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كتاب الرعاية )  من  ماناألتحقيق كتاب السير إلى فصل  عنوان البحث: دراسة و 
هـ( في  774)ت ( لشمس الدين محمد بن األقرب الحنفي الحلبيفي تجريد مسائل الهداية

السير  ، الحنفيالفقه   في  مسائل  البحث  القتال  ،تضمن  كيفية  وفي    ،والموادعة  ،وفي 
اشتمل    ،األمان ويتضمن  وقد  األول  المبحث  مبحثان:  وفيه  دراسي:  قسم  على  البحث 

مطالب الثاني   ، اربع  مطلبين  والمبحث  واحد    وقسم  ، ويتضمن  مبحث  وفيه  تحقيقي: 
 مطالب.  ويتضمن ثالث

 كتاب السير ، كتاب الرعاية ، دراسة وتحقيق    الكلمات المفتاحية : 
 

STUDY AND INVESTIGATION OF THE BOOK ON THE PATH TO A 
CHAPTER AND IF IT IS SAFE FROM (THE BOOK OF CARE IN 

ABSTRACT ISSUES OF GUIDANCE) BY SHAMS AL-DIN 
MUHAMMAD IBN AL-AQRAB AL-HANAFI AL-HALABI 

Mr. Ismail Hamad Dahmoush 
Ass. Prof. Dr. Amjad Muraqeb Dawood 

Summary 

The title of the research: Study and investigation of the book on 

the path to a chapter and if it is safe from (The Book of Care in 

Abstract Issues of Guidance) by Shams al-Din Muhammad ibn al-

Aqrab al-Hanafi al-Halabi (d. Safety, and the research came in an 

academic section: it includes two topics: the first study includes 

four demands, the second study includes two demands, and an 

investigative section: it contains one study and includes four 

demands. 
Keywords: Al-Sair, care book, study and investigation 
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 املقدمة
  بي  ـالم على الن  ـالة والس  ص  ـوال  ،مـلهلى ما أ  ــ شكر له عـوال  ،عمـنعلى ما أ    الحمد لله 

  ، معينـجأ    تابعينـوال  ،المـيامين  الغـر  هابـصحأ  و   ، الط ـاهرين    الط ي ـبين    آلهه لى  ـوع  ،األكرم
  له ،  شريك    ال  وحـد ه  الل  إهال    إهلـه    ال  أن  وأشهـد    ،قينـوم الحشر واليـديه إلى يـتدى بهـومن اه
وحبـيبنا  وأشه د   سي ـدنا  ًدا  أ ن  للعـالمين  ،ورسوله  عـبده  محم  رحـمة  الل  أ رسله  ق ال    ،ال ذي 
ک ک گ گ گ : ت ع الى

 ا بعد: م  أ  ... .(1)
ما  أ    إن  ف في من    العبد    يجنيهه فضل  الد    رحلته  ال  عه ال  طلب   نيا هو  هذه  فيهه لم    ذي 

النفوس العقول  ،حياة  الطريق أبأن    ي  عل   ولقد من  الل    ،وكمال  ما  وال سي    ،سلك هذا 
العلماء األجالء اومنهم    ،خدمة كتابات  لنا ثروة    ه اللمبن األقرب رحاإلمام  تركوا  فقد 

التي قسما منها   اإلسالميالفقه    ومنها مخطوطات  ،علمية في مختلف مجاالت المعرفة
 . في المكتبات اليزال مندثراً 

مكانة المؤلف  اأَلول تبرز أهمية المخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه من جانبين: 
  ،األقرب رحمه الل بالعلمتميز اإلمام ابن    : مكانة الكتاب العلمية.والثاني  ،بين العلماء

مصنفاته:    ،(2) وتصدى لإلفتاء وكان من أحسن الناس. ذكر ذلك حاجي خليفة رحمه الل
الهداية) مسائل  تجريد  في  الرعاية  الفقه    ،(كتاب  في  فقهية  موسوعة  يعتبر  الذي 

حـمه  ر   لإلمام المرغيناني  ،عناية بكتاب الهداية  الثاني: مكانة الكتاب العلمية:   .(3) الحنفي
جريد مسائل ئله وسماه بـ)كتاب الرعـاية في تفقد قام المؤلف بتجريد مسا ،هــ(593)ت الل

 

 . 107اآلية  ،سورة األنبياء (1)
 . 187/ 3للحاج خليفة:  ،ينظر: سلم الوصول الى طبقات الفحول (2)
 . 2022/ 2للحاج خليفة:  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  (3)
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  ،المذهب المالكيفقد ذكر أقوال    ،يعتبر كـتاب الرعاية من كتب الفقه المقارن   الهداية(.
 .ليكون موضوع بحثي المتواضعكتاب السير وقد اخترت منه  ،والمذهب الشافعي
الرغبة في مشاركة الباحثين في إخراج هذا   اختياري لتحقيق المخطوط:أسباب  

رصيناً  علميًا  إخراجا  او   ،المخطوط  هذا  خدمة  في  الحنيف  دي  لرغبتي  هذا بإ ن  خراج 
 يساعد على إبراز العلوم الشرعية.  فهو ،لى نور الحياةإالمخطوط 

العلم يخفى على طلبة  الباحثين    وال  ،ومما ال  يخلوا من    ن  أ  سيما  بحث ال  كل 
بعض    ،المشاكلو عوبات  صال تحقيق  وقد واجهتني   ،المخطوط  هذا  منها في عملي في 
 : هم هذه الصعوباتوأ  

وتصحيحه النص  ضبط  في  مسؤولية  من  فيه  لما  التحقيق  ظن    ،صعوبة  وقد 
فنيًا دون مجهود ذهني    أ ن يكون عمالً تحقيق المخطوط ال يعدو إال    كثير من الناس أ ن  
المحقق من  عناءً   ،يذكر  يذق  لم  من  حكم  العمل  ومرارة    ،وهذا  المعلومات   ةقل  ،هذا 

كما ال يخفى    ،الوقت لكوني موظفا ضيق    ، رحمه الل تعالى  المتوفرة عن ترجمة المؤلف
 زامنا مع دراستي. على أحد الوضع الصحي الذي تعيشه البالد ت

لل تعالى وحده   فالكمال  ،دعي في هذا البحث الكمالال أ    ي ما سبق فإنومع كل  
وكان منهجي    ،يرقى إلى مستوى الطموح   بوسعي لعلهعترف بأني بذلت فيه ما  ولكن أ  

 . إلى قسمين هفي البحث أن ي قسمت
الدراسي: مبحث  القسم    الشخصية  المؤلف  حياة  :األول  المبحث  ن:اويتضمن 

خمسة والدتــه   المطلب  ،وكنيته  ولقبه   اسمه :  األول  المطلب   مطالب.   ويتضمن    الثاني: 
منزلته   المطلب  . ونـشـأتــه وتالميذه  الرابع:   المطلب   ،. ومؤلفاته   العلمية   الثالث:    ، شيوخه 

 وفاته.  المطلب الخامس:
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 قرباأل  ألبن   الهداية  مسائل  تجريد  في  الرعاية   بكتاب  التعريف  :الثاني  المبحث
  الثاني: وصف  المطلب  للمؤلف.  ونسبته  الكتاب  األول: اسم  المطلب   :مطلبين   ويتضمن

 . المخطوط ونهايات لبدايات الخطية والصورة الخطية النسخ
مبحث  يقيحقالت  القسمالثاني:    القسم ويتضمن    كتاب  واحد:  وفيه   ربعةأالسير 

األول:    ،مطالب القتال  ،الجهادالمطلب  كيفية  الثاني:  الثالث:    ،المطلب  المطلب 
 .   رابع: األمانالمطلب ال ،الموادعة

تـمامه فـإنه ال يـسعني    ،عـلى ما وفقني به إلكـمال هـذا الجهد  وبعد حمد الل   وا 
والمشرف    ، ستاذ الـعزيزفي ختام هذه المقدمة إال  أ ن أ تقدم بالشكر الجزيل إلى فـضيلة األ

الدكتور   داود  أالقدير  مراقب  الثمينمجد  وقـته  من  منحني  ال ذي  وأ حاطني    ،الـمحترم 
  اد.التوفيق والسد  كما أسأله ،ورفيع أ خالقه ،وجم تواضعه  ، بغزير علمه
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 القسم األول: القسم الدراسي
  :املبحث األول

 الشخصية املؤلف حياة
  املطلب األول:

 امسه ولقبه وكنيته
 : وكنيته  اسمه ولقبه

 األقـرب   بن  عـلي  بن  مـوسى  بن  عثمان  بن  هو اإلمام األجل محمد   اسمه:  :ولا أَ 
 .(1) الدين رحـمه الل تعالى فـخر بن  الدين شمس الحنفي،  الحلـبي

وهذا اشتهر   ،لـقب اإلمام بن األقـرب رحمه الل تعالى بـ)شمس الدين(  لقبه:  ثانياا:
 .(2)وعرف أيـضًا بـ)ابن األقرب(  ،به في المذهب الحنفي

بأبي    كنيته:  ثالثاا: تـعالى  الل  رحـمه  موسى  بن  عثـمان  بن  محمد  اإلمام  يـكنى 
 .(3)وكذلك أبو عـبدالل  ،وقـيل أ ن ه يـكنى أبو الـملح ،الـمليح

 :املطلب الثاني
 والدتــه ونـشـأتــه

الل   : أولا: ولدته األقرب رحـمه  ابن  الـمحروسة  ولد اإلمام  مـن    ،في حلب  وهو 
والعلماء خلق    ،والقضاة  ،وقد نسب إلى مدينة حلب من الفقهاء   ،فقهاء المذهب الحنفي

