنــــة للعســــقال١٠فوائــ ، ١/٤٣ ين، والــ

 .١/٥١للزركلي  األعالمو

.١/١٢١٥واللغات  سماءاألينظر: تهذيب 

.١١ـ  ١٠ينظر: الفوائد البهية 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٧ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ذرعي الحنفي، احد أئمة الحنفية، وفضـالئهم يف مختلف العلوم، األعطاء بن جبير بن وهيب 

ــاء ونظارة   ـتغل بالقض ــاتهم المتصــفين بالعفة والورع والكفاية، اشـ ــهد له   ف،قاواألوقض وش

ــاء، فلمّ  ، ونائب�البنتهوجا  والد المؤلف عماد الدين ز انالناس بالخير، وك ا تويف عنه يف القضـ

ذرعي الحنفي األه هو القاضــي وهيب مّ أمن جهة    علىاألخلفه يف منصــبه، وجده   ھ٧٢٢ســنة  

 . س بالمدرسة المرشدية الحنفيةالمشهور بالقاضي عبد اهللا، المدرّ 

ا ما: وم ،دة او  
دو:  

 من شــهر محرم اينمن ضــواحي دمشــق، يف الث  ةزّ الطرســوســي بالمِ  إبراهيمولد نجم الدين 

ــح أ) على  ھ٧٢٠( ، وال )ھ٧٢١تاريخ ميالده مختلف فيه، فقيل: ســـنة ( أن إال،  قوالاألصـ

) ھ٧٢٠ســنة ( أن أي  ) ســنة،٤٠يف القضــاء (  أقامه  انيتناســب هذا مع ما ذكر ابن تغري بردي 

ه ان)، وليس من المعقول ھ٧٢٣نصـر بن الشـيرازي تويف سـنة ( أبوأدركته وهو قاض، وشـيخه 

) ١٠)، وعمره (ھ٧٣٠ الحجار تويف ســـنة (ايناخذ عنه وهو ابن ثالث ســـنوات، وشـــيخه الث

الشــيخ الطرســوســي أقام على القضــاء من  انقول ابن تغري بردي قد يفســر ب أن  الإســنوات،  

ـند  أنليس من المعقول  االود تنازل والده له، ) بع٧٠٠) بعد (٤٠بعد ( القضــاء وهو  إليهيسـ

 . دون العشر سنوات

 

ــدارس   ـاريخ المــ ــدارس يف تـــ ــر: الــ ــة ٦٢٢ـ   ٥٧٧ـ   ١/٥٤٧ينظــ ــة والنهايــ ، ١٤/١٠١، والبدايــ

 .٥/١٣١النصر  انالعصر وأعو انوأعي

ـ   ــخ زَّ المِـ ــف فرس ــى نص ــق، عل ـة دمش ــط بســاتين غوطـ ــة وس ـزاي، هــي: قري ــديد الـ ــر المــيم وتش ة: بكس

ــا  ــع جهاته ــن جمي ــا، م ــجارمنه ــن  أش ــي م ــاه وخضــرة، وه ـ ومي ـنها. ينظــر: اـن ــالى وأحسـ زه أرض اهللا تع

 .٢٦٣، وآثار البالد وأخبار العباد ٥/١٢٢ انمعجم البلد 

  . ١/١٢٩منهل الصايف ، وال١/٢١٤ينظر: الطبقات السنية  

 .١/١٣٠ينظر: المنهل الصايف  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٨ 

) وال يخفى التقارب بين ذلك ھ٧١٩ميالده سنة (  انالثبت تؤكد   اإلماموشهادة ابن كثير وهو 

ده قاضــي يقول: نزل قاضـــي القضـــاة عماد الدين الحنفي عن القضـــاء لول إذ وبين ما أثبتناه،

ــتقـل بـالواليـة، وتـدريس النو ، وبقي والـده على تـدريس ريـةالقضــــاة نجم الـدين، واســ

ــنفاته ان، ترجح نبوغه المبكر عند تلقيه علوم عصــــره، وإتقيةانالريح ــيما ومصــ ه لها، ال ســ

ـير حوالي ( ـن٣٨الكثيرة يف عمره القص ـير  ) س موهوبا، ويؤكد لنا  انه كانإال ة ليس لها من تفس

 وحده أعلم بالصواب. تعالى)، واهللا ھ٧١٩ه (الدمي أن

م:  

ه بها على علماء عصــره، وقد عاش حياته القصــيرة يف دمشــق، وتفقّ  )رحمه اهللا(نشــأ المؤلف 

ه، ومن جهة أبيفيها، بين أـسرتين حنفيتين عريقتين بالعلم والفضـل والجاه والتقوى، من جهة  

هاء والقضــاة، الذين ذكر والده من العلماء والفق عمومته وأخواله وأصــدقاء أبناء أنأمه. كما 

ـتنباطاتهم  الفقهية، وا ءهموآرا اهماووفتفضــلهم وتقواهم  وا يترددون على ان، كجتهاديةاالسـ

ــرته ــور نجم الدين المناظرات  أس ــا قوية ، مما كوَّ راتاووالمح، ويعقدون بحض ــس ن لديه أس

ـيخ لم يخرج من دمشــق    إلىل خروج له أو انللحج، وك  إالمن حيث المناظرة والفقه، والشـ

 .)، يف وفد من كبار العلماءھ٧٣٧) عاما، وذلك سنة (١٧الديار المقدسة وعمره حوالي (

فذاذ الذين يكبرونه سـنا وتجربة وعلما األمرافقته وهو غالم يافع لهؤالء العلماء   أنوال ـشك   

 

ــة ال   ــةالمدرســة النوري ــن  حنفي ــم م ــم يعل ــن زنكــي، ول ــود ب ــور الــدين محم ـا الشــهيد ن الصــغرى: واقفهـ

ـهيد  ــا مــن زمــن نــور الــدين الشـ ــن الملــك  إلــىدرس به ـا الشــهاب شــرفاألزم ، ويــذكر ممــن توالهـ

ــي،  ـامالروم ــدرس  وأقـ ــا ال ـامبه ــل وا أيـ ــن قالئ ــد ب ــدين محم ــمس ال ــده ش ـا بع ــل، فتوالهـ ذرعــي. األعتق

.١/٦٤٨ينظر: الدارس يف تاريخ المدارس 

ـنة (انالريح   ـ ھ٥٦٥يــة: تأسســت سـ ـادم نــور الــدين الشـــهيد  ان) علـــى يــد خواجــا ريـح الطواشـــي، خـ

                          .١/٥٢٢الدارس يف المدارس ، و٢١٤ـ  ١٤/١٦٤البداية والنهاية  محمود بن زنكي. ينظر:

 .١٤/١٧٦ينظر: البداية والنهاية   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٢٩ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــيـته، وتعميق ثـقافـته وخبرـته، و عقـله وفكره  جضــــْ نَ وســــابـقة، ـقد ســــاهم يف تكوين شــــخصــ

ام ال يتســــع ـلذكر أعالم هـذه  اده، والمـق ال على  انالتي ـك   ســــرةاألواجتـه لهـا دور مؤثر وفـع

ـيته،  ـبيل المحافظة على صــفاء العقيدة،   أوشــخصـ يف ميادين العلم والقضــاء والكفاح يف سـ

 ، وهذا خيريةاوالطحصاحب شرح العقيدة  العز  أبيجت أمثال العلم الشهير أبن والتي خرَّ 

، وتمســكها بالفضــيلة والحق وعزة النفس، وجهادها يف ســبيل ســرةاألصــالبة هذه  دليل على  

  التوحيد الخالص.

و ،خ ا :ا ماهو ،ا   
:   

ــن شـــيوخه  ــب التـــراجم مـ ــذكر كتـ ــّل  الإلـــم تـ ــه  قلـــيال، ولعـ ــعة علـــم الشـــيخ وجلوسـ سـ

تلقــــاه، وســــرعة حفظــــه وفهمــــه  ى ســــعة مــــادليــــل عـلـــ  وبــــروزه والتــــدريسللقضــــاء 

ــحوب  ـتذكاراالبالمص ـي سـ ــا انوعــدم النسـ ــا مــدا م ــرجم لمشــايخه، فيتضــح لن ، ولعلنــا نت

ــل  ــهتحص ــوس للتــدريس  علي ــه الجل ــن ل ــا مك ــل، مم ــم والفض ــن العل ــؤالء م ــال ه ــن أمث م

 شبابه، ومنهم: انيف ريع فتاءاإلو

ــدأو ــدين،  هال: وال ــاد ال ــي القضــاة عم ــوقاض ــن علــي بــ  أب ـيخ محــي الحس ــدين ن الشـ ــيال  أب

ـنة ( ) ھ٦٦٩العبــاس احمــد بــن عبــد الواحــد الطرسوســي الحنفــي، المولــود يف مصــر سـ

ــم ) ھ٧٤٨والمتــــويف ســــنة ( ــى ونــــاب يف الحكــ ــه وحــــدث ودرس وأفتــ يف دمشــــق، تفقــ

ــام، وـكـــ  أجــــود الفقهــــاء باطنــــا، وأديــــنهم،  انبدمشــــق، قاضــــي قضــــاة الحنفيــــة بالشــ

ـيخ الحرة مــن الخبـــث والهـــراء، كـمـ يوأطهــرهم ســـر نفيـــة، ورأســـا يف ا اعتبـــر يف وقتـــه شـ

 

قاضـــي القضـــاة  ان) ، ـكــ ھ٧٩٢العـــز، الحنفـــي الدمشـــقي، ت (علــي بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أبـــي  

بدمشــق، ثـــم بمصــر، ثـــم  بدمشــق، وأمـــتحن العتراضـــه علــى قصـــيدة البــن أيبـــك، لــه كتـــب منهـــا: 

للزركلــــي  األعـــالم، و١/٣٧٢امنــــة وغيرهــــا. ينظـــر: الـــدرر الك ،التنبيـــه علـــى مشــــكالت الهدايـــة

٤/٣١٣. 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٠ 

 . صولاألوالفقه 

ــا: انث ــن ي ــن هبــة اهللا اب ــد ب ــد بــن محم ــن محم ـيرازي: محمــد ب ــة اهللا بــن الشـ ــد بــن هب محم

ــيرازي ( ــل الفارســـي الشـ ــدار بـــن مميـ ــن بنـ ــن يحيـــى بـ ــد ھ٧٢٣ - ھ٦٢٩محمـــد بـ )، فقـ

ــذ  ــن علمــاء  عليــهتتلم ــدة أجيــال م ــةاألع ــهم م ــى رأس ــام، عل ــن ك اإلم ــاد ابــن ثيــر، واب أش

ــر بفضــله، وتواضــعه، و ه لــم اـنـ ، وىالطــوللــه يف العلــم والحــديث والقــراءات اليــد  انكثي

 .توىف أن إلىيتدنس بشيء من الواليات 

ــن  ــهاب الــدين أحمــد ب ــا: الحجــار: ش ــار، ابــن الشــحنة،  أبــيثالث ــب بــن نعمــة الحج طال

ــق، كــ  ــَرَدى بدمش ــرى وادي بَ ــرج  انمــن ق ــىيخ ــع الحجــ  إل ــل يقط ــرزق،الجب ـب� لل  ارة كسـ

ــرج  ــهإفيخ ــوام دون  لي ـبعة أع ــام وسـ ــة ع ــاش مائ ــِمَعهم، وع ــة ليُْس ــّل  انالطلب ـتلط،  أويكِ يخـ

ــهعوســمع  ــار  لي ــويف الحج ــرة، وت ــون كث ــم ال يحص ــرية والشــامية أم ــديار المص ــن أهــل ال م

 .)ھ٧٣٠سنة (

ــدين الهمــدرابعــا:  ــرف ال ــالكي ش ــدين اينالم ــرف ال ــو: ش ــا أب ــي قض ــد قاض ــد اهللا محم ة عب

بكــر بــن الشــيخ زكــي الــدين ظــافر بــن عبــد  أبــيقضــاة معــين الــدين المالكية، ابــن قاضــي ال

ــة يف دمشــــق ســــنة (اينالوهــــاب الهمــــد ــي قضــــاء المالكيــ ــه)، وصــــلى ھ٧١٩، ولــ  عليــ

ــامع، ودفــــن بتربتــــه بميــــد تــــه، انودي ألخالقــــه عليــــهالحصــــا، وتأســــف النــــاس  انبالجـ

 . )ھ٧٤٨الناس، وتويف سنة ( إلى هانوإحس

أخوالـــه وأعمامـــه، كلهـــم مـــا بـــين عـــالم وفقيـــه  وأبنـــاءنجـــم الـــدين وأعمامـــه،  والوأـخـ 

 

 .٤/٢٥٧للزركلي  األعالمو، ٢/٢٢النصر  انالعصر وأعو انأعيينظر: 

 .٦/٦٢، وشذرات الذهب ١٤/١٠٨ينظر: البداية والنهاية  

 .٦/٩٣، وشذرات الذهب ١٤/١٤٨ينظر: البداية والنهاية 

 . ١٠/١٨٢، والنجوم الزاهرة ١٠٩ـ  ١٤/٩١هاية ، والبداية والن٨٤ينظر: تحفة الترك للطرسوسي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣١ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــة، رعــت نبوغــه،  أنوقــاض، تبــين لنــا  ومفــٍت  ــذ فــتح عينــه علــى الــدنيا بيئــة علمي محيطــه من

