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خالصة البحث

األحوال  في  الفقهية  وآرائه  بـ)البرجندي  الموسوم 

الشخصية(.

الحنفية  علماء  مــن  عــالــٍم  سيرة  البحث  تــنــاول 

بن  محمد  ــن  ب )عــبــدالــعــلــي  وهـــو  ال  أ الــمــتــأخــريــن، 

القرن  أواخــر  في  عــاش  الــذي  البرجندي(  الحسين 

التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري، والذي جمع بين 

لنا القول فيها في طيات البحث،  علوٍم شتى، قد فّصَ

( في  وقد شهدت له منظمة األمم المتحدة )اليونسكو

والعلوم  بالتربية  المختصة  الجهة  وهي  هذا،  عصرنا 

خال  من  وذلك  الفلك؛  مجال  في  بعلِمِه  والثقافة 

اإلحتفاء بِه في عام ٢0١٢ -  ٢0١3م.

إاّل إننا تناولنا في بحثنا هذا جانبًا آخر من علمِه، 

الفقهية  آراءه  فدرسنا  الشرعي  العلم  جانب  وهو  ال  أ

في األحوال الشخصية، والتي هي محل اهتمام الفئة 

كبر من الناس لمساسها بحياتهم اليومية. األ

ABSTRACT:

The research entitled with )Al Burjandi and 

his Jurisprudential Views in Personal Status(.

The research dealt with the biography of one 

of the late Hanafi scholars, namely )Abdul-Ali 

bin Muhammad bin Al-Hussein Al-Burjandi(, 

who lived in the late ninth and early tenth cen-

turies AH. )UNESCO( in our time, which is the 

authority concerned with education, science and 

culture with its knowledge in the field of astron-

omy; It was celebrated in 2012 -  2013.

However, in our research we dealt with an-

other aspect of his knowledge, which is the as-

pect of forensic science, so we studied his juris-

prudential views on personal status, which is of 

interest to the largest group of people because it 

affects their daily lives.

***
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المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين  رّبِ  هلِل  الحمُد 

سيد الُمرسلين محمد وعلى آلِه الطيبين الطاهرين، 

ورضي اهلل عن صحابتِه الُغر الميامين.

 للمذهب الحنفي انتشارًا 
َ

أما بعد؛ فمن المعلوم أّن

من  بقعة  تخلو  تكاد  فا  اإلسامية،  الباد  في  واسعًا 

هذه الباد إاّل وللمذهب الحنفي فيها ذكر أو صوت 

خال  من  إمــا  و نفسه  المذهب  وجــود  خال  من  إما 

المذهب  لسيادة  كان  ولقد  وُمريديه،  أتباعه  وجــود 

الكبير  األثر  العثمانية)١(؛  الدولة  كم  محا في  الحنفي 

يادة انتشار هذا المذهب، والمتداد  واليد الطولى في ز

عمر هذه الدولة )أي العثمانية( فهي لم تسقط إلى ما 

قبل مائة عام مضت، فقد استمر االهتمام بالمذهب 

األخــرى  المذاهب  سائر  مــن  كبر  أ بشكل  الحنفي 

طيلة فترة بقاء هذه الدولة. واستمر بذلك نتاج هذا 

الذين  الكبار  الموسوعيين  العلماء  من  المذهب 

واحٍد،  بنوٍع  بين علوم مختلفة فلم يكتفوا  ما  جمعوا 

فصاحب  الموضوع  اختيار  أسباب  من  كــان  وهــذا 

علماء  من  البرجندي(  )عبدالعلي  وهو  الشخصية 

الحنفية المتأخرين الذين ساروا على نهج السابقين 

من العلماء فجمعوا ما بين علوٍم شتى.

كتفاء القنوع: ١٤٢/١.  : إ )١( ُينظر

أما منهجيتي في البحث فكانت كاآلتي :

شخصية  بــخــصــوص  جـــاء  مــا  كــل  جمعت   -١  

وجعلت  األول  المبحث  في  اهلل(  )رحمه  البرجندي 

الثاني لمسائله في األحوال الشخصية.

الذي  العصر  في  جاء  ما  كل  على  اطلعت   -٢  

في  جاء  ما  وعلى  اهلل(  )رحمه  البرجندي  فيه  عاش 

كانت  والتي  محمد(  علي  )صابرين  الطالبة  رسالة 

بعنوان )اآلراء الفقهية لإلمام عبدالعلي بن محمد بن 

الحسين البرجندي الحنفي )ت٩3٢ھ( والتي تمت 

الجامعة   / اإلسامية  العلوم  كلية  في  إشرافي  تحت 

غير  الباب  هذا  في  جاء  فيما  أجد  فلم  العراقية، 

صاحب  على  تأثيرًا  لها  أجد  لم  يخية  تأر معلومات 

الشخصية وال على علمِه أو تعلمه، ولذلك؛ وألسباب 

المجات  وشروط  البحث  بحجم  تتعلق  أخرى 

عاش  الذي  العصر  في  جاء  ما  استبعدت  الناشرة 

الناشرة  المجات  شروط  )أي  السبب  ولنفس  فيه، 

المصادر  في  كتفاء  واال الرجال  تراجم  عن  ابتعدت 

وذكره  فقط،  والصفحة  والجزء  الكتاب  اسم  بذكر 

.) بكامل بطاقتِه في المصادر

 3- أرجعت اآليات الواردة في البحث إلى سورها، 

مظانها  من  األحاديث  بتخريج  قمت  كما  اآلية  ورقم 

كان  إذا  خاصًة  عليها  الحكم  بيان  مع  المعتمدة، 

إلى  الوصول  لغرض  به  االستدالل  يتم  مما  الحديث 

الترجيح بين األدلة باستثناء ما ورد في الصحيحين 

أو أحدهما ما استطعت إلى ذلك سبيًال.

أنها  وجدت  والتي  المبهمة  باأللفاظ  فت  عّرَ  -٤  

بحاجة إلى التعريف بها لغويًا واصطاحيًا.
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مة  بُمقّدِ أجعله  أن  البحث  خطة  اقتضت  وقــد 

مة سبب اختيار  ومبحثين وخاتمة. بّينت في الُمقّدِ

منهجية  فيها  بّينت  كما  تقسيمه،  وكيفية  الموضوع 

البحث.

)البرجندي  بعنوان  وهو  األول:  المبحث  وجعلت 

وهويته الشخصية(، 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ونسبه، ولقبه.

من  فيه  برع  وما  العلمية  مكانته  الثاني:  المطلب 

فنون.

المطلب الثالث: جهوده العلمية ومؤلفاته.

المطلب الرابع: شيوخه وتاميذه.

المطلب الخامس: وفاته.

الفقهية  )اآلراء  فــي  وهـــو  ــثــانــي:  ال المبحث  أمـــا 

للبرجندي في األحوال الشخصية(، 

يشتمل على أربع مسائل : و

المسألة األولى: الموطوءة بشبهة.

المسألة الثانية: ثبوت نسب ولد المبتوتة.

المسألة الثالثة: حضانة الطفل.

المسألة الرابعة: ميراث الزوجة.

توصلت  التي  النتائج  أهــم  الخاتمة:  في  بّينت 

ــر بــعــض الــتــوصــيــات الــمــهــمــة والــتــي   إلــيــهــا مــع ذكـ

البد منها.

ــم االعــتــمــاد عليها  ــم ذكـــرت الــمــصــادر الــتــي ت  ث

في البحث.

والــســام  ــاة  ــص وال العالمين  ــرّبِ  ــ ل هلِل  والــحــمــُد 

الطيبين  آلــِه  وعلى  )محمٍد(  الُمرسلين  سيد  على 

الطاهرين، ورضي اهلل عن صحابتِه الُغر الميامين.

المطلب األول: اسمه، ونسبه، ولقبه :

هو عبدالعلي بن محمد بن الحسين نظام الدين 

نسبًة  الــبــيــرجــنــدي)٢(،  أو  الــبــرجــنــدي)١(،  البرزنجي 

ُيكنى  استانبول)٤(،  نزيل  بتركستان)3(،  برجندة  إلى 

بـ))الفاضل(( أو ))فاضل(( )5(.

