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 البحثلخص م
فهام القاصرين( في الفقه الحنفي لإلمام محمد بن  البحث هو تحقيق مخطوط )إيقاظ النائمين وا 

هـ، وقد مضت عليه سنون طويلة وهو مخطوط حبيس 189بير علي البركوي المتوفى سنة 
تنله يد التحقيق، مع أهميته الحتوائه على مادة فقهية نفيسة، وأحكام قد يجهلها  الرفوف، لم

كثير من الناس، تتعلق بأخذ األجرة على قراءة القرآن، وألجل إظهار كنوزه إلى المكتبة الفقهية 
التي بحاجة ماسة لذلك، قمت بتحقيقه، مع دراسة مختصرة للتعريف بالمؤلف، وموضوعات 

لت البحث قسمين: القسم األول: لدراسة حياة المؤّلف، ودراسة الكتاب، الكتاب، وقد جع
 ووصف المخطوطة. والقسم الثاني: تحقيق النص.
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Abstract 

 Search is to achieve a manuscript " Eqadh Alnaameen Waafham 

Alqasreen" In Hanafi Fiqh of the Imam Mohammad bin Bir Ali Al-

Breque, Who died in 981 AH. It is not affixed to the hands of the  

investigation . It  has long years ago, It is locked into the shelves, but it 

contains important issues in Fiqh and the provisions of the unknown to 

many people, Related napped money to rea the Quran In order to show 

its treasures to the Fiqh library . Which is an urgent need for it. I have 

achieve with a brief study of the definition of the book by author and   

subjects and I made search two section:                                                            

First section to study the life of the author and the study of the book 

and description manuscript.                                                                                         

The second section achieve text. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى 

 ان إلى يوم الدين .أصحابه الغر الميامين، والتابعين، ومن تبعهم بإحس
ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوالا ِمْن َأْنُفِسِهْم  أّما بعد: فإن أعظم نعمة امتن اهلل تعالى بها على عباده، 

ْن   (9 ،)َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 
وخص اهلل تعالى بصحبته سادةا كراماا، فقاموا بحفظ هذا الدين وتبليغه، ونشره في أرجاء 
المعمورة، وخلفهم علماء أتقياء أصفياء حتى جاء أئمة المذاهب اإلسالمية، فتبعوا سنن من 

فقهاء اإلسالم، ومصابيح الظالم الذين اجتهدوا في استخراج األحكام واستنباطها،  قبلهم، فكانوا
فبّينوا الحالل والحرام، وسار على منهجهم كثير من األئمة والمشايخ، وتركوا لنا في العلوم 

 الشرعية نوادر وكنوزاا ال يزال بعضها مخطوطاا لحد اآلن.
بير علي البركوي الذي أّلف في مذهب أبي  وكان من بين أولئك األئمة، اإلمام محمد بن

فهام القاصرين(، وقد مضت عليه سنون  حنيفة كتباا ورسائل عديدة، ومنها: )إيقاظ النائمين، وا 
طويلة وهو مخطوط حبيس رفوف المخطوطات لم تنله يد التحقيق؛ ونظراا الحتوائه على مادة 

إظهار كنوزه للمكتبة الفقهية اإلسالمية  فقهية نفيسة، وأحكام قد يجهلها كثير من الناس، وألجل
 التي بحاجة ماسة لذلك، ولتشرق شمسه في اآلفاق، وقع اختياري للتحقيق في موضوعاته .

 وقد قسمت البحث على قسمين: القسم األول: القسم الدراسي، وفيه مبحثان:
 حياة المؤّلف ) البركوي( وفيه مطلبان: المبحث األول:           
 حياة البركوي الشخصية . المطلب األول:                   

 حياة البركوي العلمية . المطلب الثاني:                   
 دراسة الكتاب، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني:           

 نسبة الكتاب وسبب تأليفه وأهميته . المطلب األول:                  

                                                 
 . 961سورة آل عمران: اآلية  - 9
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 وصف المخطوطة . اني:المطلب الث                  
 : منهجي في التحقيق .المطلب الثالث                  

 : تحقيق النص .القسم الثاني           
ثم ختمت هذا العمل بخاتمة أثبت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان فيه من 

اهلل اإلعانة لما صواب، فمن اهلل تعالى وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ، فمن نفسي، وأسال 
 يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . 
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 القسم األول: القسم الدراسي

 المطلب األول
 حياته الشخصية

 أواًل:ـ اسمه ولقبه ونسبه:
في، وكان هو محمد بن بير علي بن إسكندر، الرومي، الحنفي، البركوي أو البيركلي، الصو 

، (9)ُيلقب بالعديد من األلقاب: تقي الدين، ومحي الدين، وزين الدين، ومحمد أفندي، الفاضل
، وقد اشتهر ( 2)تراك في زمانهويذكر انه العالم الوحيد الذي لقب باإلمام من بين علماء األ

بالرومي نسبة إلى بالد الروم في تركيا، وبالحنفي نسبة إلى مذهبه الفقهي، وبالبركوي أو 
 .(1)قصبة بنى فيها مدرسة وفوض تدريسها إليه (3)البيركلي نسبة إلى )بِركي(

 ثانيًا:ـ مولده ووفاته:
، وقد صرح بذلك البركوي نفسه في الرسالة (6)هـ(126،وقيل: )(5)هـ(121وي سنة )ولد البرك

االعتقادية، فقال: )) يوم والدتي يوم عشرة في جمادى االولى سنة تسع وعشرين وتسع 
وضبط اسمها بباء موحدة مفتوحة والم مكسور وياء مّد ، (8)، في قصبة بالي كسرى(7)مئة((

                                                 
 . 136، العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: 6/69، اإلعالم: 2/252، هدية العارفين: 9/911،2/9216كشف الظنون:  -9

 . 9/31اإلمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا: رسالة سالم وهبي:  -2

. ولم تذكر كتب البلدان سوى  9/221اف معقود ومكسور وراء مسّكن . رحلة ابن بطوطة: ُذكر إن ضبط اسمها بباء موحدة مكسورة وك -3
 .  9/21أنها قرية عظيمة . المسالك والممالك البن خرداذبة:

 .  6/69، األعالم :  9/696ـ معجم المطبوعات:  1

 .6/69ـ األعالم :  5

 . 2/252ـ هدية العارفين :  6

 /أ .7االعتقادية للبركوي : ، نقالا عن مخطوطة الرسالة 9/59ـ رسالة سالم وهبي:  7

 )بياليكسر( . 1/923، وجاء في معجم المؤلفين :6/69ـ األعالم : 8
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وكاف مفتوح وسين مهمل مسكن وراء مكسور وياء، مدينة حسنة كثيرة العمارة مليحة 
 .                           (9)األسواق

، وأّما ما قيل بأنه (2)هـ189وأّما وفاته: فذكرت المصادر أن وفاته في جمادى األولى سنة 
فهام القاصرين (3)هـ166توفي سنة  ، فهو وهم؛ وذلك ألنه أتم تصنيف كتاب إيقاظ النائمين وا 

 .(1)ه172سنة 
 المطلب الثاني
 حياته العلمية

 :                                                                  أواًل :ـ نشأته العلمية
في أسرة علمية جليلة، وكان له حٌب عظيم للعلم والعلماء فطلب   -رحمه اهلل   -نشأ البركوي 

العلم منذ صغره على يد والده بير علّي الذي كان عالماا من علماء الدولة العثمانية، وكان 
دينة)أليكسر ( فحفظ البركوي القرآن في صغره، وهي عادة العلماء السابقين، والده مدرساا في م

ثم ألتحق بالمدارس التي أنشأها السلطان محمد الفاتح في اسطنبول، واكب على طلب العلم 
مدارسة، ومطالعة، ومذاكرةا إلى أن أصبح يشار إليه بالبنان وبرع في علوم متعددة، فبرز في 

حديث، والعقيدة والفرائض، والتجويد، والنحو، والصرف، بل كان عالماا الفقه، والتفسير، وال
 . (5)بالبيان والحساب حتى أصبح عاّلمة عصره ووحيد دهره رحمه اهلل

  

                                                 
 . 2/915ن بطوطة: رحلة اب - 9

 . 2/3. إيضاح المكنون : 6/69،واألعالم : 137ـ العقد المنظوم : 2

 . 9/596ـ ذكر حاجي الخليفة ذلك سهواا. كشف الظنون :3

 . وكما صرح به البركوي في نهاية المخطوط.9/291كشف الظنون:  -1
  
 .  9/971ـ انظر : حدائق الحقائق :  5
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      ثانيًا :ـ شيوخه :                                                                      
 .          (9)ـ درس البركوي في صغره على والده بير علي وكان عالماا من أصحاب الزوايا9
ـ  المولى عبد الرحمن بن سيد علي اآلماسي أحد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان، 2

 .                                        (2)هـ183والمتوفى في شهر ربيع االول سنة 
 .                                  (1)ه181، المتوفى سنة (3)ـ محمد بن أمر اهلل المولى محيى الدين المشتهر بأخي زادة3
 . (5)ـ الشيخ عبداهلل القرماني البيرامي1

    ثالثًا:ـ تالميذه :
ار األسرار في من الذين أخذوا العلم عن البركوي مصلح الدين األوالمشي الذي شرح إظه 

 ، ولم تذكر المصادر سوى األوالمشي من تالميذه .  (6)النحو للبركلي وسّماه كشف األسرار
 رابعًا :ـ ثناء العلماء عليه:                                                             

            (7)د والصيانة ونهاية في الورع والديانة(قال علي بن بالي:) وكان رحمه اهلل آية في الزه
 .  (8)وقال أيضاا:) كان ال يهاب أحداا لعلّو رتبته وسمو منزلته (

                         (1)وقال ابن عابدين عنه:) أفضل المتأخرين العالم العامل المحقق المدقق الكامل(
 .   (96)وقال أيضاا: ) اإلمام العابد الورع النبيه (

                                                 
 .  136ـ العقد المنظوم :  9

 .  761ـ العقد المنظوم :  2

 . 137ـالعقد المنظوم :  3

روت، دار الكتب ه(، تحقيق: خليل المنصور، بي9666الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت - 1
 .3/11م: 9117 –ه 9198، 9العلمية، ط

 ـالمصدر نفسه . ولم أقف على تاريخ وفاته. 5

 . 9/911ـ كشف الظنون :  6

 .  137ـ العقد المنظوم :  7

 . 137ـ العقد المنظوم:  8

 .  9/67ابن عابدين :   ـ مجموعة رسائل 1

 . 9/973ـ مجموعة رسائل ابن عابدين :  96
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      (                9)وقال الزركلي:)عالم بالعربية نحواا وصرفاا له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد(  
وقال عمر كحالة :)صوفي واعظ، نحوي، فقيه، مفسر، مّحدث، فرضي مشارك في غير 

.                                                                                   (2)ذلك(
ن اإلمامة في الدين منزلة باإلمام، وال شك أ -رحمه اهلل  -وقال سالم وهبي : ) كان ُيلقب 

 -رحمه اهلل  -عظيمة، وكانت عظيمة أيضاا في الدولة العثمانية آنذاك، وُيذكر أن البركوي 
 . (3)كان العالم الوحيد الذي لقب باإلمام من بين علماء األتراك في زمانه(

                                                  خامسًا: آثاره العلمية :ـ                      
 لقد صنف البركوي الكثير من المصنفات في مختلف العلوم الشرعية ، منها:                   

، امتحان األذكياء،    (6)األسرار في النحو، إظهار (5)األربعون في الحديث،(1)آداب البركوي
، إمعان األنظار في شرح المقصود (7)( في النحوم اإلعرابويسمى: )شرح لب األلباب في عل

، تفسير (96)، إنقاذ الهالكين(1)، تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين(8)في الصرف
، جالء (92)حاشية على شرح الوقاية لعبيد اهلل بن مسعود بن الشريعة،(99)سورة البقرة

الدر اليتيم في التجويد،  ،(91)، دافعة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحين في الكالم(93)القلوب

                                                 
 .  6/69ـ األعالم :  9

 . 3/976ـ معجم المؤلفين :  2

 .  9/73ـ رسالة سالم وهبي :  3

يضاح المكنون : 2/252ـ هدية العارفين :  1  . وذكر له شروحاا وحواش عديدة .  9/5، وا 

 . 2/252، وهدية العارفين : 9/965كشف الظنون : ـ  5

 وذكر فيه أنه مطبوع . 6/69، واألعالم : للزركلي : 2/252، هدية العارفين : 9/911ـ كشف الظنون :  6

 . وذكر فيه أنه مطبوع . 6/69، واألعالم للزركلي : 2/252، وهدية العارفين : 2/158ـ كشف الظنون :  7