 ت شغفه بالعلم والمعرفة.وغذّ 

م ا:  

ا  اء العلمـاء   ـتهانمـك أـم ة بين علمـاء عصــــره، فـقد تجـلت يف ثـن هعالعلمـي ا كـم ، لـي دـم ا تجـلت عـن

ــنة ( طروشاألنازعه ابن  على تدريس الخاتونية، فكتب له أئمة الشــــام  )ھ٧٨٤المتوىف ســ

ممن كتب  انه شيخ الحنفية بالشام، وكان، ووصفوه بليهعحين ذاك محضرا، وبالغوا يف الثناء 

   . يره، وغ )ھ٧٧٧البقاء السبكي الشافعي المتوىف سنة ( أبودة: المحضر وأدى هذه الشها

  :ه

ذه، فلم أقف على من ترجم لهم يف المراجع التي  ا تالمـي ــيخ،  ردتأوأـم تطرـقت  أوذكر الشــ

ــيرـته، و ــير  اـن ـك  انلســ ا  إلىت القرائن كلـها تشــ ا اـخذوا عـنه علـما وفقـه كثرتهم ـعددا، وتنوع ـم

ــلك طريق التدريس يف هذه المدارس، والتي تختلف يف  ــاء، لكونه سـ ، خذاأل  أســـلوبوقضـ

 ان إذالكثير من الطالب قــد تلقوا عنــه،  انا، ممــا يعني ليهــ ي من العلمــاء القــائمين علتلقوا

 

ــروشاألابـــن  ــن طـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــي بـ ــد : علـ ــة،  أسـ ــي، درس بالخاتونيـ ــري الحنفـ ــن انالمصـ ــا مـ تزعهـ

ـ يف ذلـــك، وكتــب الطرسوســـي محضـــرا ب الطرسوســي، ونازعـــهنجــم الـــدين  ه ال يصـــلح، وســـاعده اـن

ــر، فـــولي حســـبة القـــاهرة يف ســـنة ( ــب إلـــى مصـ ــى ) ، ھ٧٤٥الســـبكي، فطلـ ــق علـ ــاد إلـــى دمشـ ثـــم عـ

ـبة، وتـــدريس الخاتونيــة أيضـــا، ك ـ الحسـ ، وتـــودد ومداخلــة. ينظـــر: الـــدرر خــالقاأله مكـــارم ت فـيــ اـن

 .٣/٣الكامنة 

ــاء الـــدين، ٢(  ــن يحيـــى، بهـ ــر بـ ــن عبـــد البـ ــو) محمـــد بـ ــن  أبـ ــري، مـ ــه شـــافعي مصـ ــاء الســـبكي، فقيـ البقـ

ــق ثـــم طـــرابلس، دباألوالعلمـــاء بالعربيـــة والتفســـير  ــولي ، ولـــي قضـــاء دمشـ ــاد إلـــى القـــاهرة، فـ وعـ

ــر المطلــب  ــا: مختص ـنفات منه ـه مصـ ــق، لـ ـاء دمش ــي قضـ ــم ول ــت المــال، ث ــة بي ــكر ووكال ــاء العس قض

ــة  ــدرر الكامنـ ــر: الـ ــي. ينظـ ـاوي الصـــغير للقزوينـ ــرح الحــ ـيط، وشـ ــرح الوســ ، والـــوايف ٣/٤٩٠يف شـ

 . ٦/١٨٤للزركلي  األعالمو، ٣/٢١٠بالوفيات 

 .٢١٤ـ  ١/٢١٣: الطبقات السنية ينظر 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٢ 

ـنة لعدة مذاهب حيث  ــرة سـ س بالنورية، ه درَّ انالشــيخ مارس التدريس منذ بلوغه خمس عش

، وحضــر عنده القضــاة ، ودرس بالمدرســة الشــبلية الحنفيةالشــافعية  قباليةإالبودرس 

ا، ودرس انعـي األو ةانيـح لرـب ـــيل ـي التفصــ ه ـب ــه  انإال ، ولم أجـد مســــردا لآلخـذين عـن ـتدريســ

ـير   ــاكثرة تالمذته، وكما درس   إلىبالمجالس العامة يشــ ــابقة ف  أيضـ ه ان يف هذه المدارس السـ

والقضاء والتدريس يف مدارس دمشق وجوامعها   فتاءاإل) يف ھ٧٤٦ناب عن والده سنة ( أيضا

 .ةووالتالللعبادة  عقطااالنوومكتباتها لترك والده القضاء 

 :اا ا  
 :  

الطرسوسية، وطبع بهذا  ىاوبالفتتحرير المسائل يف الفروع، ويعرف  إلىفع الوسائل ان ـ١

ويوجد مخطوطا على نسخ  ،    م)١٩٢٦/ھ١٣٤٥مصطفى خفاجي بالقاهرة (  ، نشره انالعنو

  ل واألره محمد بن حسين بيرم )، اختص٣٢٦مكتبة قلج علي تحت رقم ( نسخة يف منها: 

)، واختصره ١٩٠٨(بغية السائل)، ويوجد مخطوطا يف تونس، الزيتونة ( انبعنو) ھ١١٣٠(

فع المسائل)، وهو الكتاب ان( كفاية السائل من    انبعنو)  ھ٩٠٣محمد الزهيري الحنفي (  أيضا

الزيتونة  تم تحقيقه ودراسته، ويوجد مخطوطا يف تونس،  انالمنالذي بين يديك، وبفضل 

 

جمـــال الـــدين، بــل جمـــال الدولـــة إقبـــال عتيـــق ســت الشـــام، علـــى الفقهـــاء مـــن  شـــأهاأن: قباليــةاإل) ١( 

 .٤٧٤ـ  ١/١٥٩. ينظر: انأبي حنيفة النعم مةاألسراج  اإلمامأصحاب 

قاســـيون، واقفهـــا شـــبل يـــة: المدرســـة الشـــبلية الحســـامية تقـــع بســـفح جبـــل ان) المدرســـة الشـــبلية البر٢( 

ــافور الحـســ  ــدارس يف الدولـــة كـ ــر: الـ ــد ســـت الشـــام. ينظـ ــد، ولـ ــى حســـام الـــدين محمـ امي، نســـبة إلـ

 .١/٥٣٠تاريخ المدارس 

ـ ) ينظـــر: ٣(  ، والـــدارس يف تـــاريخ المـــدارس ١٠٢ـ   ١٠١ـ   ١/١٠٠النصـــر  انوأعـــوالعصـــر  انأعـيـ

 .١/٤٣، والدرر الكامنة ٦٢٣ـ  ٥٣٤ـ  ١/٤٧٦

 .٦/٣٠٤، وتاج التراجم ٢/١٢٢٦، ١/١٨٣الظنون ينظر: كشف  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٣ 

ا أم  ا   ّّي اا    

)٢١٣،٢٣١٨(. 

، يوجد مخطوطا  )ھ٧٥٤لفية نظمها سنة (أالفوائد البدرية، منظومة  أوالفوائد الفقهية،  ـ٢

 ).٤٥٩٥يف برلين (

 ).٣٠٨٥( إيرلندا   ـ  ، يوجد مخطوطا يف شستربيتيالدرة السنية يف شرح الفوائد الفقهيةـ ٣ 

 .  ، مخطوطالواقعة يف المصنفات ختالفاتاالـ ٤

يوحد مخطوطا يف برلين   ،يف مصطلح الشهود والحكام ـ يف الوثائق الشرعية عالم األـ ٥

)٢٦٧٤.( 

 .، مخطوطالخفية يف كتاب وقف المزرعة العصرونية سراراألإيضاح ـ ٦

.ة او :ا ا  
و:  

وقد ) سنة، ٣٨() عن عمر قصير، حوالي ھ٧٥٨سنة ( انشعبتويف نجم الدين الطرسوسي يف 

والعربية، وافتى، ودرس، وشيد، وأسس، ونظم الفوائد، وصنف يف  صولاألوبرع يف الفقه، 

) على الحج مع ھ٧٥٨ه عزم يف سنة (ان، وقصة وفاته خرىاأل، وغير ذلك من العلوم ىاوالفت

ذلك يوم السبت من   ان الركب الذي يتوجه يف شهر رجب، فحصل له ضعف مات فيه، وك

  أخر بعد العصر، ودفن  موي األ يف الجامع  ليهع)، بعد الظهر، وصلي ھ٤/٨/٧٥٨( انشعب

  مراء األ ملك    ليهع، وصلى  مراءاألوت جنازته جنازة حافلة، فيها الحكام والعلماء  انالنهار، وك

 

 .٢/١٣٠٠، وكشف الظنون ١٠، وتاج التراجم ٣٢٦/ ١٠ينظر: النجوم الزاهرة  

 .٢/١٣٠٠ينظر: كشف الظنون  

ــايف   ــل الصــ ــوم الزاهــــرة ١/١٢٩ينظــــر: المنهــ ــراجم ١٠/٣٢٦، والنجــ ــاج التــ ــف ١٠، وتــ ، وكشــ

 .١/١٦، وهدية العارفين ١/٣٣الظنون 

 ينظر المصادر السابقة. 

 .٢١٩فع الوسائل إلى تحرير المسائل ناينظر:  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٤ 

� لموته دمشق علماء، وطلبة، وعوامَّ  واهتزت علي المارديني إماما،  أميرعالء الدين  مير األ

 .(رحمه اهللا)

ا (ر  اي   ا  ا  ا : ادسا
(ا.  

حاجي  إال  يف كافة فهارس الكتب اللهمّ  الحنفيّ  ر الشيخ محمد الزهيريكْ لم أقف على ذِ 

يضاح المكنون وكذلك إسماعيل  البغدادي يف  وإ،  ليهإنسب اسم الكتاب    إذخليفة يف كشفه  

 . خرىأأي معلومة  إلى، دون التطرق إليهكتاب نسب اسم ال

ه لم  انمن خالل بحثي عن حياة الشيخ نجم الدين الطرسوسي الحظت يف فهارس الكتب 

الهائل ممن درس على يد  الكمّ  من على الرغم ليهمعلم اقف  إذسماء لتالميذ الشيخ أيذكر 

يكون  أن هيري من المحتملالشيخ محمد الز انستنتجت ا الشيخ، فمن خالل هذه المعلومة 

 جتماعيةاالال عن حياتهم  حد طالب الشيخ نجم الدين الطرسوسي الذين لم يرد لهم ذكراً أ

 وال العلمية.

ذكر الشيخ محمد  إلى يف البحث عن ما يوصلني  يتيانإمكفقد بذلت كل ما بوسعي، وكل 

، فمن خالل  تعالى الزهيري لكي ال أكون قد بخست يف حق هذا الشيخ الجليل العارف باهللا

يف اختصاره للمسائل التي توسع فيها الشيخ   ةعلمي ة انرصدراستي لمختصره الحظت 

الطرسوسي بالتفصيل الممل الذي يستغرق العديد من الصفحات يف المسألة الواحدة، اذ ال  

 ال يكون له ذكر يف فهارس الكتب.  أنالعلمية  ةانالرصيمكن لمن يكون بهذه 

 

، ١/٤٣، والدرر الكامنة ٨٩، وتاج التراجم ١٠/٣٢٦، والنجوم الزاهرة ١/١٢٩ينظر: المنهل الصايف 

 .١/٥١للزركلي  األعالم، و١٠٢ـ  ١/١٠١النصر  انوأعوالعصر  انواعي

 .٢/١٤٩٧الظنون ) ينظر: كشف (

 .٤/٣٧١المكنون  إيضاح) ينظر: (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٥ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ا ما  
  ، اارد

 :  و  
 ال:وا  وم ا اإ .(ا ر) يا  ا  

ــيخ الزهيري الكـتاب   خيرة من المخطوط، وذكره الـحاج األنفســــه يف الرقـعة   إلىنســــب الشــ

ــار  ــائـل لمحمـد بن محمـد انبقولـه: ملخص  إليـهخليفـة يف كشــــف الظنون وأشــ فع الوســ

 .يريالزه

فع  انبقوله: كفاية السـائل من   إليهيضـاح المكنون وأشـار إسـماعيل البغدادي يف كتابه  إوذكره 

ـائل، تأليف محمد بن محمد الزهيري ـيخ محمد الزهيري يف   إلىب الكتاب سـِ ، ونُ الوس الش

 .فهارس المكتبات التي توجد بها نسخ للمخطوط

 اما و :.ا م  

مكتبة فاضـل أحمد لى: وهي نسـخة واألحقيقي للكتاب على نسـختين: النسـخة يف ت عتمدتا

لكون السـقط فيها قليل، جعلتها أصـال  و  عليها)، اعتمدت صـلاألبورمزت لها (تركيا، ،  باشـا

 :تياآل، وهي على النحو وعباراتها أكثر دقة

 فع الوسائل.انالمخطوط: كفاية السائل من  اسم -١

 زهيري.د بن محمد الالمؤلف: محم اسم -٢

 حمد باشا، تركيا.أوجود النسخة: مكتبة فاضل  انمك -٣

 .حمد المعيّ أالناسخ: محمد بن  اسم -٤

 التصنيف: الفقه الحنفي. -٥

 