ــرع به  ــا بـ ــي: مــكــانــتــه الــعــلــمــيــة ومـ ــان ــث  الــمــطــلــب ال

من فنون :

العلوم  من  كثير  في  اهلل(  )رحمه  البرجندي  برع   

والفنون، فهو لم يقتصر على العلوم الشرعية فحسب 

علماء  عــادة  على  فسار  ذلــك،  مــن  كثر  أ توسع  بــل 

المشهورين  والفلكيين  الفاسفة  أحد  فهو  السلف، 

 .١8٢3/٢ الظنون:  كشف   .٢8٧/٢ الوصول:  سلم   : ُينظر  )١(
العربية:  المطبوعات  ُمعجم  ص١5.  البهية:  الــفــوائــد 
ُمعجم   .30/٤ األعــام:   .586/١ العارفين:  هدية   .5٤٧/٢

يخ: ١٧80/3.  المؤلفين: ٢66/5. ُمعجم التار
: الفوائد البهية: ص١5. ُمعجم المطبوعات العربية:  )٢( ُينظر

.5٤٧/٢
)3( اسم جامع لجميع باد الترك، يحدها من الشرق الصين، 
نهر  وغــربــًا  ــود  األسـ والبحر  إيـــران  و الهند  الجنوب  ومــن 

الطونة.
يخ  : آثار الباد وأخبار العباد: ص5١٤. نهر الذهب في تأر ُينظر

حلب: 3/١0٢.
ثة  )٤( مدينة عظيمة ال مثيل لها، لها موقع عالمي فريد بها ثا
عام  أسست  البر  إلــى  وآخــر  البحر  إلــى  جانبان  جوانب 

)330م( على يد االمبراطور قسطنطين األول.
كام المرجان: ١١6/١. معجم البلدان: 3٤٧/٤. : آ ُينظر

المطبوعات  ُمعجم   .3٤١/١-٩١ الظنون:  كشف   : ُينظر  )5(
العربية: 5٤٧/٢. 
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يــاضــٌي، فضًال عن  ور بــارُع  فــارس، وهو فقيه  في باد 

مرتين،  للنسفي  األصـــول  كتاب  شــرح  أصوليًا  كونه 

كثير  عنه  نقل  الُمتأخرين)١(  الحنفية  فقهاء  من  وهو 

وفي  واالســطــرالب)3(  الهيئة)٢(  علم  في  العلماء  من 

الرياضيات وأصول الفقه، ومن الذين نقلوا عنه: ابن 

من  ومجموعة   ،)٤(  ) المحتار )رد  كتابه  في  عابدين 

ى الهندية()5(. علماء الهند في كتاب )الفتاو

)دستور  كتابه  فــي  نكري  أحمد  القاضي  وذكـــره 

الفنون( اصطاحات  في  العلوم  )جامع  أو  العلماء( 

األحوذي  )تحفة  كتابه  في  ي  المباركفور وكذلك   ،)6(

اآللوسي  شكري  ومحمود  الترمذي()٧(،  جامع  بشرح 

: ُمعجم المطبوعات: 5٤٧/٢. األعام: 30/٤. ُمعجم  )١( ُينظر
يخ: ١٧80/3. المؤلفين: ٢66/5. ُمعجم التار

ية  السماو األجــرام  أحــوال  في  ويبحث  الفلك؛  علم  وهو   )٢(
وعاقة بعضها ببعض وما لها من تأثير على األرض.

: ُمعجم اللغة العربية: 380/3. ُينظر
)3( وهو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، 
كيف  ُيظهر  و ية  السماو للقبة  الُبعد  ثنائي  نموذج  وهــو 

تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.
: موسوعة كشاف اصطاحات الفنون: ١/١٧6.  ُينظر

ُمعجم لغة الفقهاء: ص١٩.
)٤( ذكره في مواضع كثيرة جدًا.

. ُيراجع: رد المحتار على الدر المختار
الهندية على مذهب اإلمام أبي حنيفة  ى  الفتاو ُيراجع:   )5(

النعمان.
العلوم في اصطاحات  العلماء - جامع  ُيراجع: دستور   )6(

الفنون.
)٧( ُيراجع: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.

. في كتابه )ما دل عليه القرآن()8( وغيرهم كثير

عّما  فضًال  أيضًا  العلمية  مكانته  على  يدل  ومما 

والعلم  للتربية  الُمتحدة  األمم  منظمة  احتفاء  ذكرنا؛ 

عام  يس  ببار الدائم  مقرها  في   ) )اليونسكو والثقافة 

الَعّامة  والرياضي  والفلكي  بالعالم  ٢0١3م    -  ٢0١٢
عبدالعلي البرجندي.)٩(

المطلب الثالث: جهود العلمية ومؤلفاته :

العلوم  في  فاضلة  جهود  اهلل(  )رحمه  للبرجندي 

إلى  كثيرة تصل  وتآليف  التي سبق ذكرها وله شروح 

كل  تشمل  متنوعة  وهــي  مخطوطًا  العشرين  قــرابــة 

)مختصر  الفقه  فــي  فله  فيها،  بــرع  التي  المجاالت 

شرح الوقاية( وله في أصول الفقه أيضًا: )حاشية على 

ملخص الجغميني()١0( لقاضي زادة، وله اليد الطولى 

في  نجمًا  كتشف  ا أنــه  ــر  ُذك حيث  الفلك  علم  فــي 
عصرِه، وكتب عشرين فصًال في التقويم.)١١(

ــًا، حــيــث ألــف  ولـــه بـــاع فـــي عــلــم الـــزراعـــة أيـــضـ

ــو مخطوط   كــتــابــًا اســمــه: )الـــزراعـــة والــمــعــرفــة( وهـ

الجديدة  الهيئة  ُيعضد  مما  القرآن  عليه  دل  ما  ُيراجع:   )8(
القويمة بالبرهان.

)٩( موقع وكالة أنباء الكتب اإليرانية: 
)http://www.ibn.a.ir/ar(.

هدية   .5٤٧/٢ الــعــربــيــة:  المطبوعات  ُمعجم   : ُيــنــظــر  )١0(
يــخ:  الــتــار ُمــعــجــم   .30/٤ ــام:  ــ األعـ  .586/١ الــعــارفــيــن: 

.١٧80/3
)١١( كتاب مرتضى فاطمي عن حياة البرجندي. 

http://www.(  : ايــران(  )اخبار  االلكتروني  الموقع   : ُينظر  
.)tasnimnews.comfa news/1392 /18 /21250
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

باللغة الفارسية.)١(

كثير  في  البرجندي  ومؤلفات  كتب  توزعت  وقد 

في  مــوجــود  هــو  مــا  فمنها  العالمية،  المكتبات  مــن 

إيران،  مكتبات  في  كثرها  وأ والهند،  تركيا،  مكتبات 

في  مخطوطات  أيــضــًا  ــه  ول الــفــارســيــة،  باللغة  ــي  وه

مكتبة  في  نسخ  ولها  العظمى،  البريطانية  المكتبة 

الماجد في دبي ومن أهم ُمصنفاتِه :

 ١- شرح منار األنوار في أصول الفقه، ومنار األنوار 

الدين  بـ)حافظ  المعروف  أحمد  بن  عبداهلل  لإلمام 
النسفي( المتوفى في )٧١0ھ(. )٢(

 ٢- شرح مختصر زبدة األصول، وهو مخطوط. )3(

 3- جواهر القرآن -  خواص القرآن -  ترجمة الدر 

عفيف  )للشيخ  العظيم  القرآن  خــواص  في  النظيم 
الدين( وهو مخطوط. )٤(

يسمى   ٤- شرح الرسالة العضدية في المناظرة، و

ــن(( في  ــدي ال الــعــّامــة عضد  آداب  ــرح  ـــ))ش ب أيــضــًا 

عبدالرحمن  الدين  )لعضد  والرسالة  البحث،  آداب 

وهــو  ــي )٧56ھ(  ف الــمــتــوفــى  ــلــجــي(  األي أحــمــد  ــن   ب
كتاب مطبوع.)5(

)١( كتاب مرتضى فاطمي عن حياة البرجندي.
http://www.(  : ايــران(  )اخبار  االلكتروني  الموقع   : ُينظر  

.)tasnimnews.comfa/news/1392/18/21250
العارفين:  هدية   .١8٢6  ،١8٢3/٢ الظنون:  كشف   : ُينظر  )٢(

586/١. األعام: 30/٤. ُمعجم المؤلفين: ٢66/5.
يخ: ١٧83/3. : هدية العارفين، 586/١. ُمعجم التار )3( ُينظر

يخ: ١٧80/3. : ُمعجم التار )٤( ُينظر
 .586/١ العارفين:  هدية   .٤١/١ الظنون:  كشف   : ُينظر  )5(

ُمعجم المؤلفين: ٢66/5.

