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The Summary of the Research Titled

(Nihayat Alkifayat fi Dirayat Alhidayat) /



By Taj Alsharieat Omar bin Ahmad bin Eu-

الخالصة

(Bab Had Alshurb)

bayd Allah Almahbubi

(study and investigation)

 كل ما يتعلق،بي البحث يف القســم الدرايس منه
ّ

The research, in the academic section of it,  من،بشــخصية عامل من علامء املذهــب الحنفي

showed everything related to the personal- بي حال العرص
اسم
ٍ
ّ  وكذلك،ونسب ومكان ٍة علمية
ity of a scholar of the Hanafi sect, including  وما وقع، وأهم ميزات هذا العرص،الــذي عاش فيه
his name, lineage, and scientific status, as

.فيه من أحداث

well as the state of the era in which he lived, فبي
ّ )أما (النــص املحقق) فهو يف (حــد الرشب
the most important features of this era, and ،فيــه املؤلف ما يثبُت به حد الرشب من إقرار وبيّنة
the events that occurred in it.

)وكذلك وجود الرائحة والتــي اعتربها (رحمه الله

As for the (verified text) it is in (The Pun-  وهي تدل،دليالً ورشطاً يُضاف إىل اإلقرار والشهادة
ishment of Drinking), in which the author ًعىل عدم تقادم العهد عــى الرشب وتع ّرض أيضا

explained what proves the limit of drinking وبي أنه مثانون جلدة
ّ إىل ماهية الحد يف الــرب
by affirmation and evidence, as well as the  ويستثنى، وأربعون بالنســبة للعبد،بالنســبة للحر
presence of the smell, which considered as  فال يثبت فيه،من ذلك حالــة اإلضطرار واإلكــراه

evidence and a condition to be added to the  فلو طلَّق،حقه يشء من أحكام الطــاق أو العتاق
confession and testimony. What is the limit  بخالف،امرأته أو أعتق عبــده ال يثبت يشء منهام
for drinking, and it is clear that it is eighty .جلد؛ مراعا ًة لحق العبد فيه
ُ ،حد القذف فإن أقر به

lashes for the free man, and forty lashes for وبي أيضاً جواز الرجوع عن اإلقرار يف الســكر أو
ّ
the slave, with the exception of the case of  إىل غري،رشب الخمــر؛ ألنه حق خالص لله تعاىل

compulsion, as none of the provisions of ذلك مام ال يُستغنى عنه مام يتعلق بحد الرشب وال
divorce or manumission is established in

him. He also indicated the permissibility of

.يتسع املجال لذكره هنا
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retracting the confession to drunkenness or

drinking alcohol; Because it is a pure right

المقدمة

of God Almighty, as well as other things

رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد
 that cannot be dispensed with that are re-الحمد لله ِّ

ٍ
(محمد) وعىل آلــه الطيبني الطاهرين،
 lated to the limit of drinking, and there isامل ُرســلني
وارض اللهم عن صحابت ِه الغر امليامني.
no space to mention it here.
َ

أما بعد؛ فإن للمذهب الحنفي انتشــارا ً واســعاً يف

❊

❊

❊

كثري من البالد واألســقاع ،وله أكــر من ذلك أتبا ٌع

و ُمريدون و ُمقلــدون ،فصاحب هذا املذهب  :هو
اإلمــام أبو حنيفة النعامن ،إمام أهل الرأي والقياس

وبه ُعرِفت هذه املدرســة ،ســاد فقهــه الكثري من
البالد ،ومنهــا العراق حتى ُع َّد إمــام أهلها والذي

استقرت عنده مذاهبهم.

()1

اتبع منهجــاً علمياً قامئاً عىل البحث واالســتنباط
والتــدارس يف حلقات ِه ودروســ ِه ،فأنشــأ جيالً من

العلــاء الكبار دونــوا فقهه مع فقههــم بل وزادوا
عليه ،فكان منهم الفقهاء والقضاة.

()2

عم ســبق فالذي يبــدو يل أ َّن مام زاد يف
وفضالً ّ

انتشــار هذا املذهــب الفقهي ،هو تبنــي الدولة

العثامنية له يف اإلفتاء والقضاء فكان هو السائد يف
محاكمها( ،)3ولهذا وغريه فقــد ألف فيه الكثري من
الكتب التي تُعد من أمهات الكتب يف هذا الفقه ،ثم

ُرتبت الكثري من الرشوح عىل هذه األمهات ،منها ما
((( يُنظر ُ :مقدمة ابن خلدون .447/1 :

((( يُنظر  :املدخل لدراسة الرشيعة  :ص(.)132
((( يُنظر  :اكتفاء القنوع .142/1 :

نهاية الكفاية يف دراية الهداية لتاج الرشيعة عمر بن أحمد بن عبيد الله املحبويب

أ.د .جابر محمد جابر 379

حقق وظهر ،ومنها ما مل يُحقق إىل اآلن ،ومن هذه أما املبحث الثالث  :فهو يف (تحقيق النص) وفيه :
ُ
الرشوح موضوع هذا البحــث والذي هو جزء من باب (حد الرشب) .وأود أن أُشري إىل أمرين مهمني

رشح لكتــاب (الهداية) وهو بعنوان ((نهاية الكفاية ال ميكن تجاوزهام :

يف درايــة الهداية)) لتاج الرشيعة عمر بن أحمد بن األول  :اكتفى الشــارح بذكر فقــرات قصرية ،ويف
عبيد الله املحبويب والذي تناولت فيه جزءا ً صغريا ً بعــض األحيان كلــات ُمفردة من كتــاب الهداية

من املخطوط ،وهو (حد الرشب) دراسة وتحقيقاً .الذي هو أساس لهذا الرشح حتى أ َّن القارئ ال يكاد

أما سبب اختيار املوضوع :

يفهــم موضوع الكالم؛ ولذلك مل أجــد بُدا ً من أن

فلطاملا رغبــت بتحقيق مخطوط صغري يكون عىل أذكر النص الذي يدور عليه رشح الشارح من كتاب

قدر أو حجم بحث ألنفرد بتحقيقه ،فريتبط اســمي الهداية.

ِ
لألسف مل أحصل عليه بعد ،فعىس أما الثاين  :فقد ابتعدت عن الرتاجم للرجال باستثناء
باســم ِه ،ولكن

ســلوى ،حتى أجد صاحب الدراســة ،وذلك حرصاً عــى عدم إثقال
أن يكون يف إنجاز هذا البحث
ً
ضالتي التي أبغي.

هوامش البحث ،ومراعا ًة لحجمه الذي بدأت الكثري

وقــد اقتضت خطة البحث أن أجعله مبُق ِّدمة وثالثة من املجالت النارشة تتقيّد وتُقيّد به ،ولنفس السبب
مباحث بيّنت يف امل ُق ِّدمة ســبب اختيار املوضوع اكتفيت بذكر اســم الكتاب مع الجزء والصفحة يف

وكيفية تقسيمه وجعلت :

الهامش ،وأذكر بطاقة الكتاب كامل ًة يف املصادر.

املطلب األول  :اسمه ،ونسبه ،ولقبه ،وكنيته.

عيل أحمد املشهداين ،يف الجامعة العراقية – كلية

املطلب الثالث  :مؤلفاته.

وعدد نسخ ِه ،وكل ما يتعلق بذلك من عدد األسطر

ستل من
املبحث األول  :يف بيان الهوية الشخصية للمؤلف ،ولذات الســبب الســابق؛ وألن البحث ُم ٌ
رسالة ماجستري أُعدت تحت إرشايف للطالب عمر
وفيه أربعة مطالب :
املطلب الثاين  :شيوخه ،وتالميذه.

املطلب الرابع  :وفاته.

