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ملخص البحث

اراد االمام الحفني برسالته شرح ما يسمى المسألة 

باالتفاق  ثًا  ثال زوجته  المطلق  يقوم  ان  وهي  الملفقة 

يج مطلقته من ذلك الصبي بقصد  مع ولي صبي بتزو

التحليل، فيتزوج الصبي تلك المطلقة وبعد الدخول 

له،  مصلحة  ذلك  في  ان  بحجة  الصبي  يطلقها  بها 

االول  الــزوج  يريده  ما  وهو  التحليل  بذلك  فيخصل 

ابطال  هو  الثاني  والموضوع  جديد،  بعقد  فيتزوجها 

بأن  واالدعـــاء  التحليل،  اسقاط  بقصد  االول  العقد 

بّين  عــقــدا صحيحًا،  يــصــادف  لــم  الــثــالث  الــطــالق 

هذه  من  الشافعية  السادة  مذهب  الحفني  الشيخ 

الشافعية  مذهب  ائمة  اقــوال  يذكر  فكان  المسألة، 

يحيل هذه  المسألة و اقوالهم في  فيذكر  له،  النتسابه 

االقوال الى مؤلفات اولئك االعالم من حواٍش ومتون، 

المؤلفات الزال مخطوطًا لم يطبع لحد  وبعض هذه 

اآلن، فقمت بتحقيق هذه المخطوطة واظهارها على 

الوجه الذي اراده المؤلف، فتضمن البحث مقدمة، 

الــمــوضــوع وســبــب اخــتــيــاره،  شــرحــت فيها اهــمــيــة 

والتحقيق،  للدراسة  وضعتها  التي  والخطة  وأهدافه، 

واشتمل البحث على قسمين، االول القسم الدراسي، 

المخطوط،  ووصـــف  الــمــؤلــف  حــيــاة  فــيــه  تــنــاولــت 

ثم  بالتحقيق،  الخاص  القسم  وهو  الثاني،  والقسم 

ثبت للمصادر والمراجع . 

 Smmary of the research:

Imam AlHefni wanted, in his letter, to ex-

plain the so-called fabricated  issue, which is 

that the divorced wife, in agreement with the 

guardian of a boy, marries his divorced woman 

from that boy with the intention of analyzing, so 

the boy would marry After entering into the di-

vorced woman, the boy divorces her on the pre-

text that this is in his interest.With the intention 

of dropping the analysis, and claiming that the 

three divorce did not coincide with a valid con-

tract, Sheikh Al-Hefni clarified the doctrine of 

the Shafi’i gentlemen on this issue, and he used 

the sayings of the imams of the Shafi’i school of 

affiliation To him, he mentions their sayings on 

the issue and refers these sayings to the writings 

of those media from notes and texts, and some of 

these books are still manuscript that has not been 

printed yet, so I investigated this manuscript 

And show it in the way that the author wanted, 

and the research included an introduction, in 

which I explained the importance of the topic, 

the reason for choosing it, its objectives, and the 

plan that it set for the study and investigation, 

and the research included In two parts, the first 

is the academic section, in which I dealt with 

the life of the author and the description of the 
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manuscript, and the second section, which is the 

investigation section, and then it is confirmed 

for the sources and references.

* * *
                                          

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وأفضل صالة وأتم تسليم 

وعلى  محمد  سيدنا  أجمعين،  ئق  الخال سيد  على 

يوم  الى  بإحسان  تبعهم  ومن  أجمعين،  وصحبه  آله 

الدين.

اما بعد : فإن مما يجب على المسلم تعلمه وفهمه 

هو الفقه في الدين، ومعرفة الحالل التزامًا به والحرام 

إن من اخطر العقود عقد النكاح، تتوقف  اجتنابًا له، و

صحته او بطالنه على شروطه واركانه التي إن ضبطت 

 
َ

إن اختّل و العقد صحيحا،  الشارع يكون  ارادها  كما 

كد بطالنه،  شرط أو تطرق الفساد الى ركن من اركانه تأ

ثا، فإنها ال  ومن المعلوم أن الرجل اذا طلق زوجته ثال

بالمحلل،  يسمى  و غيره  زوجــًا  تنكح  حتى  له  تحل 

ثًا، ان عقد زواجه  فيدعي الزوج االول اي المطلق ثال

بعقد  زوجــتــه  ليعيد  المحلل  اســقــاط  بقصد  فاسد 

جديد بدون المحلل ألن طالقه الثالث لم يصادف 

الشهود  محاًل اي عقد نكاح صحيح، فيدعي فسق 

أو احدهما مثاًل، او ادعاء ان المزّوج للمرأة غير وليها 

وغير ذلك من الُشبْه التي يدعيها على عقد نكاحه 

المحلل، وهذا ما يسمى  لغاية اسقاط  إبطاله  بقصد 

في  الحفني  االمام  شرحها  التي  الملفقة(  بـ)المسألة 

رسالته هذه المخطوطة التي قمت بتحقيقها، وكان 

ي لهذا المخطوط وتحقيقه، هو تهاون  سبب اختيار

الناس في مسألة الطالق وما في ذلك من خطر عظيم 

ألدنــى  الــطــالق  بلفظ  وذلــك  المسلمة،  األســـرة  على 
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الثالث،  ي متى يستوفي طلقاته  كان، فال يدر سبب 

حتى اذا ما استنفذ طلقاته بدأ يستفتي المفتين لعله 

ي  الختيار اآلخر  والسبب  فيه،  وقع  لما  مخرجا  يجد 

هذا البحث، هو أن هذا البحث متضمن لعلم الفقه 

الذي هو اختصاصي الدقيق، وكذلك المساهمة في 

رفد المكتبات وطالب العلم بما في هذه المخطوطة 

من  العلماء  بــأقــوال   تزخر  والتي  الفائدة،  العظيمة 

بباقي  ومــقــارنــتــهــا  اهلل،  رحــمــهــم  الــشــافــعــيــة  الــســادة 

المذاهب المعتبرة.

رسم  والتحقيق   الــدراســة  طبيعة  اقتضت  وقــد 

خطته على النحو التالي :

مت البحث الى قسمين . قّسَ

 : الثاني  والقسم  الــدراســي،  القسم   : االول  القسم 

قسم التحقيق .

القسم االول : قسمته الى مبحثين .

المبحث األول : تناولت فيه دراسة حياة المؤلف 

االمام الحفني وقسمته الى مطالب عدة .

المطلب األول : اسمه، والدته، لقبه، نشأته ومراحل 

تعليمه .

المطلب الثاني : شيوخه، تالميذه، منزلته واقوال 

العلماء فيه .

المطلب الثالث : مؤلفاته، توليه للمشيخة، اخذه 

الطريقة الخلوتية، وفاته .

اســم  تحقيق  فــيــه  تــنــاولــت   : الــثــانــي  الــمــبــحــث 

المؤلف،  ومنهج  الــمــؤلــف،  الــى  ونسبته  الــكــتــاب، 

المخطوط،  ُنسخ  ووصــف  التحقيق،  في  ومنهجي 

ة .
َ

مته الى مطالب عّد وقّسَ

ونسبته  الكتاب  اســم  تحقيق   : االول  المطلب 

للمؤلف .

المطلب الثاني : منهج المؤلف في الكتاب .

المطلب الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب .

المطلب الرابع : وصف ُنسخ المخطوطة الثالث .

وفي الختام اهلل أسأل أن يفقهني في دينه، واتباع 

هدي نبيه �، وان يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 

كان من خطأ او زلل  الكريم والتجاوز عن زللي ، فما 

فمني، وما كان من صواب فبنعمة اهلل وفضله، وصلى 

اهلل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآله 

واصحابه اجمعين .                                                                                           

                                   

                  

* * *
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المحقق

القسم الدراسي

المبحث األول

حياة اإلمام الِحفني 
الشخصية والعلمية

نسبه، 	  والدتـــه،  وكنيته،  اسمه  األول:  المطلب 

نشأته ومراحل تعليمه 

 : أسمه وكنيته
ً
أوال

بن  سالم  بن  محمد  المكارم  أبو  الدين  نجم  هو 

إلى  نسبه  ينتهي  الخلوتي،  الشافعي  الحفني  أحمد 

سيدنا الحسين بن علي  رضي اهلل عنهما، من جهة 

أم أبيه السيدة ترك بنت السيد سالم بن محمد)١(.

عبد   ، واالخبار التراجم  في  اآلثــار  عجائب  يخ  تار  : ينظر   )١(
ـ  )بيروت  ١٢3٧هــــ،  سنة  توفي  الجبرتي،  حسن  بن  الرحمن 
 ، االزهر يخ  تار في  الجوهر  وكنز  ص:33٩،  ج:١  الجيل(،  دار 
ياتي الحنفي، )مطبعة هندية ـ شارع  الشيخ سليمان رصد الز
المهدي باالزبكية، ١3٢0هـ(  ص:١٢٧، واألعالم، خير الدين 
الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  بن علي  بن محمود بن محمد 
المتوفى: ١3٩6هـ ، )دار العلم للماليين ، ط١5 ـ ٢00٢ م(  ج:6 
ي صالح، )الشركة العربية  ، اشرف فوز ص:١3٤، وشيوخ االزهر
يعـ  أ شـ  جول جمالـ  المهندسين( ج:١ ص:٤٢،  للنشر والتوز
واألزهر في الف عام ، د. محمد عبدالمنعم خفاجى ود. علي 
الجزيرة  للتراث،  االزهرية  المكتبة   - )القاهرة   صبح،  علي 

 : والدته 
ً
ثانيا

ولد الشيخ الحفني ١١00هـ  - ١688م، بقرية حفنا 

إحدى قرى مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية في 

مصر )٢(.

 : نسبه
ً
ثالثا

انتسب الشيخ إلى قرية )حفنا( التي ولد ونشأ بها، 

وغلبت  وحفنوي،  وحفني  ي  حفناو إليها  والنسبة 

عليه النسبة حتى صار ال يذكر إال بها)3( .

 : نشأته ومراحل تعليمه
ً
رابعا

الكريم حتى  القرآن  بقريته وحفظ بها  نشأ الشيخ 

سورة الشعراء، وأشار الشيخ عبد الرؤوف البشبيشي 

، واقتنع أبوه بذلك، وأرسله  على أبيه بإرساله إلى األزهر

إلى األزهر وهو في سن الرابعة عشرة، فأتم فيه حفظ 

القرآن الكريم، ثم اشتغل بحفظ المتون، فحفظ ألفية 

والجوهرة  المنطق،  والسلم في   ، النحو ابن مالك في 

في التوحيد، والرحبية في الفرائض، ومتن أبي شجاع 

في فقه الشافعية، وغير ذلك من المتون.                                                                   

في  واجتهد  دروســه  وحفظ  تحصيل  على  وأقبل 

والفقه،   ، النحو في  وتبحر  شيوخه  من  وأفــاد  ذلــك، 

وبرع  الكالم،  وعلم  واألصــول،  والحديث،  والمنطق، 

بالفصحى  الشعرية  مواهبه  وظهرت  الــعــروض،  في 

يع، ط3 ـ ٢0١١م( ج:١ ص٢3١ . للنشر والتوز
)٢( المصادر السابقة انفسها .

منذ  االزهــر  ومشيخة  انفسها،  السابقة  المصادر   : ينظر  )3(
 ، نشأتها حتى اآلن، علي عبد العظيم ، )القاهرة ـ الجامع االزهر
المطابع  لشؤون  العامة  الهيئة  االسالمية،  البحوث  مجمع 

ية ـ ١٩٧٩م( ج:١ ص:١0١ . االمير
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ألسلوب  طبًقا  النثر  كتابة  فــي  ــرع  ب كما  والــعــامــيــة، 

فمنحوه  شيوخه،  ثقة  وحاز  العلم،  في  ومهر  عصره، 

السنانية  بمدرسة  فدرس  يس،  والتدر باإلفتاء  إجازة 

والوراقين، ثم بالمدرسة الطيبرسية )١(.

المطلب الثاني: شيوخه، تالميذه، منزلته واقوال 	 

العلماء فيه

 : شيوخه 
ً
 أوال

ومن أشهر مشايخه الذين أجازوه )2):

الميت  بابن  الشهير  البديري  محمد  الشيخ   -١

حامد:  أبو  الشافعّي،  األشعري  الدمياطّي  الحسيني، 

فاضل، عارف بالحديث، من الشافعية. يقال له ابن 

ووفاته  دمياط  من  اصله  الشامي  البرهان  و  الميت 

شرح  كتبه  من  وبالقاهرة،  بها  تعلم  ١١٤0هـــ  سنة  فيها 

منظومة البيقوني في مصطلح الحديث، سماه صفوة 

الملح )3(.

