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 بقاء احلكم على ما عليه

 
 د. ظاىر يحيى جعفر
 مركز الفموجة  -تدريسي في كمية التربية المفتوحة 

 المستخمص:
االحٛاٌ  نهشٓزة دٔر يٓى فٙ ابزاس انشخصٛاث انًًٓت فٙ انًجخًغ حٛذ حطغٗ فٙ كثٛز يٍ          

ػهٗ االسى انحمٛمٙ فال ٚكاد ٚؼزف اال يٍ خالل حهك انشٓزة انخٙ اصبحج يالصمت أٔ يالسيت نّ  فمذ 

 أيخاس ػانًُا انجهٛم بأنفاظ أشخٓز بٓا دٌٔ غٛزِ يُٓا.

ٔانخٙ ْٙ ايخذاد نهفخٕحاث اإلساليٛت انكثٛزة فؼبزث بفزسآَا افاق انذَٛا  َشا االياو فٙ ػاصًت اساليبٕل

حايهت راٚت  بأسزْا  فايخذث ببمائٓا انشيُٙ يا ٚمارب اربؼت لزٌٔ ٔٚشٚذ، فجابج اصماع انذَٛا بأسزْا

 .االسالو خفالت ػانٛت

انُٕر ٔٚكٌٕ فٙ يخُأل ٔبٓذا كاٌ نشايا ػهُٛا أٌ َظٓز ْذا انخزاد انجى ْٕٔ ححمٛك انًخطٕط؛ نٛزٖ 

 أٚذ٘ طهبت انؼهى.

 (.يا ػهّٛانكهًاث انًفخاحٛت: )بماء، انحكى، 

Judgment remains for what it is 
Dr.. Zahir Yahya Jaafar 

I teach at the College of Open Education - Fallujah Center 
Abstract: 
I teach at the College of Open Education - Fallujah Center. 

         Fame has an important role in highlighting important personalities in society, as it 

often overwhelms the real name, and it is hardly known except through that fame that 

has become adjacent to or associated with it. 

The Imam grew up in the capital of Islambol, which is an extension of the many Islamic 

conquests, and with its knights it crossed the horizons of the entire world, so its 

temporal survival extended for nearly four centuries and more, so the whole world 

was surrounded by the flag of Islam with a high whip. 

Thus, it was necessary for us to show this great heritage, which is the manuscript 

verification. To see the light and be within the reach of students of knowledge. 

Key words: (survival, judgment, what it does). 
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الى أن قة يالمبعوثة لمبشرية جمعاء منذ تكوين الخم اإلليية الرساالتسبلم صفوة الاف     
ِتْمَك ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَيا َما )ففييا حكم من سبق حيث قال تعالى: يرث اهلل األرض ومن عمييا 

 .وقع من الوقائع وحكم من ٔ(َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
أشرف العموم وأنبميا فيو حياة األمة وديمومتيا فبو  اإلسبلميلما كان الفقو  

فكل حادثة البد من معرفة حكميا بل ىو الحياة نفسيا، يتوصل الى جوىر الحياة ومكنونيا 
ر لحمل والسيما قد اختي وخمقعمى  -و سبحانو وتعالىمن فضمف من جية الشارع الحكيم؛

وبأنو لمبشرية  ىذ الدين ةعالميلمخمق  ؛ ليثبتغير العرب ىم من ممنالدين  لواء ىذا 
ليرى النور ويكون ؛ ا عمينا أن نظير ىذا التراث الجمفكان لزامجمعاء وليس لمعرب فقط ، 
والعموم عموم اآللة ا من جيابذة وجيبذ جميبلما عالاخترت  يذافي متناول أيدي طمبة العمم ل

تعاليمو السمحة، واغار و  اإلسبلمياألصل أحب الدين  الرومي،والعقمية والنقمية  اإلنسانية
البياض؛ ليتداول مجالس الناس جيده الثر  الناصعة العذب الفرات فاخرج الدرر في بحره

بمؤلفاتو الجميمة؛ لتكون محط أنظار الناس فأخذوىا بالنظر والبحث واالجتياد وتميج األلسن 
من مجالسيم أال وىو األمام عالم محمد بن حمزة الكوز  ل بيا في مواطن كثيرةواالستدال

دراسة المخطوط أن يتكون من مبحثين وتحت كل مبحث  اقتضتلذا  ،اآليدينيالحصاري 
 :يأتي كماو عدة مطالب 

 -التعريف بالمؤلف: -القسم الدراسي :
 حياتو الشخصية. وفيو عدة مطالب.  -المبحث االول :

 -اسمو ووالدتو وشيرتو: -المـــــطمب األول :
 بو.ــــــــنس -المطمب الثاني : 

 :اآليدينيمن اسمو  -: الثــالمطمب الث
 جيده العممي: -: عـــالمطمب الراب

 اتو.ــــــــــــــــوف -:الخامسالمطمب 
 مخطوط .بالالتحقيق  -اني:ــــــالمبحث الث

                                                           
 .ٖٗٔ اية البقرة: - ٔ
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 وتشتمل عمى أىم النتائج . :اتمة ـــــــالخ
 
 

 .حياتو الشخصية -حث األول :ـــــــالمب
 المطمب األول : 

 -اسمو ووالدتو وشيرتو:
قل نظيرىم في  اذفذأجيابذة و مؤلت الدنيا شخصيات تاريخية وقادة وأدباء وعمماء      

ذىب عمى صفحات  فالقمة القميمة من ىؤالء الذين سطرت اسماؤىم بمداد من سماء الدنيا
من أجل عموميم النافعة  ليصبحوا منارا ؛كثيرةاليم األلسن في مجالسيم تتناقممن نور و 

ينفرد بتمك  عالمنا الجميل فيكادالتي حوىا فتعمقت في أذىان الخمق من الناس  برمتيا
لما ؛ سيد العموم نيا عمم الحياة اال وىو عمم الفقوالمقاالت والسيما في مجال عموم اآللة وم

لمشارع  بلبدفلما كان ويكون من حوادث أو نوازل وصمتو بيم  ،لو صمة بحياة البشرية كميا
ولم تسعفني المصادر التاريخية عمى الوقوف عمى تفاصيل حياة   ،الحكيم أن يدلي دلوه بيا
   نزر .ما ىذه الشخصية الفذة اال 

 اسمو. -أوال:
نقمية والعقمية المفسر والفقيو لعالمنا الجميل جيبذ العموم ا ختمف المؤرخون في اسما      

الذي ذاع صيتة ومبل ارجاء المعمورة العمية  من فقياء الدولة العثمانية المغويالمفتي و و 
 . ٔلمدولة العثمانية

وِمي اْلَحَنِفيّ  اآليدينيكوزل حصارى ُمَحمَّد بن َحْمَزة اْلكوز الحصارى :  أوال  .ٕاْلَفِقيو الرُّ
 .ٖالروميزة اآليديني، كوزل حصاري محمد بن حم: ثانيا

                                                           
 .ٜٕٙ/ٙ: األعبلم ينظر:  - ٔ
 .ٕ٘ٙ /ٕأسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ىدية العارفين - ٕ
معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ، ٕٖٚ/ٔاألعبلم:  -  ٖ

 .ٕٔٚ/ٜطبعة( :بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت) بدون  -ىـ( : مكتبة المثنى ٛٓٗٔ)ت: 
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من  محدث، مفسر، فقيو، اآليديني، امير زادهمحمد بن حمزة، المعروف بحاجي  : ثالثا
 .ٔ آثاره: االحاديث الموضوعة (

 .ٕكوزل حصارى عالم محمد بن حمزه  رابعا: 
 والدتو. -ثانيا:
كون عموم اآللة وقد ت ختمفوالدتو رغم نتاجو الجم في م لم تذكر الكتب التاريخية     

 .:تيةاآل لؤلسباب
 :اسباب سياسية  -1

بسيرة حياتو   االىتمامالى السبب الرئيس الذي أدى الى عدم قد يكون ذلك عائدا و     
وتفاصمييا الدقيقة الى األسباب السياسية التي رافقت مجرى حياتو حيث أن فتوحات 
الدولة العمية الدولة العثمانية كان جل اىتمام رجاليا من المؤرخين ىو تسطير 

 العصر الذىبي البطوالت التي يسطرىا قوادىم في ساحات الوغى وخاصة أنو عاش في
 .آنذاك  ثمانيةفتوحات الدولة العزمن 

 -اسباب اجتماعية: -2
 ، وىياجتماعية حيث رغم المناىل التي استسقى منياىناك اسباب  وقد تكون      

مؤلفاتو الجمة في مختمف العموم فيذا وان  أن والدليل عمى ذلكالمشارب ة تنوعمناىل م
التي استسقى منيا عالمنا الجميل ولكنو لم يمارس مينة فيدل عمى اختبلف المشارب دل 

في أصقاع  يي الوسيمة األكثر شيوعا وكما قيل طمبة العمم اسفار العمماء ف المؤدبين 
وكذا  ذيوع في المجتمع النتشار و لبللو وسيمة  كونفبلبد ان ت آرائيمالدنيا  لتتناول الناس 

ة ولم يتبؤا المناصب الميمليا الظيور بعد ، بأن أسفاره مازالت يغطييا الثرى ولم يكتب 
 .واهلل أعمم لدولة كالقضاء وغيره أو حتى عمى مستوى امارة ايدين أو أقميم كوزلافي 

 مذىبو: -ا: ثالث

                                                           
 . ٕٔٚ/ٜ :معجم المؤلفين  - ٔ
مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسبلمية : المممكة العربية السعودية : الرياض رقم الحفظ:   - ٕ

 .ٜٖٗٙٔالرقم التسمسمي: ,  ٚ-ٜٜٓٛٓ
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  آراؤهسيد المذاىب حيث يستسقي الحنفي بالمذىب  كوزل حصارى تأثر العالم الجميل      
 –المطيرة وأقوال الصحابة الكرام والتابعين  من األصول األصيمة القران الكريم والسنة
ثم يتبع ذلك بالقياس وغيرىا من األصول  رضوان اهلل تبارك وتعالى عنيم أجمعين

وِمي اْلَفِقيو ال اآليدينيُمَحمَّد بن َحْمَزة اْلكوز الحصارى : )وفي ىدية العارفين التشريعية ، رُّ
 .ٔ (اْلَحَنِفيّ 

 
  المطمب الثاني :

 ونتاجو العممي نشأتو
 نشأتو. -: أوال
تيفو القموب قبل األعين  ىي حمم كثير من الخمق حيث تركيا تمك الدولة التي          

التي  حيث المناظر الخبلبة المنتظمة واألنير الرقراقة يسرح الخيال في فنائيا الرائعالييا و 
ينبعث من بين ثناياىا عسل مصفى لم تخالطو اوضار الحياة  بعد والسيما اصوات الحياة 

تحتوي عمى عدة أقاليم  فمن بين تمك األقاليم التركية اقميم  تحيط بيا من كل جانب
األناضول الذي يضم عددا من الواليات فمن بينيا ايدين التي اشتير اىميا بالكرم والعمم 

عددا من العمماء  ن األقاليم األناضولية التركية بالعمم فترعرع عمى ثراىا الطاىرتكاد تنفرد م
فقال  ذكر   والسيما أن ابن عمادفمن أجمل ما ذكره المؤرخون  جيابذة أىل والمعرفة 

:كان معّمم السمطان سميم خان بن السمطان سميمان خان، المولى خواجو عطاء اهلل نشأ 
عمره في إحراز العموم والمعارف، بحيث ال يمويو عن ين صارفا من والية آيدبقصبة بركي 

 .ٕتحصيميا عائق وال صارف
من الواليات فوالية ايدين  ،وجنوب وأتقع جنوب غرب تركيا تركية  مدينةفايدين       

، والسيما قد دخميا السمطان بايزيد األول ْسِتْقبَللبالشيامة وحبيم لبل مواتي امتاز اىمياال
م َوِىي آخر َمِديَنة بقيت ٜٖٔٔاالفرنج باسم فيبلدلفيا سنة دون قتال وكانت تسمى ِعْند 

                                                           
 .ٕ٘ٙ/ٕلفين وآثار المصنفين:ىدية العارفين أسماء المؤ  - ٔ
 .ٛٙ٘ /ٓٔشذرات الذىب في أخبار من ذىب : ينظر:  - ٕ
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واآليدين بمدة  ,ٔبكنفو  لمروم ِفي آسيا وىابو امير آيدين َفترك َلُو امبلكو وعاش مطمئن
 .ٕبالروم تابعة لمدينة إزمير

 -العممي:نتاجو ثانيا : 
مكانة في من اسمى المذاىب  بالمذىب الحنفي كما ذكرنا وىوعالمنا الجميل تأثر         

 اً خصب مكاناً لقى الذي نفوس الناس بصورة عامة واألتراك بصورة خاصة ىذا المذىب 
العالم ف، نساني نصيبو األوفرفجعل لمعقل اال، من مواطنيا األصيمةباط األدلة نلمتفكير واست

 فقيوني، كوزل حصاري، الرومي، الحنفي، ذلك المفسر والمحمد بن حمزة اآليديالجميل 
يمكن  وال، مرتبط بصنوهمن العموم كل عمم فوالمغوي الذي حاز عمى أجل العموم وأنبميا 

فكل يمكن فصل تمك العموم بعضيا عن بعض  ، والاألنفكاك عنو بأي شكل من االشكال
، ل عمييا و حصلم  عميو بنعمة التفكير والتأملاهلل ويكون ذلك لمن من، عمم مكمل لآلخر