 5- شرح الفوائد البهائية أو البهية في الحساب، 

)لعماد  البهية  والــفــوائــد  الــنــفــع،  عظيم  ــرٌح  شـ وهــو 

 الــديــن عــبــداهلل بــن محمد الــعــوام الــبــغــدادي( وهو 
كتاب مطبوع.)6(

( في النجوم. )٧(  6- )مصابيح األنوار
 ٧- شرح بيست في معرفة اإلسطرالب. )8(

 8- )شرح تحرير المجسطي في الهيئة( فرغ منه 
سنة: )٩3١ھ( وهو كتاب مطبوع. )٩(

الجغميني(  ملخص  شــرح  على  )حــاشــيــة   -٩  
لقاضي زادة في الهيئة وهو مخطوط. )١0(

 ١0- باب في التقويم. )١١(

المطلب الرابع: شيوخه وتالميذه :

وأصحاب  المؤرخين،  من  المتأخرون  يهتم  لم 

هذه  فــي  العلماء  بسير  سابقيهم  كاهتمام  السير 

سيرة  المتأخرين  الُعلماء  من  لكثير  تجد  فا  الفترة، 

اليسير  الشيء  إاّل  سيرهم  ح  توّضِ كاملة  أو  ُمفصلة، 

ُيعرف  فلم  البرجندي،  عبدالعلي  ومنهم:   ،  الــنــادر

َحقه؛  يوفيه  ال  الــذي  اليسير  الشيء  إاّل  عنه  ُيذّكر  أو 

العارفين: ١/586.  الظنون: ١٢٩6/٢. هدية  كشف   : ُينظر  )6(
األعام: 30/٤. ُمعجم المؤلفين: ٢66/5.

يخ: ١٧83/3. : ُمعجم التار )٧( ُينظر
يخ:  3/١٧8١. : ُمعجم التار )8( ُينظر

: سلم الوصول: ٢٤١/٤. ُمعجم المطبوعات العربية:  )٩( ُينظر
يــخ:  الــتــار ُمــعــجــم   .586/١ الــعــارفــيــن:  هــديــة   .5٤٧/٢

 .١٧8٢/3
هدية   .5٤٧/٢ الــعــربــيــة:  المطبوعات  ُمعجم   : ُيــنــظــر  )١0(
يخ: ١٧80/3. العارفين: 586/١. األعام: ٢0/٤. ُمعجم التار

يخ: ١٧80/3. : ُمعجم التار )١١( ُينظر
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فلم ُيتطرق لذكر شيوخ البرجندي )رحمه اهلل( سوى 

كتاب )ُسلم الوصول إلى طبقات الفحول(  صاحب 

فقط ومع ذلك لم يتطرق إلى ذكر شيء عن تاميذه 

ــرأ الــمــهــذب عند  ــ ــواه، حــيــث قـــال: ))ق ــ ال هــو وال س

المنصور  عند  الحكميات  ل  وحّصَ غياث  الخواجة 

ومسعود  الحفيد  دروس  وحضر  الكاشي،  معين   بن 

الشرواني ...(()١(.

وبناًء على ذلك، فشيوخ البرجندي هم :
 ١- الخواجة غياث. )٢(

 ٢- المنصور بن معين الكاشي. )3(

مسعود  الدين  كمال  وهو  الشرواني:  مسعود   -3  

يقال له الرومي، وقيل  بن حسين الشرواني العثماني، و
ي، نزيل هراة، المتوفى بها سنة )٩05ھ(.)٤( الشيراز

التفتازاني(  السعد  )بحفيد  ُيعرف  و الحفيد:   -٤  

وهو شيخ اإلسام سيف الدين أحمد بن يحيى بن 

التفتازتي،  عمر  ابن  مسعود  الدين  سعد  بن  محمد 

وقاضي هراة مدة  بهراة وخراسان،  اإلسام  كان شيخ 
ثين عامًا، مات شهيدًا في عام )٩١6ھ(.)5( ثا

)١( سلم الوصول: ٢٤١/٤.
)٢( لم أقف على ترجمة له بعد طول بحث.

)3( ُذكر أيضًا باسم: ))ُمعين الدين الكاشي((، ولم أقف على 
: سلم الوصول: 3١6/5. ترجمة له بعد طول بحث. ُينظر

 .٤30/٢ العارفين:  هدية   .33١/3 الوصول:  سلم   : ُينظر  )٤(
يخ: 3656/5. ُمعجم التار

 .١38/١ العارفين:  هدية   .358/٤ الوصول:  سلم   : ُينظر  )5(
األعام: ١/٢٧0.

المطلب الخامس: وفاته :

وفــاة  يــخ  تــأر فــي  السير  ــل  وأه الــمــؤرخــون  اختلف 

كثرهم على أنه توفي في سنة )٩3٢ھ(  البرجندي، فأ

إلى  الــوصــول  ــم 
ّ
))ُســل كتاب  ما ذكــره صاحب  وهــذا 

طــبــقــات الـــفـــحـــول((، وفـــي بــعــض مـــواضـــع كــتــاب 

صاحب  أيضًا  إليه  مال  ما  وهذا  الظنون((  ))كشف 
))ُمعجم المؤلفين((.)6( كتاب ))هدية العارفين(( و

كتاب ))األعــام(( أن وفاته بعد  ــح صاحب   ورّجَ

))ُمعجم  كتاب  صاحب  وذهب   )٧( )٩35ھ(.  سنة: 
 وفاته سنة: )٩3٤ھ(.)8(

َ
يخ(( إلى أّن التأر

يخ  ح أحد هذه التوار والحقيقة أنه ال يوجد ما ُيرّجِ

على سواه وذلك بناًء على ضوء ما ذكرته كتب السير 

أن  إاّل  البرجندي((  ))عبدالعلي  بخصوص  يخ  والتار

منهم،  األغلب  ذكــره  ما  أســاس  على  الترجيح  يكون 

بناًء  وفاته  فتكون  حًا؛  ُمرّجِ ذلــك  أجــد  ال  كنت  إن  و

على هذا الرأي في سنة: )٩3٢ھ(.

المسألة األولى : )الموطوءة)9( بشبهة)10((.

الوصول:  م 
ّ
ُسل  .١٩٧٢/٢   -  ٤١/١ الظنون:  كشف   : ُينظر  )6(

٢٤١/٤. هدية العارفين: 586/١. ُمعجم المؤلفين: ٢66/5.
: األعام: ٤/30. )٧( ُينظر

يخ: ١٧80/3. : ُمعجم التأر )8( ُينظر
المعنى  يخرج  وال  جامعها،  إذا  الــمــرأة  وطــئ  اللغة:  في   )٩(

االصطاحي عن اللغوي. 
العلوم  شمس   .١0٤١/٢  : الــواو باب  الوسيط،  الُمعجم   : ُينظر
يف:  التعار  .٧30٩/١١ الكلوم:  مــن  الــعــرب  كــام  ودواء 

.٤٢3/١
اللغة: ما لم يتيقن فيه الخطأ من الصواب،  )١0( الشبهة في 

والجمع شبه، وشبهات.
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النكاح،  عقد  على  الُمترتبة  اآلثــار  من  هو   : المهر

 ، واألجــر والنحلة،  الصداق،  منها:  عــدة،  أسماء  وله 
والفريضة، والعقد.)١(

للزوجات  وتعالى  افترضه )اهلل( سبحانه  وهو مما 

ــوا  َوآُت  { تعالى:  قوله  ذلــك:  على  يــدل  و األزواج؛  على 

أيضًا:  تعالى  وقــولــه   .)٢(} ــًة 
َ
ِنــْحــل ــِهــَنّ  َصــُدَقــاِت ــَســاَء  الــِنّ

ــُروِف{)3(. وقــولــه عــّز وجل  ــْع ــَم
ْ
ــال ُجـــوَرُهـــَنّ ِب

ُ
}َوآُتـــوُهـــَنّ أ

ْمَواِلُكم 
َ
ن َتْبَتُغوا ِبأ

َ
ِلُكْم أ

ٰ
ا َوَراَء َذ ُكم ّمَ

َ
 ل

َ
ِحّل

ُ
أيضًا: }... َوأ

آُتوُهّنَ 
َ
َما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهّنَ ف

َ
ْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن ف ّمُ

ِبِه  َتَراَضْيُتم  ِفيَما  ْيُكْم 
َ
َعل ُجَناَح   

َ
َول ِريَضًة 

َ
ف ُجــوَرُهــّنَ 

ُ
 أ

َفِريَضِة ... {)٤(.
ْ
ِمن َبْعِد ال

وينقسم المهر على نوعين :

المسمى  الــعــوض  وهــو  المسمى:  المهر  األول: 

لها  ُيسِم  لم  لمن  بعده  والمسمى  النكاح،  عقد   في 
في العقد. )5(

أما الثاني: فهو مهر المثل: وهو القدر الذي ُيعطى 
ألمثال الزوجة. )6(

الشيء  اإلصــطــاح:  وفــي   .3358/6 العلوم:  شمس   : ُينظر
المجهول الحل أو الحرمة على الحقيقة.