العلوم اإلســامية فقد تركت وصــف املخطوط،
والصفحات والصور ،ووصف الخط امل ُســتعمل

وأمــا املبحث الثاين  :ففي (بيــان عرص املؤلف) إىل غــر ذلك؛ ألن ذلــك كله موجــود يف أصل
وفيه ثالثة مطالب :

الرسالة وبالتفصيل واملوسومة بـ(نهاية الكفاية يف

املطلب األول  :الحالة السياسية يف عرص ِه.

دراية الهداية) لتاج الرشيعة عمر بن أحمد بن عبيد

املطلب الثالث  :الحالة العلمية يف عرص ِه.

الزنا والرجوع عنها) إىل (كتاب البيوع).

املطلب الثاين  :الحالة االجتامعية.

الله املحبويب ،ت(675هـ) من (باب الشهادة عىل
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رب العاملني والصالة اســم هذا العامل الجليل ،وميكــن تلخيص ذلك
وأخــرا ً  :أقول الحمد للــه ِّ

والســام عىل املبعوث رحم ًة للعاملني وعىل آله باآليت :

-1ذهب ابن قطلوبغا أ َّن تاج الرشيعة  :هو  :محمود

الطيبني الطاهرين.

•املطلب األول  :اسمه ،ونسبه ،ولقبه ،وكنيته.

بن عبيدالله بن محمود.

()6

أوالً  :اسمه ونسبه :

هو عبدالله عمر بن صــدر الرشيعة األول أحمد

()1

-2ذهب حاجي خليفة عندما ترجم لتاج الرشيعة :
((اإلمــام تاج الرشيعة عمر بن عبيد الله بن محمود

ابن جامل الدين عبيد اللــه( )2بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد املحبويب الحنفي البخاري)).

املحبويب( )3البخاري( )4الحنفي.

()5

()7

-3قال اللَّكنوي وهو يرتجــم لحفيد تاج الرشيعة :

وقد وقع لبعض من ترجم له خلط وسهو يف مسألة ((عبيــد الله صدر الرشيعة األصغر بن مســعود بن
((( وهو  :أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم املحبويب البخاري

تــاج الرشيعة محمود بن صــدر الرشيعة أحمد بن

امل ُلقب بصدر الرشيعة األول أو األكرب ،من مؤلفات ِه ((تنقيح جامل الدين عبيد الله املحبويب)).
والسهو والخلط فيام تق َّدم من وجهني :
العقول يف فروق املنقول)) ت(635هـ).
()8

يُنظر  :تاج الرتاجم  .13/2 :كشــف الظنون عن أســامي األول  :تسمية مؤلفنا ((محمودا ً)).
الكتب والفنون .481/1 :

((( وهو  :عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد العبادي املحبويب

والثاين  :جعل عبيد بن إبراهيم والدا ً لتاج الرشيعة

وإسقاط صدر الرشيعة األكرب أحمد من بينهام.

البخاري ،جامل الدين املعروف بــأيب حنيفة الثاين ،كان
شــيخاً للحنفية يف عــر ِه ،لــه رشح ((الجامع الصغري)) وكال األمرين مخالف ملا دلَّت عليه أقوال الثقات،
ت(630هـ).

ولبيان الصواب يف تســمية تاج الرشيعة ،البد من

يُنظــر  :العرب يف خرب من غــر  .207/3 :طبقات الحنفية اإلعتامد عىل ما ذكره املؤلف عن نفســ ِه ،وقد نقل
البن الحنايئ .196/2 :

((( املحبويب  :بفتح امليم وســكون الحاء املهملة وضم

حاجي خليفة عنه ذلك يف أثناء ذكره لرشوح الهداية

الباء املوحدة ويف آخره باء أخرى بعد الواو ،وهذه النســبة نقــاً عن تاج الرشيعة نفســه يف رشحــه للهداية،
والذي نتناول جــزءا ً منه يف بحثنا هــذا أال وهو :
إىل محبوب ،وهو اسم لجد املنتسب إليه.
يُنظر  :األنساب .112/12 :

((( البُخاري  :بضم الباء املوحــدة وفتح الخاء املعجمة

((نهاية الكفاية يف درايــة الهداية)) والذي قال فيه

والراء بعد األلف ،وهذه النسبة إىل البلد املعروف مبا وراء

النهر يُقال لها بُخارا ،خرج منها كثري من العلامء يف كل فن ((( .يُنظر  :تاج الرتاجم .291/1 :
يُنظر  :األنساب .107/2 :

((( يُنظر ُ :سلَّم الوصول إىل طبقات الفحول .417/2 :

((( ُسلَّم الوصول إىل طبقات الفحول .417/2 :
((( الفوائد البهية يف تراجم الحنفية .109/1 :
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تاج الرشيعة (( :أتــم تحرير فوائد كتاب اإلميان

()1

•املطلب الثاين  :شيوخه وتالميذه.

أبو عبدالله عمر بن صدر الرشيعة يف آخر شــعبان مل تتطــرق كتب الرتاجم والطبقات بحســب ما

ســنة (673هـ))) )2(.وهذه عبــارة رصيحة من تاج اطلعــت عليه مــع كرثة بحثــي بخصوص ذلك
الرشيعة نفسه يبت فيها يف موضوع الخالف السابق إىل شــيوخ وتالميذ تاج الرشيعة (رحمه الله)،

يف تسميت ِه ،وهو الذي يجب التعويل عليه يف ذلك ولكــن ميكن التوصل إىل بعــض من ذلك من
فثبت  :أن اسم تاج الرشيعة هو  :عمر.

()3

ثانياً  :لقب املؤلف وكنيته :

خالل مــا كُتب يف ســرة آل املحبويب ،والتي

علــم يتوارثون العلم
يبــدو منها أنهم مــن بيت
ٍ

لُقِّــب املؤلف بـ(تــاج الرشيعــة) يف معظم كتب فيــا بينهم ،واهتاممهم بالكتابة أكرب من ســواه
الرتاجم ،حتى غلب عليه هذا اللقب فال يكاد يُذكر ويدل عىل ذلك  :أ َّن تــاج الرشيعة صنف أحد
اســمه إالّ عند الرتجمة له ويدل عىل ذلك الخالف كتبه ،وهــو الوقاية ( )6البن ابنــه صدر الرشيعة
السابق يف اســمه األول ،إالّ أن هذا اللقب مل يكن األصغر .

( )8 ( )7

خاصاً به ،فقد أطلق عىل غريه أيضاً ومنهم :

•املطلب الثالث  :مؤلفاته.

-1أبو عيل بن إبراهيم بن إسامعيل الغزنوي البلقي ألَّــف تاج الرشيعة (رحمه اللــه) (نهاية الكفاية يف
الحنفي املعروف (بنظام اإلســام) صاحب فنون دراية الهدايــة)( )9وهو الكتاب الــذي نحن بصدد

وإمام يف التفسري والفقه واألصول والعربية والجدل التعرض إىل بعــض منه ،وله أيضاً (مآثر األقبال يف

ت(585هـ).

()4

-2تاج الرشيعــة اإلمام الكبــر األصويل صاحب

الفنون عبيد الله بن مســعود املحبــويب البخاري ((( اســمه (وقاية الرواية يف مســائل الهدايــة) وهو منت
مشهور ،اعتنى بشــأنه العلامء بالقراءة والحفظ والتدريس،
()5

الحنفي.

وأشهر رشوحه رشح حفيده اإلمام صدر الرشيعة الثاين.

يُنظر  :كشف الظنون .2020/2 :

((( نسخة قايض زادة ،كتاب اإلميان  :رقم اللوح ( ((( .)310وهــو  :اإلمام عبيد الله بن مســعود بــن تاج الرشيعة
((( يُنظر  :كشــف الظنون ُ .2033/2 :سلَّم الوصول إىل واملعــروف بـ(صــدر الرشيعــة الثــاين أو األصغــر)،
طبقات الفحول .417/2 :

ت(747هـ) وقيل (750هـ).