 . 2/252، وهدية العارفين : 2/656ـ كشف الظنون :  8

 . 2/252، وهدية العارفين : 9/398ـ كشف الظنون :  1

 .  2/252، وهدية العارفين : 9/915ـ كشف الظنون :  96

 .  2/252ـ هدية العارفين :  99

 . 2/252، وهدية العارفين : 2/368ـ كشف الظنون :  92

 .  6/69، واألعالم : للزركلي : 2/252،وهدية العارفين : 9/165الظنون :  ـ كشف 93

 . 6/69، واألعالم : 2/252ـ هدية العارفين :  91
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، رسالة في حرمة التغني ووجوب (9)ذخُر المتأهلين والنساء في تعريف اإلظهار والدماء
م جواز ، السيف الصارم في عد(1)، روضات الجنات(3)، راحة الصالحين(2)استماع الخطبة

، (8)، معدل الصالة(7)، رسالة البركلي(6)، رسالة في أصول الحديث(5)وقف النقود والدراهم
الطريقة المحمدية، وهي في ، (96)، صحاح عجمية، وهو رسالة بالفارسية(1)عوامل في النحو

رسالة في آداب البحث  ،(93)، كفاية المبتدي في التصريف(92)، فرائض البركوي(99)الموعظة
، (98)، نوادر األخبار(97)، نور األخيار(96)،وصية نامة تركي(95)، محك المتصوفين(91)والمناظرة

، (26)، رسالة في تفصيل الغني الشاكر على الفقير الصابر(91)تعليقة مختصرة على الهداية
فهام القاصرين، (29)تعليقة على إصالح الوقاية في الفروع البن كمال باشا ، إيقاظ النائمين وا 

 .                  (22)وهي الرسالة محل تحقيقنا

                                                 
 .  2/252، وهدية العارفين : 9/629: ـ كشف الظنون  9

 .  2/252، وهدية العارفين : 9/612ـ كشف الظنون :  2

 وأشار إلى أنه مخطوط . 6/69ـ األعالم :  3

 .  2/252ـ هدية العارفين :  1

 .  2/252، وهدية العارفين : 56-2/55ـ كشف الظنون :  5

 .  3/976. وأشار إلى أنه مطبوع . معجم المؤلفين :  6/69ـ األعالم :  6

 لى مذهب أهل السنة والجماعة .. وقال فيه : محتوية على إجمال االعتقادات ع 9/616ـ كشف الظنون :  7

 .  2/518ـ كشف الظنون :  8

 . وسماه )متن العوامل ( .  6/69، واألعالم : للزركلي :2/253ـ هدية العارفين :  1

 .  2/253، وهدية العارفين : 2/18ـ كشف الظنون :  96

 .   2/253، وهدية العارفين :  928-2/927ـ كشف الظنون :  99

 .  2/252، وهدية العارفين : 2/232ـ كشف الظنون :  92

 .  6/69، واألعالم : 2/252، وهدية العارفين : 2/122ـ كشف الظنون :  93

 .  6/69ـ األعالم :  91

 .  2/252ـ هدية العارفين :  95

 .  2/252ـ هدية العارفين :  96

 ـ المصدر نفسه . 97

 ـ المصدر نفسه .  98

 . 826الظنون :  ـ كشف 91

 .  6/69ـاألعالم :  26

 . 9/913ـ كشف الظنون :  29

 . 2/252العارفين : ، وهدية 9/296كشف الظنون :  - 22
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 المطلب األول
 نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وسبب تأليفه، وأهميته

فهام القاصرين اتفقت على أنه لإلمام  جميع المصادر التي ذكرت كتاب إيقاظ النائمين وا 
 .  (9)هـ172البركوي وقد تم بتاريخ 

 أّما أسباب التأليف، فهي كاآلتي:  
، كما قال صاحب (2)))أنه كان ال يهاب أحداا لعلو رتبته وسمو منزلته((  السبب األول :ـ 

                      العقد المنظوم؛ ولهذا كان يؤلف في الرد على كل ما كان يراه مخالف للشريعة .           
ما ذكره حاجي خليفة، فقال : ))كتب أوالا رسالة في عدم أخذ األجرة للقراءة  السبب الثاني :ـ

ـ جواز ورد عليه، فصنف هذا المذكور، وأفتى المولى : أبو السعود بال(3)وعدم جواز وقف النقود
 .                          (1)عن رده (( إيقاظ النائمين ـ جواباا 

فهام ما ذكره المصنف  السبب الثالث :ـ نفسه، فقال: )) فهذه رسالة معمولة إليقاظ النائمين وا 
 . (5)القاصرين، ما اّدعيناه وأظهرناه، حيث كان للناس فتنة بسبب الذهول والغفلة((

 لى معرفتها، منها:وأّما أهميته: فيتميز الكتاب بتوضيح أمور يفتقر أكثر المسلمين إ
 إن كل عبادة من حيث هي عبادة ال يجوز اإلقدام عليها؛ ألجل المال . -3

                                                 
 . 2/252وهدية العارفين :  ،9/296ـ كشف الظنون :  9

 . 137ـ العقد المنظوم:  2

 المراد بها رسالة إنقاذ الهالكين . - 3

. ومّما يؤيد كالم حاجي خليفة، أن قول البركوي، ما اّدعيناه وأظهرناه، يدل على انه أّلف رسالة قبل إيقاظ  9/296ـ كشف الظنون:  1
في إنقاذ  النائمين، وهي إنقاذ الهالكين، وتوجهت إليها بعض االعتراضات، فأّلف هذه، لذلك أرى أن إيقاظ النائمين ما هي إاّل تتمة لما جاء

غشاوة الهالكين . فضالا عّما نقله محمد أفندي الحمزاوي من أقوال أبي السعود العمادي في جواز أخذ األجرة على قراءة القرآن . رسالة رفع ال
 .  96، 7، 6، 1عن جواز أخذ األجرة على التالوة: ينظر: ص 

 . 85/أ . ورسائل البركوي: 9ـ المخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه:  5



 

 

333 

6 

  
7 

إن معرفة كون العمل عبادة موقوفة على معرفة أمور قطعية، يقينية، اتفاقية، وهي:  -3
، ووجوب اإلخالص فيها، وكونه عبادة عن إفراد  -تعالى –اختصاص العبادة هلل 

رادة نفع الدنيا باآلخرة، وكون النية شرطاا الحق في الطاعة بالقصد ، وحرمة الرياء وا 
في كل عبادة ، من حيث إنها عبادة، وكون الثواب منوطاا بالنية، وكونها عبادة عن 

 القصد القلبي الباعث على العمل، ال عمل اللسان، وال حديث النفس .
 التفريق بين كل مّما يأتي: -3

 لمركبة.العبادة المحضة والعبادة ا -أ
 المباح المحض والمباح المستوجب للثواب .  -ب
 العمل المتمحض للعبادة والعمل الموصوف بالعبادة والوسيلة .  -ت

إن من فرق زكاة رجل باألجرة، ليس فعله هذا عبادة في الحقيقة، وال يستحق الثواب،   -3
 ولكن في صورة العبادة .

 ال يكون عذراا في دار اإلسالم .إن الجهل باألمور الظاهرة، المشهورة  -3
ال ُيعتمد أقوال العلماء في النسخ النوادر ما لم تشتهر، وأن مجرد كون المصنف ثقة ال  -3

 يكفي في جواز االعتماد عليه .
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 المطلب الثاني
 وصف المخطوطة

فهام القاصرين على خمس نسخ مخطوطة  اعتمدت في تحقيق مخطوط إيقاظ النائمين وا 
ة، وقد حصلت على إحدى النسخ المخطوطة من جامعة الملك سعود، وأما وُأخرى مطبوع

النسخ األربع األخرى فهي من معهد الدراسات الشرقية في جامعة طوكيو في اليابان، وفيما 
 يأتي وصف النسخ : 

( 8( ورمزت لها برمز )أ(. وتتكون من )6838: نسخة جامعة الملك سعود وهي برقم ) األولى
(كلمات في السطر الواحد، وخط 8-6( سطر في الصفحة الواحدة و)95)لوحات وبمعدل 

 هـ .                                                                                               9689النسخ جيد، لم يذكر اسم الناسخ عليها، ونسخت في سنة 
( سطر لكل 95-91( لوحات وبمعدل )6) : رمزت لها بالرمز )ب(. تتكون منالثانية 

( كلمة في السطر الواحد، وخطها جيد، منسوخة من قبل :ـ حسين الخطيب 99-96صفحة و)
بن محمد الخطيب بن محمود الخطيب بن عثمان بك بن علي أغا، نسخت بتاريخ : ثالث 
عشر في شهر شوال في يوم االثنين في وقت الضحى في محلة خزينة الدار في سنة 

 هـ . 9962
( سطر في الصفحة 27( لوحات وبمعدل )3ورمزت لها بالرمز )جـ(. وتتكون من ) الثالثة :

( كلمة في السطر الواحد، خطها جيد، لم يذكر اسم الناسخ عليها، نسخت 92الواحدة و)
 هـ .9936بتاريخ 

( سطر لكل صفحة 91( لوحات وبمعدل )5رمزت لها بالرمز )د(. تتكون من ) الرابعة :
( كلمة لكل سطر، خطها جيد، منسوخة من قبل :ـ درويش محمد الطرطوسي بتاريخ 99و)

 هـ .9931
( سطر في الصفحة 91( لوحات وبمعدل )1رمزت لها بالرمز )و(. تتكون من )  الخامسة :
 ( كلمات في السطر الواحد، لم يذكر عليها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ .96الواحدة و)
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ي مطبوعة ضمن رسائل البركوي : ألحمد هادي القصار، طبعت في بيروت أّما المطبوعة فه
 م . وقد رمزت لها بالرمز )ط( .2699في دار الكتب العلمية سنة 

 المطلب الثالث
 منهجي في التحقيق

ـ بعد حصر النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق، قمت بالمقابلة بين النسخ الست، 9
اب؛ وذلك لوضوح خطها، وقلة سقطها، فضالا عن كونها وجعلت النسخة )أ( أصالا للكت

األقرب إلى نسخة المؤّلف، وجعلت النسخ األخرى مرجعاا إلكمال ما نقص من نسخة األصل، 
وعند وجود اختالف بين النسخ أو عند وجود سقط من إحدى النسخ أثبت الصواب وأشير إلى 

أو يكون الصواب في غيرها،  ذلك في الهامش، وعندما أجد زيادة في غير نسخة األصل
 أجعل الزيادة والصواب بين معقوفين، وأشير إلى ذلك في الهامش. 

ـ قمت بعزو اآليات القرآنية التي ذكرها المصنف إلى سورها مع ذكر رقم اآلية التي وردت 2
 بها في الهامش . 

للغة وكتب الفقه ـ قمت بتوثيق التعريفات اللغوية واالصطالحية الواردة في النص من معاجم ا3
 وأشرت  إلى ذلك في الهامش .

ـ عرفت بالمصطلحات الفقهية، واألصولية، ومعاني األلفاظ الواردة في النص التي تحتاج 1
 إلى بيان وتوضيح من مصادر الفقه واألصول ثم أشير إلى ذلك في الهامش . 