 .٢/١٤٩٧ينظر: كشف الظنون ) (

 .٤/٣٧١المكنون  إيضاحينظر: ) (

ـ ) ( ــع إلـــى المكتـبـ ـ  ةيرجـ ـ  ةالعبدلـيـ ــت رقـــم بجـــامع الزيتوـنـ ـ ، و)٢٣١٨، ٢١٣(ة، تـــونس، تحـ  ةالمكتـبـ

 ٤٤٣٩٢بخيت  )٣٠٤٧( ،٤٣٠٩ )٢٢٦ة، القاهرة، تحت رقم (زهرياأل



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٦ 

القياس:   ،اً ) ســطر٢٣: (ســطراأل، عدد ان) لوحة، كل لوحة صــفحت٤٩عدد اللوحات: ( -٦

 ) كلمات.١٠، عدد الكلمات: (سم)٩*١٦(

 .ھ٩٠٣ /انرمض ١٣ ريخ النسخ:أت -٧

 .نوع الخط: جيد جداً  -٨

 سوداأل، والمحتوى باللون حمراألباللون  انلون المداد: العنو -٩

   :تياالالنسخة الفرعية ورمزت لها بالرمز (ب)، وهي على النحو  -

فع المسائل.انكفاية السائل من  المخطوط : اسم -١

 .الحنفي المؤلف: محمد بن محمد الزهيري اسم -٢

 ).٢٤٥:٢تحت رقم ( ، مصر،زهريةاألوجود النسخة: المكتبة  انمك -٣

 : .الناسخ اسم -٤

 التصنيف: الفقه الحنفي. -٥

 ، القياس: اً ) سطر١٩: (سطراأل، عدد ان) لوحة، كل لوحة صفحت٦٩عدد اللوحات: ( -٦

 .ات) كلم١٠سم)، عدد الكلمات ( ٩*١٣(

 .ھ٩٠٣ /انشعب ١٣ريخ النسخ: ات -٧

 .جيد جداً  نوع الخط: -٨

   .سوداأل، والمحتوى باللون حمراألباللون  انلون المداد: العنو -٩



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٧ 

ا أم  ا   ّّي اا    

  
 :ا اذجأ .ا   

 ا  تاا ) ا (   

  ات  ا اع ( ب ) 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٨ 

ا ا :ا ا  
  

ّ رب ا ا ا ّ و     

ة بنبيّـ أوالحمـد هللا اـلذي  ار، وأعلى مـن ضــــح دالـئل الهـداـي يعـته ار اـلدين الحنفي بشــــره المخـت

 حابيكالمـص الظاهرة، ومعجزاته التي هي   تهاالبمقغواية الشـرك   اومح  ارأنوالمطهرة، فأضـاء  

اهللا وحده ال شـــريك له شـــهادة من وفق للتفقه يف الدين،  الإال إله  أنمضـــيئة باهرة، وأشـــهد 

سـيدنا محمد عبده  انفع الوـسائل، وأـشهد  انله يوم المعاد  انأعلى المنازل، وك  إلىفوصـل به 

أصــحابه ذوي الهمات  وعلى [آله و] ليهعســبل الخيرات صــلى اهللا  إلىورســوله المرشــد  

والســــموات، وبعـد: فـقد ســــألني بعض رض األعـند الملمـات، وســــلم تســــليمـا كثيراً مأل  

 وإطاعة بةالزمة بل الز ت إجابته عنديانحباب من كاألو انخواإلصــحاب، وأعز األ

تحرير   إلىفع الوسائل اناختصار   إلىجه الفكرة  أوأصرف الهمة، و أناجبة، بل و مندوبةأمره  

ــيخ   إبراهيم  إســـــحاق  أبينجم الدين  ]اإلســــالمالمســــائل للعالمة قاضــــي القضــــاة [شــ

، ليسـهل ان، وأسـكنه بحبوحة الجنانبالرحمة والرضـو  تعالىتغمده اهللا الطرسـوسـي الحنفي

لم  انإجابة سـؤاله، و الإمنه على المنتهي، فلم يسـعني    اإلفتاءكشـف مسـائله على المبتدئ، و

أكن من هذا القبيل، وال من أمثاله، ولكن قد يدرك المجد الفتى ورداؤه خلٌق، وجيب قميصه  

 

 م) لم ترد يف (ب).كري العبارة: (بسم اهللا الرحمن الرحيم رب يسر وال تعسر يا 

وما أثبته من (ب). ،صلاألبين المعقوفين لم يرد يف  ما 

يف (ب) عندي إجابته. 

صل ( الزبة)، وكذلك الحال يف (ب).األيف  

 وما اثبته من (ب). ،صل (ولطاعة)األيف  

وما أثبته من (ب). ،صلاألبين المعقوفين لم يرد يف  ما 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣٩ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ينفع به كما نفع  ان، وأســـأل اهللا العظيم فع المســـائلانمرقوع، وســـميته كفاية الســـائل من 

ـبي.  عليهذلك والقادر  ه وليّ ان  من فضـله،  ما نرجوه يمنحنا كّل  انبأصـله، و ومهما ، وهو حس

ـنف إلىعند رجع  إلى ،رته: قلتا صـــوَّ وقع يف هذا الكتاب ممَّ   فهو مما نقلته ،كالم المصــ

 .انزيادة على هذا الكتاب وباهللا المستع

   ل ا واة    : اة

الصــغير بأداء الزكاة عند  يطالب وليّ   اإلمام أنا  ســقاطهيف إ وطريق الحكم على ما عرف

 ؛ لكونه صـغيراً عليهلم تجب بعد   الصـغير: الزكاة ، فيجيب وليّ اإلمام وكيل أوالقاضـي،  

وقت بلوغه،  إلىمن القاضـي الحكم بأسـقاط الزكاة عن الصـغير   ويسـأل الوليّ  /ب/و)،١(

ســـؤاله بعد ثبوت الوالية  إلى، فيجيبه ةوبأســـقاطها أيضـــا عن ماله؛ ألجل خالف الحنابل

ده وحوالللوليّ  هالحول  ن، وحصــــول المـال يف ـي وصــــغر الصــــغير، ويحكم  /أ/و)١( علـي

 

.يف (ب) الوسائل 

يف (ب) نقلت. 

ــال  ــي النمــاء يق ـاة لغــة: ه ـو أيّ  :الزكـ ـاة زكــى الــزرع يزكـ ــا، وســميت الزكـ ــي الطهــارة أيض : نمــا، وه

   .١/١٦يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة. طلبة الطلبة  هنألزكاة؛ 

ـا تامــا، طائفــة مـــن اصــطالحا: عبــارة عــن إخــراج الحـــر، البــالغ، المســلم، العاقــل إذا ملــك نصـــابا مل كـ

ــن  ــؤدى مـ ــع المـ ــع نفـ ــه ينقطـ ــن وجـ ــرض عـ ــقاط الفـ ــالى إلسـ ــا اهللا تعـ ــرف؛ لرضـ ــى المصـ ــال إلـ المـ

.٣/٢٨٨ية البناية شرح الهدا المؤدي.

(ب). العبارة: (على ما عرف) لم ترد يف 

 فطريق ذلك.(ب) يف  

.ووكيل (ب)يف  

.بأذاء (ب)يف 

ـ  ــاة عنــد الحنابلــة تجــب عـل ـبي والمجنــون؛ لوجــود الشــرائط الزك ربــع فيهمــا وهــي: األى مــال الصـ

ــك، والغنـــى)؛ وألاإل(الحريـــة، و ــالم، وتمـــام الملـ ــر: نسـ ــا. ينظـ ــن أهلهـ ــاة، وهمـــا مـ ــب مواسـ ــا تجـ هـ

 .٣٨٢ـ  ١/٣٨١أحمد  اإلمام، والكايف يف فقه ٢/٤٦٥المغني البن قدامة 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٠ 

ــبه الدعوى يف فســــخ   ه يحضــــر [المؤجر]انبالموت، ف  اإلجارةبذلك، وهذه الدعوى تشــ

أجر، فيجيبوـنه ـب األويطـلب  ـــت  انيح غير يـجار صــــحاإلـعاه من دّ ااـلذي   انجرة من ورـثة المســ

ــختانجارة  اإل انمورثنا مات، و ــي  انبموته، و فسـ هذا الحق لم يجب علينا، فيحكم القاضـ

تعمل على هذا الطريق،  اوىالدعبإمضـاء الفسـخ، وحينئذ يرتفع الخالف. وصـور كثيرة من  

هو  ماإنووليس الحق له  ليس له والية الطلب شــرع�  ألنهوال تصــح هذه الدعوى من الفقير؛ 

 .مصرف

يطالبه، وال يأخذ ماله بغير علمه، ويضمن  أنر الزكاة ليس للفقير ومن يؤّخ ": قال يف القنية

، وإذا لم يكن له وأصــل البحر المحيط  الكبرى للخاصــيّ  الفتاوى. ومثله يف "خذاألب

ام يف  ة لإلـم المطـالـب ة، ـف ة المطـالـب ة عـند علمـه بترك أداء الزكـاة من أاألوالـي اطـن اب موال الـب رـب

 
(ب).(المؤجر) لم ترد يف  

.٨ـ  ٥حرير المسائل فع الوسائل إلى تانينظر: 

واســـمه الكامـــل (قنيـــة المنيـــة لتتمـــيم الغنيـــة)  ،القنيــة: هـــو مـــن الكتـــب النفيســـة يف مســـائل الخــالف 

ــأليف  ــن ت ــي اإلمــاموهــي م ــم الــدين الزاهــدي القزمين ــاء نج ــي الرج ــد أب ــن محم ــن محمــود ب ـار ب  ،مختـ

 . ٦/٤٢٣ ، وهدية العارفين٢١٢، والفوائد البهية ٢/١٣٥٧). كشف الظنون ھ ٦٥٨ت(

.٦٨ة قنية المني

الصــــغرى،  ىت للصــــدر الشــــهيد فبوبهــــا كالفتــــاواـنـــ الخاصــــي المســــماة (بــــالكبرى)، ك ىفتــــاو 

ئمـــة المعـــروف األوالخاصــي هـــو: القاضـــي يوســـف بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر الخـــوارزمي، جمـــال 

ــي ـخـ  ــدر الشــهيد وقاض ـره كالص ــار علمــاء عصـ ــن كب ــذ ع ــرى انبالخاصــي، أخ ــن ق ــة م ـاص قري ، وخـ

ــواهر المضــــية ھ٦٣٤وارزم، ت(ـخـــ  ــون ٢٢٣ـ   ٢/١٨٨). ينظــــر: الجــ . ٢/١٢٢٢، وكشــــف الظنــ

 .٢٦الحسام الشهيد  ىفتاومخطوط ، وينظر: عليهلم أقف 

ـيط يف فــروع الحنفيــة المشــهور: بمنيــة الفقهــاء، لفخــر   ــر المحـ ئمــة بــديع الــدين، احمــد بــن األالبح

ـ٧٩٤بكـــر بـــن عبـــد الوهــاب القزبنـــى، الحنفـــي، ت ( أبــى . لـــم ١/١١٦). ينظــر: هديـــة العـــارفين ـهــ

.٢/٢٩٣ اين، وينظر: المحيط البره عليهأقف 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٤١ 

ا أم  ا   ّّي اا    

فتوى ال  عليها الحكم المرتب انموال، فإذا وقعت الدعوى من الفقير يف هذه الصـورة كاأل

ا، ومـما ـيدل على فســــاد ـهذه اـلدعوى، و ه لو اـن الفقير ليس ـله مطـالـبة يف الزـكاة،   انيرفع خالـف

الحول  عليهماله الذي حال  لب منه زكاة عنالقاضــــي وط إلىكبير ورفعه   غني إلى جاء

ــيئا، ما كدّ او يلزمه بالدفع، ولو  انعى بذلك لديه، وأجاب بالغنى والحول وقال: ما أعطيه شــ

عي يف عاه المدّ ادّ على ما   يجبر أنرتبته  عليه ىعالمدّ  نالت الدعوى صــــحيحة أللزمه؛  انك

ا  ال يجبر هاـن اـلدعوة الصــــحيحـة، فحـيث ثـبت  اـلدعوى من الفقير يف  أنوال يلزم، علمـن

ال يلزم من   ألنهمســـتحقا؛   انك انصـــغير ال تصـــح، و وليّ  أوت على كبير، انة ســـواء كالزكا

اقاال ــتحـق ــتحقي الوقف ( ســ ا يف مســ ا قلـن ة كـم ة المطـالـب ة اـن ) ب/ظ/١والـي ه ليس لهم والـي

الربع  انـك  ان، ومذلـك للقيّ  مـاإنودعوى يف مـال الوقف، وال واليـة إجـارة، وال مزارعـة، 

   .حقهم

 
 رتب.تيف(ب) الم 

 .)، وما اثبته من (ب)لرجاصل (األ يف 

 .نم(ب) يف  

 .)، وما اثبته من (ب)يخبر( صلاأليف  

 .)، وما اثبته من (ب)هانفحيث له ( صلاأل يف 

ما اثبته من (ب).)، وال يخبر( صلاأل يف 

 للقائم.(ب) يف  

.٧ـ  ٥فع الوسائل إلى تحرير المسائل انينظر: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٢ 