العباس:  أبو  الديربي،  عمر  بن  أحمد  الشيخ   -٢

 . باألزهر تعلم  الطّب.  في  تجارب  له  مصري،  فاضل 

من كتبه فتح الملك المجيد لنفع العبيد، جمع فيه 

المقصود  غاية  و  وروحانية،  طبية  فوائد  من  جربه  ما 

، محمد  الثاني عشر القرن  الدرر في أعيان  : سلك  )١( ينظر 
ــراد الحسيني،  ــ بــن مــحــمــد م بــن مــحــمــد  بــن عــلــي   خــلــيــل 
حزم  ابن  دار  اإلسالمية،  البشائر  )دار  ١٢06هـ  ت:  الفضل  أبو 
اآلثــار  وعجائب  ص:50،  ج:٤   ،) م   ١٩88  - هـ   ١٤08، ط3   ،
وشيوخ  ص١٢8،   ، الــجــوهــر وكنز  ص:3٤0،  ج:١  للجبرتي، 

، ج:١ ص:٤3 . األزهر
ج:١   ، ج:١ ص:٤6، ومشيخة االزهــر  ، )٢( ينظر : شيوخ االزهــر

ص:١05، واالزهر في الف عام، ج:١ ص:٢3٢ .
)3( ينظر :االعالم للزركلي، ج:٧ ص:65.

)تحفة  لمن يتعاطى العقود، على المذاهب األربعة، و

المشتاق فيما يتعلق بالسنانية ومسجد بوالق( رسالة، 

و  التركات،  قسمة  بتسهيل  الجواد(  الملك  )فتح  و 

رسالة،  المصطفى(  بأبوي  يتعلق  فيما  الصفا  )تحفة 

توفي سنة ١١5١هـ )٤(.

بن  يوسف  بن  الفتاح  عبد  بن  أحمد  الشيخ   -3

الدين،  شهاب  العباس  أبو  المجيري،  الملوي  عمر 

مولده  عصره.  في  الشيوخ  شيخ  األزهــري:  الشافعّي 

ووفاته بالقاهرة سنة ١١8١هـ)5( .

جاعي  ٤- الشيخ  أحمد بن أحمد بن محمد الّسُ

إلى  نسبته  مصري.  شافعّي  فقيه  األزهــري:  ي  البدراو

كثيرة  تصانيف  لــه   . مصر غربية  مــن  )السجاعية( 

كلها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في علوم 

الدين واألدب والتصوف والمنطق والفلك توفي سنة 

١١٩٧هـ )6(.

( بن محمد بن عبد اهلل  5- الشيخ محمد )الصغير

كشي الموطن:  بن علي األفراني األصل )اليفرني( المرا

الــدولــة فــي سلطنة المولى  مــؤرخ أديـــب، مــن رجــال 

وعلماء  علمائها  عن  وأخذ  كش  بمرا ولد  إسماعيل. 

فاس. وصنف كتبا، منها )صفوة من انتشر من أخبار 

( و )نزهة الحادي بأخبار  صلحاء القرن الحادي عشر

ملوك القرن الحادي - ط( أي الحادي عشر توفي بعد 

)٤( ينظر : المصدر السابق، ج:١ ص:١88 .
)5( ينظر : المصدر السابق، ج:١ ص:١5٢، ومعجم المؤلفين: 

ج:١ ص:٢٧8 .
)6( ينظر : االعالم للزركلي، ج:١ ص:٩3، ومعجم المفسرين، 

ج:١ ص:٢8 .
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سنة ١١55هـ )١(.

النمرسي  علي  بــن  عــبــداهلل  بــن  عيد  الشيخ   -6

ي عامة عن البصري والنخلي  الشافعي األزهري، يرو

والشمس محمد البرزنجي وعلي بن خليل الجزائري 

ومحمد الشرنباللي ومحمد بن قاسم البقري ومنصور 

السندوبي  وأحــمــد  البشبيشي  وأحــمــد  الــمــنــوفــي 

ي وعبيد الديوي وغيرهم له ثبت بناه  وأحمد النفراو

توفي  كراسة،  نحو  في  الحفني  للشمس  إجازته   على 

سنة ١١٤0هـ )٢(.

٧- الشيخ مصطفى ابن أحمد المصري الشافعي 

المحقق  الــعــالــم  ــام  اإلمــ الــشــيــخ  بــالــعــزيــزي  الشهير 

أبو الصفاء صفي الدين أخذ  الفقيه األوحد  المدقق 

الفقه عن الشيخ عبد ربه بن أحمد الديوي والشهاب 

أحمد بن الفقيه وسمع الحديث على الشمس محمد 

الشرنبابلي الشافعي وعن غيرهم وبرع وفضل واشتهر 

بالفضل والذكاء والعلم ودرس وأفاد وأخذ عنه جملة 

من فضالء االزهر وكانت وفاته في حدود ١١60هـ )3(.

8- الشيخ  محمد بن مصطفى بن علي الحسيني، 

السيواسي، الرومي، الحنفي. واعظ.

من آثاره: 

شــمــائــل الــعــلــمــاء االعــــالم ومــجــالــس الــخــواص 

والعوام، توفي سنة ١١٧6هـ  )٤(.

)١( ينظر : االعالم للزركلي، ج:٧ ص:6٧ .
)٢( ينظر : فهرس الفهارس، ج:٢ ص:805 .

ج:٤   ، عشر الثاني  القرن  اعيان  في  الــدرر  سلك   : ينظر   )3(
ص١٧8 .

)٤( ينظر : معجم المؤلفين، ج:١٢ ص:٢١ .

( عبد اهلل  ي )احد شيوخ االزهر ٩- الشيخ الشبراو

ي: فقيه مصري، له نظم.  بن محّمد بن عامر الشبراو

الصدر في غزوة  كتبه شرح  . من  األزهر تولى مشيخة 

،  و ديوان شعر سماه منائح األلطاف في مدائح  بدر

،واإلتحاف  البيان، نصائح وحكم   األشراف، وعنوان 

بحب األشراف، توفي سنة ١١٧١هـ  )5(.

عبد  بن  الحسن  بن  أحمد  الجوهري  الشيخ   -١0

الكريم الخالدّي الجوهري: فاضل مصري أزهري  كان 

، فنسب إليه. من كتبه منقذة العبيد  أبوه يبيع الجوهر

من ربقة التقليد، في التوحيد، ورسالة في الغرانيق، و 

ثبت  في أسماء شيوخه، توفي سنة ١١8٢هـ )6(.

١١- الشيخ البليدي محمد بن محمد بن محمد 

بالبليدي:  الــمــعــروف  المالكي  التونسي  الحسني 

األصــل،  مغربي  والــقــراآت.  والتفسير  بالعربية  عالم 

على  حاشية  كتبه  مــن  فيها.  وتــوفــي  القاهرة  سكن 

ي، و نــيــل الـــســـعـــادات فـــي علم  ــبــيــضــاو تــفــســيــر ال

 المقوالت، وحاشية على شرح األلفية لألشموني توفي 

سنة ١١٧6هـ)٧(.

 : تالميذه 
ً
ثانيا

كان للشيخ الحفني - رحمه اهلل - طالب يفدون 

يس  للتدر الشيخ  جلس  فقد  جانب،  كل  من  عليه 

بالتقدم  عصره  علماء  له  وشهد  السن،  صغير  وهــو 

العميقة  الــمــصــادر  لطلبته  دّرَس  وقـــد  ــرســـوخ،  والـ

في  الجوامع  وجمع  والصرف،  النحو  في  كاألشموني 

)5( ينظر : االعالم للزركلي، ج:٤ ص:١30 .
)6( ينظر : المصدر السابق، ج:١ ص:١١٢ .

)٧( ينظر : المصدر السابق نفسه، ج:٧ ص:68 .
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البالغة  في  السعد  ومختصر  للسبكي،  الفقه  أصول 

والمنهج  والبديع،  والبيان  المعاني  الثالث  بعلومها 

في الفقه الشافعي، واشتغل بعلم العروض حتى برع 

الفقه،  في  األخــرى  الكتب  إلى  باإلضافة  ذلك  فيه، 

كل ذلك  والتوحيد،  والحديث،  والمنطق، واألصول، 

الثانية والعشرين من عمره، ومن  ولم يكن قد تجاوز 

تالميذه .

١- أخوه يوسف الحفني

٢- الشيخ إسماعيل الغنيمي 

ي  3- الشيخ علي الصعيدي العدو

٤- الشيخ محمد الغبالني 

5- الشيخ محمد الزهار)١(.

 : منزلته واقوال العلماء فيه 
ً
ثالثا

الطبع،  كريم   - اهلل  رحمه   - الحفني  الشيخ  كان 

له  مــتــواضــًعــا،  الــجــانــب،  مهيب  الــســجــايــا،  جميل 

صدقات ظاهرة وخفية، وأقبلت عليه الدنيا بخيرها، 

وذاق حالوة الغنى بعد إمالق وشظف عيش، وضيق 

حال، فلم تبطره الثروة، وبذلها لمن يريدها، وكان آية 

في المروءة والسخاء.

اإلمــام  هو   : اآلثــار عجائب  في  الجبرتي  عنه  قــال 

ومن  وعمال،  علًما  زمانه  أهــل  أوحــد  الهمام  العالمة 

بالكمال  لــه  المشهود  األوائــــل،  تــدركــه  لــم  مــا  أدرك 

فريق،  كــل  فــي  تقدمه  على  والمجمع  والتحقيق، 

ي  الحفناو سالم  بــن  محمد  والــديــن  الملة  شمس 

ج:١   ، ــر االزهـ وشــيــوخ  ص:50،  ج:٤   ، ــدرر الـ سلك   : ينظر  )١(
، ج:١ ص:١١0 . ص:٤٩، ومشيخة االزهر

الشافعي الخلوتي. 

شهد له أساتذته بالعلم والفضل، وزاده كرمه مكانة 

في النفوس ومحبة في القلوب، وقد بدأ حياته فقيًرا، 

ليساعده  لطالبيها؛  ويبيعها  المتون  ينسخ  فكان 

وأقبلت  كربه،  ج اهلل  فّرَ ثم  الكريم،  العيش  ذلك على 

عليه الدنيا، فترك النسخ إلى التعليم والتأليف، ولم 

يذله الفقر رغم ما كان فيه من ضيق اليد، وكان أديًبا 

ورسائل  وأزجــال،  شعرية  مقطوعات  له  وناثًرا،  شاعًرا 

شهرته  على  طغت  العلمية  شهرته  أن  غير  نثرية، 

األدبية، وقد تسابق العلماء في عصره إلى استجازته 

حسن  الشيخ  العالمة  ألف  فقد  عنه،  الكتابة  إلــى  و

ومناقبه،  نسبه  فــي  كتاًبا  بشمة  المعروف  المكي، 

ي  ي المعروف بالهلباو وألف الشيخ محمد الدمنهور

كتاًبا في مناقب الشيخ ومدائحه )٢(.

ومما قيل في مدحه:

وتـــلـــفـــع الــحــســنــى  ومن ارتدى برد المحامد يافًعا 

بأزكى محتد

الــــــعــــــالــــــم الـــــلـــــســـــن الـــــــــــــذي أوصـــــــافـــــــه

بـــعـــبـــيـــرهـــا تـــغـــنـــي عــــــن الـــــــــــروض الــــنــــدي

ــن أهــــــل الـــهـــدى ــ وســــمــــا عـــلـــى األعـــــــــالم مـ

بـــــــــمـــــــــآثـــــــــر غـــــــــــــر وحـــــــــــســـــــــــن تـــــــــــــودد

ــم غــــامــــض ــ ــ ــل ــ ــ ولـــــــكـــــــم لــــــــه فــــــــي كــــــــل ع

ــرد ــ ــف ــمــ ــ ــال ال ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ِســــــفــــــٌر تــــنــــاهــــى فــــــي الـ

 ، الجوهر وكنز  ص:33٩،  ج:١   ، اآلثـــار عجائب   : ينظر  )٢(
ج:١   ، االزهر ومشيخة  ص:٤5،  ج:١   ، االزهر وشيوخ  ص:١٢8، 

ص:١0٤ .
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ــه ــ ــث ــ ــدي حــ دار  الــــــنــــــقــــــاد  عـــــلـــــى  أدب 
ــد)1) ــ ــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا كـــــالـــــلـــــؤلـــــؤ الـ ــ ــًقـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ

للمشيخة، 	  واليته  مؤلفاته،  الثالث:  المطلب 

اخذه الطريقة الخلوتية، وفاته 

 : مؤلفاته 
ً
أوال

ترك اإلمام الحفني عدًدا من المصنفات العلمية 

واألدبية منها:

مالك  ابن  أللفية  األشموني  شرح  على  حاشية   -

. في النحو

- حاشية على شرح الهمزية البن حجر الهيتمي.

في  للسيوطي  الصغير  الجامع  على  حاشية   -

الحديث في جزأين.

- حاشية على شرح الحفيد على مختصر جده 

السعد التفتازاني في البالغة.

في  الدمشقي  المنيني  منظومة  شرح  مختصر   -

مصطلح الحديث.

في  ية  البدر الصحابة  أسماء  في  البهية  الثمرة   -

يخ. التار

في  للياسمينية   المارديني  شرح  على  حاشية   -

الجبر والمقابلة.