ؤلف في النص ـ عرفت بالكتب ومؤلفيها، أي : ذكرت بطاقات الكتب التي اعتمدها الم5
 .ارس، وقد أشرت إلى ذلك في الهامشالمحقق بعد أن حصرتها بين قوسين، معتمداا كتب الفه

 ـ عرفت باألعالم الواردة أسماءهم في النص المحقق، وأشرت إلى ذلك في الهامش . 6
 عرفت باألماكن الواردة  في النص المحقق، وأشرت إلى ذلك في الهامش .-7
 أهم النتائج التي توصلت إليها . ـ ـ ثم ختمت البحث ب8
 ـ ثم فهرس للمصادر المراجع .   1
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 الورقة األولى من المخطوطة   
 النسخة ) أ (
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 الورقة األخيرة من المخطوطة 
 النسخة ) أ (
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 الورقة األولى من المخطوطة 
 النسخة ) ب (

 

 



 

 

333 

6 

  
7 

 الورقة األخيرة من المخطوطة 
 النسخة ) ب (
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 الورقة األولى من المخطوطة

 النسخة ) جـ (
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 الورقة األخيرة من المخطوطة 
 النسخة ) جـ (
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 الورقة األولى من المخطوطة 
 النسخة ) د (
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 الورقة األخيرة من المخطوطة 
 النسخة ) د (
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 الورقة األولى من المخطوطة
 النسخة ) و (
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 الورقة األخيرة من المخطوطة
 النسخة ) و (
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 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله أجمعين . وبعد : ـ 
فهام القاصرين(2)معمولة، إليقاظ (9)ةفهذه رسال ، حيث (5)وأظهرناه (1)ما ادعيناه(3)النائمين وا 

 تليس(7)بدنية محضة(6)وهو اإلقدام والشروع لعبادة كان للناس فتنة بسبب الذهول والغفلة،
بنية  (96)والتكبير والتصلية (1)والتسبيح (8)وسيلة، مثل الصالة والصوم وقراءة القرآن والتهليل

    (99)أخذ المال

                                                 
 ـ في نسخة )و( ) رسولة (.  9

 ـ في نسخة )ب( ) إليقاض (.  2

، وتكملة المعاجم 2/738ـ جمع القاصر، وهو الذي ال تنفذ تصرفاته، إّما لوالية عليه، أو ألنه لم يبلغ سن الرشد . انظر: المعجم الوسيط :  3
 . 8/211العربية : ) قصر( 

 ـ في نسخة )ب( ) اوعيناه ( وهو تصحيف .  1

 ـفي نسخة )جـ( ) أظهرنا ( بإسقاط الهاء . 5

، ولسان 2/938ر الوطء عليه . تهذيب اللغة: لألزهري : ـ لغة : هي الطاعة مع الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد إذا كان مذلالا لكث 6
 .                                 3/273العرب : فصل العين المهملة 

 .  9/916واصطالحاا : هي فعل المكلف على خالف هوى نفسه تعظيماا لربه. التعريفات: للجرجاني:  

. والعبادات أنواع ثالثة : 7/227، لسان العرب : محض 3/999شيء فهو محض . العين : ـ خالصة، وكل شيء خُلص حتى ال يشوبه  7
بدنية محضة، كالصالة، ومالية محضة، كالزكاة، ومركبة بدنية ومالية كالحج : ينظر:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: 

 .  9/355، وحاشية رد المختار :2/2، تبيين الحقائق :2/292

  5/216، وقال األزهري: رفع صوت القائل بها . تهذيب اللغة: 99/769ـ  قول: ال إله إال اهلل . لسان العرب :  8

 . 2/176ـ اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه، وسبّح الرجل قال سبحان اهلل . ينظر: لسان العرب : سبح 1

ـ قال الكفوي: ) الصالة هي اسم لمصدر وهو التصلية، أي الثناء الكامل ، وكالهما مستعمالن بخالف الصالة بمعنى أداء األركان، فإن  96
القاموس المحيط :  ، ومنعه الفيروز آبادي واألزهري فقاال : يقال صلى صالة وال يقال تصلية .9/879مصدرها لم يستعمل ( . الكليات : 

، وتعقب الزبيدي الفيروز آبادي، فقال : ) ولهج به السعد في التلويح وغيره وقاله السيد وجماعة تقليداا 92/967، وتهذيب اللغة: 9/9361
والسماع أما  وتبعهم أبو عبداهلل الخطاب أول شرح المختصر وبالغ عن الكناني أن يكون استعماله يكون كفراا وذلك كله باطل يرده القياس

لمدام القياس فقاعدة التفعلة من كل فعل معتل الالم مضعفاا، كزكىَّ تزكية، وروى تروية، وأّما السماع : فانشدوا من الشعر القديم : )تركت ا
(، وهل يقال تصلية ? قال . ولكن هنا المراد الصالة على النبي ) 38/131وعزف القيان ..... وأدمنت تصلية وابتهاالا( . تاج العروس: 

صاحب معجم المناهي اللفظية: )) التصلية : اإلحراق بالنار، وُسئل الكناني عن ذلك، فقال لم تفه به العرب، ومن زعم ذلك فليس بمصيب، 
سيما في المشترك لمعنيين ، وال قلت: ولم يكن هذا في حق النبي صلى اهلل عليه وسلم من هدي السلف، والتحوط في جانبه أصون

 . 987(( . معجم المناهي اللفظية: متضادين

 ـ في نسخة )د( ) أخذه مال ( بدالا من ) أخذ المال ( . 99



 

 

333 

6 

  
7 

عطاء ثوابها لمن يريد المعطي الذي إنما وصول ثواب تلك العبادة  (3)ألجل (2)يعطي (9)وا 
نه ال (5)ال يجوز في مذهب من المذاهب اإلسالمية، وال دين من األديان السماوية (1)إليه ، وا 

، بأن ال يقصد (6)ل منها ثواب أصالا سواء كان أخذ المال ووصول الثواب مقصوديهمايحص
قصداا حقيراا، وعالمة (1)هما غيرهما، بأن قصدا مع(8)مقصوديهما (7)غيرهما، أو أعظم

قدام والشروع عند انتفائه، ووجودهما عند وجوده، ، أعني انتفاء اإل(99)الدوران (96)المعظمية
 (91)وال عقاب كالبيع والشراءالذي ليس فيه ثواب  (93)المحض (92)واحترزنا بالعبادة عن المباح

المباح الذي يستوجب الثواب، كالتي يراد (95)واإلجارة التي يراد بها التنّعم والتلذذ في الدنيا وعن
عن ، أو نحوهما، واحترزنا بالبدنية (96)بها قوام البدن، والتقوي للعبادة، أو بناء المسجد والقنطرة

 المالية، نحو تفريق الزكاة بين المصارف، واحترزنا بالمحضة عن المركبة، نحو الحج والجهاد 
 

                                                 
 ـ في نسخة )و( ) ألنها ( بدالا من ) إنما ( .  9

 د( ) أعطى ( . ـ في نسخة ) 2

 ـ ) ألجل ( سقطت من نسخة )د( .  3

 ـ ) إليه ( ثبتت في نسخة )أ( وسقطت من جميع النسخ .  1

 ـ في نسخة )د( ) السماءوية ( .   5

 في نسخة)ب( و )د( ) مقصودهما( . - 6

 في نسخة )ب( ) أعضم(. - 7

 ) بأن ال يقصد غيرهما، أو أعظم مقصوديهما( سقطت هذه العبارة من نسخة )د( . - 8

 ) غيرهما( سقطت من نسخة )جـ( . - 1

 في نسخة )د( ) والعالمة المظلمة(، وفي نسخة )ب( ) المعضمية( . - 96

 . 5/267) هو أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف، وينتفي عند انتفائه( . المحصول : للرازي:  - 99

المتفقه: الخطيب البغدادي: ، الفقيه و  2/19) ما ال يستحق الثواب على فعله، وال العقاب على تركه( . الفصول في األصول:  - 92
9/521. 

 في نسخة )و( ) المحظ ( . - 93

 في نسخة )جـ(، و )د( ) الشرى ( . - 91

 في نسخة )جـ( ) على ( . - 95

، وقال أبو هالل العسكري للتفريق 379، ومعجم لغة الفقهاء:  2/762س مبني فوق النهر يعبر عليه. المعجم الوسيط: هي جسر متقو  - 96
 . 9/963بينها وبين الجسر: هي ما يبنى على الماء للعبور عليه، والجسر أعم منها، ألنه يكون بناء وغير بناء. الفروق اللغوية: 
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والتعليم على ،(3)عن نحو األذان، واإلمامة(2)واحترزنا بقولنا: ليست بوسيلة،(9)على قول البعض
، واحترزنا (5)القرب إلى اهلل تعالى، واحترزنا بقولنا: بنية أخذ المال عن نية (1)قول البعض

عطاء ثوابها عن نحو الرقية المطلب عقالا ونقالا (1)]هذا[(8).وأدلة(7)على قول البعض (6)بقولنا: وا 
                األزمان تأملت في بعض   (92)أّنيحتى  (99) وأظهر من أن ُتخفى  ،(96)أكثر من أن ُتحصى

 
  

                                                 
السرخسي وعالء الدين السمرقندي جعال الحج من العبادات البدنية، وجعله الكاساني والشلبي من العبادات المركبة من البدن والمال،   - 9

األول: ) هو أقرب للصواب؛ ولهذا ال يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات( . المبسوط: وقال العيني مرجحاا القول 
. وجعل  1/166، والبناية شرح الهداية: 2/2،   تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: 2/292، بدائع الصنائع: 9/381، تحفة الفقهاء: 1/918

 . 9/993، والجوهرة النيرة: 2/292ت البدنية . البدائع: الكاساني والحدادي الجهاد من العبادا

، 5/819، الصحاح: للجوهري: 9/252هي ما يتقرب بها إلى الغير، أو ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب إليه. التعريفات: للجرجاني:  -2
 .  99/725ولسان العرب: 

 في نسخة )و(، و )ط( ) اإلقامة (. - 3

وهو قول المتأخرين من الحنفية، فتجويز اإلجارة في التعليم، واألذان، واإلمامة  ليس من حيث أنها عبادة، بل من حيث أنها وسيلة .  - 1
 .  9/978رسائل ابن عابدين: 

ن عكس ُيحرم وقس على - 5  قال البركوي: ) إن كان يريد أخذ المال ليتعلم وليستعين به فيه، وال يريد التعلم ألخذ المال، فيحل له المال، وا 
 . 76نظائره( . إنقاذ الهالكين: 

 . 1/153ن كل عارض . فتح الباري : البن حجر: هي كالم ُيستشفى به م - 6

. 2/928، والعقود الدرية: 96/289إن الرقية بالقرآن ليست بقربة، أي؛ ألن المقصود االستشفاء دون الثواب . انظر: البناية: للعيني:  - 7
في بعض اآليات واألدعية خاصة الشفاء لألمراض البدنية،  –تعالى  –وقال البركوي:) إن في الرقى المقصود حصول الشفاء، وقد جعل اهلل 

 ولم يدّل دليل على اشتراط النية هاهنا كما دّل على اشتراطها في استحقاق الثواب على أن الرقية ليس مجرد القراءة بل مركبة من أقوال،
ن لم يجز قصداا، فالفرق واضح( . إنقاذ وأفعال مخصوصة، مثل النفخ، والتفل، ومسح اليد، وغير ذلك، وكم من شيء يجوز ضمناا  ، وا 

 . 991الهالكين: 

، جمع دليل، )وهو الذي إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول، وسمي دليالا؛ ألنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة - 8
 . 1/7إلى الطريق( . الفصول في األصول: والمشير له إليه، وهو مشبه بهادي القوم، ودليلهم الذي يرشدهم 

 ما بين المعقوفين في نسخة )أ(، و)ط( ]هذه[ . - 1

 في نسخة )ب(، و )جـ(، و )د(، و )و( )يحصى( . - 96

 في نسخة )ب(، و )جـ(، و )د(، و )و( )يخفى( . - 99

 في نسخة )د( )أن( . - 92
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في بعض المجالس، وغلب  (3)فبّينته (2)دليالا  (9)قليالا، فوجدت في سورة الفاتحة بضعة عشر
نه ما من  على ظّني أن عدد أدلة كتاب اهلل تعالى على هذا المقصد يزيد على عدد آياته، وا 

 (6)الهالكين((5)الشرعية أكثر برهاناا من هذا، وقد بّينت بعضها في )إنقاذ (1)مطلب من المطالب

                                                 
 في نسخة )ب(، و )د( )بصيغة عشرة( . - 9

اعة هلل أم ال? فإن لم يكن طاعة فال : ) والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أوالا هل هو ط -رحمه اهلل تعالى  -قال ابن القيم - 2
ه أم يفعله إاّل أن يكون مباحاا يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة، فإذا بان له أنه طاعة فال ُيقدم عليه حتى ينظر هل هو ُمعان علي

ن كان ُمعاناا عليه بقي عليه نظر آخ ر، وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه ال? فإن لم يكن ُمعاناا عليه فال ُيقدم عليه فُيذل نفسه، وا 
ياك نستع ين(( أضاعه، أو فرط فيه، أو أفسد منه شيئاا؛ فهذه األمور الثالثة أصل سعادة العبد وفالحه، وهي معنى قول العبد: )) إياك نعبد وا 

الستعانة، والهداية إلى المطلوب( . أعالم الموقعين: ، فأسعد الخلق أهل العبادة، وا 6و )) اهدنا الصراط المستقيم(( الفاتحة :  5الفاتحة:
2/932 . 

