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ملخص البحث

من  على   ، الفطر صدقة  أحكام  البحث  يتناول 

تجب، ومتى تجب، وما الوقت الشرعّيُ لدفعها، ومن 

كــاة،  الــّزَ عن  فرقها  ومــا  قيمتها،  وكــم  مستحقيها،  هم 

يتناول  و  ، الفطر بصدقة  ُق 
َّ
يتعل ما   

ُ
وكّل تسقط،  ومتى 

ته كعبادة  البحث أيضا أحكام الصوم، في بيان أهمّيَ

إذا  ية الهال، و مفروضة، وعلى من يجب، وأحكام رؤ

من  وأحكام  فقت، 
َ
اّت أو  يته  رؤ في  المطالع  اختلفت 

الصيام،  بموضوع  ق 
َّ
يتعل فيما  وغيرها  يته،  رؤ شهد 

الملوك لإلمام فائد  كتاب شرح تحفة   ذلك في 
ُ

وكّل

بدراسته  الباحث  قام  ي)١063هـ(،  األبيار مبارك  بن 

إلى فصل في  الفطر  بيان صدقة  باب  وتحقيقه، من 

بيان ما ال يفسد الصوم وما يفسده. 

، الــصــوم،  ــة: صــدقــة الــفــطــر الــكــلــمــات الفــتــتــاحــّيَ

ارة، الهال، رمضان.
َ

الكّف

***

Research Summary:

The research deals with the provisions of 

Zakat al-Fitr, on whom is it obligatory, when it 

is obligatory, what is the legal time to pay it, who 

are entitled to it, how much is its value, what is 

its difference from zakat, and when it is waived, 

and everything related to the charity of al-Fitr. 

And on whom it is obligatory, and the provisions 

for sighting the crescent, and if the sightings dif-

fer in their sighting or agree, and the provisions 

of those who witnessed its sighting, and others 

related to the issue of fasting, and all of this is in 

the book “Explanation of Tuhfat Al-Muluk” by 

Imam Faid bin Mubarak Al-Abyari )1063 AH(, 

the researcher studied and verified it, from The 

chapter on explaining the alms-Fitr charity into 

a chapter on what does not invalidate the fast and 

.what does not invalidate it.

***
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مة المقّدِ

على  ــام  والــّسَ ــاة  والــّصَ العالمين  رّبِ  هلل  الحمد 

وصحبه  آلــه  وعلى  للعالمين  رحمة  فينا  المبعوث 

وكّلِ من اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

ات العلوم؛  ين من مهّمَ فقه في الّدِ  الّتَ
َ

ا بعد؛ فإّن أّمَ

له  ية، فمن  إذ به وعليه مدار الحياة والسعادة اآلخرو

تعالى  توفيق اهلل  كان ذلك عامة على  منه نصيب، 

القدامى  العلماء  بنتاج  زاخــر  االســامــي  وتراثنا  لــه، 

؛  ُقها  يحّقِ ن  عّمَ تبحث  زالت  ما  التي  بمخطوطاتهم 

لتخرَج من ظلمة الخزن على الرفوف الى نور البيان 

من  والــروايــة  الدراية  أهل  من  الصنوف،  لكّلِ  والعلم 

العلم بمختلف مشاربهم  العكوف، وطاب  العلماء 

المخطوطات  هذه  ومن  الصفوف،  في  ومستوياتهم 

ي  األبيار المبارك  بن  فائد  لإلمام  الملوك  تحفة  شرح 

تحقيق  الباحث  اختار  وقد  الحنفي)ت:١063هـ(، 

م به لغرض الترقية العلمية، 
َ

جزًءا منها في بحٍث تقّد

من استاذ مساعد إلى أستاذ، واهلل تعالى هو الموفق.

يته : أسباب اختياري الموضوع وأهّمِ

ي لــمــوضــوع هــذه  ــاب اخـــتـــيـــار ــبـ ــم أسـ ــ ــن أه ــ وم

المخطوطة، تتلخص في النقاط اآلتية:

مخطوطاته  بتخريج  االسامي،  للتراث  إحياًءا   )١

بثوبها الجديد إلى طلبة العلم بالدراسة والتحقيق.

ته  بعلمّيَ المخطوطة  هـــذه  صــاحــب  يــمــتــاز   )٢

على  الفروع  تخريج  في  الراسخة  َكِته 
َ
وَمل الواسعة، 

بالوضوِح  تمتاز  وعــبــارتــه  دقــيــًقــا،  تخريًجا  ــول  األصـ

مستفيًضا  موجًزا  شرًحا  وشرحه  البيان،  في  إيجاٍز  و

عن  ًزا  متمّيِ شرًحا  الملوك  لتحفة  شرحه  كــان  لــذا  ؛ 

بل  ؛  قبله  الــشــراح  عــبــارات  يكرر  فلم  الــشــروح،  باقي 

كان  لذا  ؛  غيره  يذكره  لم  ما  شرحه  في  يستدرك  كان 

المخطوطة مع  بتحقيق هذه  االشتراك  ي في  اختيار

تحفة  كتاب  شــرح  في  جديدة،  إضافة  قها  يحّقِ من 

تضفي  سديدة،  وبفائدة  الحنفي،  الفقه  في  الملوك 

فهًما جديًدا له.

الدراسات والتحقيقات السابقة لهذه المخطوطة:

المخطوطة،  هذه  تحقيق  في  الباحَث  سبق  لقد 

وعلى  منها،  نصيبه  بحسب   
ً
وكّا الباحثين،  من  ٌة 

َّ
ثل

النحو اآلتي:

صبر  كريم  فاضل  للطالب:  ماجستير  رسالة   )١

الجامعة   - االسامية  العلوم  كلية  إلــى  بها  م 
َ

تــقــّد  -

العراقية في ٢0٢0م- وكان نصيبه منها من أول كتاب 

الطهارة إلى آخر كتاب الصاة- دراسة وتحقيق.

٢( بحث ترقية إلى استاذ مساعد للدكتور محمد 

االعظم  االمـــام  كلية  إلــى  بــه  م 
َ

تــقــّد  - حسين  طالب 

الزكاة  كتاب  أول  من  منها،  نصيبه  وكان   - الجامعة 

إلى باب زكاة المعدان والركاز - دراسة وتحقيق.

3( بحث ترقية إلى مدّرِس للدكتور بال عبد الرزاق 

م به إلى كلية العلوم االسامية - الجامعة 
َ

الجاف- تقّد

المعدان  زكــاة  باب  من  منها  نصيبه  وكــان   - العراقية 

- دراسة وتحقيق. والركاز إلى باب صدقة الفطر

نصيب الباحث من المخطوطة - دراسة وتحقيق :

ا نصيب الباحث من هذه المخطوطة - من باب  أّمَ

صدقة الفطر إلى باب ما ال يفسد الصوم وما يفسده - 
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كلية االمام االعظم  ًما إلى 
َ

دراسة وتحقيق- بحًثا مقّد

الجامعة للترقية العلمية من درجة استاذ مساعد إلى 

درجة استاذ. واهلل تعالى ولّيُ التوفيق.

ة البحث:  خّطَ

قسمين،  على  يكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

ق:
َ

ل : القسم الدراسي، والثاني القسم المحّق األّوَ

ن من أربعة مباحث:  ا القسم الدراسي، فيتكّوَ أّمَ

كتاب  صاحب  بالماتن  التعريف  الول:  المبحث 

تحفة الملوك، وهو على ستة مطالب:

ووالدتُه  وكنيتُه  ونسبُه  الماتن  إسُم  الول:  المطلب 

وأسرته.

ته  ورحا العلمية  الماتن  نشأة  الثاني:  المطلب 

لطلب العلم وشيوخه وتاميذه.

المطلب الثالث: مذهب الماتن الفقهي والعقدي.

الرابع: عصر الماتن السياسي وأثره على  المطلب 

حياته العلمية.

ومكانته  العلمية  الماتن  آثار  الخامس:  المطلب 

بين العلماء.

المطلب السادس: وفاة الماتن رحمه اهلل تعالى.

تحفة  كــتــاب  بــشــارح  التعريف  الــثــانــي:  المبحث 

الملوك، اإلمام البياري، وهو على سبعة مطالب:

ل: إسُم الشارح ونسبُه وكنيتُه وأسرته  الّوَ المطلب 

ووالدتُه.

ته  ورحا العلمية  الشارح  نشأة  الثاني:  المطلب 

لطلب العلم.

الــمــطــلــب الـــثـــالـــث: مـــذهـــب الـــشـــارح الــفــقــهــي 

والعقدي.

المطلب الرابع: شيوخ الشارح وتاميذه.

وأثره  السياسي  الشارح  عصر  الخامس:  المطلب 

على حياته العلمية.

المطلب السادس: آثار الشارح العلمية.

المطلب السابع: وفاة الشارح رحمه اهلل تعالى.

الملوك  تحفة  بكتاب  التعريف   : الثالث  المبحث 

وبنسبة شرحه لإلمام األبياري، وهو على أربعة مطالب:

الملوك  تحفة  بكتاب  التعريف   : ل  الّوَ المطلب 

ة. تة ومكانته الفقهّيَ وأهمّيَ

المطلب الثاني: شروح كتاب تحفة الملوك.

الملوك لإلمام  الثالث: نسبة شرح تحفة  المطلب 

ي. االبيار

الشارح  استقى  التي  المصادر  الــرابــع:  المطلب 

منها شرحه.

البــيــاري  اإلمـــام  الــشــارح  منهج   : ــرابــع  ال المبحث 

دراسته  فــي  الباحث  ومنهج  الملوك،  تحفة  لكتاب 

الكتاب،  شرح  مخطوطات  ووصف  للشرح،  وتحقيقه 

ثة مطالب: وهو على ثال

شرحه  في  ي  األبيار اإلمــام  منهج  ل:  الّوَ المطلب 

لكتاب تحفة الملوك.

دراســتــه  فــي  الــبــاحــث  منهج  الــثــانــي:  المطلب 

وتحقيقه للشرح.

مع  الشرح  مخطوطتي  وصــف   : الثالث  المطلب 

تصوير بعض اللقطات منها.

ق 
َ

ن من النّصِ المحّق ق : فيتكّوَ
َ

ا القسم المحّق وأّمَ

ة،  العاّمَ الفهارس  ثّمَ  ي،  لألبيار الملوك  تحفة  لشرح 

وعلى النحو اآلتي:
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فهرس اآليات القرآنية.

بوية.  فهرس األحاديث الّنَ

فهرس األعام.

فهرس المصطلحات.

كن والمدن. فهرس األما

فهرس المصادر والمرجع.

القسم الدراسي:

المبحث الول

التعريف بالماتن 
صاحب كتاب تحفة الملوك 

وهو على ستة مطالب:

وولدتــُه  وكنيتُه  ونسبُه  الماتن  إسُم  الول:  المطلب 

وأسرته)1(.

اسمه: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

ي،  الــراز الدين  وشمس  ي،  الــراز الدين  زين  لقبه: 

يلقب بالصدر أيضا. و

كنيته: أبو عبد اهلل.

ولدته : لم تذكر مصادر الترجمة عن والدته شيًئا 

ــه ولد 
َ
أّن الــري)٢(، وقيل  ــة نشأ في مدينة 

َ
أّن دقيًقا، غير 

 8٤5 المقريزي)ت:  الدين  تقي   - الكبير ى 
َ

المقّف  : ينظر  )١(
خليفة)ت:  -حــاجــي  الظنون  ,وكــشــف  ـــ(-)٢38/5(  ــ هـ
ـــ(- ١06٧هـــــــ(-)8١/١(، واألعـــام- الــزركــلــي)ت: ١3٩6هـ

)55/6(,ومعجم المفسرين - عادل نويهض)ت:١٩8٢م( 
.)50١-500 /٢(-

من  أخــاط  وأهلها  وجليلة  قديمة  يخية  تار مدينة  هي   )٢(
خافة  في  ُفِتحت  واألتــراك،  والعرب  الفرس  من  الناس، 
وبها  للهجرة،  وعشرين  أربــع  سنة   ،tالــخــطــاب بــن  عمر 
قبر  وبها   ،t الجليل  الصحابي  طلحة،  بن  إسحاق  قبر 
الكسائى المقرئ، وقبر اإلمام محمد بن الحسن الشيباني، 
وغيرهم  تعالى،  اهلل  رحمهم  حنيفة،  أبى  اإلمــام  صاحب 
على  تقع  التي  اإليرانية  المدن  من  وهي  الصالحين،  من 
العاصمة  طهران  شرِق  جنوب  من  كيلومترات  ستة  بعد 
كام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى  : آ اليوم.ينظر
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بدمشق في يوم الجمعة في الخامس عشر من شّوال 

سنة عشر وسّتمائة.

أسرته: لم تذكر مصادر الترجمة عن اسرته شيًئا. 

ته  ورحال العلمية  الماتن  نشأة  الثاني:  المطلب 

لطلب العلم وشيوخه وتالميذه)1(.

في  واجتهد  أصــلــه،  وهــي  الـــرّي،  مدينة  فــي  نشأ 

وأصوله،  والفقه  كاللغة،  المتنوعة:  العلوم  تحصيل 

والتفسير ,والحديث، واألدب، والتصوف، وكان مولعًا 

شغوًفا  وكان  المطالعة،  على  اس  الّنَ وأصبر  بالقراءة 

زمنًا،  بها  ــام  وأق  ، مصر دخــل  وتعليمه،  العلم  بتعلم 

كما  مشايخها،  بعض  عن  وأخــذ  ربوعها،  في  وجــال 

أخذ عنه بعض طلبتها، ثم قصد دمشق وباد الشام، 

في  وأقــام  األناضول  باد  ودخــل  أرجائها،  في  وطــاف 

ين  الّدِ ق صدر  الُمحّقِ الَعاِلم  قونية)٢(، وفيها صاحَب 

٤هـ(  ق  )ت:  المنجم  الحسين  بن  -إسحاق  مكان  كل 
ي  -)ص: 6٧(، واإلشارات إلى معرفة الزيارات-علي الهرو
للموسوعة  االلكتروني  والموقع  )ص:83(،  )ت:6١١هـــ(- 

يكيبيديا- الرابط : الحرة-و
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8

%B1%D9%8A)%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7
%D9%86

- تقي الدين المقريزي - )٢38/5(،  ى الكبير
َ

: المقّف )١( ينظر
واألعـــام   ،)8١/١(- خليفة  لــحــاجــي  الــظــنــون  وكــشــف 
نويهض- لعادل  المفسرين  ومعجم   ،)55/6(  -  للزركلي 

.)50١-500 /٢(
)٢( هـــي: مــن أعــظــم مـــدن اإلســــام، وكــانــت بــيــد الــــروم، ثم 
واليوم  المغولي،  الــغــزو  قبل  الساجقة  عاصمة  َّكــانــت 
وفيها  نفسه،  االسم  تحمل  التركية،  ية  الجمهور مدن  من 
ــديــن الـــرومـــي، وبها  ، جـــال ال قــبــر الــمــتــصــوف الــشــهــيــر

واستقى  فاته 
َّ
مؤل من  الكثير  منه  وسمع  القونوي)3(، 

االصول  جامع   « كتاب:  يده  على  فدرس  علمه،  من 

مصادر   
َ

أّن غير  األثــيــر)٤(،  البن  الرسول«  أحاديث  في 

ياقوت  الــبــلــدان-  معجم   : ينظر  . الحكيم  أفــاطــون  قبر 
معرفة  الى  ــارات  واالش  ،)٤١5 6٢6هــــ(-)٤/  الحموي)ت: 
)تحفة  بطوطة  ابن  ورحلة   ،)55 ي)ص:  الهرو يارات-  الز
(- ابن  الــنــظــار فــي غــرائــب األمــصــار وعــجــائــب األســـفـــار
بطوطة)ت:٧٧٩هـ(- وموقع الموسوعة الحرة االلكتروني - 

يكيبيديا - الرابط : و
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%

86%D9%8A%D8%A9
اْبن  على  بن  اسحاق  بن  يــن 

َ
الــّد مجد  بن  د  ُمَحّمَ  : هــو  )3(

ْيخ محيي 
َ

ين، تلميذ الّش
َ

ُيوُسف القونوي الرومي صدر الّد
َبَيان 

ْ
ال اعجاز  منها:  كثيرة  تصانيف  ُه 

َ
ل عربي،  بن  الدين 

َفاِتَحة، 
ْ
ال َتْفِسير  ِفــي  ــْرآن  ــُق

ْ
ال ام  ــرار  اس بعض  كشف  ِفــي 

االَتّمِ  »َفارسي«، وتوجه  ُمْنَتهى 
ْ
ال ِكَرة 

ْ
َوَتذ المبتدى  وتبصرة 

سنة 6٧٢ه-  توفى  وغيرها،  َوعا،  جّل  حّقِ 
ْ
ال َنْحو  االعلى 

أبجد   : تعالى.ينظر اهلل  رحمه  وِستِماَئة،  َوسبعين  اْثَنَتْيِن 
ة  وهدّيَ  ،)٢١8 )ص:  ١30٧هــــ(-  )ت:  وجي  الِقّنَ العلوم- 
إسماعيل  المصنفين-  وآثــار  المؤلفين  أسماء  العارفين 

البغدادي)ت:١3٩٩هـ(-)٢/١30(.
أبي  بن  المبارك  السعادات  أبو  ي،  الجزر األثير  ابن   : هو  )٤(
الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم 
العلماء  مــن  وهــو  ــديــن،  ال بمجد  الملقب  الشيباني، 
في  األصول  جامع  منها:  بديعة،  مصنفات  له  الشهورين، 
أحاديث الرسول، جمع فيه بين الصحاح الستة، وكتاب 
النهاية في غريب الحديث، وغيرها، وكانت والدته بجزيرة 
يوم  الموصل،  فــي  ــي  وتــوّفِ الموصل،  مدينة  مــن  بالقرب 
وفيات   : ينظر للهجرة.  وستمائة  ست  سنة  الخميس، 
 ،)١٤3-١٤١/٤(- ـــ(  68١هــ خــلــكــان)ت:  ــن  اب  - األعــيــان 
يخ اإلسام َوَوفيات المشاهير َواألعام- الذهبي)ت:  وتار
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تاميذه،  عن  وال  شيًئا  شيوخه  عن  تذكر  لم  الترجمة 

 من شيوخه الذين 
ُ

سوى صحبته للقونوي، الذي ُيعّد

ى العلم منهم. 
َ

تلّق

ــالـــث: مـــذهـــب الـــمـــاتـــن الــفــقــهــي  ــثـ الــمــطــلــب الـ

والعقدي)1(.

الفقهي هو  ي  الــــراز الــديــن  زيـــن  ــام  االمــ مــذهــب 

حنيفة  أبــي  االمـــام  إلــى  نسبة  الحنفي،  الــمــذهــب 

ذلك  على  دليل  وخير  تعالى،  اهلل  رحمه  النعمان 

 على مذهبه الحنفي، 
ُّ

آثاره العلمية التي تدل بعض 

سُتذكر في مطلب آثاره العلمية ومكانته بين العلماء 

- بإذن اهلل تعالى.

الترجمِة  مصادُر  َتذكر  فلم  العقدي،  مذهبه  ــا  وأّمَ

اه:  سّمَ شعرية  لمنظومة  شرًحا  له  ه 
َ
أّن غير  شيًئا،  عنه 

»هداية االعتقاد في شرح قصيدة بدء األمالي«، وهي 

)ت:  الحنفي  الفرغاني  عثمان  بــن  لعلي  منظومة 

في  56٩هـــ،  في  نظمها  من  انتهى  الذي  تقريًبا(،   60١

 االمام زين 
َ

، أّن العقيدة االشعرية)٢(، فعلى غالب الظّنِ

-اسماعيل  العارفين  وهــديــة   -  )٢٢6 ـــ(-)٤3/  ــ ــ ٧٤8ه
البغدادي- )٢/ ٢(.

- تقي الدين المقريزي - )٢38/5(،  ى الكبير
َ

: المقّف )١( ينظر
لحاجي  والــفــنــون  الكتب  أســامــي  عــن  الظنون  وكــشــف 
ومعجم   ،)55/6(  - للزركلي  واألعــام   ،)8١/١(- خليفة 

المفسرين لعادل نويهض-)٢/ 500-50١(.
اسماعيل  بــن  علي  ــري،  ــع االش مــوســى  ــي  أب اتــبــاع   : هــم   )٢(
ة،  ة اسامية سنّيَ البصري)ت:330هـ(، وهم مدرسة كامّيَ
ي،  الــراز االســام  فخر   : أمثال  من  العلم  أهل  كثر  أ تمثل 
وغيرهم،  والسيوطي  والسبكي،  ي،  ــنــوو وال والــبــاقــانــي، 
عقيدتهم،  وال  االربعة،  المذاهب  إجماع  يخالفون  ال  وهم 

المنظومة  شرح  لطالما  أيضا،  أشعرّيٌ  ي  الــراز الدين 

نفسها. واهلل تعالى أعلم.

على  وأثره  السياسي  الماتن  عصر  الرابع:  المطلب 

حياته العلمية)٣(.

هي  ي،  الراز ين  الّدِ زين  اإلماُم  عاشها  التي  الفترة 

من  666هـ  سنة  حتى  السادس،  القرن  أواخر  بين  ما 

القرن السابع تقريًبا، وكانت نشأته في باد الشام، ثّمَ 

عاش في مصر فترة طويلة، والحالة السياسية آنذاك 

ة)٤( والمعارك التي  اَن الدولة األيوبّيَ ، إّبَ في الشام ومصر

عقيدة  هي  وعقيدتهم  القبلة،  أهل  من  أحًدا  رون  يكّفِ وال 
السلف  مذهب  بين  الدائر  واالختاف  الصالح،  السف 
ومذهبهم، إنما فيما ذهب إليه، أبو موسى االشعري قبل 
آخر  فــي  خــاف  وال  والجماعة،  السنة  أهــل  إلــى  الــرجــوع 
 عقيدته هي عقيدة 

َ
فاته: اإلبانة عن أصول الديانة بأّن

َّ
مؤل

في  اإلسامية  االنتصارات   : ينظر والجماعة.  السنة  أهل 
الصرصري)ت:٧١6هـ(- الطوفي  النصرانية-  كشف شبه 

يــلــيــه ملحق  الــواســطــيــة، و الــعــقــيــدة  )85/١(,وشــــــــــرح 
١3٩5هـ(-)٩8/١(,وقطف  هّراس)ت:  محمد  الواسطية- 
يد القيرواني-  الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ز

عبد المحسن بن حمد-)ص:35(.
الــــــــوردي  ابـــــــن  الـــــــــــــوردي-  ابـــــــن  يـــــخ  تـــــار  : ــر ــظــ ــ ــن ــ ي  )3(
الزاهرة  والنجوم  الــكــنــدي)ت:٧٤٩هـــ(-)١8٧/٢-١8٩(، 
الحنفي)ت:  تغري  بن  يوسف  والقاهرة-  مصر  ملوك  في 
يخ  بتار الجليل  واألنـــس   ،)3٤١-338 8٧٤هـــــــ(-)٧/ 
بــن عبد  بــن محمد  الــرحــمــن  والــخــلــيــل- عبد  الــقــدس 
الرحمن العليمي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين)ت: 
ــنــجــوم الــعــوالــي  ٩٢8هـــــــ(-)306/١-30٧(,وســــــمــــــط ال
الــمــلــك العصامي  والـــتـــوالـــي- عــبــد  ــل  ــ األوائـ أنــبــاء   فــي 

)ت:١١١١هـ( -)٤/١3-3(.
كمة مسلمة من أصول كردية، تولت الحكم  )٤( هم سالة حا
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قوها 
َ

خاضوها مع الصليبيين، واالنتصارات التي حّق

حبلى  ,كانت  االيوبي)١(  ين  الّدِ صاح  بقيادة  عليهم 

بعد  والتشتت،  الضعف  فيهم  دّبَ  فقد  باألحداث، 

 
َ

أّن معلوًما  وليس  بينهم،  فيما  التناحر  بسبب  موته، 

التي  االنتصارات  شهد  قد  ي  الــراز ين  الّدِ زين  اإلمام 

ضد  ين  حّطِ معركة  في  االيوبي  الدين  صاح  قها 
َ

حّق

الحجاز  العراق، وكذلك في  وأجــزاء من  والشام  في مصر 
ل مقّرٍ لهذه  واليمن، وذلك بين 56٧ه - 65٧ه، وقد كان أّوَ
سها أيوب بن  كمة في القاهرة على يد مؤّسِ الساسة الحا
ادية، وكان نجله صاح الدين االيوبي  شاذي من قبيلة الرَوّ
ن من القضاء 

َ
سنة 566ه وزيًرا آلخر خليفة فاطمي، ثّمَ تمّك

على حكمهم سنة 56٧ه، وقام بتوحيد مصر والشام، ثّمَ 
 حكمه إلى مناطق شمال النهرين دجلة والفرات في 

َ
امتّد

ن من تحرير 
َ

العراق، ثّمَ قاد الحرب ضد الصليبيين وتمّك
يعود لنور الدين  القدس عام 583هـ بعد معركة حطين. و
الزنكي الفضل في تأسيس الدولة األيوبية، التي سقطت 

: المصادر نفسها.  على يد المماليك سنة 6٤8ه. ينظر
، يوسف  )١( هو : السلطان الناصر صاح الدين، أبو المظفر
ــاذي بــن مـــروان بن  بــن األمــيــر نجم الــديــن أيـــوب بــن شـ
بلدة   : ودويـــن  المولد،  التكريتي  ــّمَ  ث يني  الدو يعقوب، 
مدينة  هي  وتكريت  كــراد،  اال من  أهلها  أذربيجان  بطرف 
زاهــر  يخه  تار 53٢ه،  سنة  فيها  ولــد  الــعــراق،  شمال  فــي 
المقدس  بيت  تحرير  ــهــا  أهــّمَ االســامــيــة،  بالفتوحات 
583ه  سنة  حطين  معركة  فــي  الصليبيين  أيـــدي  مــن 
االيوبية، توفي بقلعة دمشق بعد الصبح  الدولة  وتأسيس 
58٩ه. سنة  صفر  من  والعشرين  السابع  األربعاء  يوم  من 
ــخ اإلســــام ووفـــيـــات الــمــشــاهــيــر واألعــــام-  ي ــار : ت يــنــظــر
أعــام  وســيــر   ،)٤0٤-١00 الـــذهـــبـــي)ت:٧٤8هــــ(-)٤8/ 

النباء- الذهبي)ت:٧٤8هـ(-)٤١١/١5-٤١8(.

ر فيها بيت المقدس في سنة  الصليبيين)٢( التي حّرَ

يخ والدته غير معروف بالتحديد، فربما   تار
َ

583هـ ؛ ألّن

وكذلك  بعد،  يولد  لم  أو  صغيًرا  كان  وربما  شهدها 

ه شهد وفاة القائد صاح الدين االيوبي 
َ
غير معلوم أّن

ه 
َ
أّن د 

َ
المؤّك ولكن من  ؛  نفسها  ؛ لألسباب  في 58٩هـ 

في  المماليك  يد  على  األيوبية  الدولة  سقوط  شهد 

كب  سنة 6٤8هـ، وشهد قدوم دولة المماليك)3(، ووا

)٢( معركة حطين معركة فاصلة بين الصليبيين والمسلمين 
 ٢5 السبت  يوم  في  وقعت  االيوبي،  الدين  صاح  بقيادة 
ربيع الثاني 583 هـ بالقرب من قرية المجاودة في طبرية في 
االراضي الفلسطينية على تال تدعى حطين، انتصر فيها 
وتحرير  القدس  مملكة  تحرير  عن  وأسفرت  المسلمون، 
: الكامل في  معظم األراضي التي احتلها الصليبيون.ينظر
ي)ت:630هـــ(-)٢٤/١0-٢8(،  الــجــزر األثير  يخ-ابن  التار
صاح  )سيرة  اليوسفية  والمحاسن  السلطانية  والــنــوادر 
الدين األيوبي(- يوسف بن رافع الموصلي)ت: 63٢هـ(-

.)١3١٢-٢6/١(
ة، والمماليك  ُة الَمَماِليك هي إحدى الُدول اإلسامَيّ

َ
)3( َدول

اسيين  العَبّ الُخلفاء  استقدمهم  ُمحاربين،  رقيٌق  ُصولهم 
ُ
أ

اًســا  ُحــَرّ وجعلوهم  وغيرها  والقوقاز  تركستان  من  األوائـــل 
لهم وقادًة ِلُجُيوش الُمسلمين، وقد ازداد ُنُفوذ المماليك 
ى أصبحوا ُيهيمنون على الِخافة، وأقاموا  ِبُمرور الزمن حَتّ
ت 

ّ
اسي ،وامتَد دولتهم في مصر ِخال أواخر العصر العَبّ

 
ُ

، ودام ُملُكها ُمنذ ام والحجاز
ّ

ُحُدودها الحًقا ِلتشمل الَش
الدولة  بلغت  ى  حَتّ 6٤8هـــ،  سنة  ة  األيوبَيّ الدولة  ُسُقوط 
الديار  ل  األَوّ سليم  الُسلطان  وضــَمّ  تها  ُقَوّ ُذروة  ة  الُعثمانَيّ
في  المماليك  هزيمة  بعد  دولته  إلى  ة  َيّ والمصر ة  امَيّ

ّ
الَش

ة سنة ٩٢3هـ . معركة الريدانَيّ
يــد  ــخ الـــدولـــة الــعــلــيــة الــعــثــمــانــيــة- مــحــمــد فــر ي ــار :ت ــنــظــر ي
يــخ  بـــــــك)ت:١338هــــــــ(-)ص:8٢-٩٧(، ومــوجــز الــتــار
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

 عهد المماليك بداية دور االنحطاط 
ّ

ُيعُد عصَرُهم، و

معنى  ليس  ولكن  ــة،  اإلســامــَيّ الحضارة  يــخ  تــار فــي 

ة 
ّ

كان ُمجِدًبا تماًما، إذ شهد ِعَد أَنّ هذا العهد  ذلك 

الحضارة  بــدأت  ــمــا 
َ
إّن و ــة،  َيّ وفــكــر ة  علمَيّ ُمــنــجــزات 

تتراجع شيًئا فشيًئا؛ ولكن  الفترة  ة في تلك  اإلسامَيّ

ِبتشجيع  ــذاك  آن المماليك  ساطين  بعُض  اشتهر 

على  ِبسخاء  المال  وِبإنفاق  الُعلماء  وتكريم  العلم 

أصبح  حتى  المكتبات،  إنشاء  و المدارس  تأسيس 

ُكبرى  جامعًة  المملوكي  العهد  فــي  األزهـــر  الجامع 

ة والجماعة األربعة إلى  ُتدِرّس بها مذاهب أهل الُسَنّ

خرى، وكانت هذه الحقبة من الزمن 
ُ
وم األ

ُ
جانب الُعل

في  واالنقسامات  والــحــروب  والفتن  بالقاقل  مليئة 

لبي على الحياة عموًما، وعلى  ا له األثر الّسَ الباد، مّمَ

كانت  هــذا  ومــع  خــصــوًصــا،  آنـــذاك  العلمية  الحالة 

يس في  مكانة العلماء مرموقة، وحلقات العلم والتدر

كان على  المساجد عامرة ومزدهرة، واالهتمام بالعلم 

عموًما،  اس  الّنَ ومن  المماليك  قادة  من  وساق،  قدم 

زين  االمام  ن 
َ

تمّك ى  آنًفا ,حّتَ الباحث  ن ذلك  بّيَ كما 

إتمامه،  ي من تأليف كتابه تحفة الملوك و الدين الراز

واالستحسان  بالقبول  اُس  الّنَ ته 
َ

وتلّق يسه،  بتدر وقام 

ياِر  الّدِ ا وقعت في  لّمَ العيني:)  قال  يًسا،  وتدر ,دراسة 

ــرَك  ــِة، ديـــاِر خيرٍ وعــلــٍم وأمــنــيــٍة، ورأيـــُت الــّتُ ّيَ الــمــصــر

الملوِك،  بتحفِة  الموسوِم  المختصرِ  على  ين  ُمنكّبِ

َغايَة  فيه  راغبيَن  السلوِك،  أوضــِح  إلى  هادًيا  لكوِنِه 

مختصًرا  لكوِنه  ة،  هّمَ  
َ

بأشّد فيِه  مجتهديَن  غبِة،  الّرَ

اإلسامي- أحمد معمور العسيري-)٢5٩-٢٧5(.

 
َ

الَحّظ منه  َيحصُل  بحيث  يًفا،  شر وُمنَتَخًبا  لطيًفا، 

الشرح  إلى  ه محتاج 
َ
وأّن للمنتهي  والفضَل  للمبتدِئ 

ــاح، أردت أن أشـــرح له  ــص والــبــيــان واإلف ــاح،  ــض واإلي

النقاب،  ويزيل عن مخدراته  الصعاب،  يذلل  شرحا 

ما  إيــضــاح  و مسائله،  وبــســط  المتن  لحل  متعرضا 

يحتاج إلى البيان من دالئله، مترجما بكتابه »منحة 

السلوك في شرح تحفة الملوك«()١(.

ومكانته  العلمية،  الماتن  آثــار  الخامس:  المطلب 

بين العلماء)2(.

وفي   ، والتفسير الــلــغــة،  فــي  عــديــدة  ــفــات 
َّ
مــؤل لــه 

العقيدة،  وفي  والفقه،  الكريم،  القرآن  غريب  تفسير 

، وفي  ف، وفي الشعر صّوُ والّتَ الوعظ   والحديث، وفي 

االمثال والِحَكم :

فاته في اللغة، فله كتاب في شرح مقامات 
َّ
ا مؤل أّمَ

مخطوط،  وهــو  الــبــراعــة«،  كنوز   «  : ــاه  ســّمَ الــحــريــري 

نار  الكلمات، وهو أشهر من  بيان معاني  وكتاب في 

مطبوع  وهو   ،« حاح  الّصِ مختار   »: اه  سّمَ علم،  على 

المكتبة  طبعة  منها  ومختلفة،  عــديــدة  بطبعات 

الــدار   - محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:  العصرية- 

مختصر  وهــو  ط5-١٩٩٩م،  بــيــروت-  النموذجية- 

ِإْسَماِعيَل  َنْصرٍ  ِبي 
َ
أ َمِة 

َّ
الَعا َماِم  ِ

ْ
ِلإل َحاِح  الّصِ لِكَتاِب 

العينى-  ــوك-  ــل ــم ال تــحــفــة  ــرح  شـ فــي  الــســلــوك  مــنــحــة   )١( 
)ص: ٢3(.