: دةز ا وا   

يف مجلــــس الزيــــادة،  اءةالزيــــادة يف المهــــر صــــحيحة بشــــرط القبــــول لهــــا مــــن المــــر 

ــ ، وســـــواء كصـــــح ذكـــــره يف الظهيريـــــةاألهـــــذا هـــــو  ت الزيـــــادة مـــــن جـــــنس اـنــ

ــر،  ــّح  أوالمهــ ــه، وإذا صــ ــن غيــــر جنســ ــع  التحقــــتت مــ ــت مــ ــالمهر وبقيــ ــل األبــ صــ

ــقطت الزيــــادة ا قبــــل الــــدخه إذا طلقـهـــ ـنـــ أ الإ، عليهــــاوقــــع العقــــد  هاـنـــ ك ول بهــــا ســ

ــع  ــف مــ ــد أصــــحابنااألوال ينتصــ ــل عنــ ــظ الزيــــادة صــ ــادة لفــ ــترط يف الزيــ ، وال يشــ

ــذا ــك بكــ ــه راجعتــ ــح بقولــ ــالف بــــل يصــ ــى خــ ــاح علــ ــالل للنكــ ــد للحــ ، وبالتجديــ

 
ة يمهرها مهرا وأمهرها. وللمهر مسميات متعددة أوقد مهر المر ،والجمع مهور ،المهر لغة: الصداق 

 .١٣/٢٠٧العرب  انوالفريضة. ينظر: لس ،والنحلة ،منها: الصداق

و العقد. رد المحتار أما بالتسمية  أب يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة منافع البضع  : المال الواجاصطالحا 

.٤/٢٣٠على الدر المختار 

 .١/١٢١. ينظر: المغرب من الثمن سقاطاألالحط لغة:  

نفسه، ولكنه إما  اإلبراء: إسقاط بعض الدين أو كله. فالحط إبراء معنى، ولذا قد يطلق الحط على اصطالحا

فهو عن كله.  اإلبراءيقيد بالكل أو الجزء. والغالب استعمال الحط لإلبراء عن جزء من الثمن، أما  نأ

 .١٧٣/ ٢، والفتاوى الهندية ٣٣٨/ ٢حاشية ابن عابدين ينظر: 

لظهير الدين، أبي بكر محمد بن أحمد القاضي، المحتسب ببخارا، مخطوط  ،يريةالفتاوي الظه 

أولها: (الحمد هللا المتفرد بالعالء، المتوحد بالبقاء ... الخ). ذكر فيها:  ،)ھ٦١٩البخاري، الحنفي (ت 

، وفوائد غير هذه. ينظر: كشف الظنون ليهإ فتقارااله جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما يشتد ان

.٦١الظهيرية  ىالفتاومخطوط . ينظر: ٢/١٢٢٦

 ه.  انفيف (ب)   

حكام األ، ودرر الحكام شرح غرر ٢/١٤١، وتبيين الحقائق ٥/٦٥ينظر: المبسوط للسرخسي 

١/٣٤٣. 

.١/٤٣٠ انقاضي خ ىينظر: فتاو 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٣ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــه ــ فيــ ــر وك قراراإل، وـبـ ــه بمهــ ــ لزوجتــ ــهاـنـ ــه لــ ــد وهبتــ ـترط ت قــ ــذا ال يشـــ ، وكــ

ــاح حالــــة  ــام النكــ ــادة عـلـــ قيــ ــول الزيــ ــا ذكــــره  أبــــيى قــ ــة  (رحمــــه اهللا)  فيمــ حنيفــ

، لكــــن القــــدوري ذكــــر صــــورة المــــوت فقــــال: خالفــــا لهمــــا عنــــه القــــدوري

حنيفـــــة (رحمـــــه اهللا)  أبـــــيجـــــائزة عنـــــد  اءةالزيـــــادة يف المهـــــر بعـــــد مـــــوت المـــــر

ورثتهــــــا، وعنــــــدهما ال يجــــــوز، ولــــــم  إلــــــىالزيــــــادة  ) وقبـــــول هــــــذهأ/ظ/١(

ــال ــذكر الزيــــادة بعــــد الطــ ــدّ  قضــــاءانوق البــــائن يــ ه اـنـــ ة يف الرجعــــي، والظــــاهر العــ

ــا قياســــا ــوز عنــــده أيضــ ــالطريق  يجــ ــى حالــــة المــــوت بــــل بــ  ن؛اللـــــىواألعلــ

 

وأبــــي يوســـف (رحمهمــــا اهللا)، وعنـــد محمــــد بـــن الحســــن ال تثبـــت الزيــــادة عنـــد أبــــي حنيفـــة 

ـيب ـ  ى(رحمه اهللا) تثبـــت. ينظــــر: فتـــاواينالشــ ـ ١/٤٣٠ انقاضــــي ـخـ ـ   ٣/٩٦ اين، والمحــــيط البرـهـ

٩٧.

.قداراألوب(ب) يف  

.٣/٩٦ اين، والمحيط البره ١/٤٣١ انقاضي خ ىفتاوو، ٧٩قنية المنية  ينظر:

، شـــيخ القـــدوريأبـــو الحســـين أحمـــد بـــن محمـــد بــن أحمـــد بـــن جعفـــر البغـــدادي القــدوري: هـــو  

ــمه (ت  ــل اس ــة حم ــه الحنفي ـر مشــهور يف فق ــه مختصـ ــه، ل ــة يف وقت ــالم ٤٢٧الحنفي ـير أع ـر: سـ ــ). ينظـ ـه

 ٩٣والجواهر المضية  ،٥٧٥/ ١٧بالء الن

(عنه) لم ترد يف (ب). 

.٢/١٤٢، وتبيين الحقائق ٧٩ قنية المنيةينظر: 

 (ب).(هذه) لم ترد يف 

ــد  ــا. التمهي ــة بينهم ــم لعلــة جامع ــل يف حك ــرع بأص ــوية ف ــو تس ــاس: ه ــر  -القي ــرح مختص صــول األش

.١/١٠٠صول األمن علم 

 .ولاأل(ب) يف  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٤ 

ــالموت ــاح وفـــــات محـــــل التمليـــــك قطـــــعان بـــ وبعـــــد الطـــــالق المحـــــل  ،النكـــ

ــا ذكــــر مـــن روايـــة بشــــرقابـــل ق إذا طلّــــ   فيمـــا(رحمه اهللا) يوســــف أبـــيعـــن ، ومـ

ــه ــ  امرأتـ ــا قـب ــدخول ثالثـ ــا ل الـ ــده أوبهـ ــا يف، بعـ ــم زادهـ ــادة ثـ ــح الزيـ ــم تصـ ــر لـ ، المهـ

ــى  ــل علـ ــول اـنــ يحمـ ــيه قـ ــده  أبـ ــهيوســـف وحـ ــة (رحمـــه اهللا) يف  ألنـ ــا حنيفـ ـالف أبـ خــ

يف  اإلمــــامالزيــــادة بعــــد المــــوت، فيكــــون قــــد مشــــى علــــى أصــــله ولــــم ينقــــل عــــن 

الزيــــادة بعــــد الطــــالق البــــائن شــــيء، فيحمــــل الجــــواب فيــــه علــــى مــــا نقــــل عنــــه يف 

ــل اإلمــــامعلــــى أصــــل  نابيالجــــولكــــل مــــن  تخريجــــ�زيــــادة بعــــد موتهــــا، ال ، وأصــ

 اءةال يشـــــترط لصـــــحة الزيـــــادة بلـــــوغ المـــــر كـــــذاويوســـــف (رحمـــــه اهللا)،  أبـــــي

ــا يف ســـــائر العقـــــود؛  الـــــوليّ  إلـــــىوالقبـــــول  ــرف فيـــــه ألنـــــهكمـــ  /ب/و)٢( تصـــ

ــا: زدت يف  ــال لهـ ـين الزيـــادة حتـــى لـــو قـ مصـــلحة للصـــغيرة فيصـــح، والبـــد مـــن تعيــ

ــح  انا مجهولــــة. قــــال قاضــــي ـخـــ ألنـهـــ ؛ رك لــــم تصــــحمـهـــ  وغيــــره: وكــــذا تصــ

 

.يف الموت(ب)  يف  

.٣/٩٦ اينينظر: المحيط البره 

ــمع مالـــك بـــن  ،القاضـــي ،بشـــر بـــن الوليـــد بـــن خالـــد الكنـــدي  ــي  أصـــحابوهـــو احـــد  ،ساـنــ سـ أبـ

ــف خاصــة ــذ الفقــه ،يوس ـا ال يمكــن  ،وعنــه اخ ــوادر والمســائل مـ ـاس مــن الفقــه والن وحمــل عنــه النـ

.٥٤والفوائد البهية  ،١/٤٥٤) . ينظر: الجواهر المضية ھ٢٨٣ت( ،جمعها كثرة

 .٣/١٢٠ اينينظر: المحيط البره 

يف (ب) كذا. 

 .لم يصح(ب) يف  

ـ  وزجنــدي،األ انهــو حســن بــن منصــور بـــن محمــود فخــر الــدين قاضــي ـخــ   ـ  ،اينالفرـغ إمامـــا  انـك

ـ  لـــه الفتـــاوي المعروفــــة  ،)ھ٥٩٢ الدقيقـــة مجتهــــدا، ت(اينكبيـــرا وبحـــرا عميقـــا غواصــــا يف المـعـ

مقبولـــة معمــول بهـــا متداولـــة بـــين أيـــدي يــة وهـــي مشـــهورة ان، أو الفتـــاوي الخانقاضـــي ـخــ بفتــاوي 

ــف الظنـــون  ــر: كشـ ــاء. ينظـ ــاء والفقهـ ـية  ،٢/٢١٨العلمـ ــواهر المضــ ــد البهيـــة  ،٢/٩٣والجـ والفوائـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٥ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــدنا  ــح عنــ ــر يصــ ــن المهــ ــط مــ ــرط القبــــول يف المجلــــس، والحــ الزيــــادة يف الــــثمن بشــ

ـترط  ــن ال يشـــــ ــا، ولكــــ ــسأيضــــ ــول يف المجلــــ ــحة القبــــ ــا يشــــــترط يف  لصــــ كمــــ

ــه؛ الزيــــادة ــراء ألنــ ــك، و إبــ ــايّ أوتمليــ ــ  مــ ــاج  انـكـ ــال يحتــ ــىفــ ــن  إلــ ــول، لكــ القبــ

ــاهر ال ــ ظــــ ــدّ اـنـــ ــة الــــ ــالرد كهبــــ ــد بــــ ــ ه يرتــــ ــهن ين ممّــــ ــدّ  عليــــ ــال الــــ ين إذا رده، قــــ

ــنف الزيــــادة تتأكــــد بأحــــد ثالثــــة أشــــياء:  ، ثــــمّ صــــريح� : ولــــم أر فيــــه نقــــالًالمصــ

ــا بالــــدخول بهـــــا،  ــالخلوة الصــــحيحة،  أوأمــ . ومــــا لهـــــذه بمـــــوت أحــــدهما أوبــ

 . الثالثة رابع فيما علمت

:  ا ادهإوار   

حنيفة ومحمد (رحمهما اهللا)  أبيصــحيح عند  وارتدادهســالم الصــبي العاقل، إقال علماؤنا: 

 
.٤٣١ـ  ١/٤٣٠ انقاضي خ ى. ينظر: فتاو١١١

ـترط لصـــحةالعبــارة: (  ) القبـــول يف المجلـــس  والحـــط مـــن المهـــر يصــح عنـــدنا أيضـــا، ولكـــن ال يشـ

 (ب).لم ترد يف 

 .٢/١٤ينظر: الجوهرة النيرة 

.ماإن(ب) ويف  

.١٣فع الوسائل إلى تحرير المسائل انينظر: 

.٢/٢٩١ينظر: بدائع الصنائع 

(ب).) لم ترد يف فيما علمتالعبارة: ( 

ــه ــرف الشـــيء بذاتـ ــي صـ ــة: هـ ــه، و ،الـــردة لغـ ــن أحوالـ ــة مـ ــن أو بحالـ ــم مـ ــداداالالـــردة اسـ ــو  ،رتـ وهـ

ـره ــى غيــ ــيء إلـ ــن الشـ ــوع عـ ــول والرجـ ــن و ،التحـ ــوع عـ ــالممنـــه الرجـ ـ اإلسـ ــر: لـسـ العـــرب  ان. ينظـ

 .٢/٢١٤، والنهاية يف غريب الحديث ١٩١ ان، والمفردات يف غريب القر٣/١٢٧

ــن ا ــوع عـ ــي الرجـ ــطالحا: هـ ــراء، انيـمــ األصـ ــى اللـســ  وإجـ ــر علـ ــة الكفـ ـنائع انكلمـ ــدائع الصــ ــر: بـ . ينظـ

٧/١٣٤.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٦ 

 هانب  فرد الشـافعيانته، وردّ  يوسـف والشـافعي (رحمه اهللا) ال تصـّح   أبيوعند  وال يقتل