يف: ١/٤٢3. : التعار ُينظر
: العناية شرح الهداية: 3١6/3. المغني: ٧/١60. )١( ُينظر

)٢( سورة النساء: من اآلية )٤(.
)3( سورة النساء: من اآلية )٢5(.
)٤( سورة النساء: من اآلية )٢6(. 

: مطالب أولي النهى: ١٧3/5. )5( ُينظر
: روضة الطالبين: ٧/٢86.  )6( ُينظر

فإذا  بشبهة)٧(،  وطئت  إذا  المرأة  تستحقه  ما  وهو 

أنها  ظن  على  وطأها  كأن  بشبهة،  امــرأة  الرجل  وطء 

زوجته؛ وجب عليه مهر المثل.

ي عن البرجندي )رحمه اهلل( نقل  وهذا هو المرو
ذلك عنه ابن عابدين في كتابه.)8(

ي أيضًا عن: إبراهيم النخعي، والزهري،  وهو المرو
ي.)٩( وقتادة، وحماد، والثور

وجدتهم  الفقهاء  ــوال  ألقـ استقرائي  على  وبــنــاًء 

بالشبهة  ــمــوطــوءة  ال الـــمـــرأة  إعــطــاء  عــلــى   ُمتفقين 
مهر المثل. )١0(

واحتجوا بـ :

م المؤمنين )عائشة( )رضي اهلل عنها( 
ُ
أوًال: حديث أ

قالت: قال رسول اهلل �: ))أيما امرأة نكحت بغير 

إذن وليها فنكاحها باطل )ثاث مرات( فإن دخل بها 

فالسلطان  تشاجرا  فإن  منها،  أصاب  لما  لها  فالمهر 

ولي من ال ولي له(( )١١(.

)٧( الوطء بشبهة: هو الوطء المحظور غير الزنا، وهو ال يوجب 
حدًا، وال يكون عن عقِد نكاٍح صحيح، مثل: المرأة التي 
أثناء  ثًا  ثا المطلقة  ووطء  فوطئها.  زوجها،  غير  إلى  ُزفت 

عدتها على اعتقاد أنها تحل له.
الفقه   .١5١/٤ الــرائــق:  البحر   .٧٧/٢ النيرة:  الجوهرة   : ُينظر

اإلسامي وأدلته: ١00/٧٢63.
.١3٧/3 : : رد المحتار )8( ُينظر

: ًمصنف عبدالرزاق: ٢05/6. )٩( ُينظر
شرح   .30/3 الحقائق:  تبيين   .٤٢/3١ المبسوط:   : ُينظر  )١0(
 : ي الكبير ي: ٤0١/١. الحاو الزرقاني: ٤6/٤. حاشية الصاو

٢١١/١١. النجم الوهاج في شرح المنهاج: ١8/8.
برقم )٢083(.  الولي: ٢٢٩/٢.  باب في  داوود،  أبي  )١١( سنن 
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البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قال عنه الترمذي: ))هذا حديث حسن(( )١(.

ح الحديث أن المرأة الموطوءة  يوّضِ وجه الدللة: 
بالشبهة تستحق المهر على الواطئ.)٢(

المسألة الثانية : )ثبوت نسب ولد المبتوتة)٣((.

النسب هو من الحقوق التي وهبها )اهلل( سبحانه 

وحقوقِه  مصالحِه  على  حــفــاظــًا  لــإلنــســان  وتــعــالــى 

األسرة  روابــط  على  وحفاظًا  الضياع،  من  الشخصية 

فقد  وألهميته  والــفــســاد؛  اإلنــحــال  مــن  والمجتمع 

الدين،  )حفظ  وهي:  الخمس،  الضرورات  من  ُجعل 

)النسب(،  والنسل  العقل،  وحفظ  النفس،   وحفظ 

وحفظ المال( )٤(.

والكام في هذه المسألة هو في: الحد األدنى لمدة 

قة 
َّ
ُمطل فــإذا جــاءت  النسب.  بِه  الــذي يثبت  الحمل 

بطاٍق بائن)5( مدخول بها بولد قبل تمام ستة أشهر من 

سنن الترمذي، باب في الولي: 3٩٩/3 برقم )١١0٢(.
)١( سنن الترمذي: 3٩٩/٢.

.٤١0/١ : : التيسير بشرح الجامع الصغير )٢( ُينظر
)3( المبتوتة في اللغة: أصلها من البت بمعنى القطع، يقال 

كم القضاء إذا قطعه وفصله. بت الحا
: لسان العرب: ٧/٢. مادة )بتت(. وفي االصطاح: هي  ُينظر

قة ثاث تطليقات  فأصبحت به مبتوتة.
َّ
المرأة الُمطل

: عون المعبود: ٢٧0/6. ُينظر
: الموافقات: 6/٤0١. )٤( ُينظر

)5( البائن في اللغة: الُمنفصل أو الُمفّرِق.
: لسان العرب: 6٢/١3. مادة )بين(. ُينظر

على  النكاح  قيد  يرفع  الــذي  الطاق  وهــو  اإلصــطــاح:  وفــي 
ينقسم على  ، وتترتب عليه آثار الطاق في الحال، و الفور
البائن بينونة صغرى: هو الطاق  قسمين: األول: الطاق 
ومهر  بعقٍد  لكن  زوجــتــه،  إرجـــاع  للرجل  بــه  يحق  الــذي 

زمن الفرقة علمنا بيقين أن العلوق حصل قبل الُفرقة، 

فيلحق نسب الحمل بالزوج؛ ألن أقل مدة للحمل ستة 

، أما إذا كانت غير مدخول بها فولدت لستة أشهر  أشهر

كثر من وقت الفرقة ال يثبت.)6(. أو أ

ي عــن الــبــرجــنــدي )رحــمــه اهلل(  ــمــرو وهـــذا هــو ال

عن  فــقــال:  كتابِه،  فــي  عابدين  ابــن  عنه  ذلــك  نقل 

فلو  بها،  مدخوًال  المبتوتة  كون  ))اشترط  البرجندي 

كثر من وقت  غير مدخوٍل بها فولدت لستة أشهر أو أ
إن ألقل منها يثبت((.)٧( الفرقة ال يثبت و

ــي،  ــل ، وع ي أيـــضـــًا عـــن عـــمـــر ــرو ــمــ ــ  وهـــــذا هـــو ال

وعثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وقتادة، وابن عباس 
رضي اهلل عنه.)8(

الجزئية  الفقهاء في هذه  آراء  استقراء  ومن خال 

وجدتهم ُمتفقين على هذا القول.

واحتجوا بـ :

فأتي  معه  ))كنت  قال:  عباس  البن  قائد  حديث 

عثمان  فــأمــر   ، أشــهــر لستة  وضــعــت  ــامــرأة  ب عثمان 

برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب 

اهلل فخصمتكم، قال اهلل )عز وجل(: } َوَحْمله َوِفَصاله 

وهو  كبرى:  بينونة  البائن  الطاق  وهو  الثاني:  أما  جديد. 
الطاق الذي ال يحق فيه للرجل أن يعيد زوجته إلى ذمتِه، 

إاّل إن نكحت زوجًا غيره من بعده نكاحًا شرعيًا.
كه الدواني: ٩٤3/3. : بدائع الصنائع: ١8٧/3. الفوا ُينظر

: بدائع الصنائع: 3/٢١٤. )6( ُينظر
.5٤١/3 : )٧( رد المحتار

 : : ُمصنف عبدالرزاق: 3٤٩/٧. معرفة السنن واآلثار )8( ُينظر
.٢٢8/١١
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

ُثوَن َشْهًرا {)١(، فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان. 
َ

َثال

ئ عنها(()٢(. قال: فدر

وجه الدللة :

 جعل )اهلل( سبحانه وتعالى ُمدة الحمل والفصال 

ثون شهرًا، بدليل قوله تعالى: } َوَحْمله َوِفَصاله  معًا ثا

بدليل  عامين  في  الفصال  جعل  ثم   ،} َشْهًرا  ُثوَن 
َ

َثال

أقل   
َ

أّن فتبّين   .)3(} َعاَمْيِن  ِفي  ُه 
ُ
َوِفَصال  { تعالى:  قوله 

)٤( . ُمدة للحمل ستة أشهر

المسألة الثالثة: )حضانة)5( الطفل(.