 في نسخة )ب( ) فبّينت( . بإسقاط الهاء . - 3

 ( )مطالب( بإسقاط األلف والالم . في نسخة )ب(، و )و - 1

 في نسخة )ب( ) إنقاض ( . - 5

في نسخة )و( )الها( بإسقاط الكاف والياء والنون . إنقاذ الهالكين: هو رسالة تشتمل على مقدمة وأربع مقاالت في عدم جواز وضع  - 6
هـ . كشف الظنون: 167جزاء باألجرة ووقف النقود للفاضل محمد بن بير علي الشهير بيركلي الحنفي، فرغ منها في ذي الحجة سنة األ
،  19رة: قوله تعالى : ) َواَل َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمناا َقِليالا ( سورة البق. وأّما ما بّينه فيه من أدّلة الكتاب، فهي: )2/252، هدية العارفين: 9/983

، 971 َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر ( سورة البقرة: وقوله تعالى : ) ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتَاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمناا َقِليالا ُأوَلِئكَ 
ألخذ ، وبآياتي آيات الكتاب ، وبالثمن القليل الدنيا ، بدليل إطالقه عليها في الكتاب وذكر وجه االستدالل أن المراد باالشتراء االستبدال  وا
ْنَيا َقِليٌل ( سورة النساء:  ، والسنة والعرف قال : هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل ُتِصُم 77قال اهلل تعالى: ) ُقْل َمَتاُع الدُّ

ن الضمير في به ، لما أنزل اهلل ، لقربه وذكره صريحاا ، فدّلت اآليتان على أن االشتراء حرام ، بسحرها قوماا وتعمي فهم متحيرون ب ال دليل وا 
كره وأنه والكتمان سببان ألكل النار ، فثبت حرمة أخذ الدنيا بسبب القرآن . قال الفقيه أبو الليث في تفسير هذه اآلية: وألجل هذه اآلية 

، فانظر إلى احتياطه ، فإن المصحف عبارة عن األوراق والنقوش، وليس شيء منهما من آيات اهلل تعالى. إبراهيم النخعي  بيع المصحف
ْن َكاَن ولكن  لما كان النقوش داالا على نظم القرآن  وبيع المدلول حراماا، جعل بيع ما يشتمل على داله مكروهاا احتياطاا. وقوله تعالى: ) مَ 

اآْلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا    ِفيَها ا   َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ُيْبَخُسوَن ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنيَ 
المراد من كان يريد بعمل اآلخرة بقرينة السياق فإن إرادة الدنيا بعمل ، ووجه االستدالل أن 96 -95َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ( سورة هود: 

قرآن من اآلخرة فهو رياء . وأما إرادة الدنيا بعمل الدنيا جائز  بال خالف ، فكيف يستحق به عذاب النار وقد دلَّ عليه ترتب الحكم، وقراءة ال
، وقوله تعالى: ) َوَما 16ُكْم َعَلْيِه َأْجراا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَعاَلِميَن ( سورة األنعام: أفضل أعمال اآلخرة . ومنه قوله تعالى :) ُقْل اَل َأْسَألُ 

، وجه االستدالل أن الضميرين للقرآن والحصر إضافي، فالمعنى ما 961َتْسَأُلُهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن ( سورة يوسف: 
ْلنَ القر  ا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء آن إال ذكرى للعالمين، ال يتجاوز إلى كونه مما يسأل عليه األجر من الخلق. وقوله تعالى ) َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

َوَسَعى َلَها  َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوراا ( سورة  ِلَمْن ُنِريُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصاَلَها َمْذُموماا َمْدُحوراا َوَمْن َأَراَد اآْلِخَرةَ 
 . 966 -18، قال القاضي: فائدة الالم اعتبار النية واإلخالص(. إنقاذ الهالكين: 91 -98اإلسراء: 
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دليل مخصوص،  ف الطالب للحق بال إيرادأن نسلك مسلكاا يفيد اليقين للمنص (9)ونريد ههنا 
  .(2)وال نقل قول مخصوص، وباهلل التوفيق

معرفة هذا المطلب الشريف موقوفة على أمور قطعية يقينية اتفاقية من عرفها عرفه، ومن    
ووجوب اإلخالص فيها، وكونه عبادة عن إفراد  -تعالى–اختصاص العبادة هلل جهله: (3)جهلها
 الحق 

رادة الدنيا بعمل اآلخرة، وكون النية(1)في الطاعة بالقصد وحرمة الرياء شرطاا في كل  (5)، وا 
اا بالنية، وكونها عبادة عن القصد القلبي ، وكون الثواب منوط(6)عبادة من حيث أنها عبادة

          .                                          (7)الباعث على العمل ال عمل اللسان، وال حديث النفس
 فإن قلت : فعلى هذا يجب إطالق العبادة في الدعوى، ويضيع سائر القيود .                   

على الظواهر.  (1)للمقصرين القاصرين النظر (8)قلت: نعم عند التحقق ولكن تقييدنا واحترازاتنا 
بيانه: إّن من فرق زكاة رجل باألجرة ليس فعله عبادة في الحقيقة، وال يستحق الثواب، ولكن 

                                                 
 في نسخة )و( ) هنا ( . - 9

يقصد  –تعقبه ابن عابدين، فقال:) لكنه سلك في هذه الرسالة مسلكاا يخفى على بعض الناس؛ فلذا احتجت إلى تصنيف هذه الرسالة  - 2
هذه العجالة مستنداا إلى الكتب الصحيحة والعبارات الصريحة كي وترصيف  –شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل 
 .9/971ال يبقى لمنكر مالم، وال لطاعن كالم( . رسائل ابن عابدين: 

 ) جهلها ( سقطت من نسخة )د( . - 3

 . 9/993ترك اإلخالص في العمل بمالحظة غير اهلل فيه. التعريفات للجرجاني: - 1
. وشرعاا: قصد الشيء مقترناا بفعله . القاموس الفقهي:  2/639، والمصباح المتير: 95/318نون لغة: القصد . لسان العرب: فصل ال - 5
9/361 . 
 .55(. األشباه والنظائر:  -أي الحنفية -قال ابن نجيم:)النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق األصحاب  - 6

ن اللسان حينئذ - 7  ذكر أبو سعيد الخادمي:  لفظ اإلرادة في تعريف النية،وهو القصد احترازاا عن مجرد التلفظ في اللسان مع ذهول القلب، وا 
، بأنه إبدال الرأي، وذا ال يجوز، وهو احتراز عن حديث النفس؛ ألنه عرض المعنى على القلب، بدل وثبوت البدل كثبوت المبدل منه مردود
. وقال الحدادي : )إن النية ال تتأدى باللسان؛ ألنها إرادة واإلرادة عمل القلب ال عمل 2/991واإلرادة ميل إلى الفعل. بريقة محمودية: 

. وأّما البركوي، فقال: )من جاع، وأحضر الطعام؛ ليدفع جوعه 9/18( .الجوهرة النيرة: اللسان؛ ألن عمل اللسان يسمى كالماا ال إرادة
 . 36: ويقضي شهوته، ثم قال بلسانه: أريد األكل للتقوي على عبادة اهلل تعالى وأخطر معناه بباله، فليست من النية أصالا ( . إنقاذ الهالكين

 في نسخة )ب(، و )د( ) واحترزنا ( . - 8

 القاصرين النظر( بزيادة ان ، وهو خطأ .في نسخة )د( ) القاصرين أن النظر( بدالا من)  - 1
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، فإنما يكونان عبادة (2)، وأّما الحج والجهاد باألجرة على قول من جّوز(9)في صورة العبادة
، وكون نفس الحج والجهاد (1)، ودار الحرب(3)على تقدير كون األجرة؛ لمجرد الذهاب إلى مكة

كان في مكة وقريباا من دار  (6)الغزو بحيث لو (5)بنية صادقة، بأن  كان رجل يريد الحج، أو
نفسه  (7)الحرب ال  يتخلف عن الحج والغزو، لكن ليس له مال، أو له مال ولكن ال تسمح

 بإنفاقه،  فيستأجره رجل، وأّما
في عدم كونه عبادة  مستوجبة  (8)لغزو أيضاا ألجل المال، فال شكإذا كان نفس الحج وا

لألجرة،  (96)، وأّما كونه مسقطاا للحج عن اآلمر، ففيه   تردد عند المجّوزين(1)للثواب لنفسه
بنية  (99)من اآلمر  –أعني المال  –واحتمال اإلسقاط إنما نشأ من تحقق أحد الركنين 

                                                 
نما المأمور نائب عنه في األداء؛  - 9 ولهذا لو وّكل ذمياا بأداء الزكاة ألن النية إنما تعتبر من المؤّدي، والمؤّدي هو اآلمر في الحقيقة، وا 

 .  96/289، البناية:2/16جاز؛ ألن المؤّدي في الحقيقة هو المسلم . بدائع الصنائع: 

ذكر ابن نجيم في األشباه ، أن هذا قول بعض المتأخرين كأبي نصر وأبي الليث وغيرهما، و 16-92/15ذكر العيني في عمدة القاريء:  - 2
، الجواز نقالا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبّين أن نسبة هذا إلى هؤالء الفقهاء ال تصح، وأن القول الصحيح 976والنظائر: 

-951ئل ابن عابدين: الذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين إن االستئجار على الحج ال يجوز . انظر: رسا
961 . 

هي بيت اهلل الحرام، وهي مشهورة غنية عن التعريف، وسميت مكة؛ ألنها تمّك الجبارين، أي: تذهب نخوتهم، وقيل سميت مكة أو بكة؛  - 3
 . 5/989وبكة اسم البيت . معجم البلدان: الزدحام الناس بها، وقيل: مكة اسم المدينة، 

 . 9/265أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين . معجم لغة الفقهاء:  - 1

 في نسخة )د( ) و ( بإسقاط الهمزة . - 5

 في نسخة )و( ) لّما( بدالا من ) لو ( . - 6

 في نسخة )جـ( و )د( ) يسمح (، وفي نسخة )و( ) يسمع ( . - 7

 في نسخة )د( ) يشك ( . - 8

 في نسخة )د( ] نفسه [ بإسقاط الالم . - 1

أن فريضة الحج أدركت أبي شيخاا كبيراا ال يثبت  تي سألت رسول اهلل ألن وقوع أصل الحج عن اآلمر عرف بحديث )الخثعمية ال - 96
، كتاب الحج وفضله، رقم الحديث 2/963: نعم (، وفي رواية ) حجي عن أبيك( . صحيح البخاري: على الراحلة أفأحج عنه? قال 

. وأنه ورد في الفرض ال النفل، ثم إنما تسقط حجة  2616، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، رقم الحديث1/95، وسنن النسائي: 9593
الفرض عن اإلنسان بإحجاج غيره إذا كان وقت األداء عاجزاا عن األداء بنفسه، ودام عجزه إلى أن مات، أّما لو زال عجزه بعد ذلك، فال 

 . 9/976، واالختيار: 2/177. المحيط البرهاني:  يسقط عنه حج الفرض

 في نسخة )د( ) بنية األجر ( بدالا من ) من اآلمر ( . - 99
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أن يجعل  (1)تعالى رحمة اهلل (3)، فيرجى من سعة(2)آلخرعن الركن ا (9)صادقة، ومن عجزه
      .                                                            (6)صادرة منه حتى يتم ركناه منه (5)صورة األعمال الصادرة من الغير بأمر العاجز، كأنها

ليست بعبادة  ، فال شك أنها(8)على قول البعض (7)وأّما األذان، واإلمامة، والتعليم باألجرة
عبادة، بل من حيث أنها  من حيث إنها (96)فيها ليس (1)مستوجبة للثواب، فتجويز ] اإلجارة [

 كونها عبادة ال وسيلة .                                               وسيلة لها،  فأخذ األجرة وعدم النية، إنما ينافيان
التداوي،  ، فليس بعبادة أيضاا، بل هي من قبيل(92)على قول البعض (99)وأّما الرقية باألجرة

 .                        (91)ألجل المال (93)كل عبادة من حيث هي عبادة ال يجوز اإلقدام ]عليها[ فظهر أن

                                                 
 في نسخة )د( )عجز ( بإسقاط الهاء . - 9

نقل صاحب المحيط عن شيخ اإلسالم خواهر زاده : أنه يسقط أصل الحج عن اآلمر؛ ألن اإلنفاق أقيم مقام األفعال في حق سقوط  - 2
 . 2/85، وتبيين الحقائق: 2/176األفعال حالة العجز عن الفعل .  المحيط البرهاني: 

 في نسخة )د( ) وسعة ( . - 3

 في نسخة )جـ( ) رحمته تعالى ( . - 1

 في نسخة )جـ( ) كأنما ( . - 5

 ) منه ( سقطت من نسخة )ط( . - 6

 )كأنها صادرة منه حتى يتم ركناه منه، وأّما األذان، واإلقامة، والتعليم باألجرة( سقطت هذه العبارة من نسخة)و(. - 7