تمك من ف،  وتنوعيا منيا فبلبد من وفرة المناىل التي استسقى  ،ديدنوكان ىكذا ممن ف
بنعمة التفكر والتأمل وخصو  بذلكاهلل يمكن أن تتأتى اال لمن حباه  بلف، مية قالعموم الع

سعة الفكر فجاءت تمك المناىل وتنوع المشارب فجعل لؤلمر  الفكر ورجاحة العقل وحصافة
ولم  العموم المعرفية عموم اآللة بشتى أنواعيا تمك من فكان لو األثر في تنوع آثاره الجمة 

 من آثاره:فتر النور بعد لكثير من مؤلفاتو 
 العقائد.-الفن:-اوال:

المخطوط: رسالو في ان من  الفن: عقائد الفن: فقو حنفي عنوان ٖٖٙٙٚالرقم التسمسمي:  
 اآليدينياسم الشيرة:  اآليدينيقال عند التعجب اهلل اهلل كفر اسم المؤلف: محمد بن حمزه, 

                                                           
، تاريخ الدولة العمية  ٛٛ /ٔتعريف باألعبلم الواردة في البداية والنياية البن كثير : موقع اإلسبلم:  - ٔ

ىـ( تح: إحسان حقي : دار ٖٖٛٔالعثمانية: محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، المحامي )ت: 
 .ٖٚٔ /ٔ( : ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔ، ٔلبنان )ط –النفائس، بيروت 

رب األرباب بما أىمل في لب المباب من واجب األنساب: عباس بن محمد بن أحمد بن مختصر فتح  - ٕ
: مطبعة المعاىد بجوار قسم الجمالية، مصر : )بدون ىـ( ٖٙٗٔوان المدني الشافعي )ت: السيد رض

 .ٖ/ٔم( :  ٕٜٙٔ -ىـ  ٖ٘ٗٔ - طبعة
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ي العالم[  ىـ ]نسخو فٕٔىـ قرن الوفاة: ٙٔٔٔاسم الشيرة: كوزل حصاري تاريخ الوفاة: بعد 
 اسم المكتبة: الخديوية

 .ٕٔٓٗ/ٚرقم الحفظ:  الدولة: مصر اسم المدينة: القاىرةاسم 
 الكريم وعمومو. الفن: في عموم القرآن -:ثانيا
 .ٕازىار التنزيل في التفسير-ٔ
عنوان المخطوط: رسالو فيما بمى وخمق وخرج عن االنتفاع بو من المصاحف وكتب -ٕ

الدين اسم المؤلف: عالم محمد بن حمزه, كوزل حصارى اسم الشيرة: اآليديني اسم الشيرة: 
م ]نسخو في ٛٔ -ىـ ٕٔم قرن الوفاة: ٗٓٚٔ -ىـ ٙٔٔٔحصارى تاريخ الوفاة: كوزل 

العالم[  اسم المكتبة: مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسبلمية اسم الدولة: المممكة 
الرقم التسمسمي: م ٔٔ-ٜٜٓٛٓرقم الحفظ: العربية السعودية اسم المدينة: الرياض،

ٖٜٖٔٙٛ. 
 

 في الفقو. التالفيةبعض آثاره  -ا:ثالث
  رسالة في احكام الجمعة.-ٔ 
  رسالة في احكام الشييد.-ٕ
 .ٗرسالة في الزكاة-ٖ
 . ٘ورسالة في الطبلق الثبلث-ٗ

                                                           
فيارس المخطوطات اإلسبلمية فيرس مخطوطات: قام باصداره مركز الممك فيصل :  -خزانة التراث  - ٔ

في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل عمى معمومات عن أماكن وجود 
 .ٜٚٓ/ٖٛ -ٖٖٙٙٚ المخطوطات وأرقام حفظيا في المكتبات والخزائن العالمية:

 . ٕٔٚ/ ٜمعجم المؤلفين :    -  ٕ
 .ٜٔٔ/ٖٛ -ٖٚٙٙٚفيرس مخطوطات:  -خزانة التراث  - ٖ
 .ٕٔٚ/ ٜمعجم المؤلفين :    -  ٗ
 .ٕ٘ٙ /ٕ مؤلفين وآثار المصنفين:ىدية العارفين أسماء ال - ٘
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ىـ( ٓٔٓٔ-ٓٓٓ:)محمد كوزل حصاري ) -رحمو اهلل تعالى -فقد ذكر كحالو      
مفسر،  يني، كوزل حصاري، الرومي، الحنفي،م( محمد بن حمزة اآليد ٔٓٙٔ -ٓٓٓ)

من آثاره: ازىار التنزيل في التفسير، رسالة في احكام الجمعة، رسالة في احكام فقيو، ف
  .ٔ الشييد ، رسالة في الزكاة، ورسالة في الطبلق الثبلث(

وفي معجم المؤلفين:) فيما ، فيما شاع في مسألة الفيل وما رجح منو بالرواية والدليل -ٙ
محمد اآليديني , ٕلمكوز لحصارى أيضاً  ،بالرواية والدليليل وما رجح منو شاع في مسألة الف

  .ٖٕٖٙٙٚالرقم التسمسمي: م( ٜٓٚٔ-ٓٓٓىـ( )ٕٗٓٔ-ٓٓٓ)
الفن: فقو حنفي عنوان المخطوط: رسالو فيما قيل في مسالو الفيل عنوان المخطوط: -ٚ

اسم  اسم الشيرة: االيديني محمد بن حمزه, االيديني، رسالو في حق الفيل اسم المؤلف:
العالم[  ىـ ]نسخو في ٕٔقرن الوفاة:  ىـ ،ٙٔٔٔتاريخ الوفاة: بعد الشيرة: كوزل حصاري 
 ٖٛٓٔقم الحفظ: اسم المدينة: استانبول ر اسم الدولة: تركيا،  اسم المكتبة: السميمانية

رقم  الدولة: مصر اسم المدينة: القاىرةاسم  ،اسم المكتبة: الخديوية ]نسخو في العالم[
اسم الدولة: تركيا اسم المدينة:  العالم[  اسم المكتبة: السميمانية]نسخو في  ٔٓٗ/ٚالحفظ: 

 .ٖٗٗ/ٖٛٓٔاستانبول رقم الحفظ: 
،الفن: فقو حنفي عنوان المخطوط: رسالو في نظر الزميو  ٖٗٙٙٚالرقم التسمسمي:  -ٛ

اسم الشيرة: كوزل  الى المسمم اسم المؤلف: محمد بن حمزه, االيديني اسم الشيرة: االيديني
ي العالم[  اسم المكتبة: ىـ ]نسخو فٕٔىـ قرن الوفاة: ٙٔٔٔحصاري تاريخ الوفاة: بعد 

 .ٕ٘ٓٗ/ٚرقم الحفظ:  الدولة: مصر اسم المدينة: القاىرةاسم  الخديوية

                                                           
 .ٕٔٚ/ ٜمعجم المؤلفين :    -  ٔ
 .ٕٙٔ/ ٗ:إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون   - ٕ
مركز الممك فيصل : فيارس المخطوطات اإلسبلمية  فيرس مخطوطات: قام باصداره -خزانة التراث  - ٖ

في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل عمى معمومات عن أماكن وجود 
 .ٜٙٓ/ٖٛ -ٕٖٙٙٚ المخطوطات وأرقام حفظيا في المكتبات والخزائن العالمية:

 .ٜٙٓ/ٖٛ -ٕٖٙٙٚفيرس مخطوطات:  -خزانة التراث  - ٗ
 .ٜٛٓ/ٖٛ -ٖٗٙٙٚفيرس مخطوطات:  -راث خزانة الت - ٘
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الفن: فقو حنفي عنوان المخطوط: رسالو في الشيود عند  ٖ٘ٙٙٚالرقم التسمسمي: -ٜ
اسم  م المؤلف: محمد بن حمزه, االيديني اسم الشيرة: االيدينيمباشره عقد النكاح اس

ي العالم[  ىـ ]نسخو فٕٔىـ قرن الوفاة: ٙٔٔٔالشيرة: كوزل حصاري تاريخ الوفاة: بعد 
 .ٕٔٓٗ/ٚرقم الحفظ:  الدولة: مصر اسم المدينة: القاىرةاسم  اسم المكتبة: الخديوية

مخطوط: رسالو في ان قراءه نوان الالفن: فقو حنفي ع ٖٙٙٙٚالرقم التسمسمي: -ٓٔ
في ادبار  المخطوط: رسالو في قراءه الفاتحة عقب الصموات مبتدعو عنوان الفاتحة

 .الصموات
الفن: فقو عنوان المخطوط: رسالو في االعتكاف ،عنوان فرعي: رسالو في القدر -ٔٔ

اسم الشيرة:  المسنون من االعتكاف ،اسم المؤلف: عالم محمد حمزه, كوزل حصارى ،
ىـ ٕٔم، قرن الوفاة: ٗٓٚٔ -ىـ ٙٔٔٔكوزل حصارى اسم الشيرة: اآليديني ،تاريخ الوفاة: 

والدراسات المكتبة: مركز الممك فيصل لمبحوث ،]نسخو في العالم[ ، اسم  م.ٛٔ -
رقم الحفظ:  االسبلمية اسم الدولة: المممكة العربية السعودية اسم المدينة: الرياض،

 .ٖٓٙٙٚالرقم التسمسمي: -ٜ .ٜٖٗٙٔالتسمسمي:  الرقمٚ-ٜٜٓٛٓ
اسم  لقيام الى الصبلةعنوان المخطوط: رسالو في االستنان عند االفن: فقو حنفي -ٕٔ 

اسم الشيرة: كوزل حصاري تاريخ  اآليدينياسم الشيرة:  اآليدينيالمؤلف: محمد بن حمزه, 
اسم الدولة:  المكتبة: السميمانيةالعالم[  اسم ىـ ]نسخو في ٔٔقرن الوفاة:  ىـٓٔٓٔالوفاة: 
 مكتبة: الخديويةاسم ال]نسخو في العالم[   ٖٛٓٔاسم المدينة: استانبول رقم الحفظ: تركيا 
  ]نسخو في العالم[ ٗٓٗ/ٚ,ٔٓٗ/ٚرقم الحفظ:  الدولة: مصر اسم المدينة: القاىرةاسم 

رقم الحفظ: الفقو  الدولة: قطر اسم المدينة: الدوحة اسم اسم المكتبة: دار الكتب القطرية
مممكة اسم الدولة: ال اسم المكتبة: المكتبة المحمودية  ]نسخو في العالم[ ٛٓٛ,ٚٓٛالحنفي 
 .ٕ ٜٕٓٙ/ٖٕرقم الحفظ:  دية اسم المدينة: المدينة المنورةالسعو  العربية

                                                           
 ٜٜٓ/ٖٛ -ٖ٘ٙٙٚفيرس مخطوطات:  -خزانة التراث  - ٔ
 ٜٓٔ/ٖٛ -ٖٙٙٙٚ -فيرس مخطوطات: برقم: -خزانة التراث   - ٕ
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عنوان فرعي:  صبله التراويح،في قدر ما يقرأ في  رسالة عنوان المخطوط: الفن: فقو. -ٖٔ
اسم الشيرة:  اسم المؤلف: عالم محمد بن حمزه, كوزل حصارى، رسالو في صبله التراويح،

 مٛٔ -ىـٕٔقرن الوفاة:  م،ٗٓٚٔ -ىـٙٔٔٔكوزل حصارى، تاريخ الوفاة: 
اسم  ]نسخو في العالم[ ، اسم المكتبة: مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسبلمية

الرقم  ،ٛ-ٜٜٓٛٓ:  رقم الحفظ اسم المدينة: الرياض، المممكة العربية السعودية،الدولة: 
 . ٜٖٔ٘ٙٔالتسمسمي: 

رقم  ةالمنور  اسم المدينة: المدينة الدولة: المممكة العربية السعوديةاسم  المحمودية ٗٔ
 .ٕٜٕٓٙ/ٕٚالحفظ: 

الفن: فقو عنوان المخطوط: رسالو في حق االستنجاء عنوان فرعي: رسالو في -ٙٔ
االستنجاء اسم المؤلف: عالم محمد بن حمزه, كوزل حصارى اسم الشيرة: كوزل حصارى 

م ]نسخو ٛٔ -ىـ ٕٔاة: م قرن الوفٗٓٚٔ -ىـ ٙٔٔٔاسم الشيرة: اآليديني تاريخ الوفاة: 
فيصل لمبحوث والدراسات االسبلمية اسم الدولة:  اسم المكتبة: مركز الممكفي العالم[ 

رقم الحفظ:  ٜٖٚٙٔالمممكة العربية السعودية اسم المدينة: الرياض الرقم التسمسمي: 
ٜٜٓٛٓ-ٔٓ . 