يجب  كما  األهـــل،  على  الطفل  حضانة  َتــجــب 
اإلنفاق عليه؛ للحقاظ عليه من الهاك. )6(

األم  ُتجبر  فا  طفل،  ولهما  الزوجان  افترق  إذا  أما 

يوجد  لــم  إذا  أمــا  عنها،  تنازلت  إذا  الحضانة  على 

غيرها ))تجبر األم على الحضانة إذا لم يكن لها زوج 

)١( سورة األحقاف: من اآلية )١5(.
 35١/٧ : )٢( ُمصنف عبدالرزاق، باب التي تضع لستة أشهر
واألفعال،  األقــوال  سنن  في  العمال  كنز   .)١3٤٤٧( برقم 

فصل في أنواع الحدود: ٤٢0/5 برقم )١3٤85(.
)3( سورة لقمان: من اآلية )١٤(.

 .٢١١/3 الصنائع:  بدائع   .٤٩١/٢ الطبري:  تفسير   : ُينظر  )٤(
تبيين الحقائق: ٤5/3.

الصدر  هو  وقيل  الكشح؛  إلــى  اإلبــط  دون  ما  الحضن:   )5(
والعضدان وما بينهما، والجمع أحضان؛ ومنه اإلحتضان: 
كما تحتضن  وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك 
العرب:  لسان  شقيها.  أحــد  في  فتحتمله  ولدها  الــمــرأة 
أما في اإلصطاح: فهي بمعنى  ١٢3/١3. مادة )حضن(. 

تربية الولد.
: التعريفات: ١١٩/١. ُينظر

: المغني: ٢8٩/٩. )6( ُينظر

والنفقة على األب((.

ي عن البرجندي )رحمه اهلل( نقل  وهذا هو المرو
ذلك عنه ابن عابدين في كتابِه.)٧(

الــفــقــهــاء وجدتهم  ــوال  ــ وفـــي ضـــوء اســتــقــرائــي ألق
ُمتفقين على ذلك. )8(

واحتجوا بـ :

اهلل عنه:  عــمــرو رضــي  بــن  عــبــداهلل  حــديــث  أوًال: 

 امرأة قالت: يا رسول اهلل إن ابني هذا كان بطني 
َ

))إّن

أباه  إن  و حــواء  له  وحجري  سقاء  له  وثديي  وعــاء  له 

طلقني وأراد أن ينتزعه مّني فقال لها رسول اهلل �: 

صحيح  والحديث  تنكحي(()٩(.  لم  ما  به  أحق  أنت 
اإلسناد. )١0(

وجه الدللة :

 الحضانة حٌق للزوجة ما لم 
َ

 دل الحديث على أّن
ُتنكح وليس عليها.)١١(

وال تصبر  الحضانة  ألن شفقتها حاملة على   :
ً
ثانيا

؛ فا ُتجبر عليها.)١٢( عنها غالبًا إاّل عن عجز

.560/3 : )٧( رد المحتار
 .١80/٤ الــرائــق:  البحر   .٤٧/3 الحقائق:  تبيين   : ُينظر  )8(
المجتهد:  بداية   .6٢٤/٢ المدينة:  أهل  فقه  في  الكافي 
5٧/٢. اللباب: 3٤٧/١. المغني: 3١3/٩. كشاف القناع: 
فقه  في  التجريد  شرح   .١٧8/١ األذهــان:  إرشــاد   .٤٩6/5

الزيدية: ٤١3/3. التاج المذهب: ٢٤5/3.
داوود،  أبي  سنن   .)6٧0٧( برقم   .١8٢/٢ أحمد:  ُمسند   )٩(

باب من أحق بالولد: ٢83/٢. برقم )٢٢٧6(.
.٢5٧/٢ : : خاصة البدر المنير )١0( ُينظر

: سبل السام: ٢٢8/3. )١١( ُينظر
: تبيين الحقائق: 3/٤٧. )١٢( ُينظر
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البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المسألة الرابعة : )ميـراث الزوجـة(.

الزوجية سبب من أسباب الميراث أقرته الشريعة 

الوثيقة  الــعــاقــة  لــهــذه  يــمــًا  وتــكــر تــقــديــرًا  اإلســامــيــة 

العزيز  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  )اهلل(  سماها  والتي 

حال  فــي  الــزوجــة  نصيب  ر 
َ

فــَقــّد الغليظ،  بالميثاق 

كثر  وجود الولد أو فقده، وهو ثابٌت في حق الواحدة فأ

فهم شركاء فيه في حال التعدد، وهذا مما اتفق عليه 

المطلقة طاقًا  الفقهاء)١(، لكنهم اختلفوا في ميراث 

أو  بأمرها  الموت  مــرض  المريض  زوجها  من  بائنًا)٢( 

رضاها على قولين:

القول األول : )ال ترثـه(.

ي عن البرجندي )رحمه اهلل( نقل  وهذا هو المرو
ذلك عنه ابن عابدين في كتابه.)3(

، واألوزاعـــي،  ي عــن عــبــداهلل بــن الزبير وهــو الــمــرو

كان  إن  قــال:  األوزاعـــي  أن  إاّل  اهلل(  ي )رحمهم  والــثــور

قت 
َّ
كها أمر طاقها فطل

َّ
إن مل الطاق بإذنها ورثته، و

نفسها لم ترثه. )٤(

ــال: الــحــنــفــيــة، والــشــافــعــيــة، والــحــنــابــلــة،  ــ ــه ق  وبـ
والزيدية. )5(

: اإلقناع في مسائل اإلجماع: ٢/٩3. )١( ُينظر
)٢( سبق تعريفه في ص١0.

.3٩٤/3 : )3( رد المحتار
.١١6/6 : : ُمصنف عبدالرزاق: 6٢/٧. االستذكار )٤( ُينظر

: الهداية شرح بداية المبتدئ: ٢5١/٢. البناية شرح  )5( ُينظر
المذهب:  ــة  دراس في  المطلب  نهاية   .٤٤3/5 الهداية: 
٢30/١٤. المجموع: 6٤/١6. الكافي في فقه اإلمام أحمد: 
التاج   .٤3٤/5  : األزهـــار شــرح   .٢١٧/٧ المغني:   .3١٤/٢

المذهب: 3/١٤٢.

واحتجوا بـ :

رضاها  على  يــدل  بالطاق  منها  األمــر  وجــود   
َ

أّن
بإسقاط حقها، فا ميراث لها. )6(

القول الثاني: )ترثـه(.

وبـــه قـــال الــمــالــكــيــة، والــشــافــعــيــة فــي قـــوٍل لهم، 
واإلمامية. )٧(

واحتجوا بـ :

ُمليكة:  أبي  ابن  ابن جريج قال: أخبرني  عن  أوًال: 

ق المرأة فيبتها ثم  ِ
ّ
أنه سأل ابن الزبير عن الرجل ُيطل

َق 
َّ
: طل يموت وهي في عدتها، فقال عبداهلل بن الزبير

بنت  تماضر  عنه  اهلل  رضــي  عــوف  بن  عبدالرحمن 

ثها  األصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فَوّرَ

ى  : ))وأما أنا فا أر عثمان رضي اهلل عنه قال ابن الزبير

أن ترث مبتوتة(()8(. قال صاحب التلخيص: ))هذا 

حديث ُمتصل(()٩(.

وجه الدللة :

 فهذا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يورث تماضر 

عنه  اهلل  رضي  عوف  بن  عبدالرحمن  زوجــة  الكلبية 

: البناية شرح الهداية: 3٤3/5. البحر الرائق: ٧٤/٤. )6( ُينظر
 .٧8٩/١ المدينة:  عالم  مذهب  على  المعونة   : ُينظر  )٧(
التبصرة: ٢680/6. المجموع: 6٤/١6. الخاف: 6/٤5٧. 