.17/1

((( يُنظر  :طبقات الحنفية .198/2 :

((( يُنظر  :عمدة الرعاية بتحشية الوقاية .94/1 :
((( يُنظــر  :الجواهــر ُ
املضية  .271/1 :تــاج الرتاجم .2021/2 – :
((( يُنظر  :الجواهر ُ
املضية .365/2 :

يُنظر  :اكتفاء القنوع  .144/1 :وكشــف الظنون 419/1 :

((( يُنظر  :كشف الظنون .2033/2 :
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مفاخر الشال يف التاريخ)( )1تعرض فيه لفرتة مهمة يف هذا األوان وهــي حرضة كرمان( ،)7وملا بلغتها

من حياة النبي ( )أال وهي من مبعث ِه ،وإىل خالفة سنة (خمس وسبعني وستامئة) وجدتها أحسن مام

عيل بن أيب طالب (.)

()2

وله أيضاً كتــاب (الوقاية) واملعروف بوقاية الرواية

سمعت .)8())..

•املطلب األول  :الحالة السياسية يف عرصه.

يف مسائل الهداية( ،)3وله أيضاً (معراج الدراسة يف ولد تاج الرشيعة يف الفرتة التي ســيطر فيها املغول

رشح الهداية)(.)4

•املطلب الرابع  :وفاته.

عىل بالد ما وراء النهر ،ومن ضمنها بخارى( )9التي
ولد فيها ،والتي كانت تابعة لحكم عدد من سالطني

اختلــف أهل الرتاجم يف تحديد الســنة التي تويف التتــار ،وميكــن تلخيص أحداث هــذه الفرتة مبا

فيهــا تــاج الرشيعة (رحمــه الله) ،فذكــر صاحبا يأيت :

خ ِّربًت البــاد عىل يد املغول عــام (616هـ)
كشــاف الظنــون ،و ُمعجم املؤلفــن أنه تويف يف ُ -1
ســنة (672هـ) )5(،وقيل يف آخر شــعبان من سنة وعاثوا فيها فسادا ً ودمارا ً والسيام بخارى ،ثم أُعيد
(673هـ).

()6

بناؤها عىل يد (أكيد خان) وهو االبن الثالث لجنكيز

والــذي يبدو يل أنه تــويف بعد ســنة (675هـ)؛ خان ،وويل عهده حيث جلس عىل العرش بعد أبيه

ألنه ذكر يف ُمقدمة كتابــه (نهاية الكفاية يف دراية سنة (624هـ).

()10

الهدايــة) ،والذي نعكف نحن عــى تحقيق جزء -2قيام ثــورة ضد املغول وطبقــة امل ُالك ،ولكنها

منه؛ أنه دخل مدينة كرمان ُمفتتحاً ســنة (675هـ)

وقال ما نصــه (( :هتف يب داعي اإلقبال والتوفيق ((( والية مشــهورة وناحية كبرية معمــورة ذات بالد وقرى
أن أحــرم إىل زورة كعبــة العدل وقبلــة األفضال ومدن واســعة بني فارس ومكران وسجســتان وخراسان،

وزمزم الجود والنــوال ودار األمان ومدار اإلميان

وهي بالد واســعة الخريات وافرة الغالت من النخل والزرع
واملوايش ،وهي اآلن متثل جنوب رشقي إيران.

يُنظــر ُ :معجم البلدان  .454/4 :آثار البالد وأخبار العباد :

((( مل أقف عليه ال مخطوطاً وال مطبوعاً.

.247/1

((( يُنظر  :كشف الظنون .2020/2 :

((( بخارى  :أحد متنزهات الدنيا ،وهي مدينة مشهورة مبا

((( يُنظر  :هدية العارفني .787/1 :

((( يُنظر  :طبقات الحنفية .198/2 :

((( اللوح الثاين من الجزء األول.

وراء النهر قدمية طيبة بينها وبني ســمرقند سبعة أيام وسبعة

((( يُنظر  :كشــف الظنون ُ .2033/2 :معجم املؤلفني  :وثالثون فرسخاً.
.273/7

((( يُنظر ُ :سلّم الوصول إىل طبقات الفحول .417/2 :

يُنظر  :آثار البالد وأخبار العباد .510-509/1 :

( ((1يُنظر  :مآثر اإلنافة يف معامل الخالفة .108/2 :
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رسعان ما أُخمدت وذلك سنة (636هـ).

()1

يف عام (656هـ) عىل يد التتار .الذين اســتباحوا

-3دخول مغول فارس إىل بخارى يف عام (671هـ) املدينة كام استباحوا كل مدينة دخولها( ،)5إالّ أ َّن ما
ودب فيها الخراب فُ ِع َل ببغداد كان أعظم حتى أنه ال يُنىس ،فإىل يومنا
وأعملوا فيها الســلب والنهب،
ّ
وأفرطوا يف القتل ،ثم أُعيــد تعمريها مر ًة أخرى )2(.هــذا يُذكر ما فعل املغول ببغــداد ،حتى أنه أصبح

خ ِّربت.
فــكان لهذا االضطراب الذي م َّرت به بخارى وتغري مثالً لكل ُمخ ِّر ٍ
ب أو مدين ٍة ُ

أحوالها دافعاً لخروج آل املحبويب منها إىل كرمان ،هــذه أهم األحــداث التي عارصهــا أو العالمات
والتي تويف ودفن فيها.

()3

وبالجملة فإن القرن السابع الهجري الذي عاش فيه

الفارقة للعرص الذي عاشه املؤلف.

•املطلب الثاين  :الحالة االجتامعية.

املؤلف كان من أصعب القرون التي مرت يف تأريخ الشــك يف أ َّن أثر الحالة السياســية ينعكس عىل

اإلســام ،فكان الرصاع عىل السلطة فيه عىل أشده الحالة االجتامعية وســواها ســلباً وإيجاباً ولذلك

حتى وصل األمر يف بعــض األحيان لالقتتال ،قال تجد الحالة االجتامعية يف هذا العرص ال تقل سوءا ً
ابن كثري (( :ثم دخلت سنة ست وعرشين وستامئة عن الحالة السياســية فع َّمت الفوىض وفقد الناس
اســتهلت هذه الســنة وملوك بني أيــوب مفرتقون األمن واألمان وفقد بالتايل االستقرار ،ومن مالمح

مختلفون ،قد صاروا أحزاباً وفرقاً  ...فقويت نفوس ذلك نذكر اآليت:

الفرنج بكرثتهم مبن وفــد إليهم من البحر ،فطلبوا -1كرثة الفنت واملنازعــات الداخلية بني املامليك

من املسلمني أن يردوا إليهم ما كان النارص صالح التــي أ ّدت إىل فوىض اجتامعية انعكس أثرها عىل
الدين أخذه منهم ،فوقعــت املصالحة بينهم وبني السكان ،فمجرد إشاعة موت أحد السالطني يُسبب
امللوك أن يردوا لهم بيــت املقدس وحده ،وتبقى فزعاً شديدا ً تغلق عىل أثره األسواق والحوانيت.

بأيديهم بقية البالد)).

()4

•وخالصة القول :

-2اشــتد الغالء واحتــكار األقوات وكــر الغش
والتطفيف يف امليزان ،فع َّم البؤس وانترشت الفاقة،

إ َّن هذا العرص كان عرص ضعف عام للدولة العباسية ،ولذلك دعى العلــاء إىل النظر يف مصالح العامة
وبداية النهيارها بالكامل بسقوط عاصمتها (بغداد) وفرض التســعريات الجربية والــرب عىل أيدي

((( يُنظر  :تأريخ بخارى .11/1 :

املطففني واملحتكرين.

((( يُنظر  :املصدر السابق نفسه.