عنوان فرعي: رسالو في  وط: رسالو فيمن يصرف الييم الزكاةالفن: فقو عنوان المخط-ٚٔ
عمى ما نطق بو الكتاب والسنو واتفق عميو االئمو اسم المؤلف: عالم محمد  مصرف الزكاة

تاريخ الوفاة:  بن حمزه, كوزل حصارى اسم الشيرة: كوزل حصارى اسم الشيرة: اآليديني
 .في العالم[  م ]نسخةٛٔ -ىـٕٔم قرن الوفاة: ٗٓٚٔ -ىـ ٙٔٔٔ

ية اسم الدولة: المممكة العربية اسم المكتبة: مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسبلم
  ٜٜٖٙٔالرقم التسمسمي:  ٕٔ-ٜٜٓٛٓالسعودية اسم المدينة: الرياض رقم الحفظ: 

 وفاتو:ثالثا: 
 -:الى -رحمو اهلل تعالى -أختمف المؤرخون في وفاتو            

                                                           
 .ٕٗ /ٖٖ: ٖٗٗٗٔ -برقم :وطات : فيرس مخط -خزانة التراث  - ٔ
 .ٜ٘ٓ/ٖٛ -ٖٔٙٙٚ -فيرس مخطوطات: برقم: -خزانة التراث   - ٕ
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م( محمد بن حمزة، المعروف ٜٓٚٔ - ٓٓٓىـ( )ٕٗٓٔ -ٓٓٓمحمد اآليديني )  -أوال:
 .ٔ من آثاره: االحاديث الموضوعة, محدث، مفسر، فقيو امير زاده  اآليديني،بحاجي 

خ( في طوبقبو، و  -وفاتو في بمدة )كوزل حصار( بآيدين ، لو )فتاوى محمد َعَطاء اهلل 
 .ٕ)اختصار المناسك( لعمي القاري

 عشر والف من تأليفو ٓٔٓٔى سنة اْلُمَتوفَّ 
  -ثانيا:

م( محمد بن حمزة  ٔٓٙٔ - ٓٓٓىـ( ) ٓٔٓٔ - ٓٓٓحصاري ) محمد كوزل        
 ٖاآليديني، كوزل حصاري، الرومي، الحنفي.

 عشر والف من تأليفو ازىار التَّْنِزيل ِفي التَّْفِسير. ٓٔٓٔاْلُمَتوفَّى سنة  
  

                                                           
 .ٕٔٚ/ٜ :معجم المؤلفين  - ٔ
 .ٜٕٙ/ٙ: األعبلم  - ٕ
 .ٕٔٚ/ٜ: معجم المؤلفين - ٖ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 نأ الّ ما بقيت عمتو إ  وسبلم عمى عباده الذين اصطفى أعمم أّنو يدوم الحكمالحمد هلل     

ساء بحضور الن كاستحبابفيرتفع حينئذ  عمى وجودىاتركيا يترجح  يستتبع دواُمُو مفسدة
 .ٔالجماعة في الصموات كميا

                                                           
 حكم خروج النساء الى الصبلة. - ٔ
 في حكم خروج النساء الى الصبلة وكان ليم في  ذلك عدة أقوال:  -رحميم اهلل تعالى–اختمف الفقياء  

 يرخص لين في الخروج. ال -القول األول:
الشافعي ، وأحمد في قول ينظر: المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو  وروي ذلك عن  ابي حنيفة ،

اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو: أبو المعالي برىان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
لبنان  –ىـ( تح: عبد الكريم سامي الجندي: دار الكتب العممية، بيروت َٙٔٙماَزَة البخاري الحنفي )ت: 

) َواتََّفُقوا َعَمى َأنَّ -رحمو اهلل تعالى –،نقل اإلمام النووي ٕٓٔ /ٕم( :  ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ، ٔ)ط
ْوِج َمْنَعَيا َوَنصَّ عميو الشَّاِفِعيُّ  ِحيَح ِمْن َىَذْيِن اْلَقْوَلْيِن َأنَّ َلُو َمْنَعَيا َأنَّ ِلمزَّ  /ٛ:(. المجموع شرح الميذبالصَّ

تمنع النساء من الخروج في العيدين؟ قال: )إذا أردن ذلك  -رحمو اهلل تعالى –، سأل اإلمام أحمد  ٕٖٚ
 .ٓ٘ٓٗ /ٛ-ٕٚٛٛبرقم :يمنعن( مسائل اإلمام أحمد فبل أحب أن
 أتي:ا يواستدلوا بم

 .ٕٗالحجر: )) َوَلَقْد َعِمْمَنا اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمنُكْم َوَلَقْد َعِمْمَنا اْلُمْسَتِخِريَن(( : قال اهلل تعالى-ٔ
 وجو الداللة:

كان  فإذانزلت في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطمعون عمى عورات النساء فمنعن بعد ذلك 
 .ٕٓٔ /ٕفي زمن الدعوة ىكذا فمن باب أولى يكون في غيره اولى .المحيط البرىاني:

ُص اْلَعَجاِئُز َلُينَّ ِفي اْلُخُروِج إَلى اْلَجَماَعِة ِلَصبَلِة اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َواْلَفْجِر َواْلِعيَديْ  القول الثاني ِن واََل : ُيَرخَّ
ُص َلُينَّ ِفي اْلُخُروِج ِلَصبَلِة الظُّْيِر َواْلَعْصِر َواْلُجَمِع ِفي َقْوِل َأِبي َحِنيَفَة. المبسوط :  .ٔٗ/ُٕيَرخَّ

 يأتي: استدل بماو 
(( األحزاب:  -ٔ  .ِٖٖلَقْوِلِو َتَعاَلى))َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ

، َواْلِفْتَنُة َحَرا  ٌم، َوَما َأدَّى إَلى اْلَحَراِم َواأْلَْمُر ِباْلَقَراِر َنْيٌي َعْن ااِلْنِتَقاِل َوأِلَنَّ ُخُروَجُينَّ َسَبُب اْلِفْتَنِة ِببَل َشكٍّ
وُل َبْيَنَيا َوَبْيَن َنَظِر الرَّْجاِل إَلْيَيا َفُيَو َحَراٌم ، في َصَمَواِت المَّْيِل َتْخُرُج اْلَعُجوُز ُمْسَتِتَرًة َوُظْمَمُة المَّْيِل َتحُ 

ي َذِلَك ِفْتَنٌة، َفِإنَّ ِبِخبَلِف َصَمَواِت النََّياِر َواْلُجُمَعُة ُتَؤدَّى ِفي اْلِمْصِر َفِمَكْثَرِة الزَّْحاِم ُربََّما ُتْصَرُع َوُتْصَدُم َوفِ 
يَيا َشْيٌخ ِمْثُمَيا َوُربََّما َيْحِمُل َفْرُط الشََّبِق الشَّابَّ َعَمى َأْن َيْشَتِيَيَيا اْلَعُجوَز إَذا َكاَن اَل َيْشَتِييَيا َشابّّ َيْشَتيِ 

 َوَيْقِصَد َأْن َيْصِدَمَيا. 
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 واعترض:
 لم يتم التفريق بين الفروض .

 اجيب:
لطُُّرَقاِت َفُربََّما َيَقُع َمْن َصَدَقْت َرْغَبُتُو فَوْقَت الظُّْيِر َواْلَعْصِر َوْقُت اْنِتَشاِر اْلُفسَّاِق ِفي اْلَمَحالّْ َوا          

نْ   .ٔٗ/ٕ َكِبْرَن. المبسوط :ِفي النَّْساِء ِفي اْلِفْتَنِة ِبَسَبِبِينَّ َأْو َيَقْعَن ُىنَّ ِفي اْلِفْتَنِة ِلَبَقاِء َرْغَبِتِينَّ ِفي الرَّْجاِل َواِ 
َصبَلُة اْلَمْرَأِة ِفي َداِرَىا َأْفَضُل ِمْن َصبَلِتَيا ِفي »َأنَُّو َقاَل:  -َوَسمََّم  َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ  -ُرِوَي َعْن النَِّبيّْ -ٕ

ِتَيا ِفي َمْسِجِدَىا، َوَصبَلُتَيا ِفي َبْيِتَيا َأْفَضُل ِمْن َصبَلِتَيا ِفي َداِرَىا، َوَصبَلُتَيا ِفي َمْخَدِعَيا َأْفَضُل ِمْن َصبَل 
 .ٖٔٚ /ٙ -ٖٕٓٙٚ -برقم –مسند أحمد بن حنبل  .«َبْيِتَيا

 وجو الداللة:
 اأْلَْفَضل َأْن اَل َيْخُرْجَن الى الصبلة.فاذا خيف الفتِنة فمن         
قد روي أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رأى امرأتو خارجة يوم الجماعة فجّر بعض ثيابيا وكان يريد -ٖ

ت من مكانيا، فمما عاد عبد اهلل سأليا عن حضورىا، فذكرت لو امتحانيا، فمرت وما التفتت، وقيل انصرف
القصة، وقالت لو: ال أخرج بعد ىذا أبدًا، فقال عبد اهلل: أنا الذي جررت ثوبك ألمتحنك، فقالت: فبل أخرج 

 إذًا أبدًا، ولو لم يربك مني أمر َلما امتحنتني.
ني. نياية المطمب في دراية المذىب: لم أعثر عميو بيذا المفظ اال في عند أمام الحرمين الجوي

ٕ/ٕٙٔ. 
َمَواِت ُكمَّْيا َوِفي اْلُكُسوِف َوااِلْسِتْسَقاِء َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف  القول الثالث: ُص ِلْمَعَجاِئِز ِفي ُحُضوِر الصَّ ُيَرخَّ

ٌد َرِحَمُيَما المَُّو َتَعاَلى.  َوُمَحمَّ
 يأتي : واستدلوا بما

 .ٖٖ( األحزاب: اَلى)َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِلَقْوِلِو َتعَ  -ٔ
 وجو الداللة:

إنُو َلْيَس ِفي ُخُروِج اْلَعَجاِئِز ِفْتَنٌة َوالنَّاُس َقلَّ َما   الوقر ىو ؛ ألجل الفنتة وال فتنة في خروج العجائز ّْ
 َيْرَغُبوَن ِفيِينَّ 
 واعترض: 

َشابّّ َيْشَتِييَيا َشْيٌخ ِمْثُمَيا َوُربََّما َيْحِمُل َفْرُط الشََّبِق الشَّابَّ َعَمى َأْن َيْشَتِيَيَيا َفِإنَّ اْلَعُجوَز إَذا َكاَن اَل َيْشَتِييَيا 
 .ٕ٘ٚ /َٔوَيْقِصَد َأْن َيْصِدَمَو . بدائع الصنائع :

ُيَداِويَن اْلَمْرَضى َوَيْسِقيَن اْلَماَء  -َوَسمََّم َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -َوَقْد ُكنَّ َيْخُرْجَن إَلى اْلِجَياِد َمَع َرُسوِل المَِّو -ٕ
َيْغُزو ِبالنَّْساِء؟ َوَقْد َكاَن َيْغُزو ِبِينَّ ُيَداِويَن اْلَمْرَضى  -صمى اهلل عميو وسمم-وفي رواية َكاَن َرُسوُل المَِّو 

ا السَّْيُم فَ   .ٕٕ /ٜالسنن الكبرى وفي ذيمو الجوىر النقي:  َسْيٍم.َمْم ُيْضَرْب َلُينَّ بِ َوُيْحَذْيَن ِمَن اْلَغِنيَمِة َوَأمَّ
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غير  قال النبي صمى المَُّو عميو وسمم ))اَل َتْمَنُعوا إَماَء المَِّو َمَساِجَد المَِّو َوِلَيْخُرْجَن إَذا َخَرْجَن َتِفبَلٍت َأيْ -ٖ 
 .ٙٔ/ٕ-٘٘ٙٗ-، مسند اإلمام أحمد:برقمٕٖ/ٕ-ٛٔٓٔ-صحيح مسمم:برقم, َتَطيَّْباٍت(( مُ 

 وجو الداللة:
 المنع يكون من أجل الفتنة وال فتنة فيما ذكر .       

 :واعترض
 اخُتِمَف فيو عَمى نافع؛ فرواه َأيوب، َعن نافع، َعن ابن ُعمر، عن النَّبي َصمى اهلل َعميو وَسمَم.