مد عبداهلل الخزاخزي يقول: في زماننا يجوز وهو قول المتأخرين من الحنفية، ونقل الزيلعي عن روضة الزندوستي كان شيخنا أبو مح -8
 .  91/138لإلمام والمؤذن والمعلم أخذ األجرة، قال كذا في الذخيرة . تبيين الحقائق: 

 ا )أ( .ما بين المعقوفين في نسخة )أ( ] األجرة [ وما أثبته من جميع النسخ عد  - 1

 في نسخة )د( ) ليست ( . - 96

 ها عبادة ال وسيلة، وأّما الرقية باألجرة ( سقطت هذه العبارة من نسخة )و( .) وعدم النية إنما ينافيان كون - 99

، وحاشية ابن 1/966، مختصر اختالف العلماء: 1/926قول المتقدمين من الحنفية، ومنهم الطحاوي. انظر: شرح معاني اآلثار:  - 92
 . 6/57عابدين: 

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )ب(، و)د(، و)ط(، وأّما في نسخة )أ(، و)جـ(، و)و( ] عليه[ .  - 93

 في نسخة )و( ) اآلمال( . - 91
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أيضاا؛ ألجل المال غاية ما في الباب أن ال يكون عبادة  فإن قلت: فليجز ما نحن فيه
فرق بينها  (2)عنها، وأي (9)مستوجبة للثواب، وذا ال يضر بالجواز، كاألشياء التي ] احترزنا[

                                        .  (3)ويحّرم هذا باالتفاق فيه حتى يجوز تلك عند البعض  وبين ما نحن
 (1)قلت: تلك األشياء مشتملة على شيئين: وصف العبادة، ووصف الوسيلة، وليست بمتمحضة

النية وأخذ  (8)باالتفاق، فبعدم (7)لغير اهلل تعالى (6)في وضع الشرع حتى ]تحرم[ (5)للعبادة
 –حقق فيه معنى اإلجارةالثاني الذي هو مراد المستأجر، فيت( 96)األول، ويبقى (1)المال، ينتفي

 (93)للعبادة ومشروعة لها (92)وأّما ما نحن فيه فمتمحضة – (99)أعني تمليك المنفعة بعوض
علها لغير اهلل تعالى قلب الموضوع، وتغيير المشروع فيحرم ، وأيضاا ليس وضعه إاّل فقط، فج

                                                 
 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة)و(، وفي نسخة )أ(، و)ب(، و)د(، و)ط( ] احترز[، وفي )جـ( ] احترزت[ . - 9

 ط الواو .في نسخة )و( ) أي( بإسقا - 2

، حاشية ابن 181-7/183ويقصد به اتفاق فقهاء الحنفية في االستئجار على قراءة القرآن، ال تعليم القرآن . انظر: المحيط البرهاني:  - 3
عطاء الثواب للمعطي،  . وقال البركوي: )1/968الوقاية: ، وعمدة الرعاية بتحشية شرح 57-6/56عابدين:  أن األجرة على قراءة القرآن، وا 

أو لواحد من أحبائه، ال يجوز في نفس األمر ، ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين، الذين سوغ لهم االجتهاد، كما ال يجوز اإلجارة على 
 . 82الصالة والصوم باالتفاق( . إنقاذ الهالكين: 

 في نسخة )و( ) بمتمحقة ( . - 1

 في نسخة )ب( ) للعبادت ( . - 5

 .  ]يحرم [في بقية النسخ ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )و(، و  - 6

 ) تعالى ( سقطت من نسخة )ط( . - 7

 في نسخة )و( ) فعدم ( . - 8

 في نسخة )و( ) ينفى ( . - 1

 في نسخة )ب( ) فيبقى ( . - 96

 . 2/225، ودرر الحكام شرح غرر األحكام: 6/17، وبدائع الصنائع: 95/71انظر: المبسوط:  - 99

 ) فمتمحضة ( سقطت من نسخة )و( . - 92

 في نسخة )د( ) لهما ( . - 93
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انتفى بعدم النية ال  (1)مراد المستأجر، فإذا (3)هو (2)الذي (9)وصف العبادة، وحصول الثوابل
           فيه معنى اإلجارة.                                                                   ( 6)فيه منفعة أصالا،   فيلغو فال يتحقق (5)يبقى

مع الباعث قصد أخذ المال بأن يتلفظوا  (8)من الناس يظنون أن النية تتحقق (7)فإن قلت: كثير
ببالهم معناه، فعندهم أن مجرد  (99)هلل تعالى ] ويخطر[ (96)نريد القراءة، ونحوها (1)بلسانهم إّنا

 ? عمل اللسان، وحديث النفس نية فهل يكون هذا الجهل عذراا في اإلقدام وأخذ المال
، كمن جهل بكون (93)ال يكون عذراا في دار اإلسالم (92)قلت: الجهل باألمور الظاهرة المشهورة

مخصوص، وظّن أّنه اسم لشيء آخر، وبكون الزنا اسماا لوطئ  (95)لمسكر (91)الخمر اسماا 
المخصوص  (96)مخصوص وظّن أّنه اسم لشيء آخر، فتناول المسكر المخصوص والوطيء

لغةا، وعرفاا، وشرعاا هو القصد الباعث  (97)معذوراا أصالا، فكذا لفظ النية، فإن معناهاال يكون 
 (91)حتى يعرفها الصبيان الذين ال اهتداء لهم للنظر (98)على العمل

                                                 
 ) الثواب ( سقطت من نسخة )ب( . - 9

 في نسخة )و( ) التي ( . - 2

 ) هو ( سقطت من نسخة )جـ( . - 3

ذ - 1  ا ( .في نسخة )ب( ) وا 

 في نسخة )جـ( ) تبقى (، وفي نسخة )د( ) يبق ( . - 5

 ) فال يتحقق ( سقطت من نسخة )جـ(، و )و( . - 6

 في نسخة )د( ) كثيراا ( . - 7

 في نسخة )ب(، )جـ( ] يتحقق [، وفي نسخة )د(، و)ط( ) تحقق ( . - 8

 في نسخة )د(، )و( ) إنما( . - 1

 في نسخة )ب(، و)جـ(، )و( ) أو نحوها( . - 96

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )د(، و)ط(، وأّما في باقي النسخ فجاءت ] يخطروا [ . - 99

 في نسخة )ب( ) للشهورة (، ونسخة )و( ) للشهرة ( . - 92

 .1. برقم  9/182القواعد الفقهية: ( . من القواعد الفقهية الملحقة بالقواعد الرئيسة . شرح ألحكام في دار اإلسالم ليس عذراا ) الجهل با - 93

 في نسخة )د( ) اسم ( . - 91

 في نسخة )د( ) عكر ( . - 95

 في نسخة )جـ( ) اللواط ( . - 96

 في نسخة )جـ( ) معناه ( . - 97

 . 9/975، شرح التلويح: 95/318، لسان العرب: 8/311انظر: العين:  - 98

 . 9/25، ومقام الرشاد بين التقليد واالجتهاد: 9/1لمنظور إليه . الورقات: هو الفكر في حال ا - 91
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 (3)لعالم فزره، فلك لكلأن رجالا قال لرجل: اذهب كل يوم إلى فالن ا (2)، مثالا (9)واالستدالل 
فزاره كل يوم وأخذ الدرهم،وقال عند زيارة ذلك العالم (1)زيارة درهم، فطمع ذلك الرجل ]بالدرهم[

ّن قصدي، ونيتي رؤية (6)أزورك حباا لك،وشوقاا إلى (5)إني بلسانه:  (7)مصاحبتك، ومكالمتك، وا 
 أن مجيء ذلك       (8)جمالك والتلذذ به، وعرف صبي ممّيز

، فال شك أن ذلك الصبي يكّذب ذلك الرجل وُيعّد قوله (1)وزيارته إنما هو ألجل الدراهم الرجل
تناول الحرام،  (99)استهزاء وسخرية، فال كالم في عدم كون مثل هذا الجهل عذراا في (96)هذا
ن ما الكالم في كونه عذراا في دفع الكفر عنه، حيث اعتقد جواز قطعي الحرمة، أو تردد فيه وا 

النظر في قواعد الشرع أن الجهل باللغات  (93)فالذي يقتضيه (92)بناءا على جهل  مركب
 (95)الفقيه الزاهد (91)]ذكره[المشهورة ال يدفع الكفر. أال  ترى ما 

                                                 
 هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ ألنه عالمة عليه . المصدران أنفسهما . - 9

 في نسخة )د( ) ال لمثل ( . - 2

 في نسخة )ب(، و)و( ) كل ( بإسقاط الالم . - 3

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )ط(، وأّما في بقية النسخ فجاءت ] الدرهم [ بإسقاط الباء . - 1

 ) إني ( سقطت من نسخة )ب( . - 5

 ) إلى ( سقطت من نسخة )و( . - 6

 في نسخة )و( ) رؤيت ( . - 7

 في نسخة )د( ) يميزه ( . - 8

 في نسخة )ط( ) الدراهم ( . - 1

 ) هذا ( سقطت من نسخة )جـ( . - 96

 في نسخة )و( ) إلى ( . - 99

وهو تصور ، وجهل مركب: وهو انتفاء إدارك الشيء بالكليةخالف ما هو به، وهو قسمان: جهل بسيط:  الجهل: هو تبين المعلوم على - 92
 شأنه، من عما العلم عدم وهو، فقال: )التفتازانيوأّما  . 23، وشرح الكوكب المنير: 9/82الفقه:  الشيء على غير هيئته. العدة في أصول

ال به، هو ما خالف على بالشيء بالشعور المراد وهو فمركب، النقيض اعتقاد قارن فإن المراد بعدم الشعور (. شرح التلويح:  وهو فبسيط، وا 
2/377 
 ( ) تقضيه ( .في نسخة )د - 93
 في نسخة )أ(، و)جـ( ) ذكر( بإسقاط الهاء .ما بين المعقوفين أثبته من النسخ )ب(، و)د(، و)و(، و)ط(، وأّما  - 91

 )ط( .) الزاهد ( سقطت من نسخة )جـ(، و - 95
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لو ذكر مساوئ أخيه  : من أن رجالا (3)نبيه الغافلين(في )ت (2)] رحمه اهلل[(9)أبو الليث 
، (5)الذاكر (1)أغتبت، فقال لم أغتب، بل ذكرت ما فيه؛ كفر ذلك ]الرجل[ الغائب،فقال قد

 وليست بكفر بال خالف، وال إلنكار حرمة  (7)؛ إذ هي معصية(6)وليس كفره لنفس الغيبة
نما كفره إلنكار كون الغيبة اسماا لذكر العيوب الواقعة  الغيبة صريحاا؛ إذ لم يصدر عنه، وا 

 (1)، وكون الغيبة(8)الُحرمة للرجل الغائب، وهذا اإلنكار يتضمن إنكار حرمة الغيبة القطعية
شهر عذراا في دفع الكفر، والنية أ (99)، فلم يجعل جهله ]به[(96)ذكر مشهور في اللغة اسماا لما

ُنقل  (91)مطلبنا خرج الجواب عّما (93)، فلما ثبت قطعية(92)في معناها من الغيبة في معناها

                                                 
ه، وأخذ عن أبي جعفر الهندواني، وروى عن محمد بن الفضل 366هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، ولد في سمرقند سنة  - 9

ل( البخاري، وروى عنه أبو بكر محمد بن عبدالرحمن الترمذي، وجمع وأّلف كثير من الكتب النافعة، منها: )خزانة الفتاوى( و)عيون المسائ
، 2/916، الجواهر المضّية: 322ه . ينظر في ترجمته: سير أعالم النبالء: /375و)تنبيه الغافلين( و )كتاب البستان(، وتوفي سنة 

 .2/116، وهدية العارفين: 7وطبقات الحنفية: 

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )جـ( و)ط(، وسقطت من النسخ األخرى . - 2

كتاب في الموعظة ألبي الليث السمرقندي، وهو مجلد مرّتب على أربعة وتسعين باباا، قال الذهبي : فيه موضوعات كثيرة، رواه عنه  - 3
 . 2/116، وهدية العارفين: 9/187محمد بن عبدالرحمن الترمذي . كشف الظنون: 

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )ب(، و)د( وسقطت من النسخ األخرى . - 1

قال الفقيه أبو الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه كفر، وفي وجه هي نفاق، وفي وجه هي معصية، والرابع مباح، وهو مأجور .  - 5
فأّما الوجه الذي هو كفر: فهو أن يغتاب المسلم، فيقال له ال تغتب، فيقول: ليس هذا غيبة وأنا صادق في ذلك، فقد استحل ما حرم اهلل 

 يغتابه،تعالى، صار كافراا نعوذ باهلل . وأّما الوجه الذي هو نفاق: فهو أن يغتاب إنساناا، فال يسميه عند من يعرف أنه يريد به فالناا، فهو 
ويرى في نفسه أنه متورع، فهذا هو النفاق . وأّما الذي هو معصية: فهو أن يغتاب إنساناا ويسميه،ويعلم أنها معصية، فهو عاص، وعليه 

-926التوبة. وأّما الرابع: أن يغتاب فاسقاا معلناا بفسقه،أو صاحب بدعة، فهو مأجور؛ألنهم يحذرون منه إذا عرفوا حاله. تنبيه الغافلين: 
927. 