((( يُنظر  :الفوائد البهية .185/1 :
((( البداية والنهاية .44/13 :

((( يُنظر  :البداية والنهاية .218/13 :
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ٍ
مؤلفــات عديدة ال تزال ُمعتمدة إىل يومنا هذا ،فقد
-3كان هذا العرص مرسحاً ملجاعات وأوبئة عديدة

ســببها يف غالب األحوال قصور فيضان نهر النيل عارص امل ُصنف العديد من العلامء منهم ابن قدامة
وكان أشــدها ما حدث بني سنتي (695-694هـ) وابن األثري ،والفخر الرازي ،واملنذري ،وغريهم.

حتى وصــل األمر بالنــاس إىل أكل لحوم الحمري والحقيقــة إ َّن هذا ليس مبســتغرب فرقعــة الدولة
اإلســامية كبرية والقــرن فيه من الســنني ما تتغري

والخيل والبغال والكالب.

()1

-4تفيش الكثري من املنكرات واملعايص بشــكلٍ بــه األحداث وال يــكاد يخلو عرص مــن العصور
علني ،كانتشــار البغاء والرشــوة و ُعرِف الحشيش والدهور من العلامء الربانيني الذي يجتنبون مواطن

واملخــدرات ،وانتــرت األغــاين وآالت اللهو الزلل والفنت ويتفرغوا لطلب العلم وتعلمه وتعليمه
وافقهم من وافق وخالفهم من خالف.

والطرب والحيل يف األعامل.

عــا ذكرنا فقد ظهرت أيضاً يف هذا العرص
-5كان لغزو التتار لبالد امل ُســلمني أثــرا ً كبريا ً يف وفضالً
ّ
متكني اليهود والنصارى حتى تســلطوا عىل رقاب العديد من املدارس العلمية يف بلدان املســلمني
املســلمني ،والسيام يف الشام ،فســارت مواكبهم منها يف الحديث الرشيف ،كدار الحديث األرشفية

تحمــل الصلبــان ،وألــزم املســلمون بالقيام لها يف مرص والشــام ،ودار الحديث الســكرية ،ودار
واحرتامها ،ومن امتنع تعرض للسب واإلهانة.

()2

الحديث النورية والنفيســية ،واملدرســة األتابكية

•املطلــب الثالــث  :الحالــة العلميــة يف عرص يف الفقه الشافعي بدمشق ،واملدرسة األصفهانية،
املؤلف.

واملدرسة الطربية )3(.وبذلك ميكن أن تكون لدينا

جمــع القرن الســابع الهجري بني أحــداث كثرية صــورة توضّ ح املرحلــة أو الفرتة التــي عارصها

ٍ
أحداث سياسي ٍة واجتامعي ٍة
وكبرية يف وقعها؛ بل ميكن القول بأنها ُمتناقضة يف املؤلف بكل ما فيها من

كثري من أحيانها ،فــا ذُكر من فوىض واقتتال عىل وعلمي ٍة ساهمت بشــكلٍ أو آخر يف بناء شخصيته
املناصب ،ومن جوع وبؤس وفاقة قابلها يف الحالة (رحمه الله).

العلمية ظهور حركة علمية ونشــاط فكري وفري نبغ

•(باب حد الرشب)

فيــه العديد من العلامء يف كل فن فرتكوا آثارهم يف ومن رشب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا،
س َم ِّري يف تقرير
((( يُنظــر  :نهــج اإلمام جامل الديــن ال َّ
العقيدة .24/1 :

س َم ِّري يف تقرير
((( يُنظــر  :نهــج اإلمام جامل الديــن ال َّ
العقيدة .25-24/1 :

فشــهد الشــهود عليه بذلك ،فعليــه الحد وكذلك

إذا أقر.

((( يُنظر  :الدارس يف تاريخ املدارس .56 ،15/1 :
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•باب حد الرشب

بذلك ،واتفق عليه الحــارضون ،ومل يخالف أحد

()1

األصل فيه ما روي ( :أن رسول الله ( )أيت بشارب بعد ذلك من الفقهاء إالّ الشافعي (رحمه الله).

()7

()2

وألنه ملا رضب كل رجــل ممن أمرهم النبي (عليه

()3

وريحها موجودة؛ ألن جناية الرشب قد ظهرت ومل

خمرٍ ،وعنده أربعون رجــاً ،فأمرهم أن يرضبوه

فرضبــه كل رجل منهم بنعليه ،فلــا كان زمن أيب السالم) بنعليه كان الكل يف معنى مثانني جلدة.

بكر ( )جلد الشــارب أربعني ،وهكذا [فعل]

عمر ( )4()ثم علم أن الناس انهمكوا( )5فاستشار يتقادم العهد.

الصحابــة يف ذلــك ،فقال عــي ((( : )مثانني [قوله(( )8(]:وريحها [موجودة]))( )9برشط( )10وجود
جلدة؛ ألنه إذا رشب ســكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا الرائحــة( ،)11إذ الحدود [يحتــال]( )12لدرئها فيضم

هذى افرتى ،وحد املفرتين مثانون))( .)6فأخذ عمر دليل آخر إىل اإلقرار والشهادة [ )13(]...الرائحة

()14

شباً وشِباً ،الخمر  ،137/5 :برقم (.)2
((( الرشب يف اللغــة  :مصدر رشبت أرشب ُ
والرشب أيضاً  :القوم يجتمعون عىل الرشاب.
تهذيب اللغة  241/11 :مادة ( :ش ر ب).

((( ذهب الشــافعي إىل أن حد الخمر أربعون ،وقال  :ال
يجوز أن ينقص منها وما زاد عليها إىل الثامنني تعزير ،يقف

ويف االصطــاح  :هو الحد امل ُرتتب عىل من رشب الخمر عىل اجتهاد اإلمام ال يزيد عليها ،ويجوز أن ينقص منها.

فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به ســكراناً ،فشهد الشهود يُنظر  :كتــاب األم  .192/7 :الحاوي الكبري .412/13 :

عليه بذلك فعليه الحــد مثانون جلدة للحر وأربعون جلدة املهذب للشريازي .371/3 :

للعبد.

((( ما بني املعقوفتني من إضافتي الحتياج النص إليها.

يُنظر  :بداية املبتدئ .108/1 :

((( يف جميع النسخ (موجود) وما أثبتناه من األصل أصح.

((( ما بني املعقوفتني من إضافتي القتضاء النص لها.

يُنظر  :الهداية .110/2 :

((( يف (أ ،ب) (يرضبون).

( ((1املقصود به أبو حنيفة (رحمه الله).

((( صحيح ُمســلم ،بلفظ  :حدثنا شــعبة ،قال  :ســمعت ( ((1وال حد عىل من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ،وال
قتادة ،يحدث عن أنس ابن مالك ((أن النبي ( )أُيت برجل يُحد السكران حتى يعلم أنه ســكر من النبيذ ورشبه طوعاً
قد رشب الخمر ،فجلده بجريدتني نحو أربعني)) قال وفعله وال يحد حتى يزول عنه السكر.

أبو بكر فلام كان عمر استشــار الناس ،فقال عبدالرحمن  :مخترص القدوري .198/1 :

أخف الحــدود مثانني (فأمــر به عمر)) بــاب حد الخمر ( ((1يف جميع النســخ (تحتال) وما أثبتاه أصح ملناسبته
 1330/3برقم (.)1706

((( اإلنهامك  :التامدي يف اليشء واللجاج فيه.

لسياق النص.

( ((1ما بني املعقوفتني (واو) زائدة ال يحتاجها النص.

لسان العرب  .508/10 :مادة (همك) ،وال يخرج املعنى ( ((1من رشب الخمر وريحها موجودة ،فشــهد الشــهود
االصطالحي عن املعنى اللغوي.
عــى ذلك ،فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها مل يُحد
((( الســنن الكربى للنسايئ ،كتاب األرشبة ،باب الحد يف عند أيب حنيفة وأيب يوســف (رحمهــا الله) وقال محمد
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دليل ظاهر فيشــرط )1(.غري أنه ُمق َّدر بالزمان عنده بشهر وهو األصح.