ن ابن ُعمر، عن واخُتِمَف عن ُعبيد اهلل بن ُعمر؛ فرواه بشر بن منصور، عن ُعبيد اهلل، َعن نافع، عَ 
 /ٖٔالنَّبي َصمى اهلل َعميو وَسمَم. أو ِإسماعيل بن مسمم عن عبيداهلل. العمل الواردة في األحاديث النبوية: 

ٔٓ. 
 الكراىة. القول الرابع:

ونقل عنو عندما  َسَأل َعن النَّْساء يْخرجن ِإَلى اْلِعيَدْيِن َقاَل  ذىب اليو األمام أحمد في قول. وىو ما     
ىـ ٖٕٓ:)اَل ُيعجبِني ِفي َزَمانَنا َىَذا أِلَنَُّو فْتَنة( مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح )

ىـ(: الدار العممية ٕٔٗىـ(: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني )ت: ٕٙٙ -
 .ٛٙٗ /ٔ -ٜٛٗ -اليند)بدون ذكر رقم الطبعة وسنتيا(: برقم –

 القول الخامس :الجواز مطمقا.
 .ذىب اليو : اإلمام اْلَخطَّاِبي   وىو ما 
) َوَنصَّ الشَّاِفِعيُّ ِفي َباِب ُخُروِج النَّْساِء -رحمو اهلل تعالى –إلمام الشافعي في قول ،فقد نقل اإلمام النووي ا

 . ٕٖٚ /ٛ:ميذبَلُو َمْنُعَيا(. المجموع شرح ال إَلى اْلَمَساِجِد ِمْن اْخِتبَلِف اْلَحِديِث َعَمى َأنَُّو َلْيَس 
َ َبم   :يأتي اِاْسَتَدالا

 ِبُعُموِم َقْولو َعَمْيِو السَّبَلم: )اَل َتْمَنُعوا ِإَماء اهلل َمَساِجد اهلل( . سيأتي تخريجو ان شاء اهلل تعالى.  -ٔ
 وجو الداللة:

ْوِج َمْنع َزْوَجتو ِمْن  اْلَحّج , أِلَنَّ اْلَمْسِجد اْلَحَرام الَِّذي َيْخُرج ِإَلْيِو النَّاس ِلْمَحجّْ َوالطََّواف َأْشَير َعَمى َأنَُّو َلْيَس ِلمزَّ
ْوِج َأْن َيْمَنعَيا ِمْن اْلُخُروج ِإَلْيِو، أِلَنَّ اْلَمَساِجد ُكّمَيا ُدونو َوَقْصده َواِجب،  اْلَمَساِجد َوَأْعَظمَيا ُحْرَمة َفبَل َيُجوز ِلمزَّ

 ٖٔٛ /ٕٚالمساجد واهلل أعمم . ينظر: الجامع الصحيح لمسنن والمسانيد: صييب عبد الجبار:وكذا 
( ى اْلَمْسِجِد َفبَل َيْمَنْعَياِإَذا اْسَتْأَذَنْت َأَحَدُكْم َزْوَجُتُو ِإلَ  -صمى اهلل عميو وسمم -المَِّو  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسولُ  -ٕ

 . (ٕٗٗومسمم حديث )( ٘ٙٛاري حديث )أخرجو البخ
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اماء اهلل مساجد اهلل اخرجو عميو وسمم ال تمنعوا تعالى فقد قال رسول اهلل صمى اهلل  
 .ٔمسمم

اهلل عنيا امرنا ان نخرج  وقالت ام عطية رضي قال:اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما  ن عبدعو  -ٖ
ودعوتيم وتعتزل الحيض عن يوم العيدين وذوات الحضور فيشيدن جماعة المسممين الحيض 

ُأِمْرَنا َأْن ُنْخِرَج  : )َعْن ُأمّْ َعِطيََّة َقاَلتْ اإلمام البخاري:  وروى ٕمصبلىن اخرجو الشيخان
ُض َعْن اْلُحيََّض َيْوَم اْلِعيَدْيِن َوَذَواِت اْلُخُدوِر َفَيْشَيْدَن َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَن َوَدْعَوَتُيْم َوَيْعَتِزُل اْلُحيَّ 

ُىنَّ   . (ُمَصبلَّ
د في عمموه لين ولمعجائز في جميع الصموات لغمبة الفسا والمتأخرينثم ائمتنا منعوا الشواب 

 .ٗوغيره ٖاالوقات كميا عمى ما في فتح القدير
 , ٘دل دليل عمى ارتفاعو بزواليا يرتفع واال فبل او فان تضمن مفسره فان زالت عمتو 

                                                           

 
 
 
 

 -من الكتاب:
بلِة ِإْن ِخْفُتْم أَ    ذا َضَرْبُتْم ِفي اأْلَْرِض َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجناٌح َأن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ ن قال سبحانو وتعالى: )َواِ 

ذا ُكنَت ِفيِيْم َفَأَقْمَت َلُيمُ َٔٓٔيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا، ِإنَّ اْلكاِفِريَن كاُنوا َلُكْم َعُدوِّا ُمِبيًنا  بلَة َفْمَتُقْم طاِئَفٌة  ، َواِ  الصَّ
مُّوا َفْمُيَصمُّوا َمَعَك ِمْنُيم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِمَحَتُيْم َفِإذا َسَجُدوا َفْمَيُكوُنوا ِمن َوراِئُكْم َوْلَتْأِت طاِئَفٌة ُأْخرى َلْم ُيصَ 

َتْغُفُموَن َعْن َأْسِمَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم َفَيِميُموَن َعَمْيُكم َمْيَمًة واِحَدًة، َوال  َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُىْم َوَأْسِمَحَتُيْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلوْ 
المََّو َأَعدَّ ُجناَح َعَمْيُكْم ِإن كاَن ِبُكْم َأًذى ِمن َمَطٍر َأْو ُكنُتم َمْرضى َأن َتَضُعوا َأْسِمَحَتُكْم؛ َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ 

بلَة فاْذُكُروا المََّو ِقياًما َوُقُعوًدا َوَعمى ُجُنوِبُكْم، َفِإذا اْطَمْأَننُتْم ًٕٓٔبا ُمِييًنا ِلْمكاِفِريَن َعذا ، َفِإذا َقَضْيُتُم الصَّ
بلَة كاَنْت َعمى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتاًبا َمْوُقوًتا  بلَة، ِإنَّ الصَّ  .ٖٓٔ-ٕٓٔ-ٔٓٔ( . النساء :َٖٓٔفَأِقيُموا الصَّ

 وجو الداللة:
ففي اآلية األولى أباح اهلل سبحانو وتعالى قصر، في اآلية الثانية  قصر تغير اداؤىا عن المعتاد          

عمييا عمييا ، وفي اآلية الثالثة في حال األطمئنان الرجوع الى أداء الصبلة كما ىي في أركانيا وحركاتيا 
عدو فأباح قصر الصبلة ، والعمة في األصمية وكما كانت عميو، فالعمة في اآلية األولى ىي الخوف من ال

اآلية الثانية من تغير ىيئتيا أو ىيأتيا كذلك الخوف عند زوالو نرجع الى الحكم األصمي في اداء الصبلة 
بييئتيا التي كانت عمييا ، وعمة الخوف منصوص عميو من قبل الشارع  الحكيم وكذلك القصر، وتغير 
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في إباحة الفطر ألجل عمة المرض والسفر فاذا زاال يرجع الى أداء الصبلة، وكذلك يمكن أن يقاس عميو 
الصوم لزواليما وىو عدم الفطر واهلل وأعمم. يمكن أن يدخل تحت قاعدتي )القاعدة األولى: )إذا ضاق 

 األمر اتسع من قول اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو( . 
ذا زالت األسباب الموجبة لمترخيص  وفي الحقيقة ىذا شأن الرخص كميا إذا اضطر اإلنسان ترخص، وا 

 .ٖٕٓ /ٔ:الكمية والوجيز في إيضاح قواعد الفقعاد األمر إلى العزيمة التي كان عمييا. 
 ثانيا: من السنة النبوية المطيرة:

صحيح مسمم : باب َبَياِن َما َكاَن  من أجل الدافَّة التي دفَّت( كقولو صمى اهلل عميو وسمم: )"إنما نييتكم-ٔ
َباَحِتِو ِإَلى َمَتى َشاءَ  ياأَلَضاِحىّْ َبْعَد َثبَلٍث فِ  ِمَن النَّْيِى َعْن َأْكِل ُلُحومِ  ِل اإِلْسبَلِم َوَبَياِن َنْسِخِو َواِ   -برقم -َأوَّ

 .ٛ٘ /ٖ-ٕٗٔٛ -برقم -ياأَلَضاحِ  َحْبِس ُلُحومِ  ي، سنن ابي داود: باب فِ ٜٚ /ٙ-ٕ٘ٔ٘
 ووجو الداللة : 

الدَّافَّة ىم األعراب الفقراء أنو لما ضاق األمر في حق الوافدين الفقراء، أمر النبي صمى اهلل عميو       
مع أن أصحاب األضاحي يمحقيم بذلك بعض الضرر، فمن أجل مراعاة  -وسمم بالتوسعة عمييم 

بذىابيم رجع األمر إلى أصمو من جواز  المصمحة العامة،  ولما اتسع األمر بزوال حاجة الوافدين أو
لتأويل. تقبل ا اإلّدخار، واألكل، والتصدق، وىي عمة معمومة ثبتت بنص شرعي من السنة النبوية ال

 .ٓٗ /ٔ: ينظر: المقدمات المميدات
 : ان كانت ) اي العمة ( مجمعًا عمييا في أمر غير تعبدي. أوال -ب

كتحريم الخمر لمعمة القائمة فيو وىي عمة ا إلسكار ولم تكن في أمر تعبدي صرف، فإن الحكم يزول     
 بزوال العمة ويبقى ببقائيا.

 ثانيا: في أمر تعبدي صرف.
فأن كانت في أمر تعبدي صرف فقد تزول العمة ويبقى الحكم، كما في الرََّمل )رمل من الحجر      

َصمَّى  -َفِإنَّ النَِّبيَّ »وىز الكتفين اي ىرولة( في الطواف،  الخطأمشي مع تقارب األسود، أي: أسرع في ال
ْوَم َكاَن َرَمَل ِفي الطََّواِف إْظَياًرا ِلْمَجبَلَدِة َواْلُقوَِّة ِلْمَكَفَرِة َوَيُقوُل: َرِحَم المَُّو اْمَرًأ َأْظَيَر اْليَ  -المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

َمُل ِفي الطََّواِف َكَذا َىَذا.« ْن َنْفِسوِ اْلَجبَلَدَة مِ  زال سببو وىو إظيار قوة المسممين  ثُمَّ َزاَل َذِلَك اْلَيْوُم َوَبِقَي الرَّ
، المصادر السابقة.  وعمى أنو ٖٙٚ /ٓٔلممشركين عند فتح مكة، فبقي حكم الرمل باإلجماع. فتح القدير:

بو المسممون نعمة اهلل عمييم، حيث َكثَّرىم وقّواىم بعد القمة  قد يقال: إن لبقائو عمًة أخرى وىي أن يتذكر
رحمو اهلل  –. وقال الكاساني ٖ٘٘ /ٔوالضعف. تيسير الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول : 

ْبَداُء اْلُقوَّ  -تعالى َمِل َكاَن ِلَذِلَك السََّبِب، َوُىَو إْظَياُر اْلَجبَلَدِة، َواِ  َل الرَّ ِة ِلْمَكَفَرِة، ثُمَّ َزاَل َذِلَك السََّبُب :)إنَّ َأوَّ
َمِل َعَمى اأْلَْصِل اْلَمْعُيوِد(. بدائع الصنائع في   .ٚٗٔ/ٕترتيب الشرائع:َوَبِقَيْت ُسنَُّة الرَّ
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ثانيا: فإن لم تكن العمة منصوصًا وال مجمعًا عمييا، فزوال الحكم بزواليا محل اجتياد، وفيو قوالن حسب 
 الخبلفية.ىذه القاعدة 

الماء المتنجس إذا زال تغيره من عند نفسو دون إضافة ماء مطمق إليو، ىل يصير طاىرًا؟ مقتضى  - ٔ
 قول مالك:.

 .نجاستو تغيره بالنجاسة، وقد زالت: يصير طاىرًا؛ ألن العمة في  القول األول 
زالة تغيره لم تكن :  ال يصير طاىرًا، ألن األصل في إزالة النجاسة إنما يكون باالقول الثاني لماء.، وا 

بسبب إضافة الماء، فيو باٍق عمى نجاستو. ينظر: فقو العبادات عمى المذىب المالكي: الحاّجة كوكب 
مبني عمى ىذه -. وٓٗ /ٔم( :  ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ -ٔسوريا: )ط –عبيد: مطبعة اإلنشاء، دمشق 

الفساد ىل ىو لحق الورثة، فيصحح النكاح القاعدة، وبنى ابن الحاجب القولين عمى قاعدة أخرى، وىي أن 
لشفاء الناكح، أو لمعقد نفسو ووقوعو فاسدًا، فبل ينقمب صحيحًا بعد ذلك، ولو صح الناكح، أي أن العقد 

والعقد يصحح لشفاء الناكح وبرؤه من مرضو.  فاسد ألنو مبني عمى فاسد  والمبني عمى فاسد فيو فاسد،
 . ٚٚٛ/ٕ: المذاىب األربعةة وتطبيقاتيا في القواعد الفقيي

ضامن الوجو الذي يمتزم بإحضار الدين لدائنو عند األجل، إذا تأخر في إحضاره حتى حكم عميو  - - ٕ
بالغرم، ثم أحضره قبل أن يغرم، فيل يمزمو الغرم؛ ألنو حكم مضى فيجب تنفيذه، أو ال يمزمو وعمى الدائن 

إحضار الدين، وقد زالت بإحضاره لمدائن، فبل سبيل أن يتبع غريمو؛ ألن العمة في غرم الضامن عدم 
 لمدائن عميو.