- تــقــي الـــديـــن الــمــقــريــزي -  ــى الــكــبــيــر
َ

: الــمــقــّف )٢( يــنــظــر
 ،)8١/١(- خليفة  لحاجي  الظنون  وكشف   ،)٢38/5(
لعادل  المفسرين  ,ومعجم   )55/6( للزركلي-  واألعـــام 

نويهض-)٢/ 500-50١(.
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ى.
َ
َجْوَهرِّيِ َرِحَمُه اهلُل َتَعال

ْ
اٍد ال ْبِن َحّمَ

اه: »الذهب  ، فله تفسير سّمَ فاته في التفسير
َّ
ا مؤل وأّمَ

الباحث  «، لم يجده  العزيز الكتاب  اإلبريز في تفسير 

كتاب  مطبوًعا، وفي تفسير غريب القرآن الكريم، فله 

وأجوبة من غرائب  أسئلة  »أنموذج جليل في   : اه  سّمَ

آي التنزيل«، وهو مطبوع، بطبعات عديدة ومختلفة، 

منها طبعة كلية التربية للدراسات االسامية- تحقيق: 

د. عبد الرحمن بن ابراهيم المطرودي - جامعة الملك 

سعود - الرياض- ١٩٩٢م .

فاته في الفقه، فله كتاب في الفقه الحنفي 
َّ
ا مؤل وأّمَ

مــطــبــوع بطبعات  وهـــو  ــوك«،  ــل ــم ال »تــحــفــة   : ـــاه  ســـّمَ

- تحقيق:  البشائر  مختلفة وعديدة، منها: طبعة دار 

د. عبد اهلل نذير أحمد- بيروت- ط١- ١3١٧هـ.

اه : »هداية  فاته في العقيدة، فله كتاب سّمَ
َّ
ا مؤل وأّمَ

مطبوع  وهو  األمالي«،  بدء  قصيدة  شرح  في  االعتقاد 

يخ . في مكتبة الحرمين - الرياض- با طبعة - با تار

فاته في الحديث، فله كتاب في الحديث 
َّ
ا مؤل وأّمَ

اه : »كنز الحكمة » فيه مئة حديث  النبوي الشريف سّمَ

من اختيارات االمام زين الدين الرازي، مطبوع في دار 

العلمية- تحقيق: محمد بن عبد اهلل أحمد   الكتب 

أبو الفضل القونوي- بيروت- ط١- ٢0١١م.

له  الوعظ  ف، ففي  صّوُ والّتَ الوعظ  فاته في 
َّ
مؤل ا  وأّمَ

كتاب مطبوع  اه : »حدائق الحقائق«، وهو  كتاب سّمَ

عبد  سعيد  تحقيق:   - الدينية  الثقافة  مكتبة  فــي 

كتاب  ف  صّوُ الفتاح- القاهرة - ط١- ٢00٢م، وفي الّتَ

اه : »دقائق الحقائق«، لم أجده مطبوًعا . سّمَ

شعرية  مــخــتــارات  فله   ، الشعر فــي  فاته 
َّ
مؤل ــا  ـ وأّمَ

لشعراء من القرن الثالث الهجري حتى القرن السادس 

اه :« مغاني المعاني«، مطبوع  الهجري، في كتاب سّمَ

حزى  جــال  ية  االسكندر فــي  الــمــعــارف  منشأة  فــي 

وشركاؤه- مركز دلتا للطباعة - مصر - تحقيق :محمد 

يخ. زغلول سام- با طبعة - با تار

كتاب  فيها  فله  والِحَكم،  االمثال  في  فاته 
َّ
مؤل ا  وأّمَ

ية  المستشار في  مطبوع  والِحَكم«،  االمثال   »: اه  سّمَ

تحقيق:  االيرانية-  االسامية  ية  الجمهور في  الثقافية 

فيروز حريرجي- دمشق- با طبعة- ١٩8٧م.

ة مرموقة بين  ا مكانته العلمية، فله مكانته علمّيَ وأّمَ

الفقهاء، فقد ُوصف بما معناه بالعالم الموسوعي، إذ 

فاته في أغلب العلوم الشرعية وفنونها)١(.
َّ
تنوعات مؤل

المطلب السادس: وفاة الماتن رحمه اهَّلل تعالى.

ي في قونية في تركيا،  ي االمام زين الدين الراز توّفِ

، بعد  اس غفير ع من جمع من الّنَ وُدِفن فيها، وقد ُشّيِ

يخ، رحمه اهلل  ا في هذا التار كان حّيً عام 666 هـ، إذ 

تعالى، وأسكنه فسيح جناته)٢(.

***

- تقي الدين المقريزي -  )٢38/5(،  ى الكبير
َ

: المقّف )١( ينظر
ــام  واألعـ  ،)8١/١(  - خليفة  لــحــاجــي  الــظــنــون  وكــشــف 
نويهض-  لعادل  المفسرين  ومعجم   ،)55/6(  - للزركلي 

.)50١-500 /٢(
)٢( المصادر السابقة نفسها.
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المبحث الثاني

التعريف بشارح كتاب 
تحفة الملوك، اإلمام البياري

وهو على سبعة مطالب:

ل: إسُم الشارح ونسبُه وكنيتُه وأسرته  الّوَ المطلب 

ووالدتُه )١(.

عند  اسمه  وورد  مبارك،  بن  فائد  هو  اسُمه:  ًال:  أّوَ

ه: 
َ
ه: فايد بن المبارك، وكذلك ورد اسمه بأّن

َ
البعض بأّن

فائد بن المبارك)٢( 

المترجمين  جميع  هــذا  اسمه  على  اتــفــاق  وقــد 

كــحــالــة فذكر  لــــه)3(، ولـــم يــخــالــف فــي اســمــه ســـوى 

ذكر  ثــّمَ  ي()٤(،  ــار ــي األب مبارك  بن  معجمه:)فيض  في 

المؤلفين-  ومعجم   ،)8١٤ الــعــارفــيــن-)١/  هدية   : ينظر  )١(
كحالة)ت:١٩8٧م(- مكتبة  عمر رضا بن محمد راغب 
يخ-) 8/ ٤6(، وخاصة  المثنى- بيروت-با طبعة -با تار
-محمد أمين بن فضل  األثر في أعيان القرن الحادي عشر
اهلل بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي األصل-

بيروت-)3/ ٢5٤(،   - دار صادر ١١١١هـ(-  الدمشقي )ت: 
وأعام علماء مصر ونجومها- نبيل أبو المشارق- مكتبة 

المشارق- القاهرة - ط١- ٢0١8م- )ص: 583(. 
الُكْبَرى،  َنن  الّسُ ِلرَجاِل  والّتْعديل  الَجْرح  ُمْعَجُم   : ينظر  )٢(
َمع دراَسة إَضافية لمنهج الَبْيَهقي في َنْقد الّرَواة في َضْوء 
الراية-  َداُر  خلف-  الرحمن  عبد  نجم  الُكْبرى-  َنن  الّسُ

الرياض -ط١ - ١٩8٩م- )ص: ٢3٩(.
: المصادر نفسها. )3( ينظر

العالم  مكتبات  في  اإلسامي  -التراث  يخ  التار معجم   )٤(

هما شخص واحد، 
َ
 على أّن

ُّ
ا يدل مصنفاته نفسها، مّمَ

بن  بفيض  تسميته  على  كحالة  أحٌد  يتابع  لم  ولكن 

ما   على خطأ ترجمته له، ورّبَ
ُّ

ا يدل ي، مّمَ مبارك األبيار

. واهلل تعالى أعلم.  هو شخص آخر

ُينسب  فتارة  الجهات،  متعدد  فهو  نسبه:   ثانًيا: 

ُينسب  وتــارة  ي)5(،  األبــيــار  : فهو فيها  ُولد  التي  للقرية 

: المصري، وتارة ُينسب  للقطر الذي ينتمي له، فهو 

ــر)6(  االزه جامع  وهــي  العلم،  فيها  ى 
َ

تلّق التي  للجهة 

الذي  الفقهي  للمذهب  ُينسب  وتارة  األزهري،   : ,فهو

أبي  اإلمــام  مذهب  إلــى  نسبة  الحنفي،   : وهــو اه،  تبّنَ

حنيفة النعمان رحمه اهلل تعالى.

قره  الرضا  علي  والمطبوعات-إعداد:  -المخطوطات 
 - قيصري  العقبة-  دار  بلوط-  قره  طــوران  أحمد   - بلوط 

تركيا-ط١ - ٢00١م-)3/ ٢3٤٢(.
بجزيرة  قرية  وهــي  بها،  يت  فسّمِ فيها  أبــيــار  إلــى  نسبة   )5(
 . مصر في  ية  االسكندر مدينة  من  بالقرب  تقع   ، نصر بني 
: معجم البلدان- شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت  ينظر
 - صادر دار  6٢6هـــ(-  )ت:  الحموي  الرومي  اهلل  عبد  بن 
تهذيب  فــي  والــلــبــاب  ١٩٩5م-)١/85(،  بـــيـــروت-ط٢- 
األنساب- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بيروت-با   - صادر دار  ي)ت:630هـ(-  الجزر الشيباني 

طبعة - ١٩80م -)3٧/١(.
بــقــيــادة جوهر  ــون  الــفــاطــمــّيِ بــنــاه  ــذي  الـ الــجــامــع   : )6( وهـــو 
إنشائه  منذ  وغيرها  الشرعية  العلوم  فيه  يدرس  الصقلي، 
كانت في جمادي االولى  ولحد هذا اليوم، وبداية انشائه 
 : بناؤه في رمضان سنة 36١هـــ. ينظر سنة 35٩هـــ، وكمل 
كامل  محمد  الحديثة-  األدبية  النهضة  في  وأثــره  األزهــر 

الفقي -)١/ ٩(.
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ر لديه 
َ
ا توّف كنيته وأسرته: لم يجد الباحث مّمَ ثالًثا: 

من المصادر عن كنيته وأسرته شيًئا)١(.

رابًعا: ولدته:  لم يذكر أهل التراجم والطبقات عن 

 شيوخه 
َ

ي شيًئا بالتحديد، غير أّن والدة اإلمام األبيار

ي،  األبيار بكر  أبو  الشيخ   : منهم  عنهم،  أخذ  الذين 

تتلمذ  أقدم شيخ  وهو  وفاته في ٩٤٤هـ،  كانت  الذي 

ي على يديه، وكاهما من  اإلمام فائد بن مبارك االبيار

عنده  درس  قد  ــه 
َ
أّن االرجــح  فعلى  نفسها،  أبيار  قرية 

تقريًبا  عمره  من  الخامسة  في  رة،  مبّكِ ســّنٍ  في  وهــو 

، فإذا أخذ عنه أساسيات العلم فقد  على أغلب الظّنِ

وفاته  أدرك  بمعنى   ، كثر أ أو  سنوات  ثاث  تستغرق 

إذا  ، و وهو ابن ثمان سنوات في ٩٤٤ه، على أقّلِ تقدير

في  والدته  تكون  أن  يترجح  وفاته،  سنة  من  طرحناها 

٩36هـ تقريًبا، فذلك اعتماًدا على قرينة وفاة شيخه، 

على ما يبدو للباحث)٢(، واهلل تعالى أعلم. 

ته  ورحال العلمية  الــشــارح  نشأة  الثاني:  المطلب 

لطلب العلم)٣(.

 ،)8١٤ البغدادي-)١/  العارفين-اسماعيل  هدية   : ينظر  )١(
 (- ــة)ت:١٩8٧م(  ــال ــح ك رضــا  عمر  المؤلفين-  ومعجم 
 - عشر الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  وخاصة   ،)٤6  /8
المحبي الحموي)ت: ١١١١هـ( -)3/ ٢5٤(، وأعام علماء 

مصر ونجومها- نبيل أبو المشارق- )ص: 583(.
نجم  العاشرة-  المئة  بأعيان  السائرة  كب  الكوا  : ينظر  )٢(
,وشــذرات   )٩3 ـــ(-)٢/  ــزي)ت:١06١ه ــغ ال محمد  الدين 
١08٩هـــ(- )ت:  ذهب-العكري  من  أخبار  في  الذهب 

.)٢60/8(
: هدية العارفين- اسماعيل البغدادي -)١/ 8١٤(،  )3( ينظر
وخاصة   ،)٤6  /8  (- كحالة  عمر  المؤلفين-  ومعجم 

العلماء  من  هو  ي  األبــيــار اإلمــام   
َ

أّن  : :نشأته  ًال  أّوَ

القرن العاشر للهجرة   األفذاذ ،كانت نشأته في أوآخر 

أبناءهم  يرسلون  هم 
َ
،أّن العصر هذا  أهل  عــادة  وعلى 

ي  وتلّقِ الكريم  القرآن  حفظ  لتعليمهم  الكتاتيب  إلى 

المتقنين  الشيوخ  من  اتها  وأساسّيَ ة  الشرعّيِ العلوم 

 . لها، وهم صغار السّنِ

عن  له  التراجم  مصادر  تذكر  لم   : ته  رحال ثانًيا: 

أبيار  قريته  من  رحلته  ســوى  العلم،  لطلب  ته  رحا

قال  كما  الشريف،  االزهــر  جامع  ،بجوار  القاهرة  إلى 

.)٤() المحبي الحموي:)وكانت إقامته بباب األزهر

المطلب الثالث: مذهب الشارح الفقهي والعقدي.

الفقهي  ي  األبــيــار اإلمــام  مذهب   
َ

أّن الــواضــح  من 

نفسه،  الملوك  تحفة  صاحب  مذهب  هو  والعقدي، 

الــمــذهــب في  ي، الحنفي  ــراز ــ ال الــديــن  ــن  ــام زي اإلمـ

ن  بّيَ كما  العقيدة،  فــي  المذهب  واالشــعــري  الفقه، 

ه شارح 
َ
الباحث ذلك آنًفا، بدليل قرينة الحال في أّن

ابن  الشيخ  ،مثل  أشاعرة   شيوخه 
َ

أّن ،وبدليل  لكتابه 

واهلل  ا.  ّيً أشعر يكون  أن   
َ

،فــابــّد وغيره  الحنفي   نجيم 

تعالى أعلم)5(.   

مصر  علماء  الحموي-)٢5٤/3(,وأعام  المحبي   - األثر 
كب  والكوا  ،)583 )ص:  المشارق-  أبو  نبيل  ونجومها- 
أخبار  في  الذهب  وشذرات   ،)٩3  /٢( الغزي-   - السائرة 

من ذهب- العكري -)٢60/8(.
- المحبي الحموي -)3/٢5٤(. )٤( خاصة األثر

- تقي الدين المقريزي - )٢38/5(،  ى الكبير
َ

: المقّف )5( ينظر
واألعـــام   ،)8١/١(- خليفة  لــحــاجــي  الــظــنــون  وكــشــف 
نويهض-  لعادل  المفسرين  ومعجم   ،)55/6(  -  للزركلي 

.)50١-500 /٢(
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المطلب الرابع: شيوخ الشارح وتالميذه.

أوًال: شيوخه:

ي عالم جليل، له العديد من المشايخ  اإلمام األبيار

يذكر  لم  إن  و أيديهم،  على  وتتلمذ  العلم  منهم  نهل 

فقد  ترجمته،  في  مشايخه  والطبقات  التراجم  أهل 

مة  مقّدِ في  قال  حيث  بنفسه  ي  األبيار اإلمــام  ذكرهم 

قال  األخيار،  الرجال  ذكر  في  المختار  القول  مصنفه: 

فيه: )وأذيله بذكر مشايخي الذين أخذت العلم عنهم 

، ورفقائي الذين بلغوا في الفضل الحظ  بالجامع األزهر

، وقد أضّمُ لذلك ذكَر جماعٍة أدركتهم في الجامع  األوفر

المقصود  بذلك  ِلَيتّمُ  مذهب   
ُ

كــّل الفضل  من   ، األزهــر

وبلوغ المأرب، وربما أختُم بذكِر رجاٍل أولياء()١(.

ّيُ على يِد مشايِخ الجامِع   اإلماُم األبيار
َ

 فقد تتلمذ

والحديث  الفقه  عنهم  أخــذ  حيث  الشريف  األزهــر 

كثيرون،  ــم  وه الــعــلــوم،  مــن  وغــيــرهــا  العربية  والــلــغــة 

ي)ت:٩٤٤هـ(، وهو من  منهم)٢(: الشيخ أبو بكر األبيار

الدين  تقي   : وهو  ، العاشر القرن  في  أبيار  قرية  علماء 

عابًدا،  زاهًدا  فقيًها  كان  الصوفي،  المصري  ي  األبيار

واألصول  والنحو  والقراءات  والحديث  بالفقه  وعالًما 

يتناول  ولــم  احتساًبا،  األطفال  ُيقرئ  وكــان  والهيئة، 

به  انتفع   
َّ

إال أحــد  عليه  قــرأ  ومــا  شيًئا،  التعليم  على 

انتفاًعا كبيًرا)3(.

)١( اللوحة األولى من مخطوط القول المختار في ذكر الرجال 
. األخيار

: المصدر نفسه.  )٢( ينظر
وشــذرات   ،)٩3  /٢ الغزي-)  السائرة-  كب  الكوا  : ينظر  )3(
يخ  تار في  البشر  وحلية   ،)36٩ العكري-)١0/  الذهب- 

٢- الشيخ عمر بن ُنَجيم )ت:١005هـ(، من علماء 

: عمر  ي وهو شيخه، وهو الحنفية المعاصرين لألبيار

المعروف  الحنفي  المصري  محمد  بن  إبراهيم  بن 

ين، وهو فقيه مشارك في بعض  بابن نجيم سراج الّدِ

كنز الدقائق،  العلوم من تصانيفه: النهر الفائق بشرح 

باختصار  السائل  إجــابــة  و الحنفي،  الفقه  فــروع  في 

سورة  على  الكام  في  الجوهر  وعقد  الوسائل،  أنفع 

ــر)٤(، وهــو أخــو ابــن ُنــَجــيــم الــمــصــري الحنفي  ــوث ــك ال

قواعد  فــي  والنظائر  األشــبــاه  صاحب  )ت:٩٧0هـــــ( 

من  وهو  الدقائق)5(،  كنز  شرح  الرائق  والبحر  الفقه، 

الشك  ومما  الحنفية  فقهاء  العاشر من  القرن  علماء 

ي لعمر بن نجيم، وتعمقه في  فيه أن معاصرة األبيار

فقه الحنفية، وكذلك قيامه بشرح تحفة الملوك، وزاد 

، وكنز الدقائق، وكا من عمر وزين ابني نجيم  الفقير

ي  قد شرحا الكنز من القرائن الدالة على انتفاع األبيار

بن  بــزيــن  وانــتــفــاعــه  مــبــاشــرة،  نجيم  بــن  عمر   بعلوم 

نجيم بواسطة.

 -٩6٤ الغنيمي  محمد  بــن  أحــمــد  الــشــيــخ   -3

عشر  والحادي  العاشر  القرن  علماء  من  وهو  ١0٤٤هـــ، 

ي وقد سبق  حيث عاش فيهما)6(، مثل الشيخ األبيار

)ت:  البيطار حسن  بن  الــرزاق  عبد   - عشر الثالث  القرن 
١335هـ(- )ص:١3٤٢(.

: خاصة األثر للمحبي الحموي -)3/ ٢06- ٢0٧(،  )٤( ينظر
ومعجم المؤلفين- عمر كحالة-) ٧/ ٢٧١(.

المؤلفين-  ومعجم  لــلــزركــلــي-)63/3(،  األعــام   : ينظر  )5( 
عمر كحالة- ) ٤/ ١٩٢(.

: خاصة األثر للمحبي الحموي- )3١١/١(، واألعام  )6( ينظر
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الحديث عنه.

ثانيا: تالميذه: 

مما ال شك فيه قد تتلمذ على يديه كثير من طلبة 

العلم فمما وقفت عليه هما:

محمد  ــن  ب عــمــر  ــن  ب مصطفى  ــن  ب ســلــيــمــان   -1

السادة  مفتي  ي  بالمنصور الشهير  القاهري  الحنفي 

الحنفية  الفقهاء  ،وخاتمة  األزهر بالجامع  الحنفية 

بالديار المصرية الشيخ اإلمام الفقيه المفنن األوحد 

الشيخ  يد  على  تفقه  الدين،  بهاء  الربيع  أبــو  البارع 

ِلــي)٢(، 
َ

ــُبــا ــُرْن
ُ

والــّش ي)١(،  األرمـــنـــاو منصور  بــن   شاهين 

وشيخنا   ،)3( العقدي  محمد  بن  علي  الحسن  وأبــو 

كحالة-  لعمر  المؤلفين  ،ومعجم  لــلــزركــلــي-)5/٢3٧( 
.)١٩٢/٤(

ي  : الــشــيــخ شــاهــيــن بــن مــنــصــور بــن عــامــر األرمــنــاو )١( هـــو
واشتهر  بــالــقــاهــرة،  عــصــره  فــي  الحنفية  أفــقــه  الحنفي، 
يس  ر اإلفتاء والتدر

َ
صيته وسارت فتاواه في الباد وتصّد

توفي  آنــذاك،  األزهــر  جامع  في  الشرعية  العلوم  لمختلف 
:خاصة  ينظر الهجرة.  من  وألف  مائة  ١١00هـــ  عام  بمصر 
يخ عجائب اآلثار  - للمحبي الحموي-)٢٢١/٢(، وتار األثر
 ،)١٢0/١  (- الجبرتي)ت:١٢3٧هـ(   - واألخبار التراجم  في 
الثاِمن  الَقرن  َبعَد  ِفيما  القّراء  بَتراِجم  الُفَضاء  إمــتــَاُع  و

الِهجري- الساعاتي -)٢/ ١٤3-١٤٤(.
المصري  اإلخـــاص  ــو  أب علي  بــن  عمار  بــن  حسن   : هــو  )٢(
 ، ِلي الفقيه الحنفي، له حاشية على الدرر والغرر

َ
ُرْنُبا

ُ
الّش

 : ينظر  .)١06٩ )ت:  وغيرها،  وهبان  ابــن  منظومة  وشــرح 
- المحبوبي الحموي )٢/ 38- 3٩(. خاصة األثر

من  المقدسي،  غانم  بن  علي  بن  محمد  بن  :علي  هو   )3(
ولــد سعد بــن عــبــادة الــخــزرجــي، لــه الــرمــز فــي شــرح نظم 
األثر للمحبي  : خاصة  ، وغيرها )ت:١00٤هـ(. ينظر الكنز
 ،)١٢/5( للزركلي-  واألعــام   ،)١85  -١80  /٤ الحموي-) 

واشتهر  وغيرهم،   ، الكنز شارح  مبارك  بن  فائد  اإلمام 

أمره وشاع صيته، وعا ذكره، وكانت وفاته سنة ١١6٩هـ، 

أفاد  وقد  تعالى)٤(،  اهلل  رحمه  المجاورين  بتربة  ودفن 

المذهب  شيوخ  عن  فأخذ  األزهــر  قدم  ــه 
َ
أّن الجبرتي 

ي)5(.  منهم الشيخ فائد بن مبارك األبيار
َ

وأعّد

نزيل  المحلي،  السطوحي  علي  بــن  منصور   -٢

وصحب  مصر  ودخل  دمشق،  ثّمَ  القدس،  ثّمَ   ، مصر

طريق  عنه  وأخــذ  مبارك،  الصالح  الولي  الشيخ  بها 

 ، الشاذلية وسلك مسلك القوم، وجاور بجامع األزهر

عصره  شيخ  منهم  مشايخه  وبهر  ومهر  الكثير  وقــرأ 

يـــادي، ومــنــهــم شيخ  ــز الـ الــديــن  نـــور  الــشــيــخ  بمصر 

المناظرين،  وحجة  المتكلمين،  ولسان  المحققين، 

كــهــيــن الــشــيــخ أحــمــد الــغــنــيــمــي،  ــان الــمــفــا ــت ــس وب

، ١066هـــ  سنة  رمضان  شهر  من   ٢١ في  وفاته   وكانت 

ودفن بالبقيع)6(.

اإلمام فائد  ح أن يكون من تاميذ  المرّجَ 3- ومن 

: خير الدين  ين الرملي، وهو بن مبارك أيضا، خير الّدِ

الفاروقي  العليمي  األيوبي  الدين  نــور  بن  أحمد  بن 

يــة  الــراو المسند  الــمــحــدث  المفسر  اإلمـــام  الــرمــلــي 

ي  الفتاو وصاحب  عصره،  في  الحنفية  شيخ  الفقيه 

ومعجم المؤلفين لعمر كحالة-)٧/١٩5(.
- محمد  الثاني عشر القرن  الدرر في أعيان  : سلك  )٤( ينظر

خليل الحسيني)ت:١٢06هـ( -)٢/ ١8٢(.
 - ــار ــب ــار فــي الــتــراجــم واألخ ــ يــخ عــجــائــب اآلث : تــار )5( يــنــظــر

الجبرتي-)١/ ٢8١(.
: خاصة األثر للمحبي الحموي-) ٤/ ٤٢3- ٤٢5(،  )6( ينظر

واألعام للزركلي -)30١/٧(.
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إذ  ١08١ه)١(،  سنة  في  ،وُتوفي  سنة ٩٩3ه  ُولد  السائرة، 

الح  جاء في خاصة االثر :) َفاِيد المصري الولي الّصَ

َجاِلسا  َيْوًما  َكاَن  ه 
َ
أّن الرملي،  َخْير 

ْ
ال َوحكى   ... العابد 

فمنعني،  قيام 
ْ
ال َرْدت 

َ
ــأ َفـ  

َ
ــال َق  ، ــَوزيــر

ْ
ال َفــَجــاَءُه  ِعْنده 

 ... َوزير 
ْ
ال ن ذهب 

َ
أ الى  ِعْنده  ست 

َ
َفَجل اْجِلْس   

َ
َوَقال

عشَرة  ِسّت  سنة  ُحُدود  فى  َفاِيد  ْيخ 
َ

الّش َوَفاة  َوَكاَنت 

بعد االلف()٢(.

وأثره  السياسي  الشارح  عصر  الخامس:  المطلب 

على حياته العلمية.

ــام الــشــيــخ فــائــد بــن مــبــارك  ــز عــصــر اإلمــ       تــمــّيَ

فيه على  العثمانية  الدولة  السياسي بحكم  ي  األبيار

سليم  السلطان  عهد  فــي  ازدهـــارهـــا،  ،وشــهــد  مصر 

المسلمين،  بـــاد  بــالــعــدل  حــكــم  الـــثـــانـــي)3(،الـــذي 

من  وغيرها  والشام  والعراق  الترك  باد  من  ة 
َ

الممتّد

الفتوحات  ،وشهد  مصر  ما  والسّيَ المسلمين،  بــاد 

آنــذاك  العلية  العثمانية  الــدولــة  وامــتــداد  االسامية 

الساطين  حكم  تعاقب  ثـــّمَ  الــمــعــمــورة،  ــاء  أرجـ فــي 

)١( فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسات- الكتاني)ت: ١38٢هـ(-)١/ 386(.

: المصدر السابق نفسه- )3/ ٢5٤(. )٢( ينظر
الثاني في 6 رجب سنة ٩30ه، وهو  السلطان سليم  ولد   )3(
ابن السلطان سليمان القانوني بن بايزيد الثاني بن محمد 
واالنتصارات  والــهــدوء  بالعدالة  حكمه  وامــتــاز  الفاتح، 
وفي  للسام،  الدول  بين  االتفاقيات  وعمل  والفتوحات، 
الثاني  سليم  السلطان  توفي  هـــ،   ٩8٢ سنة  شعبان   ٢٧
ثماني  حكمه  ومــدة  قمرية  سنة  وخمسون  اثنين  وعمره 
العثمانية  العلية  الدولة  يخ  تار  : ينظر  . اشهر  5 و  سنين 

)ص: ٢53-٢58( 

العثمانيين عليهـا تباًعا بعد السلطان سليم الثاني، 

ـــ- ــ )ت:٩8٢ه الثاني  مـــراد  السلطان  أعقبهـ  الـــذي 

الــثــالــث )١003هـــــ-  الــســلــطــان محمد  ــّمَ  ــ ـــ(،ث ــ ١003ه

)١0١٢هـــ-١0٢6هـــ(،  ل  األّوَ أحمد  السلطان  ثــّمَ   ،)١0١٢

ثّمَ  ـــ(،  ـــ-١03١هـ )١0٢6هـ الثاني  عثمان  السلطان  ــّمَ  ث

،وقــد شهـد  ـــ(  الرابع )١058هــــ- ١0٩٩ه مــراد  السلطان 

في  تــوفــي  ،حــتــى  حكمهـم  ي  ــار ــي األب الشيخ  اإلمـــام 

الرابع)٤(، على ما سيثبتهـ  السلطان مراد  عهـد خافة 

اآلتي  السابع  المطلب  في  وفاتهـ  يخ  تار من  الباحث 

باذن اهلل تعالى .

باالهتمام  آنــذاك  العثمانية  الدولة  حكم  ز  يتمّيَ و

العلماء  ما  والسّيَ عموًما  والعلماء  الشرعية،  بالعلوم 

له  ا  ،مّمَ االســام  ودستورها  حكمها  ،كون  الشرعيين 

ان الحكم  األثر الطيب واإليجابي على حركة العلم إّبَ

هيبة  من  واضــًحــا  ذلــك  وكــان   ،)5( عموًما  العثماني 

في  وهو  زة،  الممّيَ سمته  كانت  التي  ي  األبيار اإلمــام 

ظّلِ عّزِ االسام وازدهاره، ففي حلقات علمه ال يضع 

اعتبار  قبل  السياسية،  المناصب  ألهــل  اعتبارات 

العلم  وطاب  العلماء  ومكانة  الشرعي  العلم  مكانة 

:)فايد المصرى  واحترامهم، فقد جاء في خاصة األثر

كبار العلماء تعتقده  الولى الصالح العابد ... وكانت 

فان  يديه  بين  يقف  منهم  أحد  جــاءه  واذا  وتحترمه، 

يخ اإلسامي الحديث -  : الدولة العثمانية في التار )٤( ينظر
النجوم  وسمط  يــاغــي-)ص:٩٧-١0٩(،  أحمد  اسماعيل 

العوالي للعاصمي المكي)٤/ ١0٧-١٢٢(.
بك  يــد  فــر محمد  الــعــثــمــانــيــة-  الــعــلــيــة  الـــدولـــة  ــخ  ي ــار ت  )5( 

)ص: ٢53-٢88(.
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له  يقول  أن  إلى   وقف 
َّ

واال بالجلوس جلس  اليه  أشار 

فيه  اس  للّنَ ،وكــان  ذاتــه  من  هو  ينصرف  أو  انصرف، 

اعتقاد عظيم، وكانت الوزراء بمصر يأتون لتقبيل يده 

الرملي  الخير  وحكى  اليهم،  يلتفت  فا  به  والتبرك 

، قال فأردت  كان يوًما جالًسا عنده، فجاءه الوزير ه 
َ
أّن

القيام فمنعني، وقال اجلس فجلست عنده الى أن 

.)١() ذهب الوزير

المطلب السادس: آثار الشارح العلمية.

ي، آثار علمية  لإلمام الشيخ فائد بن مبارك األبيار

لتحفة  شرحه  إلــى  فباإلضافة  عــديــدة،  فات  ِ
ّ
مؤل في 

مختصًرا  وجعله  شافًيا،  شرًحا  شرحه  الذي  الملوك، 

فات، وعلى النحو اآلتي :
َّ
وافًيا، فله العديد من المؤل

١- شرح الزاد)٢(، وهو مخطوط، من جزئين، ثانيهما 

فرغ  وقد  الفقه،  في  وهو  األزهرية،  المكتبة  في  ه  بخّطِ

منه سنة ١055هـ.

ه  نّوَ وقد  الباحث عليه،  لم يقف  الكنز)3(،  2- شرح 

)١( المحبي الحموي - )3/ ٢5٤(.
الحنفية  ــروع  ف فــي  مختصر  الفقير  زاد  كتاب  هــو  الـــزاد   )٢(
بابن  الــمــعــروف  الــواحــد  عبد  بــن  محمد  الــديــن  لكمال 
ي  المنشاو بن  الرحيم  عبد  شرحه  86١هـــ.   -٧٩0 الهمام 
بن  الهمامي  الوهاب  عبد  الدين  تاج  وشرحه  الحنفي، 
سماه:  هـ   8٧5 ت:  الحلبي  الحنفي  الحسيني  محمد 
اهلل  بن عبد  الفقير وشرحه محمد  زاد  البصير لحل  نزهة 
لــزاد  الحقير  إعــانــة  وســمــاه:  ١00٤هــــ،   -٩3٩ التمرطاشي 
 ،)٩٤5  /٢  ( خليفة-  لحاج  الظنون  كشف   : ينظر  . الفقير

.)٢/ ١٩٤١(
اإلمام  للشيخ  الحنفية،  فروع  في  الدقائق  كنز  هو  الكنز   )3(
الدين  بحافظ  المعروف  أحمد  بن  اهلل  البركات عبد  أبي 

ابن عابدين عن شرحه، فقال:)ذكر السيد أبو السعود 

في حواشي مسكين قال: يتفرع عليه ما ذكره األبياري 

ه عنه  ()٤(، كما نّوَ شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير

أيضا العامة عبد الرحمن الجبرتي )١١6٧هـ- ١٢3٧هـ 

.)5() ( المؤرخ، فقال: )وفائد األبياري شارح الكنز

عدنان،  من  المبعوث  سيرة  إلى  الظمآن  مــوارد   -3

الــعــزي،  حسين  عمر  الــعــراقــي  الباحث  قه 
َ

حّق وقــد 

مــبــارك في  بــن  فــائــد  الشيخ  ــام  اإلمـ لــوفــاة  خ  أّرَ  ولــقــد 

سنة ١08٧هـ)6(.

أقف  لم  الصغير،  الجامع  شرح  القدير  مواهب   -4

كذلك من مصنفاته  عليه، أورده البغدادي والزركلي 

في الحديث)٧(.