ـبب للنجاة، ويميز   اإلسـالم  ان، والمراد بالعاقل: هو الذي يعرف  يضـ�أسـالمه  إ ال يصـّح  س

ه جالل اـلدين   الســــرخســــي، كـذا يف جـامع ب، والحلو من المرّ الخبـيث من الطيّـ  ه عـن نقـل

ـية  ازيالخبّ  ــحيح ارتداد، وقال يف المحيط: يف الحاشــ ـبي المراهق صـ  عليهونظّر   الصــ

 ،  المصنف

 
ــل)األيف   ــهومـــا  ،صـــل (وال يقبـ ــن (ب). وينظـــر:  أثبتـ ــاراالمـ ــار  ختيـ ، والغـــرة ٤/١٤٨لتعليـــل المختـ

ــوي  ــة للغزنــ ــة١/١٢٤المنيفــ ــرح الهدايــ ــة شــ ــة ٦/٤٩ ، والعنايــ ــرح تحفــ ــة الســــلوك يف شــ ، ومنحــ

.١/٣٥٩الملوك 

.أيضاالشافعي (ب) يف  

.)، وما أثبته من (ب)هان( صلاأليف  

، والهدايــــة يف شــــرح ٢/٦٩٠ى، والنتـــف يف الفتــــاو١٣/١٧١وي الكبيــــر للمــــاوردي ينظـــر: الحــــا 

 .٢/٤١١بداية المبتدي 

ـيب  ـر للشـ ـغير، أو الكبيـ ــامع السرخســي: يقصــد بــه شــرح الجــامع الصـ ـام اينج  يف فــروع الحنفيــة، لألمـ

ــد بــن  ــد بــن احم ــيمحم ــرحھ٤٨٣ســهل السرخســي، ت( أب ــن مخطــوط. ينظــر:  ان)، والش ـارة ع عبـ

ما. عليه. لم أقف ٢/٧٦عارفين هدية ال

(ت:  ،جــالل الــدين الخبـــازي واســمه عمـــر بــن محمـــد بــن عمـــر أبــو محمـــد الخجنــدي، الحنفـــي 

ـــ) ٦٩١ ــذهب انـكــ  ،ـه ــكا، عارفـــا بالمـ ــدا، عابـــدا، متنسـ ــي علـــى  ،فقيهـــا، زاهـ ــة"لـــه حواشـ  "الهدايـ

ــاب  ــى"وكتــ ــاريخ  "المغنــ ــر: تــ ــه. ينظــ ــول الفقــ ــالميف أصــ ــاهير و اإلســ ــات المشــ ــالماألووفيــ  عــ

 .٢٢٢_١/٢٢١وتاج التراجم  ،١٥/٧٢٦

ـازي  ــدين الخبـ ــالل ال ــى الهدايــة ج ـية عل ــالم منهــا:  ،حاشـ ــدة يف مكتبــات الع ــخ عدي ـا نس ــة لهـ مخطوط

ــي يف  ـيج علـ ــة قلــ ـتانبولمكتبـ ــم ( ،إســ ــت رقـ ــف ٣٦٠تحـ ــم أقـ ــه). لـ ـرة عليـ ــوهرة النيــ ــر: الجـ ، وينظـ

٢/٢٧٦. 

. ١٤٦ـ  ١٤٤/ ٣ اينينظر: المحيط البره  

.٥٩ـ  ٥٨المسائل فع الوسائل إلى تحرير انظر: ين 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٧ 

ا أم  ا   ّّي اا    

 علـيهمن محـمد ( أومن ديـنه،  أو،  اإلســــالميقول: برئت من    أن  اإلمامفيـما نـقل عن  رتداداالو

اهللا  أنجـحد  أوـبأـحد منهم،   تقصان أوبـياء، األنب ـبأـحد من  ـكذّ  أو، الســــالم)الصــــالة و

لم يتب قتل،  انه، فأتت منه امرانوب  مرتداً  انبالحـساب ك أوالنار،  أوة، ب بالجنّكذّ  أوخالقه، 

ة الردّ   إلى تاب وعاد  انه، فانظهرنا على ما يأتي بيأالذي بين  يأتي بما يأتي به الذميّ  أنوتوبته 

ــتـنابة من غير تأجـيل، فإذا  ل وكذا يف الثـالـثة، والرابـعةـجّ أوطـلب الـتأجـيل  ي�انـث  ســــلم قـبل أاســ

ــرب�إ ــرب ضـ ــالمه وضـ ــوع التوبة، ذكر عليهويحبس وال يخرج حتى يأتي  وجيع�  سـ خشـ

ل عقي صــغيراً  أو كبيراً  انوســواء ك رتداداالبهذا فيما يتعلق  ،الناطفي روضــةيف  ذلك

 فيه.  ]الذي[على الخالف 

ــنف منهم أصــــناف أ) قال يف البدائع: الكفرة  ب/ظ/١٧(  اإلســــالمق بفأما ما يتعلّ  ربعة: صــ

 

السالم. عليه(ب) يف  

.)، وما اثبته من (ب)ينقص( صلاأليف  

(ب). (ضربا) لم ترد يف 

 صل (وكذلك)، وما اثبته من (ب).األيف  

 زوجته.(ب) يف  

ــة للنـــاطفي  ــروع الحنفيـ ــة، يف فـ ــم، مث٤٤٦ت( ،الروضـ ــغيرة الحجـ ــي صـ ــا ه)، وهـ ــدة، وفيهـ يـــرة الفائـ

). ينظـــر: ١٢٠٨فــروع غريبـــة، وهــي مخطـــوط نســخة منهـــا يف مكتبــة البلديـــة يف مصــر تحـــت رقــم (

ــون  ــف الظنـ ــف ١/٩٣١كشـ ــم أقـ ــه. لـ ــة عليـ ــرح الهدايـ ــة شـ ــر: البنايـ ـام ٧/٢٦٩، وينظـ ، ودرر الحكــ

.١/٣٠١حكام األشرح غرر 

 (ب). صل، وما اثبته مناأل ما بين المعقوفين لم يرد يف 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٨ 

ع وينكرون انن بالـص صـنف منهم يقروّ ، ولةوالمعطّ ، الدهرية :وهم  صـالًأع انينكرون الـص 

ــنف منهم يقروّ ، ، والمجوسالوثنـية :توحـيده وهم الـصـــ وصــ ده وينكرون وحـي وت عانن ـب

ـنف منهم يقروّ  ،رأسـاؤهم قوم من الفالسـفة  الرسـالة ع وتوحيده والرسـالة يف انن بالـص وص

 

ــة: هــم فرقــة خالفــت   ــالمالدهري ـندت الحــوادث والنــوازل اإلس ـالم، وأسـ ، وادعــت قــدم الــدهر والعـ

ـالم لــم يــزل و أن، وقالــت: ليــهإ ـ العـ ـون الربوبيــة، ويحيلــون اـن مــر األه غيــر محــدث، وهــم الــذين ينفـ

ــذا يف  ـتحيل هـ ــون: يســ ـالى، ويقولـ ــن اهللا تعــ ــالة مـ ــي والرسـ ــل يف الملـــل والنهـ ــر: الفصـ ــول. ينظـ العقـ

.٣/ ٢، والملل والنحل ٤٨ - ٤٧/ ١اء والنحل هواألو

ــر صــنف ال  ــوسيف (ب) ذك ـنف ال وثنيــة والمج ــك صـ ــد ذل ـر بع ــم ذكـ ــةث ــة والمعطل . والمعطلــة: دهري

ــن صــفو ــى جهــم ب ــة، نســبة إل ــفات، ســموا بالجهمي ــاة الص ــة نف ــي انهــم الجهمي ــال بنف ــم أول مــن ق ، ه

، والملــــل والنحــــل ٦٣ل الــــدين ، والتبصـــرة يف أصــــو ٢١١فــــرق بــــين الفــــرق الصـــفات. ينظــــر: ال

 .٢٧-١٠/٢٦، والبداية والنهاية ٧/٣٣٥، وتاريخ الطبري ٨٧-١/٨٦

ــدون   ــار يعب ــة مــن الكف ــة: فرق ـ األالوثني ـ  انوـث ــون ـب ــركين لقــولهم  انويقول ــّدهم مــن المش ــد فع اهللا واح

ــطالحات الفنـــون والعـلــ . ب لذاتـــهبتعـــّدد المســـتحّق للعبـــادة ال لقـــولهم بتعـــّدد الواـجــ   ومكشـــاف اصـ

٢/١٧٥٦.

 اينول قــــديم، والـثـــ األللعــــالم إلهــــين: النــــور والظلمــــة، و أنويقولــــون:  ،المجــــوس: عبــــدة النــــار 

ــادث ــر  ،حـ ــل الثغـ ــى أهـ ــالة إلـ ــر: رسـ ــرس. ينظـ ــالد الفـ ـية يف بـ ــأت المجوســ ــاد ٣١٠/ ١ونشـ ، واعتقـ

.٢٦٩/ ١، والفرق بين الفرق ٦٩٥/ ٤أهل السنة والجماعة 

ــوف،   ــفة: جمــع فيلس ــفة، وهــوالفالس ــروع الفلســفة، والعــالم بالفلس ـتقة  الباحــث يف ف والفلســفة مشـ

ـائق لحكمــةمحبــة ايــة وهــي فيالســوفيا معناهــا: انمــن كلمــة يون شـــياء األ، والفلســفة هــي: علــم حقـ

.٨/١١٠، وتكملة المعاجم العربية ١٥٣والعمل بما هو أصلح. ينظر: مفاتيح العلوم 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٤٩ 

ا أم  ا   ّّي اا    

. والنصارى ، وداليه :وهم الصالة السالم) عليهالجملة لكنهم ينكرون رسالة رسولنا (

ــنف  انـك  انـف  ال: ال  اينالـث  أول، واألمن الصــ ه إفـق ه؛ اهللا، يحكم إال ـل إســــالـم هؤالء  نالـب

ا ـك قرّ أذا إ، ـف صــــالًأيمتنعون عن الشـــــهادة   ذا ـقال: إهم، وـكذـلك انيـم إعلى   ذـلك دليالً  انوا بـه

 انمن كلمتي الشـــــهادة فـك  م يمتنعون عن ـكل واـحدةألنهرســــول اهللا؛  اً محـمد أنشـــــهد أ

له إمن الصـــنف الثالث فقال: ال  انك ان، وانيماألت داللة  انيتهما كأبواحدة منهما   انتياإل

شـهد أيمتنع عن هذه المقالة، ولو قال   وال  منكر للرسـالة  ألنهاهللا، ال يحكم بإسـالمه؛  إال  

 انيمتنع عن ـهذه الشـــــهادة فـك  ألـنهـبإســــالـمه؛   /أ/و)١٣( رســــول اهللا، يحكم محـمداً  أن

 

 .السالم عليه(ب) يف  

ــوا  ـ  :دليه ــوم و إســرائيل،هــم بـن ــم ق ــهموســى ( وه ــالم)، علي ــون، انم العبرعلــيهويطلــق  الس عاشــوا يف يّ

من  ــزَّ ــن ال ــرة م ــر فت ــون، فمص ــطهدهم فرع ــىانفاض ــذهم موس ــه( ق ــالم)،  علي ــق الس ــد أطل ـيهوق يف  معلـ

الكــــريم يف  انيف القـــر دليهوبــــاتســـميتهم ووردت  ســــرائيل ،إقـــوم موســــى، وبنـــي الكــــريم:  انالقـــر

ــواطن ــت ن عديــدة منهــا: م ـالى: (وقال ـز ابــن اهللا) التوبــة: دليهــواحــو قولــه تعـ ـ األ. ينظــر: ٣٠عزيـ  اندـي

 .٨٦ألحمد شلبي  ديةليهوا، ١٣٥ انيف القر

ــى (  ــم أتبـــاع المســـيح عيسـ ــهالنصـــارى: هـ ــابهم  عليـ ــالم)، وكتـ ــلاإلنالسـ ـارى جيـ ــم النصــ ــال لهـ ، يقـ

ـرة يف فلســـطين التــي ولـــد فيهــا المســـيح. ينظــر: دراســـا ـبة إلــى بلـــدة الناصـ ـ األت يف نسـ  ديـــةليهوا اندـي

.١٦٥ية انوالنصر

 .اينوالث(ب) يف  

واحد.(ب) يف  

ثبات.األ(ب) يف  

.)، وما اثبته من (ب)الرسالة( صلاأليف  

 .فال(ب) يف  

 حمد.(ب) ميف  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٠ 

ــهادتين انك ان، وانيماألقرار بها دليل اإل اهللا  إالله إفقال: ال   من الصـــنف الرابع فأتى بالشـ

ةاليهمن   علـيهين الذي هو الدِّ   من أرســــول اهللا، ال يحكم بإســــالمه حتى يتبرّ  اً محـمد   ودـي

 إلىه يقول بعث وسـلم) لكنّ عليهبرسـالة محمد(صـلى اهللا  من يقرّ من هؤالء  نية؛ الانوالنصـر