ب األربعة: قوالن، والمشيور أن الدائن مخير في اتباع أييما شاء. القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاى
 .ٕٔٗ/ ٙخميل:  ، منح الجميل شرح مختصر ٚٚٛ/ٕ:
لرمق؛ ألن العمة في إباحتيا ىي االضطرار المضطر إلى أكل الميتة، ىل يقتصر في أكمو عمى سًدا  - ٖ

وخوف الموت، وقد زال بسد الرمق، فبل يجوز لو أكثر منو؛ ألن العمة إذا زالت زال الحكم بزواليا، أو لو 
  .أن يأكل من الميتة حتى يشيع

ال  المحجور عمييم ألجل غيرىم، وىم المريض، والزوجة، والمفمس، والعبد، إذا تصرفوا في المال بما - ٗ
يجوز ليم، ولم ُيّطمع عمى تصرفيم إال بعد زوال الحجر، فيل يصح تصرفيم؛ ألن العمة في رده الحجر، 
وقد زال، فيزول الحكم بزواليا، أو يكون تصرفيم باطبًل دوامًا؛ ألنو وقع باطبًل ابتداء؛ المشيور إمضاء 

 تصرفيم؛ ألن العمة في رده قد زالت. 
الشقص الذي يستشفع بو بعد عممو بيع شريكو؛ ألن موجب الشفعة ىي  تسقط الشفعة ببيع الشريك - ٘

   ق بزواليا.الشركة في العقار، وقد زالت ببيع الشقص، فيزول الح
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 رح اليداية نبو عمى ذلك الشيخ االمام كمال الدين ابن اليمام في مواضع شتى من ش
يستغنى عن قيام عمتو الشرعية في روع والثمار الحكم الشرعي ة الز افمنوردىا في باب زك

 . ٔبقائو وانما يفتقر اليو في ابتدائو كالرقي اثر الكفر

                                                           
اختمف الفقياء اإلجبلء رحميم اهلل تعالى في العبد الذي كان في الرق ىل تقبل شيادتو؟ وكان في  - ٔ

 -ذلك عدة أقوال:
 أي شىء أصبل. يمطمقا ف وتجوز شيادت وال شيادتو,تقبل  ال :القول االول

وزفر ، وابن صالح ، وابن أبي ليمى، والنخعي،  وابن عمر ،وابو يوسف ،ومحمد ، وروى ذلك ابن عباس, 
ِد ْبِن َسَمَمَة .مجاىد، َأْىل  والزىري، ومجاىد، وعطاء, ومكحول، والثورى واألوزاعى. َيْحَيى ْبُن َأْكَثَم ،ُمَحمَّ

 . ، وأَىِل المدينة. َأْىُل اْلِعَراقِ  مكَّةَ 
 .-رضي اهلل عنيما -يوىو ما ذىب اليو ، والشافع 

وابي  َواْبِن ُشْبُرَمَة، وروي عن ذلك عمر بن الخطاب ، عمي عمى بن أبى طالب ، وشريح ، والحسن،
 . -رضي اهلل عنيم أجمعين –واحمد في قول  حنيفة ،مالك،
 يأتي: واستدلوا بما

َأِو اْلَواِلَدْيِن تعالى: قال تعالى))َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُكْم قال -ٔ
ْن َتْمُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ المََّو َكاَن َواأْلَْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفِقيرًا َفالمَُّو َأْوَلى ِبِيَما َفبل َتتَِّبُعوا اْلَيَوى َأْن تَ  ْعِدُلوا َواِ 

 .ِٖ٘ٔبَما َتْعَمُموَن َخِبيرًا(( النساء: 
 :وجو الداللة

يتاتى ذلك منو, قال  وقد َسْمُب من اْلَعْبِد َأْىِميََّة الشََّياَدِة، أِلَنََّيا َمْنِصٌب َشِريٌف، َواْلَعْبُد َناِزُل اْلَقْدِر وال    
رحمو اهلل تعالى : )وذلك أدل دليل عمى أن العبد ليس من أىل الشيادة ؛ ألن المقصود  –مام القرطبي اإل

منو االستقبلل بيذا الميمة إذا دعت الحاجة إليو ، وال يتأتى ذلك من العبد أصبل فمذلك ردت الشيادة( 
 .ٕٔٚ /ٚالبحر المحيط في أصول الفقو::

 .ٕ-))ذوى عدل منكم(( الطبلق  -٘
 الداللة: وجو

( وىذه الصفة المقترنة بالجار والمجرور)منكم ( ويزيد ذلك)ذوي عدل( المفعول بو والمضاف الى )عدل 
الَّ َلْم َيْبَق ِلَقْوِلِو ِمْنُكْم دون اإلسبلم ألن غير المسممين ليسوا  اإلضافة تفيد الحرية  َأْي ِمْن َأْحَراِرُكْم َواِ 

َتَتَوقَُّف َعَمى َكَماِل ِواَلَيِة الشَّاِىِد إْذ ِىَي َتْنِفيُذ اْلَقْوِل َعَمى اْلَغْيِر َشاَء َأْو َأَبى َوَىَذا بعدول؛ أِلَنَّ الشَيادة 
َواَيُة. أحكام القرآن: أبو محمد عبد المنعم بن عب د الرحيم َمْوُجوٌد ِفي الشََّياَدِة َواْلِواَلَيُة ُتْعَدُم ِبالرّْقّْ َأْصبًل َوالرّْ

 .ٕ٘ٗ /ٕ، التقرير والتحبير:ٕٕٚ/ٓٔ:رة، الذخيٕٓٗ/ٔوف )بابن الفرس األندلسي(: المعر 
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 .ٖ٘ٔالنساء:  - قال تعالى:)كونوا قوامين بالقسط شيداء هلل(-ٖ
 وجو الداللة:

، فقد سمب القيام بذلك لكونو ممنوًعا من الخروج إلى القاضي. تفسير اإلمام فالعبد مسموب اإلرادة     
 ٕٔٗ/ٔ، أحكام القرآن:ٚٗٗ/ ٔالشافعي:

 .َتْرَضْوَن ِمْن الشَُّيَداِء( )ِممَّنْ :قاَل المَُّو َتَعاَلى -ٗ
 وجو الداللة:

َأنَّ َشَياَدَتُيم َعَمى اْلُمْسِمِميَن اَل تُْقَبُل َوُكلُّ َمْن اَل َيُكوُن ِمْن َأْىِل  َواَلنيم ال َيُكوُنون َمَرِضيِّن عىمى     
ْبَياِن المبس  .ٖٗٔ/ٙٔوط:الشََّياَدِة َعَمى اْلُمْسِمِميَن اَل َيُكوُن ِمْن َأْىِل الشََّياَدِة َعَمى َأَحٍد َكاْلَعِبيِد والكفار َوالصّْ

 الموطأوأِلَنَّ الرّْقَّ َنْقٌص َيْمَنُع اْلِميَراَث َفَناَفى الشََّياَدَة َكاْلُكْفِر. المنتقى شرح  :-رحمو اهلل تعالى -قال الباجي
 .ٜٔٔ/٘لمباجي: 

 .)َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن(-٘
 وجو الداللة:

قال الجصاص:)دليل عمى أن من شرط ىذه الشيادة اإلسبلم والحرية جميعا وأن شيادة العبد غير      
ة ألن أوامر اهلل تعالى عمى الوجوب وقد أمر باستشياد األحرار فبل يجوز غيرىم( ونقل كذلك عن جائز 

مجاىد:) عن مجاىد في قولو تعالى واستشيدوا شييدين من رجالكم قال األحرار ( أحكام القرآن أحمد بن 
 –ث العربي دار إحياء الترا( تح: محمد الصادق قمحاوي ٖٓٚ -ٖ٘ٓعمي الرازي الجصاص أبو بكر )

 ٕٕٕ/ٕ(:٘ٓٗٔ:بيروت
 . ٘ٚ)َضَرَب المَُّو َمَثبل َعْبًدا َمْمُموًكا ال َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء(النحل: :وَقْولو َتَعاَلى -ٙ
 وجو الداللة: 

ِة اْلَكِريَمِة؛؛ :)َوالشََّياَدُة َشْيٌء َفبَل َيْقِدُر َعَمى َأَداِئَيا ِبَظاِىِر اآْليَ -رحمو اهلل تعالى –قال اإلمام الكاساني      
ا َمْعَنى اْلِواَلَيِة َفِإنَّ ِفيِو َتْنِفيَذ الْ  نَُّو ِمْن َوأِلَنَّ الشََّياَدَة َتْجِري َمْجَرى اْلِواَلَياِت َوالتَّْمِميَكاِت َأمَّ َقْوِل َعَمى اْلَغْيِر، َواِ 

ا َمْعَنى التَّْمِميِك َفِإنَّ اْلَحاِكَم َيْممِ  ُك اْلُحْكَم ِبالشََّياَدِة، َفَكَأنَّ الشَّاِىَد َممََّكُو اْلُحْكَم، َواْلَعْبُد اَل ِواَلَيَة َباِب اْلَواَلِء َوَأمَّ
جَ  اَبُة إَذا ُدِعَي أِلََداِئَيا َلُو َعَمى َغْيِرِه َواَل َيْمِمُك َفبَل َشَياَدَة َلُو، َوأِلَنَُّو َلْو َكاَن َلُو َشَياَدٌة َلَكاَن َيِجُب َعَمْيِو اإْلِ

 .ٕٛٙ /ٙ: في ترتيب الشرائعآْلَيِة اْلَكِريَمِة(. بدائع الصنائع لِ 
 .ٕٕٛالبقرة:  الشَُّيَداُء ِإَذا َما ُدُعوا( وقال تبارك وتعالى:)َوال َيْأبَ  -ٚ

 وجو الداللة:
والعبد ممكو بيد سيده ال يجوز لو أن يشيد إال بإذن سيده؛ فخرج ممن خوطب بالشيادة؛ أال ترى أن     

العبد لما لم يجز أن يغزو إال بإذن سيده، لم يكن مخاطبا بالجياد، ولم يكن لو في الفيء نصيب؛ وألن 
 .ٕٗٛ /ٕ:الكفر. . المقدمات المميداتالرق نقص يمنع الميراث، فنافى الشيادة ك
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 الذين قالوا بالمنع:
  عن عطاء عن ابن عباس قال ال تجوز شيادة العبد. ُمصنف ابن أبي شيبة: -ٔ

 ٕٕٕ/ٕ، أحكام القرآن أحمد بن عمي الرازي الجصاص أبو بكر : ٛٚ /ٙ-ٕٚ٘ٙٓ -برقم
 /ٙ-ٕٙ٘ٙٓ -برقم ابن أبي شيبة:َعِن الشَّْعِبيّْ ، َقاَل : َقاَل ُشَرْيٌح : اَل ُنِجيُز َشَياَدَة اْلَعِبيِد. ُمصنف -ٕ

 .ٕٗٔ /ٙٔ، المبسوط: ٚٚ
ْن َكاَن ِفي َشْيٍء َطِفيٍف. ُمصنف -ٖ َعن عطاء َقاَل ":ال تجوز شيادة العبد، واَل َتُجوُز َشَياَدُة اْلَعْبِد ، َواِ 

 -٘ٚ/ٔالمنذر لمنيسابوري:  ، تفسير القران :إلبن ٛٚ /ٙ-ٕٓٙٙٓ -ٕٛ٘ٙٓ -برقم ابن أبي شيبة:
 .ٜٚ -برقم
 .ٛٚ /ٙ-ٜٕ٘ٙٓ -برقم َعْن َمْكُحوٍل ، َقاَل : اَل َتُجوُز َشَياَدُة اْلَعْبِد. ُمصنف ابن أبي شيبة:-ٗ

 القول الثاني: تقبل شيادتو.
سحاق ، والثوري، ، وأبى ثور ، َوُزَراَرُة ْبُن َأْوفَ      عثمان  ى،وروي ذلك عن ، أنس ،وسعيد بن المسيب، وا 

 رضي اهلل عنيم أجمعين. –البتّى ، وداود الظاىري، وابن حزم الظاىري 
 .ومذىب الظاىرية ذىب اليو أحمد، وىو ما

وروي عن عمر بن الخطاب، عمى بن أبى طالب، ابن سيرين، وشريح ، َواْبِن ُشْبُرَمَة، وابي حنيفة ومالك 
 .  -رضي اهلل عنيم -احمد، في قول، 

 :يأتي واستدلوا بما
ْؤِمٌن َخْيٌر مّْن مُّْشِرٍك (( البقرة : -ٔ  . ٕٕٔقال تعالى:))َوَلَعْبٌد مُّ

 وجو الداللة:
فيذه الصفة المقيدة باإليمان التي تفيد التقديم الجائز الذي فيو التوكيد وقبميا الم التوكيد اإلبتدائية       

ذىن الممتقي مع اإلنكار ؛ لياتي صوت التي تشعر بأن بالتردد الحاصل في  التي تفيد التوكيد كذلك،
التوكيد ويزيل ذاك التردد القائم فتفيد بان الخيرية لمعبد المؤمن فمن كانت لو الخيرية يجوز لو الشيادة ففي 

َماٍء.  ىذا داللة عمى جواز شيادة العبد كالحر ، واهلل أعمم، ويعضد ذلك َقاَل ُشَرْيٌح: ُكمُُّكْم َبُنو  َعِبيٍد َواِ 
ِحيِح:  اْلمُ  ، أحكام القرآن: أبو محمد عبد المنعم ٕٛٔ /ْٖخَتَصُر النَِّصيُح ِفي َتْيِذيِب اْلِكَتاِب اْلَجاِمِع اْلصَّ

أحكام المرتد عند شيخ اإلسبلم ابن تيمية: عمي  ٕٓٗ/ٔ«:بابن الفرس األندلسي»بن عبد الرحيم المعروف 
 . ٙٔ/ٕ)بدون ذكر المطبعة ورقم الطبعة وسنتيا(: بن نايف الشحود

 . ) ممن ترضون(:قال تعالى -ٕ
 وجو الداللة: 

والعبد من الذين يرتضى من الشيداء والمرضي يدخل فى كل شىء فإذا كان مرضًى فإنو داخل فى      
نقل ابن الفرس إنما عني بالمسممين بذلك دون غيرىم واهلل أعمم . و -سبحانو وتعالى  -جممتيم، وان اهلل 
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ضون من الشيداء((. أحكام األندلسي عن ابن المنذر قولو:) لدخولو في جممة قولو تعالى: ))ممن تر 
 ٖٙ /ٛ-ٜٔ/ٛ: ارى البن بطال،شرح صحيح البخٕٓٗ /ٔ:القرآن