النسفي) ت:٧١0هـ(، اعتنى به الفقهاء، شرحه العديد من 
خليفة،  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر الحنفية.   علماء 

.)١5١6/٢(
- ابـــن عــابــديــن)ت:  ــدر الــمــخــتــار )٤( رد الــمــحــتــار عــلــى الـ
: سلك الدرر في أعيان القرن  ينظر ١٢5٢هـــ(- ) 3/ ٤ (. و

- للمرادي)١8٢/٢(. الثاني عشر
- الجبرتي   - واألخبار التراجم  في  اآلثــار  عجائب  يخ  تار  )5( 

.)٢8١/ ١(
كتاب مورد  )6( قد قام الباحث عمر حسين العزي بتحقيق 
بن  فائد  لإلمام  عدنان،  من  المبعوث  سيرة  إلى  الظمآن 
ي األزهري الحنفي ت: ١08٧هـ، وقد نال به  مبارك األبيار
درجة التخصص الماجستير في الدعوة والخطابة، ونشر 
الجامعة،  األعظم  اإلمــام  كلية  السني  الوقف  ديــوان  في 
بالعراق، سنة ٢0١6م، رقم التصنيف ٢١3، ورقم التخصص 
دعــوة  اختصاص  فــي   ،8٢03١٢ التسجيل  ــم  ورق  ،5٩ ع 

. وخطابة وفكر
الظنون-  كشف  الذيل على  المكنون في  إيضاح   : ينظر  )٧(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

ــال األخـــيـــار،  ــرجـ ــر الـ ــ 5- الـــقـــول الــمــخــتــار فـــي ذك

الــبــغــدادّيُ فــي هدية  ــره  ــق)١(، وقــد ذك
َ

مطبوع ومــحــّق

في  أيًضا  ذلك  كحالة  أفــاد  كما  مخطوًطا،   العارفين 

معجم المؤلفين)٢(.            

أشار  وقد  ق)3(، 
َ

األجرومية، مطبوع ومحّق 6- شرح    

ــرغ مــنــه، سنة ١063هــــــ)٤(، وقــد وقف  ــه ف ـ
َ
الــزركــلــي، أّن

الباحث عليها مخطوطة أيضا)5(.

المطلب السابع: وفاة الشارح رحمه اهَّلل تعالى.

الشيخ  اإلمام  وفاة  سنة  في  التراجم  أهل  اختلف 

 وفاته 
َ

ي - رحمه اهلل تعالى- فمنهم من قال أّن األبيار

سنة  في  وفاته   
َ

أّن قــال  من  ،ومنهم  ١0١6هــــ  سنة  في 

١086هـــ،  سنة  في  وفاته   
َ

أّن قال  من  ومنهم  ١063هـــ، 

 وفاته في سنة ١08٧هـ .
َ

ومنهم من قال أّن

وفاته في سنة ١0١6هـــ، فهم، على   
َ

أّن قال  ــا من  أّمَ

النحو اآلتي:

اسماعيل البغدادي-) ٤/ 60٢(،) 5/ ١٢5( .
)١( تّمَ تحقيقه من قبل د. محمد جمال حامد الشوربجي - 

دار االحسان - مصر - ط١- ٢0٢٢م.
 ،)8١٤  /١  ( البغدادي  العارفين-اسماعيل  هدية   : ينظر  )٢(

ومعجم المؤلفين- عمر كحالة- ) 8/ ٤6(.
)3( قام الباحث إبراهيم بن سعيد بن هليل العلوي الشمري 
للشيخ  العربية  األجرومية في علم  وتحقيق شرح  بدراسة 
ي في رسالة التخصص الماجستير  فائد بن مبارك األبيار
سنة  الــمــنــورة،  بالمدينة  اإلسامية  بالجامعة  المقدمة 
١٤3٢- ٢0١١م، بإشراف د. عبد الرازق بن فراج الصاعدي.

)٤( األعام، لخير الدين الزركلي-) 5/ ١٢5(. 
ــة)  ي األزهــر المكتبة  األجــرومــيــة،  شــرح  مخطوط   : ينظر  )5(
من  يـــاض  الـــر جــامــعــة  بــخــتــم  مــخــتــومــة  وهـــي   ،)٢30  /٤

مخطوطاتها. 

ي -  )األبيار  : قال  إذ  العارفين،  ة  ١- صاحب هدّيَ

َحَنِفّي 
ْ
ال االزهــري  المصري  ي  األبيار مبارك  بن  فائد 

ى سنة ١0١6 ِسّت عشَرة والف()6(.
َ
ُمَتوّف

ْ
ال

قــال:)فــائــد  إذ  الــمــؤلــفــيــن،  معجم  صــاحــب   -٢

ي« ... - ١0١6 هـ«()٧(. األبيار

بن  :)فائد  قال  ،إذ  المكنون  إيضاح  3-  صاحب 

مبارك األزهري المتوفى سنة ١0١6()8(.

في  اإلســامــي  الــتــراث  يخ  تار معجم  صاحب   -٤

إذ  والمطبوعات،  المخطوطات  العالم-  مكتبات 

المصري  ي  األنــصــار ي  األبــيــار مبارك  بن  قــال:)فــائــد 

المصري  أو  ــاألزهــري  ب الــمــعــروف  الحنفي  األزهـــري 

المتوفى ١0١6هـ/١60٧م()٩(.

 وفاته في سنة ١063هـ، فهو الزركلي، 
َ

ا من قال أّن وأّمَ

ي »000 - بعد ١063 هـ«()١0(. ْبَيار
َ
إذ قال : ) األ

ـــ، فهو  ــ ــه فــي ســنــة ١086هـ  وفــات
َ

ــــا مــن قـــال أّن وأّمَ

يخ التراث العربي، إذ قال:)فائد بن مبارك  صاحب تار

»المتوفى ١086 هـ/ ١680 م« ()١١(.

ـــ، فهما  ــ وفــاتــه فــي سنة ١08٧ه  
َ

أّن قــال  ـــا مــن  وأّمَ

الباحثان العراقيان، عمر حسين العزي، وفاضل كريم 

ر  تيّسَ ما  بحسب  يخ،  التار هذا  حا  رّجَ اللذان   ، صبر

)6( اسماعيل البغدادي- )١/ 8١٤(.
)٧( عمر رضا كحاله -)8/ ٤6(.

)8( إيضاح المكنون - إسماعيل البغدادي -)٤/ 60٢(.
)٩( علي قره بلوط وأحمد قره بلوط-)3/ ٢3٤٢(.

)١0( األعام -)5/ ١٢5(.
يخ التراث العربي-الدكتور فؤاد سزكين- )١/ 3٤(. )١١( تار
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ــ  أ. م. د. سعد محمد علي حسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهما من مسّوِغات ترجيحه)١(.

ــه فــي ســنــة ١0٩3هــــــ، فهو  ــات  وف
َ

ــــا مــن قـــال أّن  وأّمَ

كما عنون له في  د. محمد جمال حامد الشوربجي، 

غاف كتابه)٢(.

الترجيح:

ــام الشيخ  الــذيــن قــالــوا عــن وفـــاة اإلمـ  
َ

أّن نــاحــظ 

كثر  األ هم  ـــ،  ١0١6ه سنة  في  ي  األبيار مبارك  بن  فائد 

بحسب   
ٌ

كّل والباقون  عنها،   القائلين  بين  من  عدًدا 

بعد  وفاته   
َ

أّن  ، كر ِ
ّ

بالذ د  تفّرَ الزركلي   
َ

أّن غير  اجتهاده، 

األقرب  إذ هو  الباحث،  حه  رّجَ ما  سنة ١063هـــ، وهو 

الباحث  اعتمد  ،وقــد  ١0١6هـــ  في  وفاته   
َ

أّن للقائلين 

ما  والسّيَ األقوال،  بين  ط  وّسُ بالّتَ وفاته  ترجيح  في  قوله 

كتاب مورد  )١( قد قام الباحث عمر حسين العزي بتحقيق 
بن  فائد  لإلمام  عدنان،  من  المبعوث  سيرة  إلى  الظمآن 
نال  وقد  ١08٧هـــ،  ت:  الحنفي  األزهــري  ي  األبيار مبارك 
والخطابة،  الدعوة  في  الماجستير  التخصص  درجــة  به 
األعظم  اإلمــام  كلية  في  السني،  الوقف  ديــوان  في  ونشر 
 ،٢١3 التصنيف  رقــم  ٢0١6م،  سنة  بــالــعــراق،  الجامعة، 
في   ،8٢03١٢ التسجيل  ورقــم   ،5٩ ع  التخصص  ورقــم 
، وقام الباحث فاضل كريم  اختصاص دعوة وخطابة وفكر
كتاب شرح تحفة الملوك للعامة فائد بن  صبر بتحقيق 
: شرح تحفة الملوك للعامة فائد بن  ي.ينظر مبارك األبيار
رسالة  )ت:١08٧هــــ(-  األزهــري  المصري  ي  األبيار مبارك 
الزكاة- دراسة  كتاب  إلى  الطهارة  كتاب  ماجستير - من 
أ.د.  بــإشــراف   - صــبــر يــم  كــر فــاضــل  الــطــالــب:  وتحقيق- 

عبيدة عامر توفيق.
- للشيخ فائد بن  )٢( القول المختار في ذكر الرجال األخيار
ي )ت: ١0٩3هـ(- تحقيق: د. محمد جمال  مبارك األبيار

- ط١- ٢0٢٢م. حامد الشوربجي- دار اإلحسان- مصر

ح سنة والدته في سنة ٩36هـ تقريًبا،   الباحث رّجَ
َ

أّن

ه قد أخذ عن 
َ
ت على أّن

َّ
بحسب قرينة الحال، التي دل

إذا أراد  ى سنة ٩٤٤هـ، و
َ
ي المتوّف شيخه أبي بكر األبيار

والدته  سنة  من  حه  رّجَ بما  عمره  ن  يخّمِ أن  الباحث 

إن  وسنة وفاته، سيكون عمره ١٢٧ سنة تقريًبا، وهذا و

ما  ه ليس مستحيًال ،وال سّيَ كان نادر الحدوث؛ ولكّنَ

كان  ه - رحمه اهلل تعالى - 
َ
أّن فق على   الجميع مّتَ

َ
أّن

ًرا . واهلل تعالى أعلم)3(. معّمِ

***

مــبــارك  بــن  فــائــد  للعامة  الــمــلــوك  تحفة  شـــرح   : يــنــظــر  )3(
ي)ت:١08٧هـ(- رسالة ماجستير دراسة وتحقيق-  األبيار

)ص:35-3٢(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

المبحث الثالث

التعريف بكتاب تحفة الملوك 
وبنسبة شرحه لإلمام األبياري

وهو على أربعة مطالب:

الملوك  تحفة  بكتاب  :التعريف  ل  الّوَ المطلب 

ة. تة ومكانته الفقهّيَ وأهمّيَ

أوًال: التعريف بكتاب تحفة الملوك:

ــة في  يــصــف صــاحــب كــتــاب الــجــواهــر الــمــضــّيَ

زين  لإلمام  الملوك  تحفة  كتاب  الحنفية،  طبقات 

بن  بكر  أبي  بن  د  ُمَحّمَ قــال:)  حيث  ي،  ــراز ال الدين 

وك، ُمَجلد لطيف، ذكر 
ُ
ُمل

ْ
ال ُه تحفة 

َ
ل عبد المحسن، 

َكاة،  ِة، ثّمَ الّزَ
َ

ا َهاَرِة، ثّمَ ِبالّصَ  ِبالّطَ
َ
ْبَواب، َبَدأ

َ
ِفيِه عشَرة أ

َمَع  بالصيد  ثّمَ  ِجَهاِد، 
ْ
ِبال ثّمَ   ، َحّجِ

ْ
ِبال ثّمَ  ْوِم،  ِبالّصَ ثّمَ 

َكْسِب 
ْ
ِبال ثّمَ  بالفرائض،  ثّمَ  بالكراهية،  ثّمَ   الذبايح، 

َدب()١(.
َ ْ
َمَع األ

الظنون عن أسامي الكتب  كشف  وقال صاحب 

ــفــروع لــزيــن الــديــن:  والــفــنــون:)تــحــفــة الــمــلــوك فــي ال

وهو  الحنفي،  ي،  ــراز ــ ال حسن   : بكر أبــي  بــن  محمد 

كتب:  عشرة  على:  مشتمل  العبادات،  في  مختصر 

الثالث:  الــصــاة،  فــي  الــثــانــي:  الــطــهــارة،  فــي  األول: 

الصوم،  في  الخامس:  الحج،  في  الرابع:  الزكاة،  في 

٧٧5هـــ(-  الحنفي)ت:  القرشي  محمد  بن  القادر  عبد   )١( 
.)3٢/ ٤(

السادس: في الجهاد، السابع: في الصيد، الثامن: في 

: في الكسب،   الكراهية، التاسع: في الفرائض، العاشر

مع األدب()٢(.

ة: ة كتاب تحفة الملوك ومكانته الفقهّيَ ثانًيا: أهمّيَ

اس عموًما، والفقهاء خصوًصا،  الّنَ لقد استحسن 

الحنفي  الفقه  في  ي  الـــراز الدين  زيــن  ــام  االم كتاب 

ًيا  بـ » تحفة الملوك » وانتشر انتشاًرا مستشر الموسوم 

يًسا،  وه بالقبول، واالقبال عليه دراسة وتدر
َ

بينهم، وتلّق

للكتاب  المعنى  هــذا  عن  العينّيُ  االمــاُم  َه  نــّوَ حتى 

اه :« منحة  ته، والذي َشرَحُه في كتابه الذي سّمَ وأهّمَ

على   
ُّ

يـــدل ــا  مــّمَ الــمــلــوك«،  تحفة  شــرح  فــي  السلوك 

إذ  المرموقة،  العلمية  ي  الراز الدين  زين  االمام  مكانة 

 ، الغنّيِ ه  رّبِ إلى  الفقيَر  العبَد   
َ

فإّن بعد:  ا  )أّمَ فيه:   قال 

أبا محمد محمود بن أحمد العيني، عامله اهلل ووالديه 

ِة،  ّيَ ياِر المصر ا وقعْت في الّدِ ، يقول: لّمَ بلطفه الخفّيِ

على  ين  ُمنكّبِ رَك  الّتُ ورأيــُت  وأمنيٍة،  وعلٍم  خيرٍ  دياِر 

إلى  هادًيا  لكوِنِه  الملوِك،  بتحفِة  الموسوِم  المختصرِ 

مجتهديَن  غبِة،  الّرَ َغايَة  فيه  راغبيَن  السلوِك،  أوضِح 

وُمنَتَخًبا  لطيًفا،  مختصًرا  لكوِنه  ــة،  هــّمَ  
َ

بــأشــّد فيِه 

 للمبتدِئ والفضَل 
َ

يًفا، بحيث َيحصُل منه الَحّظ شر

ه محتاج إلى الشرح واإليضاح، والبيان 
َ
للمنتهي، وأّن

واإلفصاح، أردت أن أشرح له شرحا يذلل الصعاب، 

المتن  لحل  متعرضا  النقاب،  مخدراته  عن  ويزيل 

من  البيان  إلــى  يحتاج  ما  إيضاح  و مسائله،  وبسط 

شرح  فــي  السلوك  »منحة  بكتابه  مترجما   دالئــلــه، 

)٢( حاج خليفة)١/ 3٧٤(.
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تحفة الملوك«()١(.

المطلب الثاني: شروح كتاب تحفة الملوك.

الــكــتــاب،  وردت شــروحــات عــديــدة عــلــى هـــذا 

ي، وعلى  ــى مــا شــرحــه اإلمــــام األبـــيـــار ــة إلـ ــاإلضــاف  ب

النحو اآلتي:

اللطيف  عبد  الشيخ  الــمــلــوك  تحفة  شــرح   -١

شرًحا  شرحه  الكرماني)٢(،  ملك  بن  العزيز  عبد  بن 

الصراط  إلى  هدانا  الذي  هلل  له:)الحمد  أّوَ ممزوًجا، 

 ، ق هذا الشرح بعنوان آخر المستقيم.. الخ()3(، وُحّقِ

العوائد،  لجّمِ  الفوائد  مجمع   : هو مطبوع،  كتاب  في 

بــن عبد  الــلــطــيــف  لــعــبــد  الــمــلــوك  ــرح تــحــفــة  أو شـ

الرومي  الكرماني  ملك  بن  الدين  أمين  بن،  العزيز 

بعد  ظهرت  ــمــا 
َ
إّن بينهما،  والــفــروقــات  الــحــنــفــي)٤(، 

والدراسة. التحقيق 

)١( بدر الدين العينى)ت: 855هـ(-)ص: ٢3(.
فرشتا  بن  الدين  أمين  بن  العزيز  عبد  بن  اللطيف  عبد   )٢(
الكرماني، المعروف بابن ملك،فقيه حنفي، له مصنفات 
منها: مبارق األزهار في شرح مشارق األنوار في الحديث، 
الفقه،وشرح  في  ي،  الــراز بكر  ألبي  الملكوك  تحفة  وشرح 
أزمير  في  توفى  وغيرها،  الحنفي،  الفقه  أصول  في  المنار 
: هدية العارفين السماعيل البغدادي  سنة )80١هـ(. ينظر

)١/ 6١٧(،األعام للزركلي )٤/ 5٩(.
كشف الظنون للحاج خليفة )١/ 3٧٤(، واألعام   : )3( ينظر

للزركلي )٤/ 5٩(.
ق هذا الشرح من قبل الباحث علي أسعد رباجي -  )٤( ُحّقِ

دار ابن حزم - بيروت - ط١- ٢0١١م. 

لبدر  الملوك-  تحفة  شرح  في  السلوك  منحة   -٢

ق)6(.
َ

الدين العيني)5(،وهو مطبوع ومحّق

،ألبــي  الملوك  تحفة  شــرح  الصعلوك  ــة  هــدّيَ  -3

منه  جزء  ،مخطوط،  الحنفي)٧(  الزيلي  محرم  الليث 

ًقا)8( .
َ

محّق

ْحمد بن ُحَسْين بن ُيوُسف 
َ
ْحمد بن ُموَسى بن أ

َ
)5( َمْحُمود بن أ

ُقَضاة بدر 
ْ
ال َعاَمة َقاِضي 

ْ
ال َحَنِفّي 

ْ
ال اْبن َمْحُمود العنتابي 

مدينة  بعنتاب،وهي  )٧6٢هـــ(  سنة  ،ولد  َعْيِنّي 
ْ
ال الّدين 

إليها نسبته ،َنَشأ بَها وتفقه، وهو  في جنوب شرق تركيا، و
الحديث  وفي  أصوله  وفي  الحنفي  الفقه  في  كبير  عالم 
ِمْنَها:  َكِثيَرة  وفي اللغة، وغيرها من العلوم، َوله مصنفات 
ّي، ومنحة السلوك في شرح  ي في شرح الُبَخاِر عمدة القار
َماَت  وغيرها،  الهداية،  شرح  في  والبناية  الملوك،  تحفة 
٩١١هـ(-  للسيوطي)ت:  الوعاة  :بغية  .ينظر سنة)855هـ( 

)٢/ ٢٧6- ٢٧5( -واألعام للزركلي )٧/١63(.
الدين  بــدر  الــمــلــوك-  تحفة  شــرح  فــي  الــســلــوك  منحة   )6(
الــرزاق  عبد  د.أحــمــد  المحقق:  855هــــ(-   العينى)ت: 
 - قطر  - اإلسامية  والــشــؤون  ــاف  األوقـ وزارة   الكبيسي- 

ط١- ٢00٧م.
القسطموني،  ثم  السيواسي،  الزيلي،  محمد  بن  محرم   )٧(
في  مشارك  نحوي،  الليث(،فقيه،  )ابو  الخلوتي  الحنفي 
بعض العلوم. من آثاره: اعراب الفوائد الضيائية للجامي 
، وهدية الصعلوك شرح تحفة الملوك في فروع  النحو في 
هدية   : هـ(.ينظر  ١000( في  توفي  وغيرها،  الحنفي،  الفقه 
العارفين إلسماعيل البغدادي )٢/ 5(، ومعجم المؤلفين 

لعمر كحالة )8/ ١80(.  
 - ١0١/أ  الصفحة  نهاية  من  الشرح  هــذا  من  جــزء  ق  ُحّقِ  )8(
مصطفى  يحيى   : للباحث  ماجستير  رســالــة   - ١5٢ب 
أم  جامعة   - عــوض  حسان  محمد  د.   : اشــراف   - كمال 
 - السودان  والقانون-  الشريعة  كلية   - االسامية  درمــان 
إيضاح  و  ،)٢85/5  (- للزركلي  األعــام   : ينظر و  . ٢0١3م 
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بـــن محمد  لــصــالــح  ــوك-  ــل ــم ال تــحــفــة  ــرح  ٤- شـ

مرتاشي الغّزِي الحنفي)١()٢( . الّتُ

 الــمــطــلــب الــثــالــث: نــســبــة شـــرح تــحــفــة الــمــلــوك 

لإلمام األبياري.

مبارك  بــن  فائد  لــإلمــام  الــشــرح  هــذا  نسبة   
َ

إّن      

ل صفحة بالمخطوطة حيث قال  ي ُيعرف من أّوَ األبيار

ا بعد: فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز  فيها: )أّمَ

بن  فائد  ي  البار الكريم  ربه  رحمة  الراجي  والتقصير 

آخر  في  قاله  ما  وكذلك  ي()3(.  األبيار الحنفي  مبارك 

آخر  فيها:)هذا  قال  إذ  المخطوطة،  هذه  من  صفحة 

الحجم  الصغيرة  المقدمة  تيسر جمعه على هذه  ما 

ربه  رحمة  فقير  ومؤلفه  كاتبه  يد  على  النظم  البديعة 

ي في  أسير وصمة ذنبه فايد بن مبارك الحنفي األبيار

الخميس  يوم  الكبرى  الضحوة  وقت  آخرها  أوقــات 

رابع عشر شهر شعبان من شهور سنة سبع  المبارك 

المكنون للبغدادي - )٢٧٢/٤(.
د  َخِطيب اْبن ُمَحّمَ

ْ
ْحمد ال

َ
د بن عبد اهلل بن أ )١( َصالح بن ُمَحّمَ

َخِطيب 
ْ
ال ِإْبَراِهيم  اْبــن  َخِطيب 

ْ
ال د  ُمَحّمَ اْبــن  َخِطيب 

ْ
ال

َصاحب  َكِبير 
ْ
ال ــام  اإِلَم اْبــن  َحَنِفّي 

ْ
ال ــَغــّزِي 

ْ
ال ُمْرَتاِشّي  الّتُ

خذ الفقه والعلوم َعن َواِلده 
َ
،أ ِفْقه ،عالم كبير

ْ
ْنِوير ِفي ال الّتَ

،ِمْنَها:  ،له مصنفات  َوأخذ َعن علمائها  ى مصر 
َ
ِإل ورحل 

 ، َجَواِهر
ْ
اَها زواهر ال ِتي َسّمَ

َّ
ْشَباه والنظائر ال

َ ْ
َحاِشَية على األ

ي  ُتوّفِ وك وغيرها، 
ُ
ُمل

ْ
ال ِفْقه، َوشرح تحفة 

ْ
ال َوله منظومة ِفي 

الحموي  للمحب  األثر  :خاصة  )١055هـ(.ينظر سنة  ِفي 
)٢/ ٢٤0(،واألعام للزركلي )3/ ١88(.

 ،)٢٤0-٢3٩/٢(- الحموي  للمحبي  األثر  خاصة   : ينظر  )٢(
وهدية العارفين للبغدادي-)١/٤٢3(.

لإلمام  الملوك  تحفة  شرح  مخطوطة  من  أ[   /٢[ اللوحة   )3(
ي. األبيار

على  وسلم  وصلى  وحده  هلل  والحمد  وألف  وثمانين 

في  َص  الّنَ  
َ

أّن ندرك  م 
َ

تقّد ا  ومّمَ بعده()٤(.  نبي  ال  من 

شرحه  يعود  هو  آخرها،  في  وكذلك  المخطوطة،  ل  أّوَ

الحنفي، عليه رحمة  ي  األبيار فائد بن مبارك  لإلمام 

 أن يكون شرحه 
َ

ّك
َ

ا يرفع الشبهة، أو الّش اهلل تعالى، مّمَ

لتحفة الملوك ألحد غيره. واهلل تعالى أعلم.

الــشــارح  استقى  الــتــي  الــمــصــادر  ــع:  ــراب ال  المطلب 

منها شرحه.

لتحفة  شرِحِه  في  ّيُ  األبيار ،اإلماُم  ارُح 
َ

الّش اعتمَد 

منها،  الباحُث  يذكر  عديدة،  مصادر  على  الملوك، 

قة في عمله، 
َ

ما ذكره الشارح ضمن اللوحات المحّق

، من اللوحة]٩١/ب[ إلى  وهي من باب صدقة الفطر

من  يفسده،  ومــا  الــصــوم  يفسد  ال  مــا  بيان  فــي  فصل 

اللوحة ]٩6/أ[، وعلى النحو اآلتي:

سهل  أبــي  بن  أحمد  بن  لمحمد  المبسوط-   -١

شمس األئمة السرخسي)5( - مطبوع في دار المعرفة 

- بيروت-با طبعة-١٩٩3م .

)٤( المصدر نفسه - اللوحة ]١٤0/ أ[.
ة  ِئّمَ

َْ
، شمس األ ُبو بكر

َ
ْحمد بن أبي سهل أ

َ
د بن أ : ُمَحّمَ )5( هو

َفِقيها أصوليا  ة متكلما  ِإَماًما َعاَمة حّجَ َكاَن  رخِسّي،  الّسَ
السير  شرح  تصانيفه:  من  الحنفي،  المذهب  في  مناظًرا 
عشر  خمسة  َنــْحــو  فــي  والــمــبــســوط  جــزأيــن،  فــي  الكبير 
مجلًدا ،أماه على تاميذه،َوُهَو فى السْجن،وصفة اشراط 
،وغيرها،َماَت  للشيباني  الكبير  الجامع  الساعة،وشرح 
طبقات  في  المضية  الجواهر   : ُحُدود)٤٩0هـ(.ينظر فى 
لعمر  المؤلفين  لــلــقــرشــي)٢8/٢-٢٩(،مــعــجــم  الحنفية 

كحالة )8/٢6٧-٢68(.
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بن  علي  بن  ألحمد  والُنُظم   ، الكَنز ُنُظم  شرح   -٢

أحمد الكوفي البغدادي، ابن الفصيح)١( 

اه: مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق)٢(،   وسّمَ

وشَرَح هذا الُنُظم: الشيخ علي بن غانم المقدسي)3(، 

.)٤() ، على نظم الكنز وسماه:)أوضح رمز

طالب،  البغدادي،أبو  الكوفي  أحمد  بن  علي  بن  أحمد   )١(
الحنفية،أصله  كبار فقهاء  الفصيح: من  ابن  الدين  فخر 
يس  من الكوفة وانتقل إلى بغداد، وتصّدى لإلفتاء والتدر
،وغــيــره،  بــدمــشــق، وتــوفــي فــيــهــا. مــن كــتــبــه نــظــم الــكــنــز
والمستوفى  الصافي  المنهل   : هـ(.ينظر فـــي)٧55   توفي 
األعــام   ،)3٩٤-3٩3  /١( المحاسن  ــو  أب ــوافــي-  ال بعد 

للزركلي )١/ ١٧5(.
كنز  نــظــم  فــي  الــطــرائــق  مستحسن  وصــفــهــا:  مخطوطة   )٢(
الدقائق-المؤلف:ابن الفصيح؛ أحمد بن علي بن أحمد 
الفصيح  ابن  الدين  فخر  طالب،  أبو  البغدادي،  الكوفي 
في  الــذي  هلل  المخطوط:)الحمد  )ت:٧55هــــ(-بـــدايـــة 
وصحبه  لعبده(-نهايته:)وآله  مضاعف  إنعامه  حمده 
 -٢١٧-١ األفاضل(-التصنيف:  األماجد  السادة  األماثل 
، على  : مجلة الرق المنشور فقه حنفي اللغة عربي. ينظر

الموقع االلكتروني:
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/Authored-

Book/08d7be0d-ca79-f655-efc2-416116adcfc8
المقدسي  غانم  بن  علي  الدين  ُنــور  اإلســام  شيخ   : هو   )3(
المصري الحنفي، من كبار علماء الحنفية، له مصنفات، 
أوضــح  ــاه:  ســّمَ ،الذي  الكنز نظم  شــرح  فــي  الــرمــز   : منها 
الجمعة،  أحكام  في  معة 

َ
الّش ونور   ، الكنز نظم  على   ، رمز

: سلم  ــر ــظ ــن ـــ(.ي ــة)١00٤ه ــن ــي مــصــر س وغــيــرهــمــا، تــوفــي ف
-3٧8  /٢( خليفة  لحاج  الفحول  طبقات  إلى  الوصول 

3٧٩(،كشف الظنون لحاج خليفة )٢/ ١5١6(.
عدد   - نسخ  الخط:  عربى-  اللغة:  وصفها:  مخطوطة   )٤(
 ٢ المجلدات:  عــدد   -٢٩  : األسطر عــدد   -١١٢٩ األوراق: 

مع  مطبوعة  وهــي  خــــان)5(-  قــاضــي  ى  فــتــاو  -3

ــام األعــظــم أبــي  ى الــهــنــديــة فــي مــذهــب اإلمــ الــفــتــاو

علماء  من  وجماعة  نظام  النعمان-الشيخ:   حنيفة 

-بيروت-با طبعة- ١٩٩١م. الهند- دار الفكر

٤- ظاهر الرواية، هي عدد من الكتب )6(.

المكتبة  المخطوط:  مصدر   -١٧.5  ×  ٢٧.5 القياس:   -
األزهرية-رقم المخطوط:)56٤١ فقه حنفى(٩0٢٤0 الشوام. 

: دار المقتبس على الموقع االلكتروني:  ينظر
h t t p s : / / a l m o q t a b a s . c o m / a r / m a n u s c r i p t s /

v i e w / 2 6 4 6 5 0 4 7 1 9 4 7 7 3 3 0 5
محمود  القاسم،  أبي  بن  منصور  بن  حسن  القاضي   : هو  )5(
بقاضي  ب: 

َ
الملّق الفرغاني،  األوزجندي  العزيز  عبد  بن 

كبار علماء الحنفية، له مصنفات  خان)ت:5٩٢هـ(، من 
وشــرح  يــادات،  الــز وشــرح   ، الصغير الجامع  شــرح  منها: 
وهو  خـــان،  قــاضــي  ى  وفــتــاو للخصاف،  الــقــاضــي  أدب 
ومطبوع  الهندية،  ى  الفتاو بهامش  أجــزاء،  بأربعة  مطبوع 
فـــي طبقات  الــمــضــيــة  الــجــواهــر   : مــنــعــزال عــنــهــا.يــنــظــر
الــقــرشــي )ت: ٧٧5هــــــ(- )٢/  الـــقـــادر  الــحــنــفــيــة-عــبــد 
والمعربة-يوسف  العربية  المطبوعات  ومعجم   ،)٤٧١
بما  القنوع  ــاء  ــفـ ــتـ كـ ـــ(-)٤٩8/٢(،وا )ت:١35١هـ  سركيس 

هو مطبوع- أدورد فنديك- )ص: ١٤6(.
بــن حسن  ــام محمد  االمــ ــفــهــا  الــتــي صــّنَ ــُب  الــُكــُت )6( هـــي: 
حّدِ  إلــى  تصل  ظاهرة،  بــروايــات  عنه  يـــت  وُرِو الشيباني، 
َمْبُسوط، 

ْ
ة: وهى ال ّتَ ، وكتب َظاهر الّرَِواَية ّسِ واتر هرة والّتَ

ُ
الّش

ــِغــيــر  ــَكــِبــيــر َوالــّصَ
ْ
ي: ال

َ
ــى بــاألصــل، والــجــامــعــان، أ يــســّمَ و

، وهــي  ــِغــيــر ــَكــِبــيــر َوالــســيــر الــّصَ
ْ
يـــادات ،َوالــســيــر ال ،والـــز

حاج   - الظنون  كشف   : المذهب.ينظر في  المعتمدة 
طبقات  فــي  المضية  والــجــواهــر   ،)١٢8٢  /٢(  - خليفة 

الحنفية -عبد القادر القرشي)١/ 560(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

مطبوعة،  أجــدهــا  لــم  يــة)١(.  الــظــهــيــر ى  الــفــتــاو  -٤ 

فقط مخطوطة)٢(.

، هي عدد من الكتب)3(.  5- مسائل النوادر

ين أبى بكر محمد بن  الّدِ ى الظهيرية: هي لظهير  الفتاو  )١(
احمد القاضى المحتسب ببخارا الحنفي المتوفى سنة 
بالبقاء  د  المتوّحِ بالعاء  المتفّرِد  هلل  الحمد  أولها  6١٩هـ، 
ا  الواقعات والنوازل، مّمَ كتاًبا من  ه جمَع 

َ
أّن الخ، ذكر فيها 

الشيُخ  وانتخَب  هــذه،  غير  وفوائد  اليه،  االفتقاُر   
ُ

يشتّد
يكثر  منها:ما  ـــ(،  ت:855هـ  ( العينّيِ ين  الّدِ بدر  العامُة 
اه  وسّمَ عليه،  االطــاع  كثر  ما  ،وبــحــذف  اليه  االحتياج 
قال  الظهيرية،  ى  الفتاو من  المنتخبة  ية  البدر المسائل 
المتقدمين،  كتب  من  مسائل  على  مشتمل  كتاب   وهو 
الــجــواهــر   : الــمــتــأخــريــن.يــنــظــر عــلــمــاء  عنها  يستغنى  ال 
الظنون  وكشف   ،)٢0/٢( القرشي  القادر  -عبد  المضية 

لحاج خليفة )٢/١٢٢6(.
ظهير  الظهيرية-المؤلف:  ى  الفتاو المخطوط:  عنوان    )٢(
ى ) ت:  الدين، ابو بكر محمد بن احمد بن عمر البخار
6١٩هـ (.-القسم: فقه اإلمام أبي حنيفة-أوله: )فان فضيله 
يله الجهل رذيله التنفى والمرء  العلم فضيله اليخفى ورز
بالعلم يرقى درجه عليه(-آخره: )فقلت له اين ابو حنيفه 
رضىاهلل عنه فقال هيهان هيهات هو فى اعلى علييين... 
نسخ-عدد  عربى-الخط:  وحــده(-الــلــغــة:  هلل  والحمد 
الــمــجــلــدات:  ٢5-عــــدد   : ــر ــط األس ١0٢٤-عـــــدد  األوراق: 
٢-القياس: ٢٤ × ١6-مصدر المخطوط: المكتبة األزهرية 
بخيت.  ٤٤3٢١  ) حنفى  فقه   ٢٩٧6  ( المخطوط:  رقم   -

: دار المقتبس على الموقع االلكتروني: ينظر
h t t p s : / / a l m o q t a b a s . c o m / a r / m a n u s c r i p t s /

v i e w / 2 6 4 6 5 0 4 7 1 9 4 7 7 3 6 8 4 
ية عن أصحاب المذهب  ،هي: مسائل مرو )3(  مسائل النوادر
الشيباني  بــن حــســن  مــحــمــد  ــى  إلـ ،فــتــنــســب  الــحــنــفــي 
والرقيات،  والجرجانيات،  والهارونيات،  كالكيسانيات، 

البــيــاري  اإلمـــام  الــشــارح  منهج   : ــرابــع  ال المبحث 

دراسته  فــي  الباحث  ومنهج  الملوك،  تحفة  لكتاب 

الكتاب،  شرح  مخطوطات  ووصف  للشرح،  وتحقيقه 

ثة مطالب: وهو على ثال

شرحه  فــي  األبــيــاري  اإلمـــام  منهج  ل:  الّوَ المطلب 

لكتاب تحفة الملوك)4(.