- رسالة في فضل التسبيح والتحميد في الفضائل 

واآلداب.

ًثا  - شرح المسألة الملفقة في تحليل المطلقة ثال

وهي المخطوطة التي بصدد تحقيقها .

: المصادر السابقة نفسها . )١( ينظر

- رسالة في التقليد في فروع أصول الفقه)٢(.

رسالة  )وهــي  النذير  البشير  ية  برؤ التنوير  درر   -

عليه  اهلل  صلى  النبي  ية  برؤ المتعلقة  األحاديث  في 

وسلم(.

أحمد  الشيخ  ولدي  ومحمد  أحمد  إلى  إجــازة   -

الكتب  بــدار   ) المجيز )بخط  الكريمي  الــجــوهــري 

المصرية.

- إجازة إلى إسماعيل بن أحمد بن عمر بن صالح 

الكتب  ــدار  ب  ) المجيز )بخط  الطرابلسي  الحنفي 

المصرية.

العقيلية،  الطريقة  شيخ  أفندي،  عثمان  إجازة   -

ية(. بخط الشيخ الحفني )نسخة بالمكتبة التيمور

المطبوعات  معجم  و  انفسها،  السابقة  الــصــادر   : ينظر  )٢(
ــيــان بــن مــوســى سركيس  الــعــربــيــة والــمــعــربــة، يــوســف بــن إل
ـ  مطبعة سركيس، ١3٤6 هـ - ١٩٢8م(  المتوفى: ١35١هـ، )مصر
ج:٢ ص:٧8١، وفهرس الفهارس  واألثبات ومعجم المعاجم 
عبد  بــن  الــَحــّي  َعــْبــد  محمد  والمسلسالت،  والمشيخات 
يسي، المعروف بعبد الحي  الكبير ابن محمد الحسني اإلدر

الكتاني )ت ١38٢هـ(،تحقيق: إحسان عباس ،
)بيروت ـ دار الغرب اإلسالمي، ط٢، ١٩8٢م(، ج:١ ص:353، 
عمر  المؤلفين،  ومعجم  ص:١3٤،  ج:6  للزركلي،  ــالم  واألعـ
إحياء  دار  ـ  ،بــيــروت  المثنى  مكتبة  ـ  )بــيــروت  كحالة،  رضــا 
الذيل  في  المكنون  ايضاح  ص:١5،  ج:١0  العربي(،  التراث 
على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
وطبعه  بتصحيحه  عنى  ١3٩٩هـــ(،  )ت:  البغدادي  الباباني 
رئيس  بالتقايا  الــديــن  شــرف  محمد  المؤلف:  نسخة  على 
دار  ـ  )بيروت  الكليسى،  بيلكه  رفعت  والمعلم  أمــورالــديــن، 

إحياء التراث العربي(، ج:3 ص:١35 وص:3٤٧ 
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- إجازة إلى محمد أفندي بن الحاج عبد الرحيم، 

يخ 6 من ذي الحجة سنة ١١٧6هـ. بتار

المدني  المشاط  عربي  بن  محمد  إلــى  إجــازة   -

( بدار الكتب المصرية. )بخط المجيز

بدار   ) المجيز )بخط  األمير  محمد  إلــى  إجــازة   -

الكتب المصرية.

- إجازة إلى الشيخ منصور بن مصطفى الحلبي.

)بخط  النابلسي  محمد  بن  يوسف  إلى  إجــازة   -

( بدار الكتب المصرية. المجيز

اإلمــام  الشيخ  فيه  ذكــر   ، الكبير الحفني  ثبت   -

مشايخه.

لبعض  سنده  فيه  أورد   ، الكبير الحفني  سند   -

األحاديث واألوراد.

الميت،  بابن  الشهير  الدمياطي  ثبت  مختصر   -

ذكر فيها الشيخ الحفني أسانيد شيخه الدمياطي)١(.

 : واليته للمشيخة
ً
ثانيا

لمنصب   - اهلل  رحمه   - الحفني  الشيخ  اختير 

عام  ي  الشبراو الشيخ  وفاة  بعد  األزهر  الجامع  شيخ 

١١٧١هـ/١٧5٧م، وبقي فيه الى وفاته)٢( .

 ، االزهــر وشيوخ  ص:353،  ج:١  الفهارس،   فهرس   : ينظر  )١(
، ج:١ ص:١١٢، و االزهر في الف  ج:١ ص:٤٧، ومشيخة االزهر

عام، ج:١ ص٢3٢ .
 ، الجوهر وكــنــز  ص:٢٤١،  ج:١   ، ــار ــ اآلث عجائب   : ينظر  )٢(
سلك  و  ص:٧83،  ج:٢  المطبوعات،  ومعجم  ص:١٢٩، 
ج:6 ص:١3٤، وشيوخ  ج:٤ ص:5١، واالعالم للزركلي،   ، الدرر

، ج:١ ص:١١5 . ، ج:١ ص:٤٩، ومشيخة االزهر االزهر

ثالثا : اخذه الطريقة الخلوتية 

تنسب هذه الطريقة الصوفية إلى محمد بن أحمد 

بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 

٩86هـ، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن 

العاشر الهجري ، وقد اّدعى الخلوتي أنه أخذ طريقته 

المنام،  في  ال  اليقظة،  في  مباشرة   � النبي  من 

وكان يقول »طريقتي محمدية«، والخلوتي - نسبة إلى 

السهروردية  الطريقة  أتباع  من  كان  ـ  الصوفية  الخلوة 

واخذ التصّوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته 

وتفرغ لجمع االتباع وتعليم المريدين)3( .

بالسلوك وطريق  وكان الشيخ الحفني قد اشتغل 

ثــيــن، فــاخــذ عــلــى رجـــل يقال  الــتــصــوف بــعــد الــثــال

لــه الــشــيــخ احــمــد الــشــاذلــي الــمــغــربــي - الــمــعــروف 

قدم  ثم  واوراد  أحــزاب  بعض  منه  فتلقى  بالمقري- 

كمال الدين البكري من الشام سنة  السيد مصطفى 

١١33هـ، فاجتمع عليه الشيخ الحفني بواسطة بعض 

فسلم  السلفيتي  اهلل  عبد  السيد  وهو  السيد،  تالمذة 

كذلك  وهــو  اليه  ينظر  السيد  فجعل  وجلس،  عليه 

قام  ثم  القلبي،  االرتــبــاط  بينهما  فحصل  اليه  ينظر 

وجلس بين يدي السيد بعد االستئذان، وكانت عادة 

ذلك  قبل  باالستخارة  اوال  امــره  مريد  اتــاه  اذا  السيد 

االرتباط  كمال  الى  يأمره بها، وذلك اشارة  اال هو فلم 

فأخذ عليه العهد حاال ثم اشتغل بالذكر والمجاهدة، 

البكري  السيد  الليالي  بعض  فــي  منامه  فــي  فــرأى 

يخ،  )3( ينظر : الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التار
محمود عبدالرؤوف القاسم، )بيروت - دار الصحابة للطباعة 

، ط١، ١٤08هـ - ١٩8٧م(، ص:36٤ . والنشر
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والشيخ  جالسين  المذكور  الشاذلي  احمد  والشيخ 

أيضا  يعاتب  و الطريق  في  دخوله  على  يعاتبه  احمد 

نعم  قال  حاجة  معه  لك  هل  السيد  له  فقال  السيد 

فقال  السيد  بيد  خضراء  بجريدة  واذا  أمانة،  معه  لي 

ورماها  نصفين  فكسرها  نعم  قــال:  امانتك،  هذه  له 

للشاذلي، وقال له خذ امانتك ثم انتبه  فاخبر السيد 

اخذ  وبذلك  عنه،  وانفصال  بنا  اتصال  هذا  له  فقال 

الشيخ  يــد  على  والــعــهــد  الطريقة  الحفني  الشيخ 

البكري طريقة الخلوتية، ثم اصبح شيخ الطريقة في 

مصر  بعد وفاة شيخه البكري سنة ١١6١هـ، فاصبح له 

تالميذ ومريدين )١(.

ومن تالميذه ومريديه في الطريقة الخلوتية :

ــخ حسن  ــي ــش الــشــيــخ مــحــمــد الــســمــنــودي، وال

ي، والشيخ محمد  الشبيني، والشيخ حسن السنهور

محمود  والشيخ  رســـالن،  خضر  والشيخ  الــزعــيــري، 

محمد  والشيخ  ي،  الــقــنــاو علي  والشيخ  الــكــردي، 

الرشيدي، والشيخ يوسف الرشيدي، والشيخ محمد 

الشهير بالسقا، والشيخ محمد الفشني، والشيخ عبد 

والشيخ  ي،  العدو أحمد  والشيخ  المسيري،  الكريم 

ي  النبزاو سليمان  والشيخ  المغربي،  الصقلي  أحمد 

ي، والشيخ إسماعيل اليمني، والشيخ حسن  األنصار

المكي)٢(.

 ، الــجــوهــر وكــنــز  ص:٢٤١،  ج:١   ، اآلثــــار عــجــائــب   : يــنــظــر  )١(
سلك  و  ص:٧83،  ج:٢  المطبوعات،  ومعجم  ص:١٢٩، 
، ج: ٤ ص:5١، واالعالم للزركلي، ج:6 ص:١3٤، وشيوخ  الدرر

، ج:١ ص:١١5 . ، ج:١ ص:٤٩، ومشيخة االزهر االزهر
ج:٤   ، الــدرر ج:١ ص:٢٤١، وسلك   ، اآلثــار : عجائب  )٢( ينظر

 : وفاته 
ً
رابعا

الحفني،  الشيخ محمد بن سالم بن أحمد  توفي 

عــام  األول  بـــيـــع  ر ــن  مـ  ٢٧ الـــمـــوافـــق  الــســبــت  ــوم  ــ ي

١١8١هـ/١٧6٧م، عن عمر يناهز الثمانين عاًما، ودفن 

األزهر  الجامع  في  عليه  الصالة  بعد  التالي  اليوم  في 

في مشهد حافل وعظيم )3(.

* * *

ج:١   ، ــر االزه ومشيخة  ص:٤٩،  ج:١   ، ــر االزه وشيوخ  ص:50، 
ص:١١0 . 

 ، الجوهر وكــنــز  ص:٢٤١،  ج:١   ، ــار ــ اآلث عجائب   : ينظر  )3(
سلك  و  ص:٧83،  ج:٢  المطبوعات،  ومعجم  ص:١٢٩، 
ج:6 ص:١3٤، وشيوخ  ج:٤ ص:5١، واالعالم للزركلي،   ، الدرر

، ج:١ ص:١١5 . ، ج:١ ص:٤٩، ومشيخة االزهر االزهر
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المبحث الثاني

دراسة الكتاب

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب األول: اسم الكتاب ونسبته إليه	 

: اسم الكتاب: 
ً
أوال

بعد اطالعي على جميع المصادر التي ترجمت 

عنوان  أن  على  متفقة  وجــدتــهــا  الحفني،  للشيخ 

: )بطالن المسألة الملفقة وبطالن إبطال  الكتاب هو

اسقاط  بقصد  الثالث  الطالق  وقوع  بعد  االول  العقد 

كما أن الحفني اشار الى ذلك في مقدمة  المحلل(، 

األنــام،  بين  »قــد شــاع وذاع  قــال  الكتاب حيث   هــذا 

ه أهل العرفان من األعالم ،من اإلفتاء بالمسألة  ما َمّجَ

الملفقة مع عدم استيفاء  شروطها  المحققة« وكذلك 

بطالن  مسألة  الى  الكتاب  من  آخر  موضع  في  يذكر 

إسقاط  بقصد  ثــا  ثــال للمطلقة  االول  العقد  إبــطــال 

عليها  اعتمدت  التي  النسخ  جميع  وكذا  المحلل، 

في التحقيق، قد صدرت عنوان الكتاب بهذا االسم، 

الكتاب  هذا  ذكــرت  المخطوطات  فهارس  وكذلك 

الشيخ  تأليف  مــن  وأنــه  أيــضــًا،  الــعــنــوان  هــذا  تحت 

محمد بن سالم الحفني رحمه اهلل تعالى .

 
َ

: نسبته إليه: من خالل ما تقدم يتبين لنا أّن
ً
ثانيا

فجميع  فيها،  شك  ال  صحيحة  إليه  الكتاب  نسبة 

النسخ  وافتتاحيات  ــه،  ل ترجمت  الــتــي  الــمــصــادر 

الخطية التي اعتمدت عليها، وفهارس المخطوطات 

قد نسبت إلى محمد بن سالم الحفني كتاب )بطالن 

المسألة الملفقة وبطالن إبطال العقد االول بعد وقوع 

الفقه  في  المحلل(  إسقاط  بقصد  الثالث  الطالق 

الشافعي، واهلل أعلم. 