 . ٕ-)ذوى عدل منكم( الطبلق  -ٖ
 وجو الداللة:

يََّة، َوالرّْقُّ اَل ُيَناِفي اْلَعَداَلَة،      ن اهلل إنما عني المسممين دون  اْشَتَرَط ِفي الشَّاِىَدْيِن اْلَعَداَلَة اَل اْلُحرّْ وا 
غيرىم، فمما وصف الشيود ِمّنا َدلَّ عمى أنو ال يجوز أن نقضي بشيادة شيود من غيرنا، معرفة السنن 

لقرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد ،  تفسير اٜٖٗ/ٚواآلثار لمبييقي: 
ىـ(: الييئة المصرية ٖٗ٘ٔشمس الدين بن محمد بياء الدين بن منبل عمي خميفة القمموني الحسيني )ت: 

 .ٖٔٔ/ٖم( : ٜٜٓٔالعامة لمكتاب )بدون ذكر رقم الطبعة: 
 وقال الموافقون:

اْشِتَراُط اْلَعَداَلِة، َواْلُعُبوِديَُّة َلْيَس َلَيا َتْأِثيٌر ِفي الرَّدّْ إالَّ َأْن َيْثُبَت َذِلَك ِمْن ِكَتاِب  )أِلَنَّ اأْلَْصَل إنََّما ُىوَ         
 المَِّو َأْو ُسنٍَّة َأْو إْجَماٍع(

 واجيب:
َتْأِثيٌر ِفي َردّْ الشََّياَدِة . الفروق أنوار البروق  وقد َرَأْوا َأنَّ اْلُعُبوِديََّة َأَثٌر ِمْن َأَثِر اْلُكْفِر َفَوَجَب َأْن َيُكوَن َلَيا-ٔ

في أنواء الفروق: أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي )ت: 
 .ٕٔٔ /ٗىـ(: عالم الكتب )بدون  ذكر رقم الطبعة وسنتيا(: ٗٛٙ

إنما يختص باألحرار، وال يدخل تحتو العبيد إال  يدل أال مدخل في ذلك لمعبيد ألن مثل ىذا المفظ -ٕ
، فمم يدخل في ذلك العبيد. ٕٖبدليل؛ أال ترى أن اهلل تبارك وتعالى قال:))َوَأْنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم(( النور: 

 .ٕٗٛ /ٕالمقدمات المميدات:
 . )َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن( -ٖ

 :وجو الداللة
َأنَّ ُمْطَمَق اْلِخَطاِب َيَتَناَوُل اأَلْحَراَر واهلل اعمم. : السنن الكبرى وفي   -ُو تعالىَرِحَمُو المَّ -قال مجاىد     

مؤلف الجوىر النقي: عبلء الدين عمي بن  ذيمو الجوىر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي
لكائنة في اليند ببمدة حيدر مجمس دائرة المعارف النظامية ا عثمان المارديني الشيير بابن التركماني:

داموا مسممين  ، اي أنو شامل لمعبيد وغيرىم مأٙٔ/ٓٔ -ٕٛٔٔٔ -ىـ (:برقم ٖٗٗٔـ  -ٔآباد)ط
وقال كذلك: أنيما عدالن، حران، مسممان. ثم لم أعمم من أىل العمم مخالفًا في أن ىذا معنى.  عدول.

:))واستشيدوا شييدين من رجالكم (( قال في موضع ، وعن مجاىد في قولو ٚٗٗ/ٔتفسير اإلمام الشافعي:
آخر : من االحرار. ُمصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
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ىـ( تحقيق : محمد عوامة. الدار السمفية اليندية القديمة )بدون ذكر رقم الطبعة  ٖٕ٘ـ  ٜ٘ٔ)
 . ٛٚ /ٙ-ٕٔٙٙٓ -وسنتيا(:برقم

بن الحارث، أنو قال:)تزوجت أم يحيى بنت أبي إىاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: أرضعتكما، عن عقبة  -ٗ
فقال:) كيف وقد زعمت ذلك( متفق عميو، أخرجو البخاري في " -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -فذكرت ذلك لمنبي 

أجده  في مسمم. وفي رواية  كتاب الشيادات، باب شيادة اإلماء والعبيد. ولم ٜٔٗ: ٕ( ٕٙٔ٘صحيحو " )
 .أبي داود: " فقمت يا رسول اهلل!: إنيا لكاذبة. قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت. دعيا عنك

 كتاب األقضية، باب الشيادة في الرضاع.ٖٙٓ:ٖ( ٖٖٓٙأخرجو أبو داود في " سننو " )
 وجو الداللة:

تبعا  -صمى اهلل عميو وسمم -وألنيا عدل وىي رق غير متية، فأشبيت الحرة ، ففرق بينيما رسول اهلل      
صاحبة الرق . الكافي في فقو اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل  المرأةلتمك الشيادة التي ادتيا 

مي، الشيير بابن قدامة المقدسي )ت: بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنب
 .ٕٓٛ /ٗم( : ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، ٔىـ(: دار الكتب العممية : )طٕٓٙ

 :من الذين قالوا بالجواز
ِغيِر َيْشَيُد َبْعَد ِكَبِرِه، َوالنَّْصَراِنيّْ  -ٔ  َبْعَد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّْب: َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َقَضى ِفي الصَّ

 . ٔٓ٘/ٛإْسبَلِمِو، َواْلَعْبِد َبْعَد ِعْتِقِو: َأنََّيا َجاِئَزٌة إْن َلْم َتُكْن ُردَّْت َعَمْيِيْم . المحمى باآلثار: 
 -برقم : َجاِئَزٌة. ُمصنف ابن أبي شيبة:ْن َشَياَدِة اْلَعِبيِد َفَقالَ ، عَ عِن اْلُمْخَتاِر ْبِن ُفْمُفٍل َقاَل: َسَأْلُت َأَنًسا-ٕ

عبد اهلل )ت:  الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو ،ٚٚ /ٙ-ٕ٘٘ٙٓ
، اْلُمْخَتَصُر ٕٕٙ/ ٖ-َياَدِة اإِلَماِء َواْلَعِبيدِ باب شَ ( ٜٚٛٔ– ٚٓٗٔ،ٔالقاىرة )ط -ىـ(، دار الشعبٕٙ٘

ِحيِح: الُمَيمَّ   اأَلَسِديُّ ُب بُن َأْحَمَد بِن َأِبي ُصْفَرَة َأِسْيِد بِن َعْبِد اهللِ النَِّصيُح ِفي َتْيِذيِب اْلِكَتاِب اْلَجاِمِع اْلصَّ
 .ٕٛٔ /ٖ:اأَلْنَدُلِسيُّ 

اٍر الدُّْىِنيّْ  َقاَل : َشِيْدُت ُشَرْيًحا َشِيَد ِعْنَدُه َعْبٌد َعَمى َداٍر َفَأَجاَز َشَياَدَتُو ، َفِقيَل لو -ٖ : ِإنَُّو َعْبٌد ، َعْن َعمَّ
َنا َحوَّاُء. ُمصنف ابن أبي شيبة:َفَقاَل : كُ  ، وفي صحيح البخاري : ٚٚ /ٙ-ٕ٘٘ٙٓ -برقم مَُّنا َعِبيٌد َوُأمُّ

َماٍء( الجامع الصحيح لمبخاري: باب َشَياَدِة اإِلَماِء َواْلَعِبيِد. ، اْلُمْخَتَصُر ٕٕٙ/ ٖ -)ُشَرْيٌح ُكمُُّكْم َبُنو َعِبيٍد َواِ 
ِحيِح: الُمَيمَُّب بُن َأْحَمَد بِن َأِبي ُصْفَرَة َأِسْيِد بِن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ النَِّصيُح ِفي َتْيِذيِب اْلِكتَ  اِب اْلَجاِمِع اْلصَّ

، الَمِرِيّي:  ٕٛٔ /ٖاأَلْنَدُلِسيُّ
 :يأتي واعترض بما

 َفَكْيَف اَل ُيْقَبُل ُىَنا.َيْقَبُل شيادتيم َعَمى اأْلَُمِم َيْوَم اْلِقَياَمِة   -سبحانو وتعالى -إن َالمَُّو   -ٔ
ْخَباِر. -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -ُيْقَبُل َشَياَدة العبد َعَمى النَِّبيّْ -ٕ  ِفي ِرَواَيِة اإْلِ
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 :اجيب
 .َوَالَِّذي ُذِكَر ِمْن اْلَمْعَنى َوُىَو َأنَّ الشََّياَدَة ِمْن َباِب اْلِواَلَيِة َواَل ِواَلَيَة َلوُ -ٔ
ا ُيْمَنُع َفِإنَُّو اَل َتبَلُزَم َعْقبًل َبْيَن َتْصِديِق ُمْخِبٍر ِفي إْخَباِرِه ِبَما َشاَىَدُه َبْعَد َكْوِنِو َعْداًل مِ -ٕ   َتِقيِّا َوَبْيَن َكْوِنِو مَّ

ُيْقَبُل إْخَباُرُه َكْيَف؟ َوَلْيَس الشَّْرُط ُىَنا َمْمُموَك اْلَمَناِفِع َواَل َشْرًعا ِلَم اَل َيُجوُز َأْن ُيْبَتَمى َعْبٌد ِمْن المَِّو ِبالرّْقّْ وَ 
: عثمان بن عمي بن محجن  ْمِبيّْ ْن ُيْقَبُل َأَداُؤُه. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّْ َكْوَن الشَّاِىِد ِممَّ

مد بن ىـ( الحاشية: شياب الدين أحمد بن محمد بن أح ٖٗٚالبارعي، فخر الدين الزيمعي الحنفي )ت: 
ْمِبيُّ )ت:  ، ٔبوالق، القاىرة )ط -ىـ(المطبعة الكبرى األميرية  ٕٔٓٔيونس بن إسماعيل بن يونس الشّْ

 .ٜٛ /ٕىـ( : ٖٖٔٔ
أو الشيء التافو دون غيره، وري ذلك عن الشعبى،  يجوز الشيادة في القميل دون الكثير، القول الثالث:

ْبَراِىيُم النخعى.  في قول .الجامع الصحيح لمبخاري: باب َشَياَدِة اإِلَماِء وشريح، الحسن البصري، َواِ 
 -، المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )تٕٕٙ/ ٖ -َواْلَعِبيِد.
، ٕبيروت )ط -اليند: المكتب اإلسبلمي  -ىـ( تح: حبيب الرحمن األعظمي: المجمس العممئٕٔ

، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  ٖٙ /ٛالبن بطال:  يح البخار ، شرح صحيٕٖٗ/ٛ( :  ٖٓٗٔ
 ٛ٘٘/ٖ)حاشية الطيبي عمى الكشاف(: 

 :يأتي واستدلوا بما
قيمة ليا  يمكن أن يستدلوا باآليات التي تدل عمى الجواز ولكن يكون ذلك في األشياء التافية التي ال-ٔ

 .وال تذكر
 ويمكن ان يجاب عن ذلك.

 تحسب ، فمن باب أولى لذا ال قيمة ليا مطمقا وىي أشياء تافية ال اذا كانت تمك األشياء  تافية ال  
 يستوجب ليا الشيادة واهلل أعمم.