()8

اعتبارا ً بحد الزنا ،وهذا؛ ألن التأخري يتحقق مبيض االستنكاه  :التشــمم يُقال  :اســتنكهت الشارب،

الزمان والرائحة قد تكون من غريه ،كام قيل :

ونكهته ،أي تشــممت نكهتــه ،أي ريح فمه ،ونكه

أكلت السفرجال

يقولون يل  :إنكه [  )12( ] ...رشبت مدامة  ...فقلت

يقولــون يل إنكه رشبت مدامــة  ...فقلت لهم بل الشارب  :تنفس ومنه( )10( )9قوله :
قوله (( :غري أنه ُمق َّدر بالزمان عنده))(.)2

()11

لهم( : )13ال بل أكلت [  )14(] ...سفرجال .

()17()16( )15

قلت  :وهو ســتة أشــهر يف الجامــع الصغري( ،)3فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه .

وهكذا أشــار الطحاوي(( )4رحمه اللــه) )5(.وعن قولــه (( :فإن وجدتــم رائحة الخمــر فاجلدوه)) :

خ له إىل عبدالله
محمد (رحمه الله) ثالثة أيــام )6(،وعنه( )7أنه قدره روي أ َّن [ رجــاً ]( )18أىت بابــن أ ٍ
(رحمه الله)  :يُحد.
يُنظر  :مختــر القــدوري  .198/1 :الهداية رشح بداية
املبتدئ .354/2 :

البناية رشح الهداية .350/6 :

((( يُنظــر  :التجريــد للقدوري  .4930/10 :املبســوط ((( املقصــود به التقادم الذي مينع من قبول الشــهادة يف
للرسخيس  .172/9031-30/24 :بدائع الصنائع  .51/7 :الزنا.

((( أي عند محمد (رحمه الله) وهو الشهر.

يُنظر  :الهداية .110/2 :

((( الجامع الصغري ورشحه النافع الكبري .277/1 :

( ((1يُنظــر  :املغرب يف ترتيب املعرب  .328/2 :مادة :

يُنظر  :العناية رشح الهداية .303/5 :

((( يف (أ ،ب) (منه).

((( الطحاوي  :هو اإلمــام العالمة الحافظ الكبري ُمح ِّدث (نكه).

الديار املرصيــة وفقيهها ،أبو جعفر أحمــد بن محمد بن ( ((1يف (ب) زيادة كلمة (شعر).

ســامة بن ســلمة بن عبدامللك األزدي املرصي الحنفي ( ((1ما بني املعقوفتني (قد) زائدة غري موجودة يف األصل.
صاحــب التصانيف مــن أهل قرية طحا مــن أعامل مرص ( ((1يف (أ ،ب) (له).

ولد ســنة 239هـــ برز يف الحديــث والفقــه ،انتهت إليه ( ((1ما بني املعقوفتني (الـ) زائدة غري موجودة يف األصل.

رئاسة أصحاب أيب حنيفة مبرص ص َّنف (اختالف العلامء) ( ((1من الفواكه ،معروف.
و(الرشوط) و(أحكام القرآن) و(معاين اآلثار) ت(321هـ) .العني .210/6 :

يُنظر  :سري أعالم النبالء  .27/15 :الوايف بالوفيات  ((1( .7/8 :وهو قول  :األقيرش.
األعالم .206/1 :

الشعر والشعراء .27/1 :

((( مل أقف عليه يف كتب الطحاوي.

( ((1يُنظر  :املبسوط للرسخيس .171/9 :

((( أي محمد (رحمه الله).

تقتضيه قواعد اللغة.

((( مل أقف عليه يف كتبهم.

( ((1يف جميع النســخ (رجل) وما أثبتناه أصح؛ ألنه مام
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بن مســعود ( ،)1()قال  :إنَّه رشب الخمر ،فقال فإن قلت  :األثر [  )3(] ...ساكت عن العدم [ أي ]

()4

عبداللــه (( :بئس وايل اليتيم أنــت،ال أدبته صغريا ً عند العدم( ،)5وقد َّ
دل الدليل وجوب [الحد]( )6عند

وال ســرت عليه كبريا ً ،ثم قال  :تلتلــوه ومزمزوه عدم وجدان الرائحة وهو إطــاق قوله [صىل الله
واســتنكهوه فإن وجدتم رائحة خم ٍر فاجلدوه))

()2

علَّق وجوب بوجدان الرائحة فصار رشطاً.

عليه وســلم]((( : )7من رشب الخمر فاجلدوه))(.)8

قلت  :خص( )9عنه حالة االضطرار واإلكراه والتلتة

((( عبدالله بن مســعود بن غافل بن حبيب الهذيل اإلمام
الحرب فقيه األمة ،امليك املهاجري البدري ،من الســابقني

األولني ،شهد بدرا ً ،وهاجر الهجرتني روى علامً كثريا ً ،مات
باملدينة سنة اثنتني وثالثني.

يُنظر  :طبقات الفقهاء  .43/1 :سري أعالم النبالء  ((( .461/1 :ما بني املعقوفتني (الـ) زائدة ال يحتاجها النص.

الــوايف بالوفيات  .324/17 :اإلصابة يف متييز الصحابة  ((( :ما بني املعقوفتني من إضافتي لحاجة النص إليها.
.198/4

((( واملقصود به أثر ابن مسعود ( )املذكور نفسه ،فقد

((( ويف ُمصنف ابن أيب شــيبة ،جــاء  :حدثنا أبو بكر قال أشار إىل اشرتاط الرائحة وسكت عن عدم وجودها.
 :حدثنــا أبو األحوص ،عن أيب الحــارث التيمي ،عن أيب يُنظر  :الهداية .110/2 :

ماجد الحنفي ،قال  :كنت عند عبدالله بن مســعود قاعدا ً ((( ،ما بني املعقوفتني من إضافتي لحاجة النص إليها.

خ له ،فقال لــه  :يا أبا ((( ما بني املعقوفتني مــن إضافتي لتمييز كالمه ( )عن
فجاءه رجل من املســلمني بابــن أ ٍ

عبــد الرحمن إن ابن أخي وجدته ســكراناً ،فقال عبدالله  :كالم غريه.

((ترتروه ومزمزوه واســتنكهوه ،فرتتروه واستنكهوه ،ف ُو ِج َد ((( حدثنا محمد بن عمرو ،عن أيب ســلمة أ َّن رسول الله
سكراناً فدفع إىل السجن ،فلام كان الغد جئت وجيء به)) ( )قــال (( :من رشب الخمــر فاجلدوه ،ثــم إن رشب

فاجلــدوه ،ثــم إن رشب فاجلــدوه ،ثــم إن رشب الرابعة

ُمصنف ابن أيب شيبة  ،524/5 :برقم (.)28625
وروى عبدالــرزاق يف ُمصنفــ ِه حدثنا ســفيان الثوري عن فاقتلوه)).

يحيى بن عبدالله التيمي الجابر عن أيب ماجد الحنفي ،قال ُمسند أيب داود الطياليس  307/1 :برقم (ُ .)2337مصنف

(( :ترتروه ومزمزوه واســتنكهوه ،ففعلوا فرفعه إىل السجن ،عبدالــرزاق الصنعاين ،بــاب حد الخمــر  380/7 :برقم
ثــم عاد به من الغد ،ودعا بســوط وأمــر بثمرته فدقت بني (.)13549

حجرين ،حتى صــارت درة ،ثم قال للجالد  :اجلد وارجع ((( للحنفية أقوال يف الدليــل العام إذا لحقه التخصيص،
تلك ،واعط كل عضو حقه)).