ــهادتين بدون التبري دليالًانتيإالعرب دون غيرهم، فال يكون  ال ا لو قه، وكذانيمإعلى   ه بالشـ

م ألنهسـلمت، ال يحكم بإـسالمه؛  أ أوقال: آمنت،  أومـسلم،   أومؤمن،   أنا:  اينّنصـر أو يهوديّ 

وروى الحسن عن  ،عليههو الذي هم   اإلسالمو  انيماأل انو ،هم مؤمنون ومسلمونانعون يدّ 

قـال:  أومســــلم،   اأـن : اينّالنصــــر أو ودياليهذا قـال  إ: ]قـال[ه اـن حنيفـة (رحمـه اهللا)  أبي

، وديةاليهردت به ترك أقال:    انردت به؟ فأشــيء   يّ أ /ب/و)١٨( ل عن ذلكئِ ســلمت، ســُ أ

 ان، ومرتداً   انيحكم بإسالمه حتى لو رجع عن ذلك ك  اإلسالمية والدخول يف دين انالنصر أو

الرجوع عن ديني، لم يحكم  ذلكب دْ رِ أُ  على الحق، ولمْ  اينمت، سـلأردت بقولي: أ:  قال

 . هبإسالم

ــر ودياليهيف الكالم على    ختياراالقلت: ويف  ــلم كانولو قال:  " اينّوالنص حنيفة  أبو انا مس

 

.)، وما اثبته من (ب)بالشهادة( صلاأليف  

 .)، وما اثبته من (ب)يبراء( صلاأليف  

 عن.(ب) يف  

.صل، وما اثبته من (ب)األما بين المعقوفين لم يرد يف  

 . اينوالنصر(ب) يف  

.أو قال (ب) يف 

 .هيف (ب) ب 

.٧/١٠٣ينظر: بدائع الصنائع  

ــاراال) ٩( ــن مــودود بــن محمــود  ختي ــو عبــد اهللا محمــود ب ــي الفضــل الموصــلي وه لتعليــل المختــار: ألب

ـامضــل الموصــلي أبــو الف ـ ٦٨٣الملقــب مجـــد الــدين، ت( اإلمـ يفه: المختــار للفتـــوى، ان)، ومــن تـص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥١ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــالم منهإأ من دينه، ثم رجع وقال: ذلك حتى يتبرّ   يكون مســـلم�(رحمه اهللا) يقول: ال    "سـ

ــي ختهى. رجعان ــهادتين وتبرّ  تى الذميّ أذا إ ان، ويف قاض ــالمه، أ من دينه ال يحكم ببالش إس

 تهى.ان. اإلسالممالم يقل مع ذلك: ودخلت يف دين  عليهال يصلى حتى لو مات 

ـبيجاإلوذكر   والنصـارى الذين  وداليهيف  هذاو :قال ياوالطحيف شـرح مختصـر   بياس

ــالم اينهم بين ظهر ــلمين  عليهل مَ َح يف دار الحرب فَ  انذا كإ  ا، فأمّ اإلس رجل من المس

 أوســالمه،  إفهذا دليل   عبده ورســوله محمداً  أنشــهد أاهللا وإال  له إال   أنشــهد أ  فقال:

 

 .١/٢٦الكتب المتمم لكشف الظنون  أسماءوالمشتمل على مسائل المختصر. 

 . ١/٣٢٥حكام األ، وينظر: درر الحكام شرح غرر ٤/١٥٠لتعليل المختار  ختياراال

(ب).لم ترد يف  تهى رجع)انالعبارة: ( 

 .٤/٤١٧ انقاضي خ ىفتاو ينظر: 

ـبيجابي  بـــن علــى بــن احمـــد الســمرقندي، عـــالء  إســماعيل: هــو الشـــيخ علــى بــن محمـــد بــن اإلسـ

 .١/٦٩٧). ينظر: هدية العارفين ھ٥٣٥، ت(اإلسبيجابيالدين الفقيه الحنفي الشهير 

ــرح مختصـــر   ــاوي،شـ ــن  الطحـ ــن محمـــد بـ ـيخ علـــي بـ ـبيجابي إســـماعيلللشــ )، ھ٥٣٥، ت(اإلســ

ــوط  ــومخطـ ــة ديـ ــخة مكتبـ ـا: نسـ ــخ منهــ ــى نسـ ــور علـ ــم  انمصـ ــت رقـ ــداد، تحـ ـني يف بغـ ــف الســ الوقـ

ـيخ ١٥٣٨( ــة شـــ ــخة مكتبــ ــالم)، ونســ ــم  اإلســ ــت رقــ ــورة، تحــ ــة المنــ ــت يف المدينــ ــارف حكمــ عــ

 .٧/٢٧٠، وينظر: البناية شرح الهداية عليه). لم أقف ٣٦٠١(

يف (ب) هذا. 

 .انظهر(ب) يف  

.٦٣ر المسائل فع الوسائل إلى تحريانينظر:  

.(ب) أمايف  

 .رسول اهللايف (ب) محمدا  

 .)، وما اثبته من (ب)إذ قال( صلاأليف  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٢ 

ــول ــالمقال: دخلت يف دين  أو، اهللا  قال: محمد رسـ ــالة  عليه( يف دين محمدٍ  أو،  اإلسـ الصـ

 سالمه. إه دليل على فهذا كلّ  والسالم)

ـ  : ْه يف انفعل على الوجه الذي يأتي بيالب ار بالقول، يصـّح سـالم الكفّ إ ه كما يصـّح ان  مْ لَ اع

 أوهل الكتاب، أوا من ان، وسواء كبطريق الداللة �انيمإاه صاحب البدائع ، وسمّ اتبياأل

ظهرنا الذين أبين  والنصــارى الذين هم وداليهمن  أو، انثواألمن عبدة  أومن المشــركين، 

ــلى اهللا يقرّ  ــالة نبينا محمد (صـ ــلم) و عليهون برسـ ــل  أه انوسـ ــة،   إلىرسـ من  أوالعرب خاصـ

ات بياألوهذه  ،عليه ره المصــنف وحطّ ، على ما حرّ صــالًأالذين ينكرونها    خرىاألالطائفة 

 : ليهاإالمشار 

ــالم مـــن الـــكـــفـــّ إ يصــــــّح   ار ــــــــــــــظهاإلول مع  ــــــــل كالقـــــبالفع  ارســــ

ــا  ــّ إكــم ــلذا صـــــل ــق ــقــوم ف  )ظ//أ١٨(لفال تحوحده   أو  يف مسجدٍ   ى مــع ال

ــاع  ــد ســـــم ــدةســـــجــوده عــن  ةدّ ــــــــــــــــــــبه فع  �ـــــــــر مسلمـــــــيصي  الســـــج

 

.عبده ورسولهيف (ب) محمد  

 السالم. عليه(ب) يف  

 .)، وما اثبته من (ب)ثباتاأليف ( صلاأليف  

.٧/١٠٣ينظر: بدائع الصنائع  

(ب). (هم) لم ترد يف 

.٦٦فع الوسائل إلى تحرير المسائل انينظر: 

ــار  (ب) يف  ــة شــعر. ليهــاإالمش ــي بــن أحمــد بــن عبــد ، نجــم الــدين الفوائــد المنظوم إبــراهيم بــن عل

ــي، ـنعم الطرسوسـ ــد المــ ــن عبـ ــد ابـ ـ ٧٥٨ت( الواحـ ــ ـ ـه ــر لمـكـ ــرد ذكـ ــم يـ ــوط لـ ــوده.  ان)، مخطـ وجـ

 .عليه. لم أقف ٢/١٢٨٤ينظر: كشف الظنون 

.)، وما اثبته من (ب)قبل( صلاأليف  

 .)، وما اثبته من (ب)وحده فال تحلأو يف مسجد ( صلاأليف  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٣ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــذاك  ــواف إكــ ــطــ ــع الــ ــرام مــ  فاـــــــــــصاألنة ــــــــــنا يف غايــــــــمذهب  حــ

ــو  ــذاك لــ ــاة دّ أكــ ــلاألى زكــ  لــــــقانه فـــــ) الزكاة فيأ/ظ/١٣ة (بنيّ   بــ

ذكر حكم الصــالة مع الجماعة   الصــالة يف المســجد بل د يف روضــة العلماءيقيّ لم  قلت:

ـنف من غير تقييد بالمسـجد، وقال: سـواء ك ا إمّ وحده فهو على وجهين:  انكما ذكر المص

فهو  ]ليهـاإهـا متوّج  انـك  انـف [، ليهـاإه غير متوجـّ  أو، الكعبـة إلى هـ�يكون متوّج  أن

الكعبة فليس  إلىجه  غير متوّ   انك ان، واإلســالمتى بصــالة المســلمين ورضــي بأ ألنهمســلم؛  

. تعالىغير القبلة لغير اهللا  إلىم قد يصلون ألنهبمسلم؛ 

يف  انك أنم ال؟ ينظر: أ  انذاألبنفس   ن الكافر هل يصير مسلم�ذّ أذا إ يضا يف الروضةأوذكر 

الشــهادة على  يف وقته، وأجهر كلمة  ســالمإلاتى بدليل أ  ألنه؛  وقت الصــالة يصــير مســلم�

ـلم� ]هانلـسـ [ ــالمبدليل  أتى  ألنه؛ فصــار مسـ ذا لم يكن يف وقت إما أ، و]يف وقته[ اإلس

 

 .٦٦فع الوسائل إلى تحرير المسائل انقل) هكذا ورد عجز البيت يف ان(بال مراء فيه فاسمع و 

.عليهلم أقف  

(ب).(بل)، لم ترد يف 

(ب).) لم ترد يف انوقال سواء كالعبارة: ( 

يف (ب) إلى القبلة. 

(ب).) لم ترد يف ليها(إ 

 (ب).صل، وما اثبته من األما بين المعقوفين لم يرد يف  

.٧/١٠٣ينظر: بدائع الصنائع  

.عليهلم اقف  

 .)، وما اثبته من (ب)وأجرى حكم( صلاأليف  

(ب).صل، وما اثبته من األما بين المعقوفين لم يرد يف  

 .صل، وما اثبته من (ب)األا بين المعقوفين لم يرد يف م 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٤ 

 يف غير وقت الصـالة ان، فإذا كعتقاداالبإال  ال يصـّح   اإلسـالم  نالصـالة ال يصـير مسـلم�؛ ال

تهى. انم ال؟ أ اإلسالم اعتقده انال يدري 

ــنف وال يـقال ـهذ أننبغي يو ا المصــ من ـباب   هتزاد ـهذه المســــأـلة على المســــاـئل التي نقلـه

بالفعل   اإلـسالممن قبيل  ، فيكونانذاألتى بلفظتي الـشهادة يف ضـمن أ  ألنهبالقول؛   اإلـسالم

خــارجـه  يف أويف الوقــت،  انذاألمر كــذلــك لمــا افترق الحــال بين األ انال بــالقول، لو كــ 

 فليتأمل. 

ـلم� إلى  وحده متوجه� أوى يف الوقت بجماعة، صـلّ  انو ويف منية المفتي ، الكعبة صـار مس

ه بغير ذلــك كلــّ  انبــالمســــجــد، وتقييــد ابن وهبــ  من غير تقييــده ، لم يتوجــه ال انو

وزيادته  ذلك خالف ظاهر الرواية، واعتراضــه على المصــنف يف بعض ذلك انو العيســوية

 

الصالة) لم ترد يف يف غير وقت  ان، فإذا كعتقاداالبإال ال يصّح  اإلسالم نال يصير مسلم�؛ الالعبارة: ( 

(ب).