المطلب الثاني: منهجه 	 

البحوث  فــي  األســـس  أهـــم  مــن  هــي  المنهجية 

مجرد  البحث  ألصــبــح  ولــوالهــا  الرصينة،  العلمية 

هذه  تختلف  وقــد  معنى،  وال  فيها  فائدة  ال  نقوالت 

بيئة  وبحسب  البحث  موضوع  بحسب  المنهجية 

المؤلف وعصره، ولم يبين الشيخ الحفني رحمه اهلل 

تحقيقه  خالل  من  لكنني  الكتاب،  هذا  في  منهجه 

المسائل  عــرض  في  وطريقته  منهجه  على  اطلعت 

وتحريرها، وهي كاآلتي:

الشافعي،  المذهب  بتحرير  المؤلف  اعتنى   -١

من خالل ذكر أقوال األئمة والمحققين من الشافعية 

األقـــوال  تلك  وتحرير  الملفقة،  المسألة  حكم  فــي 

بباقي  ومقارنتها  رصين،  علمي  بأسلوب  ومناقشتها 

المذاهب، وبيان ما ترجح عنده.

ولم  الخالفية  المسائل  فــي  الــخــالف  راعـــى   -٢

يتعصب لمذهبه.

يسمى  مــا  أو  الجدليين  أســلــوب  اســتــخــدم   -3

يستخدمه  ما  غالبًا  أسلوب  وهــو  الفنقلة،  بأسلوب 

المحققون في مصنفاتهم، فهو يوجه القول لنفسه ُثّمَ 

قيل: ….، قلت  )فإن  يجيب عليه مستخدمًا عبارة: 

له: ….(.

من  يــأخــذهــا  ــي  ــت
َّ
ال الــنــصــوص  ينقل  أحــيــانــًا   -٤

الكتب بالنص دون تصرف، وأحيانًا أخرى بتصرف.
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الفقهاء  ألحد  دليل  أو  قول  شرح  يريد  عندما   -5

أو تحريره، يسبقه أحيانًا بكلمة: )قوله(،  أو مناقشته 

يختمه بكلمة: )انتهى( . وأحيانًا ال يذكرها، و

6- في طريقة عزوه للمصادر يذكر المصدر ومؤلفه 

المطلب الثالث :منهجي في التحقيق .	 

التحقيق  أهــل  بين  عليه  متعارف  منهج  هناك   

تحقيقي  في  ســرت  وقــد  المخطوطات،  تحقيق   في 

وحسب  الــمــنــهــج،  لــذلــك  وفــقــًا  المخطوطة  لــهــذه 

الخطوات اآلتية:  

مع  الُنسخ  ومقابلة  المخطوط  بنسخ  قمت   -١

النسخ،  إحــدى  في  سقط  هناك  كــان  فــإذا  بعضها، 

إذا  أما  السياق،  يقتضيه  كان  إذا  األخــرى  من  أثبته 

باإلشارة  كتفي  فأ السياق،  يقتضيه  ال  السقط  كــان 

الــنــص بالصورة  ــراج  الــهــامــش، وألجـــل اخـ إلــيــه فــي 

يقة  طر اعتمدت  المؤلف،  أرادهــا  التي  الصحيحة 

النص المختار .

٢- عند اختالف األلفاظ أثبت ما هو أصح وأشير 

إلى المخالف في الهامش. 

كتب  الشريفة من  النبوية  3- خّرجت األحاديث 

عالمتي  بين  وجعلتها  درجتها،  وبينت  التخريج، 

تنصيص، هكذا ))...((.

والتي  مؤلفاتهم  ــى  إل العلماء  ــوال  أقـ أحــلــت   -٤

اغلبها مازال مخطوطا لم ُيطبع.

5- أحلت إلى المصادر التي اعتمدها المؤلف.

6- ترجمت لجميع األعالم الذين ذكرهم المؤلف.

٧-  عّرفت ببعض الرموز التي ذكرها المؤلف وهي 

ألسماء  اختصارًا  ذكرها  العلماء  اسماء  من  حــروف 

طويلة الرسم .

ئي  الرسم اإلمال 8- سرت في نسخ الكتاب على 

بالرسم  وقــع  ما  إلــى  أشــر  ولــم  اليوم،  عليه  المتعارف 

القديم، مثل: )القايل( جعلتها )القائل( و )المسيلة( 

جعلتها )المسألة( وهكذا.

ولظهرها   ) )و بالحرف  الصفحة  لوجه  رمــزت   -٩

الصفحة  رقم  بينهما  مائلين  خطين  ووضعت  )ظ( 

انتهاء  عــنــد  ظ/   -  ٢/ أو   / و  -٢/ هــكــذا  ورمـــزهـــا، 

صفحات النسخة )أ( فقط.

القسم  ومــراجــع  لمصادر  فهرست  وضــعــت   -١0

الدراسي والتحقيق .

المطلب الرابع : وصف ُنسخ المخطوط	 

من  ُنــســخ  ثـــالث  عــلــى  التحقيق  فــي  اعــتــمــدت 

ُكتبت في عصر المؤلف والتي  هذه الرسالة إحداها 

والنسخة  ]أ[  بالرمز  لها  ورمزت  األم  النسخة  جعلتها 

الثانية رمزت لها بالرمز ]ب[ والثالثة بالرمز ]ج[ .

المخطوطة )أ( :

اصل المخطوطة : المكتبة المركزية للمخطوطات 

االسالمية في وزارة األوقاف المصرية .

عدد اللوحات : ٤ كل لوحة مكونة من صفحتين .

نوع الخط  : خط النسخ .

قياس الصفحة من اللوحة : ١6× ٢3سم .

عدد األسطر في كل صفحة : ٢3 سطًرا .

عدد كلمات كل سطر : 8 × ١١ كلمة .

يخ النسخ: عام ١١٧١هـ ، وبدون اسم الناسخ . تار

للتحقيق  أم  كنسخة  النسخة  ــذه  ه اعــتــمــدت 

ورمزت لها بالرمز ] أ [ ألسباب عدة :
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وقبل  الــمــؤلــف  حــيــاة  فــي  كتبت  النسخة  أوال: 

بتسع  الثانية   النسخة  واقدم من  بعشر سنين،  وفاته 

وعشرين سنة .

ثانيًا : وضوح الخط .

ثالثًا : قليلة األخطاء والسقط .

المخطوطة )ب(

اصل المخطوطة : المكتبة المركزية للمخطوطات 

االسالمية في وزارة األوقاف المصرية .

من  مكونة  لوحة  كل  لوحات   3  : اللوحات  عدد 

صفحتين .

نوع الخط : خط النسخ .

قياس الصفحة من اللوحة : ١6× ٢3سم .

عدد األسطر في كل صفحة : ٢3 سطًرا .

عدد كلمات كل سطر : ١0 - ١٤ كلمة .

: عام ١٢00هـ  بخط احمد  يخ النسخ والناسخ  تار

ي المالكي بن محمد عشري العدو

واضح  غير  والخط  السقط  كثيرة  النسخة  وهــذه 

الحبر  شتت  اوبلل  رطوبة  الى  الــورق  لتعرض  وذلــك 

ألن  الثانية  النسخة  وجعلتها  الكلمات،  واختلطت 

اسم  ُذكر  وقد  المؤلف  حياة  من  قريب  نسخها  وقت 

الناسخ فيها ايضا .

المخطوطة : )ج( 

اصل المخطوطة : المكتبة المركزية للمخطوطات 

ية   برقم : )30٢3( . االسالمية في وزارة األوقاف المصر

من  مكونة  لوحة  كل  لوحات   3  : اللوحات  عدد 

صفحتين .

نوع الخط : خط النسخ .

قياس الصفحة من اللوحة : ١6×٢٤سم .

عدد األسطر في كل صفحة : ٢٧سطًرا .

عدد كلمات كل سطر : ١0 - ١٢ كلمة .

تميزت هذه النسخة بحسن الخط وجودة الورق 

نسخت  انها  يتبين  هــذا  ومــن  عليه،  خطت  الــذي 

بوقت متأخر عن وفاة المؤلف واهلل اعلم ألنه لم يذكر 

يخ النسخ وال اسم الناسخ، وألنها كثيرة السقط  فيها تار

منها عن النسخة األم جعلتها النسخة االخيرة .

   

* * *
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نماذج من الُنسخ المعتمدة في التحقيق

راموز الورقة االولى من النسخة )أ(



بطالن المسألة الملفقة وبطالن إبطال العقد األول بعد وقوع الطالق الثالث بقصد إسقاط المحلل

 د. أحمد جميل مهنا |     139

راموز الورقة األخيرة من النسخة )أ(
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راموز الورقة األولى من النسخة  )ب(
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راموز الورقة االخيرة من النسخة )ب(
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راموز الورقة األولى من النسخة )ج(
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راموز الورقة األخيرة من النسخة )ج(
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بسم اهلل  الرحمن  الرحيم  وبه  ثقتي)١(، الحمد  هلل  

ر  من   ن  أحكام  اإلسالم  وأمر باإلتباع   وطّهَ الذي  بّيَ

ب  نفسه لرفع الحق وخفض   ضرم  اآلثام )٢(، من  نّصَ

كرم   االبتداع، والصالة  والسالم  على  أشرف  مرسل  وأ

ُكم  على   ْجَرأ
َ
ُكم  على  الُفتيا  أ

ُ
ْجَرأ

َ
،  القائل : )) أ مختار

(( )3( ، وعلى  آله  الفائزين  بإتباعه وصحبه  نجوم   الناِر

الهدى وسائر أتباعه .

ئ،   أمــا بــعــد  :  فــيــقــول  الــمــرتــجــي  غــفــر  الــمــســاو

ي،  قــد شـــاع  وذاع  ــواله  مــحــمــد  الــحــفــنــاو ــ عــبــد  م

ــه  أهــل  الــعــرفــان  مــن  األعــالم،  ــّجَ بين  األنـــام،  مــا  َم

مــع  عــدم استيفاء   الملفقة   بالمسألة   اإلفــتــاء   مــن  

ــك  ذلــــك،  وأن  شــروطــهــا  الــمــحــقــقــة، وســيــظــهــر  لـ

التهمة والضياع،  المفتي  بها هالك لسلوكه مسلك 

ومخالفته من أمر بحفظ  األنساب  بصون  االبضاع،  

لبطالن   أنــه   الطالق،  للمستوفي  عدد  اإلفتاء   ومــن  

لمفتيه   لــذكــره   طــالق،   عليه   يقع   ال  نكاحه    عقد  
)5( إســقــاط  ألجــل  اخــتــالل  شــرط  صحته   )٤( مفتنة 

التحليل  الذي  هو  تمام  بغيته،  فأحببت  أن  أبين  

)١( سقط  من ب وفي ج )وبه نستعين(.
)٢( في ب )وطهره من وضر اآلثام(.

 . )3( رواه الدارمي في سننه من حديث عبيد اهلل بن ابي جعفر
الرحمن  عبد  بــن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  الــدارمــي  سنن   : ينظر
التميمي  ــي،  ــدارم ال الصمد  عبد  بــن  َبــهــرام  بــن  الفضل  بــن 
 ، السمرقندي، ت: نبيل هاشم الغمري، )بيروت ـ دار البشائر
ط١، ١٤3٤هـ ـ ٢0١3م( ج:١ ص:١3٢ ح:١6٢ باب الفتيا وما فيه 

من الشدة .
)٤( في ب )لبغية مفتيه(.                                                                  

)5( في ب )عدم(.

بطالن  ذلك  مستعينًا  بعون المعين  المالك  فالق  

السمع ،  أيها  الموفق  لما  أقول تعلم  ضالل)6( المفتي  

بكٍل  لمخالفته النقول )٧( . 

كــمــا  نقلها   ــا الــمــســألــة الــمــلــفــقــة:  فــصــورتــهــا   أمـ

فصل   في   الغزي)٩(  على   حاشيته   في  ي)8(   البرماو

ي)١١(  الرجعة نقال عن العاّلمة )١0( الشيخ  علي  األجهور

)6( في ب )ضاللة(.
)٧( في ب )المنقول(.

برهان  خالد،  بن  الدين  شهاب  بن  محمد  بن  إبراهيم   )8(
ي األحمدي األزهري شيح     الجامع  ي األنصار الدين البرماو
الباء(  )بكسر  برمة  إلــى  نسبته  الشافعية  فقهاء  من   . األزهـــر
القرافي  شرح  على  )حاشية  منها  كتب،  له   . مصر غربية  في 
لمنظومة غرامي صحيح -( في مصطلح الحديث، و )حاشية 
ي -(، و )حاشية على  يا األنصار على شرح فتح الوهاب لزكر
يش  شرح الرحبية -( في الفرائض، بخطه في مكتبة زهير جاو
ببيروت، و )حاشية على شرح غاية التقريب(  ت :١066 هـ . 
ينظر : األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس، الزركلي الدمشقي، )دار العلم للماليين ـ ط١5 ،٢00٢( 

ج:١ ص:6٧
اهلل،  عبد  أبــو  محمد،  بــن  محمد  بــن  قاسم  بــن  محمد   )٩(
يعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي: فقيه  شمس الدين الغزي، و
وتولى  وأقام بهذه  وبالقاهرة  بها  وتعلم  بغزة،  ولد ونشأ  شافعي 
كتبه )فتح القريب المجيب في  أعماال في األزهر وغيره. من 
أبي  متن  على  قاسم  ابن  بشرح  يعرف  التقريب(  ألفاظ  شرح 
شجاع و )حاشية على شرح التصريف( علق بها على شرح 
و )حواش على حاشية  العربي  للتصريف  التفتازاني  السعد 
 : ينظر  . هـــ   ٩١8 ت:  النسفية،  العقائد  شــرح  فــي  الخيالي( 

المصدر السابق : ج:٧ ص:5 
مة( سقط  من ب .