جامع الخاف والوفاق: ٢/66.
برقم   .6١/٧ المريض:  طاق  باب  عبدالرزاق،  ُمصنف   )8(
يث  )١٢١٩٢(. السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في تور

المبتوتة في مرض الموت: 5٩3/٧. برقم )١5١٢٤(.
 : الكبير الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص   )٩(

.٤3٧/3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

وقد سألته الطاق، ولم ُينكر عليه ذلك.)١(

ويعترض على اإلستدلل :

  بـــأن قــصــة تــمــاضــر الــســابــقــة ال حــجــة فــيــهــا؛ ألن 

عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه قال لنسائه: من 

قني، ولم يكن  ِ
ّ
: طل اختارت أن أطلقها فقالت تماضر

قولها  ألن  لكامها؛  جوابًا  الوقت  هذا  في  لها  طاقه 

كــان ذلك  ــإذا تأخر  ف الــحــال،  فــي  الــجــواب  يقتضي 
كابتداء طاق.)٢(

مرض  حــال  فــي  بالطاق  إلذنــهــا  اعتبار  ال   :
ً
ثــانــيــا

الموت فحالها كحال التي لم تأذن.)3(

: تتغّير طباع اإلنسان في حال مرض الموت، 
ً
ثالثا

ــطــاق؛  ــِه حــتــى تــســألــه ال ــتـ ــق عــلــى زوجـ ــضــّي  فــقــد ُي
يثها.)٤( م تور فُحّسِ

الترجيح :

ــة هذه   الـــذي يــبــدو لــي راجــحــًا بــنــاًء على دراسـ

 الــمــســألــة ومــنــاقــشــة أدلــتــهــا، هــو الــقــول األول وفــيــه: 

)ال ترث الزوجة المطلقة طاقًا بائنًا في مرض الموت 

بــأمــرهــا ورضـــاهـــا(؛ ألنــهــا بــذلــك تــكــون قــد أسقطت 

حقها بنفسها واختيارها للطاق. - واهلل تعالى أعلم 

بالصواب - .

: المجموع: 6٤/١6. )١( ُينظر
: المعونة: ٧8٩/١. المجموع: 6٤/١6. )٢( ُينظر

: المعونة: ١/٧٩0. )3( ُينظر
: المصدر السابق نفسه. )٤( ُينظر

الخاتمة

الــحــمــُد هلِل لــــرّبِ الــعــالــمــيــن والـــصـــاة والــســام 

الطيبين  آلــِه  وعلى  )محمٍد(  الُمرسلين  سيد  على 

الطاهرين، وارَض اللهم عن صحابتِه الُغر الميامين.

كان بحثنا هذا مع عالم من علماء  أما بعد؛ فقد 

ُمتعددة  بعلوم  برعوا  الذين  من  الُمتأخرين  الحنفية 

ال وهو  جمعوا من خالها بين العلوم الشرعية وسواها أ

البرجندي((  الحسين  بن  محمد  بن  العلي  ))عبد 

وقد تبّين من خال البحث اآلتي :

م البرجندي )رحمه اهلل( من خال العلوم 
َ

 ١- قّد

الذين  السلف  لعلماء  طيبة  ــورة  ص فيها  بــرع  التي 

جمعوا بين علوم شتى متنوعة فضًال عن علوم الشريعة 

المشهورين،  والفلكيين  الفاسفة  أحــد  كــان  فقد 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمــم  منظمة  احتفت  وقد 

والفلكي  بالعالم  ٢0١٢-٢0١3م  عام  في   ) )اليونسكو

والرياضي عبدالعلي البرجندي.

متنوعة  عــديــدة  مؤلفات  اهلل(  )رحــمــه  ــف 
ّ
أل  -٢  

قرابة  إلى  تصل  فيها  برع  التي  العلوم  أنــواع  شتى  في 

ُطبع  ما  البحث  خــال  من  بّينا  مخطوطًا  العشرين 

منها مما لم ُيطبع، والمكتبات التي توّزعت عليها.

كثر من أربعين   3- له آراء فقهية عديدة بلغت أ

رأيًا وافق في بعضها ما جاء في المذهب وخالف في 

. البعض اآلخر

أما التوصيات فكانت كاآلتي :

الُمتأخرين  العلماء  بسير  اإلهــتــمــام  ــرورة  ضـ  -١
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البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أسمائهم  ــــدراس  ان خشية  بُمتقدميهم  كاالهتمام 

جمعت  الــتــي  وســيــرهــم  وآرائـــهـــم،  علومهم  وغــيــاب 

أولى من غيرهم  تجارب وعلوم لعصور مختلفة، هم 

بالشهادة عليها.

العلوم  من  واحــد  بنوع  كتفاء  اال عدم  ضــرورة   -٢  

االخــتــصــاص(  أو  )بالتخصص  الــيــوم  ُيــعــرف  مــا  أو 

فالتنوع مطلوب لكل من سلك المنهج العلمي في 

طلب العلم، وحاجات الناس ال تنقضي، وفي علماء 

السلف )رحمهم اهلل( خير قدوة لنا.

***

المصـادر

- القرآن الكريم.

يا بن محمد بن  زكر العباد:  وأخبار  الباد  آثار   -١  

يني، ت)68٢هـ( )دار صادر -  بيروت(. محمود القزو

ــان إلــى أحكام اإليــمــان: الحسن   ٢- إرشــاد األذه

)بالحلي(  المعروف  األسدي  المطهر  بن  يوسف  بن 

ت)٧١6هـ( تحقيق: الشيح: فارس الحسون )مؤسسة 

النشر اإلسامي -  قم(.

عبدالبر  بن  عبداهلل  بن  يوسف   : االستذكار  -3  

  - عطا  محمد  سالم  تحقيق:  ت)٤63هـــ(  القرطبي، 

محمد علي معوض )دار الكتب العلمية(.

 ٤- األعام: خير الدين بن محمود بن محمد بن 

علي بن فارس الزركلي ت)١3٩6هـ( )ط١5 دار العلم 

للمايين ٢00٢م(.

ــاع: عــلــي بن  ــ ــم ــ ــل اإلج ــي مــســائ فـ اإلقـــنـــاع   -5 

ــن عـــبـــدالـــمـــلـــك الـــكـــنـــانـــي الــحــمــيــري  ــ  مــحــمــد ب

)أبو الحسن ابن القطان(، ت)6٢8هـ( تحقيق: حسن 

ي السعيدي، )ط١ الفاروق الحديثة ١٤٢٤هـ(. فوز

كام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في   6- آ

عالم  )ط١  المنجم  الحسين  بن  إسحاق  مكان:  كل 

الكتب -  بيروت ١٤08هـ(.

فنديك  أدورد  مطبوع:  هو  بما  القنوع  كتفاء  إ  -٧  

)دار صادر -  بيروت ١8٩6م(.

 8- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن 

بابن نجيم، ت)٩٧0هـ(  المعروف  بن محمد  إبراهيم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

)ط٢ دار الكتاب اإلسامي(.

بن  محمد  المقتصد:  ونهاية  المجتهد  بداية   -٩  

أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت)5٩5هـــ( )ط٤ 

مصطفى البابي الحلبي وأوالده -  مصر ١3٩5هـ(.

عاء  الــشــرائــع:  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   -١0  

الكتب  دار  )ط٢  ت)58٧هـــــ(  الــكــاســانــي،   الــديــن 

العلمية ١٤06هـ(.

بن  أحمد  بن  محمود  الهداية:  شرح  البناية   -١١  

موسى بن أحمد بن حسين العيني، ت)855هـ( )ط١ 

دار الكتب العلمية -  بيروت ١٤٢0هـ(.

أحمد  المذهب:  ألحكام  المذهب  التاج   -١٢  

ت)8٤0هـــ(  الصنعاني  اليماني  العنسي  القاسم  بن 

)مكتبة اليمن(.

اللخمي،  الربعي  محمد  بن  علي  التبصرة:   -١3  

نجيب  عبدالكريم  أحمد  د.  تحقيق:  ـــ(  ت)٤٧8هـ

)ط١ وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية -  قطر ١٤3٢هـ(.