 . )، وما اثبته من (ب)هذه( صلاأليف  

فال يكون.(ب) يف  

 .(ب))، وما اثبته من ويف( صلاأليف  

 . ٢١٨منية المفتي مخطوط ينظر:  

 .أنيف (ب) أو 

 تهى.انيف (ب) ال 

تقييد. (ب)يف 

م يعتقدون هان، حيث اينصبهاأل ديليهواينسبون إلى أبي عيسى  دليهواالعيسوية: وهم طائفة من  

 .١/٢٧٩ئق الصالة والسالم) إلى العرب. ينظر: البحر الرا عليهباختصاص رسالة النبي محمد (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٥ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــه يف ذلك كلّ  على ما نقله، ــحنةناقش ــرحه ه عبد البر بن الش ــة   على منظومته  يف ش مناقش

  .حسنة

 

 

 ،عبــــد البــــر بــــن محمــــد بــــن محمــــد، أبــــو البركــــات، ســــرّي الــــدين، المعــــروف بــــابن الشــــحنة 

تقــل إلــى القـــاهرة. وتــولى قضـــاء انلــه نظــم ونثـــر. ولــد بحلـــب، و ،قــاض فقيــه حنفـــي ،ه)٩٢١ت(

ــب  ــا: غريـ ــا منهـ ــاهرة، وصـــنف كتبـ ــاء القـ ــم قضـ ــب ثـ ــرحلـ ــد  - انالقـ ــد الفرائـ  خ –خ، وتفصـــيل عقـ

ــة بـــه شـــرح ــرفية يف ألغـــاز الحنفيـــة األه الحنفيـــة، والـــذخائر فـقــ  يف انوهـبــ  بـــنا منظومـ ــر  -شـ ط، وزهـ

.٣/٢٧٣للزركلي  األعالمخ رسالة يف الفقه. ينظر:  -الرياض 

ـ   ــن وهـب ــة اب ــرح منظوم ــحنة انش ــن الش ـر اب ــة دار الكتــب  ،لعبــد البـ ــخة مكتب ــى نس ــوط مصــور عل مخط

. ١٣٨ـ  ١٣٧البن الشحنة  انابن وهبشرح منظومة مخطوط هلية بدمشق. ينظر: األالظاهرية 

 .)، وما اثبته من (ب)منظر منه( صلاأليف  

 جع.يف (ب) حسنة ر 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٦ 

ادر واا  

ــي، ت( .١ ــود القزوين ــن محم ــد ب ــن محم ــا ب ــاد، زكري ــار العب ــار الــبالد وأخب ــ)، ٦٨٢آث ـه

بيروت.، صادردار 

ــاراال .٢ ــار ختي ود عبــد اهللا محمــود بــن مــودود بــن محـمـ  الفضــل بــيأل ،لتعليــل المخت

ــلي  ــامالفضــل  أبــوالموص  ،مطبعــة الحلبــي ،)ھ٦٨٣الملقــب مجــد الــدين، ت( اإلم

.٥م، ج١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦القاهرة، 

، محمـــود بــــن الشـــريف، مكتبــــات عكـــاظ، المملكــــة العربيــــة انيف القــــر اندـيــ األ .٣

.م، الطبعة: الخامسة١٩٨٤، ـ ھ١٤٠٤السعودية، 

ــتخلص ب .٤ لطفــــي، أســــماء الكتــــب، عبــــد اللطيــــف بــــن محمــــد بــــن مصــــطفى المــ

ــي، ( ــورية، ١٠٧٨الحنفـ ـ سـ ــق  ــر، دمشـ ــونجي، دار الفكـ ــد التـ ــق: محمـ ـــ)، تحقيـ ـه

.م، الطبعة: الثالثة١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣

ــارس، األ .٥ ــن فـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــن محمـ ــود بـ ــن محمـ ــدين بـ ــر الـ ــالم، خيـ ــي عـ الزركلـ

ــقي، ت( ــم للماليــــين، ١٣٩٦الدمشــ ــ)، دار العلــ ــ ــة: الخامســــة  ٢٠٠٢ـه م، الطبعــ

عشر.

ــالح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الصــــفدي، النـصـــ  انالعصــــر وأعــــو انأعـيـــ  .٦ ر،  صــ

ــي ٧٦٤ت( ــ)، تحقيــق: د. عل ــل  أبــوـه عشــمة، د. محمــد موعــد، د.  أبــوزيــد، د. نبي

ــ  -محمــود ســالم محمـــد، دار الفكــر المعاصـــر، بيــروت  ار الفكــر، دمشـــق ، دانلبـن

.٥ ج لى،واأل: الطبعة م، ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ سوريا، –

ــائل ان .٧ ــع الوس ــىف ــرو إل ــائل يف ف ــر المس ــة عتحري ــدين ، الحنفي ــم ال ــراهيمللشــيخ نج  إب

 ،، نشــــــــــره مصــــــــــطفى خفــــــــــاجي بالقــــــــــاهرة)ھ٧٥٨الطرسوســــــــــي، ت(

.م١٩٢٦/ھ١٣٤٥



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٧ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــ ، إيضــاح المكنـــون .٨  ، البغـــدادياينإســـماعيل بــن محمـــد أمـــين بـــن ميــر ســـليم الباـب

ــــ)١٣٩٩(ت ــد شــــرف الــــدين، صــــححه: ـه ــاء التــــراث العربــــي، ، محمــ دار إحيــ

.انلبن –بيروت 

ــز ا .٩ ــر الرائــق شــرح كن ــدين بــن البح بــن محمــد، المعــروف  إبــراهيملــدقائق، زيــن ال

ـيم المصــــري، ت( ــابن نجــ ـــ)، دار الكتـــاب ٩٧٠بـ يــــة، اني، الطبعـــة: الثاإلســــالمـه

.٨ج

الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم  أبــوالبدايــة والنهايــة،    .١٠

ــــ)٧٧٤(ت ،الدمشــــقي ــي شــــيري، تحقيــــق: ـه ــي، علــ ، دار إحيــــاء التــــراث العربــ

 لى.واأل، الطبعة: م ١٩٨٨ - ، هـ١٤٠٨

ــر بــن مســعود بــن أحمــد أبــيلعــالء الــدين  ،بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع .١١  بك

ــ)٥٨٧ت:( ،اينالكاـســـ  ــ ـــــ ١٤٠٦يــــة، اندار الكتــــب العلميــــة، الطبعــــة الث ،ـه  -ـه

.٧م، ج١٩٨٦

محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن  أبــوالبنايــة شــرح الهدايــة،   .١٢

ــي ــدين العينـــى، ت( حســـين الغيتـــابى الحنفـ ــة٨٥٥بـــدر الـ ـــ)، دار الكتـــب العلميـ  ،ـه

.١٣لى، جواألم، الطبعة  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،انلبن - بيروت

محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن  أبــوالبنايــة شــرح الهدايــة،   .١٣

ــدين الع ــي بـــدر الـ ــة٨٥٥ينـــى، ت(حســـين الغيتـــابى الحنفـ ـــ)، دار الكتـــب العلميـ  ،ـه

.١٣لى، جواألم، الطبعة  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،انلبن - بيروت

ــا، الســودوين،  أبــوالفــداء زيــن الــدين  أبــوتــاج التــراجم،  .١٤ العــدل قاســم بــن ُقطُلوبغ

ـــ)، تحقيــــق: محمــــد خيــــر رمـضـــ ٨٧٩الجمــــالي الحنفــــي، ت( ـ يوســــف، دار  انـه

لى.واألم، الطبعة: ١٩٩٢-هـ  ١٤١٣دمشق، ، القلم



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٨ 

عبــد اهللا محمـــد  بــوأعــالم، شــمس الــدين األَوَوفيــات المشــاهير وَ  اإلســالمتــاريخ  .١٥

ــ)، تحقيــق: الــدكتور بشــار ٧٤٨بــن َقايْمــاز الــذهبي، ت( انبــن أحمــد بــن عثـمـ  ـه

.١٥لى، ج واألم، الطبعة  ٢٠٠٣ي، اإلسالمعّواد معروف، دار الغرب 

ــن غا .١٦ ــر ب ــن كثي ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــوملــي، األلــب تــاريخ الطبــري، محمــد ب ــر  أب جعف

.١١ية، ج انهـ ، الطبعة: الث ١٣٨٧هـ)، دار التراث، بيروت، ٣١٠الطبري، ت(

ــرح كنــز الــدقائق، عثـمـ  .١٧ ـين الحقــائق ش ــي بــن محجــن البــارعي، فخــر  انتبيـ بــن عل

ـــ)، المطبعــــة الكبــــرى  ٧٤٣الـــدين الزيلعــــي الحنفــــي، ت( ـ بــــوالق،  -ميريــــة األـه

.لىواألهـ، الطبعة  ١٣١٣القاهرة، 

ــا يجـــب تح .١٨ ــة التـــرك فيمـ ــم الـــدين  انفـ ــل يف الملـــك، نجـ ــراهيميعمـ ــي  إبـ بـــن علـ

ـــي، ت(ا زرق، األالســــــيد، مركــــــز ابــــــن  ان)، تحقيــــــق: رضــــــوھ٧٥٨لطرسوســ

م.٢٠١٢

ــر  .١٩ ـــ)، نقلــــه ١٣٠٠ُدوِزي، ت( انتكملـــة المعــــاجم العربيــــة، رينهــــارت بيتـ ـ  إلــــىـه

ـــــد َســـــليم النَعيمـــــي، ج ٨ - ١: ج عليـــــهالعربيـــــة وعلـــــق  جمـــــال : ١٠، ٩: محمَّ

ــاط، وزارة الثقافـــة و ــالم، الجمهوريـــة العراقيـــة، مـــن األالخيـ  م، ٢٠٠٠ - ١٩٧٩عـ

.١١لى، جواألالطبعة: 

المنـــذر محمــود بـــن  أبــوصـــول، األصــول مـــن علــم األشــرح مختصـــر  -التمهيــد  .٢٠

ــر، يوامحمــد بــن مصــطفى بــن عبــد اللطيــف المنـيـ   ١٤٣٢، المكتبــة الشــاملة، مص

.لىواألم، الطبعة:  ٢٠١١ -هـ 

زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي،  أبــوســماء واللغــات، األتهــذيب  .٢١

.٤ج ،انلبن –)، دار الكتب العلمية، بيروت هـ٦٧٦ت(

الجــــواهر المضــــية يف طبقــــات الحنفيــــة، عبــــد القــــادر بــــن محمــــد بــــن نصــــر اهللا  .٢٢



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥٩ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــوالقرشــي،  ــي، ت( أب ــدين الحنف ــر محمــد كتــب خ٧٧٥محمــد، محيــي ال ــ)، مي ه انــ ـه

.٢ ج كراتشي، –

ــرة،  .٢٣ ــوهرة الني ــوالج ــِدّي الي أب بِي ــادي الزَّ ــدادي العب ــد الح ــن محم ــن علــي ب ــر ب ــي بك من

.٢هـ، ج ١٣٢٢هـ)، المطبعة الخيرية،  ٨٠٠الحنفي، ت(

ــر يف فقــه مــذهب واالـحـ  .٢٤ ــامي الكبي ــرح مختصــر المــزين،  اإلم ــو ش ــافعي وه  أبــوالش

ــدادي، الشـــهير  ــري البغـ ــب البصـ ــن حبيـ ــن محمـــد بـ ــد بـ ــن محمـ ــي بـ ــن علـ الحسـ

ــ)، تحقيـــق: علـــي محمـــد معـــوض، عـــادل أحمـــد عبـــد ٤٥٠ردي، ت(وابالـمــ  ـ ـه

ــب ال ــود، دار الكتـ ــروت الموجـ ــة، بيـ ــ  –علميـ ـ ١٤١٩ ،انلبـن ــ ــة م،١٩٩٩ ـ  ـه : الطبعـ

.١٩ ج لى،واأل

ــقي،  .٢٥ ــي الدمشــ ــد النعيمــ ــن محمــ ــادر بــ ــد القــ ــدارس، عبــ ــاريخ المــ ــدارس يف تــ الــ

ــق: ٩٢٧ت( ـــ)، تحقيـ ــراهيمـه ــة،  إبـ ــب العلميـ ــدين، دار الكتـ ــمس الـ ـــ ١٤١٠شـ  -ـه

لى.واألم، الطبعة: ١٩٩٠

عبــد العزيــز الخلــف، مكتبــة ية، ســعود بــن انوالنصــر وديــةاليه اندـيـ األدراســات يف  .٢٦

ـ ١٤٢٥الســـعودية،  أضـــواء الســـلف، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة  ـــ  م، ٢٠٠٤ـه

.الطبعة: الرابعة

ــرح غــرر  .٢٧ ــام ش ــال األدرر الحك ــهير بم ــن علــي الش ــرز ب ــد بــن فرام ــام، محم  أو -حك

.٢ ج العربية، الكتب إحياء دار ،)هـ٨٨٥(ت خسرو، –المولى  أومنال 

ــدر ا .٢٨ ــز رد المحتــار علــى ال ــد العزي ــن عب ــدين محمــد أمــين بــن عمــر ب لمختــار، ابــن عاب

ــــ)، دار الفكــــر١٢٥٢عابــــدين الدمشــــقي الحنفــــي، ت( ــــ ١٤١٢بيــــروت، -ـه  -ـه

.٦ية، ج انم، الطبعة: الث١٩٩٢

ــاب  إلــىرســالة  .٢٩ ــواألأهــل الثغــر بب ــن  أبــواب، ب  إســحاقالحســن علــي بــن إســماعيل ب



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٦٠ 

موســـى  أبــية بـــن بــرد أبـــيبــن ســـالم بــن إســـماعيل بــن عبـــد اهللا بــن موســـى بــن 

ــادة ٣٢٤شــــعري، ت(األ ــدي، عمــ ــد الجنيــ ــاكر محمــ ــد اهللا شــ ــق: عبــ ــــ)، تحقيــ ـه

ــي بالجامعــــة  ــث العلمــ ــالمالبحــ ــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة اإلســ ية، المدينــ

.هـ١٤١٣السعودية، 

ـبالء، شــمس الــدين  .٣٠ ـير أعــالم النـ بــن  انعبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثـمـ  أبــوسـ

ــ)، تحق٧٤٨َقايْمــاز الــذهبي،  ت( ـيخ يــق: مجموعــة مــن المـه ـين بإشــراف الشـ حققـ

ـ  ١٤٠٥رنـــاؤوط،  مؤسســة الرســـالة، األشــعيب  ـــ  الثالثـــة، ج  :م، الطبعـــة ١٩٨٥ـه

٢٥.