الملوك  لتحفة  شــرحــه  فــي  ّيُ  ــار ــيـ األبـ ــاُم  ــ اإلم ــاَر  سـ

ة، بيانها على النحو اآلتي: بمنهجّيَ

جمعت  استهال  ببراعة  رح 
َ

للّش مَته  مقّدِ بدأ   -١

بين ذكر اهلل تعالى بالبسملة والحمدلة وبالشهادتين، 

وقبلها بالدعاء من اهلل تعالى بتسهيل صعاب العلم 

ــذاذ  األف العلماء  منهج  على  ًيــا  جــر طريقه،  وتذليل 

 
َ
إاّل سهَل  ال  )اللهم  قــال:  حيث  للمتون،   الشارحين 

الــَحــْزن  جعلت  شئت  إذا  وأنـــت  ســهــًال،  جعلته  مــا 

االســام،  بتحفة  أتحفنا  الــذي  هلل  الحمد  ســهــًال)5(، 

بروايات  محمد  عن  تــرَو  لم  ؛ألنها  الرواية  ظاهر  غير  وهي 
ككتاب  ظاهرة صحيحة ثابتة، وتنسب إلى غير محمد، 
أبي  ألصحاب  األمالي  وكتب  ــاد،  ي ز بن  لحسن  د  المجّرَ
قائليها،  إلــى  مفردة  بــروايــات  وتنسب  وغيرهم،  يوسف، 
، وغيرهما،  مثل: رواية: ابن سماعة، ورواية: علي بن منصور
خليفة  حــاج  الظنون  كشف   : ينظر معينة.  مسألة   فــي 

.)١٢8٢/ ٢(
رسالة   - ي  األبــيــار  - للعامة  الملوك  تحفة  شــرح   : ينظر  )٤(

- )ص:٤٤-٤6(. ماجستير -فاضل كريم صبر
 رسول اهلل � 

َ
)5( هو دعاء مأثور عن أنس رضي اهلل عنه، أّن

َتْجَعُل  ــَت  ْن
َ
َوأ  ،

ً
َسْها َتُه 

ْ
َجَعل َما   

َّ
ِإال َسْهَل   

َ
ال ُهّمَ 

َّ
))الل قال: 

 ِإَذا ِشْئت((، أخرجه ابن حبان في صحيحه 
ً

َحْزَن َسْها
ْ
ال

- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 
ـــ(- 35٤ه )ت:  الُبستي  الــدارمــي،  حاتم،  أبــو  التميمي، 
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وأشهد  السام،  دار  إلى  توصلنا  طريق  على  وأوقفنا 

ته، وأشهد   اهلل، وحده ال شريك له في ربوبّيَ
َ
أن ال إله إاّل

س  دنا وسَندَنا محمًدا عبده ورسوله، الذي أّسَ أن سّيِ

م عليه 
َّ
ى اهلل وسل

َّ
ته، صل نها في سّنَ قواعد اإلسام، وبّيَ

وعلى آله وأصحابه()١(.

مة، بذكر عبارة  ٢- يبدأ الشارح شرحه، بعد المقّدِ

ًال  المتن لتحفة الملوك، ثّمَ بعدها يشرح شرًحا مفّصَ

يكون  ــان  ب شــرحــه  يــمــتــاز  و البسملة،  بــشــرح  ــتــداء  اب

المتَن  َيخّطُ  و الكام،  سياق  في  المتن  مع  ممزوًجا 

، تمييًزا عن الشرح، كما في نسخة أ، أو  باللون األحمَر

، فوق المتن، داللة عليه . ُيوضع خّطٌ بين السطور

م الشارح كتابه على ترتيب تحفة الملوك،  3- قّسَ

ُكُتًبا وأبواًبا وفصوًال.

ــن األمــثــلــة  ــا بــذكــر الــكــثــيــر م ٤- يــســتــطــرد أحــيــاًن

الفقهية  الــمــســائــل  عــلــى  الــتــوضــيــحــيــة،  والــمــســائــل 

إسهاب  دون  من  واالســتــدالل،  للتفصيل   المذكورة 

أو إخال.

5- يوّثِق الشارح من مصادر القدامى من الفقهاء 

الجزئية  نهاية  وفي  منهم،  يستقي  عندما  الحنفية، 

ثــّمَ  المبسوط،  مثًال:   ، المصدر يذكر  يشرحها  التي 

يــفــعــل في  ــرى لــشــرحــهــا، و ــة أخـ  بــعــدهــا يــبــدأ بــجــزئــّيَ

المحقق: شعيب األرنؤوط- مؤسسة الرسالة - بيروت-ط٢ 
)٢55  /3(- األدعــيــة  بــاب  الــرقــائــق-  كتاب  ١٩٩3م-   -
ح)٩٧٤(، وقال عنه شعيب األرنؤوط : )اسناده صحيح(.

لإلمام  الملوك  تحفة  شــرح  مخطوطة  من  أ[   /٢[ اللوحة   )١(
رسالة   - ي  األبيار  - الملوك  تحفة  شرح   : ينظر و ي،  األبيار

- )ص:5٧(. ماجستير -فاضل كريم صبر

توثيقه كسابقتها.

اقتضاء  عند  الفقه،  أصــول  مــن  قضايا  يذكر   -5

الت   داللة من دال
َ

كّل إليها، بحث يستخرج  الحاجة 

يذكر فيها الحكم عند حاجة البيان  ألفاظ التحفة، و

بين  جامًعا  العلم،  لطالب  توضيحها  أجل  من  إليه، 

جزئيات الفقه وأصولها عند الحنفية.

ة   بآيات من كتاب اهلل تعالى، ومن سّنَ
ُّ

6- يستدل

يذكر إجماع  ه �، ويبين موطن الشاهد منها، و نبّيِ

ق إلى مسألة فيها إجماع.  المذهب عندما يتطّرَ

عنهم،  اهلل  زضــي  الصحابة  بعض  عن  ينقل   -٧

مذهبهم،  ن  ويبّيِ تعالى،  اهلل  رحمهم  لهم  والتابعين 

الفتوى  عليه  ومــا  منهم،  الحنفية  فقهاء  أخــذه  ومــا 

بينهم  فيما  الخاف  يذكر  و الحنفي،  المذهب  في 

إلى  للخاف  ذكــره  ى 
َ

يتعّد وأحــيــاًنــا  المذهب،  فــي 

كًرا لهم باالسم. المذاهب األخرى غير الحنفية ذا

المصطلحــات  بعــض  الشــارح  يســتخدم   -8

الفقهيــة المتعــارف عليهــا عنــد الحنفيــة ؛ للداللــة 

ــكام،  ــي ال ــار ف ــا االختص ــٍة، مفاده ــاٍن خاّصَ ــى مع عل

مثــل: قولــه: اإلمــام: أي: أبــو حنيفة، وقولــه: الصاحبان: 

حســن  بــن  ومحمــد  يوســف  أبــا  بهمــا  يقصــد  و

إذا  الصاحبيــن،  أي:  عندهمــا،  وقولــه:  الشــيباني، 

ــة،  ــا صراح ــور قبلهم ــة مذك ــي حنيف ــام أب كان رأي اإلم

عندهمــا  تأتــي  صراحــة،  أحدهمــا  رأي  ُذكــر  إذا  و

لتخــّصَ اإلمــام أبــا حنيفــة واآلخــر مــن الصاحبيــن ، 

ثــة، يقصــد الصاحبيــن واإلمــام  وقولــه: علماؤنــا الثا

حنيفــة،  أبــي  لإلمــام  أي  لــه،   : وقولــه  حنيفــة،   أبــا 

رحمهم اهلل جميًعا.  
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ــه  ــاحــث فـــي دراســت ــب ــي: مــنــهــج ال ــان ــث  الــمــطــلــب ال

وتحقيقه للشرح .

قاِط اآلتي: ُص في الّنُ
َ

ويتلّخ

ّصَ من نسخة أ طباعة، وهي   ١- كتَب الباحُث الّنَ

قواعد  ذلك  في  وراعــى  المؤلف،  بخّطِ  األّمُ  النسخة 

اإلماء الحديث، من دون االشارة إليها في الهامش، 

سِم فيما يتعلق بالهمزة  أو التنبيه على الفروق في الّرَ

 ، أو ألف المد، وتسهيلهما إلى ياء، أو بقصر المهموز

مسألة،   : ُكتبت  مسيلة  كلمة:  مثل:  ذلك،  شابه  وما 

ُكــتــبــت: األشــيــاء،  ، واألشــيــا،  ُكــتــبــت: جــائــز  ، وجــايــز

وهكذا، وراعى كذلك الباحث عامات الترقيم التي 

كّلِ  ل  َم في أّوَ
َ
تساعد على فهم نصوص الكتاب، ورّق

وجه من ورقة المخطوطة بين معكوفتين، في الكتابة 

المطبوعة، إشارة إلى الترقيم فيها، إذ الوجه ُيرمز له أ، 

كان وجه الورقة في المخطوطة التي رقمها: ٩٢،  فإذا 

فيكون الترقيم: ]٩٢/أ [، وظهر الورقة ُيرمز له ب، الذي 

الصفحة،  أسفل  المفردة  الكلمة  وهي  التعقيبة،  فيه 

فيكون الترقيم: ]٩٢/ب [.

كتبه  مــا  على  )ب(  النسخة  الباحث  قــابــَل   -٢

مطبوًعا من النسخة)أ(، وأثبَت الصواب والراجح في 

ّصِ ،وأثبَت الفروق بين النسختين بالهامش، 
أصل الّنَ

وعند التصويب أو الترجيح ذكَر بالهوامش دليلهما.

من  سقط  نسخة)ب(ما  من  الباحُث  أثبَت   -3

بين  منها  اقَط  الّسَ ،وحصَر  االصل  وهي  النسخة)أ(، 

نفُسها،  والحالة  الهامش،  في  إليه  وأشار  معكوفتين، 

قُط في)ب(. إذا كان الّسَ

منها  كــّلٍ  بعزو  الشرح  نصوص  الباحث  ــَق 
َ
وّث  -٤

 
َّ

إلى مصدره األصلي ما أمكن، ولم ُيِحل على غيره إال

عندما يفتقد األصل.

كــن،  ــشــرح مــن أمــا  5- مــا جـــاء فــي الــمــتــن أو ال

الباحث  ُيعّرِف  ألفاظ غريبة  أو  أعام،  أو  بلدان،  أو 

مصادرها  من  يفات  بتعر واإليضاح  البيان  مع  بها، 

المعتبرة.

ق  يتطّرَ لــم  فقهية،  مسألة  الباحث  رأى  إذا   -6

نها  بّيَ ــان،  ــي ب إلـــى  تــحــتــاج  لــبــيــانــهــا، وهـــي   الـــشـــارح 

ــتــوثــيــق من   فـــي الـــهـــاش مـــن غــيــر اســـهـــاب، مـــع ال

المصادر المعتبرة.

بي �،  اة على الّنَ د الباحث صيغ الّصَ ٧- وّحَ

، وكذلك في حالة الترضي على  بذكرها بصيغة الرمز

الصحابة رضي اهلل عنهم .

والسورة  اآلية  إلى  القرآنّيَ  ّصَ  الّنَ الباحُث  َعزا   -8

من القرآن الكريم، وذكرها في الهامش.

ها من كتب  ج الباحث األحاديث من مظاّنِ ٩- خّرَ

والحكم  لها،  ل  األّوَ ي  ــراو ال بذكر  والسنن،  الصحاح 

ة، وعلى الضعيفة بالضعف  على الصحيحة بالصّحَ

من كتب التخريج.

كتاب  لكّلِ  بــارزة  عنوانات  الباحُث  عنوَن   -١0

للنّصِ  كتابته  في  المخطوطة  من  فصل،  أو  باب  أو 

قوسين،  بين  الملوك  تحفة  متن  ووضــع  المطبوع، 

وبخّطٍ غامق ؛ لتمييزه عن الشرح. 

الفقهاء،  عــن  والمنقول  المنصوص  الــقــول   -١١

أضعه بين قوسي التنصيص) (، والنصوص المنقولة 

 ،}  { رين  مزّهَ قوسين  بين  أضعها  الكريم  القرآن  من 

بين  أضعهما  األثر  أو  ة  السّنَ من  المنقولة  والنصوص 
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قوسين مزدوجين )) (( .

١٢- ال يذكُر الباحُث في الهوامش بطاقة الكتاب 

الهوامش،  إثقال  عدم  أجل  من  ة؛  مّرَ ل  ألّوَ وروده  عند 

ــهــا ســُتــذكــر فــي الــمــصــادر والــمــراجــع، فــا داعــي 
َ
ألّن

تين. لتكرارها مّرَ

المشهورين،  لــألعــام  الــبــاحــث  يترجم  لــم   -١3

ومالك،  حنيفة،  أبي  االربعة،  المذاهب  كأصحاب 

والشافعي، وأحمد بن حنبل.

مع  الشرح  مخطوطتي  وصــف   : الثالث  المطلب 

تصوير بعض اللقطات منها.

أوًال: وصف مخطوطتي الشرح:

بخط  المكتوبة  النسخة  وهي  )أ(:  األولــى  النسخة 

العلمي  البحث  مــركــز  فــي  والمحفوظة  ــف،  ِ
ّ
ــمــؤل ال

بالمملكة  المكرمة  بمكة  اإلسامي  التراث  إحياء  و

نسخة  وهــي   ،)30١( رقــم  تحت  السعودية،  العربية 

سخ، وعددها: )١٩0(  الّنَ كتبت بخط  كاملة واضحة، 

كــّلِ  لــوحــة، ومــقــاســهــا: ٢٢ × ١٢، وعـــدد األســطــر فــي 

سطًرا   ٢5 إلى  تصل  وأحياًنا  سطًرا،   ٢0 أحياًنا  صفحة 

عشر  الــرابــع  فــي  نْسخها  مــن  فــرغ  وقــد  الصفحة،  فــي 

من شعبان، سنة )١08٧هــ(، وعنوان الغاف: )شرح 

هي  وهذه  ي(،  األبيار مبارك  بن  لفائد  الملوك  تحفة 

النسخة المعتمدة في التحقيق.

النسخة الثانية )ب(: وهي نسخة المكتبة األزهرية، 

ية مصر العربية، تحت رقم  في مدينة القاهرة، جمهور

 ،٤٢٩5٧  ]٢٧١0[  ،٢٧6١  ]١3٤[ الحفظ:   رقم   ،)٢٧١0(

يخ  وتار الناسخ  مجهولة  األخرى،  النسخة  هي  وهذه 

 ، ، وغير واضح، وبها سقط كثير ها صغير النسخ، وخّطَ

كثيرة،  وأخــطــاء  كنها،  أما غير  فــي  لــوحــات  وتبديل 

أنها  والظاهر  سخ،  الّنَ في  تصحيحات  عليها  وأيًضا 

مة ُكِتبت على عجل، فجاءت غير ُمتَقنة  إبرازة متقّدِ

تحقيقه،  في  كأصل  الباحث  يعتمدها  لم  ولذلك  ؛ 

هي  وجعلها  التحقيق،  في  )أ(  النسخة  اعتمَد  بل 

ها 
َ
وألّن ولوضوحها  فيها  السقط  وجــود  لعدم  األصــل؛ 

بخّطِ المؤلف.

***
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)ب(: : صور لبعض اللقطات من المخطوطتين )أ( و
ً
ثانيا

صورة اللوحة األولى من نسخة)أ(
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صورة اللوحة األخيرة من نسخة )أ(
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- من نسخة )ب( صورة اللوحة األولى من عمل الباحث - من باب بيان صدقة الفطر
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صورة اللوحة األخيرة من عمل الباحث - إلى باب بيان ما يفسد الصوم وما ل يفسده- من نسخة )ب(
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القسم المحقق

:)1() ]91/ب[ )باب بيان صدقة الفطر

ــة  كما فــي ُحــّجَ مــن إضــافــة الــشــيء إلــى شــرطــه، 

وصاة  البيت  ِحــّجِ  في  كما  سبِبِه،  إلــى  أو  ــام،  االس

ِة  الَمالّيَ الوظاِئِف  من  ها 
َ
ألّن كاِة؛  للّزَ ومناسبُتها   ، الظهر

 الزكاَة أرفُع درجًة منها ؛لثبوتها بالقرآن)٢(؛فلذلك 
َ

 أّن
َ
إاّل

الباُب  الــمــبــســوِط)3(،هــذا  في  ــَر  وُذِكـ عليها،  مــت  ُقــّدِ

إذ   ، الَطبيعّيِ رِتيِب  الّتَ اعتباِر  ،على  وِم)٤(  الّصَ َعِقَب 

ْقَت 
َ

َدَقُة: َما َتَصّد ي:) الّصَ فها الراز )١( تعريف الصدقة لغة: عّرَ
ْفَطَر 

َ
)أ الصوم:   

ُ
ضّد وهو   ، الفطَر ف  وعــّرَ ُفَقَراِء(، 

ْ
ال ى 

َ
َعل ِبِه 

الصحاح)ت:666هـ(- مختار   .) ِفْطُر
ْ
ال َوااِلْســُم  اِئُم  الّصَ

إذ  شرًعا،  الفطر  صدقة  القونوي  ف  وعــّرَ )ص:١٧٤،٢٤١(. 
قال:)عبادة مالية كالزكاة واجبة خافا للشافعي رحمه اهلل 
تبتغى  بها  التي  العطية  وهي  الصدقة:  فرض.  عنده  فإن 
َق على 

َ
يقال: تصّد المغرب:  وفي  تعالى،  اهلل  المثوبة من 

أفطَر  من  اســم   : الصدقة.الِفطر أعطاهم  أي:  كين  المسا
مفطرون(.أنيس  أي:   ، ــر ُفــّطَ وقــوم  َفِطيٌر  ورجــٌل  الصائُم، 
الفقهاء-  بين  المتداولة  األلفاظ  تعريفات  في  الفقهاء 

للرومي الحنفي)ت: ٩٧8ه(-)ص: ٤٧(. 
َكاَة َواْرَكُعوا  َاَة َوآُتوا الّزَ ِقيُموا الّصَ

َ
)٢( كما في قول اهلل تعالى: )َوأ

ِكِعيَن(.سورة البقرة- األية ٤3. ا َمَع الّرَ
مذهب  فــي  المعتمدة  الكتب  ــات  ــ أّمَ مــن  المبسوط   )3(
ثين جزًءا- لمحمد بن أحمد بن أبي  ة ،وهو من ثا الحنفّيَ
األئمة السرخسي )ت: ٤83هـ(، جاء فيه:)  سهل شمس 
باب  مباشرة،  بعده  جاء  ثّمَ   ،)5٤  /3(-) ْوِم[  الّصَ ِكَتاُب  [

.)١0١ /3(-)] ِفْطرِ
ْ
:) ]َباُب َصَدَقِة ال صدقة الفطر

َوَقْد  ْعِم  الّطُ ْمَساُك َعِن  ه: )اإْلِ
َ
بأّن ّيُ الصوَم لغة  الراز ف  )(عّرَ  )٤(

ٌم(  ْيًضا. َوَقْوٌم )ُصّوَ
َ
)ِصَياًما( أ  َو

َ
ُجُل ِمْن َباِب َقال )َصاَم( الّرَ

ها 
َ
ألّن هنا؛  ُف  ِ

ّ
المؤل وَذكــَرهــا  َطبًعا،  ــوِم  الــّصَ بعد  هي 

الصوِم  على  تقديَمَها   
َ

وألّن كــاِة)5(؛  كــالــّزَ ٌة  مالّيَ عبادٌة 

جائٌز على بعِض]٩٢/أ[ االقوال، ثّمَ هي من حقوق اهلل 

تعالى عند محمد)6(،

َصاِئٌم(.  ْي 
َ
أ َوَرُجــٌل)َصــْوَمــاُن(  ْيًضا. 

َ
ٌم(أ )ُصّيَ َو ْشِديِد  ِبالّتَ

فه الجرجانّيُ لغة وشرًعا،  مختار الصحاح)ص:١80(، وعّرَ
الشرع:  وفي  اإلمساك،  مطلق  اللغة  في  )الصوم:  قــال:  إذ 
كل  األ عن  اإلمــســاك  وهــو  مخصوص،  إمساك  عن  عبارة 
النية(.  مع  المغرب  إلــى  الصبح  من  والجماع  والشرب 

التعريفات)ص: ١36(.
َو  َمْعُروَفٌة  َماِل 

ْ
ال )َزَكــاُة(  إذ قال:)  كاَة لغة،  الّزَ ّيُ  الــراز ف  )5( عّرَ

ْيًضا 
َ
أ َنْفَسُه  ى( 

َ
)َزّك َو  َزَكاَتُه.  َعْنُه  ى  ّدَ

َ
أ )َتْزِكَيًة(  ُه 

َ
َمال ى( 

َ
)َزّك

وا: 
ُ
َقال  ،]١03 ِبَها)]التوبة:  يِهْم  (َوُتَزّكِ ى: 

َ
َتَعال ُه 

ُ
َوَقْول َمَدَحَها. 

َق. 
َ

َتَصّد ى( 
َ

)َتَزّك َو َزَكاَتُه.   
َ

َخذ
َ
أ ْيًضا 

َ
أ ــاُه( 

َ
)َزّك َو ِبَها.  ُرُهْم  ُتَطّهِ

مختار  َنَما(.  ْي 
َ
أ َمّدِ 

ْ
َوال َفْتِح 

ْ
ِبال )َزَكاًء(  َيْزُكو ْرُع  ــّزَ ال ــا(  )َزَك َو

إذ  شــرًعــا،  الــزكــاَة  العينّيُ  ف  وعـــّرَ  ،)١36 )ص:  الصحاح 
قال:)تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي وال مواله، 
كل وجه هلل تعالى(.  بشرط قطع المنفعة عن المالك من 
البناية شرح الهداية- العينى )ت: 855هـ( -)3/ ٢88(، 
َبينَها  ن 

َ
أ  

َّ
ِإال َمْفُروَضة  َزَكاة  فطر 

ْ
ال :)َصَدَقة  الزمخشرّيُ وقال 

َوَهِذه  َماِل. 
ْ
ِلل طهرة  تجب  َك 

ْ
ِتل ن 

َ
أ َمْعُهوَدة 

ْ
ال َكاة  الّزَ َوَبين 

ي كالكفارة(-الفائق في غريب الحديث  ُمَؤّدِ
ْ
طهرة لبدن ال

- الزمخشري جار اهلل )ت: 538هـ(- )٢/ ١١٩(. واألثر
ولد  )١3٢-١8٩هـــــ(:  الشيباني  الحسن  بن  محمد   : هــو  )6(
ــده مــن أهـــل حــرســتــا بــدمــشــق، ونشأ  ــ بــواســط، وكـــان وال
على   

ً
أوال ه 

َ
تفّق ي،  بالّرَ وتوفي  بغداد،  في  وعاش  بالكوفة، 

مالك  والزم  يوسف،  أبي  على  مه 
ُّ
تعل أتّمَ  ثّمَ  حنيفة،  أبي 

أبي  بعد  بالعراق  الفقه  رئاسة  إليه  وانتهت  أنس مدة،  بن 
مطلًقا،  ومجتهًدا  العلم  أذكياء  من  نابغة  وكــان  يوسف، 
صنف التصانيف الكثيرة التي حفظ بها فقه أبي حنيفة، 
فهو صاحب الفضل في تدوين المذهب الحنفي، وكتبه 
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ــّيِ والــمــجــنــوِن،  ــال الــصــب ــى ال تــجــُب فــي مـ حــّتَ

ها حّقُ الفقراء، 
َ
وعندهما)١(من حقوق العباد، يعني أّن

مثل  والمجنون،  الصبي  مــال  في  تجب  ــهــا 
َ
أّن ى  حّتَ

حقوق اآلدميين ،)َتِجُب( عمًال ال اعتقاًدا)٢(، أو المراُد 

قال  ــِة)3(،  والــســّنَ الــفــرِض  بين  كونها  هنا،  بــالــوجــوِب 

صدقُة  سبعة:  اإلسام  واجبات   :)٤( الَمحبوبّيُ اإلماُم 

الحنفية.  عند  المعتمدة  الحجة  هــي  ــة«  ــرواي ال »ظــاهــر 
 ،)١٧3  /٩( ــم  واألمـ الــمــلــوك  يــخ  تــار فــي  المنتظم   : بنظر
ي ابــن الجوز يــخ األعــيــان - سبط  تــوار الــزمــان فــي  ــرآة   ومـ

)ت:65٤ هـ(، )١3/١30-١3٢(.
)١( أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

فيه  بدليل  لزم  وجــب،  ما  وهو  نجيم:)وواجب:  ابن  قال   )٢(
كصدقة الفطر واالضحية... وحكمه: اللزوم عمًال؛  شبهة، 
يقين،  على  علًما  ال  الظن...  اتباع  وجــوب  على  للدالئل 
ومبنى   ، ظنّيٍ بدليل  لثبوته  ؛  حقيقته  اعتقاد  يلزم  ال  أي: 
مشكاة  جــاحــده(.  ُيكفر  ال  حتى  اليقين،  على  االعتقاد 

.)٧0-6٩/٢(- االنوار في أصول المنار
َتــْرُكــُه  َيــَســُع  اَل  َمــا  ــَواِجــَب: 

ْ
ي:)ال الــبــخــار العزيز  قــال عبد   )3(

ي  ــرار شــرح أصــول الــبــزدو ــْيــِه(. كشف األسـ
َ
ــَعــاَقــُب َعــل ُي َو

بدليل  يثبت  أن  إما  نجيم:)الحكم  ابن  وقــال   .)٢١٩  /١(
يستحق  أن  إما  والثاني:  الفرض،  ل:  األّوَ ال،  أو  به،  مقطوع 
أن  إما  والثاني:  الوجوب،  هو  ل:  األّوَ ال،  أو  العقاب  تاركه 
النفل:  والثاني:  السنة،  هو  ل:  واألّوَ ال،  أو  المامة  يستحق 
نفسه)٢/68(،  والتروك(.المصدر  لألفعال  حاصرة  وهي 
الفرض  بين  مرتبة  الواجب  أن  التقسيم  هذا  من  وناحظ 
بقولهم:  الفقهاء  مــن  مجموعة  عنه  ه  نـــّوَ كما  والــســنــة، 
ِة(.  ّنَ َوالّسُ َفْرِض 

ْ
ال َبْيَن  ٌة 

َ
َمْنزِل ُه 

َ
ّن
َ
أ ِة:  َحَنِفّيَ

ْ
ال ِعْنَد  َواِجِب 

ْ
)ال

الموسوعة الفقهية الكويتية-)٢٧/٢٤0(.
صدر  محمود،  بن  اهلل  عبيد  بن  مسعود  بن  اهلل  :عبيد  هو  )٤(
مدقق،  وَحْبر  محقق،  المحبوبي.عالم  األصغر  الشريعة 
ومفسر  ومــحــدث  ــب  ــ وأدي ــحــوي  ون وأصـــولـــي  فقيه  وهـــو 

ضحيُة)٧(، 
ُ
والَوتُر)6(،واأل األرحــاِم)5(،  ي  ذو ونفقُة   ، الفطرِ

زوُجَها،  المرأِة  وخدمُة  الَواِلَديِن،  وخدمُة  والُعمَرُة)8(، 

مفيدة،  تصانيف  له  ماتريدي،  حنفي  ومتكلم  ومنطقي 
المسمى  وشــرحــه  الــفــقــه،  أصـــول  فــي  »التنقيح«  منها: 
توفي  الوقاية«،  »مختصر  و  الوقاية«  »شرح  و  بـ«التوضيح« 
رواية سنة ٧٤5هـ. رحمه اهلل تعالى في سنة ٧٤٧هـ، وفي 

)ت:  السودوني  وبغا 
ُ
ُقطل بن  قاسم  التراجم-  تــاج   : ينظر

اإلسامي  التراث  يخ  تار ومعجم   ،)٢03 )ص:  8٧٩هـــ(- 
في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات - علي 

الرضا قره بلوط - أحمد طوران قره بلوط- )٢/ ١505(.
ي  ذو بمعنى  اللغة  فــي  ــام:  األرحـ الــجــرجــانــي:)ذوو  قــال   )5(
القرابة مطلًقا، وفي الشريعة: هو كل قريب ليس بذي سهم 

وال عصبة(. التعريفات )ص: ١08(.
بفتح   - :الوتر الوتر الرحمن:)صاة  عبد  محمود  د.  قال   )6(
ثة  كــالــواحــد والثا ــواو وكــســرهــا- لــغــة: الــعــدد الــفــردي  الـ
: هــي صــاة ُتفعل   ...والــوتــر فــي االصــطــاح: صــاة الــوتــر
، ُتختم بها صاة الليل،  ما بين صاة العشاء وطلوع الفجر
ًثا  ثا أو  واحـــدًة  ركعًة  وتـــًرا،  تصلى  ــهــا 

َ
ألّن بذلك؛   ُسميت 

الــوتــَر  صليُت  يــقــال:  شفعا.  جعلها  يــجــوز  وال   ، كــثــر أ أو 
واأللفاظ  المصطلحات  معجم  واحــد(.  بمعنى  ــرت   وأوت

الفقهية )٢/ 385(.
)٧( قال العيني في تعريفه لألضحية:)وفي اللغة اسم ما يذبح 
في يوم األضحى، على وزن أفعلة ... وفي » الشريعة »: عبارة 
عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وهذا يوم 

األضحى(. البناية شرح الهداية )١٢/ 3(.
َحّجِ 

ْ
ال ِفي  ُعْمَرُة( 

ْ
)ال قال:)َو إذ  لغة،  العمرة  ّيُ  الــراز ف  عّرَ  )8(

الصحاح  ((.مختار  ُعَمُر
ْ
)ال َجْمُع 

ْ
َوال َيــاَرِة  ِ الــّز ِمَن  َها 

ُ
ْصل

َ
َوأ

عمَرة: 
ْ
ف النكرّيُ العمرة شرًعا، إذ قال:)ال )ص: ٢١8(، وعّرَ

َبين  ْعي  َوالّسَ َوالّطواف  ْحَرام  ِ
ْ

اإل ِهَي  ِميم 
ْ
ال َوُسُكون  ّمِ 

َ
ِبالّض

ِبَعَرَفة(. جامع  ْيَس ِفيَها وُقوف 
َ
َول حلق 

ْ
َفا والمروة ثّمَ ال الّصَ

العلوم في اصطاحات الفنون )٢/ ٢6٩(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

 ، كافرٍ كّلِ حّرٍ مسلٍم(، فا تجب على عبٍد، وال  )على 

ألجله،  ده؛  سّيِ على  بل  ؛  عليه  تجُب  فا  العبُد  ــا  أّمَ

لم  ما 
َ
إّن و العبادة،  أهل  من  ليس  ه 

َ
فألّن ؛  الكافُر ــا  وأّمَ

عندهما، بشرط  ليسا  هما 
َ
؛ألّن والعقل  البلوغ   يشترط 

خاًفا لمحمد)١( .

من  نــصــاب  قيمته  ــا  م أو  ــاًبـــا)٢((،  نـــصـ ــك  ــال )م

َعن   
َّ

ِإل َصَدَقَة   
َ

ل  ((  :� لقوله  غيرها؛  أو  العروض 

به  الِغَنى  صاب؛لتقدير  بالّنِ ر  وُقــّدِ ِغــًنــى(()3(،  َظْهِر 

حاجته  )عن  صاب  الّنِ ذلك   ) )فاضًال رع)٤(، 
َ

الّش في 

البلوغ  يشترطا  لــم  يــوســف،  وأبــي  حنيفة  أبــي  عند  أي:   )١(
، خاًفا لمحمد بن حسن  والعقل في وجوب صدقة الفطر
 : وجوبها.ينظر فــي  شرطين  جعلهما  الـــذي  الشيباني، 

المبسوط للسرخسي )3/ ١0٤(.
ُمَتَباِدُر 

ْ
َغِنّيِ ... َما ُهَو ال

ْ
)٢( قال زين الدين ابن نجيم:)ُيَراَد ِبال

ْن َكاَن َيْمِلُك ُقوَت 
َ
، ِبأ

ً
ال ّوَ

َ
ْن َيُكوَن َماِلَك ِنَصاٍب أ

َ
ِمْنُه، َوُهَو أ

 ،)٢66  /٢( الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر  َفَقْط(.  َيْوِمِه 
ابن  الدين  لسراج  الدقائق  كنز  شرح  الفائق  النهر   : ينظر و

نجيم )١/ ٤٧0(.
إســـمـــاعـــيـــل  بـــــن  ــد  ــمـ ــحـ مـ ي-  الـــــبـــــخـــــار أخـــــرجـــــه   )3(
الصحيح  المسند  الجامع  في  ي)ت:٢56هـــ(-  الــبــخــار
ى ُتْدَفَن- - كتاب الجمعة- َباُب َمْن اْنَتَظَر َحّتَ المختصر

)١١٢/٢(ح)١٤٢6(.
اِئِل  ِللّسَ َحــّقٌ  ــْم  ــِه ــَواِل ْم

َ
أ )َوِفـــي  تعالى:  اهلل  قــول  فــي  كما   )٤(

فيها:  الداللة  وجه   ،١٩ اآلية  يات:  الذار سورة  َمْحُروِم(. 
ْ
َوال

ــّقٌ نصيب  َحـ ْمــواِلــِهــْم 
َ
أ ــي  ــ )َوِف ي:  الــبــيــضــاو ــال  ق حيث 

على  إشفاقًا  و اهلل  إلــى  تقربًا  أنفسهم  على  يستوجبونه 
والمتعفف  للمستجدي  ــُروِم  ــْح ــَم

ْ
َوال ــاِئــِل  ِلــلــّسَ الــنــاس. 