حجة بل يجب
منهــا  :العــام إذا لحقه خصوص ال يبقــى ُ

رضب النبي ( )بالسوط  .367/7 :برقم (.)13519

خصــص أنه يبقى حجة فيــا وراء املخصوص إالّ أن فيه

يُنظر  :نصب الراية .349/3 :

يُنظر  :أصول الشايش  .26/1 :أصول الرسخيس .149/1 :

ُمصنــف عبدالرزاق الصنعاين ،بــاب رضب الحدود وهل التوقف عليــه إىل البيان ،واملذهب عندهم يف العام الذي
قال عنه الزيلعي  :غريب بهذا اللفظ.

شبهة حتى ال يكون موجباً قطعاً ويقيناً.
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و[البزبزة]( )1واملزمزة  :التحرك الشديد .

()3( )2

االنتقاص والتخفيف يف الرضب.

()8

ألنــه مل يرد بــه نص ،ووجه املشــهور أنــا أظهرنا ومن أقر برشب الخمر والســكر ثــم رجع مل يُحد؛

التخفيــف مرة فال يُعترب ثانيــاً ،وإن كان عبداً فحده ألنه خالص حق الله تعاىل؛ ألن فيها شــبهة البدلية،

أربعون سوطاً؛ ألن الرق منصف عىل ما عرف.

وتهمة الضالل والنسيان.

قوله (( :ألنه مل يرد به نص)) أي  :مل يرد يف وجوب قوله (( :ألنه خالص حق الله تعاىل)) يعني  :فيصح
حد الــرب نص قاطع( )6()5(،)4بــل يثبت بإجامع الرجوع؛ ألنه ال مكذب له.

()9

الصحابــة (رضوان الله عليهم) ،وهــذا إجامع فيه قوله (( :ألن فيها شبهة البدلية))()10؛ ألن الله تعاىل

شبهة؛ ملخالفة الشافعي (رحمه الله).

()7

أثبت شهادتني مع الرجال عند عدم محض الرجال،

قولــه (( :أنــا أظهرنا التخفيف مــر ًة)) أي  :يف حق وما يكون عند عدم يشء آخــر يكون كالبدل عنه،
كام يف التيمم والوضوء فإن الله تعاىل قال  [ :فلم

((( يف جميع النسخ (الرببرة) وهو تصحيف.

يُنظر  :لسان العرب .410/5 :

((( واملقصود بالتخفيف هــو فعل النبي ( : )فعن أنس
قال (( :جلد النبي ( )يف الخمر بالجريد والنعال ،وجلد

((( يُنظــر  :تهذيب اللغــة  .123/13 :املغرب يف ترتيب أبو بكر أربعني)).
املعرب  .103/1 :لسان العرب .410/5 :

صحيح البخاري ،باب الرضب بالجريد والنعال 158/8 :

((( املقصود بالنص القاطع هو الخايل عن اإلحتامل.

وصحيح ُمسلم  :باب حد الخمر  1330/3 :برقم (.)1706

((( يُنظر  :املبسوط للرسخيس .172/9 :
يُنظر  :املوافقات .307/3 :

برقم (.)6776

وهذا يدل عىل التخفيف.

((( النــص القاطع  :وهو ما يكــون الدليل فيه من الكتاب يُنظر  :الهداية .355/2 :

والســنة ،وأن أهل الديانة ال يختلفــون يف موضع فيه نص ((( الرجوع عــن اإلقرار يف الحدود الخالصة حقاً لله (عز

وجل)  :كحد الزنا والرشب والرسقــة يف حق القطع يُعترب
قاطع .يُنظر  :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .16/3 :
استدالال بحد القذف عىل ما روي أن رجوعاً صحيحاً.
ً
((( حد الرشب ثبت
عبدالرحمن بن عوف قــال  ...(( :أرى أن تجعلها كأخف يُنظر  :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .5/7 :
الحدود .قال فجلد عمر مثانني)).

( ((1ال تُقبل فيها شــهادة النساء مع الرجال ،وعندما اعترب

ســبق تخريجــه يف (ص )10من البحــث .ويُنظر أصول (الله) ســبحانه وتعاىل شهادة النســاء مع الرجال عند غدم
ج ٌل َوا ْم َرأَتَانِ
الرسخيس .138/2 :
جل ْ ِ
َي فَ َر ُ
نصاب الرجال فقال { :فَ ِإ ْن لَ ْم يَكُونَا َر ُ
جلد  }...ومل يرد حقيقته ،فأورث شبهة وتهمة الضالل والنسيان
((( عنــد اإلمام الشــافعي (رحمه اللــه) إن كان حرا ً ً
ى}.
أربعني ،وإن كان عبدا ً جلد عرشين.
ح َدا ُه َم األُ ْ
خ َر ٰ
ح َدا ُه َم فَتُ َذكِّ َر إِ ْ
لقوله تعاىل { :أَ ْن ت َِض َّل إِ ْ
يُنظر  :الهداية  .355/2 :التنبيه يف الفقه الشافعي  .247/1 :يُنظر  :تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق .196/3 :
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تجــدوا ماء فتيمموا ]( )1لكــن الحقيقية غري مرادة ،فالحاصــل أ َّن أبــا حنيفة (رحمه اللــه) دار مع
فإن شهادة الرجال مع النساء مقبولة مع القدرة عىل االحتيــاط فاعترب يف إيجاب الحــد النهاية ،إذ

شــهادة محض الرجال ،فعلم أنَّــه َّ
دل الدليل عىل االحتيــاط يف درئــه؛ واعتــر يف حرمة الرشب

البدلية( )2وقد يخلف( )3املدلول عنه وليست الشبهة مــا قــاال()7؛ ألن االحتياط فيه والــذي يوضح

إالّ ذاك.

()4

مذهبه قولــه (عز وجــل) [ :وال تقربوا الصالة

ونهاية الســكر أن يغلب الرسور عىل العقل فيسلبه وأنتم ُسكارى حتى تعلموا ما تقولون]( )8عرب عن
التمييز بني يشء ويشء ،وما دون ذلك ال يعرى عن الصحو بالعلم مبا تقولون ،فيكون السكر هو أن

شبهة الصحو ،واملعترب يف القدح املسكر يف حالة ال [ يعلم ]( )9ما يقول.

()10

الحرمة ما قااله باإلجامع أخذاً باالحتياط.

قلت  :وهذا يف غري الخمر من األرشبة ،أما الخمر

قوله (( :فيســلبه التمييز بــن يشء ويشء))؛ ألنه فيجب الحد يف رشب قطرة منها.

()12()11

إذا كان مي ّيــز يكون ُمســتعمالً لعقلــه ،فال يكون وال يحد السكران بإقراره عىل نفس ِه ،لزيادة احتامل

ذلــك نهاية الســكر ،ويف النقصان شــبهة العدم ،الكــذب يف إقراره فيحتال لدرئــ ِه؛ ألنه خالص حق

والحدود تندرء بالشــبهات ،ولهــذا وافقهام( )5يف الله تعاىل ،بخالف حــد القذف؛ ألن فيه حق العبد
السكر الذي تح َّرم عنده الرشب؛ أ َّن املعترب اختالط

الــكالم ألن اعتبــار النهاية فيام يندرء بالشــبهات

((( وقولهام فيه  :هو الذي يهذي ويختلط كالمه.

يُنظر  :الهداية .355/2 :

والحل والحرمــة [ يوخــذ ]( )6فيهام باالحتياط

((( سورة النساء  :من اآلية (.)43

((( سورة النساء  :من اآلية (.)43

لسياق الكالم.

((( يف جميــع النســخ (تعلم) وما أثبتناه أصح ملناســبته

((( املقصود بالبدلية يف النظم (أي  :نظم اآلية).