ّ
)١0( )العال

الشيخ  بن   العابدين  زين  الملقب  محمد  بن  علي  هو   )١١(
المالكية  ومــفــتــي  الــدنــيــا  مسند  ي  األجـــهـــور الــرحــمــن  عــبــد 
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كم   حا لـــدى   ــًا   ث ــال ث المطلقة  الصغير   يـــزوج   »أن  

يحكم  بصحة  النكاح  ال بموجبه )١( حكمًا   شافعي  و

كأن   يتقدمه دعوى  صحيحة   بأن   رافعًا  للخالف، 

كم  من  يدعي  على  ولي  الصبي  انه  يّنصب  الحا

ر )٢( فــي  شــأنــه، حيث  لــم  يــزوجــه  مــع  أن  في   يقّصِ

يجيب  وليه  باإلقرار فيزوجه /  زواجه  مصلحة  له، و

يدخل  بها ثم بعد دخول  الصبي بها يطلق  ١- و /  و

يحكم   و الصبي،  عــلــى   تــعــود  لمصلحة   ولــّيــُه  عنه 

كم  المالكي أو الحنبلي  بصحة  ذلك  وبعدم   الحا

يشترط عند  كذلك، و وجوب  العّدة  بوطئه  حكمًا  

إال وجبت   الحنبلي  أن  ال يبلغ  الصبي عشر سنين و

كم  حا لــدى  األول  الـــزوج  يتزوجها  ثــم  بوطئه،  الــعــّدة 

يحلها  بوطيء   يحكم  بصحة  النكاح  و ]شافعي[ )3( و

التلفيق   مــن   هــذا  وليس   كذلك،  حكمًا   الصبي   

بالطالق   المالكي   الممتنع  لوجود  الحكم  وحكم  

 )٤( ] ال   [ انه  وان  علم  العّدة  صحيح،  وعــدم وجــوب 

حكم   أن   المعتمد   الن    ، يجوز ال  مــا   عليه   يترتب  

والتصنيف،  التلماذ  الكثير  اإلمام  رايتهم في عصره،   وحامل 
أبو الحسن المصري المالكي المولود سنة ٩٧5 المتوفى سنة 
ي ألهل عصره  ١066 عن غير عقب ألنه لم يتزوج أجاز األجهور
الفهارس،  فهرس   : ينظر البوني.  الشهاب  ثبت  في  كما  عامة 
الحسني  محمد  ابــن  الكبير  عبد  بــن  الــَحــّي  َعــْبــد  محمد 
يسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، ت: إحسان عباس،  اإلدر
)بيروت ـ دار الغرب االسالمي، ط:٢ ـ ١٩8٢( ج:٢ ص:٧8٢ . 

)١( في ج )لموجبه(.
.) )٢( في ج )مقصر

يادة في ب يقتضيها السياق.  )3( ما بين المعقوفتين ز
يادة في ب يقتضيها السياق. )٤( ما بين المعقوفتين ز

كمذهبنا  أي   الغير   عند  الــحــرام   يحلل   المالكي  

كم  في المسائل  االجتهادية  يرفع   ،  فان حكم الحا

كما   ، عليها  مجمعًا   المسالة   يّصير  و الــخــالف،  

بن  و   )6( القرافي  وكـــالم   أللقاني)5(  الناصر  بــه  أفتى 

 . أبو عبد اهلل  اللقاني ناصر الدين،  )5( هو محمد بن حسن 
من أهل مصر . كان فقهيا مالكيا وأصوليا . انتهت اليه  رئاسة 
من  واستفتي  اللقاني  الشمس  أخية  موت  يعد  بمصر  العلم 
التوضيح ؛ حاشية علي  سائر األقاليم له طرر )حواش( علي 
 : شرح المحلي علي جمع الجوامع، توفي سنة ٩58هـ . ينظر
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن 
المجيد  عبد  عليه:  ق 

ّ
عل  ، مخلوف  سالم  ابن  علي  بن  عمر 

٢003م(  ـ  ١٤٢٤هـــ  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  ـ  )لبنان  خيالي، 
ج:١ ص:3٩٢ 

)6( محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس النابلسي 
أبو عبد اهلل: قاضى  ي  نسبا، القاضي  القرافي شهرة، األنصار
القرافي،  الّدين  بدر  لقبه  المالكي،  ية  المعّز بالقاهرة  القضاة، 
له تآليف كثيرة منها: شرحه  لمختصر خليل بن إسحاق في 
أخرج  الذى  وهو  فرحون،  ابن  لديباج  وذيله  دات، 

ّ
سبع مجل

حاشية ناصر الدين اللقانى من هامش كتابه، أخذ عن والده، 
قانى ناصر الدين 

ّ
ى، والل يد: عبد الرحمن األجهور وعن أبى ز

ى عليه 
ّ
وجماعة. وتوفى في رمضان سنة ثمان بعد األلف وصل

. ينظر : المصدر السابق، ج:١ ص:٤١٧ . بالجامع األزهر
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ال  ذلك   يخالف   وما  يفيده    )٢( المدونة  عن   )١( عرفة 

يادة ]  ي  مع  ز يعول  عليه » )3(انتهى  ما نقله  البرماو

ونقص [ )٤( وبعض تّصرف ،  والحق  امتناع  ذلك  في  

زماننا  وانه  ال يجوز  وال يصح  العمل  بهذه  المسألة،  

ألنه  يشترط  عندنا  لصحة  تزوج  الصبي  أن  يكون  

أبًا  أو  جدًا  من  ِقبله، وان  يكون  عداًل،   المزّوج  له  

وان     ، للصبي  مصلحة   يــجــه   تــزو ــي   ف يــكــون   وان  

يكون  المزوج  للمرأة وليها  العدل  بحضرة  عدلين 

 شرط  من  ذلك  لم  يصح  التحليل  
َ

،  فمتى  اختّل

إمام  اهلل،  عبد  أبو  الورغمي،  عرفة  ابن  محمد  بن  محمد   )١(
فيها.  ووفــاتــه  مــولــده  عــصــره.  فــي  وخطيبها  وعالمها  تــونــس 
سنة  لخطابته  وقدم  هـ   ٧50 سنة  األعظم  الجامع  إمامة  تولى 
في  الكبير  المختصر  كتبه  من   .٧٧3 سنة  وللفتوى   ٧٧٢
مختصر  و  التوحيد،  في  الشامل  المختصر  و  المالكية،  فقه 
فيه  قــال  مجلدات،  سبعة  الفقه  في  المبسوط  و  الفرائض  
عمل  في  الواضحة  الطرق  و  الغموض،  شديد  ي:  السخاو
بن  ولمحمد  الفقهية.  يف  التعار في  الحدود   و  المناصحة  
ومسائله.  سيرته  في  الكافية   الهداية  كتاب  الرصاع،  قاسم 

توفي سنة 803هـ . ينظر : األعالم للزركلي، ج:٧ ص:٤3 
االمام مالك بن انس بن مالك بن عامر  المدونة،   : ينظر   )٢(
ـ  ـــ  ــ ،١٤١5ه ط١  العلمية،  الكتب  )دار  الــمــدنــي،  االصــبــحــي 

١٩٩5م( ج:٢ ص:٢08 
للغزي،  التقريب  غــايــة  شــرح  على  ي  الــبــرمــاو حاشية   )3(
ي ابراهيم بن محمد، مخطوط، مكتبة جامعة  تأليف : البرماو
لوحة  ب،  ـ  ح   ٢١٧  ،3  ،٢6٧٩ برقم  للمخطوطات،  الرياض 

. ٢٧5
يادة في ب يقتضيها السياق )٤( ما بين المعقوفتين ز

)٧( ر  م  عــلــى    )6( ش)5(  ع  : ــال   ــ ق ــنــكــاح،  ال  لــفــســاد  

)5( هو الشيخ علي بن أبي الضياء نور الدين الشبر املسي 
النقلية  العلوم  محرر  المحققين،  خاتمة  القاهري،  الشافعي 
تعلم  هـ،  ببلدة شبرا ملسي  عام ٩٩٧  ولد  زمانه،  أهل  وأعلم 
المواهب  على  حاشية  منها،  كتبا،  وصنف   . بــاألزهــر م 

ّ
وعل

اللدنّية للقسطالني أربعة مجلدات، و حاشية على الشمائل 
باسم  حواش على متن الشمائل وشرحها البن حجر المكّي، 
سنة  توفي  الشافعية،  فقه  في  المحتاج  نهاية  على  حاشية  و 
َبعَد  ِفيما  الــقــّراء  بــَتــراِجــم  الــُفــَضــالء  إمــتــَاُع   : ينظر   . ـــ  ١08٧هـ
الشهير   - حسين  أحمد  بن  إللياس  الِهجري،  الثاِمن  الَقرن 
تقديم:  ي،  البرماو علي  مقبول  بن  سليمان  بن   - بالساعاتي 
الندوة  )دار  الّزعبي،  تميم  د  محّمَ الشيخ  المقرئ  َفضيلة 
يع، ط١، ١٤٢١ هـ - ٢000م( ج:٢  العالمية للطباعة والنشر والتوز

ص:٢3١، وقواعد االمالء وعالمات الترقيم، ص:٤6
)6( هذه رموز يخطها العلماء في مخطوطاتهم اختصارا إلسم 
حرف  عن  عبارة  وهي  ذلك  غير  او  المدن  او  العلماء  احد 
العلماء  ذلك  راعــى  االســم،  ذلك  بداية  من  حرفين  او  واحــد 
الكلمات  رسم  في  التيسير  منها  شتى،  العتبارات  القدامى 
االمــالء  قواعد  مقدمة   : ينظر   . ل  االستعما  الكثيرة  الشائعة 
وعالمات الترقيم، لعبد السالم محمد هارون، تنقيح وتعليق 
: محمد ابراهيم سليم ونبيل عبدالسالم هارون )القاهرة ـ دار 

يخ(  ، بال تار يع والتصدير ئع للنشر والتوز الطال
فقيه  الرملّي:  الدين  )٧( محمد بن أحمد بن حمزة، شمس 
له:  يقال  الفتوى.  في  ومرجعها  عصره،  في  المصرية  الديار 
المنوفية بمصر  الرملة من قرى  إلى  . نسبته  الصغير الشافعّي 
ى  فتاو وجمع  الشافعية.  إفتاء  ولي  بالقاهرة.  ووفاته  ومولده 
أبيه. وصّنف شروحا وحواشي كثيرة، منها عمدة الرابح  شرح 
على هدية الناصح في فقه الشافعية، و غاية البيان في شرح 
زبد ابن رسالن، و غاية المرام  في شرح شروط اإلمامة لوالده، 
 . ١00٤هـــ  سنة  في  توفي  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  ونهاية 
ج:6 ص:٧، وقواعد االمالء وعالمات  : االعالم للزركلي،  ينظر

الترقيم، ص:٤5
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)١( عقب  تلك الشروط » ومنه  يعلم  أن  ما يقع  في  

كتفاء به غير صحيح الن  زماننا من تعاطي ذلك واال

الغالب  أو المحقق أن الذين يزوجون  أوالدهم  إلرادة 

ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات  

لذلك  ــم   أوالدهـ يجهم  وتزو   ، المحرمات  وارتــكــاب 
الغرض أعني التحليل ال مصلحة فيه للصغير بل هي 

)٢( مفسدة  / ١- ظ /  أي مفسدة  وكثيرًا  ما يقع  فيه  أن  

المزّوج  للمرأة  من  غير  أوليائها  بأن  توكل  أجنبيا  في 

عقد نكاحها » انتهى  . وأين  العدالة في ولي كل من 

والشهود المصححة  لنكاح الصبي   والمرأة   الصبي 

كم   حتى  يترتب  عليه  صحة  ما بعدُه  من  حكم  الحا

المالكي  و)3(الحنبلي ،  وأين  الحكم الرافع  للخالف  

ــوى  صحيحة ،  الــمــشــروط  فــي  صحته  تــقــدم  دعـ

والحنبلي   المالكي   القاضي  فوجدنا    )٤( َسَبْرنا  وقد 

لم  يوجد  منه  حكم  مرتب على دعوى صحيحة، 

منصور  الشيخ  شيخه  عن  مشايخنا  بعض  نقل  وقد 

)١( ينظر : نهاية المحتاج في شرح المنهاج، لشمس الدين 
وحاشية  امــلــســي،  الــشــبــر  حــاشــيــة  وعــلــيــه  الــرمــلــي،  محمد 
الرشيدي، )بيروتـ  دار الكتب العلمية، ط3، ١٤٢٤هــ ٢003م( 