 ١٤- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين 

الكتب  )دار  ـــ(  ت)٧٤3هـ الزيلعي  علي  بن  عثمان 

اإلسامية - القاهرة ١3١3هـ(.

الــتــرمــذي:  جــامــع  بــشــرح  ــوذي  ــ األحـ تحفة   -١5  

ي  المباركفور بن عبدالرحيم  بن عبدالرحمن   محمد 

)دار الكتب العلمية -  بيروت(.

بـــن علي  مــحــمــد  بـــن  عــلــي  يــفــات:  ــتــعــر ال  -١6 

ي  األنبار إبراهيم  تحقيق:  ـــ(،  ت)8١6هـ الجرجاني، 

)ط١ دار الكتاب العربي -  بيروت ١٤05هـ(.

الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري:  تفسير   -١٧  

كر )ط١ مؤسسة  ت)3١0هـ( تحقيق: أحمد محمد شا

الرسالة ١٤٢0هـ(.

أحــاديــث  تخريج  فــي  الحبير  التلخيص   -١8  

: أحمد بن علي بن حجر العسقاني،  الرافعي الكبير

ت)85٢هـ( تحقيق: عبداهلل هاشم اليماني )المدينة 

المنورة ١38٤ -  ١٩6٤(.

زين  يــف:  الــتــعــار مهمات  على  التوقيف   -١٩  

الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين القاهري، 

ت)١03١هـ( )ط١ عالم الكتب، القاهرة ١٤١0هـ(.

الدين  زين   : الصغير الجامع  بشرح  التيسير   -٢0  

ي ت)١03١هـ( )ط3 مكتبة اإلمام  عبدالرؤوف المناو

الشافعي -  الرياض ١٤08هـ(.

 ٢١- جامع الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن 

تحقيق:  ت)٢٧٩هـــ(،  الترمذي  الضحاك  بن  موسى 

كر )ط٢ مصر ١3٩5هـ(. أحمد محمد شا

محمد  بــن  علي  ــوفــاق:  وال الــخــاف  جامع   -٢٢  

الحسيني  حــســيــن  تــحــقــيــق:  ت)٧00هـــــــ(  الــقــمــي، 

البرجندي، )ط١ -  قم(.

أبو بكر بن علي بن محمد  النيرة:   ٢3- الجوهرة 

الحدادي العبادي الزبيدي ت)800هـ( )ط١ المطبعة 

الخيرية ١3٢٢هـ(.

: أحمد  ي على الشرح الصغير  ٢٤- حاشية الصاو

صححه  ـــ(  ت)١٢٤١هـ المالكي  ي  الصاو محمد  بن 

)مكتبة  عــلــي  ســعــد  أحــمــد  الــشــيــخ  بــرئــاســة  لجنة 

مصطفى البابي الحلبي ١3٧٢هـ(.

علي  الشافعي:  الفقه  في  الكبير  ي  الــحــاو  -٢5  

بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 

  - العلمية  الكتب  دار  )ط١  ـــ(  ت)٤50هـ الــمــاوردي، 
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البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بيروت -  ١٤١٩هـ(.

بن  علي  بــن  عمر   : الُمنير الــبــدر  خــاصــة   -٢6  

حمدي  تحقيق:  ـــ(  ــ ت)80٤هـ ي،  األنـــصـــار  الملقن 

 عــبــد الــمــجــيــد إســمــاعــيــل )ط١ مــكــتــبــة الـــرشـــد -  

الرياض ١٤١0هـ(.

الــطــوســي،  الــحــســن  بــن  محمد  الــخــاف:   -٢٧  

ــواد  ت)٤60هــــــــــ(، تــحــقــيــق: عــلــي الـــخـــراســـانـــي جـ

النشر  مؤسسة  )ط١  مــهــدي  محمد  الشهرستاني، 

اإلسامي -  قم(.

في  الــعــلــوم  جـــامـــع   - ــعــلــمــاء  ال ــور  ــتـ دسـ  -٢8  

اصطاحات الفنون: القاضي عبدالنبي عبدالرسول 

هاني  حسين  الفارسية:  عبارته  ب  عّرَ نكري،  األحمد 

فحص )ط١ دار الكتب العلمية -  لبنان ١٤٢١هـ(.

محمد   : المختار الـــدر  على  المحتار  رد   -٢٩  

الدمشقي،  عابدين  عبدالعزيز  بــن  عمر  بــن  أمــيــن 

ت)١٢5٢هـ( )ط٢ دار الفكر - بيروت ١٤١٢هـ(.

ُمحيي  المفتين:  وعمدة  الطالبين  روضــة   -30  

يش  الشاو زهير  تحقيق:  ت)6٧6هـ(  ي،  النوو الدين 

)ط3 المكتب اإلسامي -  بيروت ١٤١٢هـ(.

األمير  إسماعيل  بــن  محمد  الــســام:  ُسبل   -3١  

مكتبة  )ط٤  ت)١١8٢هــــــ(  الصنعاني،  الكحاني 

مصطفى البابي الحلبي ١3٧٩هـ(.

م الوصول إلى طبقات الفحول: مصطفى 
َّ
 3٢- ُسل

بن عبداهلل القسطنطيني العثماني المعروف بـ)كاتب 

تحقيق:  ـــ(  ــ ت)١06٧ه خليفة(  وبـــ)حــاجــي  جلبي( 

  - ارســيــكــا  )مكتبة  األرنـــــاؤوط  عــبــدالــقــادر  محمود 

إستنبول ٢0١0(.

بن  األشعث  بن  سليمان  داوود:  أبي  سنن   -33  

السجستاني،  األزدي  عمرو  بــن  شــداد  بــن  إســحــاق 

ت)٢٧5هـــــــــــ(، تــحــقــيــق: مــحــمــد مــحــيــي الــديــن 

عبدالحميد )دار الفكر - بيروت(.

بن  الحسين  بــن  أحــمــد  الــكــبــرى:  السنن   -3٤  

الــبــيــهــقــي، ت)٤58هـــــــ( تحقيق:  ــن مــوســى  ب عــلــي 

  - العلمية  الكتب  دار  )ط3  عطا  عبدالقادر   محمد 

بيروت ١٤٢٤هـ(.

: عبداهلل بن مفتاح، ت)8٧٧هـ(   35- شرح األزهار

يد بن علي ١٩٢٩م(. )مؤسسة اإلمام ز

بن  أحمد  الزيدية:  فقه  في  التجريد  شــرح   -36  

تحقيق:  ـــ(  ــ ت)٤١١ه الحسيني  الــهــارونــي  الحسين 

البحوث  )مركز  جابر  حميد  عمران،  يحيى  محمد 

والتراث -  اليمن(.

خليل:  مــخــتــصــر  عــلــى  الـــزرقـــانـــي  شـــرح   -3٧  

عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني ت)١0٩٩هـ( 

ج آياته: عبدالسام محمد أمين  ضبطه وصححه وخّرَ

)ط١ دار الكتب العلمية -  بيروت ١٤٢٢هـ(.

 38- شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: 

د.  تحقيق:  ت)5٧3هــــ(  الحميري  سعد  بن  نشوان 

ياني -   األر حسين عبداهلل العمري -  مطهر بن علي 

د.يوسف محمد عبداهلل )ط١ دار الفكر المعاصر -  

بيروت ١٤٢0هـ(.

 3٩- العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن 

.) محمود البابرتي، ت)٧86هـ( )دار الفكر

العظيم  الحق  شمس  محمد  المعبود:  عون   -٤0  

  - العلمية  الكتب  دار  )ط٢  ت)١3٢٩هـــــ(  ــادي،  آبـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

بيروت - ١٤١5هـ(.

ى الهندية في مذهب اإلمام أبي حنيفة   ٤١- الفتاو

النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )دار 

الفكر ١٤١١هـ(.

مصطفى  بن  وهبة  وأدلــتــه:  اإلسامي  الفقه   -٤٢  

يا دمشق(. الزحيلي )ط٤ دار الفكر -  سور

يد  ز أبــي  ابــن  رســالــة  على  الــدوانــي  كه  الفوا  -٤3  

ي،  القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم ابن مهنا النفراو

الثقافة  )مكتبة  فرحات  رضــا  تحقيق  ـــ(  ت)١١٢6هــ

الدينية(.

محمد  الحنفية:  تراجم  في  البهية  الفوائد   -٤٤  

دار  مطبعة  )ط١  ت)١30٤هــــ(  اللكنوي،  عبدالحي 

السعادة -  مصر ١3٢٤(.