لم يترجم لهم  ،ال يحصون كثرة أ ن اغلب هؤالء  لي  ،إال   ست  أ و وردت لهم تراجم لكنها 

 

البن   ،إنباء الغمر بأبناء العمر  ،295/ 5البن حجر العسقالني:    ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  (1)
ر الع س قالني:   ج  ب غ ا: صال  ،تاج التراجم  ،1/51ح  زين الدين  ل  ،نيل األمل في ذيل الدول  ،268بن ق ط ل و 

 . 45/ 2الم ل طي: 
للحاج خليفة:    ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول  ، 45/ 2لزين الدين الم ل طي:    ،نيل األمل في ذيل الدول  (2)

 . 167/ 2سماعيل باشا: إل ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،3/187
ديوان   ،187/ 3للحاجي خليفة:    ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول  ،268قطلوبغا: صالبن    ،تاج التراجم  (3)

 . 10/281لعمر كحالة:  ،معجم المؤلفين ،1/199لشمس الدين ابن الغزي:  ،اإلسالم
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منها   عديدة  سباب  ال  المدينةبالشافية  هذه  لها  تعرضت  التي  الحروب  س  اواندر   ، كثرة 
الل   إال   يعلمه  ال  مما  من فضالئها  ال   كثير  الشيء  إال   منهم  إلينا  يصل    ،يسيرفلم 

اإلمام المحروسةمكاال  فمولد  حلب  مدينة  في  كان   البحث  أ  ،ني  فبعد  والدته  سنة  ما 
 . والل أعلم (1) ـ(ه710)  في بعض المصادر أ ن ه ولد في سنة  والتحري وجدت
  :نشأتهثانياا: 

ولم نقف إال  على    -رحمه الل  -األقرب  بنالم تسعفنا المصادر عن نشأة اإلمام  
العلمية حياته  من  القدر  عنه  ، ونشأته  ،هذا  المقتضبة  العبارات  تلك  وعن    ،ومن خالل 

  هذه   في  نبغ  إذ   ،والعطاء في حلب  ،و والده تبين أ ن ه من أ سرة قد عرفت بالعلم  ،أخوته
  ، وتفقه  ،م فيهاالعل  لهذا العالم الجلي  فطلب    ،والعلماء  ،والقضاة  ،األئمة  من  كثير  المدينة

الفقه  في  المذهب  ،وبرع  في  بالمدرسة  ،وتقدم  وولي   ،(3) والقليجية  ،(2) ألتابكيةا  ودرس 
ولقد كان فاضاًل صالحًا عابًدا مقباًل على   ، وانتفعوا به ،واشتغل في التعليم ،وأفتى ،فيهما

 .(4)شأنه إلى أ ن وافاه األجل
 

 . 5/295البن حجر العسقالني:   ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1)

الصالحيةاألتابكية: وهي من مدارس    المدرسة  (2) في  تقع  التي  الشافعي  في دمشق  ، المذهب    ، والصالحية 
ودرس فيها   ، والصواب أنها أخت أرسالن  ،قيل: أنشأتها بنت نور الدين أرسالن بن أتابك تركان خاتون

الشافعية علماء  )  ،زمرة من  اإلسالمية سنة  المدرسة  هذه  ينظر:640وشيدت   من  خبر  في  العبر  هـ(. 
 . 1/96للنعيمي:   ،دارس في تاريخ المدارسال ، 3/238للذهبي:   ،غبر

دمشق  (3) في  معروفة  مدرسة  وهي  المجاهدية  ،القليجية:  األمير   : وقيل  ،بانيهالى  إ نسب    وتسمى  أنشأها 
النوري. وانتهت عمارتها سنة خمسين وستمائة قليج  بن  الدين محمود  بن شمس  الدين محمد   ، مجاهد 

. ينظر: كنوز الحديد أبي ابن بقصر يعرف موضع في  وهي مجد الدين الحسن  وأول من درس بها الشيخ
 . 1/329للنعيمي:   ،المدارس تاريخ في الدارس   ،357-1/356أل حمد أ بو ذ ر: ،الذهب في تاريخ حلب

  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،1/51البن حجر العسقالني:    ،ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر  (4)
ماد الحنبلي:    ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ، 5/295  البن حجر العسقالني: -8/404البن العه

405 . 
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 :الثالث املطلب
 منزلته العلمية ومؤلفاته

 أولا: منزلته العلمية 
  ،الهداية  مسائل  تجريد  في  الرعاية  كتاب  ،لمخطوط  وتحقيقي  ،دراستي  خالل  من

  الـفقه   فروع  في  كبيرة  موسوعة  ،بأ ن ه  القول  يمكنني  ،الل  رحمه  المليح  أ بي  للعالمة
  قد ف  ،الفقهية  مسائل ال  غزير   على  ه كتاب  حوى   إذ   ،األول  الطراز  من   وعالم   ،(1) نفيالح

  ، (الحوالة  كتاب  نهاية  إلى  الحدود  كتاب  بداية   من)  بتحقيقه  قمت  ذي ال    الجزء   في  وجدت
  على   يدل  وهـذا  ،األخرى  المذاهب  في  العلماء  أ قوال  وذكر  ،الهداية  كتاب  على  اعتمد  أ ن ه
   علمه. وسعـة ،حفظه وفـرة

 مؤلفاته:ثانياا: 
الل غير   مهرح  األقرب  بن  محمد  لإلمام  ذكر كتب التراجم والسير مؤلفًا آخرتلم  

واحدمؤ  الغريب  ، لف  باألمر  ليس  الشيء    ، وهذا  إال   يذكروا  لم  لحياته  المترجمين  ألن 
 وهـذا المؤل ف هو:  ،الـقليل عنها
  ، فروع الفقه الحنفيكتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية: وهو كتاب في   ❖
ه  مرح  (2)المرغينانيدين  رهان الاب الهداية لإلمام بمسائل كت عه المؤلف تجريًدا لوقد وض

 .(3)الل

 

 . 281/ 10عمر كحالة:   ،ينظر: معجم المؤلفين (1
سالم  شيخ   الفرغاني  الجلهيل   عبد   بن   بكر  أبي   بن  علي   اإلمام   هو  المرغيناني:  (2  المرغيناني  الدين   برهان  اإله

. من مصنفاته كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي  ،والتقدم  بالفضل   مصر  أهل  له  أقر  ،المحقق  ال عالمة
 . 1/383:  الق ر شي ، المضية الجواهر 

التراجم  (3) ب غ ا: ص  ،ينظر: تاج  معجم    ،199/ 1لشمس الدين ابن الغزي:    ، ديوان اإلسالم  ،268ابن ق ط ل و 
كحاله:    ،المؤلفين المصنفين  ،10/281لعمر  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  باشا:   ،هدية  إسماعيل 

2/167 . 



 

 279 

 ( 8 ) 

ما منبع مجمع   منها نسخة موجودة   ، وهي مخطوط في الفقه الحنفي  ، البحرينوا 
بحلب األوقاف  )الحفظ  رقم  50354:  الرقم  ، بمكتبة   :5  )3389/1877 ،  

نما هي لإلمام   ،وقد نسبت إلى اإلمام  ،وذكرت في خزانة التراث سهوا  ،3390/1878 وا 
   .(1)بابن األقرب رحمه اللالملقب  ،يوب العينتابيأ راهيم بن ب إاحمد بن 
 :ملطلب الرابعا

 شيوخه وتالميذه
 أولا: شيوخه: 

الأ   أ هـصبح من  عند  العـمعلوم  الع  ،لمـل  تسـأ ن  فـلم  له شـلسل  فقد   ،يخـكل شيخ 
كذا كل من كان بعدهم ـوه  ، تابعينـلل  والصحابة شيوخاً   معلمًا للصحابة      بي كان الن  

العت ى  ح يـوصل  إلى  هـلم  نقـول  ،ذاـومنا  لم  نـكننا  أ ي  على  يف ـف  بن  ـص  اإلمام  أ ن  يد 
اية  ـوغ  ،يخ مما بحثت به من المصادرـ و شأ    ، تاذـد أسـتلمذ على يـ قد ت  مه اللـاألقرب رح

أ   أ ن  ـفما  عنه  تصحوا  يـه  على  مشايـتلمذ  عـد  اإلمام  لاق  كـما  :صره ـ خ  حجر   ذلك  ابن 
الل رحمه  جـ)وت  تعالى:  العسقالني  على  حـفقه  مهرت ـ ماعة    األتابكية   تـدريس   وولي  ى 

 . (2) (والقليجية
 ثانياا: تالميذه: 

العلملمكانت نظرًا   الفقهية  ،ة يه  المعلوممف  ، وأ ثـاره  ل  ن  يكون  ه رحمه الل حلقة أ ن  
األتابكية  ،للـتدريس  الـمدرسة  ولهي   أ ن ه  أ نجبت    ،والـقليجية  ،وخاصة  أ ن ـها  المعلوم  ومن 

الكثير من العلماء حيث ذكر المترجمون أ ن  لإلمام بن األقرب عدًدا من الـطلبة لعل مـن 
 :برزهمأ

 

الوافي  (1) بعد  والمستوفى  الصافي  المنهل  بردي:  ال  ، ينظر:  تغري  التراث  ، 1/212بن  فهرس    ،خزانة 
 . 318/ 51مركز الملك فيصل:  ،مخطوطات

ر الع س قالني:   ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (2) ج   . 5/295البن ح 
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 الدين  شمس  حلب  نزيل  الـعزازي  سفـري  بن  أحمد   بن  محمد  بن  محـمد ❖
هـ(  798)ت  وصاهره   ،األقرب  بن   على اإلمام  فاشتغل  حلب  وقدم  ،بلده  نشأ في  ، الحنفي