( ((1يُنظر  :املبسوط للرسخيس .30/24 :

((( يف (ب) (تخلف).

إلجامع الصحابة ( )عىل ذلك؛ فعن الســائب بن يزيد،

يُنظر  :العناية رشح الهداية .312/5 :

( ((1يُحد شــارب الخمر ولو رشب قطرة مثانون ســوطاً،

قال (( :كنا نؤىت بالشــارب عىل عهد رسول الله ( )وإمرة
((( يُنظر  :الهداية يف رشح البداية .355/2 :
((( أي  :أيب حنيفة (رحمه الله) وافق بها أبا يوسف ومحمد أيب بكــر وصدرا ً من خالفة عمر فنقوم إليــه بأيدينا ونِعالنا

(رحمهام الله).

وأرديتنــا حتى كان آخر إمرة ُعمــر ،فجلد أربعني ،حتى إذا

.360-359/6 :

صحيح البخاري ،باب الرضب بالجريد والنعال 158/8 :

لسياق الكالم.

( ((1يُنظر  :البحر الرائق .31/5 :

يُنظر  :املبسوط للرسخيس  .30/24 :البناية رشح الهداية عتوا وفسقوا جلد مثانني)).
((( يف جميع النســخ (تؤخذ) وما أثبتناه أصح ملناســبته برقم (.)6779
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والســكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كام يف سائر

المصـادر

ترصفاته.

قوله (( :وال يحد السكران بإقراره))( )1يعني( )2بإقراره

عىل الزنا أو بإقراره عىل رشب الخمر طوعاً.

()3

-1آثــار البالد وأخبار العبــاد  :زكريا بن محمد بن

قولــه (( :بخالف حد القذف)) يعنــي  :إذا أقر محمــود القزوينــي ،ت(682هـــ) (دار صادر –

السكران بالقذف فإنه يُحد.

()4

قوله (( :والسكران فيه)) أي يف اإلقرار بالقذف.

()5

بريوت).

-2اإلصابــة يف متييز الصحابــة  :أحد بن عيل بن

قوله (( :كام يف سائر ترصفاته)) من النكاح والطالق محمد بن أحمد بن حجر العسقالين ،ت(852هـ)
والعتاق والبيع والرشاء واإلجارة والهبة والصدقة.

()6

تحقيــق  :عــادل أحمد – وعيل محمــد (ط 1دار

قولــه (( :عقوبــة عليه)) حتى لو ســكر باإلكراه أو الكتب العلمية – بريوت .)1415

باإلضطرار فطلَّق امرأته أو أعتق عبده ال يثبت يشء -3أصول الرسخيس  :محمد بن أحمد بن أيب سهل
منهام [ )7(.و ] ( )8الله املوفق.

()9

((( وال يُحد السكران حتى يُعلم أنه سكر من النبيذ ،ورشبه

طوعــاً ،وال يحد حتى يــزول عنه الســكر ،ويحد إذا ثبت
الرشب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة.

يُنظر  :مخترص القدوري .198/1 :

((( يف (ج) (بإقراره يعني) سقطت.

((( يُنظر  :الهداية رشح بداية املبتدئ .355/2 :

((( ألن القــاذف إذا أقر بالقذف ثــم رجع مل يقبل رجوعه
ويحد.

يُنظر  :مخترص القدوري  .199/1 :الهداية .355/2 :
((( يُنظر  :الهداية .355/2 :

الرسخيس (دار املعرفة – بريوت).

-4أصول الشايش  :نظام الدين أحمد بن محمد بن
إسحق الشايش ،ت(344هـ) (دار الكتاب العريب

– بريوت).

-5اإلعــام  :خري الدين بن محمــود بن محمد بن

عيل بن فارس الــزركيل ،ت(1396هـ) (دار العلم
للماليني 2002م).

-6إكتفاء القنوع مبا هو مطبوع  :أدورد فنديك (دار
صادر – بريوت 1986م).

-7األم  :أبــو عبدالله محمد بن إدريس الشــافعي،
ت(204هـــ) (دار املعرفــة – بــروت – 1410

((( يُنظــر  :التجريــد للقــدوري  .5850/11 :الهداية .)1990 :
.355/2

((( يُنظر  :املبسوط للرسخيس .123/10 :

((( ما بني املعقوفتني من إضافتي القتضاء النص لها.

-8األنســاب ،عبدالكريــم بن محمــد بن منصور
التميمي السمعاين املروزي ت(562هـ) تحقيق:

((( يف (ب) (الله أعلم) ،ويف (ج) (الله املوفق) سقطت .عبدالرحمن بــن يحيى وغــره (ط 1مجلس دائرة
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املعارف العثامنية – حيدرآباد .)1962 – 1382

1413هـ).

-9البحر الرائق رشح كنــز الدقائق  :زين الدين بن -16تأريــخ بخارى  :محمد بن جعفر الرنشــخي،
إبراهيم بن محمد (ابن نجيم املرصي) ت(970هـ) ت(348هـ) ع َّربه عن الفارســية وحققه وعلَّق عليه

ويف آخره تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن  :د .أمــن عبداملجيد بدوي – ونــر الله مبرش

عيل الطوري الحنفــي القادري ت(بعد 1138هـ) الطرازي (ط 3دار املعارف).

وبالحاشــية منحة الخالق البــن عابدين (ط 2دار -17تبيــن الحقائــق رشح كنز الدقائق وحاشــية
الكتاب اإلسالمي).

الشــلبي  :عثامن بن عيل الزيلعــي ،ت(743هـ)

-10بداية املبتدئ يف فقه اإلمام ايب حنيفة  :برهان الحاشــية  :أحمد بــن محمد بن أحمد الشــلبي،
الديــن عيل بن أيب بكر بن عبــد الجليل الفرغاين ت(1021هـــ) (ط 1املطبعة الكــرى األمريية –
املرغيناين ،ت(593هـ) (مكتبة محمد عيل صبيح بوالق القاهرة .)1313

– القاهرة).

-18التجريد للقدوري  :أحمد بن محمد بن أحمد

-11البداية والنهاية  :إســاعيل بــن عمر بن كثري بــن جعفر بن حمــدان القــدوري ،ت(428هـ)،
القريش ،ت (774هـ) (مكتبة املعارف – بريوت) .تحقيــق :د .محمد أحمــد رساج – د .عيل جمعة

-12البداية والنهاية  :إســاعيل بــن عمر بن كثري محمــد (ط 2دار الســام – القاهــرة 1427هـ -
القريش ،ت(774هـ) تحقيق :عيل شريي (ط 1دار 2006م).
إحياء الرتاث العريب – بريوت .)1988 – 1408

-19التنبيه يف الفقه الشــافعي  :إبراهيم بن عيل بن

-13بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  :عالء الدين يوسف الشريازي ،تحقيق عامد الدين أحمد حيدر

الكاســاين ،ت(587هـ) (ط 2دار الكتب العلمية (ط 1عامل الكتب – بريوت .)1403
1406هـ 1986 -م).

-20تهذيب اللغة  :محمد بــن أحمد بن األزهري

-14البنايــة رشح الهداية  :محمــود بن أحمد بن الهروي ،ت(370هـ) تحقيق :محمد عوض مرعب

موىس بن أحمد بن حســن الغيتــايب الحنفي بدر (ط 1دار إحياء الرتاث – بريوت 2001م).

الدين العيني ،ت(855هـ) (ط 1دار الكتب العلمية -21الجامــع الصغــر ورشحه النافــع الكبري ملن

– بريوت 1420هـ 2000 -م).