وأسرار  التنزيل  الصدقُة(.أنوار  فُيحرم  غنيًا،  ٌيظّنُ  الذي 
وقال   .)١٤٧  /5( 685هــــ(-  ي)ت:  البيضاو التأويل-  
ِغَنى(. 

ْ
ال ْجِل ِصَفِة 

َ
أِل َصاِب  الّنِ َكَماِل  :)اْعِتَباُر  السرخسي 

ئــِق  الــا وسكنه  ــِه  ــِن َدي عــن  يفضَل  ــأن  (،بـ ــة  األصــلــّيَ

خدمِتِه؛  وعبيد  وســاحــه  وفــرســه  وأثــاثــه  وثيابه  بــه 

األصلية،  بــالــحــوائــج  ٌة 
َ

مسَتحّق األشــيــاَء  هــذه   
َ

ألّن

إن  العلِم،  ُكُتُب  ،وكــذا  كالمعدوم  بها  والمستحّقُ 

الفقِه عن نسخٍة  ُكُتِب  ُيعفى له في  كان من أهله، و

ا  ،وأّمَ ُنسخَتيِن  الحديِث عن  ،وفي  ِف  ُمصّنَ كّلِ  من 

فُتعتبر   ، والــتــعــبــيــرِ ــطــّبِ  وال واألدِب  الــنــحــِو  ــُتــُب  ُك

ُظم)5()6(.  الّنُ شرح  في  ِنصاًبا،كذا 

َناٍم(  غيُر  كاَن  إْن  )و النصاب،  ملك  على  والمدار 

ــَدأ  ))إبـ  : الخبر فــي  ورد  لما  )عــنــه(  ــاإلخــراج  ب ويــبــدأ 

ِدِه الَصِغيِر الذي 
َ
ِبَنفِسَك ثّمَ ِبَمن َتعول(()٧( ،) وعن ول

المبسوط )3/ ٢0(.
: المبسوط للسرخسي)١0١/3-١١٤(، والجوهرة النيرة  )5( ينظر
ِبيِدّي)ت:800هـ(-)١/ ١33(. ي- الّزَ على مختصر القدور
: أحمد بن علي بن أحمد الكوفي  ، هو )6( واضع نظم الكنز
الحنفية  الفصيح: من فقهاء  ابن  الدين  البغدادي، فخر 
نظم  فــي  ــطــرائــق  ال مستحسن  وســـمـــاه:  )ت:٧55هــــــــ(، 
غانم  بن  علي  الشيخ  النظم:  هــذا  وشــرح  الدقائق،  كنز 
نظم  على   ، رمــز )أوضــح  ١00٤هـــ(،وســمــاه:  المقدسي)ت: 
للزركلي  واألعام  الظنون)٢/١5١6(،  :كشف  ينظر  .) الكنز
الرضا  التراث اإلسامي - علي  يخ  تار )١/ ١٧5(، ومعجم 

قره بلوط - أحمد طوران قره بلوط )١/ 336(.
ِفــي  َبـــْل  ا 

َ
َهـــَكـــذ َرُه 

َ
أ ـــْم 

َ
ل الــعــســقــانــي:)  ابـــن حــجــر  قـــال   )٧(

 ،
ُ

َتُعول ِبَمْن   
ْ
ــَدأ ...َواْب ْيَرَة  ُهَر ِبي 

َ
أ َحِديِث  ِمْن  ِحيَحْيِن  الّصَ

 .) ْيَها 
َ
َعل ْق 

َ
َفــَتــَصــّد ِبَنْفِسك   

ْ
:اْبـــَدأ َجــاِبــرٍ  ــْن  َع َوِلــُمــْســِلــٍم 

في  ي  الــبــخــار وأخــرجــه   ،)٤00/٢(- الحبير  التلخيص 
 ،t ْيَرَة  ُهَر أبي  عن   - المختصر الصحيح  المسند  الجامع 
َكاَن َعْن َظْهرِ ِغًنى،  َدَقِة َما  : :))َخْيُر الّصَ

َ
r َقال ِبّيِ  َعِن الّنَ

ى  ((- كتاب الجمعة - َباُب َمْن اْنَتَظَر َحّتَ
ُ

 ِبَمْن َتُعول
ْ
َواْبَدأ

المسند  في  مسلم  وأخرجه   ،)١٤٢6( ١١٢(ح   /٢(  - ُتْدَفَن 
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 فــاضــٌل عــن نصاٍب 
ٌ

كــان لــه مـــال ل شـــيَء لـــه(، فــإن 

هو)١(يقول  لمحمد،  ِخاًفا  عندهما  ماله  في  ،وجبت 

يقوالن  ،وهما  الصغير  على  تجب  فا  عــبــادٌة،  ــهــا 
َ
أّن

 ، الَغيرِ عن  ها 
ُ
ل يتحّمَ ــه 

َ
أّن بدليل  القربة،  معنى  فيها 

عبادة  ها 
َ
؛ألّن كاِة  الّزَ بخاف  األقارب،  كنفقِة  فصارت 

أحــٍد[)٢(،)وعــن  أحٌد]عن  َها 
ُ
ل يتحّمَ ال  ؛ولهذا  محضة 

 ) )كافٌر العبد  أي:  ــه(، 
َ
أّن ولو  )للخدَمِة]  الُمَعّدِ عبِدِه( 

ــده، وهــو مــن أهــل الــوجــوب[ ــهــا تجب على ســّيِ
َ
؛ألّن

بخالِف   ( ِفــطــَرُتــه  تجب  لــم  للتجارة،  كــان  فلو   ،)3(

واِلــِدِه،  على  ِفطرُته  تجب  فا  (،]٩٢/ب[  الَكبيِر ــِدِه 
َ
ول

الِوالَية،  النعدام  َزِمــًنــا؛  كان  بأن  عياِلِه،  في  كان  إن  و

ابِنِه  أوالِد  فطرَة  ي  يــؤّدِ ،ال  خــان)٤(  قاضي  ى  فتاو وفي 

إذا  وكذا  الــروايــات)5(،  ،باتفاق  ا  حّيً كان  إذا   ، الُمعِسرِ

الجنيِن  عن  ى  تــؤّدَ ،وال  الــروايــة)6(  ظاهر  في  َمْيًتا  كان 

٢6١هـ(  )ت:  الحجاج  بن  مسلم   - المختصر  الصحيح 
 ِبَنْفِسَك 

ْ
:))اْبَدأ

َ
ِبّيِ r َقال -َعْن َجاِبرٍ بن عبد اهللt  ،َعِن الّنَ

ْهِلَك((-كتاب الزكاة- 
َ
ْيَها َفِإْن َفَضَل َشْىٌء َفأل

َ
ْق َعل

َ
َفَتَصّد

ْفِس -)٢/ 6٩٢(ح)٩٩٧(. َفَقِة ِبالّنَ َباُب ااِلْبِتَداِء ِفي الّنَ
. )١( في )ب( لهو

)٢( سقط في)أ(، وما أثبته الباحُث من )ب( ،هو الصحيح ؛ 
إلتمام المعنى به، 

)3( سقط في )ب(.
)٤( تّمَ بيانها والتعريف بها في القسم الدراسي، في المطلب 

الرابع من المبحث الثالث من هذا البحث .
في  خان  قاضي  ى  فتاو ومعها  الهندية،  ى  الفتاو  : ينظر  )5(
مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان-الشيخ: نظام 

وجماعة من علماء الهند-)١/ ١٩١-١٩٤(.
)6( تّمَ بيانها والتعريف بها في القسم الدراسي، في المطلب 

الرابع من المبحث الثالث من هذا البحث .

أبيه  ُجل فطرة  الّرَ ن حياته، وال تجب على 
ُ

؛ لعدم تيّق

إن كانا في عياله، إذ ال والية له عليهما، كأوالده  ه، و وأّمِ

) ،)و طويل  خاف  من  الصحيح،  هو  وهــذا   ، الكبار

والمؤنة  الوالية  لقصور  ؛  )زوجته(  عن  عليه  تجب  ال 

نها)8(  يمّوِ ،وال  كاح  الّنِ حقوق  غير  في  َيلِيَها)٧(  ال  ه 
َ
،فإّن

ى عنهما(،أي:عن  أّدَ كالُمَداواِة )ولو  الرواتب  في غير 

بذلك  َيعلَما(  ًعا(منه،)ولم  )تبّرُ وزوَجِتِه  الكبيرِ  ــِدِه 
َ
ول

،وَعِلَم  عــادًة  اإلذن  ؛لثبوت  استحساًنا)٩(  )أجَزأُهَما( 

ِد  السّيِ يجب(على  ــاَز)ول  جـ َعِلَما  لو  هما 
َ
أّن بــاألولــى 

الفطرَة)عن مكاِتِبِه(؛لقصوِر الُملِك فيه ،وعدم الوالية 

وأّمِ  ِرِه  مدّبَ )بخالف  فه  وتصّرُ يده  عن  لخروجه  ؛  عليه 

كامٌل  ُملَكُه   
َ

؛ألّن عليه  ِفطَرُتهما  َتجُب  حيث  ــِدِه( 
َ
ول

وال  الولد،  وأّمِ  رة   الُمدّبَ في  الــوطِء  ِحّلِ  ،بدليل  فيهما 

:)َولَي الشيَء وَولَي  )٧( أي: ال إمارة له عليها، قال ابن منظور
وِوالَيِتهم،  َواليِتِهم   

ُ
يقرأ اُج:  ّجَ الّزَ  

َ
َوَقــال وَواليــًة...  ِواليًة  ْيِه 

َ
َعل

َسِب،  ْصَرِة َوالّنَ َها ِمَن الّنُ
َ
َواِو َوَكْسرَِها، َفَمْن َفَتَح َجَعل

ْ
ِبَفْتِح ال

َبْيَن  ِلَيْفِصَل  َمْكُسوَرٌة  اإِلمــارة  ِة 
َ
ِبَمْنزِل ِتي 

َّ
ال والــِواليــُة   :

َ
َقــال

ْيَها 
َ
َعل َكاِح  الّنِ َعْقَد  َيِلي  ِذي 

َّ
ال ِة: 

َ
المرأ وَولّيُ  َمْعَنَيْيِن... 

ْ
ال

ُدوَنُه(.لسان العرب - ابن  َكاِح  الّنِ ِبَعْقِد   
ُ

َيَدُعها تْسَتبّد  
َ

َوال
)ت: ٧١١هـ(- )٤0٧/١5(. منظور

َقْوَم ِمْن َباِب 
ْ
ْنُت(ال

َ
)َمأ .َو ُمُؤوَنُة ُتْهَمُز َواَل ُتْهَمُز

ْ
ي:)ال )8( قال الراز

ُت َمُؤَنَتُهْم(. مختار الصحاح)ص:٢8٩(.
ْ
َقَطَع اْحَتَمل

ِفي  َيْحُكَم  ْن 
َ
أ َعْن  ْنــَســاُن  اإْلِ  

َ
َيْعِدل ْن 

َ
)أ  : هو االستحسان   )٩(

ِلَوْجٍه  ِفِه 
َ

ِخا ى 
َ
إل َنَظاِئرَِها،  ِفي  ِبِه  َحَكَم  َما  ِبِمْثِل  ِة 

َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
ال

َيُكوَن  ْن 
َ
أ ْيِه 

َ
َعل ــَزُم 

ْ
َيــل َو ِل،  ّوَ

َ ْ
األ َعْن   

َ
ــُعــُدول

ْ
ال َيْقَتِضي  ــَوى  ْق

َ
أ

َمْنُسوِخ 
ْ
ال ــْن  َوَع ْخِصيِص،  الّتَ ــى 

َ
إل ُعُموِم 

ْ
ال َعــْن   

ُ
ــُعــُدول

ْ
ال

ي - عبد  البزدو األسرار شرح أصول  اِسِخ(.كشف  الّنَ ى 
َ
إل

ي)ت:٧30هـ(- )٤/3(. العزيز البخار
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يخرُج  وال  وطؤها،  ُه 
َ
ل  

ُ
َيِحّل ال  ه 

َ
فإّن الُمكاِتَبِة)١(،  كذلك 

لمالك،)ول  ،خاًفا  ؛لفقره  نفسه  عن  أيضا  الُمكاِتُب 

عن عبٍد( مشترك بين اثنين؛ لقصور الِوالَيِة والمؤَنِة في 

 
َ

كّل  
َ

وأّن يَجُه،  ه ال يملك تزو
َ
أّن كّلِ منهما، بدليل  حّقِ 

كاملًة ،)أو عبيٍد( أو إماٍء  واحٍد منهما، لم َيملْك َرَقبًة 

كّلِ واحد  اثنين(، وهذا عند اإلمام ،وقاال)٢(على  ) بين 

ْشـــَقـــاِص)٤(، 
َ
األ ،دون  ــرؤوس  الـ ته)3(من  ُملِكّيَ منهما 

كّلٍ  على  فيجب  أعُبٍد،  خمسة  بينهما  كان  إذا  كما 

الخامس  ِفطَرَة عبدين، وال يجب عليهما في  منهما 

ِمن  ــاٍع)5(  ــ َص ،)ِنــُص  الــفــطــر شـــيء)وهـــي(،أي: صدقة 

:)العبد الذي يكاتب  )١( قال القونوي في تعريفه للمكاتب هو
الفقهاء  انيس  ُعتق(.  وأداه  سعى  فإن  بثمنه،  نفسه  على 
أن  وهو   ، ُدُبرٍ عن  العبد  :)ِعتُق  ر المدّبَ ف  وعّرَ -)ص:6١(، 
ف  ُيعتق بعد موت صاحبه(.انيس الفقهاء-)ص:60(،وعّرَ
ِمن  دْت 

َ
َول ِإذا  َمُة 

َ
ا:)األ ،بأنّهَ ولد  هـ(أّمَ  المبّرُِد)ت:٩0٩  ابن 

ألفاظ  شــرح  فــي  النقي  ــُه(.الــدر 
َ
ل ــٍد  ـ

َ
َول أّمُ  فهي  ــِدهــا،  َســّيِ

الخرقي)٢3٤/٢(.
)٢( اإلمام : هو أبو حنيفة، وقاال: أي: قال أبو يوسف ومحمد 

بن حسن الشيباني.
)3( في )ب( ما يخِدمه من الرؤوس، وما أثبته الباحث من )أ(، 
كّلِ   المقصود تجب صدقة الفطر على 

َ
هو الصحيح؛ ألّن

ه من رؤوس العبيد  سيٍد مالٍك بحسب ما يملكه أو يخّصُ
: منحة  أو اإلماء، دون األشقاص، أي: االشياء االخرى.ينظر

السلوك في شرح تحفة الملوك للعيني )ص:٢٤٧(.
اِئَفُة  ْرِض َوالّطَ

َْ
ِقْطَعُة ِمَن األ

ْ
َكْسرِ ال

ْ
ْقُص ِبال ي: )الّشِ )٤( قال الراز

ْيِء(. مختار الصحاح )ص: ١6٧(.
َ

ِمَن الّش
: مكيال ألهل المدينة يسع أربعة أمداد، والمد  )5( الصاع هو
بسط،  وال  قبض  غير  من  المتوسطتين  اليدين  ملء   : هو
أسباع  وأربــعــة  وأوقيتان  بالعراقي،  وثلث  رطــل  ي  يــســاو و
 ، الجمهور عند  غــرام  الــواحــد5١0  المد  ي  يساو و االوقــيــة، 

عند  ــا(  )وزًنـ الَقمُح  ــدة،  الــمــوّحَ الــبــاِء  بضّمِ  (،وهــو  ــّرٍ ُب

دقيقِه(،  )أو  كيًال  محمد  وعن  يوسف)6(،  وأبي  اإلمام 

اء  الّتَ بفتح   ) َتمٍر كامٍل)من  َصــاٍع(  )أو  سويقِه)٧(،  أو 

له  أّوَ ( بفتح  )أو َشعيٍر اِة من فوٍق، وسكون الميم  المثّنَ

ما 
َ
إّن و سويقه(،  أو  دقيقه  )أو  أفصُح،  والفتح  وكسره، 

َخالة  ُهما ُتطرُح منهما الّنُ
َ
اُع في هذين ؛ ألّن وجب الّصَ

 ، كالُبّرِ ه 
َ
بيِب روايتان(، ففي رواية أّن وى)8(، )وفي الّزَ والّنَ

ي الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق  يساو و
بالكيلوات  الجمهور  عند  ومقداره  االوقية،  من  وسبعان 
ي  الحاو  : جرام.ينظر كيلو   ٢.0٤ أمـــداد=   ٤  × ــرام  5١0غـ  :
ـــ(-)3/  ٤50هـ )ت:  الــمــاوردي   - الكبير ي  الــحــاو الكبير 
 - الطالب(  دليل  )شــرح  الدليل  شــرح  38٢(،والــتــحــريــر 

ي-)ص: ١6٢(. المنياو
المذهب  صاحب  النعمان  حنيفة  أبي  اإلمــام  عند  أي   )6(
بن  يعقوب   : هــو  : وهــو  القاضي،  يوسف  وأبــي  الحنفي، 
يوسف  أبو  ،وكــان  حبتة  بن  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم 
ى  ورو وغيرهما،  عــروة،  بن  وهشام  األعــمــش،  عن  ى  يــرو
حنبل،  بن  وأحمد  الشيباني،  الَحَسن  بن  محمد  َعْنه: 
وغيرهما ،وكان عالًما وفقيًها، وصاحب حديث، حافظا، 
في  القضاء  وولــى  الــرأى،  عليه  فغلب  حنيفة،  أبا  لزم  ثــّمَ 
ُدعي  من  أول  وهو  الرشيد،  ثم  وابنه  الهادي  زمن  بغداد 
أن  إلى  بها  ، فلم يزل قاضيا  القضاة في اإلسام.  بقاضي 
 : مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، في خافة الرشيد.ينظر
ي )ت: ٢٧6هـ(- )١/ ٤٩٩(، والمنتظم  المعارف- الدينور
البن  األعيان  ووفيات   ،)٧٢  /٩( واألمم  الملوك  يخ  تار في 

خلكان)6/388-3٧٩(.
وغيرها(.  رِة 

َّ
والذ والشعيرِ  الَمقلّوِ  القمح  دقيق  السويق:)   )٧(

 - مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار
الكجراتي )ت: ٩86هـ(- )3/ ١5٢(.

ُة 
َ
خال فقال:)الّنُ واصطاًحا،  لغة  َخالة  الّنُ الزبيدي  ف  عّرَ  )8(
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في  يان  متساو هما 
َ
ألّن ؛  َصــاٍع  ِبِنصِف  فيه  َفُيكَتَفى 

 منهما يؤكُل بجميع أجزائه، وفي رواية 
ٌ

المعنى ،إذ كّل

،والذي  َصاٍع  من  فيِه   
َ

،فابّد بيب  والّزَ ]٩3/أ[  مرِ
كالّتَ

ِ)٢()والدقيُق  كالُبّر ــه 
َ
الــَكــنــزِ)١(،أّن َصــاِحــُب  عليه  َمَشى 

، والدراهُم أفضل منهما(؛ لدفع الحاجة  أفضُل من الُبّرِ

منهما(،  أفضل  الُبّرُ  الفقيرِ)وقيل  عن  الُمؤَنَة  ُل  ،وَتحّمُ

ــه أبــعــد مــن خاف  ـ
َ
ّيٌ عــن األعـــمـــش)3(؛ ألّن ــرو وهــو مــ

ْيضا: 
َ
ُته. أ

َ
َبل ِقيق: َغْر

َ
ِقيق، َوَنْخُل الّد

َ
ْيضا: َما ُنِخَل َعن الّد

َ
أ

 :
َ

َقال حنيَفة،  ُبو 
َ
أ َحَكاُه  ُينَخل،  مّما  الُمْنُخِل  ِفي  َبِقي  َما 

ٌة(. تاج العروس 
َ
ُيْنَتَخْل ُنخال  َما ُنِخَل َفَما يْبقى َفلم 

ُ
وُكّل

ُهَو  ــِذي 
َّ
ال َوى  :)الّنَ

ً
لغة،قائا النوى  َف  ــّرَ ٤6٧(،وعــ  /30(

 /٤0( العروس  تاج  ث(. 
َ
ُيَؤّن و ر 

َ
ُيذّك َفُهَو   ، ْمُر الّتَ َنواٍة:  َجْمُع 

اصطاًحا،  النوى  الرحمن  عبد  محمود  د.  ف  ١٤١(،وعــّرَ
بذرته،  أو  ونحوهما،  ِبيِب  والّزَ مرِ 

الّتَ ُعجمُة  واة:  :)الّنَ
ً

قائا
ــوى.وَنــويــُت  الــّنَ فيه  :صــاَر  ــمــُر الــّتَ ــوى.أنــَوى  ــّنَ ال والجمع: 
كلُتُه ورميُت َنواُه(. معجم المصطلحات  يُتُه: أ مَر وأنو الّتَ

واأللفاظ الفقهية )3/ ٤٤0(.
الــدقــائــق-الــنــســفــي)ت:٧١0هـــ(-)ص:٢١8(،  :كنز  ينظر  )١(
كنز الدقائق، ومنحة الخالق، وتكملة  والبحر الرائق شرح 

ي- ابن نجيم المصري )ت:٩٧0هـ(- )٢/ ٢٧3(. الطور
َجاِمِع 

ْ
ال رَِواَيُة  َوُهَو  ُبّرِ 

ْ
َكال ِبيَب  )٢( قال ما خسرو الحنفي:)الّزَ

ِبيَب  الّزَ  
َ

ّن
َ
أ َحِنيَفَة  ِبــي 

َ
أ ــْن  َع ــَحــَســُن 

ْ
ال ى  َوَرَو  ، ِغيرِ الّصَ

ِفي   
َ

ــال َوَق  ،
ُ

َكَمال
ْ
ال ُه 

َ
َقال ُيْسرِ 

ْ
ال ُبــو 

َ
أ َحَها  َوَصّحَ ِعيرِ 

َ
َكالّش

ْيِه 
َ
 َوَعل

َ
َماِم، َوِبِه َقاال ِ

ْ
ْمرِ ِفي رَِواَيٍة َعْن اإل

َكالّتَ ِبيُب  ُبْرَهاِن الّزَ
ْ
ال

َفْتَوى(.درر الحكام شرح غرر األحكام- ما خسرو )ت: 
ْ
ال

885هـ(-)١٩٤/١(.
الَكاِهِلّيُ  ــدّيُ  األس محمد  بــو 

َ
،أ ِمهران  بن  ُسليَماُن   : هو  )3(

ى  الكوفّيُ األعمش، رأى أنس بَن مالكt، وحفظ عنه ورو
عنه:  ي َ ورو َخعّي،  والّنَ أوفى،  أبي  ابن  ،مثل:  كثيرين  عن 
كبير  عالم  وهو  وغيرهم،  ُنعيم،  بــو 

َ
وأ فيانان،  والّسُ شعبة، 

السويُق،  وال  الدقيُق،  يجزُئ  ال  عنَدُه   
َ

،فــإّن الشافعي 

 ذلك عندنا ؛لقوله �: 
ُ

كّل ما َجاَز 
َ
إّن  وال الدراهُم، و

ه إذا 
َ
ِة في ِمثِل هذا اليوم(()٤(، وألّن

َ
غُنوُهم عِن الَمْسأل

ُ
))أ

- مــات  الحديث،  في  حافٌظ  إمــاٌم  و عصره،  علماء   من 
علماء  ومئة.طبقات  وأربــعــيــن  ثــمــاٍن  ســنــَة  اهلل-  رحــمــه 
 ،)٢٤-٢٤٢0/١( ـــ(-  ــ ٧٤٤هـ الــصــالــحــي)ت:  الــحــديــث- 

واألعام للزركلي)١35/3(.
كتابه  فــي  الشيباني  حــســن  بــن  مــحــّمــد  ــام  ــ االم أخــرجــه   )٤(
عن  نافٍع  عن  معشر  أبو  ثنا  باألصل،  ى  المسّمَ المبسوط، 
كان يأمرهم أن يؤّدوا صدقَة  ابِن عمَرt عن النبّي � أّنه 
عن  وقال:))أغنوهم  ى، 

ّ
المصل إلى  بخرجوا  أن  قبل  الفطرِ 

بن  محمد   - األصــل   : اليوم((.ينظر هذا  مثِل  في  المسألة 
الشيباني)ت:١8٩هـ(-)٢٤6/٢-٢٤٧(،وتخريج  الحسن 
أحاديث أصول البزدوي- قطلوبغا الحنفي)ت:8٧٩هـ(-
)ص: ١٩(، ولم يجد الباحث في غير ما روي عن الشيباني 
 بــهــذا الــلــفــظ، ســـوى مــا أخــرجــه الــدارقــطــنــي فــي سننه- 
أبو الحسن علي بن عمر البغدادي )ت: 385هـ(- كتاب 
فَعِن  مــقــارب،  بلفظ   )٢١33 8٩(ح)   /3(- الــفــطــر زكـــاة 
 :

َ
، َوَقــال ِفْطرِ

ْ
 اهلِل � َزَكــاَة ال

ُ
: َفــَرَض َرُســول

َ
اْبِن ُعَمَرy، َقــال

قال  إذ  والحديث ضعيف،  ــْوِم((.  ــَي
ْ
ال ا 

َ
َهــذ ِفي  ْغــُنــوُهــْم 

َ
))أ

محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي)ت: ٧٤٤هـ(-
، وال يحتج بحديثه(.  عليه: )راوي هذا الحديث أبو معشر
معناه  ولكن   ،)٢3٢/ ٤( التعليق  أحاديث  تحقيق  تنقيح 
المسند  الجامع  في  البخاري  أخرجه  ما  بدليل  صحيح، 
َمَر ِبَزَكاِة 

َ
ِبّيَ r أ  الّنَ

َ
ّن

َ
- َعِن اْبِن ُعَمَر y : ))أ الصحيح المختصر

َاِة((-كتاب الزكاة- باب  ى الّصَ
َ
اِس ِإل الِفْطرِ َقْبَل ُخُروِج الّنَ

الصدقة قبل العيد-)١3١/٢(ح)١50٩(، ووجه الداللة فيه: 
أن تدفع صدقة الفطر قبل صاة العيد ليستغني بها الفقير 
عن المسألة في هذا اليوم، ويفرح بالعيد كما يفرح الغني.
: شرح صحيح البخارى البن بطال)3/ 566(، وعمدة  ينظر

القاري شرح صحيح البخاري للعيني )٩/ ١١8(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

لهم  َل  وعّجَ المؤَنَة،  عنهم  أسقَط  فقد  الدقيَق،  أخرَج 
اُع(عند اإلمام ومحمد )ثمانيُة أرطاٍل)1( المنَفَعَة )والّصَ

أبو  وقال   ، بالمصرّيِ َقَدَحان)٢(  بالكيِل  بالعراقي(،وهو 

، وال  يوسف: هو خمسة أرطاٍل وثلث رطٍل بالَبغدادّيِ

 العراِق َتنقُص 
َ

 أرطال
َ

خاَف بينهم في الحقيقِة؛ ألّن

عن أرطاِل بغداَد، فالثمانيُة أرطاٍل، برطل العراق، هي 

خمسُة أرطاٍل وثلُث رطٍل، برطل بغداَد)3(. 

أيضا،  بطلوعه  يخرج  و  ،) الفطر يــوم  فجر  )ووقتها 

َم، 
َ
أسل أو  قبله  مــاَت  فمن  َخــرَج،  وقُتَها  دخــَل  فمتى 

َدفُعها(  وُيسَتحّبُ   (، فطرته  تجب  ال  بعده،  ُوِلــد  أو 

ها)قبل الخروج لصالة العيد(؛ ِليسَتغِني عن  لمستحّقِ

كما مّرَ في الَخبرِ)٤(،) ويصّحُ  المسألة في ذلك اليوم، 

وهو  ُوِجــد،  قد  الوجود  سبب   
َ

؛ألّن ُمطلًقا(  َها 
ُ
َتعِجيل

كاِة بعد وجود  كأداء الّزَ يلي عليه ،فصار  نه و َرأٌس يمّوِ

بن  َف 
َ
َخل على  للرّدِ  ؛  مطلًقا  قــال  ــمــا 

َ
إّن و صاب،  الّنِ

ْطــُل  قــائــًال:)الــّرَ واصطاًحا،  لغة  طــَل  الــّرَ سيده  ابــُن  َف  عـــّرَ  )١(
الّرِْطُل:  عراِبّي: 

َ
األ ابُن   

َ
َقال  ،

ُ
ُيكال و به  ُن  ُيوَز الذي  والّرِْطُل: 

ِدْرهمًا،  َبُعوَن  أْر ُة:  وقّيَ
ُ
واأل الَعَرِب،  واِقي 

َ
بأ وقيًة 

ُ
أ َعْشَرَة  ِثْنَتا 

سيده  البن  األعظم  والمحيط  (.المحكم 
ٌ

ْرطال
َ
أ وجمُعه: 
.)١٤5 /٩(

ّيُ الَقَدَح لغة ،والتعريف االصطاحي ال يخرج  ف الراز )٢( وعّرَ
ْقَداٌح (. 