 .(1)حلب في
الدين  بن   مبارك   بن  محـمد ❖ السافي شمس    قرأ   ،الـرومي  الحـلبي  عثمان 

 وحج  األقرب  بن عثمان  بن محـمد الدين شمس عن وأ خذ ،الـبرهان بن التـاج على  الهداية
القاهرة  ،والزمه  ،معه إلى  حلب    ،وسافر  إلى  عاد  ثم  علمائها  من  العـلم  وأ خذ 
 .(2)هـ(800)ت

 : املطلب اخلامس
 وفاته

رحـمه الل بالترجمة على    ابن األقربجمع المؤرخون الذين تناولوا حياة اإلمام  أ
 . (3) سنة وستين  نيف  عن  ،هـ(477) أ ن ه توفي في حلب في ربيع األخر سنة

  

 

ر الع س قالني:   ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1) ج   . 5/422البن ح 
 . 2/32البن حجر العسقالني:  ،أنباء الغمر بأنباء العمر (2)
الثامنة  (3) المائة  أعيان  في  الكامنة  العسقالني:    ،الدرر  حجر  طبقات   ،5/295البن  إلى  الوصول  سلم 

 . 199/ 1شمس الدين البن الغزي:  ،ديوان اإلسالم  ،3/187للحاج خليفة:  ،الفحول
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 :ثانياملبحث ال
 كتاب الرعاية يف جتريد مسائل اهلداية التعريف ب

 ألبن االقرب احلنفي
 : املطلب األول

 اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
    )كتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية(سم الكتاب: ا

 الكتاب إلى المؤلف:  ةنسب
من الواجبات التي تقع على عاتق المحقق قيامه بإثبات البينة على صحة نسبة  

إلى   اال  ،مؤلفهالكتاب  يحصل  تحقيقهوبذلك  في  للباحث  في    ،طمئنان  للقارئ  وكذلك 
من   ،الحنفي الحلبي األقرب بنا فقد اشتهرت نسبة هذا الكتاب إلى اإلمام ،قراءته للكتاب

 ي: أت خالل ما ي
 ما يتضح في نسخ المخطوط: ❖

في آخر   ب ي اعتمدناها في التحقيق فقد ذكر اسم كتا( الت   أ   )   النسخةفي  أول:  
 . لوحة من المخطوط

فقد نسبت إلى اإلمام   ، ( والتي اعتمدناها في التحقيق أيضاً بأ ما النسخة )ثانياا:  
من    ،السغناقي النسختين  مقابلة  فبعد  خطأ  فيوهو  المختصين  أ ن هما    قبل  تبين 
رحمهما   (1) وقد ثبت أ ن ها تعود إلى اإلمام بن األقرب وليس لإلمام السغناقي  ،متطابقتان
 .   وذكر اسم كتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية بشكل واضح الل تعالى

 

فقيه حنفي. كان إمامًا عالمًا فقيهًا، نحويًا،    السنغاقي:  هو حسين بن علي بن حجاج بن علي، السغناقي  1) 
إلى سغناق  ،جدلياً  الهداية.    ،من مصنفاته  ، توفي في حلب  ،بلدة في تركستان  ،نسبته  النهاية في شرح 

 . 247/ 2للزركلي:  ،األعالم ، 254للغزي: ص ،ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية
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 ، قد أ ثبت ذلك الدكتور محمود الدغيم في كتابه المعني بالمخطوطات وفهرستهاو 
يمانية في دولة تركيا التي تضم نسختي  وبينه أيضا في محاضرة رسمية في مكتبة السل

 .(1)المخطوط
اللأ ❖ رحمه  للمصنف  ترجم  من  سلم   ذكر  خليفة:   حاجي  ،غلب    في 
  عمرذكر  و   ،الهداية(  مسائل   تجريد  في   الر عاية   : )صّنف  ،الفحول  طبقات   إلى   الوصول

معجم في  ابن    ،الهداية(  مسائل  تجريد   في   الرعاية:  آثاره  )من   المؤلفين  كحالة:  وذكر 
ولم يختلفوا في    ،الهداية(  مسائل  تجريد  في   كتاب الرعاية  :له)  ،التراجم  قطلوبغا: في تاج

 .(2) نسبته
 :املطلب الثاني

 املخطوط ونهايات لبدايات اخلطية والصورة اخلطية وصف النسخ
الهداية نسخ مطبوعة الرعاية في تجريد مسائل  ق  ه لم يحق ألن    ،ال يوجد لكتاب 

اآل اإلسالمي  ،نإلى  المكتبات  في  الموجوده  المخطوطات  عداد  في  اليزال  ولقد    ،ةفهو 
الل بفضل  العلياأنا      تمكنا  الدراسات  طلبة  أخوتي  من  الحصول  وعدد  على    من 

اعتمدت في عملي في تحقيق هذا الكتاب على نسختين مخطوطين  وقد    ،نسختين فقط
  هما:

األم:   لها بحرفو النسخة  إتقانا  ها واعتمدت  ،(   أ  )  رمزت  أكثر  واوضح   ، لكونها 
 . خطاً 

   أسميخان سلطان في تركيا.  مكان وجودها: مكتبة •
   (.203) رقمها: •
 ولكل لوحة صفحتان.  ، (220)  عدد اللوحات: •

 

 . 198/ 1لمحمود الدغيم:  ،فهرس المخطوطات ،كتاب الرعايةمن  ب(  ، أ) اللوحة األولى من النسخة  (1)
ب غ ا: ص  ،تاج التراجم  (2) معجم   ، 3/187للحاج خليفة:    ، سلم الوصول إلى طبقات الفحول  ،268البن ق ط ل و 

 .10/281عمر كحالة:  ،المؤلفين
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   سطًرا. (29) عدد: األسطر: •
 (. 2: )بتحقيقها قمت التي  اللوحات عدد •
 ( كلمة. 14عدد: الكلمات في السطر الواحد: نحو )  •
   أبراهيم بن محمد الصوفي.  الناسخ:اسم  •
 ه(.   851) تاريخ النسخ: •
   التصنيف: فقه حنفي. •

 )ب(.  النسخة الثانية: ورمزت لها بالحرف
 . راغب باشا في تركيا  مكتبة مكان وجودها: •
 (. 504رقمها: ) •
 ( ولكل لوحة صفحتان. 224عدد اللوحات: )  •
 .سطراً  ( 27) عدد األسطر: •
 (. 2بتحقيقها:) عدد اللوحات التي قمت  •
 .. كلمة (14عدد الكلمات في السطر الواحد: نحو ) •
 زرقي.محمد بن علي بن محمد األاسم الناسخ:  •
   هـ(.  843تاريخ النسخ: ) •
 التصنيف: فقه حنفي.  •
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 الصورة الخطية لبدايات ونهايات المخطوط
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 (   أ اللوحة األولى من النسخة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  أ النسخة )  عملي  األولى من لوحةال
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 (   أ النسخة ) من الخيرة من عملي  اللوحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (  أ  من النسخة ) ةالخير  لوحةلا
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 ( اللوحة األولى من النسخة )ب 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( النسخة )ب  للوحة األولى من عملي منا
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 ( من عملي من النسخة )ب  وحة الخيرةالل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( ب الخيرة من النسخة ) لوحةال



 

 288 

 ( 8 ) 
 

 يقيحقالقسم الت: القسم الثاني
 :املبحث األول

 كتاب السري 
 املطلب األول: 

 اجلهاد
الجه اد  
ن  عم  الن فهير  بأن  ه جم    ،ف روضه الكف اي ةه إذ ا لم يك ن  الن فهير  عامًّا   نم:  (1) وا 

ر  عل ؛الع د و   ٍد يقده مهيعه الن اسه يت ع ّين  الف ر ض  على ك ل  أ ح   .(2) هه من ج 
اإلسالمه  ق ب وله  عن  امت نع وا  الذين   الك ف اره  قت ال   زي ةه وأ د اءه    ،ويجهب   م لوا هن     ،(3)الجه

بهي    ،(4)بالقهت اله   ؛ اؤ  ي بد   ص  على  يجهب   ع بدٍ   ، وال  امر أ ةٍ   ،وال  أ    ، وال  م    ، عم ىوال  وال   ،قع دٍ وال 
أ ق ط ع  
يعه الن اسه د فعه    ؛وع م  الن فهير   ،فإهن  ه جم  الع د و   ،(5)  مه  .ت عي ن  على ج 

  

 

  --  تال في سبيل اللوالطاقة بالق  ،وشرعا: هو بذل الوسع  ،والطاقة  ،في اللغة: هو بذل الوسع الجهاد:  (1)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  :  . قال  ذلك، أو المبالغة في ذلك  غير  أو  ،والمال  ،واللسان  ،بالنفس

  ، 1/486البن فارس:    ،اللغة  مقاييس  معجم  :ينظر.  [41التوبة: من اآلية]  ٻ  پ    پ  پ  پ
  .97/ 7 :للكاساني ،الصنائع بدائع

 . 4/117 البن مودود: ،االختيار لتعليل المختار  ،7/98 للكاساني: ،ينظر: بدائع الصنائع (2)
زي ة  (3) مام من أهل الالجه ، وسميت الجزية، ألنها تجزي، أي تكفي في الذمي  سنةذ م ة في كل  ـ: ما يأخذه اإله

   . 66/ 1لقاسم عبدالل:  الفقهاء أنيس ، 7/238 لبدر الدين العيني: ،عن القتل. ينظر: البناية
 . 2/378للمرغيناني:  ،الهداية ينظر: (4)
األعمى  (5) على  الجهاد  يجب  ال  القدوري:لعجزهم.    ،والمقعد  ،إنما  مختصر    ، الهداية  ، 231  ص  ينظر: 