ــرح منظومــة ابــن وهـبـ  .٣١ مخطــوط مصــور علــى نســخة  ،لعبــد البــر ابــن الشــحنة انش

.هلية بدمشقاألمكتبة دار الكتب الظاهرية 

ـنية يف تــراجم الحنفيــة، تقــي الــدين ـبـ  .٣٢ القــادر التميمــي الــداري ن عبــد الطبقــات السـ

هـ).١٠١٠الغزي (

ــن إســماعيل،  .٣٣ ــن أحمــد ب ــر بــن محمــد ب ــة الطلبــة، عم ــص، نجــم الــدين  أبــوطلب حف

هـ.١٣١١هـ)، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ٥٣٧النسفي،  ت(

ــدين  .٣٤ ــن  أبــوالعنايــة شــرح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل ال ــد اهللا اب عب

ـيخ شــمس ا ـــ)، ٧٨٦بــن الشـــيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي،  ت(لــدين االشـ ـه

.١٠دار الفكر، ج

حنيفـــة، عمــر بــن إســحق بـــن  أبــي اإلمــامالغــرة المنيفــة يف تحقيــق بعـــض مســائل  .٣٥

ـــ)، ٧٧٣حفـــص الحنفــــي، ت( أبــــوأحمـــد الهنــــدي الغزنـــوي، ســــراج الـــدين،  ـ ـه

.لىواألم، الطبعة: ١٩٨٦ـ  ھ١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية، 

، حسام الدين الشهيد، عمر بن عبد اإلمامالحسامية) للشيخ،    الفتاوىالصغرى (  الفتاوى .٣٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٦١ 

ا أم  ا   ّّي اا    

منها: نسخة يف   ،مخطوط  لها عدة نسخ يف العالم ،)ه٥٣٦العزيز بن مازة البخاري، ت (

).٤٣٤رقم الحفظ ( ، تركيا ،بولانمكتبة: سليم آغا يف است 

ــاوى .٣٧ ــة الفت ــدين،  ،الظهيري ــر ال ــيلظهي ــد ا أب ــن أحم ــد ب ــب لبكــر محم ــي، المحتس قاض

ــارا، البخــــاري، الحنفــــي ــوط   ،)ھ٦١٩(ت ،ببخــ لــــه نســــخة  يف المكتبــــة  مخطــ

.)٣٠٤٤٤الظاهرية، دمشق، تحت رقم (

ــر،  الفتـــاوى .٣٨ ــي، دار الفكـ ــدين البلخـ ــام الـ ــاء برئاســـة نظـ ــة علمـ ــة، لجنـ  ١٣١٠الهنديـ

.٦ية، ج انهـ، الطبعة: الث

ــ  .٣٩ ــ  ىاوفـت ــي ـخ ــام، انقاضـ ــر الـــدين  اإلمـ ــيفخـ ــن  أبـ ــن الحسـ ــور، المحاسـ ــن منصـ بـ

ــ  ــي ـخ ــروف بقاضـ ــ واأل انالمعـ ــدي الفرـغ ــالم ھ٥٩٢، ت(اينزجنـ ــا: سـ ــى بهـ )، اعتنـ

.٣، ج انـــ لبنمصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت 

المحاســن، الحســـن بــن منصـــور،  أبــيفخــر الـــدين،  اإلمــام، انقاضــي ـخــ  ىاوفـتـ  .٤٠

.٤ج ،ھ١٨٣٥أشبائك ليتهوكرافك، )، ھ٥٩٢ت(، اينزجندي، الفرغواأل

ــد  انبــين الفــرق وبيــ  الفــرق .٤١ ــن عب ــن محمــد ب ــاهر ب ــن ط ــد القــاهر ب ــة، عب ــة الناجي الفرق

ــي  ــدادي التميمــ ــفرايينياإلاهللا البغــ ــو، ســ ــور، ت( أبــ ـــ)، دار ٤٢٩منصــ ـ ــاق األـه فــ

ية.انم، الطبعة: الث١٩٧٧الجديدة،  بيروت، 

ــن حــزم  أبــوهــواء والنحــل، األالفصــل يف الملــل و .٤٢ ــن ســعيد ب ــن أحمــد ب محمــد علــي ب

.١٥جي، القاهرة، ج انهـ)، مكتبة الخ٤٥٦طبي الظاهري، ت(دلسي القراألن

ــة،  .٤٣ ــراجم الحنفيـ ــة يف تـ ــد البهيـ ــوالفوائـ ــوي  أبـ ــي اللكنـ ــد الحـ ــد عبـ ـنات محمـ الحســ

ــدر الــدين  ــد ب ــق: محم ــحيح وتعلي ــدي، تص ــوالهن ــراس النعســ  أب ـ اينف ــعادة  ، دار الس

لى.واأل :الطبعة ،هـ ١٣٢٤مصر، 

ــام مخ .٤٤ ــة، لألم ـيم الغني ــة لتتمـ ــة المني ــد قني ــن محم ــود ب ــن محم ــار ب ــيت ــم  أب ــاء نج الرج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٦٢ 

.)ھ ٦٥٨ت( ،الدين الزاهدي القزميني

ــوأحمــد،  اإلمــامالكــايف يف فقــه  .٤٥ ــن محمــد  أب ــن أحمــد ب ــد اهللا ب ــدين عب محمــد موفــق ال

ــابن قد ــهير بـ ــي، الشـ ــقي الحنبلـ ــي ثـــم الدمشـ ــاعيلي المقدسـ ــة الجمـ ــن قدامـ امـــة بـ

ـــ)، دار الكتــــب العلميــــة، ٦٢٠المقدســــي، ت ( ـ ــــ  ١٤١٤ـه م، الطبعــــة:  ١٩٩٤ -ـه

.٤ج ، لىواأل

ـتن  .٤٦ ــن مـ ــاع ع ــاف القن ــن األكش ــن حس ــدين اب ــالح ال ــن ص ــونس ب ــن ي ــور ب ــاع، منص قن

.٦هـ)، دار الكتب العلمية، ج ١٠٥١بن إدريس البهوتى الحنبلى، ت(

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصــطفى بــن عبــد اهللا كاتــب جلبــي  .٤٧

ــة  ــاجي خليفـ ــم حـ ــهور باسـ ــطنطيني المشـ ــة، ت(ا أوالقسـ ــاج خليفـ ــ)، ١٠٦٧لحـ ـ ـه

.٦ ج م،١٩٤١ بغداد، –مكتبة المثنى 

ــن علــى،  انلســ  .٤٨ ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــوالع ــور  أب ــن منظ ــدين اب ــال ال ــل، جم الفض

ــى، ت(األصـــاري الرويفعــــى األن  ،ــهـــ  ١٤١٤ بيـــروت، –صــــادر  )، دارھ٧١١فريقـ

.١٥ج الثالثة،: الطبعة

ــمس  .٤٩ ــوط: لشـ ــة األالمبسـ ــيئمـ ــهل أبـ ــن سـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــر محمـ ــي بكـ رخسـ  ،السَّ

.٣٠م، ج ١٩٩٣ - هـ١٤١٤ بيروت، –دار المعرفة  ،هـ)٤٩٠ت:(

الدين: محمود بن تاج    ان، العالمة، برهاإلمامللشيخ،    ،اين يف الفقه النعماينالمحيط البره .٥٠

ئمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري  األ ان الدين: أحمد بن الصدر، الشهيد، بره

الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت   تحقيق: عبد، )ھ٦١٦ت( ،الحنفي

. ٩لى، ج واألم، الطبعة  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤، انلبن –

ــد .٥١ ــم البل ــهاب الــدين ، انمعج ــوش ــوي أب ــي الحم ــد اهللا الروم ــاقوت بــن عب ــد اهللا ي  ،عب

.٧، جيةانالطبعة: الث، م ١٩٩٥، دار صادر، بيروت، هـ)٦٢٦(ت



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٦٣ 

ا أم  ا   ّّي اا    

ــى المكــار المغــرب، .٥٢ ــد الســيد أب ــن عب ــر ب ــى، ناص ــن عل ــوم اب ــدين  انالفــتح، برهــ  أب ال

ِزىّ  .هـ)، دار الكتاب العربي٦١٠(ت ،الخوارزمي الُمطَرِّ

ــي البــن قدامــة،  .٥٣ محمــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن  أبــوالمغن

ــة  ــابن قدامــ ــهير بــ ــي، الشــ ــقي الحنبلــ ــم الدمشــ ــي ثــ ــة الجمــــاعيلي المقدســ قدامــ

.١٠م، ج ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨هـ)، مكتبة القاهرة،  ٦٢٠المقدسي، ت(

رزمي  عبد اهللا، الكاتب البلخي الخوا أبومفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف،  .٥٤

. يةان، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثارياإلبي إبراهيمهـ)، تحقيق: ٣٨٧ت(

ــردات يف غريــب القــر .٥٥ القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب  أبــو، انالمف

ــفهاأل ــ)، تحقـيــ ٥٠٢، ت(اينصـ ـ ــفوـه ــدن انق: صـ ــم، الـــدار واالـــد انعـ دي، دار القلـ

.لىواألهـ، الطبعة:  ١٤١٢الشامية، دمشق، بيروت، 

ــتح محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم بــــن أبــــى بكــــر أحمــــد  أبــــوالملــــل والنحــــل،  .٥٦ الفــ

.٣هـ)، مؤسسة الحلبي، ج٥٤٨، ت(اينالشهرست

ــوك،  .٥٧ ــة المل ــلوك يف شــرح تحف ــة الس ــى  أبــومنح ــن موس ــد ب ــود بــن أحم ــد محم محم

ــن أحـمـ  ــابى ب ـين الغيت ــن حسـ ــدر الــدين  لحنفــياد ب ــيب ــ)، تحقيــق: ٨٥٥، ت(العين ـه

ــي، وزارة  ــرزاق الكبيســ ــد الــ ــد عبــ ــؤون واألأحمــ ــاف والشــ ــر، اإلســــالمقــ ية، قطــ

لى.واألم، الطبعة: ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

ــد اهللا  .٥٨ ــن عبـ ــردي بـ ــري بـ ــن تغـ ــف بـ ــوايف، يوسـ ــد الـ ــايف والمســـتوىف بعـ ــل الصـ المنهـ

ــ)، تحقيـــق: دكتـــور ٨٧٤الـــدين، ت(المحاســـن، جمــال  أبــوالظــاهري الحنفـــي،  ـه

.٧محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج 

ســـعيد أحمـــد  أبـــي: يوســـف بـــن اإلمــامللشـــيخ،  ،يف فـــروع الحنفيـــة ،منيــة المفتـــي .٥٩

.)٧٥٨٧زهرية برقم (األله نسخة يف المكتبة  مخطوط  ،اينالسجست



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٦٤ 

ـين بــن محمــد أبــو، الفتــاوىالنتــف يف  .٦٠ ــْغدي، حنفـــي،  الحســن علــي بــن الحسـ السُّ

ــاهي، دار الفرـقــ ٤٦١ت( ــدين النـ ــق: صـــالح الـ ـــ)، تحقيـ ــالة  انـه ــة الرسـ  -/ مؤسسـ

.يةانالث: الطبعة م،١٩٨٤ – ھ١٤٠٤، انردن / بيروت لبناأل انعم

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقــاهرة، يوســـف بــن تغــري بــردي بــن عبـــد اهللا  .٦١

ــي،  ــاهري الحنفـ ــوالظـ ــدين، ت( أبـ ــال الـ ــ)، وزارة الثقافـــة ٨٧٤المحاســـن، جمـ ـ ـه

.١٦القومي، دار الكتب، مصر، ج  رشاداإلو

ــديث و .٦٢ ــب الح ــة يف غري ــدين األالنهاي ــد ال ــر، مج ــوث ــد  أب ــن محم ــارك ب ــعادات المب الس

ــن محمــد ــد الكــريم الشــيب بــن محمــد ب ــن عب ــن ايناب ــ)، ٦٠٦ثيــر، ت(األ الجــزري اب ـه

ة، ، محمــــود محمــــد الطنــــاحي، المكتبــــة العلمـيـــ ياوالــــزتحقيــــق: طــــاهر أحمــــد 

.٥م، ج ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

ــ  أبـــيالهدايـــة يف شـــرح بدايـــة المبتـــدي، علـــي بـــن  .٦٣  اينبكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الفرـغ

ــالل يوســف، دار ٥٩٣الــدين، ت( انالحســن برـهـ  أبــو، اينالمرغيـنـ  ــ)، تحقيــق: ط ـه

.٤ج ،انلبن –بيروت  -التراث العربي  أحياء

عيل بن محمد أمين بن مير سليم  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسما .٦٤

. ٢ ج  ،انلبن –هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٩البغدادي، ت( اينالباب

ــوايف  .٦٥ ــالحال ــات، ص ــد اهللا الصــفدي ( بالوفي ــك بــن عب ــل بــن أيب ــ)، ٧٦٤الــدين خلي ـه

ــاء التــــراث األتحقيــــق: أحمــــد  ــاؤوط وتركــــي مصــــطفى، دار إحيــ ــروت، –رنــ  بيــ

.٢٩ ج م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

شــــلبي، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القــــاهرة، ، أحمـــد اندـيــ األومقارنـــة  وديـــةيهال .٦٦

م، الطبعة: الثامنة.١٩٨٨

 