ج:6 ص:٢٢٢ .
) )٢( في ب )هو
) )3( في ب )أو

)٤( في ب )اختبرنا(

 )6( البشبيشي  احمد  الشيخ   وشيخه   الــطــوخــي)5( 

أنهما  لم  يرضيا  المسألة  الملفقة، وبعضهم  يتحيل  

بجعل  دراهم  للصبي، مدعيا ان ذلك مصلحة  لُه 

مع انه ال ينتفع  بها بل يأخذها وليه  لنفسه  وال ينفقها  

على  الصغير  فأي مصلحة  حصلت  له ،  على  ان  

ال  ان  المالكية   عند   المحلل  نكاح   صحة   شــرط  

يعلم  انه محلل  واال  فال  يصح ،  وقد  اطلعنا  على  

أنــه  يذكر  للصبي  وولّيه  أن  بعض  من  يعمل  بها  

قصده)٧( التحليل ،  فكيف  حكم  القاضي المالكي  

بصحته  ] حينئذ [ )8( وعدم  وجوب  العّدة  بوطئه، وال 

يخفاك  انه  البد  من  إدخال  الحشفة  بعد  االنتصاب 

بالطوخي  المعروف  صالح  بن  الـــرزاق  عبد  بن  منصور   )5(
العالمة  االمام  الشيخ  االزهر  الجامع  امام  الشافعي  المصري 
المتمكنين  العلماء  وبقية  المدرسين  وشيخ  االفاضل  صدر 
أخذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية عن جمع من 
القليوبى  والشهاب  الشوبرى  الشمس  منهم  االعالم  العلماء 
والشيخ سلطان والشمس البابلى والنور الشبراملسى وغيرهم 
حتى  به  والتقيد  العلم  طلب  على  كب  وا الشيوخ  كابر  أ من 
١0٩0هــــ،  سنة  توفي  العلوم،  جميع  فــي  القصوى  الغاية  بلغ 
ج:٤ ص:٤٢3،   ، ودفن بتربة المجاورين . ينظر : خالصة االثر

واالعالم للزركلي، ج:٧ ص:٢00 .
بن  أحمد  القاضي  بن  اللطيف  عبد  بن  أحمد  الشيخ   )6(
اإلمام  الشافعي  البشبيشي  المصري  علي  بن  الدين  شمس 
كثيرة  فنون  من  متضلعًا  كان  النقال  الحجة  المحقق  العالم 
ولد  العبارات  في  تصرف  له  الدقة  نحو  ميااًل  الحافظة  قوي 
: خالصة  ببلدة بشبيش عام ١0٤١ هـ، وتوفي عام ١0٩6هـ . ينظر

، ج:١ ص:٢38 . االثر
)٧( في ب )القصد(

)8( في االصل )ح( واثبت الصواب من ب و ج 
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ب  فيه 
َ

،  وهيهات  ذلك  من  الصبي  الذي  لم  ترّك

الحياء  عليه  يغلب  فيه  ُوجدت  من  فإن   ،)١( الشهوة 

انــتــصــاب  اول  اجتماعه   لــه  فـــال  يــحــصــل   غــالــبــا، 

له   ال شــهــوة   الـــذي   بالصبي   بــالــك   فما   بحليلته  

اصاًل، وقد  يقع  في عبارة  المفتي  بها  أن  يقول  تصح   

بشروطها   زاعمًا  ان  ذلك  ينجيه  من  وبــال  فتواه، 

مع  علمه  بانتفاء  الشروط  او  بعضها ،  والداعي  له  

محبة  اخذ الدراهم  في  مقابلة   صنيعه، وال تخفى  

على  اهلل  خافية   فليستعد   له  جوابًا   بين   يدي  مواله 

لما   الت   الضال من   بصحتها   فاإلفتاء   وبالجملة    ،

علمت  ] واهلل اعلم تمت [ )٢(.  / ٢- و /  وأما  مسألة  

إفساد  العقد  األول :  فقد  عّمت  بها  البلوى ،  وتعلق  

باإلفتاء  بها  من  خال  من التقوى ،  وباع  دينه  بقليل  

من  المال، وحاد عن  طريق  الحق  ومال، وحاصل  

الثالث  الطلقات)3(  عليه  يقع   الشخص   ان  ذلــك  

، ويريد اسقاط المحلل  والعقد على مطلقته بدونه، 

شروط  يستوف  لــم   عقده  أن  يستفتيه   لمن  فيذكر 

فبمجرد     ، الشهود  او  الــولــي  فسق  لــدعــواه   الصحة 

الدنيا   الجاهل  والسيما  من   المفتي   سماع  ذلك  

كبر  همه  وبمجرد  ان  يبذلها  له  مريد  ذلك  في   ا

مقابلة  فتياه ، يقول  له عقدك باطل  فال طالق لعدم 

بــدون  عليها  العقد  فلك  الزوجية  هــو  الــذي  محله 

محلل ،  وتارة  يسكت  ] المستفتي [ )٤( فيعلمه  ذلك  

)١( في ب )شهوة(
)٢( ما بين المعقوفتين سقطت من االصل وأثبتها من ج 

)3( في ب و ج )الطالقات( 
)٤( في أ )المفتي( واثبتت الصواب من ب و ج

المفتي  الضاللي  ما  يتوصل  به  إلى  مراده ،  فيقول  

كــان  الولي  يصلي  مثاًل  فيقول  ال  فيرتب   لــه  هــل  

ــَم  لم  يقع   ِل ،  ولعمري  الفاسد  على  ذلــك  مطلوبه  

منه  قبل  وقــوع  الطالق  البحث  عن  فساد  عقده، 

المستوفي   العقد   وايــن   مفسده،  بإزالة   ليصححه  

لــلــشــروط  الـــذي  يــرتــبــه  عــلــى  اســقــاط  التحليل ،  

سبحانك  هذا  بهتان عظيم ، على  ان  التحليل  حق  

حيلة   العقد   بطالن   بدعوى   يسقط   ال   تعالى   اهلل  

إلسقاطه  وال  يصّدق  فيه  المطلق  وان  وافقته  الزوجة  

عليه ،  بل  لو  اقام  بّينة  على  ذلك  لم  ُتسمع  ولم  

ُتقبل  اذا  اراد  نكاحًا  بال  محلل،  فاذا  ادعى  ذلك  

للتخلص  من  اسقاط  المهر)5(المسمى  مثال  ُقبلت  

 وسمعت  وسقط  المحلل  تبعًا . قال شيخ اإلسالم )6( 

)5( سقطت من ب 
الحوراني،  الحزامي  حسن  بن  مري  بن  شرف  بن  يحيى   )6(
بالفقه  عالمة  الــديــن:  محيي  يــا،  زكــر أبــو  الشافعّي،  ي،  الــنــوو
ية(  والحديث. مولده عام 63١هـ في نوا )من قرى حوران، بسور
واليها نسبته، وتوفي فيها عام 6٧6هـ تعلم في دمشق، وأقام 
و منهاج  واللغات  األسماء  تهذيب  كتبه  زمنا طويال. من  بها 
الشافعية،  فقه  فــي  التنبيه  تصحيح  والــدقــائــق  الطالبين 
و  مــجــلــدات،  خمس  مسلم  صحيح  ــرح  ش فــي  المنهاج  و 
ــرار  األب حلية  و  الحديث،  مصطلح  فــي  والتيسير  التقريب 
ية، و خالصة األحكام من مهمات السنن  يعرف باألذكار النوو
كالم سيد المرسلين  ياض الصالحين من  وقواعد اإلسالم و ر
و  بستان العارفين و اإليضاح في المناسك، و شرح المهذب 
ي و روضة الطالبين » فقه، و التبيان في آداب حملة  للشيراز
طبقات  مختصر  و  التوحيد،  في  رسالة  المقاصد  و  القرآن 
الشافعية البن الصالح و  مناقب الشافعّي و  المنثورات فقه، 
و  له،  واألصل  مواعظ،  التبيان  و مختصر  يه،  فتاو كتاب  وهو 
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في  متن منهجه  وشرحه)١(، والحلبي)٢( في حاشيته)3(

يتبين   »و  : المنهاج   شــرح   ــي)٤(    فــي   ــل ــرم وال عليه، 

بطالن  النكاح  في  حقهما  بحجة  فيه  كبّينة  سواء  

إلى  و اإلشارات  واالبتداء، تجويد،  الوقف  الهدى، في  » منار 
ية،  بيان أسماء المبهمات » رسالة، و » األربعون حديثا النوو

ينظر : األعالم للزركلي : ج:8 ص:١٤٩ .
يا  زكر أبــو  الفقه،  في  المفتين  وعمدة  الطالبين  منهاج   )١(
قاسم  ي، ت: عــوض  الــنــوو بــن شــرف  الــديــن يحيى  محيي 
ج:١  ، ط١، ١٤٢5هـ ـ ٢005م(  أحمد عوض، )بيروت ـ دار الفكر

ص:٢06 .
)٢( علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين 
ابن برهان الدين: مؤرخ أديب. أصله من حلب، ومولده ووفاته 
سيرة  في  العيون  إنسان   “ منها  كثيرة،  تصانيف  له   . بمصر
في  المنقوش  الحلبية  بالسيرة  يعرف   “ ط   - المأمون  األمين 
محاسن الحبوش - خ “ و “ حاشية على شرح المنهج - خ “ 
في فقه الشافعية، و “ فرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح 
األزهرية، توفي سنة ١0٤٤هـ . ينظر : خالصة االثر ،ج:3 ص:١٢٢
)3( حاشية الحلبي على المنهج، تأليف : علي بن إبراهيم 
١0٤٤هـــ،  سنة  توفي  الدين  نور  الفرج،  أبو  الحلبي،  أحمد  بن 
مخطوط، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ـ المكتبة 

المركزية قسم المخطوطات، برقم )٤58٩( ج:3 لوحة:٢٧0 .
فقيه  الرملّي:  الدين  شمس  حمزة،  بن  أحمد  بن  محمد   )٤(
له:  يقال  الفتوى.  في  ومرجعها  عصره،  في  المصرية  الديار 
المنوفية  قــرى  )مــن  الرملة  إلــى  نسبته   . الصغير الشافعّي 
( ومولده في عام ٩١٩هـ ووفاته عام ١00٤هـ بالقاهرة. ولي  بمصر
ى أبيه. وصّنف شروحا وحواشي  إفتاء الشافعية. وجمع فتاو
كثيرة، منها )عمدة الرابح( شرح على هدية الناصح في فقه 
)غاية  و  رسالن(  ابن  زبد  شرح  في  البيان  )غاية  و  الشافعية، 
المرام( في شرح شروط اإلمامة لوالده، و )نهاية المحتاج إلى 

شرح المنهاج( فقه . ينظر : األعالم للزركلي، ج:6 ص:٧ . 

كانت  بّينة  حسبة  أو  غيرها »)5(.  وذكر  الرملي  أن  

والده)6( ذكر  أن  شرط  قبول  / ٢- ظ /   بّينة  الحسبة  

الحاجة  اليها  فاذا  لم  تدع  اليها  حاجة  لم  ُتسمع ،  

فالبد  هنا  من  الحاجة)٧( أي :  فان  شهدت  بفساد  

النكاح  وقالت  وهو  يريد  الخلوة  بها  مثال ؛ قبلت 

كانت  بّينة  حسبة  او   ،  وان  شهدت  البّينة  سواء  

غيرها  بفسق  الشاهد  فال  بد  ان  تبّين  السبب ،  وان  

كان  الشاهد  مستور  العدالة  ولو كانت  البّينة  موافقة  

كم  في  مذهبه  .  قال  بن حجر)8( »وكون  الستر   للحا

يزول  بإخبار عدل  بالفسق  ولو  غير  مفسر  محله ، اذا  

كان  قبل  العقد  بخالفه  بعده  النعقاده  ظاهرا  فالبد  

يتبين  بطالن  النكاح   من بيان  مبطله ،  وقال  ائمتنا  و

)5( ينظر : نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ج:6 ص:٢٢٢ .  
ْملي المنوفي  )6( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمزة الَرّ
ي الشافعي )ت. ٩5٧ هـ / ١550 م( هو فقيه شافعي،  األنصار
. مات بالقاهرة. من كتبه »فتح الجواد  من رملة المنوفية بمصر
الرملي«  ى  »فتاو أو  ي«  »الفتاو و  العماد«،  ابن  منظومة  بشرح 
ــالم  األع  : ينظر  محمد.  الــديــن  شمس  ابــنــه  جمعه  ــذي  والـ