ن كان حقاا، فإن قلت خير معنىا لها ما ذكره رسول اهلل  - 6 ، عندما سأله رجل ما الغيبة? قال: أن تذكر من المرء ما يكره أن تسمع وا 
 . 8/59: ، واالستذكار1/215باطالا فذلك بهتان . شرح صحيح البخاري: البن بطال: 

 في نسخة )جـ(، و)د( ) معصيت ( . - 7

ا(( الحجرات:الغيبة قطعية التحريم، لقوله تعالى :  سقطت من نسخة )ب(، و)جـ(، و)و( .) الحرمة(  - 8 . وجه 92))َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضا
  . 9/31، المهذب في علم أصول الفقه المقارن: 9/256الداللة: النهي يفيد التحريم . كشف األسرار:

 ( ] الفقيه [ .في نسخة )ب - 1

 . 9/656، ولسان العرب: 3/311، النهاية في غريب الحديث واألثر: 9/916انظر: الصحاح : للجوهري:  - 96

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )جـ(، وسقطت من بقية النسخ. - 99

 ) في معناها ( سقطت من نسخة )د(، وفي نسخة )و( ) في معناه ( .  - 92

 في نسخة )د( ) قطيعته ( . - 93

 في نسخة )ط( ) عن ما ( . - 91
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أمكن، والرد إن لم يمكن. أال ترى أن يوهم الجواز بوجوب التأويل إن  عن بعض الكتب مّما
ن كان صحيحاا  (9)خبر الواحد ، لو (5)في األصول (1)بعة المذكورةاألر (3)مقروناا بالشرائط (2)وا 

ويؤّول إن أمكن، فكيف بقول آحاد  (1)لم ُيقبل (8)،أو المشهور(7)،أو اإلجماع(6)خالف المتواتر
، (99)عليه السالم، واإلجماع، والقياس (96)األمة إذا خالف كتاب اهلل تعالى، وقول رسول اهلل

مشهورة بعدم الجواز عموماا، وخصوصاا ، ال(92)وتصريح العلماء المعتمدين في كتبهم المعتبرة
 .                                                      (91)في )إنقاذ الهالكين( (93)على ما بّينا بعضه

                                                 
 296-9/261ما لم يجمع شروط التواتر، وهو على ثالثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. شرح نخبة الفكر:  - 9

 ) صحيحاا ( سقطت من نسخة )جـ( . - 2

 في نسخة )د( ) بالشروط ( . - 3

 في نسخة )و( ) المذكور ( . - 1

أن ال يكون الخبر فيما تعم به البلوى، ومرادهم بما تعّم به البلوى، ما يحتاج -9اشترط أكثر علماء الحنفية لقبول خبر الواحد ما يأتي:  - 5
قواعد الثابتة في الشريعة، وقد يعبر عنه بعضهم بعدم مخالفة عدم مخالفة الخبر لألصول وال-2إليه أكثر الناس حاجة متأكدة، متكررة . 

أن يكون الراوي فقيهاا، وهذا الشرط ذكره بعضهم مطلقاا، وقال بعضهم إنما يشترط هذا إذا كان الحديث -3األصول، أو عدم مخالفة القياس . 
لم يقبل حديثه . أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله":  أن ال يعمل الراوي بخالف روايته، فإن عمل بخالف ما رواه-1مخالفاا للقياس . 

9/82  . 

 .  9/6هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. وهو. مصطلح الحديث:  - 6

من األعصار على حكم واقعة من الوقائع . نهاية  عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم في عصر - 7
 . 269، واألحكام لآلمدي: 3/237السول على شرح منهاج األصول: 

في نسخة )ب(، )جـ( ) أو المشهور، أو اإلجماع( بدالا من ) أو اإلجماع، أو المشهور( والمشهور: هو الذي يرويه ثالثة فأكثر في كل  - 8
 .  9/1منزلة التواتر . تحرير علوم الحديث:  طبقة، ولم يبلغ

 ) المذكورة في األصول لو خالف المتواتر، أو اإلجماع، أو المشهور، لم ُيقبل ( سقطت من نسخة )جـ( . - 1

 النبي ( بدالا من ) وقول رسول اهلل ( . في نسخة )ط( ) وقول - 96

 . 2/926)تعدية الحكم من األصل إلى الفرع بعلة متحدة ال ُتدرك بمجرد اللغة( . التلويح: للتفتازاني:  - 99

 في نسخة )ب( ) المعتبرات( . - 92

 ) بعضه ( سقطت من نسخة )جـ( . - 93

 . 17-16انظر: إنقاذ الهالكين:  - 91
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،  (3))المهمات((2)، ومن جملة ما نقلعنه(9)الجواب الثاني:إن مانقل عنه ليس من الكتب المعتبرة
المعتبرة، وال يعرفها أحد مّمن لقينا من  (5)في كتاب من الكتب (1)وال يوجد لها اسم وال رسم

العلماء المحققين في زماننا، ولو فرض عدم مخالفتها لشيء مّما ُذكر، لم يُجز العمل بها. قال 
 في  (96)بعض النسخ النوادر (1): لو وجد(8)في )شرح الهداية( (7)ابن الهمام (6)الفاضل المحقق

                                                 
بهام، إاّل أنني ذكرت في هامش رقم) - 9 (، أن إيقاظ النائمين هو تتمة 6( الصفحة)1إن كالم المصنف عن النقل عن الكتاب فيه غموض وا 

 إلنقاذ الهالكين، وقد تكلم المصنف عن القنية بعد أن ذكر بعض الكتب، فقال: )ما عدا القنية ليست من الكتب المعتبرة أصالا ، فال يجوز
ن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل العمل بما في ها إال إذاعلم موافقتها لألصول ، وقد عرفت مخالفة هذه المسألة لألصول . وأما القنية فهي وا 

يعلم عنها بعض العلماء في كتبهم ، لكنها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية ، وأن صاحبها معتزلي فغايتها أن يعمل بما فيها إذا لم 
 . 925لكتب المعتبرة ، وأما مع المخالفة فال( . إنقاذ الهالكين: مخالفتها ا

 ) ليس من الكتب المعتبرة المشهورة ومن جملة ما ُنقل عنه( سقطت من نسخة )جـ( . - 2

وقد عّده البركوي من جملة الواهيات المتداوالت . ه، 116هي المهمات في الفروع الحنفية، جمعها المولى ابن كمال باشا، المتوفى سنة  - 3
. وهو مخطوط في جامعة ميشيغن األمريكية، وُكتب عليها ) مهمات كمال باشا مع بدر  9/912، وهدية العارفين: 2/9196كشف الظنون: 

وأصحابه، فقد روى عبداهلل  اهلل ب: )أجرة القرآن على عهد رسول 963الواعظين(، وجاء في مطلب أجرة القرآن عن تفسير الكواشي، ورقة 
هذه بن مسعود وأنس بن مالك أربعة دينار ونصف دينار، وكل دينار عشرة دراهم، وأّما في زماننا فخمسة وأربعون درهماا، أّما من قرأ أقل من 

  َواَل َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمناا َقِليالا (( واتفق المتقدمون والمتأخرون على ذلك( .)) ال يكون ثوابه للقاريء، وال للمقروء عليه، كما قال تعالى:

هو التعريف، وهو على نوعين: أّما تام، فهو ما يكون بالجنس القريب والخاصة، وأّما ناقص، فهو ما يكون بالخاصة وحدها . التعاريف:  - 1
 . 9/361فصل السين 

 في نسخة )و( ) الكتاب ( . - 5

 في نسخة )ط( ) المحقق الفاضل ( . - 6

ه، نبغ في 716خة )جـ(، و)ط( ) همام ( . وهو محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، ولد باالسكندرية سنة في نس - 7
سنة القاهرة، وأقام بحلب مدة، إمام من علماء الحنفية، أصولي، فقيه، محّدث، له من المؤلفات: فتح القدير، والتحرير، وزاد الفقير ، توفي 

 . 6/255، واألعالم : للزركلي: 9/966الوعاة:  ه. انظر: بغية869

ه، إلى كتاب الوكالة في مجلدين، وسّماه 513هو كتاب للشيخ ابن الهمام شرح فيه كتاب الهداية لبرهان الدين المرغيناني، المتوفى سنة  - 8
 . 2/269رفين: ، وهدية العا2/2622: ) فتح القدير ، للعاجز الفقير( . كشف الظنون: 

 في نسخة )و( ) لوجود ( بدالا من ) لو وجد ( . - 1

في نسخة )ب( ) النوار(، وفي نسخة )جـ( ) التوارد( . وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، أّما في كتب تنسب إلى محمد،  - 96
(، وقيل لها غير ظاهر الرواية؛ ألنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة، )كالكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات

وأّما في غير كتب محمد، كالمجرد للحسن بن زياد، وكتب األمالي ألصحاب أبي يوسف، وأّما بروايات مفردة كنوادر ابن رستم، وابن سماعة 
 .2/9282وغيرهم . كشف الظنون:
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لم تشتهر في  (5)نها؛ أل(1)إلى أبي يوسف (3)، وال(2)ما فيها إلى محمد (9)زماننا ال يحّل عزو
، مثالا في كتاب مشهور (7)ديارنا، ولم تتداول . نعم إذا وجد النقل عن النوادر (6)عصرنا في

انتهى .  (92)الكتاب (99)كان تعويالا على ذلك (96)، و)المبسوط((1))الهداية( (8)معروف مثل
ما لم  (91)أن مجرد كون المصنف ثقة ال يكفي في جواز االعتماد عليه (93)فظهر من هذا

 (96)، فضالا عن الشهرة(95)يشتهر، والمهمات ال ُيعلم نفسها، وال مصنفها

                                                 
 في نسخة )جـ( ) عز(، وفي نسخة )د( ) محروماا ( . - 9

ه، وهو صاحب أبي حنيفة الذي جمع فقهه، ودونه في كتب كثيرة، مات بالري 932هو محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة  - 2
 . 56-2/18، وطبقات الحنفية: 96/326ه. ينظر: سير أعالم النبالء: 981سنة 

 ) وال ( سقطت من نسخة )و(، و)ط( . - 3

ه، لزم أبا حنيفة وهو أنبل تالمذته من مؤلفاته: الخراج، وأدب القاضي، 993هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، ولد سنة  - 1
 . 9/972، وطبقات الحنفية: 8/535ه. انظر: سير أعالم النبالء:982توفى سنة 

 في نسخة )ط( ) إنها ( . - 5

 ) في( سقطت من نسخة )ب(، و)د(، وفي نسخة )ط( ) وفي( بزيادة واو . - 6

 في نسخة )جـ( ) التوارد( . - 7

 (، و)ط( عوض بحرف )الكاف( بدالا من ) مثل( .في نسخة )جـ - 8

ه، وهو شرح على 513هو كتاب في الفروع الحنفية، لشيخ اإلسالم برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، الحنفي المتوفى سنة  - 1
، ومعجم 2/2622شرة سنة  . كشف الظنون: متن له سّماه ) بداية المبتدي (، وروي أن صاحب الهداية، بقي في تصنيف الكتاب ثالث ع

 . 2/9731المطبوعات: 

كتاب في الفروع الحنفية، إذا أطلق ُأريد به مبسوط شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، المتوفى سنة  - 96
جن بأوزجند، وقد ُطبع في ثالثين جزءا. كشف الظنون: ه، وهو شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وأملى السرخسي مبسوطه في الس183

 . 2/9696، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/9378

 ) ذلك ( سقطت من نسخة )ط( . - 99

 . 7/256فتح القدير:   - 92

 ) من ذلك( بدالا من ) من هذا( . ) من هذا ( سقطت من نسخة )جـ(، وف نسخة)ط( - 93

 ) عليه ( سقطت من نسخة )جـ( . - 91

صنف، وأّما هو استجهال منه للمصنف، قول البركوي : ال ُيعلم مصنفها، فيه نظر، فهو أّما لم تصل إليه نسخة عليها اسم الم - 95
، وذكره البغدادي باسم ) مهمات 2/9196فالمهمات كتاب في الفروع الحنفية البن كمال باشا، كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: 

وُكتب عليها) مهمات  ، وفي جامعة ميشغين األمريكية ) مهمات المفتين البن كمال باشا(،9/912المسائل في الفروع( في هدية العارفين: 
 كمال باشا مع بدر الواعظين(. وأّما كون أحد من الفقهاء في زمان البركوي والمتقدمين عليه لم يذكر هذا الكتاب، فال ضير، فقد ذكره من

ن عابدين: جاء بعده من المحققين،  كإبن عابدين في فصل البيع، عند كالمه في أصل كلمة ) النرد( . انظر: رد المحتار مع حاشية اب
6/311 . 