 . 179للرازي: ص   ،الملوك تحفة ، 2/378 للمرغيناني:
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و ر ج  المرأ ة  بغيره إهذ نه  خت ، والعبد  بغيره إذ نه الم ول ىجه الز 
ذ ا كان  للغ زاةه غنيمة    ،(1)  ؛ وا 

رهب  الج عل   ك رهه  لإلهم امه أ ن  يض 
 . (3) على الن اسه  (2) 

 :املطلب الثاني
 كيفية القتال

الح ربه  أ هل   الم سلهم ون   ر   اص  ح  إ  ؛(4) وا هذ ا  اإللدع وه م   مه ى  إليهه   ،سال  أ جاب وا   ؛ فإهن  
القت اله  أ ب و    ،امت نع وا عن  اإلسالم  وا هن   الجزي ةه   ؛ا  إهعط اءه  إلى  ي قبل     ، دع وه م  مم ن   كان وا  إهن  

زي ة   منه م الجه
وعل يههم ما على الم سلهمهين   ، فإهن  ق بلوه  كان  لهم ما للم سلهمهين   ،(5)

 (6) ، 
وال غر ام ة   ،ثم  أ  من فعل  و  ،ة  قبل  الد عو ةه عو  وال ي ق ات ل ون ما لم ت بلغه م الد  

  .(8) عليهه  (7)

 

أ    (1) المسألة:    والزوج  ،المولى   ملك  عن  مستثناة  المفروضة  العبادات  حق  في   العبدو   ،المرأة  منافع  ن وجه 
 . 7/98للكاساني:  ،الصنائع بدائعينظر:  . الصومو   ،الصالة في كما شرعا،

على عمله  ل: هوع  الج    (2) للعامل  يعطى  هنا  ،ما  للغزاة  هو  والمراد  اإلمام  أخرجه  ما   ،ما  به  ولهذا سّمي 
العيني:  ،البناية  . ينظر:في سبيل الل  يعط ى الى المجاهد ليستعين به على جهاده   ، 98/ 7  لبدر الدين 

 . 71للبركتي: ص ،التعريفات
  لنوائب   معد  المال  بيت  مال   ألن   ،إليه  ضرورة  وال  األجر  يشبه  ال  ألنه  ،فيء  للمسلمين  دام   ما  جعليكره ال  (3)

 . 2/378 للمرغيناني: ،الهدايةينظر: . المسلمين
الذين امتنعوا عن قبول اإلسالم، ولم يكن لهم عقد    ،هل الكتابأ  و   ،المشركين  هل الحرب: هم الكفار منأ    (4)

 . 328صوال أمان. ينظر: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية:  ،ذمة
ألنهم ال يقبل منهم   ،وعبدة األوثان من العرب  ،نما قيد قوله ممن تقبل منهم الجزية احترازا عن المرتدينإه   (5)

 . 10/7للسرخسي:  ،أو السيف. ينظر: المبسوط ، اإلسالمإال  
 . 2/379للمرغيناني:  ،الهداية  ، 231ص  ينظر: مختصر القدوري: (6)
اإلام  ر  غ    (7) على  يقع  ما  هو  الغرم  يقالة:  منه،  جناية  لغير  من ضرر  ماله  في  ينظر:   :نسان  كذا.  غرم 

 . 1/606: األصفهاني لراغبل ، المفردات في غريب القرآن
االختيار   ،للمرغيناني  ، ينظر: الهداية  يدعوه.  أن  إال  اإلسالم  إلى  الدعوة  تبلغه  لم  من  يقاتل  أن  يجوز  وال  (8)

 . 3/243 للزيلعي: ،تبيين الحقائق ، 119/ 4البن مودود:  ،المختار لتعليل
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ل     ،ويج وز  أ ن  ي قاتهلوا من بل غ ته  الد عو ة  من غيره ت جديده الد عو ةه  وا اتل  ق  أ ن  ال ي  واأل فض 
حت ى ي جد د وا الد عو ة  
 (1). 

قت الههمه   ؛قب ل وايم  لو ا هن    على  بالله  ز  وأ    ،ق وه موغر    ،وحر ق وه م  ،است ع ان وا   ، عه م ر  فسد وا 
ب وا الم  ،وأ شجار ه م ههم  و   ،وفع ل وا ك ل م ا فيهه ك سر  ش وكتهههم  ،عل يههم  (2)انهيق  ج  ون ص  معه   ، ت فريق  ج 
وكبت ه م
وغيظ هم    ،(3)

ه مفي  وا هن  علم وا أ ن    ،ويطع ن وه م  ، ويجوز  أ ن  يرم وه م  ،(4)
م سلهمون    (5)

(6 ) ، 
زيادٍ   [86]و/  الحسنه وعن    ال  (7) بن  الك ف ار    (9) ت تر س  وا هن   .  (8)يجوز    أن ه  

بأ طف اله   (10)
ابو ا  فإهن  أ   ،وال يمت نهع ون  عن القهت اله   ، ر ميه الك ف اره بت عم د  الم سلهم ون   ؛أ و أ سر اه م ،الم سلهمهين   ص 

 

 . 231ص  ينظر: مختصر القدوري: (1)
ينظر:    ،القذاف، التهي ترمى بها الحجار ة الكبار، تستخدم في الحرب  وهي  ،المجانيق: هو جمع منجنيق  (2)

 )المناجنيق(.  ب:في  .4/129  البن عابدين: ،رد المحتار
 . 2/76البن منظور:  ،لسان العرب ذالل. ينظر:كبتهم: الكبت: اإل (3)
 . 380-2/379 :للمرغيناني ، الهداية ، 135للشيباني: ص  ،الصغير السيرينظر:  (4)
 .)أنهم(ب: في  (5)
  ، وقتل األسير والتاجر ضرر خاص. الهداية  ،ألن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة اإلسالم  (6

 . 2/380للمرغيناني: 

 ، صاحب اإلمام أبي حنيفة  ،فقيه العراق  ،الكوفي  اللؤلؤي  أبو علي  ،الحسن بن زياد: هو الحسن بن زياد  (7)
كتبت عن ابن جريج   وقد قال:  ،ثم استعفى  ،هـ(194)  ماع  القضاء بالكوفة  ي  له و    ، هـ(116)  ولد حوالي 

  ، 491/ 1للذهبي:    ، االعتدال  ميزان  ينظر:  . هـ(204)ت  ،من كتبه أدب القاضي  ،اثني عشر ألف حديث
 .  9/543 : للذهبي ،أعالم النبالء سير ،1/193  للقرشي: ، الجواهر المضية

  ، جائز   الكافر  قتل   ترك  ن أ    مع   ،المسلم  قتل  على  اإلقدام   يحل  ال    أن هوجه قول الحسن بن زياد رحمه الل   (8)
  ذلك   من  المسلم  جانب  مراعاة  فكان  ،المسلمين  نفعةإذا كان فيه م  األسارى  يقتل  أال  لإلمام  أن  ترى  أ ال

 . 3/244 للزيلعي: ،تبيين الحقائق تفصيل هذه المسألة في:  ينظر: .الوجه
  البن منظور   ،لسان العرب  يقال: تترس بالترس إذا توقى به. ينظر:  ،تترس: تترس فالن: توقى بالترس  (9)

 . 6/32 )التاء المثناة(:
 )الكفار( ساقطة من: )ب(.    (10)
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وا أ ن  ال يت ع   ليهه ممهم ن  أ مر  ي ة  ع  وال كف ار ة    ،مدوه  فال  ده
ًفا للش افعي    ؛(1)   والحس ن  بن    ،(2)   خال 

 .(3)زياد
إلي  أ ن  ويكر ه    رهج وا  بالن س اءه هه يخ  والم صاحهفه   ،م 

يك ون  في ع سك ٍر ع ظيٍم   (4)  أ ن   إال  
ذ  م عه     ؛وه م  قوم  ي وف ون  بالع هده   ، إهل يههم م سلهم  بأ مانٍ   دخل  وا هن     ، ن  عليهه ي ؤم   فال  بأ س  بأ ن  يأخ 

الم ص ح ف
إال    ،(5) الن ساءه  من  وا  ي خرهج  ائهز  وال  مهثل    (6)العج  بههن   ي ليق     ، الط بخه :  لع مٍل 
امه  وأ شب اهه   ،والم د او اةه 

ع ةه ل  وال  ،ال القهت اله   (7) لم باض 
م اءه   ؛وا هن  كان  ال ب د  منه ا  ،(8)  فعل يههم باإله

  

د ون  الحر ائهره 
 (9).  
إال    المرأ ة    ت ق اتهل  وال   العد و   م   يهجه لم  وجه فهيم ا  الز  بإهذ نه  إال    ،  الع بد  بإهذ نه وال     

الم ول ى
وا  ،(10) يغد ر  ال  أ ن   الم سلهمهين   ي ان ة    :والغ در    ،وعلى  الع هده و   ، الخه ي غل واالو   ،نقض     ،  

 

 لذنبا  به  يستغفر  ما  أ و  ،ا عن مثلهوزجرً   ،ا لما وقع منهجبرً   ةاينالجصاحب  جب على  ي  ا: هي مال ك ف ارة  (1)
 . 282صللمناوي:  ،ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف . وصوم ،صدقة من

ذا    (2) الكفار بمسلمين من األسارىوا  بالمسلمين حاجة إلى رميهم  ،تترس  لم يكن  فإن رمى    ،لم يجز  ؛فإن 
إليهم القود  ،مسلم  القتال جاز رميهم،    ،والكفار  ،وقتل مسلما وجب عليه  التحام  ن دعت الحاجة عند  وا 