بن  عــبــداهلل  أحــمــد:  اإلمـــام  فقه  فــي  الكافي   -٤5  

ت)6٢0هــــ(  المقدسي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد 

)ط١ دار الكتب العلمية -  ١٤١٤هـ(.

بن  يوسف  المدينة:  أهــل  فقه  في  الكافي   -٤6  

النمري  عاصم  ابــن  عبدالبر  بن  محمد  بن  عبداهلل 

ولد  محمد  محمد  تحقيق:  ـــ(  ت)٤63هـ القرطبي، 

المملكة    - )الرياض  يتاني  المور ماديك  ولد  أحيد 

العربية السعودية(.

 ٤٧- كتاب مرتضى فاطمي عن حياة البرجندي: 

http://www.( ايـــران(:  )اخبار  االلكتروني  الموقع 

.)tasnimnews.comfa/news/1392/18/21250

بن  منصور  اإلقناع:  متن  عن  القناع  كشاف   -٤8  

يس البهوتي ت)١05١هـ(، تحقيق: هال  يونس بن إدر

مصيلحي )دار الفكر -  بيروت ١٤0٢هـ(.

والفنون:  الكتب  الظنون عن أسامي  كشف   -٤٩ 

خليفة(  )حاجي  جلبي  كاتب  عبداهلل  بن  ُمصطفى 

ت)١06٧هـ( )مكتبة المثنى -  بغداد ١٩٤١م(.

واألفعال: عاء  األقوال  العّمال في سنن  كنز   -50 

الهندي  الشاذلي  ي  القادر الدين  حسام  بن  الدين 

)بالمتقي  الشهير  فالمكي  المدني  ثم  ي  البرهانفور

)ط١5  حياني  بكري  تحقيق:  ت)٩٧5هـــ(  الهندي( 

مؤسسة الرسالة ١٤0١(.

والكتاب:  السنة  بين  الجمع  فــي  اللباب   -5١  

مسعود  ابن  يا  زكر يحيى  أبي  بن  علي  الدين  جمال 

ي الخزرجي المنبجي، ت)686هـ( تحقيق:  األنصار

د. محمد فاضل عبدالعزيز )ط٢ دار العلم -  دمشق، 

بيروت - ١٤١٤هـ(.

منظور  بــن  مكرم  بــن  محمد  الــعــرب:  لسان   -5٢  

األفريقي، ت)٧١١هـ( )ط١ دار صادر -  بيروت(.

 53- ما دل عليه القرآن مما ُيعضد الهيئة الجديدة 

القويمة بالبرهان: محمود شكري بن عبداهلل بن أبي 

يش  الثناء األلوسي، ت)١3٤٢هـ( تحقيق: زهير الشاو

)ط٢ المكتب اإلسامي -  لبنان ١3٩١هـ(.

 5٤- المبسوط: محمد بن أبي سهيل السرخسي، 

ت)٤83هـ( تحقيق: خليل محي الدين الميس )ط١ 

دار الفكر -  بيروت ١٤٢١هـ(.

 55- ُمسند أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن 

حنبل بن هال بن أسد الشيباني ت)٢٤١هـــ( تحقيق: 

السيد أبو المعاطي )ط١ عالم الكتب - بيروت ١٤١٩(.

 56- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 

مصطفى السيوطي الرحيباني ت)١٢٤3هـ( )المكتب 
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البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اإلسامي -  دمشق ١٩6١م(.

بن  ياقوت  الدين  شهاب  البلدان:  ُمعجم   -5٧  

عبداهلل الرومي الحموي، ت)6٢6هـ( )ط٢ دار صادر 

-  بيروت ١٩٩5(.

الـــتـــراث واإلســـامـــي في  يــخ  ــتــار ال ُمــعــجــم   -58 

مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(: علي 

دار  )ط١  بلوط  قــرة  طــورون  أحمد    - بلوط  قــرة  الرضا 

العقبة -  قيصري، تركيا ١٤٢٢هـ(.

مــخــتــار  أحـــمـــد  الــعــربــيــة:  ــلــغــة  ال ــعــجــم  ُم  -5٩ 

عبدالحميد، ت)١٤٢٤هـ( بمساعدة فريق عمل )ط١ 

عالم الكتب ١٤٢٩هـ(.

 60- ُمعجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف 

اليان موسى سركيس، ت)١35١هـ(، )مطبعة سركيس 

-  مصر ١3٤6هـ(.

كحالة،  رضــا  بــن  عمر  المؤلفين:  ُمعجم   -6١  

ت)١٤08هـ( )دار إحياء التراث العربي -  بيروت(.

مصطفى  إبـــراهـــيـــم  الـــوســـيـــط:  ــُمــعــجــم  ال  -6٢  

الــــقــــادر عـــبـــد  حــــامــــد    - ــات  ــ ــ ي ــز ــ ــ ال أحــــمــــد    - 

تحقيق: مجمع اللغة العربية )دار الدعوة(.

قلعجي  رواس  محمد  الفقهاء:  لغة  ُمعجم   -63  

-  حامد صادق قنيبي )ط٢ دار النفائس ١٤08هـ(.

الحسين  بــن  أحمد   : واآلثـــار السنن  معرفة   -6٤  

أمين  عبدالمعطي  تحقيق:  ت)٤58هــــ(  البيهقي، 

كستان ١٤١٢هـ(. قلعجي )ط١ دار الوعي -  با

)اإلمام  المدينة  عالم  مذهب  على  المعونة   -65  

ت)٤٢٢هـ(  الثعلبي،  نصير  بن  عبدالوهاب  مالك(: 

تحقيق: حميش عبدالحق )مكة المكرمة(.

بــن  ــد  ــ ــم ــ أح ــن  ــ بـ اهلل  عـــبـــد  الـــمـــغـــنـــي:   -66  

 - الــفــكــر  دار  )ط١  ت)6٢0هـــــــ(  الــمــقــدســي  ــة  ــدام  ق

بيروت ١٤05هـ(.

اللخمي  مــوســى  بــن  إبــراهــيــم  الــمــوافــقــات:   -6٧ 

تحقيق:  ت)٧٩0هــــ(  الشاطبي  المالكي  الغرناطي 

عفان  ابــن  دار  )ط١  سلمان  ال  حسن  بــن  مشهور 

١٤١٧هـ(.

الــفــنــون  ــات  ــاح ــط كــشــاف اص مــوســوعــة   -68 

الفاروقي  حامد  محمد  بن  علي  بن  محمد  والعلوم: 

)ط١  دحــروج  علي  تحقيق:  ـــ(  ت)١١58هـ التهانوي، 

مكتبة لبنان ناشرون -  بيروت ١٩٩6م(.

http://( اإليرانية:  الكتب  أنباء  وكالة  موقع   -6٩  

.)www.ibn.a.ir/ar

كمال  المنهاج:  شــرح  فــي  الــوهــاج  النجم   -٧0  

الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذميري 

الشافعي، ت)808هـ( تحقيق: لجنة علمية )ط١ دار 

المنهاج -  جدة ١٤٢5هـ(.

ــمــذهــب:  ال ــة  ــ ــ دراي ــي  فـ الــمــطــلــب  ــة  ــهــاي ن  -٧١ 

الجويني،  ابــن  يوسف  بــن  عــبــداهلل  بــن  عبدالملك 

محمود  العظيم  عــبــداهلل  د.  تحقيق:  ـــ(  ــ ت)٤٧8هـ

الديب )دار المنهاج(.

كــامــل بن  يــخ حــلــب:  تــأر الــذهــب فــي   ٧٢- نهر 

)الــغــزي(  الحلبي  مصطفى  بــن  محمد  بــن  حسين 

ت)١35١هـ( )ط٢ دار القلم -  حلب ١٤١٩هـ(.

 ٧3- الهداية شرح بداية المبتدئ: علي بن أبي 

بكر بن عبدالجليل المرغياني ت)5٩3هـ( )المكتبة 

اإلسامية(.



45 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. جابر محمد جابر

ــار  ــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـ ــم  ٧٤- هــديــة الــعــارفــيــن أس

المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن أمير سليم 

المعارف  )وكالة  ـــ(  ت)١3٩٩هـ البغدادي،  الباباني 

الجليلة في مطبعتها البهية -  استنابول ١٩5١م(.

***