للزركلي : ج:١ ص:١٢0
)٧( ينظر : نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ج:6 ص:٢٢٢ .
ومفتي  الحرمين  إمـــام  محمد:  بــن  محمد  بــن  أحــمــد   )8(
أبو  الدين  شهاب  المحقق  العالمة  اإلســالم  شيخ  العراقين 
المكي،  الشافعي  ي  األنــصــار السعدي  الهيتمي  العباس 
المنهاج  كشرح  الحافلة  المتقنة  الكثيرة  المؤلفات  صاحب 
سنة  توفي  العباب.  وشــرح  الهمزية  وشــرح  اإلرشـــاد  وشرحي 
المعالي  أبــو  الدين  لشمس  االســـالم،  ــوان  دي  : ينظر  . ـــ  ٩٧٤ه
ي حسن،  كسرو محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، ت: سيد 
ج:٢  ١٩٩0م(  ـ  ـــ  ١٤١١هـ ط١،  العلمية،  الكتب  دار  ـ  )بــيــروت 

ص:٢0١، واالعالم للزركلي : ج:١ ص:٢3٤ .
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ايضًا  بإقرار  الزوجين  في  حقهما  بما  يمنع  صحته،  

كفسق  الشاهد  عند  العقد  ما لم  يسبق  منهما  اقرار  

يحكم  بصحته  واال   كم  انه  عقد  بعدلين  و عند  حا

لم  يلتفت  التفاقهما  بخالف  تبين  فسقهما  حااًل  

الحتمال  حدوثه  او  تبينه  قبله »)١(. نعم تبّينه  قبل  

مضي  مدة  االستبراء، كتبينه  عنده  وخرج  بقيد في 

ثا  ثم  اتفقا   كأن  طلقها  ثال حقهما  حق  اهلل تعالى ،  

اقرارهما   على  عدم  شرط  صحة  العقد  فال  يقبل  

بالنسبة  إلسقاط  المحلل  للتهمة ،  فال  تحل  له  اال  

كما  في  الكافي)٢( للخوارزمي)3(  قال  بعد  التحليل  

)١( ينظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد 
ية الكبرى بمصر  بن علي بن حجر الهيتمي، )المكتبة التجار
لصاحبها مصطفى محمدا، ط:بال ، ١35٧ هـ - ١٩83م( ج:٧ 

ص:٢3٢ .
)٢( الكافي في النظم الشافي، محمود بن محمد بن رسالن 
من  الثاني  المجلد  على  اال  احصل  لم  الشافعي،  الخوارزمي 
دبلن،   - بيتي  شستر  )مكتبة  في،  والمعامالت  البيوع  باب 
برقم :3506( وهو الزال مخطوطا لم يحقق ولم يطبع، ووجدت 
: فتح  ينظر   ، آخر الخوارزمي في مصدر  المؤلف عن  نقله  ما 
يا بن محمد بن أحمد بن  الوهاب بشرح منهج الطالب،  زكر
ي، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت: ٩٢6هـ( يا األنصار زكر
، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م(، ج:٢ ص:٤3 . )دار الفكر للطباعة والنشر

محمد  أبــو  أرســالن  بن  العباس  بن  محمد  بن  محمود   )3(
الخامس  ولد بخوارزم في  الخوارزمي،  الدين  العباسي مظهر 
صاحب  هـ.   568 سنة  توفي  هـ،   ٤٩٢ سنة  رمضان  من  عشر 
كان  خــوارزم،  أهل  من  الفقه،  في  الشافي  النظم  في  الكافي 
يخ خوارزم  إماما في الفقه والتصوف فقيها محدثا مؤرخا له تار
: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن  . ينظر
تقي الدين السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي د. عبد 
ط٢،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  )هجر  الحلو   محمد  الفتاح 

: » ولو  اقاما  عليه  بينة  لم  تسمع »،  قال  السبكي)٤(: 

فرضه   كما  جديدا  نكاحا   )5( اراد  اذا  صحيح   وهو    «

فلو  اراد  التخلص  من  المهر او  ارادت  بعد  الدخول  

كثر  من المسمى  فينبغي  قبولها   مهر المثل  وكان  ا

شهادة   البينة   اقامة   ومثل   تبعا،  المحلل   يسقط   و

بينة  حسبة  لعدم  الحاجة  اليها  التي  هي  شرط  في  

قبولها  كما  سبق ،] فان شهادتهما [)6( بفسق  الشاهد  

موافقة لدعواهما)٧(، وقد  يتصور وجود الحاجة اليها 

كان  اليه، بما  اذا   كما سبقت االشارة  ليصح قبولها 

   / و   -3  / ابنتها   او   امها   او   يعاشرها    )8(] ــزوج  ال  [

معاشرة المحرم، فتشهد بينة  الحسبة  ان  هذا  الرجل  

١٤١3هـ(، ج:٧ ص:٢8٩، واألعالم للزركلي، ج:٧ ص:١8١ .
)٤( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام العالمة قاضي القضاة تاج الدين 
أبو نصر بن الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم تقي الدين أبي الحسن 
ي الخزرجي السبكي مولده بالقاهرة سنة سبع بتقديم  األنصار
وسمع  وحضر  ثمان  سنة  وقيل  وسبعمائة  وعشرين  السين 
بمصر من جماعة ثم قدم دمشق مع والده في جمادى اآلخرة 
ثين وسمع بها من جماعة واشتغل على والده  سنة تسع وثال
وتخرج  الذهبي  والزم  المزي  الحافظ  على  وقــرأ  غيره  وعلى 
طبقات   : ينظر   . ٧٧١هـــ  سنة  توفي  ودأب،  بنفسه  وطلب  به 
محمد  بن  أحمد  بن  بكر  أبــو  شهبة،  قاضي  البــن  الشافعية 
بن عمر بن قاضي شهبة ، ت: د. الحافظ عبد العليم خان، 
ج:3 ص:١0٤، وفهرس  )بيروت  ـ عالم الكتب، ط١، ١٤0٧هـ(، 

الفهارس، ج:٢ ص: ١03٧ .
)5( في ب )ارادا(

)6( في االصل )الن شهادتها( واثبتت الصواب من ب
)٧( في ج )لدعواها(

)8( ما بين المعقوفتين سقطت من االصل واثبتها من ب الن 
السياق يقتضيها 
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كان   ، ألن  نكاحه  لها   ال  يجوز  له  معاشرة  من  ُذكر

يلزم   )١(] ]حينئذ  و فسقة،  العقد   شهود   ألن  فاسدًا  

لوقوعه  التحليل  يسقط  و النكاح   عقد  صحة  عدم  

تبعًا« ]انتهى[ )٢(    

قال  الرشيدي)3(في حاشيته)٤( على  م ر)5( »ولعل  

المراد  انهما  يشهدان  انه  عقد  عليها  بفاسقين  مثاًل  

ثا ويريد  ويريد  معاشرتها  واال  فمتى قاال )6( طلقها  ثال

بصحة   العترافهما   متضمنا  ذلــك   كــان   معاشرتها  

.  أي  ألن   انتهى   « العقد  وخــرج عن صــورة المسألة 

الزوجية   وهو  محله   وجود  يقتضي   الطالق  ذكرهما  

ظاهرًا  اي   ثا  ثال بطالقها    )٧( مرادهما  ألن   ، نظر وفيه  

)١( في االصل )ح( واثبتت الصواب من ب و ج 
)٢( ما بين المعقوفتين سقطت من االصل واثبتها من ج

المغربي  أحمد  بــن  محمد  بــن  الـــرزاق  عبد  بــن  أحمد   )3(
الرشيدّي: فقيه شافعّي، مغربي األصل.

ثم   ، باألزهر وجــاور  بها  تعلم   ) )بمصر رشيد  في  ووفاته  مولده 
يس وصار عاد إلى رشيد فعكف على التدر

بها شيخ الشافعية. وألف كتبا وصفها المحّبي بأنها عجيبة، 
حجر  البــن  اإلســـالم  بقواطع  اإلعـــالم  بمسائل  )اإللــمــام  منها 
الهيتمي(، و )حاشية على شرح المنهاج للرملي(، و )تيجان 
و )حسن  الوافي،  الشرف  العنوان( منظومة على نمط عنوان 
الصفا واالبتهاج، بذكر من ولي إمارة الحاج( توفي سنة ١0٩6هـ 

: االعالم للزركلي، ج:١ ص:١٤5 . . ينظر
)٤( حاشية المغربي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 
أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي، 

، ١٤0٤هـ - ١٩8٤م(، ج:6 ص:١٩٩ . )بيروت  ـ دار الفكر
)5( شمس الدين الرملي، ترجمت له فيما سبق

)6( في ج )قال(
)٧( في ج )مراده(

بقرينة  المقام،  ثــم  رأيــت  فــي  شــرح  الـــروض)8( ما  

ثًا  حيث   يصرح  بأنه  ال يضر  شهادتهما  بطالقها  ثال

قال :« وصورة  شهادة  الحسبة  أن  تقول  البّينة  بين  

فالن   على   حسبة   نشهد   الشرعي   كم   الحا يــدي  

ثًا  وعقد   كان  حاضرًا  انه  طلق  زوجته  ثال هذا  ان  

العقد  االول   عليها  بال  محلل  بموجب  خلل  في  
كم  حكمت  ببطالن ] العقد [)٩( يفسده ،  فيقول  الحا

 االول واثبت الثاني بشهادتكما  وعلى  هذا  التصوير 

يسقط )١0( التحليل  تبعا  بشهادة  الحسبة » وال يشترط  

حضور  الزوج  فتقول  نشهد  حسبة  على  فالن انه  الخ  

وغير  خاف  انه  صريح  ما ذكر  في  ادعاء  فساد  العقد  

االول ،  اما  ادعاء  طالق  بائن  قبل  ايقاع  الثالث  فُتسمع   

ى   به البّينة  حسبة  او  بإقامه  الزوج  اخذًا  من  فتاو

ثًا  آخذناه  البغوي)١١(  والبلقيني )١٢( ألنه  لو  طلقها  ثال

يا بن محمد  )8( اسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكر
)دار  السنيكي،  يحيى  أبــو  الدين  زيــن  ي،  األنــصــار يا  زكر بن 
يخ( ج:3 ص:١٩٧ . الكتاب اإلسالمي بدون طبعة وبدون تار

)٩( ما بين المعقوفتين سقط من االصل واثبته من ب
)١0( في ج )يشترط(

ابن  أو  الــفــّراء،  محمد،  بن  مسعود  بن  )(الحسين   )١١(
فقيه،  البغوي:  السّنة،  بمحيي  يلقب  و محمد،  أبــو  اء،  ــّرَ الــَف
، نسبته إلى )َبَغا( من قرى خراسان، بين هراة  محدث، مفسر
في  السنة(  )شرح  و  الشافعية،  فقه  في  )التهذيب(  له   . ومــرو
 ، الحديث، و )لباب التأويل في معالم التنزيل( في التفسير
و )مصابيح السنة( و )الجمع بين الصحيحين(، توفي بمرو 
الروذ سنة 5١0هـ . ينظر : وفيات االعيان، ج:١ ص:١٤5، واالعالم 

للزركلي، ج:٢ ص:٢5٩ .
شيخ  الشافعّي  البلقيني  رســالن  بــن  عمر  بــن  صالح   )١٢(
تفقه  مصري.  والفقه،  بالحديث  العلماء  من  قاض،  اإلسالم: 
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به )١( ما لم  يظهر  بطريق  شرعي  ان  عدتها  عن  طالق  

 )٢( لم  انــه   وحلف   ايقاعهن،  قبل   انقضت    رجعي  

في  ــم)3(  سـ ذكـــره  كما  المعتمد  هــو  وهـــذا  يراجعها  

سنة  القضاء  على  وهو  وتوفي  بالقاهرة،  الرحمن  عبد  بأخيه 
ــوان خــطــب(، و )تــرجــمــة والــــده(، و  ــ كتبه )دي ـــ، مــن  ــ 868ه
ي(،  ي على صحيح البخار )ترجمة أخيه(، و )الغيث الجار
)تتمة  و  العبد(،  الــحــّر  فيه  يخالف  فيما  الــفــرد  )الجوهر  و 
بجمع  واالهتمام  )التجرد  و  أبيه،  كتاب  به  كمل  أ يب(  التدر
المقبول  )القول  و )التذكرة(  و  اإلســالم(  شيخ  الوالد  ي  فتاو
فيما يدعى فيه بالمجهول( . ينظر : الضوء الالمع ألهل القرن 
التاسع، لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
ي، )بيروت ـ  محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاو

منشورات دار مكتبة الحياة(، ج:3 ص:3١٢ .
)١( )به( سقط من ج

)٢( في ب )ال(
)3( شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي 
األزهري، هو نحوٌيّ وفقيٌه مصرٌيّ من القرن العاشر الهجري، 
العربي من  النحو  خــو  مــَؤِرّ ه 

ّ
َيــُعــُد نــحــاة عــصــره،  أشــهــر  وهــو 

التراجم  كتب  لنا  تنقل  ال  ة،  الشامَيّ ة  َيّ المصر المدرسة  رجال 
عن  الكثير  نعرف  وال  والدتـــه،  يخ  تار أو  قاسم  ابــن  نشأة  عن 
نحاة  أشهر  من  العبادي  قاسم  ابــن   