القصاص الرامي  أمكنهم فال يجب على  المسلمين ما  اللو   ، ويتوقون  الشافعي رحمه    ،في موضع  :قال 
   . 12/134للعمراني:  ،والكفارة. ينظر: البيان ،عليه الدية موضعوقال في  ،وعليه الكفارة

 . 7/101 للكاساني: ،ينظر: بدائع الصنائع (3)
ا على االستخفاف  يضً أ  وتعريض المصاحف  ،والفضيحة ،النساء على الضياع تعريض ألن فيه ،يكرهإنما  (4)

 . 5/450 للزيلعي: ،ينظر: تبيين الحقائق فإنهم يستخفون به مغايظة للمسلمين.
 . 2/379 للمرغيناني: ،الهداية   ،7/190للجصاص:   ،شرح مختصر الطحاوي ينظر: (5)
 . 5/372البن منظور:  ،لسان العرب وهي المرأة المسنة. ينظر: ، العجائز: جمع عجوز (6)
 )أشباهها(.   :(ب)في  (7)
 . 8/14البن منظور:  ،لسان العرب وهي كناية عن الجماع. ينظر: ،المباضعة: المجامعة (8)
 . 451/ 5: للسيواسي ، القدير فتح  شرح ،3/244 :للزيلعي ،تبيين الحقائق ينظر: (9)
 . 2/380للمرغيناني:  ،ألن حق الولي والزوج مقدم. ينظر: الهداية (10)
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ث ل وا  ،الس رهق ة  في الغ نيم ةه   :والغ لول   وال ي م 
بهي    ،وال يقت ل وا الم رأ ة    ،(1) وال    ،وال المجن ون    ،وال الص 

الفانهي   الش يخ   يقت ل وا 
األ عم ى  ،(2)  الم قع د    ، وال  وال 

الش افعي    ،(3) أ ن   ي    :4وقال   أ صل ه   قتل ون  
ر اب   أ و الك فر   ،الم بهيح  للق تله هو الحه

(5).  
الش ق   يابهس   ي قتل   ي مناه    ،(6)وال  يد ه     ،والمقط وع   خهال فٍ و أ و  من  كان     ،رهجل ه   وا هن  

ده   أ و د ل  على عور اته   ،أ و ح ر ض  على القهت اله   ، أ و قت ل    ،الح ربه ذ ا ر أ ى في  وال    ،(7)اأ ح 
(8) 

 

أطراف  (1) يقطعوا  أن  يقتلوهم   ، واللسان  ،واألذن  ،كاألنف  ،األسارى  أ و أعضاء   ،يمثلوا: وهو  يخلوا  أ    ،ثم  و 
   .2/529للحدادي:   ،النيرة الجوهرة . ينظر:مرؤوسه يقطعوا أ و ،مذاكيرهم ن يقطعواهو أ   :وقيل ،سبيلهم

  هرم   إذا   يفنى،  الرجل  فني:  يقال  ،فان  فهو  فناء،  يفنى  فنى:  والفعل  البقاء،  نقيض:  الفناءالفاني:    الشيخ   (2)
 .  15/343لألزهري:  ،اللغة الموت. تهذيب على وأشرف

 . 2/380للمرغيناني:  ، الهداية  ،232-231ينظر: مختصر القدوري: ص  (3)
كان    ،أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ،اإلمام العلم حبر األمة  الشافعي: هو   (4)

ه(، وقيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه  150ولد سنة )  ،أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر
من   ،وكانت والدته بمدينة غزة، توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين ،اإلمام أبو حنيفة

 . 8/236للذهبي:   ،ينظر: سير أعالم النبالء ،كتاب األم ،مصنفاته
والشيخ الفاني، ففي قتلهم قوالن: االول: يجوز القتل، ألنهم   ،اختلف قول الشافعي في إباحة قتل الرهبان  (5)

والثاني: ال يجوز قتلهم، ألن القتل من أجل الكف عن القتال، وقد كفوا أنفسهم   ،من جنس مباح القتل
 . 310/ 14دي: للماور  ،عنه، فال يقتلوا. ينظر: تفصيل هذه المسألة في: الحاوي الكبير

  ، جسمحد شقي الوالحركة من أ    ،ذهاب الحس  :والفالج  ،هو المفلوجو   الّشيء،  نصف:  الّشق    يابس الشق:  (6)
   .7/246لبدر الدين العيني:  ،البناية ، 61ص: للنسفي ،وسالمة الشق اآلخر. ينظر: طلبة الطلبة

 . 7/101 للكاساني: ،ينظر: بدائع الصنائع (7)
للنووي:    ،التنبيه  ألفاظ   تحرير  والحروب هي: خلل يتخوف منه القتل. ينظر:  ،العورة في الثغور:  عورات  (8)

1/321 . 
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ل  ق تل ه  ق ات ل  مف ك ل  من هو    ،الم سلهمين  ق تهل ومن لم يك ن     ،(1) أ و لم ي قاتهل    ، ن أ ه له القهت اله ي حه
ل  ق تل ه  إهال  إهذ ا ق اتل  حقهيق ةً  ؛ من  أ ه له القهت اله   .(2)و معن ىأ   ،ال يحه

ل  ق تل ه  في حال ةه القهت اله  ل  ق تل ه  بعد  الف راغه منه    ؛ومن ال يحه ل  ق تل ه    ،ال يحه ومن يحه
القهت اله  بعد  األ س ره   ؛في حال ةه  ل  ق تل ه   بهي    (3)يحه المعت وه    و   ،والمجن ون    ، إال  الص  في    (4) ي قت ل  
أ م  لم ي قاتهل   ،حاله إفاق تههه ق اتل  

 (5). 
وى أ    (6)وال بأس  للر ج له أ ن   ولههه من  الك ف اره يقت ل  ما سه ول ه  ت  وال يق  ،ص    إال    ،(7) ل  أ ص 

د وا نه    ،ق تل ه    أ ن  ي قصه وا هن  ظ فر  بههم في الص ف    ،موال ي م ك ن ه  اله ر ب  مه
 ، امت ن ع  عن  ق تلهههم  ؛  (8)

أهم ٍع ي قتله م غ ير ه   (9)ولكن  أ لج   . (10) إلى موضه
  

 

 . 101/  7: للكاساني ،ينظر: بدائع الصنائع (1)
أي    (2) بالمعنى:  قاتل  قوله  من  الصنائع.  والتحريض  ،والطاعة  ،بالرأيالمراد  بدائع   للكاساني:  ،ينظر: 

7/101 . 
نحوه. ينظر:   الخطاب  لتوجه  العقوبة  أهل  من  ألنه  ،األسر  من يحل قتله حال القتال وبعدبقتل    بأس  ال  (3)

 . 2/381الهداية للمرغيناني: 

  إذا   معته  ورجل .  العقل  الناقص  المعتوه:  وقيل  ،ضعيف العقل  هو التجنن:  : )والمعتوه(. والتعته(ب)في    (4)
 . 512/ 13البن منظور:  ،خلقه. لسان العرب في مضطربا مجنونا كان

 . 2/380للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية (5)
(. ( أ) في  (6)  : )بهأ ن 
إحياؤه    (7) عليه  إفنائهباالألنه يجب  في  فيناقضه اإلطالق  يقتله غيره  ، تفاق  امتنع عليه حتى  أدركه    ، فإن 

 . [15]لقمان: من اآلية ڳ  ڳ  ڳ  ڳ: ىتعال لقوله

  وقف   إذا  صفا،  وقفا   يقال  الصف،   ذلك   من.  المقر  في   شيئين  بين  وتساو  الشيء  في   استواء  هو  : الصف  (8)
   . 275/ 3البن فارس:  ،اللغة مقاييس صاحبه. معجم جنب  إلى  واحد كل

أوهم(  :(ب)في  (9)  . )ألج 
 . 3/245للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ،319للشيباني: ص ،الجامع الصغير ينظر: (10)
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 :املطلب الثالث
 ومن ال جيوز أمانه (1) املوادعة

الحربه  أ ه ل  ع   ي و اده أ ن   مام   اإله ر أ ى  نه م  أ و  ،وا هذ ا  مه ل ح     ،ب عًضا  أ ص  ل ح   الص  وكان  
للم سلهمهين  ف عل  
لح    ،د ع ه م  م د ةً و وا هن  أ    ،(2)    ،إل يههم    (3)ن بذ    ؛ أ صل ح    ث م  ظ هر  له  أ ن  نقض  الص 

وقات ل ه م  
(4) . 

ي ت ع   ملهكههم  (5)ض  ر وال  إلى  ي نب ذ   حت ى  ي بع ث    ،ل ه م   ما  قد ار   مه الم د ةه  من  ي  وي مضه
الم لهك  إلى أطر افه ممل ك تههه من  ي نذره م
(6). 