 في نسخة )د( ) الشهر( بإسقاط التاء . - 96
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? الجواب مخالفة األدلة، والكتب المعتبرة ثقة، فكيف يجوز االعتماد عليه مع (9)وكون مصنفه 
، أال ترى إلى (6)صح االحتجاج بها ال علينا (5)حجة لنا إن (1)فيها (3): إن ما ُذكر(2)الثالث

األجرة اسم لما كان غرض العامل من  (8)، فإن(7)قوله: وال يجوز عمل اآلخرة باألجرة باالتفاق
ال لأللفاظ على ما بّينا في  (1)راضعمله، وليس يلزم بلفظ األجرة بال خالف، إذ االعتبار لألغ

أن قراءة  جميع صور مّدعانا، وأّما قوله : إالّ  (92)هذا النفي (99)، فيشمل(96))إنقاذ الهالكين(
، كمن (95)راءة القرآن حسبةا ، فمراده أن يقف الرجل على من يشتغل بق(91)الوقف (93)القرآن لغلة

صالحين، ، والمعلمين، والمتعلمين، وال(97)، واليتامى، والفقراء من الفقهاء(96)يقف على األرامل
فيها بشيء  (98)فهذه األوقاف جائزة؛ ألن ذكر هذه األشياء تعيين لمصرف غلة الوقف، ال أمر

 (91)لنفسه، فتكون صلةُ ُتعطى لمن اتصف بتلك الصفات، وال كالم فيها، بل الكالم في عكس
                                                 

 في نسخة )جـ( ) مصنف( إسقاط الهاء، وفي نسخة)ط( ) مصنفها( . - 9

 لثاني ( .في نسخة )و( ) ا - 2

 في نسخة )د( ) ذكره( . - 3

 في نسخة )و( ) في( . - 1

 في نسخة )و( ) إذ( . - 5

لتعيين باطل، وصرحوا في أرى أنه قصد ما في القنية. فقد نقل الحمزاوي عن القنية، فقال: ) قال في القنية: وشرط أن يقرأ عند قبره، فا  - 6
 . 3الوصايا بأنه لو أوصى بشيء لمن يقرأ عند قبره، فالوصية باطلة(. رفع الغشاوة: ص

الة والصوم، ال يصح اتفاقَا، . االستئجار على الص 3/215لم أقف على ذلك في المهمات وال في القنية . ولكن في فتح اهلل المعين: - 7
 . اإلجارة على أمر واجب لم تصح باإلجماع نقال عن الكرماني.                           6وفي رفع الغشاوة: ص 

 في نسخة )و( ) فألن ( . - 8

 في نسخة )ط( ) أغراض ( . - 1

 . 86انظر: إنقاذ الهالكين:  - 96

 في نسخة )و( ) يشتمل (، وفي نسخة )ب(، )د( ) فيشتمل ( . - 99

 في نسخة )د( ) النوع ( . - 92

 . 2/666، والمعجم الوسيط: 9/663هي الدخل من كراء دار، أو ريع أرض، أو غيرها . الكليات:  - 93

 . 9/567، وملتقى األبحر: 3/325هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة . تبيين الحقائق:  - 91

 ) حسبة ( سقطت من نسخة )جـ( . وحسبة، مدخراا أجره على اهلل تعالى، أي: لم يأخذ عليه أجراا مبتغياا الثواب على اهلل تعالى . المعجم - 95
 . 9/971، ومعجم لغة الفقهاء: 9/979الوسيط: 

راملة (، ذكر ابن يعيش أن جمع أرملة أرامل، وهو ما أثبتناه . انظر: شرح المفصل: البن في نسخة )ب(، )جـ(، )د(، )و(، )ط( ) األ - 96
 . 3/21، وأشار ابن القّطاع أن كليهما صحيح. انظر: كتاب األفعال: 3/336يعيش: 

 ) الفقهاء ( سقطت من نسخة )جـ( . - 97

 في نسخة )د( ) األمر ( بدالا من ) ال أمر ( . - 98

 في نسخة )و( ) وعكس( . - 91
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عطاء الثواب، ويقرأ هو ألجل المال، فال يتصور فيه هذا، أعني  من يقف ويأمر بالقراءة، وا 
، وفي (3): وال معنى لصلة القارئ بقراءته(2)حيط البرهاني(؛ ولذا قال في )الم(9)معنى الصلة

: لكونه سبباا للقراءة؛ إذ قلنا، ويدّل على هذا قطعاا قوله (1)لفظ التعيين والمصرف إشعار لما
، وداّله مأجوراا كفاعله، وأّما القراءة ألجل المال فشر، (5)المراد القراءة حسبة حتى يكون  خيراا 

فداّله آثم  (7)، فإذا كان كذلك(6)ومعصية، ورياء، وعمل اآلخرة ألجل الدنيا، فيكون ] سم قاتل [
: من يشغله المعاش (8)كفاعله، فالسببية للقراءة حسبة، إنما  يتصور في صورتين: احديهما

عنها وفي نيته أن يشتغل بها حسبة لوال المعاش، فيكون الواقف، أو المعطي من ملكه سبباا 
: من هو غافل عن ثواب القراءة (1)لقراءته، وداالا عليها، فله مثل ثواب القارئ . وثانيهما

 (99)من ]قلبه[ (96)د في فضيلتها وثوابها، فينبعثوفضيلتها، فيذكر عنده ما ور 

                                                 
فاألجرة ما عين بازاء عمل من األعمال، وُجعل عوضاا عنه وغرضاا للعامل ذكر البركوي معنى الصلة، وفّرق بينها وبين األجرة، فقال: ) - 9

نما يستحق األجرة في الدنيا، وأما الصلة، فهبة مبتدئة بسبب اتصاف المعطى من عمله، فال يستحق العامل بهذا العمل ثواباا  في اآلخرة، وا 
( بعمل من أعمال البر، أو ليتصف به ، بأن يستعين بها في تحصيله، كاألرزاق واألوقاف المشروطة للمعلمين والمتعلمين واألئمة والمؤذنين 

 . 76 -61. إنقاذ الهالكين: 
ه، وقد 696كتاب في الفروع الحنفية  لمحمود بن تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، الحنفي، المتوفى سنة  - 2

يرة(، وقد جمع فيه مسائل المبسوط، والجامعين، والسير، والزيادات، وألحق به مسائل النوادر، والفتاوى، والواقعات، ثم أختصره وسّماه )الذخ
 .  2/161، وهدية العارفين: 2/9691حققه مجموعة من طلبة الدراسات العليا في كلية اإلمام األعظم. انظر: كشف الظنون: 

در المختار مع الحاشية: نقل هذا القول ابن عابدين عن التتارخانية بعبارة: ) ال معنى لهذه الوصية، ولصلة القاريء بقراءته ( . ال - 3
 . ولم أقف على هذا في المحيط البرهاني . 991 -993. وأّما البركوي فصرح بأن هذا القول ألبي نصر. إنقاذ الهالكين: 6/56

 في نسخة )ط( ) ما (، وفي نسخة )ب( ) ما لما ( . - 1

 في نسخة )د( ) خير ( . - 5

 في نسخة )أ(، و)د( ] السم القاتل [، وفي نسخة )و( ]سم القاتل [ . ما بين المعقوفين أثبتنه من نسخة )ب(، و)ط(، وجاءت - 6

 ) فيكون سم قاتل، فإذا كان كذلك ( سقطت من نسخة )جـ( . - 7

 ) احدهما ( .في نسخة )و( ) احدهما (، وفي نسخة )ط(  - 8

 في نسخة )ط( ) وثانيها ( . - 1

 في نسخة )د( ) ويبعث ( . - 96

 ما بين المعقوفين أثبته من نسخة )ط(، و)جـ(، و)د(، وأّما في نسخة )أ(، و)ب(، و)و( ] قبله [ . - 99
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، فظهر أن (9)داعية إليها وقصد، فالمذكر سبب ودال عليها فله مثل ثواب القارئ أيضاا  
 . (2)همات لنا ال عليناالمنقول من الم

والحاصل: إن مّدعانا بعد تحريره ومعرفة مبادئه في غاية الظهور بحيث يكاد يحكم به من له 
، وأّما من سمعه فعنده (3)قلب سليم، ولو لم يشتغل بشيء من العلوم، ولم يسمع ما تلونا

 حى ال يشك فيها مبصر . كشمس الض
،  (5)، فال يتحمله فيوجب العمى والخفاء(1)نعم، يجوز أن يغلب على بعض العقول الضعيفة

، فيشرق حتى يمنع اإلبصار، (7)أبصار الخفافيش ضياء الشمس وغلبته على (6)كظهور
فالمنكر له والمتردد فيه والطالب لجوازه، بل المتمني له يزعج شجرة إيمانه ويزلزله، بل يخاف 

[ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   ]أن يقلعه من حيث ال يشعر، ولكن 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ] 04 النور: اآلية[ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ]  986األعراف: اآلية

 17-16ُيونس: اآليتان [ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ] 969ُيونس: اآلية [ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ]

 ُيونس:[ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   

                                                 
االعتراضات على رسالته ) إيقاظ النائمين(، فقال:] ) حيث كان للناس فتنة( جهلوا بمرادنا، فرّدوه رجماا بالغيب  ذكر البركوي بعض - 9

ومجموع وما وصل إلينا في ذلك من هذياناتهم ستة عشر: ....ثم ذكر منها: ) أن اإلعطاء للتالوة سبب لمذاكرة القرآن وقراءته، فيجوز بل 
على ذلك : ) وقائل هذا إن أراد أنه سبب للتالوة حسبة ال أجرة، وقد ذكرنا في المتن أن السببية إنما يتصور في  يستحب (، فقال البركوي رداا 

ن أراد أنه سبب للتالوة ألجل المال، فتلك معصية فالسبب والداللة عليها كذلك( . رسائل البركوي:   . 16الصورتين، فال كالم في ذلك، وا 

 في نسخة )و( ) عليها ( . - 2

 في نسخة )و( ) ما تايونا ( . - 3

 في نسخة )د( ) القول الضعيف ( . - 1

 في نسخة )جـ( ) والجأ (، وفي نسخة )و( ) والخفى ( . - 5

 في نسخة )ب(، و)و( ) لظهور( . - 6

 في نسخة )ب( ) الخفاش (، وفي نسخة )د( ) ابصاء الخفاء (، وفي نسخة )و( ) الخفايش ( . - 7



 

 

333 

6 

  
7 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ]966-11اآليتان 

 (1) 8اإلسراء: اآلية [ ڤ ڤ ڦ ڦ   
 احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل

 (2)[واعتصامي إاّل باهلل وما توفيقي] 
 تم تصنيفه بعون اهلل تعالى

 في أواسط شوال لسنة اثنين وسبعين وتسعمائة
 
 
 
 

                                                 
ما بين المعقوفين من اآليات أثبتها من نسخة )ط(، وأّما النسخ األخرى فجاءت فيها اآليات بدون ذكر أسماء  - 9

 السور، وأرقام اآليات .
 قوفين أثبته من نسخة )ب( فقط .ما بين المع - 2
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فهام القاصرين، استيقظت من عظيم  بعد هذه الجولة مع إيقاظ النائمين، وتنبيه الغافلين، وا 
 تي:األحالم، على جملة من النتائج واألحكام، وهي كاآل

 إن الشروع واإلقدام على أي عمل إن كان ألجل المال، فال ثواب عليه . -3
 القلبي، ال بقول اللسان، وحديث النفس . ومقصودةإن أعمال اإلنسان منوطة بنيته  -3
 يجوز إعطاء غلة الوقف لمن يشتغل بقراءة القرآن حسبة كصلة ال أجرة . -3
عين بإزاء عمل من األعمال، وُجعل عوضاا عنه  الفرق بين األجرة والصلة، فاألجرة ما -3

وغرضاا للعامل من عمله، وأما الصلة، فهي ما يمكن تحصيله، كاألرزاق واألوقاف 
 المشروطة للمعلمين والمتعلمين واألئمة والمؤذنين، وغيرهم .