 /ٙ-ٕٗ٘ٙٓ -برقم َعْن إْبَراِىيَم َقاَل : كانوا يجيزونيا في الشيء الطفيف. : ُمصنف ابن أبي شيبة:-ٕ
، شرح صحيح البخارى البن بطال: ٕٕٙ/ ٖ -اَدِة اإِلَماِء َواْلَعِبيِد.، الجامع الصحيح لمبخاري: باب َشيَ ٚٚ
شرح صحيح  ٛ٘٘/ٖ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاف(:  ٖٙ /ٛ

، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاف(:  ٖٙ /ٛالبخارى البن بطال: 
ٖ/٘٘ٛ 
 ٕٖٗ/ٛ-ٖٖٛ٘ٔ-ُشَرْيٌح ُيِجيُز َشَياَدَة اْلَعْبِد ِفي الشَّْيِء اْلَقِميِل(( مصنف عبد الرزاق:برقم))َكاَن  -ٗ

 تجوز شيادتو اال لسيده. القول الرابع:
 ٖ -وشريح في قول. الجامع الصحيح لمبخاري: باب َشَياَدِة اإِلَماِء َواْلَعِبيِد. وروي ذلك عن اْبُن ِسيِريَن،

، فتوح  ٖٙ /ٛ، شرح صحيح البخارى البن بطال: ٕٖٗ/ٛ-ٖٖٛ٘ٔ-لرزاق:برقم، مصنف عبد إٕٙ/
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شرح صحيح البخارى البن  ٛ٘٘/ٖالغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاف(: 
 ٖٙ /ٛبطال: 

 :يأتي واستدلوا بما
ِفي َدْعَوى َفَدَك َمَع اْمَرَأٍة  -َرِضَي المَُّو َعْنَيا  -َفِإنَُّو َشِيَد ِلَفاِطَمَة  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -عن سيدنا َعِميٍّ  -1

ُضمّْي إَلى الرَُّجِل َرُجبًل َأْو  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -َفَقاَل َلَيا َأُبو َبْكٍر  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -َبْيَن َيَدْي َأِبي َبْكٍر 
 ٕٗٔ /ٙٔإَلى اْلَمْرَأِة اْمَرَأًة.  المبسوط:

 :وجو الداللة
لو كانت  -رضي اهلل عنو –رد شيادة سيدنا عمي   -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -رد سيدنا  َأَبو َبْكٍر          

فَمْم َيْعَمْل ِبِتْمَك الشََّياَدِة َبْل َردََّىا، فمن باب اولى ترد  -رضي اهلل عنو  –جائزة الخذ بيا  ولم يردىا، فانو 
 .ٕٗٔ /ٙٔشيادة العبد لسيده. المبسوط:

 واجيب:
َلْم َيْعَمْل ِبِتْمَك الشََّياَدِة َبْل َردََّىا َوَكاَن ِلمرَّدّْ َطِرَق وىي كما  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -وأِلَنَّ سيدنا َأَبا َبْكٍر       
 يأتي:

ْوِجيَُّة. -ٔ  الزَّ
ًزا َعْن اْلَوحْ   -ٕ َعِمَم  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -َشِة، َوَكَذِلَك َعِميّّ ُنْقَصاُن اْلَعَدِد َفَأَشاَر إَلى َأْبَعِد اْلَوْجَيْيِن َتَحرُّ

اَل َيْعَمُل ِبِتْمَك الشََّياَدِة ِلُنْقَصاِن اْلَعَدِد َوَكِرَه اْنِحَساَمَيا ِبااِلْمِتَناِع ِمْن  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -َأنَّ َأَبا َبْكٍر 
 َأَداِء الشََّياَدِة؛ َفِمَيَذا َشِيَد َلَيا، 

نََّما اْلَمْشُيوُر َأنَُّو َشِيَد َلَيا َرُجٌل َواْمَرَأٌة.  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -ِقيَل إنَّ َشَياَدَة َعِميٍّ  َوَقدْ  -ٖ َلَيا َلْم ُتْشَتَيْر، َواِ 
 ٕٗٔ /ٙٔالمبسوط:

بَلُة َوالسَّبَلُم  -َعْن النَِّبيّْ -ٕ ْلَواِلِد ِلَوَلِدِه، َواَل اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه، َواَل السَّيِّْد ِلَعْبِدِه، اَل تُْقَبُل َشَياَدُة ا»َأنَُّو َقاَل:  -َعَمْيِو الصَّ
ْوِج ِلَزْوَجِتوِ  ْوَجِة ِلَزْوِجَيا، َواَل الزَّ  ٕٕٚ /ٙبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:« . َواَل اْلَعْبِد ِلَسيِّْدِه، َواَل الزَّ

 وجو الداللة:
ُف ِفيِو ، َوَتِجُب َنَفَقُتُو ِمْنُو ، َواَل ُيقْ   وألن  َطُع ِبَسِرَقِتِو؛أِلَنَُّو َيَتَبسَُّط ِفي َماِل َسيِّْدِه ، َوَيْنَتِفُع ِبِو ، َوَيَتَصرَّ

ِبَشَياَدِتِو َلْم َتَقْع أِلَنَُّو إَذا َجرَّ النَّْفَع إَلى َنْفِسِو  المنافع بين تمك الصنوف متصمة فبل شيادة ليم مطمقا؛
 /ٗٔالمغني: ،ٕٕٚ /َٙبْل ِلَنْفِسِو . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: -َعزَّ َوَجلَّ  -َشَياَدُتُو ِلمَِّو َتَعاَلى 

ٖٔٛ. 
بَلُة َوالسَّبَلُم  -َقْوِلِو -ٖ  «اَل َشَياَدَة ِلَجاِر اْلَمْغَنِم َواَل ِلَداِفِع اْلَمْغَرمِ » -َعَمْيِو الصَّ
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 . ٖفي الطواف ٕ واالضطباع ٔثم يبقى بعد االسبلم والرمل
وقال في باب المصادف في قول اليداية وقد سقط منيا المؤلفة قموبيم الن اهلل تعالى اعز 

 . ٗاالسبلم واغنى عنو وعمى ذلك انعقد االجماع 
ئدىم في خبلفة ابي بكر الصديق رضي اهلل تعالى عنو فموال اتفاق عقا أي اجماع الصحابة

لبادر والى انكاره نعم يجب عمى القول بان ال اجماع اال عن مستند عمميم بدليل افاد نسخ 
ذلك قبل وفاتو صمى الو تعالى عميو وسمم وافاد تقييد الحكم بحياتو صمى اهلل تعالى عميو 

                                                                                                                                                            

 وجو الداللة:
 /َٙأاَل َيُجرَّ الشَّاِىُد إَلى َنْفِسِو َمْغَنًما، َواَل َيْدَفَع َعْن َنْفِسِو َمْغَرًما. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:    

ٕٕٚ 
َواَل الشَِّريِك(( مصنف عبد َعْن ُشَرْيٍح َقاَل:))اَل َتُجوُز َشَياَدُة اْلَعْبِد ِلَسيِّْدِه، َواَل اأْلَِجيِر ِلَمِن اْسَتْأَجَرُه، -ٗ

 .ٕٖٗ/ٛ-ٖٖٛ٘ٔ-برقم الرزاق:
وىي  الرمل أن بأن يسرع في المشي ويتبختر وييز في مشيتو الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين، - ٔ

ظيار الجمد لممشركين . ينظر: التعريفات: عمي بن محمد بن عم ، وا  ِل َطَواٍف َيْأِتي ِبِو ِفي اْلَحجّْ ي ُسنَُّة َأوَّ
العممية  ىـ( تح وضبط وتصحيح جماعة من العمماء بإشراف الناشر،ٙٔٛ: تالزين الشريف الجرجاني )

اليداية في شرح بداية  ٖٕ /ٗ، المبسوط : ٕٔٔم( : صٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔ -ٔلبنان )ط–بيروت 
 /ٕعنو:المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل  ،ٜٛٔ /ٗ، ٖٛٔ /ٔالمبتدي:

ٕٗ٘. 
َمُل ُىَو ااِلْضِطَباُع، َوَىزُّ اْلَكِتَفْيِن، َوُىَو َأْن ُيْدِخَل َأَحَد َجاِنَبْي ِرَداِئِو َتْحَت إْبِطِو، َوُيْمقِ  - ٕ يو َعَمى اْلَمْنِكِب الرَّ

فَّْيِن. وىو أن يجعل رداءه تحت إبطو اآْلَخِر، َوَيُيزُّ اْلَكِتَفْيِن ِفي َمْشِيِو َكاْلُمَباِرِز الَِّذي َيَتَبْخَتُر َبْيَن الصَّ 
ى َمْنِكِبِو األيمن ويمقيو عمى كتفو األيسرَأ، أو اْن َيَتَوشََّح ِبِرَداِئِو َوُيْخِرَجُو ِمْن َتْحِت إْبِطِو اأْلَْيَمِن َوُيْمِقَيُو َعمَ 

َتَقاُرِب اْلُخَطا ُدوَن اْلُوُثوِب َواْلَعْدِو. المبسوط:  اأْلَْيَسِر َوُيَغطَّْيُو َوُيْبِدَي َمْنِكَبُو اأْلَْيَمَن ، ُىَو إْسَراٌع َمعَ 
:  ،ٖٛٔ/ٔ،اليداية في شرح بداية المبتدي: ٓٔ/ٗ ْمِبيّْ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّْ
 .٘٘ٗ/ٕ.فتح القدير:ٜ/ٕ
) بدون ىـ(دار الفكر بيروتٔٛٙ-شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت - ٖ

 .ٕٕ٘/ ٕذكر رقم الطبعة وسنتيا(: 
، ٖٚ /ٔ، متن بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفة: ٓٔٔ /ٔاليداية في شرح بداية المبتدي:  - ٗ

 .ٕٔٙ /ٕالعناية شرح اليداية: 



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال 

 

 
069 

و وسمم او كونو مغيا بانتياء عمتو وقد اتفق انتياؤىا بعد وفاتو صمى اهلل تعالى عميو وسمم ا
من اخر عطاء اعطاىموه حال حيوتو صمى اهلل تعالى عميو وسمم اما تعميمو بكونو معمبل 

حكم ال لبعمة انتيت فبل يصمح دليبل يعتمد عميو في نفي الحكم المعمل لما قدمناه من ان ا
يحتاج في بقائو الى بقاء عمتو لما عرف من الرق واالضطباع والرمل فبل بد في خصوص 

دليل يدل عمى ان ىذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوتو نتياء عند االنتفاء من محل يقع فيو اال
بثبوتيا غير انو ال يمزمنا تعيينو في محل االجماع بل ان ظير واال وجب الحكم بانو ثابت 
وقال في كتاب المقطة وقد ثبت في صحيح المسمم انو صمى اهلل تعالى عميو وسمم نيى عن 

 . ٔلقطة الحاج
بن وىب يعني تركيا حتى يجيئ صاحبيا وال عمل عمى ىذا في ىذا الزمان قال ا       

لفشوا السرقة بمكة في حوالي الكعبة فضبل عن المتروك واالحكام اذا اعمم شرعيتيا باعتبار 
شرط ثم عمم ثبوت ضده متضمنا  مفسده بتقدير شرعيتيا معو عمم انقطاعيا بخبلف العمم 

وال مفسده في البقاء فانو ال يمزم ذلك كالرمل واالضطباع بشرعيتيا بسبب اذا عمم انتفاؤه 
بعون اهلل تعالى وحسن توفيقو يوم الجمعة  الرسالةنجزت ا الجبلدة  إلظيارفي الطواف 

عاشر رمضان سنة اربع ومائة والف ختمت بالخير والظفر والشرف بجاه النبي االمين 
 .رب العالمين  من سبلمالصموات و العميو 

 االستنتاجات:
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصبلة وأتم التسميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو         

 وصحبو أجمعين.
فبعد الرحمة الجميمة التي  عشتيا برفقة عموم اآللة وكنائزىا الثمنية مع جيبذ من جيابذة 

 :يأتي فسجمت ما اآليدينيعموميا اال وىو عمم الفقو العالم 
 يأتي: وكان سبب االختبلف إلى ما -رحمو اهلل تعالى -اآليدينيي اسم عالمنا اختمف ف 
 المقب ويقسم إلى قسمين . -ٔ

 :المقب المكاني- 
                                                           

ٔ -  ،  «ِو َوَسمََّم َنَيى َعْن ُلَقَطِة اْلَحاجّْ َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَميْ »َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميّْ
 .ٖٔ٘ٔ /ٖ :(ٕٗٚٔ -صحيح مسمم: َباٌب ِفي ُلَقَطِة اْلَحاجّْ 
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حيث قدم لقب مدينتو التي عاش فييا حيث الفيافي الجميمة وتغريد الطيور التي تحيط بيا 
حصاري التي عاش فييا وقد كانت األشير لتوجيو أنظار الناس  المياه الرقراقة مدينة كوزل

 إلى ذلك الجيبذ.
 ,وقد تكون لعقميتو الفذة وآثاره الجمة لقب بأمير زادة التي تعني في  المقب المعنوي

 الفارسية األمير.
 االختبلف الثاني يرجع إلى االسم وفيو.  -ٕ

 . عالم محمد بن حمزة 
 محمد لورود الكثير من اآلثار الفكرية المعرفية و ىو حج, والذي ار  محمد بن حمزة

 لو فيحمل ىذا االسم .
 يأتي لم يكن مشيورا مثمما كان من قبمو أو بعده وقد يرجع ذلك إلى ما: 

  فاألوضاع السياسية والفتوحات اإلسبلمية العثمانية العارمة التي الجانب السياسي,  -ٗ
 ذه الشخصية أن تندثر .جابت أصقاع الدنيا بأسرىا ، دور ميم مما جعل لي

لم يتبوأ خبلل الحقبة التي عاشيا مناصب سيادية في الدولة  االجتماعي,الجانب  -٘
 العثمانية.

 قة.الحنفي الذي أعطى لمعقل مساحة فائكان يعتنق المذىب   -ٙ
 -وافق في حكم خروج النساء إلى الصبلة امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب  -ٚ

 .-رضي اهلل عنو
وفي نياية رحمتي ىذه اعتذر عن كل شحطة قمم أو زلة لسان وآخر دعوانا الحمد        

 هلل رب العالمين وأفضل الصبلة وأتم التسميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.
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 المصادر والمراجع:
( تح: محمد ٖٓٚ -ٖ٘ٓأحكام القرآن أحمد بن عمي الرازي الجصاص أبو بكر ) -ٔ

 (.٘ٓٗٔ –بيروت )بدون ذكر الطبعة  -إحياء التراث العربي الصادق قمحاوي دار 
الذخيرة: أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير   -ٕ

ىـ( تح: محمد حجي: سعيد أعراب: محمد بو خبزة: دار الغرب ٗٛٙبالقرافي )ت: 
 م (.ٜٜٗٔ، ٔبيروت )ط -اإلسبلمي

بابن الفرس »المنعم بن عبد الرحيم المعروف أحكام القرآن: أبو محمد عبد  -ٖ
: د/ ٕج -تح -طو بن عمي بو سريح  -د -ٔج -ىـ( تح ٜٚ٘)ت: « األندلسي

: صبلح الدين بو عفيف: دار ابن ٖج -منجية بنت اليادي النفري السوايحي تح
 م( . ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٚٗٔ، ٔلبنان )ط -حزم لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ند شيخ اإلسبلم ابن تيمية: عمي بن نايف الشحود )بدون ذكر أحكام المرتد ع -ٗ
 المطبعة ورقم الطبعة وسنتيا(.