ي ان ةٍ   بد ء واوا هن    لمه م لكهههم    بخه ل  جم اع ة    وا هن    ،ت الهههم من غ يره ن بذٍ بق ف ال بأس     ؛بعه دخ 
نه م في دارهن ا الط رهيق    ،وال منع ًة له م    ، مه له م منع ة    ،الع هد    ت قهض  لم ين  ؛وقط ع وا   ،وا هن  كان  

ةً   ؛ف إهن  كان  بغيره إهذ نه ملهكهههم  ،وقات ل وا الم سلهمهين  عالنهي ةً  اص   ، (7)  ا نت ق ض  الع هد  في حق ههم  خ 
ق   ؛وا هن  كان  بإذنه م لكهههم  .(8)ك لههم انت ق ض  في ح 

 

:  يقال  ،القتال  ترك  على   والمسامحة  ، والصلح  ،المعاهدة  هي  وشرعا:   هي المصالحة،   في اللغة:   الموادعة   (1)
المصالحة    ،اآلخر  منهما  واحد   كل   يغزو  ال  أن  على  وتصالحا  ،تعاهدا  أي  الفريقان  توادع ولقد سميت 

 جب  حب  خب  مب  يئی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ی  ی   قال تعالى:  ألنها مشاركة من الودع.  :بالموادعة 

 . 8/386البن منظور:  ،لسان العرب  ،7/108للكاساني:  ،. بدائع الصنائع[61اآليةمن األنفال: ]
 . 86/ 10للسرخسي:  ،المبسوط ، 165للشيباني: ص  ،السير الصغير ينظر: (2)
  .3/512البن منظور:  ،العربوألقاه. ينظر: لسان   نقضه إذا العهد نبذ ويقال: ،طرحالهو  النبذ: (3)
 .  5/457للزيلعي:   ،تبيين الحقائق ،232مختصر القدوري: ص  ينظر: (4)
 )يتعوض(.  :(ب)في  (5)
له نفي  ، المراد من قوله (6)  . 2/138للمرغيناني:  ،الهداية ينظر:. الغدروال يتعرض لهم قبل أن ينذرهم من أج 
 . 4/121البن مودود:  ،ينظر: االختيار لتعليل المختار (7)
 . 382-2/381 للمرغيناني: ،ينظر: الهداية (8)
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اإلمام    [ 87]ظ/  وا هذ ا واد ع ه م 
ذه  م نه معلى  (1) كان  بالم سلهمين  حاجة     (2)ن  إه   ؛ماٍل يأخ 

ةً   ،إهل يهه جاز   نه م قبل  م حاوما    ،(3) ز  ج  ي    لم؛  إهل يهه   وا هن  لم تك ن  بههم  حاج  ع   ص  أ خذ  مه تهههم ي وض  ر 
ي ةه، وما أ   ز  ارهفه الجه وه مفي م ص  ر  ين  حاص  تهههم فهو ،خذ  حه ل وا بس اح  نهيمة  تخم س   ونز   .غ 

ب  ويقسم    الغ انهمهين  الب اقهي  الم رت د  .  (4)ين   ع   ي و اده أ ن   في   (5)ين  ولإلم امه  يت أ م ل و ا  حت ى 
ماالً   ،أ مرهههم   ذلهك  على  مهنه م  ذ   يأخ  عليههم  ؛أ خذ ه  ف إهن     ، وال  ي ر ده   لم 

أ ب ى  (6)  و ا هن   العد و   ، 
الم سلهم ون  ماالً  ي ه م  ي عطه يفع له    ؛الم واد ع ة  حت ى  الم سلهم ون    ،اإلم ام    لم  ي خاف   أ ن   على    إال  

ههم   اله ]أ نف سه كه   (7)[بح  اله ال 
ي باع     ،( 8) ر به   وال  الح  أ هله  الح    ،من  كر    ،سه وال   ،(9)اع  وال 

يد   ده وز ذ لهك  في  وال ي حم ل  ذ لهك إليههم  ،(10)ح  اله وج  ت اعه   ،الط ع امه   (11)بهح    ،ويج وز  ذلهك    ، والم 
ل   ك ه  أ ف ض   .(12)وت ر 

 
 

 . 245/ 31:للزبيدي ،تاج العروس . و السلطانأ ،و الرئيسأ ،اإلمام: الخليفة (1)
 )و(.   :(ب)في  (2)
 . 2/382للمرغيناني:  ، الهداية (3)
 . 4/121البن مودود:  ،ينظر: االختيار لتعليل المختار (4)
ت د ين    (5) يقال: ارتد: إذا رجع، والمرتد شرعا: هو من رجع عن دين اإلسالم    ،: المرتد في اللغة: الراجعال م ر 

 .  10/100للسرخسي: ،المبسوط ،386/ 2)رد(:  مقايس اللغةمعجم إلى الكفر. ينظر: 
اإلمام يوادعهموأ    (6) فإن  المرتدون  أمرهم ألن اإلسالم مرجو منهم  ما  في  ينظر  قتالهم    ،حتى  تأخير  فجاز 

 . 246/ 3 للزيلعي: ،الحقائق اإلسالم. ينظر: تفصيل هذه المسألة في: تبيين دين طمعا في رجوعهم الى 
 وأثبته من )ب(.    ،( أ ما بين المعقوفين ساقط من: )  (7)
 . 2/719للسغدي:   ، تاوىالنتف في الف  ،165صللشيباني:  ،ينظر: السير الصغير (8)
الخيلال ك ر اع  (9) هاهنا  به  المراد  الشاة  ،:  كراع  ينظر:  ،والكراع:  ص  ،المغرب  والبقرة.    ، 406للمطرزي: 

 . 96/ 7 لبدر الدين العيني: ،البناية
 . 89/ 10للسرخسي:  ،ينظر: المبسوط ألنه أصل السالح. ، نهى عن بيع الحديد (10)
اله  (11) وز )بهح   في( ساقطة من: )ب(.   ذ لهك    وج 
 . 4/122 البن مودود: ،ينظر: االختيار لتعليل المختار (12)
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 :املطلب الرابع
 األمان

أ م ن   منعه   (2) ح ر    (1)وا هذ ا  في  ًدا  ةه م سلهم   واحه كافهًرا  م اعةً   ،الم سلهمهين   ج  أ هل    ،أ و  أ و 
ق ري ةً   ،ر  مهص   أ مان ه    ؛أ و  ح   بق تلٍ الو   ،ص  إليههم  يت ع ر ض   أ ن   الم سلمهين   ٍد من  ل  أل ح  يحه   و أ    ، 
مام  إليههم    ؛وا هن  كان  في األمانه مفس دة    ،(4)أ و غيرههه   ،أ خذه م الٍ أ و    ،(3)بيه س   ن بذ  اإله

وأ د ب    ،(5)
من  أ م ن  
(6). 

الذ م أ مان   يصح   ح  ،ي  وال  المسلهمهين  ضوا هن   لمع ون ةه  ر  
أ  الو   ،(7) يره أللم ان      ، سه

الح ربه  د اره  في  ره  أ مان   (8)والت اجه وال  منه مل،  أ سل م   إلين ا  ،من  ي هاجر     ،(9) ولم 
 

 

في األصل مصدر، ويكون األمان تارة للحالة    ،وذهاب الخوف، واألمن  ،أمن: األمن: هي طمأنينة النفس  (1)
 األنفال: ]  ڤ  ڤ: قال    ،من األمن، وتارة لما يؤمن عليه اإلنسان  عليها  التي يكون اإلنسان

 . 35للبركتي: ص ،ينظر: التعريفات الفقهية أي: ما ائتمنتم عليه. [ 27 من اآلية
   . 56للنووي: ص  ،التنبيه ألفاظ تحرير ينظر: : الحر: خالف العبد.رّ ح   (2)
 . 166: ص واصطالحا  لغة الفقهي القاموس . والسبي: األسر. ينظر:)شي(  :(ب)في  (3)
 . 2/378للمرغيناني:  ، الهداية ، 142 ص للشيباني: ،ينظر: السير الصغير (4)
 . 283-2/382للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية (5)
  رأي   على  سبقهبسب    ، ال فتياته على اإلمام  الواحد   ذلك بتأديب    اإلمامقوم  ي  ي أ    المراد بقوله أدب من أ من   (6)

 ، . ينظر: االختيار لتعليل المختارائتمار  دون   الشيء   إلى  سبقي  أي أ ن  ،الفوت  من   واالفتيات هو  ،اإلمام
 . 124/ 7لبدر الدين العيني:  ،البناية ،4/123البن مودود: 

 للشيباني:   ، السير الصغيرالمسلمين. ينظر:    على   له   والية   ال  وكذا   بهم،  متهم  ألنه  ذمي   أمان   يجوز   وال  (7)
 . 232ص

 . 233ص  ينظر: مختصر القدوري: (8)
فيعرى    ،واألمان يكون من الخوف  ،يديهم فال يخافونهماتحت أ   كونهما ل  ،واألسير  ،مان التاجروال يصح أ    (9)

  ، وكذا من أ سلم منهم  ،والجهاد  ،فإنه يؤدي إلى سد باب الفتح  ،ولو جاز مثل: هذا  ،األمان عن المصلحة
 . 3/247للزيلعي:  ،ولم يهاجر ألينا. ينظر: تبيين الحقائق
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ح  أ مان  الع بده إذ ا كان  مواله  أ   ن  ويصه وًرالذه ح  إذ ا كان  محج  ، وال ي صه  .(2) ه  عن(1)ه  في القهت اله
م حم د   وقال  
ح    ،(3)  يصه  : و اي ةه   (5)ويعق وب    .(4)والش افعي  ره في  م امه  اإله مع     و   ،مع  

ر ى  (6) في  م حم د، ح  أ م ان   و   ،أ خ  م  ال يصه سال  بهي  الذهي ال يعقهل  اإله وا هن  كان  يعقهل  فإن     ،الص 
وًرا عن القهت اله  ، وا هن  كان  مأذ وًنا له  في القهت اله   ؛كان  م حج  ح     ؛فهو على هذ ا االختهالفه ص 

ح    . (7) باالت ف اقه في األص 
  

 

الحجر:  (1) صغر  محجور:  بسبب  التصرف  عن  المنع  رقأ    ،هو  الحقائق  ،و  تبيين  ينظر:  غيره.    ،أو 
5/190  . 