َ
أ ِفيِه َوَجْمُعُه  ُيْشَرُب  ِذي 

َّ
ال  : َقَدُح 

ْ
عنه، إذ قال:)ال

مختار الصحاح )ص: ٢٤8(.
الفائق  والنهر  المبسوط للسرخسي)١١3/3-١١٤(،   : )3( ينظر
الحنفي  بــن نجيم  الــديــن  ــراج  الــدقــائــق- سـ كــنــز   شـــرح 

)ت ١005هـ(-)١/٤٧0-٤٧6(.
)٤( يقصد حديث ابن عمرt الذي مّرَ علينا آنًفا في ص 3٩، 

ِة في ِمثِل هذا اليوم((.
َ
غُنوُهم عِن الَمْسأل

ُ
:)) أ وهو

ما يجوز تعجيلها بعد دخول 
َ
إّن  : قال  وب)5(،حيث  أّيِ

التعجيل  يجوز  ما 
َ
إّن قال  من  ،وعلى  قبله  ،ال  رمضان 

في  قال  من  وعلى  رمضان،  من  األخير  صف  الّنِ في 

ياد)6(،القائل:  ز بن  الحسن  وعلى  منه،  األخير  الُعشر 

أقواًال  َعِلمُت  كَما  ،وهذه  أصًال  يجوُز  ال  َها 
َ
تعجيل  

َ
بأّن

 عليها ،وال ُيلتفُت إليها،)ول َتسُقُط 
ُ

ل َضِعيفًة)٧(،ال ُيعّوَ

فقيه  البلخي،  العامري  سعيد  أبو  أيوب،  ْبن  خلف   : هو  )5(
أهــل بلخ وزاهــدهــم، أخــذ الفقه عــن أبــي يــوســف، وابــن 
ى  رو ث،  ،ومحّدِ أدهم  ْبن  إبراهيم  عن  ليلى.والزهد  أبي 
َسَنَة  َرَمــَضــاَن،  َشْهرِ  ِل  ّوَ

َ
أ ِفي  َمــاَت  عنه،  ي  وُرو الحديث 

يخ األمم والملوك-  : المنتظم في تار َخْمٍس َوماَئَتْيِن.ينظر
أعام  58-5٩(،وســيــر   /١١( ـــ(-  5٩٧ه )ت:  ي  الجوز ابن 

النباء للذهبي)8/ ٢١١(.
ياد، أبو علي اللؤلؤي، الكوفي،كان أحد  : الحسن بن ز )6( هو
عنه،وكان  ث 

َ
النعمان،وحّد حنيفة  أبي  اإلمام  أصحاب 

ى عنه محمد بن سماعة القاضي،وحمد  عالًما بالفقه،ورو
ــق 

َ
ــم يــوّف ــَي الــقــضــاُء ول ِ

ّ
بــن شــجــاع الــثــلــجــي،وغــيــرهــمــا،ُول

:أدب  فات،منها  مصّنَ الحديث،له  في  ضعيًفا  فيه،وكان 
ـــَي في  ــات ،وغـــيـــرهـــا، تـــوّفِ ــق ــف ــن الـــقـــاضـــي،والـــخـــراج ،وال
يــخ بــغــداد وذيــولــه-الــخــطــيــب  ــار :ت ــنــظــر ســنــة ٢0٤هـــــ .ي
اإلسام  يخ  البغدادي)ت:٤63هـ(-)3٢5/٧-3٢8(،وتار

للذهبي)٩8/١٤-١0١(، واألعام للزركلي )١٩١/٢(.
ْم 

َ
ل ِفْطرِ 

ْ
ال َيــْوِم  ى 

َ
َعل َدَقَة  الّصَ َل  َعّجَ ْو 

َ
الكاساني:)َول قال   )٧(

ُه 
َ
ّن
َ
أ َحِنيَفَة  ِبي 

َ
أ َعْن  َحَسن 

ْ
ال ى  َوَرَو الّرَِواَيِة  َظاِهرِ  ِفي  َكْر 

ْ
ُيذ

ُه 
َ
ّن
َ
أ ــوَب  ّيُ

َ
أ ْبِن  ِف 

َ
َخل َوَعْن  َوَسَنَتْيِن  َسَنًة  ْعِجيُل  الّتَ َيُجوُز 

 
َ

ُه...َوَقال
َ
َقْبل َيُجوُز   

َ
َوال َرَمَضاُن  َدَخــَل  إَذا  َها 

ُ
َتْعِجيل َيُجوُز 

 
َ

إّن َقــْوِلــِه  .َوْجــُه 
ً

ْصــا
َ
أ َها 

ُ
َتْعِجيل َيُجوُز   

َ
ــاٍد:ال َيـ زِ ْبــُن  َحَسُن 

ْ
ال

ْعِجيُل  الّتَ َفَكاَن  ِفْطرِ 
ْ
ال َيــْوُم  ُهَو  َحّقِ 

ْ
ال ا 

َ
َهــذ ُوُجــوِب  َوْقــَت 

ِة  ْضِحّيَ
ُ ْ
َكَتْعِجيِل األ ُه ُمْمَتِنٌع 

َ
ِإّن َواِجِب َقْبَل ُوُجوِبِه ،َو

ْ
َداَء ال

َ
أ

ْوِم،  الّصَ َعْن  ِفْطَرٌة  َهــِذِه  ٍف 
َ
َخل َقــْوِل  .َوْجُه  ْحرِ

الّنَ َيــْوِم  َقْبَل 
ــُه 

َ
ّن
َ
أ ِحيُح  َوالّصَ ــْوِم...  الــّصَ َوْقــِت  ى 

َ
َعل َتْقِديُمَها  َيُجوُز   

َ
َفــا
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معقولة  مالية  قربة  ــهــا 
َ
؛ألّن العيد  يــوم  (عن  أِخيِر بالّتَ

بمضّيِ  َتسقُط  الــحــســن)١(:  ،وقــال  كــاة  كــالــّزَ المعنى، 

فتسقط  العيِد،  بيوِم  ت  اختّصَ قربٌة  ها 
َ
؛ألّن الِفطرِ  يوِم 

قلنا   ، حر الّنَ أيام  بمضّيِ  َتسقُط  ضحية 
ُ
،كاأل ِه  بمضّيِ

كاة  كالّزَ الوقت،  بمضّيِ  تسقط  ،فا  معقولة  قربة  هي 

ِم غير 
َ

ــّد ــ ال إراقـــة   
َ

ضــحــيــة( ؛ألّن
ُ
األ )بـــخـــالف]٩3/ب[ 

تسقط  ال  وكما  وقتها،  في   
َ
إاّل قربة  تكون  فا  معقولة، 

يوم  بعد  باالفتقار  تسقط  ،ال  بالتأخير  الفطر  صدقُة 

ُق 
َّ
يتعل ــمــا 

َ
إّن و بالماِل،  ُق 

َّ
يتعل ال  وجوَبها   

َ
ألّن ؛  الفطر

ال  بعَدُه  كه  فها الوجوب،  في  شرط  والمال  ة،  بالذّمَ

؛  رمــضــاَن  صــوُم  عنه  سقَط  ومــن   ، كالَحّجِ ُيسِقطها، 

ا  لّمَ ثّمَ  له،  الِزَمــٌة  الفطرِ  فصدقُة  مثًال،  َمــَرٍض  أو  ِلِكَبرٍ 

عن  ُم 
َّ
يتكل  

َ
أخذ الِث، 

َ
الّث الِكتاِب  على  الكاَم  أَنهى 

ابِع فقال)٢(:  الِكتاِب الّرَ

كاِة،  الّزَ عن  ــَرُه 
َ

أّخ َما 
َ
إّن )الصوم(:  أحكام  )كتاب( 

،وهو  والحديث  بالقرآن  ،اقتداًء  ٌة  بدنّيَ عبادٌة  ه 
َ
أّن مع 

لغة: االمَساُك)3(،)وشرًعا:إمساٌك مخصوٌص في وقت 

وشرُط  ة()٤(،  بنّيَ مخصوص  شخص  من  مخصوص 

ًقا(.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
َ
ْعِجيُل ُمْطل َيُجوُز الّتَ

-الكاساني)ت:58٧هـ(-)٧٤/٢(.
المبسوط   : يــنــظــر ــؤي.  ــؤل ــل ال يـــاد  ز ــن  ب الــحــســن  يــقــصــد:   )١(
الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  وتبيين   ،)١١0/3( للسرخسي 

- الزيلعي)ت:٧٤3 هـ(-)3١١/١(. ِبّيِ
ْ
ل وحاشية الّشِ

النيرة  والجوهرة   ،)١05/3( للسرخسي  المبسوط   : ينظر  )٢(
ي للزبيدي )١/١35(. على مختصر القدور

ي)ت:3٧0هـ(- الهرو منصور  أبو  اللغة-  تهذيب   : ينظر  )3(
ي)ص:١80(. )١8٢/١٢(،ومختار الصحاح للراز

)٤( منحة السلوك في شرح تحفة الملوك للعيني )ص: ٢53(.

أداِئِه  ،والعقُل ،وشرُط وجوِب  والبلوُغ  وجوِبِه االساُم، 

،والخلّوِ  ُة  النّيَ أداِئــِه  ِة  صّحَ ،وشــرُط  واإلقامة  ة  ،الصّحَ

قضاء  عن   
ُ

الكّف وُركــُنــُه  ــفــاِس)5(،  والــّنِ الحيِض  عن 

عن  الواجب  سقوط  وحكمه  والَفرِج،  الَبطِن  شهوتّيِ 

صوم  سبب  في  الخاف  ،ووقــع  الثواب  ونيل  ته  ذّمَ

شمس  اختيار  ،وهـــو  ــهــُر 
َ

الــّش سببه  ،فقيل  رمــضــان 

،وهو  اليوم  يوم سبٌب لصوم ذلك   
ُ

كّل ة)6(،وقيل  األئّمَ

لــغــة:)الــَحــْيــُض:  للحيض  تعريفه  فــي  منظور  ابـــُن  قــال   )5(
وَمِحيضًا...  َحْيضًا  َتِحيُض  ة 

َ
الــمــرأ َحــاَضــت  ــُروٌف.  ــْع َم

 
َ

ــال ــل...َوَق ــّعَ ــى ُف
َ
ــٌض َعــل ــُض وُحــّيَ وجــمــُع الــَحــاِئــض َحــواِئ

َي الَحْيُض َحْيضًا ِمْن َقْوِلِهْم َحاَض السيُل ِإذا  ُمَبّرُِد: ُسّمِ
ْ
ال

َواِحَدُة ِمْن ُدَفع الَحْيض وُنَوِبه...
ْ
ُة ال َمّرَ

ْ
فاَض...والَحْيَضة: ال

ف  )١٤٢/٧(،وعــّرَ العرب  الَحْيَضة(.لسان  دُم  والِحَياُض: 
ــري)ت: ق١٢هــــــ( الــحــيــَض  ــكـ ـــبـــّيِ نـ الــقــاضــي عــبــُد الـــّنَ
سليَمة  ة 

َ
اْمَرأ رحم  ينفضه  ِذي 

َّ
ال م 

َ
الّد ْرع: 

َ
الّش شرًعا:)َوِفي 

َيال، 
َ
ث ل

َ
ام َوَثا ّيَ

َ
َثة أ

َ
حيض َثا

ْ
ة ال

َ
قل ُمّد

َ
...َوأ َعن َداء َوصغر

ام(. جامع العلوم في اصطاحات الفنون  ّيَ
َ
أ ْكَثره عشَرة 

َ
َوأ

فاس  )٢/ ٤8(، وقال ابُن فارس)ت:3٩5هـ( في تعريفه للّنِ
ُنَفَساُء.  َفِهَي  َوَضَعْت  ــِإَذا  َف ِة، 

َ
ــَمــْرأ

ْ
ال ُد 

َ
ِوال َفاُس:  )َوالّنِ لغة: 

ُد 
َ
َول

ْ
َوال ُد. 

َ
ُيول ْي 

َ
أ ٌن، 

َ
ُفا ُيْنَفَس  ْن 

َ
أ َقْبَل  ا 

َ
َهذ َوِرْثــُت   :

ُ
ُيَقال َو

اللغة  مقاييس  ُنَفَساَء(.  َجْمُع  ْيًضا: 
َ
أ َفاُس  َوالّنِ َمْنُفوٌس. 

َفاُس  اصطاًحا:)الّنِ فاَس  الّنُ السرخسّيُ  ف  وعّرَ  ،)٤60/5(
ِمْن  ُمْشَتّقٌ  ــُه  ـ

َ
ّن
َ
أ ِقيَل  َدِة، 

َ
ــــِوال

ْ
ال َعِقيَب  ــَخــاِرُج 

ْ
ال ُم 

َ
ــّد الـ ُهــَو 

ِعَباَرٌة  ُهَو  ــِذي 
َّ
ال ْفِس  الّنَ ِمْن  ُهَو  ،َوِقيَل  ِبِه  ِحُم  الّرَ َس 

َ
َتَنّف

َفُخُروُجُه  ُد، 
َ
َول

ْ
ال ِهَي  ِتي 

َّ
ال ْفِس  الّنَ ِمْن  ُهَو  َوِقيَل  ِم، 

َ
الّد َعْن 

َبُعوَن َيْوًما ِعْنَدَنا(.  ْر
َ
أ ِتِه 

َ
ْكَثُر ُمّد

َ
ُبُه. َوأ

َ
 َعْن َدٍم َيَتَعّق

ُ
 َيْنَفّك

َ
ال

المبسوط)٢١0/3(.
ــاُن  ــَي َب ــِه  ــي ــِف )6( وشــمــس األئــمــة هــو الــســرخــســي، إذ قــال:)َف
 .) ْهرِ

َ
الّش ُشُهوُد  َوُهــَو  ُموِجًبا،  ْرُع 

َ
الّش ُه 

َ
َجَعل ــِذي 

َّ
ال َبِب   الّسَ

المبسوط )3/5٤(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

؛  ذكــره  يطول  دليٌل  منهما  ي)١(،ولــكــّلِ  الــبــرذو اختيار 

فلذلك لم نذكره)٢(.

توجد  )ب(،وال  و النسختين:)أ(  في  اللفظ  بهذا  وردت   )١(
مصادر   

ُ
،فكّل نفسه  ي  البزدو ه 

َ
أّن سوى  ي،  للبرذو ترجمة 

االســام  فخر  ،هــو  ــد  واح شخص  على  تتكلم  الترجمة 
بعض  في  ي  بالبرذو ُذكر  إن  و ي،  البزدو محمد  بن  علي 
تصحيف  هــو  ي  ــرذو ــب ال  

َ
أّن على   

ُّ
ــدل يـ ــا  مــّمَ  ، الــمــصــادر

اإلمــاِم،  ــْرُح  )وَشـ الظنون:  كشف  في  جــاء  فقد  ي،  للبزدو
ي، الــحــنــفــي(. ــرذو ــبـ ــن محمد الـ ــام: عــلــي ب ــ فــخــر اإلسـ

شرح  الــرائــق  البحر  فــي  وجــاء   ،)55٢ خليفة-)١/  حــاج 
ِم 

َ
ْســا ِ

ْ
اإل َفْخُر  ِمْنُهْم:   ، َتُجوُز َبْعُضُهْم   

َ
الدقائق:)َوَقال كنز 

نجيم- ِم(.ابن  ُمَتَقّدِ
ْ
ال ِم 

َ
ْسا ِ

ْ
اإل َصْدِر  ُخو 

َ
أ  ، ّيُ َبْرَذِو

ْ
ال َعِلّيٌ 

: علي بن  ي، وهو )٢60/6(، إذن االسم الصحيح هو البزدو
ي،  البزدو اإلسام  فخر  الحسن،  أبو  الحسين،  بن  محمد 
، فهو عالم، أصولي وفقيه  كان إمام الحنفية بما وراء النهر
فات، منها: المبسوط أحد عشر  ،له مصّنِ ومحدث ومفسر
الفقه  فروع  في  للشيباني  الكبير  الجامع  وشرح  مجلًدا، 
المعروف  ــول،  األصـ معرفة  إلــى  الــوصــول  وكنز  الحنفي، 
ي في أصول الفقه الحنفي، وهو أخو محمد  بأصول البزدو
الملقب   ، اليسر أبــو  ي،  ــبــزدو ال الحسين  بــن  محمد  بــن 
ــوفـــي فخر االســـام علي  ـــ(،تـ بــصــدر االســـام )ت:٤٩3هـ
وأربعمائة  وثمانين  اثنتين  سنة  في  ي  البزدو محمد  بن 
)ص:  قطلوبغا  البن  التراجم  :تاج  ينظر )٤8٢هـــ(.  للهجرة 
 - الحنفية  طبقات  فــي  المضية  ٢05-٢06(،والـــجـــواهـــر 
عمر   - المؤلفين  ومعجم   ،)3٧٢  /١( قرشي  القادر  عبد 

كحالة)٧/ ١٩٢(.
 /٤(- ـــ(  68١ه هــمــام)ت:  ابــن   - القدير فتح  :شرح  ينظر  )٢(
٢٧5(، والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي 
الرائق  والبحر  حنيفة-الغنوي)ت:٧٧3هـ(-)ص:65(، 
نــجــيــم)٢/٢٧6(،  ــن  ،اب الــديــن  ــن  الدقائق -زي كنز  شــرح 
كنز الدقائق- سراج الدين، ابن نجيم  والنهر الفائق شرح 

.)٤-3 /٢(

يُد المؤلف له عن  )يصّحُ صوُم رمضاَن(، تجر       

، وهو كذلك، قال �:))من  ، ُيشعُر بالجواز لفظ شهرٍ

م من ذنبه 
َ

صام رمضان إيماًنا واحتساًبا ،ُغِفر له ما تقّد

 شهر 
َ

يقول أن   
َ

البــّد قال بعضهم  إن  ،و  )3()) ــَر
َ

تــأّخ ،وما 

 رمضاَن اسٌم من اسماِء اهلل تعالى)٤(،) من 
َ

رمضان؛ ألّن

)3( أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 
ِكــَتــاُب اإِليــَمــاِن - َبــاٌب: َصــْوُم َرَمــَضــاَن   -t عن ابــي هريرة
اْحِتَساًبا ِمَن اإِليَماِن-)١/ ١6( ح) 38 (، وأخرجه مسلم في 
ِة 

َ
المسند الصحيح المختصر عن ابي هريرة t - ِكَتاُب َصا

ْرِغيِب ِفي ِقَياِم َرَمَضاَن، َوُهَو  ُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها - َباُب الّتَ
ْ
ال

 ،» ر
َ

يادة » وما تأّخ يُح - )١/ 5٢3( ح) ٧60(، من دون ز َراِو الّتَ
وأخرجه أحمد في مسنده -مسند المكثرين من الصحابة 
- مسند أبي هريرة t  (385/٢(ح)8٩8٩(، تعليق شعيب 
األرنؤوط: )رواه أحمد بإسنادين األول حسن والثاني مرسل 
تفرد بها حماد بن  « شــاذة  ومــا تأخر  « ــادة  ي ز ثم   . ضعيف 

سلمة عن محمد بن عمرو (. المصدر نفسه.
الكبرى،  البيهقي)ت: ٤58هـ(- في سننه  بكر  أبو  )٤( أخرج 
 َرَمَضاَن 

َ
وا َرَمَضاُن َفِإّن

ُ
 َتُقول

َ
 r: )) ال

َ
: َقال

َ
ْيَرَة t، َقال ِبي ُهَر

َ
َعْن أ

كتاب  َرَمــَضــاَن((-  َشْهُر  وا 
ُ
ُقول ِكْن 

َ
َول اهلِل  ْسَماِء 

َ
أ ِمْن  اْســٌم 

َقاِئِل َجاَء َرَمَضاُن 
ْ
َكَراِهَيِة َقْوِل ال َي ِفي  الصيام - َباُب َما ُرِو

َوَذَهَب َرَمَضاُن- )٤/ 33٩(ح)٧٩0٤(،وأخرجه ابن عدي 
الرجال  ضعفاء  في  الكامل  في  365هـــ(  الجرجاني)ت: 
الــكــنــانــي)ت:٩63هـــ(  الحسن  ــو  أب وقـــال   ،)3١3  /8(-
يـــعـــة-)٢/ ١53(،وقــــــال  يــه الـــشـــر ــه: )ضــعــيــف(-تــنــز ــن ع
الضعيفة  األحـــاديـــث  عــنــه:)بــاطــل(.ســلــســلــة  ــبــانــي  األل
َبَياِن  ِفي  وا: 

ُ
َوَقال السرخسي:)  وقال  والموضوعة)١٤/600(، 

ُمْحرُِق 
ْ
َوال ْحــَراُق  ِ

ْ
اإل َوُهَو  ْرَمــاِض،  ِ

ْ
اإل ِمْن  ُمْشَتّقٌ  ُه 

َ
إّن َمْعَنى 

ْ
ال

ُة  َعاّمَ ْيِه 
َ
َعل ــِذي 

َّ
َوَال ى، 

َ
َتَعال اهلُل  ُهَو  َها 

َ
ل َهُب 

ْ
َمذ

ْ
ال ُنوِب 

ُّ
ِللذ

ِفي  r:))ُعْمَرٌة  اهلِل   
ُ

َرُســول  
َ

َقال ِلَك 
َ

ِبذ َس 
ْ
َبأ  

َ
ال ــُه 

َ
ّن
َ
أ َمَشاِيِخَنا 

َوَقاَمُه  َرَمَضاَن  َصاَم  ))َمــْن   :
َ

َوَقــال ًة((  َحّجَ  
ُ

َتْعِدل َرَمَضاَن 
 ،)) ــَر

َ
ّخ

َ
َتــأ َوَمــا  َذْنِبِه  ِمْن  َم 

َ
َتَقّد َما  ُه 

َ
ل ُغِفَر  َواْحِتَساًبا  إيَماًنا 
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ــ  أ. م. د. سعد محمد علي حسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فسيذكرهما  ا المريُض والمسافُر الصحيِح المقيم(،أّمَ

ــوَم  الــّصَ نــويــُت  يــقــول:  بــأن  ــِة(  الــنــّيَ ِق 
َ
)بمطل ــُف  ِ

ّ
الــمــؤل

فِل( ،بأن  ة الّنَ مقتِصًرا عليه ،من غير أن َيذكرِ َنوَعه )ونّيَ

،بأن   ) آخر ة واجب  ًعا،)ونّيَ نويُت صوَم غٍد تطّوُ يقول: 

ها  ِ
ّ
كل ارتي)١(، ففي هذه 

َ
كّف :نويُت صوَم غٍد عن  يقول 

ه معياٌر ال ُيقبل غيُرُه، 
َ
ُة عن فرِض رمضاَن؛ ألّن تقُع النّيَ

ُن(، كما  ذُر المعّيَ ِة لغيرِه غيُر معتّدٍ به،)والّنَ وَصرُف النّيَ

ادَس من  ِم، أو الّسَ َة المحّرَ إذا قال: هلل علّيَ أن أصوَم ُغّرَ

ة(،] ٩٤/أ[  ِق النّيَ
َ
شهرِ صفرٍ من سنِة كذا ،يصّحُ )بمطل

وبين  بينه  (والــفــرق  آَخــَر واجــٍب  ة  بنّيَ ،ل  فل  ة)الّنَ ،ونّيَ

صوِم رمضان ،حيث يصّحُ بكّلِ ما نوى ،بخاف هذا 

ارع 
َ

الّش جهة  من  هو  ما 
َ
،إّن رمضاَن  في  التعيين   

َ
؛ألّن

اذِر  عيين من جهة الّنَ ذِر الّتَ ،وليس له إبطاله ،وفي الّنَ

ْحَصاَها 
َ
أ َمْن  اْسًما  َوِتْسِعيَن  ِتْسَعًة  ى 

َ
َتَعال هلِلَِّ   

َ
إّن  ((:

َ
ــال َوَق

 
َ

ال ااِلْسِم  ،َواِثَباُت  َرَمَضاَن  ِذْكُر  ِفيَها  ْيَس 
َ
َول َة((،  َجّنَ

ْ
ال َدَخَل 

َكاَن  ْو 
َ
َول  ، َمَشاِهيرِ

ْ
َوال ُمَتَواِترِ 

ْ
ِبال َما َيُكوُن 

َ
ِإّن َو َحاِد، 

ْ
َيُكوُن ِباآل

َعاِلِم، 
ْ
َوال َحِكيِم 

ْ
َكال َفُهَو اْسٌم ُمْشَتَرٌك  ى 

َ
َتَعال ْسَماِء اهلِل 

َ
أ ِمْن 

ُمَراُد ِبِه َغْيُر اهلِل 
ْ
َعاِلُم َوال

ْ
َحِكيُم َوال

ْ
: َجاَء ال

َ
ْن ُيَقال

َ
َس ِبأ

ْ
 َبأ

َ
َوال

ى(. المبسوط )3/ 55(.
َ
َتَعال

يَماِن  اإْلِ  
ُ

ِضّد  ) ُكْفُر
ْ
:))ال قال  إذ  لغة،  ارَة 

َ
الكّف ّيُ  الراز ف  عّرَ  )١(

 ) َكاِفُر
ْ
)ال َو َضــَرَب...  َوَباُبُه  ْغِطَيُة  الّتَ َفْتِح 

ْ
ِبال  ) َكْفُر

ْ
)ال َو  ...

َشْيٍء   
ُ

َوُكــّل َشــْيٍء.   
َ

ُكّل َمِتِه 
ْ
ِبُظل َسَتَر  ــُه 

َ
ّن

َ
؛أِل ُمْظِلُم 

ْ
ال ْيُل 

َّ
الل

َي  ُسّمِ َوِمْنُه  يِت:  ّكِ الّسِ اْبُن   
َ

َقال  . )َكَفَرُه(  َفَقْد  َشْيًئا  ى  َغّطَ
ُه 

َ
ّن

َ
أِل اِرُع؛  الّزَ  ) َكاِفُر

ْ
)ال َو ْيِه. 

َ
َعل اهلِل  ِنَعَم  َيْسُتُر  ُه 

َ
ّن

َ
أِل ؛   ) َكاِفُر

ْ
)ال

َيِجُب  َما  ِفْعُل  َيِميِن 
ْ
ال  ) )َتْكِفيُر َو  ... َراِب  ِبالّتُ َر 

ْ
َبذ

ْ
ال ي  ُيَغّطِ

الصحاح  مختار  ــاَرُة((. 
َ

ــَكــّف
ْ
)ال ــُم  ــ َوااِلْس ِفيَها،  ِحْنِث 

ْ
ِبال

اَرة: ِإْسَقاط َما لزم 
َ

َكّف
ْ
فها النكرّيُ شرًعا: )ال )ص:٢٧١(،وعّرَ

في  العلوم  جامع  ِجَناَيِة(. 
ْ
َوال نِب 

َّ
الذ ِبَسَبب  ة  ّمَ ِ

ّ
الذ على 

اصطاحات الفنون)3/ 8٩(.

ــذُر  ،ولــه إبطاله ،)وكــالهــمــا(،أي: صــوُم رمــضــاَن ،والــّنَ

 ) هاِر (من)الّنَ و يِل 
َّ
الل من  ة  َصوُمه)بنّيَ  ) ُن)يصّحُ الُمعّيَ

لو  بعدها(،إذ  الكبرى)٢(،ل  حوِة 
َ

الّض لكن)قبل  أيضا؛ 

 
َ

بّد ،وال  ٍة  نّيَ با  اليوِم  كثُر  أ لَخا  حينها)3(،  زناها  جّوَ

ة، خاًفا لمالك)٤(،حيث  نّيَ لكّلِ يوم من رمضاَن من 

فل(،  كالّنَ ،وقوله)  واحــدٍة  ة  بنّيَ هرِ 
َ

الّش لجميع  كتفى  ا

،إذا  هار  الّنَ ،ولو في  ٍة  بنّيَ فَل يصّحُ  الّنَ  
َ

أّن إلى  به  يشيُر 

ُمفِطٌر  يَتعاَط  لم  ،حيث  الكبرى  حوِة 
َ

الّض قبل  كــان 

ة من الليل ،خروًجا  بييُت( للنّيَ من الفجر و)األفضُل الّتَ

من خاِف من أوجبه، )ولو نوى المريُض، أو المسافُر 

ما نوياه؛ لكن هل يقع عن   ) آخَر َصّحَ برمضاَن وجوًبا 

اإلماِم يقع عن  ،أو عن رمضاَن؟ ،فعن  الواجِب  ذلك 

َهاِر  الّنَ ــَوُة(  قــال:))َضــْح إذ  لغة،  ــحــوَة 
َ

الــّض ّيُ  الـــراز ف  عــّرَ  )٢(
ــَحــى(، َوِهـــَي ِحيَن 

ُ
ــْعــَدُه )الــّض ــْمــِس ُثــّمَ َب

َ
ــوِع الــّش

ُ
َبــْعــَد ُطــل

الصحاح  مختار   .) ُر
َ

ّك
َ

َوُتذ ُث 
َ
ُتَؤّن َمْقُصوَرٌة  ْمُس 

َ
الّش ُتْشرُِق 

حوةَ  الكبرى اصطاًحا، 
َ

ف القلعجّيُ الّض )ص:١83(،وعّرَ
من  الشرعي  النهار  منتصف  الكبرى:  )الضحوة  قائًال: 

الفجر إلى الغروب(. معجم لغة الفقهاء )ص: ٢8٢(.
)3( في )ب( حينِئٍذ.

)٤( قال الجذامي المالكي)ت:6١6هـ(:)ومعنى التبييت:أن 
يستثني من ذلك  كّلِ نوع من ليلته، و ينوي لكّلِ يوم من 
 

َ
؛والّن لــه  أّوَ من  واحــدة  ة  بنّيَ يجمعه  أن  فله  رمضاَن،  شهَر 
ما   

َ
إاّل أجزاِئها  بين  يتخلُل  وال  واحــدٌة،  عبادٌة  الشهرِ  صوَم 

كاليوم  افتتاِحها، فا يضر تخلله  وبين  ة  النّيَ بين  يتخلُل 
 ، ل، هذا ما لم يقطعه، أو يكن على حالة يجوز له الفطر األّوَ
ة(.عقد الجواهر الثمينة في مذهب  فيلزمه استئناف النّيَ
: التلقين في الفقة المالكي  ينظر عالم المدينة)٢5١/١(. و
البغدادي)ت:٤٢٢هـ(-)٧١/١(،والذخيرة  الوهاب  -عبد 

للقرافي)ت:68٤هـ( -)٤٩٩/٢(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

الواجِب، وفي رواية عنه، وهي قولهما يقع عن رمضاَن، 

نوى  ،بــأن  ائُم  به(الّصَ ع  تطّوَ حيحُة)١(،)ولو  الّصَ وهي 

يقع  ــه 
َ
أّن منهما  حيحة  ،الّصَ روايتان(  )ففيه  َة،  فلّيَ الّنَ

ه معياٌر ،فا ُيقبُل غيره، وقد ُعِلَم هذا 
َ
عن رمضان ؛ألّن

ذُر المطلُق( ،كما إذا  ، فكان األولى حذفه،)والّنَ ا مّرَ مّمَ

ارة( 
َ

نوى صوم عشرة أيام من غير تعييِن األياِم،) والكّف

يصّحُ  ،ل  ونحوها  رمضاَن  ،)وقضاُء  كانت  كفارٍة  ،أّيُ 

لها  ليس  إذ  بييِت،  الّتَ من   
َ

البــّد بل  (؛  هار الّنَ من  ة  بنّيَ

ة  ٍة من الليل، أو بنّيَ  بنّيَ
َ
ن لها إاّل ٌن، فلم يتعّيَ وقت معّيَ

َبه(،أي: الِتماُس 
َ
مقارنة لطلوع الفجر ،) وُيستحّبُ َطل

نقصاِن  ؛الحتماِل  شعباَن(  من  ثيَن  ال
َ
الّث ،ليلَة   

َ
ل )الهال

كماِل  إ حــّقِ  فــي  ــُه 
َ
هــال التماُس  ينبغي  بــل  ؛  ــهــر

َ
الــّش

)رمضان(؛ لقوله � :))صوموا 
َ

(طلُب هال ِة)و
َ

الِعّد

َة 
َ

ِعّد كملوا  فأ عليكم،  ُغّمَ  فإن  يته،  لرؤ وافطروا  يته  لرؤ

 ) ُيــَر لم  )فــإن  عليه)٢(،  فٌق  مّتَ يــوًمــا((  ثين  ثا شعباَن 

( في اآلِخرِ ؛لما  ِل ،)ول فطَر  ،)فال صوَم( في األّوَ
ُ

الهال

تصوموا]٩٤/ب[ ،قـــال:))ال   � ــه 
َ
أّن  ، ّيُ البخار رواه 

األنهر  ١٤٢-١٤3(،ومجمع  للسرخسي)3/  :المبسوط  ينظر  )١(
أفــنــدي)ت: ١0٧8هـــ( - - دامــاد  األبحر  في شرح ملتقى 

.)٢3٢-٤33 /١(
ي في الجامع المسند الصحيح المختصر  )٢( أخرجه البخار
َيِتِه،  ِلُرْؤ ْفــِطــُروا 

َ
َوأ َيِتِه  ِلُرْؤ بلفظ:))ُصوُموا   t هريرة  أبي  ،عن 

ِثيَن((-كتاب  َثَا َشْعَباَن  َة 
َ

ِعّد وا 
ُ
ْكِمل

َ
َفأ ْيُكْم 

َ
َعل َي  ُغّبِ َفِإْن 

ى ُتْدَفَن -)٢٧/3(ح)١٩0٩(  الجمعة- َباُب َمْن اْنَتَظَر َحّتَ
، عن أبي  ،وأخرجه مسلم في المسند الصحيح المختصر
ْيُكُم 

َ
َعل َي  ُغّمِ َفِإْن  َيِتِه،  ِلُرْؤ ْفِطُروا 

َ
َوأ َيِتِه  ِلُرْؤ :))ُصوُموا   tهريرة

ِثيَن((- كتاب الصوم- َباُب ُوُجوِب َصْوِم 
َ

وا َثا
ُ

ْهُر َفُعّد
َ

الّش
َرَمَضاَن -)٢/ ٧6٢(ح)١08١(.

ى تَروه ،فإن ُغّمَ عليكم  ، وال تفطروا حّتَ
َ

ى تروا الهال حّتَ

روا عدده باستيفاء عدد  َفاْقِدروا له َقْدَرُه (()3(،أي: قّدِ

ثيَن  ا
َ

(، وهو يوُم الّث ّكِ
َ

ثين، ) وُيكره صوُم يوَم الّش ا
َ

الّث

يته، أو شهد بها من  اُس برؤ َث الّنَ
َ

من شعباَن، إذا تحّد

 أن 
َّ
كصبياٍن، أو عبيٍد، أو فَسقٍة ،)إل ال ُتقبُل شهادته، 

االثنين،  أو  الخميس  يصوُم  كان  ،بأن  له(  ورًدا  يوافَق 

؛  صوُمُه  ــرِه  ُك ــمــا 
َ
إّن و منهما،  يوًما  اليوم،  ذلــك  فوافق 

،أو  الهال  تروا  ى  حّتَ هَر 
َ

الّش موا  تقّدِ :))ال   � لقوله 

ى تروا الهال ،أو تكملوا  ثّمَ صوموا حّتَ َة، 
َ

الِعّد تكملوا 

َشهاَدُتُه،  ت  فــُرّدَ َوحــَدُه   
َ

ل الِهال َرأى  وَمن  َة(()٤(،) 
َ

الــِعــّد

هَر 
َ

الّش ِمنُكُم  َشِهَد  )َفَمْن  تعالى:  لقوله  وجوًبا؛   َصاَم( 

 � ولقوله  َعِلَمُه؛  بما  ٌد  ُمَتعّبَ ــه 
َ
وألّن ؛  َفلَيُصمُه()5( 

العمُل  ،فوجب  يقيًنا  رآه  وقد  يته(()6(،  لرؤ :))صوموا 

الصحيح  الــمــســنــد  الــجــامــع  فـــي  ي  الــبــخــار أخـــرجـــه   )3(
ْيُتُم 

َ
َرأ »ِإَذا   :  r ِبّيِ الّنَ َقْوِل  َباُب  كتاب الصوم -   - المختصر

 « يــادة  ز دون  من  ٢٧(ح)١٩06(،   /3(  - َفُصوُموا«   
َ

الِهَال
قدره » في نهاية الحديث.