ّ
ُيــَعــُد و حياته.  تفاصيل 

حيث  العلمي،  بالركود  العصر  هذا  وامتاز  العثماني،  العصر 
ضمنها  ومن  عام  بشكل  والثقافية  األدبية  الحركة  فيه  ت 

ّ
خَف

 ابن قاسم العبادي علوم النحو عن 
َ

الدراسات النحوية. أخذ
ق في الدراسة  الناصر اللقاني والشهاب البرسي، وبعدما تعَمّ
ف 

َّ
أل المقدسي،  داؤود  بن  محمد  عنه  وأخذ  يس،  بالتدر بدأ 

العبادي عددًا من المصنفات في علوم مختلفة،  ابن قاسم 
واشتهر  سابقيه.  لمؤلفات  وشروح  حواشي  مصنفاته  وجميع 
فقيل  وفاته،  حول  الــروايــات  اختلفت  بالتحقيق.  قاسم  ابن 
ي في المدينة المنورة أثناء عودته من رحلة الحج في  ُتوِفّ ه 

ّ
أَن

في  مكة  في  ي  ُتوِفّ ــه 
ّ
أَن وِقيل  الهجري،  التقويم  من   ٩٩٤ سنة 

حواشي  حجر)٤( نقال  عن  الشهاب  الرملي)5(  خالفا  

لتنظير  حجر  فــي  شرحه  فــي  ذلــك ، » واعــلــم  ان  

العمل   ــاز  ج الــنــكــاح   مفسد   علما   اذا   الــزوجــيــن  

بمقتضاه  باطنا  فيصح  نكاحه  لها  مستوفيا  لشروط  

صحته  من  غير محلل  ومــن  غير  وفــاء  عــدة  منه  

ألن  الشخص  يجوز له ان يعقد  في عّدة  نفسه  سواء  

كانت  عن  شبهة  او  طالق  وال  يتوقف  ِحُل  وطئه  

كم   لها ،  وثبوت  احكام  الزوجية  له على  حكم  حا

الــمــدار  على  علمه  بفساد  االول  فــي  مذهبه   بــل  

واستجماع  الثاني  شروط  الصحة  المختلة  كلها  او 

بعضها  في  العقد  االول  لكن  اذا  علم  القاضي  بهما  

إن  لم  يترافعا  اليه  مالم  يحكم   فّرق بينهما وجوبا  و

كم  يراه  وال يجوز  لغير  القاضي التعرض   بصحته  حا

والتسليمات   اهلل   وصلوات    ،)6(« فعل  فيما   للزوج  

وعلى  الجهاالت  ظلم   الحق   بأنوار   ازال   من  على 

للمقتدين   االقتداء  نجوم  وصحبه    )٧( المهذبين  آله 

ما الحت انوار الحق على وجوه المذعنين  وظهرت  

 ، العاشرة  المئة  بأعيان  السائرة  كب  الكوا  : ينظر  .٩٩٢ سنة 
نجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت: ١06١هـ(، تحقيق : 
، )بيروت ـ دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١8 هـ -  خليل المنصور

١٩٩٧م(، ج:3 ص:١١١ .
)٤( ابن حجر الهيتمي، ترجمت له فيما سبق

له  ترجمت  الرملي،  الدين  شمس  والد  الرملي  الشهاب   )5(
فيما سبق

حواشي  ذيله  وفــي  المنهاج  شــرح  في  المحتاج  تحفة   )6(
الشيرواني والعبادي، ج:٧ ص:٢3٢ .

)٧( في ب )المهتدين(
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ظلمات   الضالل)١( على وجوه المعتدين آمين آمين 

آمين )٢( .  

ــلـــيـــم  واعـــــمـــــلـــــّنَ  بــهــا ــا  بـــقـــلـــب  سـ ــ ــذهـ ــ خـ

ــى  بــــــأنــــــوارهــــــا  بــــيــــن  االنــــــــــــام  بــهــا ــســ ــكــ ــ ت

وثـــــــــق  بـــــقـــــول  فـــــريـــــد  الــــعــــصــــر  شـــافـــعـــه

ــن  لــلــحــق)3)مــنــتــبــهــا )4). ــ ــر  وك ــظـ ــّيِ  وانـ ــن ــحــف ال
] تمت بحمد اهلل ونعمه وفضله ومّنه وتوفيقه [ )5(

           

* * *
        

الت( )١( في ج )الضال
)٢( سقطت من ب وذكرت )آمين( مرة واحدة في ج 

)3( سقطت من ب
)٤( النظم سقط من ج

يادة في ب يقتضيها السياق . )5( ما بين المعقوفتين ز

المصادر والمراجع

عبدالمنعم  محمد  د.   ، عــام  الــف  فــي  األزهـــر   •

المكتبة  ـ  )القاهرة   صبح،  علي  علي  ود.  خفاجى 

يع، ط3ـ  ٢0١١م( االزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوز

يا  اسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكر  •

ي، زين الدين أبو يحيى  يا األنصار بن محمد بن زكر

السنيكي، )دار الكتاب اإلسالمي بدون طبعة وبدون 

يخ) تار

محمد  بــن  محمود  بــن  الــديــن  خير  ــالم،  ــ األع  •

العلم  )دار  الدمشقي،  الزركلي  ــارس،  ف بن  علي  بن 

للماليين ـ ط١5 ،٢00٢(

الَقرن  بعد  فيما  القراء  بتراجم  الفضالء  إمتاع   •

الشهير  إللياس بن أحمد حسين -  الهجري،  الثامن 

ي،  البرماو علي  مقبول  بن  سليمان  بن   - بالساعاتي 

الّزعبي،  تميم  د  محّمَ الشيخ  المقرئ  َفضيلة  تقديم: 

يــع،  والــتــوز والــنــشــر  للطباعة  العالمية  الــنــدوة  )دار 

الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ - ٢000م(

• إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، 

الباباني  سليم  مير  بــن  أمين  محمد  بــن  إسماعيل 

وطبعه  بتصحيحه  عنى  ١3٩٩هـــ(،  )ت:  البغدادي 

بالتقايا  الدين  شــرف  محمد  المؤلف:  نسخة  على 

الكليسى،  بيلكه  رفعت  والمعلم  أمورالدين،  رئيس 

)بيروت ـ دار إحياء التراث العربي(

 ، ــار فــي الــتــراجــم واالخــبــار يــخ عجائب اآلثـ تــار  •

عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، توفي سنة ١٢3٧هـ، 
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)بيروت ـ دار الجيل(

أحمد  الــمــنــهــاج،  شـــرح  فــي  الــمــحــتــاج  تحفة   •

)المكتبة  الهيتمي،  حجر  بــن  علي  بــن  محمد  بــن 

ية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدا،  التجار

ط:بال ، ١35٧ هـ - ١٩83م(

التقريب  غــايــة  شــرح  على  ي  الــبــرمــاو حاشية   •

ــن محمد،  ب ــراهــيــم  اب ي  ــاو ــرم ــب ال  : تــألــيــف  لــلــغــزي، 

مخطوط، مكتبة جامعة الرياض للمخطوطات، برقم 

٢6٧٩، 3، ٢١٧ ح ـ ب

• حاشية الحلبي على المنهج، تأليف : علي بن 

إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين توفي 

سنة ١0٤٤هـ، مخطوط، جامعة االمام محمد بن سعود 

االسالمية ـ المكتبة المركزية قسم المخطوطات، برقم 

)٤58٩(

• حاشية المغربي على نهاية المحتاج إلى شرح 

الرزاق بن محمد بن أحمد  المنهاج، أحمد بن عبد 

 - ـــ  ١٤0٤ه  ، الفكر دار  ـ  )بــيــروت   الرشيدي،  المغربي 

١٩8٤م(

ــر فــي أعــيــان الــقــرن الــحــادي عشر  • خالصة األث

بن  الــديــن  محب  بــن  اهلل  فضل  بــن  أمين  لمحمد   ،

)ت:  الدمشقي  األصـــل،  الحموي  المحبي  محمد 

) ١١١١هـ(، )بيروت ـ دار صادر

المعالي  ــو  أب الــديــن  لشمس  االســــالم،  ــوان  ديـ  •

ي  محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، ت: سيد كسرو

ـ  ١٤١١هـــ  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  ـ  )بيروت  حسن، 

١٩٩0م(

• سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد 

خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، 

أبو الفضل ت: ١٢06هـ )دار البشائر اإلسالمية، دار ابن 

حزم ، ط3 ،١٤08 هـ - ١٩88 م (

بــن عبد  اهلل  أبـــو محمد عــبــد  الـــدارمـــي  ســنــن   •

الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، 

الغمري،  هاشم  نبيل  ت:  السمرقندي،  التميمي 

، ط١، ١٤3٤هـ ـ ٢0١3م(   )بيروت ـ دار البشائر

• شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد 

ق 
ّ
بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ، عل

الكتب  دار  ـ  )لبنان  خيالي،  المجيد  عبد  عليه: 

العلمية، ط١، ١٤٢٤هـ ـ ٢003م(

)الشركة  ي صــالــح،  فــوز اشــرف   ، ــر االزهـ شيوخ   •

ـ  ـ جــــول جــمــال  أ ش  ـ  يـــع  والـــتـــوز لــلــنــشــر  الــعــربــيــة 

المهندسين(

• الــضــوء الــالمــع ألهــل الــقــرن الــتــاســع، لشمس 

محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين 

ي، )بيروت  بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاو

ـ منشورات دار مكتبة الحياة(

عبد  الــديــن  تــاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات   •

محمود  د.  ت:  السبكي،  الــديــن  تقي  بــن  الــوهــاب 

محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو  )هجر 

يع، ط٢، ١٤١3هـ( للطباعة والنشر والتوز

بكر  أبو  شهبة،  قاضي  البن  الشافعية  طبقات   •

بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، ت: 

د. الحافظ عبد العليم خان، )بيروت  ـ عالم الكتب، 

ط١، ١٤0٧هـ( 

المعاجم  ومعجم  واألثــبــات  الفهارس  فهرس   •
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بن  الَحّي  َعْبد  محمد  والمسلسالت،  والمشيخات 

يسي، المعروف  عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدر

إحسان  ١38٢هـ(،تحقيق:  )ت  الكتاني  الحي  بعبد 

عباس)بيروت ـ دار الغرب اإلسالمي، ط٢، ١٩8٢م( 

السالم  لعبد  الترقيم،  وعالمات  االمــالء  قواعد   •

محمد هارون، تنقيح وتعليق : محمد ابراهيم سليم 

ئع للنشر  ونبيل عبدالسالم هارون )القاهرة ـ دار الطال

يخ( ، بال تار يع والتصدير والتوز

الشيخ سليمان   ، االزهــر يخ  تار الجوهر في  كنز   •

ياتي الحنفي، )مطبعة هنديةـ  شارع المهدي  رصد الز

باالزبكية، ١3٢0هـ(

، نجم  العاشرة  المئة  بأعيان  السائرة  كب  الكوا  •

الدين محمد بن محمد الغزي )ت: ١06١هـ(تحقيق 

، )بيروت ـ دار الكتب العلمية، ط١،  : خليل المنصور

١٤١8 هـ - ١٩٩٧م(

• مشيخة االزهر منذ نشأتها حتى اآلن، علي عبد 

البحوث  مجمع   ، االزهــر الجامع  ـ  )القاهرة   ، العظيم 

ـ  ية  االمير المطابع  لشؤون  العامة  الهيئة  االسالمية، 

١٩٧٩م(

• المدونة، االمام مالك بن انس بن مالك بن عامر 

االصبحي المدني، )دار الكتب العلمية، ط١ ،١٤١5هـ 

ـ ١٩٩5م( 

يوسف  والمعربة،  العربية  المطبوعات  معجم   •

بن إليان بن موسى سركيس المتوفى: ١35١هـ، )مصر 

ـ مطبعة سركيس، ١3٤6 هـ - ١٩٢8م(

ـ  )بيروت  كحالة،  رضا  عمر  المؤلفين،  معجم   •

مكتبة المثنى ،بيروت ـ دار إحياء التراث العربي(

• المدونة، االمام مالك بن انس بن مالك بن عامر 

االصبحي المدني، )دار الكتب العلمية، ط١ ،١٤١5هـ 

ـ ١٩٩5م( 

الفقه،  في  المفتين  وعمدة  الطالبين  منهاج   •

ي، ت:  يا محيي الدين يحيى بن شرف النوو أبو زكر

، ط١،  ـ دار الفكر عوض قاسم أحمد عوض، )بيروت 

١٤٢5هـ ـ ٢005م( 

لشمس  المنهاج،  شــرح  فــي  المحتاج  نهاية   •

الدين محمد الرملي، وعليه حاشية       الشبر املسي، 

العلمية،  الكتب  دار  ـ  )بيروت  الرشيدي،  وحاشية 

ط3، ١٤٢٤هـ ـ٢003م(

• وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس 

شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 68١هـ(، ت: 

) إحسان عباس، )بيروت ـ دار صادر

* * *