األعبلم: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )ت:  -٘
 (. ٕٓٓٓ -٘ٔ)ط -ىـ( : دار العمم لممبليينٜٖٙٔ

بن عبد اهلل بن بيادر البحر المحيط في أصول الفقو: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد  -ٙ
 م(.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ، ٔىـ(: دار الكتبي )طٜٗٚالزركشي )ت: 

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان   -ٚ
 –ىـ( تح: صدقي محمد جميل: دار الفكر ٘ٗٚأثير الدين األندلسي )ت: 

 بيروت:)بدون ذكر رقم الطبعة وسنتيا( .
ئع في ترتيب الشرائع: عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنا -ٛ

 م(.ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ-ٕىـ(: دار الكتب العممية،)طٚٛ٘الكاساني الحنفي )ت: 
البناية شرح اليداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  -ٜ

بيروت،  -ىـ(: دار الكتب العممية ٘٘ٛ)ت:  الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى
 ) .م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ، ٔلبنان )ط
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن  -ٓٔ
ىـ( تح: د محمد حجي وآخرون: دار الغرب ٕٓ٘أحمد بن رشد القرطبي )ت: 

 م(.ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ، ٕلبنان )ط -اإلسبلمي، بيروت 
: عثمان بن عمي بن محجن  -ٔٔ ْمِبيّْ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّْ

ىـ( الحاشية: شياب الدين أحمد بن  ٖٗٚالبارعي، فخر الدين الزيمعي الحنفي )ت: 
ْمِبيُّ )ت:  ىـ(المطبعة  ٕٔٓٔمحمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّْ

 ىـ(. ٖٖٔٔ، ٔ)طبوالق، القاىرة  -الكبرى األميرية 
ىـ( تح ٙٔٛالتعريفات: عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني )ت:  -ٕٔ

 -ٔلبنان )ط–وضبط وتصحيح جماعة من العمماء بإشراف الناشر، العممية بيروت 
 م(.ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔ

تفسير اإلمام الشافعي: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان  -ٖٔ
ىـ( جمع ٕٗٓد المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي )ت: بن شافع بن عب

المممكة  -وتح ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه(: دار التدمرية 
 ( .ٕٙٓٓ – ٕٚٗٔ -ٔالعربية السعودية:)ط

تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس  -11
ىـ(: ٖٗ٘ٔياء الدين بن منبل عمي خميفة القمموني الحسيني )ت: الدين بن محمد ب

 م( . ٜٜٓٔالييئة المصرية العامة لمكتاب )بدون ذكر رقم الطبعة: 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  -٘ٔ

بلمي اليند: المكتب اإلس -ىـ( تح: حبيب الرحمن األعظمي: المجمس العممئٕٔ
 ( .ٖٓٗٔ -ٕبيروت )ط –

ىـ( قدم لو ٜٖٔتفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري )ت:  -ٙٔ
د: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي حققو وعمق عميو الدكتور: سعد بن -األستاذ 

 م(  ٕٕٓٓىـ،  ٖٕٗٔ -ٔالمدينة النبوية )ط -محمد السعد: دار المآثر 
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ر: أبو عبد اهلل، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف التقرير والتحبي  -ٚٔ
ىـ(: دار الكتب العممية ٜٚٛبابن أمير حاج ويقال لو ابن الموقت الحنفي )ت: 

 م(.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ، ٕ)ط
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان.  -ٛٔ
بن عبد تيسير الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول : لئلمام عبد المؤمن  -ٜٔ

ىـ(: تع: عبد اهلل بن صالح الفوزان المدّرس ـ ٜٖٚـ  ٛ٘ٙالحّق البغدادي الحنبمي )
دار ابن -سابقًا ـ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية فرع القصيم 

 بدون ذكر سنة الطبع( .  -ٔالجوزي)ط
ري الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصا -ٕٓ

ىـ(  تح: ىشام سمير البخاري: دار عالم  ٔٚٙالخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 
ىـ/  ٖٕٗٔ-الكتب، الرياض، المممكة العربية السعودية: ) بدون ذكر رقم الطبعة:

 م(. ٖٕٓٓ
الحاوي الكبير ـممماوردى: أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  -ٕٔ

 ىـ(.ٓ٘ٗ البغدادي، الشيير بالماوردي )ت:
فيرس مخطوطات: قام باصداره مركز الممك فيصل : فيارس  -خزانة التراث  -ٕٕ

المخطوطات اإلسبلمية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم 
تشتمل عمى معمومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظيا في المكتبات 

 والخزائن العالمية.
ر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي السنن الكبرى وفي ذيمو الجوى -ٖٕ

مؤلف الجوىر النقي: عبلء الدين عمي بن عثمان المارديني الشيير بابن التركماني: 
ىـ  ٖٗٗٔـ  -ٔمجمس دائرة المعارف النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد) ط

.) 
مد بن الفراء البغوي شرح السنة : محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن مح -ٕٗ

محمد زىير الشاويش : المكتب -ىـ( تح: شعيب األرنؤوطٙٔ٘الشافعي ) ت: 
 م(.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ، ٕدمشق، بيروت )ط -اإلسبلمي 
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شرح صحيح البخاري البن بطال: ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد  -ٕ٘
السعودية،  -ىـ( تح: أبو تميم ياسر بن إبراىيم: مكتبة الرشد ٜٗٗالممك )ت: 
 م(.ٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ، ٕالرياض )ط

ىـ(دار الفكر ٔٛٙ-شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت -ٕٙ
 ) بدون ذكر رقم الطبعة وسنتيا(بيروت

شعب اإليمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي: تح : محمد السعيد بسيوني   -ٕٚ
 ( ٓٔٗٔ،  ٔبيروت )ط –زغمول دار الكتب العممية 

العمل الواردة في األحاديث النبوية.: أبو الحسن عمي بن ُعَمر بن أحمد بن ميدي  -22
ه(. تحقيق وتخريج : محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي.:  ٖ٘ٛ - ٖٙٓالدارقطني.)
 م(. ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٘ٓٗٔ -ٔالرياض. )ط -دار طيبة 

العناية شرح اليداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ  -ٜٕ
ىـ(: دار الفكر)بدون ٙٛٚشمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت: 

 ذكر رقم الطبعة وسنتيا( .
فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام )ت:  -ٖٓ

 ـ(: دار الفكر.ىٔٙٛ
ىـ(: ٕٓ٘ٔفتح القدير: محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت:  -ٖٔ

 ىـ( . ٗٔٗٔ -ٔدمشق، بيروت :)ط -دار ابن كثير، دار الكمم الطيب 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاف(: شرف الدين  -ٕٖ

ىـ( تح: إياد محمد الغوج دراسة: د. جميل  ٖٗٚالحسين بن عبد اهلل الطيبي )ت: 
بني عطا اشراف: د. محمد عبد الرحيم سمطان العمماء: جائزة دبي الدولية لمقرآن 

 م( . ٖٕٔٓ -ىـ  ٖٗٗٔ، ٔالكريم )ط
أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن  الفروق -ٖٖ

ىـ(: عالم الكتب )بدون  ذكر رقم ٗٛٙعبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي )ت: 
 الطبعة وسنتيا(.
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 –فقو العبادات عمى المذىب المالكي: الحاّجة كوكب عبيد: مطبعة اإلنشاء، دمشق  -ٖٗ
 م( .  ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ -ٔسوريا: )ط

القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة: د. محمد مصطفى الزحيمي. عميد  -ٖ٘
، ٔدمشق )ط –جامعة الشارقة: دار الفكر  -كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية 

 م (  ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٚٗٔ
الكافي في فقو اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن  -ٖٙ

ة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )ت: قدام
 م(.  ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، ٔىـ(: دار الكتب العممية : )طٕٓٙ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -ٖٚ
 (.ىـ ٚٓٗٔ -ٖبيروت )ط -ىـ(: دار الكتاب العربي ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )ت: 

ىـ( تح : أبو ٜٛٔالمبسوط: أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت:  -ٖٛ
كراتشي )بدون ذكر رقم الطبعة  –الوفا األفغاني: إدارة القرآن والعموم اإلسبلمية 

 وسنتيا(.
المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح لمحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن  -ٜٖ

أ. د. عبد الممك بن عبد اهلل بن  -ىـ(  دراسة وتح  ٘ٓٚ - ٖٔٙخمف الدمياطي) 
 الجميورية العربية السورية. -دىيش مكتبة دار البيان دمشق 

المجموع شرح الميذب :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  -ٓٗ
 ىـ(: دار الفكر)بدون طبعة( .ٙٚٙ

حمٍَّد، صالُح بُن ُمحمٍَّد بِن مجموعة الفوائد البيية عمى منظومة القواعد الفقيية: أبو مُ  -ٔٗ
، القْحطانيُّ  اعتنى بإخراجيا: متعب بن مسعود الجعيد:  -حسٍن آُل ُعَميٍّْر، األسمريُّ

 ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ، ٔدار الصميعي لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية )ط
 م(.

قرطبي المحمى باآلثار: أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ال  -ٕٗ
 بيروت ) بدون رقم الطبعة وسنتيا. –ىـ(: دار الفكر ٙ٘ٗالظاىري )ت: 
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المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو: أبو  -ٖٗ
المعالي برىان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري 

 –لجندي: دار الكتب العممية، بيروت ىـ( تح: عبد الكريم سامي اٙٔٙالحنفي )ت: 
 م(. ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ، ٔلبنان )ط

ىـ(دار ٜٚٔالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت:  -ٗٗ
 م(.ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ، ٔالكتب العممية: )ط

سحاق بن راىويو: إسحاق بن منصور بن بيرام، أبو  -٘ٗ مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 
ىـ(: عمادة البحث العممي، الجامعة ٕٔ٘المعروف بالكوسج )ت: يعقوب المروزي، 

 م(.ٕٕٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ، ٔاإلسبلمية بالمدينة المنورة، المممكة العربية السعودية )ط
مسند اإلمام الدارمي: أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي درسو وضبط  -14

مى نفقة رجل مرزوق بن ىياس آل مرزوق الزىراني )ُطبع ع -نصوصو وحققيا: د
 م(.ٕ٘ٔٓ -ىـٖٙٗٔ، ٔاألعمال الشيخ جمعان بن حسن الزىراني( )ط

وياني )ت:   -ٚٗ ىـ( تح: أيمن عمي ٖٚٓمسند الروياني: أبو بكر محمد بن ىارون الرُّ
 .(ٙٔٗٔ، ٔالقاىرة )ط -أبو يماني: مؤسسة قرطبة 

في ُمصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكو  -ٛٗ
ىـ( تحقيق : محمد عوامة. الدار السمفية اليندية القديمة )بدون ذكر  ٖٕ٘ـ  ٜ٘ٔ)

 رقم الطبعة وسنتيا(.
معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت:  -ٜٗ

بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت) بدون طبعة  -ىـ( : مكتبة المثنى ٛٓٗٔ
 .وسنتيا(

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد ، الشيير بابن قدامة  المغني: -ٓ٘
ىـ( تح:د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح ٕٓٙالمقدسي )ت : 

 م(.ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔ: ٖالسعودية،)ط -محمد الحمو , عالم الكتب، الرياض 
ىـ(: ٕٓ٘القرطبي )المتوفى:  المقدمات المميدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد -ٔ٘

 م(. ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ، ٔدار الغرب اإلسبلمي )ط
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المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث  -ٕ٘
-ٔمصر )ط -ىـ(: مطبعة السعادة ٗٚٗالتجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ت: 

 ىـ. ٕٖٖٔ
الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت:  الموافقات: إبراىيم بن موسى بن محمد المخمي -ٖ٘

ىـ/ ٚٔٗٔ-ٔىـ( تح: أبو عبيدة مشيور بن حسن آل سممان: دار ابن عفان )طٜٓٚ
 م(.ٜٜٚٔ

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة : يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل  -ٗ٘
ىـ( : وزارة الثقافة واإلرشاد ٗٚٛالظاىري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت: 

 ي، دار الكتب، مصر) بدون ذكر رقم الطبعة وسنتيا(.القوم
نياية المطمب في دراية المذىب: عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد  -55

ىـ( تح: أ. د/ ٛٚٗالجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الممقب بإمام الحرمين )ت: 
 م(.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔ، ٔعبد العظيم محمود الّديب: دار المنياج )ط

ارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير ىدية الع -ٙ٘
ىـ(: طبع بعناية وكالة المعارف الجميمة في ٜٜٖٔسميم الباباني البغدادي )ت: 

لبنان.) بدون ذكر رقم  –مطبعتيا البيية استانبول: دار إحياء التراث العربي بيروت 
 .(ٜٔ٘ٔ –الطبعة 

محمد صدقي بن أحمد بن محمد  -قو الكمية: الشيخ دالوجيز في إيضاح قواعد الف -ٚ٘
 -ىـ  ٙٔٗٔ، ٗلبنان )ط –آل بورنو أبو الحارث الغزي: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م( ٜٜٙٔ