 
َ

: َقال
َ

ْيَفَةt ، َقال
َ

)(أخرجه ابن حبان في صحيحه َعْن ُحذ  )٤(
وا 

ُ
ْو ُتْكِمل

َ
، أ

َ
ل

َ
ِها

ْ
ى َتَرَوا ال ْهَر َحّتَ

َ
ُموا الّش

َ
 َتَقّد

َ
 اهلِل r:))ال

ُ
َرُسول

َة((- 
َ

ِعّد
ْ
ال وا 

ُ
ُتْكِمل ْو 

َ
أ  

َ
ل

َ
ِها

ْ
ال َتــَرَوا  ى  َحّتَ ُصوُموا  ُثّمَ  َة، 

َ
ِعّد

ْ
ال

ِثيَن« 
َ

ُه r »َفُصوُموا َثا
َ
 َقْول

َ
ّن

َ
َبَياِن ِبأ

ْ
ية الهال- ِذْكُر ال باب رؤ

-)8/ ٢38(ح)3٤58(- وأخرجه 
َ

ل
َ

ِها
ْ
ْم َتَرَوا ال

َ
َراَد ِبِه ِإْن ل

َ
أ

ْهِى  الّنَ باب  الصوم-  الكبرى-كتاب  سننه  في  البيهقي 
ْو َيْوَمْيِن-)٤/٢08(

َ
َعِن اْسِتْقَباِل َشْهرِ َرَمَضاَن ِبَصْوِم َيْوٍم أ

َحِديُث 
ْ
َفال ِة 

َ
ُجْمل

ْ
الراية:)َوِبال نصب  في  ح)8٢0٤(،وجــاء 

ِحيِح(. الّصَ ِفــي  ِبــِهــْم  ُمــْحــَتــّجٌ  ــاٌت،  ــَق ِث ــُه  ــ َوُرَواُتـ َصــِحــيــٌح، 
الزيلعي)ت: ٧6٢هـ(-)٢/ ٤3٩(

)5( سورة البقرة: من اآلية ١85.
)6( تّمَ تخريجه آنًفا.
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لذلك  القضاُء(  ،لِزمُه  الرّدِ  (،الرآئي)بعد  أفطَر ،)فإن  بِه 

فرَق في عدِم  ارة، وال 
َ

كّف (،أي: من غير  ل غيَر  ( اليوم، 

وجوبها بين أن يكون الفطر قبل رّدِ شهادته، أو ال، على 

الصحيح ؛ ولذا قال:) وكذا لو أفطر قبله(،أي:قبل رّدِ 

َدُه  تفّرُ  
َ

؛ألّن الصحيح  البعِض)١((،وهو  شهادته)عند 

 
ُ
ُتدرأ ارُة 

َ
والكّف بُة، 

ُ
الّش فتقُع  فيِه،  الغلَط  يوِهم  ية  بالرؤ

ثين يوًما،  ية )ثال بها ،) ولو صاَم(، هذا الذي انفرَد بالرؤ

وِم عليِه في االبتداِء   وجوَب الّصَ
َ

لم يفطر وحده( ؛ ألّن

 رجًال أخبَر أميَر المؤمنيَن 
َ

َي أّن ،كان لاحتياِط، فقد ُرو

ية الهاِل، فمسَح عمُر على حاجبيه ،ثّمَ قال:  عمَر برؤ

 َشعرًة من 
َ

ُه ،َفَعِلم بذلك أّن
ُ
؟ ،فقال: فقدّت

َ
أين الهال

أفطر  هاًال)٢(،)فإن  ها  فظّنَ سْت،  تقّوَ ِجفنِه  أو  َحاِجِبِه، 

شبهًة  ،فيكون  عنده  عيد  يوَم  ــه 
َ
؛ألّن عليه(  ارة 

َ
كّف ،فال 

 ، ، لم يفطر  الفطرِ
َ

داِرَئًة لها، ولو رأى اإلماُم وحده هال

في  )وُيقبُل  الصحيِح،  على  العيد،  لصاة  يخرج  وال 

يِة  الرؤ من  المانِع  الغباِر  (،أو  الغيِم  في  رمضاَن  ِل  هال

هادِة؟، 
َ

الّش لفُظ  ُيشترُط  وهل  عدل(،  واٍحد  شهادُة   (

هادِة 
َ

الّش بمنزلِة  ها 
َ
؛ألّن ُيشترُط  ى)3(:  الفتاو في  قال 

: المبسوط للسرخسي )3/ 6٤(، ودرر الحكام شرح  )١( ينظر
.)١/ ١٩٩( غرر األحكام للما خسرو

يذكره  و ومصنفاته،  الحديث  سنن  في  االثر  هذا  أجد  لم   )٢(
: المبسوط للسرخسي)3/  بعض الفقهاء في كتبهم، ينظر
للزيلعي)١/  الدقائق  كنز  شــرح  الحقائق  وتبيين   ،)٧٩
والمغني   ،)٢5  /٤( للعيني  الهداية  شرح  والبناية   ،)3١٩

البن قدامة )3/ ٩6(.
الهيتمي)ت:٩٧٤هـ(،إذ  حجر  ابــن  ى  بفتاو المقصود   )3(
َقاِضي(.

ْ
َهاَدِة َوَتْخَتّصُ ِبَمْجِلِس ال

َ
ْفُظ الّش

َ
ُيْشَتَرُط ل قال: )َو

ي)ت:  الــنــوو وقــال   ،)٧١ الفقهية-)٢/  الكبرى  ى  الفتاو

ها بمنزلِة 
َ
على الحقوِق]٩5/أ[، وقال بعضهم)٤(: ال ؛ألّن

هادِة سبُق دعوى ؛ 
َ

، ال ُيشترُط لهذه الّش ينّيِ الخبرِ الّدِ

هادِة على ِعتِق العبِد، 
َ

ها شهادُة ِحسبٍة ،فهي كالّش
َ
ألّن

)عبًدا(، 
ُ

وجِة ،)ولو كان( ذلك الواحُد العدل وطاِق الّزَ

َمًة( قّنًة)5(، أو مكاِتبًة، 
َ
ًضا)أو أ ًرا، أو ُمبّعَ أو مكاِتًبا، أو مدّبَ

ما 
َ
إّن َقذٍف)6((،و في  َمحُدوًدا  ولــٍد)أو  أّمَ  ،أو  رًة  ُمدّبَ أو 

ِبَمْجِلِس  َيْخَتّصُ  َو َهاَدِة، 
َ

الّش ْفِظ 
َ
ل ِمْن   

َ
ُبّد  

َ
َوال 6٧6هـــ(:) 

َقَضاِء(. روضة الطالبين وعمدة المفتين )٢/ 3٤5(.
ْ
ال

َماِء  َكاَن ِبالّسَ ِإْن  )٤( قال عبد اهلل الموصلي)ت: 683هـــ(:)َو
َيَة ُقِبَل َشَهاَدُة  ْؤ ا َيْمَنُع الّرُ ْو َنْحِوِهَما ِمّمَ

َ
ْو ُغَباٍر أ

َ
ُة َغْيٍم أ

َّ
ِعل

ــَواِحــِد 
ْ
ال  

ُ
َقـــْول َفُيْقَبُل  ِديــِنــّيٌ  ْمـــٌر 

َ
أ ــُه  ـ

َ
ّن

َ
ــَعـــْدِل...َوأِل ـ

ْ
ال ــِد  ــَواِح

ْ
ال

االختيار  َهاَدِة(. 
َ

الّش ْفُظ 
َ
ل ِفيِه  ُيْشَتَرُط   

َ
َوال  ... ْخَباِر

َ ْ
األ َكرَِواَيِة 

الهندية  ى  :الــفــتــاو يــنــظــر ،و  )١٢٩  /١( الــمــخــتــار لتعليل 
داماد   - األبحر ملتقى  شرح  في  األنهر  )١٩٧/١(،ومجمع 

افندي)١/٢36(.
ي  يساو ،و َبــَواُه 

َ
أ وك 

ُ
َمْمل

ْ
ال ه:)الَعْبد 

َ
بأّن الِقّنَ  النكرّيُ  ف  عّرَ  )5(

َعْبد 
ْ
َوال وأقنة  أقنان  َوقد يجمع على  َواحد، 

ْ
َوال جمع 

ْ
ال ِفيِه 

اصطاحات  فــي  العلوم  جــامــع  ــة(.  ــوِدّيَ ــُب ــُع
ْ
ال ــَخــاِلــص 

ْ
ال

الفنون)3/6٧(.
في  هو  )الــقــذف:  لغة،قائًال:  القذف  ّيُ  الــُصــحــار ف  عــّرَ  )6(
مي  والّرَ شــيء،  كــّلِ  من  مي  الّرَ وهو   ، الَقفو بمعنى  موضع 
فان،  قذفني  يقال:  الشتيمة،  القبيح.والقذف:  بالكام 
فــه  5(،وعــّرَ  /٤( العربية  اللغة  فــي  اإلبــانــة  شتمني(.  أي 
ْمي ُمطلًقا.  َغة الّرَ

ُّ
ف: ِفي الل

ْ
َقذ

ْ
النكرّيُ لغة وشرًعا، قائًال:)ال

َزوجته  َف 
َ

قذ و 
َ
َفل ِبِه،  ّبُ  الّسَ ي: 

َ
ِبالّزَِنا،أ ْمي  الّرَ ْرع: 

َ
الّش َوِفي 

َوجَب  قاذُفها   
ُ

ُيحّد ن  ِمّمَ َوِهــي  َشاِهدين،  َحا 
َ
وَصل ِبالّزَِنا 

 
َ

ْوُج َشاهًدا ،ُحّد ِإن لم َيصلح الّزَ ِف، َو
ْ

َقذ
ْ
 ال

َ
 َحّد

َ
عاُن، ال ِ

ّ
الل

 
ُ

 ُيحّد
َ

ن ال َهاَدة، َوِهي ِمّمَ
َ

ْوُج للّش ح الّزَ
َ
ِإن َصل ِف، َو

ْ
َقذ

ْ
 ال

َ
َحّد

ًة ُمحصَنًة  ْجَنِبّيَ
َ
ِإن قذَف أ  ِلعاَن. َو

َ
ْيِه َوال

َ
 َعل

َ
 َحّد

َ
قاذُفها ،َفا

جامع  َسْوًطا(.  َثَماِنيَن   
َ

ُحّد ِبالّزَِنا،  ُمحَصًنا  رجًال  َف 
َ

قذ و 
َ
أ

العلوم في اصطاحات الفنون )3/ ٤٧(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

كِم  الحا حكُم  ُيشترُط  وال  للعبادة،  احتياًطا  ُقــِبــَل 

َشِهَد  لو  ى  ، حّتَ اإِلخباَر شبَه 
َ
، فأ أمٌر دينّيٌ ه 

َ
ألّن بذلك؛ 

كم  الحا عند  شــهــادَتــُه  رجــٌل  وَســِمــَع  كــِم،  الــحــا عند 

ه 
َ
؛ألّن يصوَم  أن  امِع  الّسَ على  ،وجب  ِة 

َ
العدال ،وظاِهَرُه 

قد َوجَد الخبَر الصحيَح، وهل يسَتفسره القاضي، أو 

بدون  شهادته،  َيقبُل  ــه 
َ
أّن حيُح  والّصَ خـــاٌف)١(،  ال؟، 

ية الهاِل ببلٍد ليس بها  استفساٍر ،ولو انفرَد واحٌد برؤ

اَس  الّنَ  
َ

،فــإّن ِثقٌة  ،وهــو  يــأِت ِمصًرا يشهُد  ،ولــم  قــاٍض 

يِتِه، ولو رآه اإلماُم وحده، أو القاضي ،فهو  يصومون برؤ

َب من َيشهُد عنده، وبين أن يأمَر  ٌر بين أن ينّصِ مخّيَ

،أو  وحده  اإلمــام  رأى  إذا  ما  بخاِف  وِم،  بالّصَ اَس  الّنَ

ى ،وال 
َّ
ه ال يخرُج إلى المصل

َ
 ،فإّن

َ
ال  شّوَ

َ
القاضي ،هال

ا وال َجهًرا ،وقال  ِسّرً ال   ، اَس بالخروِج ،وال يفطًر الّنَ يأمَر 

على  القاضي  ،وغيُر  ا  ســّرً أفطَر  ن 
َ

تيّق بعضهم)٢(:إن 

ثيَن(  )َثال الَعدِل  ِبشهادِة  َصاُموا(  الخاِف،)فإذا  هذا 

الفطِر خــالٌف(  ،) ففي   
َ

ال ــّوَ  شـ
َ

َيــَروا(هــال ولــم  يــوًمــا) 

يصومون  ؛بل  يفطرون  ،ال  يوسَف  وأبــي  اإلمــاِم  ،فعند 

يوًما أيضا، وقال محمد : يفطرون، قال ابن سماعة)3( 

: المحيط البرهاني في الفقه النعماني البن مازة )٢/  )١( ينظر
نور  شرح  الفاح  مراقي  على  ي  الطحطاو 3٧5(،وحاشية 

اإليضاح )ص: 653(.
كنز الدقائق البن نجيم)٢/٢86(،  :البحر الرائق شرح  )٢( ينظر

ودرر الحكام شرح غرر األحكام للما خسرو )١/ ١٩٩(.
عبد  أبو  هال  بن  اهلل  عبيد  بن  سماعة  بن  محمد   : هو  )3(
وصاحب  بــغــداد،  قاضي  الكوفي  الفقيه  الّتميمي  اهلل 
ــــي يــوســف الـــقـــاضـــي،أخـــذ عــنــه، وعــــن: مــحــمــد بن  أب
وصنف  حنيفة،  أبي  مذهب  في  الشيباني.وبرع  الحسن 
ثين  وثا ثــاث  سنة  فــي  سماعة  ــن  اْب توفي  التصانيف. 

إّنِي  ،قــال:  واحــٍد  بشهادة  أفطروا  إذا  لمحمد:  قلُت   :

الفطَر   
َ

فــإّن اثنين(،  شهادة  ،)بخالف  المسلم  هُم 
َ
أّت ال 

 من( شهادِة )أهِل 
َ

واجٌب إجماًعا، )وفي الَصْحِو ل بّد

كالَقَساَمِة)٤(،  رجــًال(  خمسين  كــَثــرِِهــم)أو  أ أو  ٍة( 
َّ
محل

 ، ر في الجمع الكثير تقديٌر
َ

وفي ظاهرِ الروايِة، لم يقّد

هذِه  مثِل  في  ية  بالرؤ َد  فّرُ الّتَ  
َ

ألّن ذلــك؛  ُشــرَِط  ما 
َ
إّن و

ه قد 
َ
الحالِة، ُيوِهُم الغلَط، بخاف ما إذا كان غيٌم ؛ ألّن

، وهذا  ظُر فُق للواحد الّنَ ينشّقُ عن موضوِع الهاِل، فيّتَ

 
َ

ال ــا في هــاِل]٩5/ب[ شــّوَ أّمَ ُه في هاِل رمضاَن، 
ُّ
كل

(،إذا كان )في الغيم 
َ

ال ِل شّوَ ،فقد ذكَرُه بقولِه )وفي هال

،أو رُجٍل وامرأتيِن(،إذا  يِن  )رُجليِن حّرَ شهادة   من( 
َ

لبّد

وهو  العبِد،  َنفُع  بِه  َق 
َّ
تعل ه 

َ
؛ألّن ُة رمضاَن 

َ
لم تكمل عّد

ال  ،وأن  العدالِة  من   
َ

والبّد حقوِقِه،  سائَر  ،فأشَبَه  الفطُر 

عبادٍة  من  خــروٌج  ــه 
َ
؛ألّن القذِف  في  محدودين  يكونا 

ه 
َ
يِة ؛ألّن ضَحى(في حكم الرؤ

َ
،فُيحتاُط لها،)والِفطُر كاأل

وهذا  ضاحي، 
َ
باأل ُع  وّسُ الّتَ وهو  العباِد،  حّقُ  به  َق 

َّ
تعل

: تهذيب الكمال  ومئتين وله مئة سنة وثاث سنين.ينظر
اإلسام  يخ  ،وتار  )3٢0 ـــ(-)3١٧/٢5-  ٧٤٢هــ للمّزِي)ت: 

للذهبي )3٢5-3٢٤/١٧(.
َف 

َ
َحل ْقَسَم: 

َ
أ ِمن:)  هي  فقال  لغة،  الَقَساَمَة  ّيُ  الراز ف  عّرَ  )٤(

ْوِلَياِء ِفي 
َ ْ
ى األ

َ
ْيَماُن ُتْقَسُم َعل

َ ْ
َقَساَمِة، َوِهَي األ

ْ
ُه ِمَن ال

ُ
ْصل

َ
،َوأ

)ص:  الصحاح  مختار  َيِميُن(. 
ْ
ال ِبَفْتَحَتْيِن  َقَسُم 

ْ
َوال ِم 

َ
الّد

38٧هـــ(،  الــخــوارزمــي)ت:  محمد  شرًعا  فــهــا  ٢53(،وعــّرَ
منهم  فيحلف  قوم  ظهراني  بين  قتيل  يوجد  أن  قال:)  إذ 
هم لم يقتلوه 

َ
أّن خمسون رجًال، خمسين يمينًا ،للمدعين 

،وال يعلموا قاتله، وتسقط الدية عنهم، أو يحلفها المدعون 
فيستحقون الدية(. مفاتيح العلوم )ص: 36(.
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ــ  أ. م. د. سعد محمد علي حسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضحى[
َ
)٢( ]األ َ

أّن ــوادِر)١(،  الــّنَ ُذِكــَر في  إن  ، و هو األصــّحُ

الِمصَر  رؤيــَة  المصَريِن  أحــُد  يلزُم  ،)ول  كرمضاَن   )3(

َحَدْت المطالُع(،وهذا 
َ
 إذا اّت

َّ
،)إل (؛لصوٍم وال إفطاٍر اآلَخَر

عبَرَة  ال  ـــه 
َ
أّن ــحــيــُح  ،والــّصَ ضعيٍف  قــوٍل  على  مبنّيٌ 

َي في بلٍد لزم سائَر  ه ُرِؤ
َ
باختاف المطالِع، فإذا ثبَت أّن

بذلك؛  يقولون  الَهيئِة)٤(ال  ُعلَماُء  كــاَن  إن  ،و ــاِس  الــّنَ

أكَملوا  أقوالهم،)ولو  يعتمدون  ال  ــرِع 
َ

الــّش علماَء   
َ

ألّن

وعشرين(  ثمانية  فكان  صاموا)5(رمضاَن،  ثــّمَ  شعباَن 

ِل(،وَظهَر  الهال رؤيِة  عن  شعباَن  وا 
ُ

عّد كانوا  )فإن  يوًما، 

َكلوا 
َ
أ هم 

َ
يوًما(؛ألّن وعشرين،)قضوا  ثمانية  رمضاَن   

َ
أّن

عن  شعباَن  وا 
ُ

بأن]لم[)6(يعّد  )
َّ
إل رمضاَن،)و من  يوًما 

)١( تّمَ بيانها والتعريف بها في القسم الدراسي، في المطلب 
الرابع من المبحث الثالث من هذا البحث.

ه.
َ
)٢( في )ب( أّن

)3( سقط من )ب(.
)ت: بعد ١١58هـ(علَم الهيئة، إذ قال:)هو  ف التهانوّيُ )٤( عّرَ
يــاضــي، وهــو علم يبحث فيه عــن أحــوال  الــر ــول  مــن أص
الكمّية  حيث  من  والسفلّية،  العلوّية  البسيطة  ــرام  األج
منها(.  يلزم  ومــا  لها،  الازمة  والحركة  والوضع  والكيفية 

كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )6١/١(.
)5( في )أ( ثّمَ َتِبعها، وما أثبته الباحث من )ب(، وهو موافق 
: تحفة الملوك )في فقه مذهب  لنّصِ تحفة الملوك. ينظر
ـــ(-  ي )ت: 666هـ ــراز ــ ال الــنــعــمــان(-  أبــي حنيفة  ــام  اإلمـ

)ص:١3٩(.
لم-  بزيادة-  الباحث  أثبته  ما  والصحيح  مــن)أ(،  سقط   )6(
ة   على صّحَ

ُّ
ا يدل  المعنى ال يستقيم، ومّمَ

َ
من )ب( ؛ الّن

الزيادة من)ب(، ما جاء في االصل من متن تحفة الملوك 
عدوا  َكاُنوا  َفــِإن  ي:))  الـــراز قال  إذ  ضمًنا،  عليها   

ُّ
يــدل ما 

َيْوَمْيِن((.  قضوا   
َّ

ِإال َو َيْوًما  قضوا  هاله  ــة  َي ُرْؤ َعن  شْعَبان 
ي)ص: ١3٩(. تحفة الملوك للراز

يِة الهاِل، قضوا)يومين( ؛الحتماِل أن يكون رمضاُن  رؤ

َرأى  ولو  فيقضوهما)٧(،)  يوميِن  َكلوا 
َ
أ فيكونون  كامًال، 

أو  الــزوال  قبل  كان  ،ســواٌء  بها  نهاًرا، فا عبَرَة   )
َ

ل الهال

أبو  وقــال  عندهما)8(،  المسَتقَبلِة  ِة 
َ
يل

َّ
لل وهــو  بعده، 

الماضيِة(  ِة 
َ
يل

َّ
لل ،فهو  وال  ــّزَ ــ ال كان)قبل  إن  يــوســَف: 

إن رآه  هرِ)و
َ

، إن كان في آِخرِ الّش ،فُيحَكُم بوجوِب الفطرِ

ِة(، وعن أبي حنيفَة في رواية، 
َ
يلِة المستقَبل

َّ
بعده فهو لل

مُس تتلوُه، فهو من 
َ

مِس، والّش
َ

إن كان مجراه أماَم الّش

مِس، فهو 
َ

إن كان مجراه خلَف الّش يلِة الماِضَيِة، و
َّ
الل

ة)٩()١0(. ّيَ هير
َ

ِة، كذا في الّظ
َ
يلِة المسَتقَبل

َّ
من الل

الثاني(،  الفجِر  طلوِع  )من  رعّيُ
َ

وِم(الّش الّصَ ووقُت   (

غروِب  )إلى  يستِمّرُ  و اِة،  الّصَ وقُت  بِه  يدخُل  الذي 

َن  يتبّيَ ى  حّتَ ُبــوا  واشــَر )وكلوا  تعالى:  قــال  مِس(، 
َ

الّش

، ثّمَ  لكم الخيُط االسود من الخيِط االبيِض من الفجرِ

(،أي: 
ُ

الكّف هو  وُم  يِل()١١(،)والّصَ
َّ
الل إلى  يام  الّصِ وا  أتّمُ

،مع  ]٩6/أ[  نهاًرا  والِجَماِع  رِب 
ُ

والّش كِل  األ المنُع)عن 

من  طاهًرا  ًفا، 
َّ
مكل مسلًما،  يكون  ،بأن  أهله  من  ِة(  النّيَ

ُز العبادُة  ُة ؛ لتتمّيَ ما اشُترَِطت النّيَ
َ
إّن حيٍض وُنفاٍس، و

ا صوُم الخواّصِ ،فهو  عن العاَدِة، وهذا صوُم العواِم، وأّمَ

من  )ب(،  مــن  الباحث  أثبته  ومــا  فيقظوهما،  )أ(  فــي   )٧(
: المصدر نفسه. القضاء، وهو الصحيح. ينظر

)8( أي: عند أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني.
)٩( تّمَ بيانها والتعريف بها في القسم الدراسي، في المطلب 

الرابع من المبحث الثالث من هذا البحث .
ابن  النعماني-  الفقه  فــي  الــبــرهــانــي  المحيط   : ينظر  )١0(
غرر  شــرح  الحكام  6١6هــــــــ(-)3٧8/٢(،ودرر  )ت:  ــاَزَة   َمـ

األحكام )١/٢00(.
)١١( سورة البقرة- من اآلية ١8٧.   



154 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 
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،وسائر  والّرِجل  واليِد  ساِن  ِ
ّ
والل والبَصرِ  مِع  الّسَ  

ُ
كــّف

عندهم  مفِطرٌة  الِغيبَة   
َ

أّن ى  حّتَ اآلثــاِم،  عن  الجوارح 

، صوُن القلِب عن الهموِم)١(  ،وصوُم خواّصِ الخواّصِ

ِة،  ّيَ ِ
ّ
ا سوى اهلِل بالكل ُه عّمَ

ُ
ة، وكّف ّيَ نَيو

ُ
نيئِة، واألفكاِر الّد

َ
الّد

 
ُ

)3( :))كّل
ُه)٢(، في الحديث الُقُدسّيِ

ُ
وعليِه ُيحمُل قول

به(( جزي 
ُ
أ ،وأنا  لي  ه 

َ
فإّن الصوَم   

َ
،إاّل له  آدَم  ابن  عمِل 

أعلى  كاَن في  إذا   
َ
،إاّل اهلِل  إلى  الشيُء  ُيضاُف  ال  )٤(،إذ 

يجوز  و الحديث)5(:  اح  شّرَ بعُض  قال  لكن  ؛  المراتِب 

)١( في )ب( العموم.
)٢( أي: قول اهلل تعالى، من حيث المعنى، على لسان رسوله 
التعريفات للجرجاني   : ينظر اللفظ.  r ،من حيث  الكريم 

)ت:8١6هـ( -)ص: 83-8٤(.
من  )هــو  قــال:  إذ   ، الُقدسّيَ الحديَث  الجرجانّيُ  ف  عــّرَ  )3(
حيث المعنى من عند اهلل تعالى، ومن حيث اللفظ من 
ُه بإلهاٍم أو بالمنام،  رسول اهلل r، فهو ما أخبَر اهلُل تعالى نبّيَ
ٌل 

َ
ُمفّض فالقرآن  نفسه،  بعبارة  المعنى  ذلك  عن   u فأخبَر 

 أيًضا(. المصدر نفسه.
ٌ

ل  لفَظُه ُمنّزَ
َ

عليه؛ ألّن
المسند  الجامع  في   ،t ْيَرَة  ُهَر ِبي 

َ
أ عن  ي،  البخار أخرجه   )٤(

اْنَتَظَر  َمْن  َبــاُب  الجمعة-  كتاب   - المختصر  الصحيح 
ى ُتْدَفَن -)٧/ ١6٤(ح)5٩٢٧(. َحّتَ

ابن  حكاه  ما  أحسن  ن)ت:80٤هـ(:)وما  الملّقِ ابن  قال   )5(
والمحظورات  الطعام  عن  الصوم  أن  الزهاد  عن  العربي 
ذكر  غير  عن  الصوم  هو  الخواص  صوم  وأن  العوام،  صوم 
 
َ
إاّل يته، فا يفطر  اهلل، وخواص الخواص هو الصوم عن رؤ
الذي  كم ذاك فطر صيامي، وهذا  أرا ويوم  ولقائه،  يته.  برؤ
ه لي 

َ
 الصيام فإّن

َ
 فيه تعالى: »الحسنة بعشر أمثالها إاّل

َ
َقال

وأنا أجزي به«، وفيه أقوال أخرى ذكرها الطالقاني في كتابه 
الصحيح  الجامع  لشرح  التوضيح  الــقــدس«(.  »حظائر 
)١3/ ٢٩(، وقال محمود السبكي)ت:١35٢هـ(:)»الثانية« 
وهي  السبع-  الجوارح  بصيانة  يحصل  و الخواص،  صوم 

،وهـــي صــوُم  الــُوســطــى  المرتبُة  بــه  ــراُد  ــ وُي ل،  يــَتــنــّزَ أن 

ثّمَ  ا)6(، 
ً

الوجوِد، ونادرٌة جّد الثالثُة عزيزُة  إذ   ، الخواّصِ

ُم على 
َّ
 يتكل

َ
وِم، أَخذ ا أنهى الكاَم على حقيقة الّصَ لّمَ

بياِن ما ُيعَرُض فيِه، فقال:) فصل( في بيان ما ال ُيفسُد 

وُم، وما ُيفسُدُه. الّصَ

تعالى،  اهلل  بعون  تحقيقه  ُر  الــمــقــّرَ الــنــّصُ  انتهى 

والحمد هلل رّبِ العالمين.

***

العين واألذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل- عن 
الحركات  عــن  وسكونها  المخالفات،  فــي  استرسالها 
واستعمالها  المردية  المحارم  انتهاك  عن  ومنعها  الرديئة 
في شيء من اآلثام المبعدة عن دار السام، وهذا هو سّرُ 
آمنوا  الذين  »يأيها  تعالى:  اهلل  بقول  إليه  المشار  الصوم 
قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام  عليكم  كتب 
السبكي  لمحمود  الــخــالــص  »(.الـــديـــن  تتقون  لعلكم 

)ت:١35٢هـ(-)8/٤3٩-٤٤0(.
ي  : البدر المنير البن الملقن )١/ 6٩5(، وعمدة القار )6( ينظر

ي للعيني)٢٢/ 6١(. شرح صحيح البخار
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المصــادر والمراجــع

- القرآن الكريم.

ُمْسِلم  بــن  ــمــة 
َ
َســل الــعــربــيــة-  اللغة  فــي  ــانــة  اإلب  .١

ي)ت: في بداية ق 6هـ(-المحقق:  الَعْوتبي الُصحار

الرحمن-  عبد  نصرت  د.  خليفة-  الكريم  عبد   د. 

عــواد - د. جاسر  د. محمد حسن   - د. صــاح جــرار

القومي والثقافة - مسقط -  التراث  أبو صفية- وزارة 

سلطنة ُعمان-ط١- ١٤٢0هـ .

٢. أبجد العلوم- أبو الطيب محمد صديق خان 

ي  بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخار

وجي )ت: ١30٧هـ(- دار ابن حزم-ط١- ٢00٢ م. الِقّنَ

- عبد اهلل بن محمود  3. االختيار لتعليل المختار

ــودود الــمــوصــلــي الــبــلــدحــي، مــجــد الــديــن أبــو  بــن مــ

تعليقات:  683هـ(-عليها  )ت:  الحنفي  الفضل 

الشيخ محمود أبو دقيقة - مطبعة الحلبي - القاهرة 

-با طبعة-١356هـ.

٤. األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة- محمد 

الشريف-  باألزهر  المنيرية  المطبعة  الفقي-   كامل 

يخ. با طبعة - با تار

أبي  يــارات- علي بن  الــز إلــى معرفة  اإلشـــارات   .5

ي، أبو الحسن )ت: 6١١هـ(-مكتبة  بكر بن علي الهرو

الثقافة الدينية- القاهرة-ط١-١٤٢3هـ.

اهلل  عبد  أبــو  بالمبسوط-  الــمــعــروف  ــل  األصـ  .6

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت: ١8٩هـ(-

والعلوم  الــقــرآن  إدارة  األفــغــانــي-  الــوفــا  أبــو  المحقق: 

يخ. اإلسامية - كراتشي- با طبعة - با تار

٧. األعام- خير الدين بن محمود بن محمد بن 

١3٩6هـــ(-  )ت:  الدمشقي  الزركلي  فــارس،  بن  علي 

دار العلم للمايين- بيروت- ط١5- ٢00٢م.

8. أعام علماء مصر ونجومها- نبيل أبو المشارق- 

مكتبة المشارق- القاهرة - ط١- ٢0١8م.

فى  المشهورة  المدائن  ذكر  فى  المرجان  كام  آ  .٩

ق  )ت:  المنجم  الحسين  بن  -إســحــاق  مكان  كل 

٤هـ(- عالم الكتب- بيروت-ط١- ١٤08هـ.

فنديك-  مطبوع-أدورد  هو  بما  القنوع  كتفاء  ا  .١0

- بيروت- با طبعة-١8٩6م. دار صادر

الَقرن  َبعَد  ِفيما  القّراء  بَتراِجم  الُفَضاء  إمتَاُع   .١١

الشهير   - بن أحمد حسين  إلياس  الِهجري-  الثاِمن 

ي- بالساعاتي - بن سليمان بن مقبول علي البرماو

د تميم الّزعبي-  تقديم: َفضيلة المقرئ الشيخ محّمَ

دار الندوة العالمية -ط١ -٢000 م.

شبه  كــشــف  فـــي  اإلســـامـــيـــة  ــارات  ــصـ ــتـ االنـ  .١٢

النصرانية- سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 

٧١6هـــ(- )ت:  الدين  نجم  الربيع،  أبــو  الصرصري، 

العبيكان  القرني- مكتبة  المحقق: سالم بن محمد 

- الرياض-ط١- ١٤١٩هـ.

والخليل-  الــقــدس  يخ  بتار الجليل  األنــس   .١3

العليمي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

٩٢8هـــ(- )ت:  الدين  مجير  اليمن،  أبــو  الحنبلي، 

مكتبة  نباتة-  المجيد  عبد  يونس  عدنان  المحقق: 

يخ . دنديس - عمان- با طبعة - با تار

الدين  ناصر  التأويل-  وأســـرار  التنزيل  ــوار  أن  .١٤
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ي  الــشــيــراز محمد  بــن  عمر  بــن  اهلل  عبد  سعيد  ــو  أب

عبد  محمد  685هـــ(-الــمــحــقــق:  ي)ت:  الــبــيــضــاو

 - العربي  الــتــراث  إحــيــاء  دار  المرعشلي-  الرحمن 

بيروت- ط١ - ١٤١8هـ.

١5. أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة 

بين الفقهاء- قاسم بن عبد اهلل بن أمير علي القونوي 

يحيى  ٩٧8هـــ(-الــمــحــقــق:  )ت:  الحنفي  ــرومــي  ال

حسن مراد- دار الكتب العلمية-با طبعة-١٤٢٤هـ.

كشف  ــذيــل عــلــى  ال الــمــكــنــون فــي  إيــضــاح   .١6

سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  الظنون- 

بتصحيحه  ١3٩٩هـ(-عنى  )ت:  البغدادي  الباباني 

الدين  شــرف  محمد  المؤلف:  نسخة  على  وطبعه 

بيلكه  رفعت  والمعلم  الــديــن،  أمــور  رئيس  بالتقايا 

با   - بيروت  العربي-  التراث  إحياء  دار  الكليسي- 

يخ. طبعة- با تار

الدين  زين  الدقائق-  كنز  شرح  الرائق  البحر   .١٧

بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

)ت: ٩٧0هـ(-وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد 

ي )ت بعد  ي الحنفي القادر بن حسين بن علي الطور

عابدين-  البن  الخالق  منحة  هـ(وبالحاشية:   ١١38

يخ. دار الكتاب اإلسامي- القاهرة-ط٢ - با تار

عاء  الــشــرائــع-  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   .١8

أبـــو بــكــر بــن مــســعــود بــن أحــمــد الكاساني  ــن،  ــدي ال

 الحنفي )ت:58٧هـ(- دار الكتب العلمية- بيروت- 

ط٢- ١٤06هـ .

واألثــار  األحــاديــث  تخريج  فــي  المنير  الــبــدر   .١٩

حفص  أبي  الدين  -سراج  الكبير الشرح  في  الواقعة 

ي الشافعي المعروف  عمر بن علي بن أحمد األنصار

الغيط  أبو  الملقن)ت: 80٤هـ(تحقيق مصطفى  بابن 

ياسر بن كمال- دار الهجرة -  و عبداهلل بن سليمان و

الرياض-با طبعة-١٤٢5هـ.

محمود  محمد  ــو  أب الــهــدايــة-  ــرح  ش البناية   .٢0

الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن 

الحنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ(- دار الكتب 

العلمية - بيروت -ط١- ٢000م.

٢١. تاج التراجم- أبو الفداء زين الدين أبو العدل 

وبغا السودوني ،الجمالي الحنفي )ت: 
ُ
قاسم بن ُقطل

8٧٩هـ(-المحقق: محمد خير رمضان يوسف- دار 

القلم - دمشق-ط١ -١٩٩٢م.

يخ ابن الوردي- عمر بن مظفر بن عمر بن  ٢٢. تار

محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن 

الكتب  دار  الكندي )ت: ٧٤٩هـــ(-  المعري  الوردي 

العلمية - بيروت-ط١ - ١٩٩6م. 

واألعــام-  المشاهير  ووفيات  اإلســام  يخ  تار  .٢3

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

عمر  ٧٤8هـــ(-الــمــحــقــق:  )ت:  الذهبي  َقــاْيــمــاز  بــن 

 عبد السام التدمري- دار الكتاب العربي- بيروت-

ط٢ - ١٩٩3م.