) الجهل باألحكام  في دار اإلسالم ليس عذراا ( قاعدة من القواعد الملحقة بالقواعد  -3
 لفقهية.ا

ما لم تشتهر أقوال العلماء ال يجوز االعتماد عليها في الُنسخ النوادر وال تكفي ثقة  -3
 المصنف في ذلك.

فهام القاصرين(، هي تتمة لما جاء في إنقاذ  -3 إن هذه الرسالة: ) إيقاظ النائمين، وا 
 الهالكين .
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 القرآن الكريم . 
ه(: مصر، 776األحكام: أبو الحسن علي بن محمد اآلمدي )ت اإلحكام في أصول -9

 م .9168 -ه9378مكتبة الخانجي، 
االختيار شرح المختار: ألبي الفضل مجدالدين عبداهلل بن محمود بن مودود الموصلي  -2

 م .9136 -ه9355ه(: مصر، مطبعة البابي الحلبي، 683)ت
و عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار: أب -3

ه(، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معّوض، بيروت، دار الكتب 163النمري )ت
 م .2666 -ه9129العلمية، 

األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،  -1
 -ه9191، 9زكريا عميرات، ط ه(، اعتنى به: الشيخ176المعروف بابن نجيم المصري )ت

 م .9111
أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي بن عوض السلمي: الرياض، دار -5

 م .2665 -ه9126، 9التدمرية، ط
األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الدمشقي -6

 م .2662، 5ه(: دار العلم للماليين، ط9316)ت
إعالم الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن -7

، 9ه(، تحقيق:محمد عبدالسالم إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، ط759قيم الجوزية )ت
 م . 9119 -ه9199

اإلمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا: سالم وهبي سانجاقلي: مكة المكرمة، -8
 ه .9122رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، فسم العقيدة، 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا -1
ه(، عني بتصحيحه: محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي، بيروت، 9331البغدادي )ت

 دار إحياء التراث الربي .
ح كنز الدفائق)مع منحة الخالق البن عابدين(: زين الدين بن إبراهيم بن البحر الرائق شر -96

 . 2ه(: دار الكتاب اإلسالمي، ط176محمد المعروف، بابن نجيم )ت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، -99

 م .9186 -ه9166، 2ه(: دار الكتب العلمية، ط587الحنفي )ت
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو -92

 ه .9318ه(: مطبعة الحلبي، بدون طبعة، 9956سعيد الخادمي )ت
البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي، -93

 م .2666 -ه9126دار الكتب العلمية،  ه(: بيروت،855الحنفي، بدر الدين العيني )ت
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي -91
 ه(، تحقيق: محمد أبو فضل إبراهيم، لبنان، صيدا، المكتبة المصرية .199)ت
لملقب تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبدالرزاق، الحسيني، ا-95

 ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية .9265بمرتضى الزبيدي )ت
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)مطبوع ويليه حاشية الشلبي(: عثمان بن علي بن محجن -96

، 9ه(: القاهرة، بوالق، المطبعة الكبرى األميرية، ط713البارعي، فخر الدين الزيلعي )ت
 ه.9393

-ه9121، 2حديث: عبداهلل بن يوسف الجديع: بيروت، مؤسسة الريان، طحرير علوم ال-97
 م .2663

تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي -98
 م .9111 -ه9191، 2ه(: بيروت، دار الكتب العلمية، ط516)ت
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(، تحقيق: جماعة ه896: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )تالتعريفات-91
 م .9183-ه9163، 9من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ه(، نقله إلى العربية، محمد سليم 9366المعاجم العربية: رينهارت آن ُدوزي )ت تكملة-26
 م .2666-م9171، من 9النعيمي، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، ط

ه(، تحقيق: 372محمد الحنفي، السمرقندي )ت الغافلين اإلمام أبو الليث نصر بن تنبيه-29
 . 9111-ه9195، 9السيد العربي، مكتبة اإليمان بالمنصورة، ط

ه(، تحقيق: 376تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري، الهروي، أبو منصور )ت-22
 م .2669، 9محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

ريف: محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان التوقيف على مهمات التعا-23
 ه .9196، 9الداية، بيروت، دار الفكر، ط

الجواهر المضّية في طبقات الحنفية: أبو محمد محي الدين عبدالقادر بن أبي الوفا محمد -21
ه(: كراتشي، دار نير محمد كتب 775بن نصراهلل بن سالم بن أبي الوفا القرشي، الحنفي )ت

 خانة .
ه(: المطبعة 866الجوهرة النيرة: أبو بكر بن علي بن محمد الحّدادي، العبادي )ت -25

 ه .9322، 9الخيرية، ط
حدائق الحقائق في تكملة الشقائق: المولى عطاء اهلل بن يحيى المعروف بنوعي زاده  -26
 ه( .9611)ت
سرو درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز علي الشهير بمنال خ -27
 ه(: دار إحياء الكتب العربية .885)ت
ه(: 771رحلة ابن بطوطة: محمد بن عبداهلل بن محمد بن إبراهيم،  ابن بطوطة )ت -28

 ه .9197الرباط، أكاديمية المملكة المغربية، 
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رد المحتار مع حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين  -21
 م .9112 -ه9192، 2ر، طه(: بيروت، دار الفك9252)ت
 .ه( طبعة حجرية9252بابن عابدين )ترسائل ابن عابدين: محمد أمين أفندي الشهير  -36
ه(، اعتنى 186رسائل البركوي: محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي، الرومي )ت -39

 م .2699، 9به: أحمد هادي القّصار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
ه(، تحقيق: 189الكين: العالمة تقي الدين محمد البركوي، الحنفي ) ترسالة إنقاذ اله -32

، 9كلية الدعوة وأصول الدين، ط -د. حسام الدين بن موسى عفانة، القدس، جامعة القدس
 م .2662 -ه9123

رسالة رفع الغشاوة عن جواز أخذ األجرة على التالوة: محمد بن حمزة بن السيد حسين  -33
 ه9363)محمد أفندي الحمزاوي(: سوريا،  مطبعة مجلس المعارف،  الحسيني، المعروف بـ

ه(، تحقيق: 363سنن النسائي الكبرى: أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي )ت -31
-ه9199، 9عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 م .9119
ه(، 718د بن عثمان بن قايماز )تسير أعالم النبالء: أبو عبداهلل محمد بن أحم -35

 م .9181-ه9165، 9تحقيق: شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
ه(: مصر، 713شرح التلويح على التوضيح: سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت-36

 مكتبة صبيح .
ك شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن بن علي بن خلف بن عبدالمل-37
 م .2663 -ه9123، 2ه(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الرياض، ط111)ت
ه(، صححه وعلق عليه: 9357شرح القواعد الفقهية: أحمد ابن الشيخ محمد الزرقا )ت-38

 م .9181 -ه9161، 2مصطفى أحمد الزرقا، ط
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لمعروف بابن شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز ا-31
 -ه9198، 2ه(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حّماد، مكتبة العبيكان، ط172النجار )ت

 م .9117
شرح المفصل: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا، المعروف بابن يعيش -16
 -ه9122، 9ه(، قدم له : د. إميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط613)ت

 م .2669
معاني اآلثار: أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة، أبو جعفر شرح -19

 ه(: بيروت، دار الكتب العلمية .329الطحاوي )ت
 شرح نخبة الفكر: عبدالكريم بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن حمد الخضير .-12
ه(، تحقيق: أحمد 313الصحاح تاج اللغة: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ) ت -13
 م .9187 -ه9167، 1بدالغفور العطار، بيروت، دار العلم للماليين، طع

ه(: القاهرة، دار 256صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، البخاري )ت -11
 م .9187 -ه9167، 9الشعب، ط

ه(، 171طبقات الحنفية: لعالء الدين بن أمراهلل الحميدي، المعروف بابن الحنائي )ت -15
 م .2665 -ه9126، 9هالل السرحان، بغداد، مطبعة الوقف السني، ط تحقيق: محي

العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين، ابن  -16
ه(، تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، الرياض، جامعة الملك محمد 158الفراء )ت
 م .9116 -ه9196، 2كلية الشريعة، ط -بن سعود

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم )مطبوع مع الشقائق النعمانية لطاش كبري زادة (:  -17
 م .9112للشيخ علي بن بالي: استنبول، مجمع التاريخ التركي، 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن  -18
 المعرفة، بدون ط، وبدون ت .ه(: دار 9252عبدالعزيز، الدمشقي )ت
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ه(، 9361عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية: اإلمام محمد عبدالحي اللكنوي )ت -11
 . 9تحقيق: د. صالح محمد أبو الحاج، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط

ر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد، الغيتابي، بد -56
 ه(: بيروت، دار إحياء التراث العربي .855العيني )ت

ه(، 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت -59
 ه .9371تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 

مطبعة جمعية المعارف المصرية،  فتح اهلل المعين: للعاّلمة محمد أبي السعود المصري: -52
 .9ط

فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام -53
 ه(: بيروت، دار الفكر، بدون ط، وبدون ت .869)ت
ه(: 376الفصول في األصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الجصاص، الحنفي )ت -51

 م .9111 -ه9191، 2وزارة األوقاف الكويتية، ط
ه(، تحقيق: عادل 163الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي ، الخطيب البغدادي )ت -55

 ه .9129، 2بن يوسف الغرازي، السعودية، دار ابن الجوزي، ط
ه(، 897القاموس المحيط: مجدالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت -56

ة الرسالة، بإشراف محمد نعيم عرقسوسي، بيروت، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسس
 م .2665 -ه9126، 8مؤسسة الرسالة، ط

كتاب األفعال: علي بن جعفر بن علي السعدي، المعروف بابن القطاع الصقيل  -57
 م .9183 -ه9163، 9ه(: عالم الكتب، ط595)ت
الدين البخاري كشف األسرار شرح أصول البزدوي: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، عالء  -58
 ه(: دار الكتاب اإلسالمي .736)ت
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبداهلل، المشهور باسم حاجي  -51
 م .9119ه(: بغداد، مكتبة المثنى، 9667خليفة )ت

ه(، تحقيق: عدنان درويش، 9611الكليات: أيوب بن موسى الحسيني، الكفوي )ت -66
 ، مؤسسة الرسالة .ومحمد المصري، بيروت

ه(، 9669الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت -69
 م.9117 -ه9198، 9تحقيق: خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ه(: دار صادر، 799لسان العرب:محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور األفريقي )ت -62
 ه .9191، 3ط

ه(: دار 183مبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )تال -63
 م .9113 -ه9191المعرفة، 

مجمع األنهر وملتقى األبحر: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زادة  -61
 ه(: دار إحياء التراث العربي .9678)ت
خر الدين الرازي المحصول: أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن، الملقب بف -65
 -ه9198، 3ه(، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط666)ت

 م .9117
المحيط البرهاني: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة  -66

 -ه9121، 9ه(، عبدالكريم سامي الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط696البخاري )ت
 م .2661

مختصر اختالف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة، المعروف بالطحاوي  -67
 ه .9197، 2ه(، تحقيق: د. عبداهلل نذير أحمد، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ط329)ت
ه(: 286المسالك والممالك: أبو القاسم عبيداهلل بن عبداهلل المعروف بابن خرداذبة )ت -68

 م .9881بيروت، دار صادر، 
(: 776المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت -61

 بيروت، دار الكتب العلمية .
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ه(: القاهرة، مكتبة 9129مصطلح الحديث: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت -76
 م .9111 -ه9195، 9العلم، ط

ه(: بيروت، دار صادر، 626 الحموي )تمعجم البلدان: أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل -79
 م .9115، 2ط

 ه(: بيروت، مكتبة المثنى .9168معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد كحالة )ت -72
، 2حامد صادق قنيبي: دار النفائس، ط -معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي -73

 م .9188 -ه9168
ه(: 9359إليان موسى سركيس )تمعجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف بن  -71

 م .9128 -ه9316مصر، مطبعة سركيس، 
ه(: 9121معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبداهلل، أبو زيد بن محمد بن عبداهلل )ت -75

 م .9116 -ه9197، 3الرياض، دار العاصمة، ط
ارك، مقام الرشاد بين التقليد واالجتهاد: فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل ابن حمد المب -76

 ه(، تحقيق: محمد بن يوسف الجوراني، بدون ط، ودون ت .9376الحريملي )ت
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد  -77

 عبدالقادر، محمد النجار (: دار الدعوة .
لنملة: الرياض، المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبدالكريم بن علي بن محمد ا -78

 م .9111 -ه9126، 9مكتبة الرشد، ط
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