 . 3/247للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (2)
  عام   ،فولد محّمد بواسط  ،قدم أ بوه العراق  ،أبو عبد الل الشيباني  ،هو محمد بن الحسن بن فرقدمحمد:    (3)

  ،كان إماًما في الفقه  ،ثم عن أبي يوسف  ، وعنه أخذ الفقه  ،صحب أبا حنيفة  ،ونشأ بالكوفة  ، هـ(132)
  ، وانتقل الى بغداد  ، منها كتب ظاهر الرواية  ،وله كتب عديدة  ،وهو الذى نشر علم أبى حنيفة  ،واألصول
ا )ت فواله   القضاء  المضية189لرشيد  الجواهر  ينظر:  التراجم  ،1/526للقرشي:    ، هـــ(.  البن   ، تاج 

 . 1/237قطلوبغا: 
 . 13/145للماوردي:  ،الحاوي الكبير  ،143ص للشيباني: ،ينظر: السير الصغير (4)
يم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري،  :  يعقوب  (3) أبو    ،الكوفي، البغداديهو يعقوب بن إهبراهه

فغلب عليه    ،ثم لزم أبا حنيفة  ،والرواية  ،وتفقه بالحديث  ،ولد في الكوفة  ، وتلميذه  ،صاحب اإلمام  ،يوسف
 ، ومن كتبه الخراج  ،ه، وهو اآلن مجاور ضريح اإلمام الكاظم رحمه الل182وتوفي ببغداد سنة    ،الرأي

 . 8/193للزركلي:   ،واألعالم  ، 220/ 2للقرشي:  ،واآلثار. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية
 . )وفي(  :(ب)في  (6)
 . 3/248 :للزيلعي ،ينظر: تبيين الحقائق (7)
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 خلامتةا
العالمين فيه  ،الحمد لل رب  مباركًا  كثيرًا طيبًا  لجالل وجهه   ،حمدًا  ينبغي  كما 

الطاهرين وصحابته      والصالة والسالم على سيدنا محمد  ،وعظيم سلطانه  آله  وعلى 
 أما بعد: .. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البررة الراشدين

  بن  محمد  الدين   شمس   المليح  أبي   فبعد هذه الجولة من البحث في حياة العالمة
ومكانته    -رحمه الل   -الحلبي  الحنفي   األقرب  بن   علي   بن   موسى  بن  عثمان   الدين  فخر

يمكنني أن    ،)كتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية(  ب السير منالعلمية وتحقيق كتا
 ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث في النقاط األتية: 

  توفيو   ،ه( 710)   ولد اإلمام ابن األقرب رحمه الل في حلب المحروسة سنة •
 سنة.  وستين نيف عن  ،( هـ774) سنة  األخر ربيع في حلب في

اشتهرت بالعلم  قرب رحمه الل كان من أسرة  أثبت البحث أن اإلمام ابن األ •
 والمعرفة.

األ • ابن  اإلمام  أ ن  البحث  الل  أثبت    ، الحنفي  المذهب  فقهاء  مـنقرب رحمه 
  ،فيهما  وولي  ،والقليجية  ،باألتابكية  بالمدرسة  ودرس  ،المذهب  في  وتقدم
  مقبالً   عابًدا   صالحاً   فاضالً   كان   ولقد   ،به  وانتفعوا   ، التعليم  في   واشتغل  ، وأفتى
 األجل. وافاه أ ن  إلى شأنه على

مسائل   • تجريد  في  )الرعاية  كتاب  من  السير  لكتاب  تحقيقنا  خالل  من 
 ه المؤلف الوحيد لإلمام رحمه الل. ن  تبين أ    ،الهداية(

إحياء  • هو  التحقيق  ألفه صاحبه   أن    وهذا  ،الحياة  نور  إلى   خراجها  و   لكتاب 
   .الشرعية العلوم إبراز على يساعد

المختصر   العرض  هذا  التوصياتوبعد  بعض  إلى  المكتبات   :خلصنا  ندعو 
العلمية بين    والمؤسسات  بذلها  إلى  بالمخطوطات  تحتفظ  بكل  أالتي  العلم  طلبة  يدي 

 تاحة لكي يستفيد منها الباحثون. الطرق الم 
وأخر دعوانا    ،أن يكون جهدي خالصًا لوجه الل تعالى وفي آخر المطاف أرجوا  

 أن الحمد لل رب العالمين. 
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 املصادر واملراجع
 ن الكريم. آالقر 

عبد الل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي،    ،االختيار لتعليل المختار .1
الحنفي )ت الفضل  أبو  الدين  أبو    ،هـ(683مجد  علق عليه: الشيخ محمود 

الحلبي  ،دقيق العلمية  ، مطبعة  الكتب  دار  )وصورتها  بيروت،    ، القاهرة 
  م.1937-هـ1356 ،وغيرها(

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن    ، إنباء الغمر بأبناء العمر .2
)ت العسقالني  حبشي  ،هـ(852حجر  حسن  د  األعلى    ،تحقيق:  المجلس 

اإلسالمية مصر  ، للشئون  اإلسالمي،  التراث  إحياء  -هـ1389  ،لجنة 
 م. 1969

الفقهاء .3 المتداولة بين  الفقهاء في تعريفات األلفاظ  قاسم بن عبد الل    ،أنيس 
)ت الحنفي  الرومي  القونوي  علي  أمير  حسن    ،هـ( 978بن  يحيى  تحقيق: 

   م.2004-هـ1424  ،دار الكتب العلمية ،مراد
الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد    عالء   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .4

 م. 1986-هـ1406، 2ط  ،دار الكتب العلمية ،هـ(587الكاساني الحنفي )ت
الهداية .5 شرح  بن    ،البناية  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو 

  ، دار الكتب العلمية  ،هـ(855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت
   م. 2000-هـ1420، 1ط ، لبنان ،بيروت

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم    ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي .6
،  1ط   ،جدة  ،دار المنهاج  ، تحقيق: قاسم محمد النوري  ، هـ(558العمراني )ت

 م. 2000-هـ1421



 

 300 

 ( 8 ) 

التراجم .7 السودوني    ،تاج  ق طل وبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو 
القلم  ،تحقيق: محمد خير رمضان يوسف   ،هـ(879)ت ،  1ط  ، دمشق  ،دار 

 م.  1992-هـ1413
القاموس .8 جواهر  من  العروس  الرّزاق    ،تاج  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد 

)ت بيدي  الز  بمرتضى،  الملّقب  الفيض،  أبو  تحقيق:    ،هـ(1205الحسيني، 
 د.ت.  ،د.ط  ،دار الهداية ،مجموعة من المحققين 

ل بهي  تبيين الحقائق شرح كنز   .9 عثمان بن علي بن محجن    ،الدقائق وحاشية الش 
)ت الحنفي  الزيلعي  الدين  فخر  الدين    ، هـ(743البارعي،  شهاب  الحاشية: 

ل بهي    الش  يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد 
 هـ. 1313، 1ط ،القاهرة ،بوالق  ،المطبعة الكبرى األميرية  ،هـ(1021)ت

الفقهاء .10 الدين  محم  ، تحفة  عالء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  د 
نحو   )ت  بيروت  ،هـ(54السمرقندي  العلمية،  الكتب  ،  2ط  ،لبنان  ،دار 

 م. 1994-هـ1414
الملوك .11 القادر    ،تحفة  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الدين  زين 

)ت الرازي  أحمد  ،هـ( 666الحنفي  نذير  الل  عبد  د.  البشائر    ،تحقيق:  دار 
 . هـ1417،  1ط  ،بيروت ،يةاإلسالم

البركتي   .12 المجددي  اإلحسان  عميم  محمد  الفقهية  الكتب    ،التعريفات  دار 
 م. 2003 -هـ 1424، 1ط ،العلمية

  بن   الرؤوف  بعبد   المدعو  محمد  الدين   زين  ، التعاريف  مهمات   على  التوقيف  .13
  القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج
 . م1990-هـ1410 ، 1ط  ،القاهرة ،الكتب عالم  ،(هـ1031ت)
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الصغير .14 الجامع  الكبير لمن يطالع  النافع  الصغير وشرحه  الجامع    ، الجامع 
مؤلف النافع    ،هـ(189الصغير: أبو عبد الل محمد بن الحسن الشيباني )ت

الهندي   اللكنوي  األنصاري  الحليم  عبد  محمد  بن  الحي  عبد  محمد  الكبير: 
 . هـ1406 ،1ط  ،بيروت ،بعالم الكت  ،هـ(1304)ت

الحنفية .15 طبقات  في  المضية  الل    ،الجواهر  نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد 
)ت الحنفي  الدين  محيي  محمد،  أبو  كتب    ،هـ(775القرشي،  محمد  مير 

 د.ت. ،د.ط ،كراتشي ،خانه
الشافعي .16 فقه مذهب اإلمام  الكبير في  أبو الحسن علي بن محمد   ،الحاوي 

)ت بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد    ، هـ(450بن 
دار   ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجودو   ،تحقيق: الشيخ علي محمد معوض

 م.1999-هـ1419 ،1ط  ،لبنان ،الكتب العلمية، بيروت
 قام بإصداره مركز الملك فيصل.  ،فهرس مخطوطات -خزانة التراث  .17
المدارسالدارس   .18 تاريخ  الدمشقي    ،في  النعيمي  محمد  بن  القادر  عبد 

الدين  ،هـ(927)ت شمس  إبراهيم  العلمية  ،تحقيق:  الكتب    ،1ط  ،دار 
 م. 1990-هـ1410

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد   ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .19
)ت العسقالني  حجر  بن  أحمد  المعيد    ، هـ(852بن  عبد  محمد  تحقيق: 