والحديث  القرآن  العربي)علوم  التراث  يخ  تار  .٢٤

الدكتور  العقائد(-   - الفقه   - يخي  التار التدوين   -

فهمي  محمود  د.  العربية:  إلــى  سزكين-نقله  فــؤاد 

ي-راجعه: د. عرفة مصطفى - د. سعيد عبد  حجاز

الرحيم- أعاد صنع الفهارس: د. عبد الفتاح محمد 

اإلسامية-  سعود  بن  محمد  اإلمــام  جامعة   -  الحلو
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با طبعة- ١٩٩١م.

فريد  محمد  العثمانية-  العلية  الدولة  يخ  تار  .٢5

١338هـ(-المحقق:  بــاشــا)ت:  فريد  أحمد  بن  بك 

إحسان حقي- دار النفائس- بيروت -ط١- ١٩8١م. 

يــخ بــغــداد وذيـــولـــه- أبـــو بــكــر أحــمــد بن  ٢6. تــار

ــدي الخطيب  ــه ــد بـــن م ــم ــت بـــن أح ــاب عــلــي بـــن ث

 - العلمية  الــكــتــب  ـــ(-دار  ــغــــدادي)ت:٤63هــ ــ ــب ــ ال

ــقــادر  ال عــبــد  مصطفى  وتــحــقــيــق:  ــة  ــروت-دراسـ ــيـ بـ

عطا-ط١- ١٤١٧هـ.

 - واألخبار التراجم  في  اآلثــار  عجائب  يخ  تار  .٢٧

عــبــد الــرحــمــن بـــن حــســن الــجــبــرتــي الـــمـــؤرخ )ت: 

يخ. ١٢3٧هـ(- دار الجيل- بيروت- با طبعة - با تار

وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   .٢8

فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان   - ِبّيِ
ْ
ل الّشِ

هـ(-الحاشية:   ٧٤3 )ت:  الحنفي  الزيلعي  الدين 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 

ِبّيُ )ت: ١0٢١ هـ(- المطبعة 
ْ
ل إسماعيل بن يونس الّشِ

الكبرى األميرية - بوالق، القاهرة-ط١- ١3١3هـ.

الطالب(- دليل  الدليل)شرح  شرح  التحرير   .٢٩

عبد  بن  مصطفى  بن  محمد  بن  محمود  المنذر  أبو 

-ط١- الشاملة-مصر ي-المكتبة  المنياو اللطيف 

١٤3٢هـ .

بن  لقاسم  ي-  البزدو أصول  أحاديث  تخريج   .30

الدكتور   : )ت:8٧٩هـ(-المحقق  الحنفي  قطلوبغا 

العالمي  العلماء  مركز  الــحــاج-  أبــو  محمد  صــاح 

ط١- االردن-  الــمــعــلــومــات-  وتــقــنــيــة  ــات  ــدراس ــل  ل

يخ. با تار

علي  ــن  بـ مــحــمــد  ــن  بـ ــفــات-عــلــي  ي ــتــعــر ال  .3١

الجرجاني)ت:8١6هـ(-المحقق:  الشريف  الــزيــن 

العلمية-بيروت-  الكتب  العلماء-دار  من   جماعة 

ط١-١٤03هـ .

أحــاديــث  يــج  تــخــر فــي  الحبير  التلخيص   .3٢

- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  الرافعي الكبير

دار  ـــ(-  85٢هـ )ت:  العسقاني  حجر  بن  أحمد  بن 

الكتب العلمية- بيروت- ط١- ١٤١٩هـ.

محمد  أبــو  الــمــالــكــي-  الفقة  فــي  التلقين   .33

البغدادي  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد 

محمد  يس  أو ابي  ٤٢٢هـ(-المحقق:  )ت:  المالكي 

العلمية- الكتب  دار  التطواني-  الحسني  بوخبزة 

بيروت-ط١- ١٤٢5هـ.

الشنيعة  األخبار  المرفوعة عن  الشريعة  تنزيه   .3٤

الموضوعة-علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني 

عبد  الوهاب  عبد  الحسن)ت:٩63هـ(-تحقيق  أبو 

دار  ي-  الغمار الصديق  محمد  اهلل  عبد  اللطيف، 

الكتب العلمية- بيروت-با طبعة- ١3٩٩هـ.

الــتــعــلــيــق  أحـــــاديـــــث  تــحــقــيــق  تــنــقــيــح   .35

الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  -شمس 

شعبان-  صالح  أيمن  الحنبلي)ت:٧٤٤هـ(-تحقيق 

دار الكتب العلمية- بيروت - با طبعة-١٩٩8م.

الرجال-يوسف  أسماء  في  الكمال  تهذيب   .36

جمال  الحجاج،  أبــو  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن 

الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

مــعــروف-  ــواد  بــشــار عـ د.  )ت: ٧٤٢هـــ(-الــمــحــقــق: 

مؤسسة الرسالة - بيروت-ط١- ١٤00هـ.
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3٧. تهذيب اللغة- محمد بن أحمد بن األزهري 

محمد  المحقق:  3٧0هـــ(-  )ت:  منصور أبو  ي،  الهرو

بيروت-  العربي-  التراث  إحياء  دار  مرعب-  عوض 

ط١- ٢00١م.

ابن  الصحيح-  الــجــامــع  لــشــرح  التوضيح   .38

بن  علي  بــن  عمر  حفص  أبــو  الــديــن  ســراج  الملقن 

المحقق:  80٤هــــ(-  )ت:  المصري  الشافعي  أحمد 

الــتــراث-  وتــحــقــيــق  الــعــلــمــي  للبحث  الــفــاح   دار 

- دمشق - ط١- ١٤٢٩هـ . دار النوادر

من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع   .3٩

وأيامه-  وسننه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أمور 

ي،   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخار

زهير  محمد  ٢56هـــ(-تــحــقــيــق:  اهلل)ت:  عــبــد  أبـــو 

ــنــجــاة- بــيــروت- ــوق ال - دار طـ ــنــاصــر  بــن نــاصــر ال

ط١- ١٤٢٢هـ.

الحنفية  طــبــقــات  فـــي  ــة  الــمــضــّيَ ــر  ــواه ــج ال  .٤0

ــادر بـــن مــحــمــد بـــن نــصــر اهلل الــقــرشــي،  ــقـ ــد الـ  -عــب

أبو محمد، محيي الدين الحنفي )ت: ٧٧5هـ(- مير 

كراتشي- الهند-با طبعة- با  كتب خانه -   محمد 

يخ- )٢/ 3٤(. تار

أبو   - ي  القدور مختصر  على  النيرة  الجوهرة   .٤١

ِبيِدّي  الّزَ بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 

الخيرية-  المطبعة  800هـــ(-  )ت:  الحنفي  اليمني 

- ط١- ١3٢٢هـ. مصر

ــب اإلمـــام  ــذه ي الــكــبــيــر فـــي فــقــه م ــاو ٤٢. الـــحـ

الشافعي وهو شرح مختصر المزني- أبو الحسن علي 

بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

الشيخ  ٤50هـ(-المحقق:  )ت:  بالماوردي  الشهير 

عبد  أحــمــد  عـــادل  الشيخ   - مــعــوض  محمد  علي 

الموجود- دار الكتب العلمية- بيروت -ط١-١٩٩٩م.

 - عشر الثالث  القرن  يخ  تار في  البشر  حلية   .٤3

الميداني  البيطار  إبراهيم  بن  حسن  بن  الــرزاق  عبد 

محمد  حفيده:  ــقــه 
َ

١335هـــ(-حــّق الــدمــشــقــي)ت: 

العربية-دار  اللغة  مجمع  أعضاء  -من  البيطار بهجة 

- بيروت-ط٢ - ١٩٩3م. صادر

- ٤٤. خاصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر

محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن محمد 

١١١١هـــ(-  )ت:  األصل-الدمشقي  الحموي  المحبي 

يخ. - بيروت- با طبعة - با تار دار صادر

جمال  الخرقي-  ألفاظ  شرح  في  النقي  الدر   .٤5

الــديــن أبـــو الــمــحــاســن يــوســف بــن حــســن بــن عبد 

بـ  المعروف  الصالحي  الدمشقي  الحنبلي  الهادي 

مختار  رضوان  هـ(-المحقق:   ٩0٩ )ت:  المبرد«  »ابن 

بن غربية- دار المجتمع - السعودية-ط١- ١٤١١هـ .

بن  محمد  األحكام-  غرر  شرح  الحكام  درر   .٤6

المولى-  أو  منا  أو   - بما  الشهير  علي  بــن  فــرامــرز 

)ت: 885هـ(- دار إحياء الكتب العربية- با  خسرو

يخ. طبعة- با تار

٤٧. دستور العلماء = جامع العلوم في اصطاحات 

الفنون- القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد 

الفارسية: حسن  نكري )ت: ق ١٢هـ(-عرب عباراته 

بيروت-ط١-   - العلمية  الكتب  دار  فحص-  هاني 

١٤٢١هـ .

اإلســامــي  يــخ  الــتــار فــي  العثمانية  الـــدولـــة   .٤8
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الحديث - اسماعيل أحمد ياغي- مكتبة العبيكان- 

يخ- )ص:٩٧-١0٩(، و السعودية - با طبعة - با تار

إلــى  الــخــلــق  إرشـــــاد  أو  الــخــالــص  الـــديـــن   .٤٩

ــاد  ــن الــحــق )والــمــجــلــد الــتــاســع طبع بــاســم: إرش دي

محمد  محمود  المناسك(-  أعــمــال  إلــى  الناسك 

أمين  الــّســبــكــي)ت:١35٢هـــ(-الــمــحــقــق:  خــطــاب 

السبكية- المحمودية  المكتبة  خطاب-   محمود 

ط٤- ١3٩٧هـ .

أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخيرة-   .50

يس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  بن إدر

حــجــي،وســعــيــد  ــمــحــقــق:مــحــمــد  68٤هـــ(،ال )ت: 

أعــراب،ومــحــمــد بــو خــبــزة- دار الــغــرب اإلســامــي- 

بيروت-ط١- ١٩٩٤م.

غرائب  في  النظار  )تحفة  بطوطة  ابــن  رحلة   .5١

بن  اهلل  عبد  بن  محمد   -) األسفار وعجائب  األمصار 

محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد اهلل، ابن 

المغربية،  المملكة  كاديمية  أ بطوطة )ت: ٧٧٩هـ(- 

الرباط- با طبعة-١٤١٧ هـ.

- ابن عابدين،  5٢. رد المحتار على الدر المختار

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

-بيروت-ط٢-  الفكر دار  ـــ(-  ١٢5٢هـ )ت:  الحنفي 

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م . 

يا  زكر أبو  المفتين-  وعمدة  الطالبين  روضــة   .53

ي )ت: 6٧6هـ(- محيي الدين يحيى بن شرف النوو

يــش- الــمــكــتــب اإلســامــي،  تــحــقــيــق: زهــيــر الــشــاو

بيروت- دمشق- عمان-ط3- ١٤١٢هـ .

5٤. سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

ناصر  محمد  الــرحــمــن  عبد  ــو  أب األمـــة-  فــي  السيئ 

ي  الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودر

يــاض - ـــ(- دار الــمــعــارف، الــر ــ  األلــبــانــي )ت: ١٤٢0ه

ط١- ١٤١٢هـ .

 - عشر الثاني  القرن  أعيان  في  الــدرر  سلك   .55

للمرادي.

 - عشر الثاني  القرن  أعيان  في  الــدرر  سلك   .56

مــراد  محمد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  خليل  محمد 

البشائر  دار  ـــ(-  ١٢06هـ )ت:  الفضل  أبــو  الحسيني، 

اإلسامية، دار ابن حزم-بيروت-ط3 - ١٩88م.

ــاء األوائـــل  ــب ــي أن 5٧. ســمــط الــنــجــوم الــعــوالــي ف

الملك  عبد  بــن  حسين  بــن  الملك  والتوالي-عبد 

عــادل  المحقق:  ١١١١هـــــ(-  الــمــكــي)ت:  العصامي 

دار  مــعــوض-  محمد  علي  الــمــوجــود-  عبد  أحــمــد 

الكتب العلمية - بيروت-ط١ - ١٩٩8م.

عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني-  سنن   .58

بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 

وضبط  الدارقطني)ت:385هـ(-حققه  البغدادي 

االرنـــــؤوط، حــســن عبد  نــصــه وعــلــق عــلــيــه: شعيب 

المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم- 

مؤسسة الرسالة، بيروت -ط١- ١٤٢٤ هـ .

بن  الحسين  بــن  أحــمــد   - الــكــبــرى  الــســنــن   .5٩

بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي 

القادر  عبد  محمد  البيهقي)ت:٤58هـ(-المحقق: 

عطا- دار الكتب العلمية- بيروت -ط3- ١٤٢٤هـ .

60. سير أعام النباء- شمس الدين أبو عبد اهلل 

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

٧٤8هـ(- دار الحديث- القاهرة-با الطبعة-٢006م.

ذهب-عبد  من  أخبار  في  الذهب  شــذرات   .6١

)ت:  الحنبلي  العكري  محمد  بن  أحمد  بن  الحي 

ــادر األرنـــــؤوط، محمود  ــق ١08٩هـــ(-تــحــقــيــق عــبــد ال

األرناؤوط- دار بن كثير - دمشق- با طبعة- ١٤06هـ-

.)٢60/8(

فائد  للشيخ  العربية  األجرومية في علم  6٢. شرح 

ماجستير  رسالة   - ي)ت:١063هـــ(  األبــيــار مبارك  بن 

 - ٢0١١م  الــمــنــورة-  بالمدينة  اإلســامــيــة  -الجامعة 

إشراف د. عبد الرازق بن فراج الصاعدي.

ملحق  يــلــيــه  و الــواســطــيــة،  الــعــقــيــدة  ــرح  شـ  .63

)ت:  هـــّراس  حسن  خليل  بــن  محمد  الــواســطــيــة- 

ج أحـــاديـــثـــه ووضـــع  ــبــــط نــصــه وخــــــّرَ ـــ(-ضــ ١3٩5هــ

الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف- دار الهجرة 

- ط3- ١٤١5هـ. - السعودية- الخبر

عبد  بن  اللطيف  لعبد  الملوك  تحفة  شــرح   .6٤

الرومي  الكرماني  ملك  بن  الدين  أمين  بــن،  العزيز 

دراســة   - رباجي  أسعد  علي  80١ه(-  )ت:  الحنفي 

وتحقيق- دار ابن حزم - بيروت - ط١- ٢0١١م. 

مبارك  بن  فائد  للعامة  الملوك  تحفة  شــرح   .65

رسالة  )ت:١08٧ه(-  ــري  األزهــ الــمــصــري  ي  ــار ــي األب

الزكاة-  كتاب  إلــى  الطهارة  كتاب  من   - ماجستير 

- بإشراف  دراسة وتحقيق- الطالب: فاضل كريم صبر

أ.د. عبيدة عامر توفيق.

ى البن بطال- ابن بطال  66. شرح صحيح البخار

)ت:  الملك  عبد  بــن  خلف  بــن  علي  الحسن  ــو  أب

مكتبة  إبراهيم-  بن  ياسر  تميم  أبو  ٤٤٩هـ(-تحقيق: 

الرشد - الرياض-ط٢- ١٤٢3هـ .

بن  محمد  الدين  -كمال  القدير فتح  شــرح   .6٧

دار  68١هـــ(-  همام)ت:  السيواسي،ابن  الواحد  عبد 

يخ. - بيروت-با طبعة-با تار الفكر

حبان  بــن  مــحــمــد   - حــبــان  ــن  ابـ صــحــيــح   .68

التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد   بن 

35٤هـ(-المحقق:  )ت:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو 

 - بيروت-ط٢   - الرسالة  مؤسسة  ــؤوط-  األرن شعيب 

١٩٩3م.

6٩. طبقات علماء الحديث- أبو عبد اهلل محمد 

بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي )ت: 

الزيبق-  إبراهيم  البوشي،  كــرم  أ هـ(-تحقيق:   ٧٤٤

مؤسسة الرسالة - بيروت - ط٢- ١٤١٧هـ .

عالم  مــذهــب  فــي  الثمينة  الــجــواهــر  عــقــد   .٧0

الـــمـــديـــنـــة- أبــــو مــحــمــد جــــال الـــديـــن عــبــد اهلل 

ــي الــســعــدي  ــذام ــج ــزار ال ــ بـــن نــجــم بـــن شـــاس بـــن ن

أ.د.حميد بن  المالكي)ت:6١6هـ(-دراسة وتحقيق: 

اإلسامي-بيروت-ط١-  الغرب  -دار  لحمر محمد 

١٤٢3هـ .

أبو  ي-  البخار صحيح  شــرح  ي  القار عمدة   .٧١

بن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود  محمد 

)ت:  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين 

بيروت-با   - العربي  الــتــراث  إحــيــاء  ـــ(-دار  ــ 855هـ

يخ. طبعة- با تار

مسائل  بــعــض  تحقيق  فــي  المنيفة  الــغــرة   .٧٢

ــحــق بـــن أحــمــد  ــام أبـــي حــنــيــفــة- عــمــر بـــن إس ــ اإلمـ

الحنفي  حفص  أبو  الدين،  سراج  الغزنوي،  الهندي 
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ــ  أ. م. د. سعد محمد علي حسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافية-بيروت-  الكتب  مؤسسة  ـــ(-  ٧٧3ه  )ت: 

ط١- ١٤06هـ.

- أبو القاسم  ٧3. الفائق في غريب الحديث واألثر

محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت: 

-محمد  ي  البجاو محمد  علي  538هـ(-المحقق: 

لــبــنــان-ط٢-   - المعرفة  دار  إبــراهــيــم-  الفضل  ــو   أب

يخ. با تار

حجر  ــن  ــفــقــهــيــة-اب ال الـــكـــبـــرى  ى  الـــفـــتـــاو  .٧٤

طبعة- -بيروت-با  الفكر الهيتمي)ت:٩٧٤هـ(-دار 

يخ. با تار

خان  قاضي  ى  فتاو ومعها  الهندية،  ى  الفتاو  .٧5

النعمان- حنيفة  أبــي  األعــظــم  اإلمـــام  مــذهــب  فــي 

- الشيخ: نظام وجماعة من علماء الهند- دار الفكر

بيروت-با طبعة- ١٩٩١م.

المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس   .٧6

بن  الَحّي  َعْبد  محمد  والمسلسات-  والمشيخات 

يسي، المعروف  عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدر

١38٢هـــ(-الــمــحــقــق:  )ت:  الــكــتــانــي  الــحــي  بعبد 

إحسان عباس- دار الغرب اإلسامي - بيروت -ط٢- 

١٩8٢م.

٧٧. قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن 

يد القيرواني- عبد المحسن بن حمد بن عبد  أبي ز

دار   - الــبــدر العباد  حمد  بــن  اهلل  عبد  بــن  المحسن 

الفضيلة- الرياض -ط١-٢00٢م.

د.   - االخيار الرجال  ذكر  في  المختار  القول   .٧8

 - االحــســان  دار   - الشوربجي  حامد  جمال  محمد 

مصر - ط١- ٢0٢٢م.

بن  علي  الحسن  أبــو  يخ-  التار في  الكامل   .٧٩

بن  يــم  الــكــر عبد  بــن  محمد  بــن  محمد  الــكــرم  أبــي 

األثير  ابن  الدين  عز  ي،  الجزر الشيباني  الواحد  عبد 

دار  تدمري-  السام  عبد  عمر  تحقيق:  )ت:630هـــ( 

الكتاب العربي- بيروت -ط١- ١٩٩٧م.

بن  أحمد  أبــو  الــرجــال-  ضعفاء  في  الكامل   .80

الــجــرجــانــي )ت: 365هـــ(-تــحــقــيــق: عــادل  عـــدي 

معوض-شارك  محمد  الموجود-علي  عبد  أحمد 

في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة- الكتب العلمية - 

بيروت - ط١- ١٤١8هـ.

ي- عبد  الــبــزدو كشف األســـرار شــرح أصــول   .8١

ي  البخار الدين  عــاء  محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز 

اإلســامــي-  الــكــتــاب  ٧30هـــــــ(-دار  )ت:  الحنفي 

يخ. القاهرة-با طبعة - با تار

كنز الدقائق- أبو البركات عبد اهلل بن أحمد   .8٢

ـــ(- ٧١0هـ )ت:  النسفي  الــديــن  حــافــظ  محمود  بــن 

المحقق: أ. د. سائد بكداش- دار البشائر اإلسامية، 

دار السراج- بيروت- ط١ - ٢0١١م.

العاشرة-  المئة  بأعيان  السائرة  كب  الكوا  .83

١06١هـــ(-  الغزي)ت:  محمد  بن  محمد  الدين  نجم 

العلمية-  الكتب  دار   - المنصور خليل  المحقق: 

بيروت -ط١ - ١٩٩٧م.

الحسن  أبــو  األنــســاب-  تهذيب  في  اللباب   .8٤

الشيباني  محمد  بــن  محمد  الــكــرم  أبـــي  بــن  عــلــي 

بـــيـــروت-   - ــادر ــ ــ ص دار  )ت:630هـــــــــــ(-  ي  ــزر ــــجــ  ال

با طبعة - ١٩80م .

على،  بــن  مكرم  بــن  محمد   - الــعــرب  لسان   .85 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي فائد بن المبارك )ت: ١063هـ(   شرح تحفة الملوك لإلمام األبيار

ي  أبــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابــن منظور األنــصــار

 - ــادر  صــ دار  ـــ(-  ــ ــ ٧١١ه )ت:  ــقــى  ي ــر اإلف يــفــعــى  الــرو

بيروت-ط3 - ١٤١٤هـ.

سهل  أبي  بن  أحمد  بن  لمحمد  المبسوط-   .86

شمس األئمة السرخسي)ت: ٤83هـ(-دار المعرفة - 

بيروت-با طبعة-١٩٩3م .

عبد   - األبحر ملتقى  شرح  في  األنهر  مجمع   .8٧

بشيخي  المدعو  سليمان  بــن  محمد  بــن  الرحمن 

زاده، يعرف بداماد أفندي )ت: ١0٧8هـ(- دار إحياء 

يخ. التراث العربي-بيروت- با طبعة- با تار

التنزيل  غــرائــب  فــي  األنــــوار  بــحــار  مجمع   .88

- جمال الدين، محمد طاهر بن علي  ولطائف األخبار

الكجراتي )ت: ٩86هـ(-  ِني  الَفّتَ الهندي  الصديقي 

 - العثمانية-ط3  المعارف  دائـــرة  مجلس  مطبعة 

١٩6٧م-)3/ ١5٢(.

فقه  النعماني-  الفقه  في  البرهاني  المحيط   .8٩

أبو المعالي برهان  اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنه- 

بن  بن عمر  العزيز  بن عبد  بن أحمد  الدين محمود 

عبد  6١6هـ(-المحقق:  )ت:  الحنفي  ي  البخار َماَزَة 

الكريم سامي الجندي- دار الكتب العلمية- بيروت 

- ط١- ١٤٢٤هـ .

اهلل  عبد  أبــو  الــديــن  زيــن  الصحاح-  مختار   .٩0

ي  الــراز الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبــي  بن  محمد 

محمد-  الشيخ  يوسف  666هـــ(-الــمــحــقــق:  )ت: 

المكتبة العصرية - بيروت -ط5- ١٩٩٩م.

لــإلمــام  الـــمـــلـــوك  تــحــفــة  شــــرح  مــخــطــوطــة   .٩١

فرع من  المؤلف  ي)ت: ١0٧8هـ(- وهي بخط  األبيار

إحياء  العلمي و نسخها في )١0٧8ه(- مركز البحث 

التراث االسامي- مكة المكرمة- رقم )30١(

يخ األعيان- شمس الدين  ٩٢. مرآة الزمان في توار

وغلي بن عبد اهلل المعروف 
ُ
أبو المظفر يوسف بن ِقْزأ

هـ(-تحقيق   65٤  -  58١( ي«  الــجــوز ــن  اب »ســبــط  بـــ 

محققيه[- أسماء  تفصيل  جــزء  كل  ]بــأول  وتعليق: 

ي،  يحاو محمد بركات، كامل محمد الخراط، عمار ر

ــوان عــرقــســوســي، أنــــور طـــالـــب، فـــادي  ــ مــحــمــد رضـ

الدين،  كريم  معتز  محمد   ، مامو ــوان  رض المغربي، 

زاهر إسحاق، محمد أنس الخن، إبراهيم الزيبق- دار 

الرسالة العالمية-دمشق - ط١- ١٤3٤هـ .

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .٩3

إلى رسول اهلل �- مسلم بن الحجاج  العدل   عن 

ـــ(- ٢6١هـ )ت:  ي  النيسابور القشيري  الحسن  ــو  أب

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث 

يخ. العربي - بيروت- با طبعة - با تار

مسلم  بــن  اهلل  عــبــد  محمد  أبـــو  الــمــعــارف-   .٩٤

ثروت  ٢٧6هـ(-تحقيق:  )ت:  ي  الدينور قتيبة  بن 

عكاشة- الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- 

ط٢- ١٩٩٢م.

اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  البلدان-  معجم   .٩5

ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: 6٢6هـ(- دار 

- بيروت-ط٢- ١٩٩5م. صادر

يخ -التراث اإلسامي في مكتبات  ٩6. معجم التار

علي  والمطبوعات-إعداد:  -المخطوطات  العالم 

الرضا قره بلوط - أحمد طوران قره بلوط- دار العقبة- 

قيصري - تركيا-ط١ - ٢00١م.
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َنن  الّسُ ِلــرَجــاِل  والــّتــْعــديــل  ــَجــْرح  ال ُمــْعــَجــُم   .٩٧

َنْقد  في  الَبْيَهقي  لمنهج  إَضافية  دراَسة  َمع  الُكْبَرى، 

الرحمن  عبد  نجم  الُكْبرى-  َنن  الّسُ َضــْوء  في  ــّرَواة  ال

خلف- َداُر الراية- الرياض -ط١ - ١٩8٩م.

٩8. معجم المطبوعات العربية والمعربة- يوسف 

إليان بن موسى سركيس )ت: ١35١هـــ(- مطبعة  بن 

- با طبعة- ١3٤6هـ. سركيس - مصر

وحتى  اإلســام  صدر  »من  المفسرين  معجم   .٩٩

«- عادل نويهض)ت:١٩8٢م( - قدم  العصر الحاضر

خالد-  حسن  ْيخ 
َ

الّش اللبنانية  ية  الجمهور ُمفتي  له: 

مؤسسة نويهض الثقافية - بيروت - ط3 - ١٩88م.

١00. معجم المؤلفين- عمر رضا بن محمد راغب 

بيروت-با  المثنى-  مكتبة  كــحــالــة)ت:١٩8٧م(- 

يخ. طبعة -با تار

مكتبات  في  اإلسامي  التراث  يخ  تار معجم   .١0١

العالم - المخطوطات والمطبوعات - علي الرضا قره 

بلوط - أحمد طوران قره بلوط.

بن  فارس  بن  أحمد  اللغة-  مقاييس  معجم   .١0٢

3٩5هـ(- )ت:  الحسين  أبو  ي،  الــراز يني  القزو ياء  زكر

 - الفكر دار  هــارون-  محمد  السام  عبد  المحقق: 

بيروت - با طبعة- ١3٩٩هـ - .

١03. مفاتيح العلوم- محمد بن أحمد بن يوسف، 

ــو عــبــد اهلل، الــكــاتــب الــبــلــخــي الـــخـــوارزمـــي)ت:  أبـ

الكتاب  دار  ي-  األبيار إبراهيم  38٧هـ(-المحقق: 

يخ. العربي- بيروت-ط٢-با تار

)ت:  المقريزي  الدين  تقي   - الكبير ى 
َ

المقّف  .١0٤

الغرب  دار   - ي  اليعاو محمد  هـ(-المحقق:   8٤5

االسامي- بيروت - ط٢ - ٢006م. كشف الظنون عن 

كاتب  أسامي الكتب والفنون- مصطفى بن عبد اهلل 

خليفة  حاجي  باسم  المشهور  القسطنطيني   جلبي 

المثنى-  مكتبة  ـــ(-  ١06٧هـ )ت:  خليفة  الحاج  أو 

بغداد - ط١-١٩٤١م. 

جمال  والملوك-  األمــم  يخ  تار في  المنتظم   .١05

محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبــو  الدين 

عبد  مــحــمــد  5٩٧هــــ(-الـــمـــحـــقـــق:  )ت:  ي  الـــجـــوز

الكتب  دار  عطا-  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر 

العلمية- بيروت-ط١- ١٤١٢ هـ .

أبو  الملوك-  تحفة  شــرح  فــي  السلوك  منحة   .١06

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 

855هـــ(-  )ت:  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى 

المحقق: د.أحمد عبد الرزاق الكبيسي- وزارة األوقاف 

- ط١- ٢00٧م. والشؤون اإلسامية - قطر

آدم عليه  يخ اإلسامي منذ عهد  التار ١0٧. موجز 

السام إلى عصرنا الحاضر - أحمد معمور العسيري-

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض-ط١ .

١08. مورد الظمآن إلى سيرة المبعوث من عدنان، 

ت:  الحنفي  األزهري  ي  األبيار مبارك  بن  فائد  لإلمام 

والخطابة-  الــدعــوة  فــي  ماجستير  رســالــة  ـــ،  ١08٧هــ

للباحث: عمر حسين العزي-دراسة وتحقيق - ديوان 

الوقف السني- كلية اإلمام األعظم الجامعة-العراق- 

ع 5٩،  ٢0١6م- رقم التصنيف ٢١3، ورقم التخصص 

ورقم التسجيل 8٢03١٢ .

١0٩. موسوعة كشاف اصطاحات الفنون والعلوم- 

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد 
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صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت: بعد ١١58هـ(-

تحقيق:  العجم-  د.رفيق  ومراجعة:  إشــراف  و تقديم 

العربية:  إلى  الفارسي  النص  نقل  دحــروج-  علي  د. 

جورج  د.  األجنبية:  الترجمة  الخالدي-  اهلل  عبد  د. 

يناني- مكتبة لبنان ناشرون- بيروت-ط١ -١٩٩6م. ز

والــقــاهــرة-  مصر  مــلــوك  فــي  ــزاهــرة  ال النجوم   .١١0

يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي، 

وزارة  ـــ(-  8٧٤هـ )ت:  الدين  جمال  المحاسن،  أبــو 

با   - مصر الكتب-  دار  القومي-  ــاد  واإلرشـ الثقافة 

يخ. طبعة- با تار

حاشيته  مع  الهداية  ألحاديث  الراية  نصب   .١١١

أبو  الدين  جمال  الزيلعي-  تخريج  في  األلمعي  بغية 

)ت:  الزيلعي  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  محمد 

ي- الَبُنور يوسف  محمد  للكتاب:  ٧6٢هـــ(-قــدم 

الديوبندي  العزيز  عبد  الحاشية:  ووضــع  وصححه 

محمد  كملها  أ ثـــّمَ  الــحــج،  كــتــاب  ــى  إل الفنجاني، 

ي -الــمــحــقــق: محمد عــوامــة-  الــكــامــلــفــور يــوســف 

مؤسسة الريان - بيروت - دار القبلة للثقافة اإلسامية 

- السعودية-ط١- ١٤١8هـ.

كنز الدقائق- سراج الدين  ١١٢. النهر الفائق شرح 

ـــ(- ١005هـ )ت  الحنفي  نجيم  بــن  إبــراهــيــم  بــن  عمر 

العلمية- الكتب  دار  عناية-  عــزو  المحقق:أحمد 

بيروت- ط١-١٤٢٢هـ .

اليوسفية  والمحاسن  السلطانية  ــنــوادر  ال  .١١3

بن  رافــع  بن  يوسف  األيــوبــي(-  الدين  صــاح  )سيرة 

المحاسن،  أبــو  الموصلي،  األســدي  عتبة  بن  تميم 

بهاء الدين ابن شداد )ت:63٢هـ(-تحقيق: الدكتور 

القاهرة-  الخانجي-  مكتبة  الشيال-  الدين  جمال 

ط٢ - ١٩٩٤م .

ــة الصعلــوك شــرح تحفــة الملــوك، ألبــي  ١١٤. هدّيَ

الحســن  العــارف  بــن  محمــد  بــن  المحــرم  الليــث 

يلــي الحنفــي)ت:١000ه(، زيــن الديــن أبــو عبــد اهلل  الز

ي  محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــراز

)ت:666هـ(-المحقــق: د. عبــد اهلل نذيــر أحمــد- دار 

ــق  -ُحّقِ ١٤١٧هـــ  بيــروت-ط١-   - اإلســامية  البشــائر 

 - ١0١/أ  الصفحــة  نهايــة  مــن  الشــرح  هــذا  مــن  جــزء 

١5٢ب- رســالة ماجســتير للباحــث : يحيــى مصطفى 

كمــال - اشــراف : د. محمــد حســان عــوض- جامعــة 

والقانــون-  الشــريعة  كليــة   - االســامية  درمــان  أم 

الســودان - ٢0١3م .

ــار  وآثـ الــمــؤلــفــيــن  أســمــاء  الــعــارفــيــن  ـــة  ١١5. هـــدّيَ

المصنفين- إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 

الباباني البغدادي )ت: ١3٩٩هـ(- طبع بعناية وكالة 

المعارف في استانبول-با طبعة - ١٩5١م.

ــو  ــزمــان-أب ال ــنــاء  أب ١١6. وفــيــات األعــيــان وانــبــاء 

بكر  أبي  بن  بن محمد  الدين أحمد  العباس شمس 

عباس-  احسان  68١هـ(-تحقيق  خلكان)ت:  بن 

يخ. دار الثقافة- لبنان- با طبعة - با تار

المواقع اللكترونية:

١- مجلة الرق المنشور - الرابط:

h t t p s : / / a p p . a l r e q . c o m / a r / A u -

t h o r e d B o o k s / A u t h o r e d B o o k / 0 8 d -

7be0d-ca79-f655-efc2-416116adcfc8
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٢- دار المقتبس - الرابط: 

https://almoqtabas.com/ar/manuscripts/

view/26465047194773305

يكيبيديا - الرابط)١(:  3-الموسوعة الحرة - و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D

9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%

B1%D8%A7%D9%86

يكيبيديا - الرابط)٢( : ٤- الموسوعة الحرة - و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9

%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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