يطالع الجامع الصغري  :محمد عبدالحي بن محمد

-15تاج الرتاجم  :زين الدين أبو العدل قاســم بن عبدالحليــم األنصاري اللكنوي (أبو الحســنات)

قطلوبغا السودوين ،ت (879هـ) ،تحقيق :محمد ت(1304هـ) (ط 1عامل الكتب – بريوت .)1406

خــر رمضــان يوســف (ط 1دار القلم – دمشــق -22الجواهر املضية يف طبقات الحنفية  :عبدالقادر
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بن محمد بن نرص الله القريش ت(775هـ) (كتب .)1423
خانة – كراتيش).

-29صحيح البخاري = (الجامع املسند الصحيح

-23الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  :املختــر)  :محمــد بــن إســاعيل الجعفي،
وهو رشح مخترص املزين أبوالحسن عيل بن محمد ت(256هـ) تحقيق :محمــد زهري (ط 1دار طوق

بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي (املاوردي) النجاة  -مصورة عن الســلطانية برتقيم محمد فؤاد
ت(450هـــ) تحقيق :عيل محمــد – عادل أحمد .)1422

(ط 1دار الكتب العلمية – بريوت .)1419

-30صحيح ُمسلم = املســند الصحيح املخترص

-24الدارس يف تاريخ املــدارس  :عبد القادر بن بنقــل العــدل عن العدل إىل رســول اللــه (: )
محمــد النعيمي الدمشــقي ،ت(927هـ) تحقيقُ :مسلم بن الحجاج أبو احسن القشريي النيسابوري

إبراهيــم شــمس الديــن (ط دار الكتــب العلمية ت(261هـ) تحقيق :محمد فــؤاد عبد الباقي (دار

.)1410

إحياء الرتاث العريب – بريوت).

-25ســلَّم الوصول إىل طبقات الفحول  :مصطفى -31طبقــات الحنفية  :عــاء الدين بــن أمر الله
ُ
بن عبدالله القسطنطيني املعروف بـ(كاتب جلبي) الحميــدي املعــروف بـ(ابن الحنــايئ) تحقيق:
و(حاجي خليفة) ت(1067هـــ) تحقيق :محمود د .محــي هــال الرسحــان (ط 1مركــز البحوث

عبدالقادر األرناؤوط (إرســيكا – إسطنبول (تركيا) والدراســات اإلســامية يف الوقف السني – بغداد

2010م).

2005 – 1426م).

-26الســنن الكربى للنسايئ  :أحمد بن شعيب بن -32طبقات الفقهاء  :إبراهيم بن عيل الشــرازي،

عيل الخراســاين النســايئ ،ت(303هـ) تحقيق :ت(476هـ) تحقيق :إحسان عباس (ط 1دار الرائد
حســن عبداملنعم شلبي (ط 1مؤسســة الرسالة – العريب – بريوت .)1970

بريوت 1421هـ 2001 -م).

-33العــر يف خرب من غرب  :محمــد بن أحمد بن

-27سري أعالم النبالء  :محمد بن أحمد بن عثامن عثامن بــن قامياز الذهبــي ،ت(748هـ) تحقيق:
بن قامياز الذهبــي ،ت(748هـ) تحقيق :بإرشاف محمد الســعيد بن بســيوين زغلــول (دار الكتب

شــعيب األرناؤوط (ط 3مؤسسة الرسالة  – 1405العلمية – بريوت).
1985م).

-34عمــدة الرعاية بتحشــية رشح الوقاية  :لإلمام

-28الشــعر والشــعراء  :عبدالله بن مسلم بن قتيبة محمد عبدالحي اللكنــوي ت(1304هـ) تحقيق
الدينــوري ،ت(276هـــ) (دار الحديث – القاهرة  :د .صــاح محمد أبو الحــاج (ط 1مركز العلامء
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العاملي للدراسات وتقنية املعلومات).

القدوري ،ت(428هـ) تحقيق :كامل محمد (ط1

-35العنايــة رشح الهداية  :محمــد بن محمد بن دار الكتب العلمية 1418هـ 1997 -م).

محمود ،أكمل الدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس -43املذهب يف فقه اإلمام الشــافعي  :إبراهيم بن
الدين ابن الشــيخ جامل الديــن الرومي البابريت ،عيل الشريازي ،ت(476هـ) (دار الكتب العلمية).

ت(786هـ) (دار الفكر).

ُ -44مسند أيب داوود الطياليس  :سليامن بن داوود

-36العــن  :الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البــري الطياليس ،ت(204هـــ) (دار املعرفة –
البرصي ،ت(170هـ) تحقيق :د .مهدي املخزومي بريوت).
– د .إبراهيم السامرايئ (دار ومكتبة الهالل).

ُ -45مصنف ابن أيب شــيبة  :عبدالله بن محمد بن

-37الفوائــد البهيــة يف تراجم الحنفيــة  :محمد إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس ،ت(235هـ)
عبدالحي اللكنوي ،ت(1304هـ) عني بتصحيحه ،تحقيق :كامل الحوت (ط 1مكتبة الرشد – الرياض

وتعليــق بعض الزوائــد عليه  :محمد بــدر الدين .)1409

النعساين (د 1دار السعادة – مرص .)1324

ُ -46مصنف عبدالرزاق  :عبدالــرزاق بن هامم بن

-38كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون  :نافع الحمــري اليامين الصنعــاين ،ت(211هـ)
ُمصطفــى بن عبدالله املشــهور بـ(حاجي خليفة) تحقيق :حبيب الرحمــن األعظمي (ط 2املجلس

ت(1067هـ) (مكتبة املثنى – بغداد 1441هـ).

العلمي – الهند .)1403

-39لســان العــرب  :محمد بن مكرم بــن منظور ُ -47معجــم البلدان  :شــهاب الديــن ياقوت بن
األفريقي ،ت(711هـ) (ط 1دار صادر – بريوت) .عبدالله الرومي الحمــوي ،ت(626هـ) (ط 2دار

-40مآثــر اإلنافة يف معامل الخالفة  :أحمد بن عيل صادر – بريوت .)1995

بن أحمد الفزاري القلقشندي ،ت(821هـ) تحقيقُ -48 :معجم املؤلفــن  :عمر بن رضا بن محمد بن

عبدالستار أحمد فراج (ط 2مطبعة حكومة الكويت راغب بن عبدالغني كحالة الدمشقي ،ت(1408هـ)
– الكويت .)1985

(مكتبة املثنى ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت).

-41املبســوط للرسخيس  :محمد بــن أحمد بن -49املغرب يف ترتيب املعرب :

سهل شــمس األمئة الرسخيس ،ت(483هـ) (دار -50املوافقات يف أصول الفقه  :إبراهيم بن موىس
املعرفة – بريوت .)1993 – 1414

اللخمي الغرناطــي املاليك ،تحقيق :عبدالله دراز

-42مخترص القدوري يف الفقه الحنفي  :أحمد بن (دار املعرفة  -بريوت)

محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحســن -51نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية
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األملعي يف تخريج الزيلعي  :عبدالله بن يوســف
الزيلعــي ،ت(762هـ) تحقيق :محمد عوامة (ط1

مؤسســة الريــان ،دار القبلة الثقافية اإلســامية -
بريوت ،جدة .)1997 – 1418

-52نهــج اإلمام جامل الديــن الرسم ِّري يف تقرير
العقيــدة  :خالد بن منصور املطلــق (ط 1جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .)2015 – 1436

-53الهدايــة يف رشح بدايــة املبتــدئ  :عيل بن

أيب بكر بن عبد الجليــل املرغيناين ،ت(593هـ)
تحقيق :طالل يوســف (دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت).

-54هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني:
إســاعيل بن محمد أمني بن مري سليم البغدادي،

ت(1399هـ) (دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت).

-55الــوايف بالوفيات  :صــاح الدين بن أيبك بن
عبداللــه الصفــدي ،ت(764هـــ) تحقيق :أحمد
األرنــاؤوط وتريك مصطفــى (دار إحياء الرتاث –

بريوت 2000-1420م).
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