العثمانية  ، ضان المعارف  دائرة  -هـ1392  ،2ط   ،الهند  ، بادآحيدر   ،مجلس 
 م. 1972

اإلسالم .20 الرحمن    ،ديوان  عبد  بن  محمد  المعالي  أبو  الدين  شمس 
حسن  ،هـ(1167)ت كسروي  سيد  بيروت  ،تحقيق:  العلمية،  الكتب    ،دار 
 م.1990-هـ1411، 1ط  ،لبنان
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شمس الدين أبي الخيرات محمد بن    ، الذيل التام على دولة اإلسالم للذهبي .21
  ،الكويت  ،مكتبة دار العروبة  ،ه(902)ت  عبد الرحمن بن محمد السخاوي

العماد ابن  مروة  ،بيروت  ، دار  اسماعيل  حسن  -ه1418  ،1ط  ،تحقيق 
 م. 1997

الفحول .22 طبقات  إلى  الوصول  القسطنطيني    ،سلم  الل  عبد  بن  مصطفى 
تحقيق: محمود عبد القادر    ،هـ(1067العثماني المعروف بـحاجي خليفة )ت

صالح  ،األرناؤوط سعداوي  صالح  الدين    ،تدقيق:  صالح  الفهارس:  إعداد 
 م. 2010 ، تركيا  ،مكتبة إرسيكا، إستانبول ،أويغور

  عبد  أبو  الذهبي   قايماز  بن   عثمان  بن   أحمد  بن   محمد  ،النبالء  أعالم  سير .23
 ، العرقسوسي  نعيم  محمد  ، األرناؤوط  شعيب:  تحقيق   ، (ه748ت)  الل

 . هـ1413  ،بيروت ،الرسالة مؤسسة
الصغير .24 الشيباني    ،السير  فرقد  بن  الحسن  بن  محمد  الل  عبد  أبو 

خدوري  ، هـ(189)ت مجيد  للنشر  ،تحقيق:  المتحدة  ،  1ط  ،بيروت  ، الدار 
 . م1975

ذهب .25 من  أخبار  في  الذهب  ابن    ،شذرات  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  عبد 
)ت الفالح  أبو  الحنبلي،  الع كري  محمود   ،هـ(1089العماد  تحقيق: 

 م. 1986-هـ1406، 1ط ،بيروت ،دار ابن كثير، دمشق ،األرناؤوط
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي    ، شرح مختصر الطحاوي .26

  ، سائد بكداشود.    ،تحقيق: د. عصمت الل عنايت الل محمد  ،هـ(370)ت
خان الل  عبيد  محمد  فالتة  ،ود.  حسن  محمد  زينب  البشائر    ،ود.  دار 

 م. 2010-هـ1431 ،1ط  ،ودار السراج ،اإلسالمية
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عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين    ،طلبة الطلبة .27
 هـ. 1311 ،ببغداد  ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى  ،هـ(537النسفي )ت 

في   .28 غبرالعبر  من  بن   ، خبر  أحمد  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الدين  شمس 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن    ، هـ(748عثمان بن ق اي ماز الذهبي )ت

 لبنان.  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،بسيوني زغلول
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الل    ،العناية شرح الهداية .29

ابن   الدين  شمس  الشيخ  البابرتي  ابن  الرومي  الدين  جمال  الشيخ 
 ت. ،.د ،د.ط ،دار الفكر ،هـ(786)ت

  ،دمشق  ،الفكر  دار  ،جيب  أبو   سعدي  ،واصطالحا  لغة  الفقهي  القاموس .30
 . م1988-هـ1408  ،2ط ،سورية

التعريفات .31 الجرجاني    ،كتاب  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي 
العلماء  ، هـ(816)ت من  جماعة  وصححه  ضبطه  الكتب    ،تحقيق:  دار 

 م. 1983-هـ1403 ،1ط  ، لبنان ،بيروت ،العلمية
مصطفى بن عبد الل كاتب جلبي    ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .32

خليفة باسم حاجي  المشهور  )ت  ،القسطنطيني  خليفة  الحاج    ، هـ(1067أو 
المثنى صفحاتها،    ، مكتبة  ترقيم  بنفس  لبنانية،  دور  عدة  )وصورتها  بغداد 

  ،مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(
 م. 1941

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق   ،كنوز الذهب في تاريخ حلب .33
 هـ. 1417،  1ط ، دار القلم، حلب ،هـ( 884الدين، أبو ذر )ت

العرب .34 ابن    ، لسان  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 
 هـ. 1414  ،3ط ،بيروت ، دار صادر ،هـ(711منظور األنصاري )ت
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السرخسي    ،المبسوط .35 األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد 
 م.1993-هـ1414 ،بيروت ،دار المعرفة ،هـ(483)ت

  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن   محمد  الل  عبد   أبو   الدين  زين   ،الصحاح  مختار .36
  ،العصرية   المكتبة  ،محمد  الشيخ  يوسف:  تحقيق   ،( هـ666ت)  الرازي   الحنفي
 . م1999-هـ1420 ،5ط  ،صيدا  ،بيروت  النموذجية، الدار

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن    ،مختصر القدوري في الفقه الحنفي .37
الحسين أبو  )ت  ،حمدان  محمد    ،هـ(428القدوري  محمد  كامل  تحقيق: 

 م. 1997-هـ1418،  1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عويضة
  أبو  البعلي،  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  محمد  ، المقنع  ألفاظ  على  المطلع .38

  وياسين   ،األرناؤوط  محمود:  تحقيق  ،(هـ709ت)   الدين  شمس  الل،   عبد
 . م2003-هـ1423  ،1ط  ،للتوزيع السوادي مكتبة ،الخطيب محمود

 د.ت.  ، د.ط ،بيروت ،دار الفكر ،ياقوت بن عبد الل الحموي ،معجم البلدان .39
الفقهية .40 واأللفاظ  المصطلحات  المنعم،    ،معجم  عبد  الرحمن  عبد  محمود  د 

  ، دار الفضيلة  ،جامعة األزهر  ،والقانون  ،مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة
 د.ت.  ،د.ط

المؤلفين .41 الغني    ،معجم  عبد  بن  راغب  محمد  بن  رضا  بن  عمر 
المثنى  ،هـ(1408)ت بيروت  ،مكتبة  العربي  التراث  إحياء  دار   ، بيروت، 
 د.ت.  ،د.ط

  النفائس   دار  ،قنيبي  صادق  وحامد  ،قلعجي  رواس  محمد  ،الفقهاء  لغة  معجم .42
 . م1988-هـ1408 ،2ط  ،والتوزيع والنشر للطباعة

اللغة .43 مقاييس  القزويني  ،معجم  زكرياء  بن  فارس  بن    ، هـ(395)ت   أحمد 
 م. 1979-هـ1399 ،دار الفكر ،تحقيق: عبد السالم محمد هارون
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ملك   .44 دولة  في  األسالك  درة  من  الشهباءالمنتقى  حلب  تاريخ  في    ،األتراك 
  ، تحقيق: عبد الجبار زكار  ، ه(779)ت  الحسن بن حبيب الحلبي الدمشقي

 م.1999-ه1420 ،1ط ،دار المالح
يوسف بن تغري بردي بن عبد الل    ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .45

المحاسن أبو  الحنفي،  محمد    ،هـ(874)ت  الظاهري  محمد  دكتور  تحقيق: 
 د.ت.  ،هيئة المصرية العامة للكتابال ،أمين

  بن أحمد  بن  محمد  الل  عبد  أبو الدين  شمس  ،الرجال  نقد  في   االعتدال  ميزان .46
  دار  ، البجاوي  محمد  علي:  تحقيق  ، (هـ748ت)  الذهبي   ق اي ماز   بن   عثمان 
 . م1963-هـ1382 ،1ط  ،لبنان ،بيروت والنشر، للطباعة  المعرفة

  حنفي  الس غ دي،  محمد  بن  الحسين  بن  علي   الحسن  أبو   ،الفتاوى   في   النتف .47
  ، الفرقان  دار  ، الناهي  الدين  صالح  الدكتور   المحامي:  تحقيق  ،(هـ461ت)

 . م1984 –هــ 1404 ، 2ط  ،لبنان ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ، األردن ،عمان
الدول .48 ذيل  في  األمل  الصفاء غرس    ،نيل  أبي  بن  الباسط  عبد  الدين  زين 

)ت الحنفّي  القاهري  ثم  الملطّي  الظاهرّي  شاهين  بن  خليل    ، هـ(920الدين 
تدمري السالم  عبد  عمر  والنشر،    ،تحقيق:  للطباعة  العصرية  المكتبة 

 م.  2002-هـ1422، 1ط ، لبنان ،بيروت
يل الفرغاني  علي بن أبي بكر بن عبد الجل   ،الهداية في شرح بداية المبتدي .49

العربي إدار    ،تحقيق: طالل يوسف  ،هـ(593)ت  المرغيناني التراث    ،حياء 
 د.ت. ،د.ط ، لبنان ،بيروت

إسماعيل بن محمد أمين بن    ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .50
)ت البغدادي  الباباني  سليم  المعارف    ، هـ(1399مير  وكالة  بعناية  طبع 
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أعادت طبعه باألوفست: دار    ، 1951الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  
 د.ت.  ،لبنان ،إحياء التراث العربي بيروت

شمس الدين أبي الخيرات محمد   ،سالموجيز الكالم في الذيل على دول اإل .51
السخاوي محمد  بن  الرحمن  عبد  عواد    ،هـ(902)ت  بن  بشار  د.  تحقيق: 

  ،مؤسسة الرسالة  ،د. أحمد الخطيمي  ،د عصام فارس الحرستاني  ،معروف
 د.ت.  ،د.ط ،بيروت

 


